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من نحن
األســـاس هـــي  المعرفـــة  بـــأن  ننـــا  إيما منطلـــق   مـــن 

المجتمـــع، يف  وتمكينـــه  اإلنســـان  حيـــاة  لبنـــاء   الجوهـــري 
ظهـــرت الحيـــاة،  مـــدى  يســـتمر  الحقيقـــي  التعليـــم   وأن 
تعمـــل ربحيـــة  غـــر  تعليميـــة  تطوعيـــة  مبـــادرة   مســـارات 
مـــكان أّي  يف  للمتعّلـــم  المعرفـــة  وصـــول  تيســـر   عـــى 
القائمـــون يؤمـــن   . المنكوبـــة( المناطـــق  يف   )وخاصـــة 
للتعّلـــم، متكافئـــة  فـــرص  تاحـــة  إ بأهميـــة  المبـــادرة   عـــى 
فـــراد أ بنـــاء  يف  التعليـــم  أهميـــة  مســـارات  يف  ونـــدرك   كمـــا 
أفضـــل مســـتقبل  صناعـــة  عـــى  يـــن  قادر ومنتجيـــن  مبدعيـــن 
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 نطمح لتقديم مفهوم جديد لنشر المعرفة
 بال حدود وقيود زمانية أو مكانية أو مادية
تجربة طرح  عرب  العالم  حول  متعّلم   لكل 

عالمية بمعاير  نوعية   .تعليمية 

مصادرها مختلف  من  المعرفة  عى  الحصول  تيسر  عى   العمل 
المراحل، ولكافة  احرتافية  ومؤسساتية  أكاديمية  بطريقة   الموثوقة 
الجامعية، بعد  ما  المرحلة  إىل  وصواًل  االبتدائية  المرحلة  من   انطالقًا 
بعد عن  المهارات  وتطوير  المهين  التدريب  سبل  توفر  إىل   باإلضافة 
األدوات تأمين  إىل  نسعى  مسارات  يف  المجتمع.  أطياف   لكافة 
 األساسية الالزمة لحصول المتعّلم عى المعرفة يف أي زمان ومكان.
والخربة والعلم  المعرفة  من  المتعّلمين  رصيد  رفع  عى  ونعمل   كما 

المجتمع تمكينهم الحقًا يف  بما يضمن  الدرجات  .والمهنية ألعى 

رسالتنا

رؤيتنا
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قيمنا

االستقاللية

الشموليةالشفافية

لمنهجية ا المصداقية
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أهدافنا

االلكرتوين المدرسي  التعليم   تأمين 
مجانًا  )ابتدايئ-اعدادي-ثانوي( 

السوريين لجميع 

وتطوير تدريب   تأمين 
 مهين مجاين وخاصة

 يف المجاالت اليت
المتعلم بها   يستطيع 

بعد العمل عن 

اإلرشاد  تأمين 
المجاين  األكاديمي 

الجامعية  )والمنح 
 ما أمكن( لمن أنهى
من الثانوي   التعليم 

طالب مسارات

 تأمين مساحة نشاط طاليب الكتشاف
إبداعاتهم وإبراز  الطالب   مواهب 

يحتاجونها اليت  المهارات  وتطوير 
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من كادر  التربوي  واإلرشاد  المدرسية  التعليمية  العملية  تقديم  على   يعمل 
المعتمدة المدرسية  المقررات  تدريس  في  والكفاءة  الخبرة  ذوي   التربويين 
على ويعمل  كما  السوريين.  الطالب  تواجد  أماكن  في  الرسمية  الجهات   من 
 صناعة وإثراء المحتوى التعليمي مجموعة من األكاديميين والخبراء في تصميم
 العمليات التعليمية من العالم العربي، إضافًة إلى كادٍر متطّوع من المهندسين
 والتقنيين والمدّربين واإلداريين وإعالمّيين ومنّسقين قائمين على المبادرة من

حول العالم

فريقنا

صفحة6  مبادرة مسارات



مايميزنا

كمؤسسة   Microsoft ميكروسوفت  شركة  من  اعتماد  على  حصولنا 
يتضّمن  مسارات  لمبادرة  ميكروسوفت  حساب  إنشاء  تم  وعليه  تعليمية، 

التعليمية. العملية  في  المستخدمة  برامجها  من  كبيرة  باقة 

والعمل  بعد  عن  التعليم  ومنصات  أدوات  أفضل  استخدام  على  حرصنا 
من  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى  الوصول  لضمان  مجاني  بشكل  توفيرها  على 

العالم. حول  المتعلمين 

للتعليم عن بعد، تتمّيز مسارات بوجود مراكز لها على األرض في  باإلضافة 
التواصل  تسهل  بحيث  المدرسي  التعليم  طالب  فيها  يقطن  التي  المناطق 

المعلّمين. معظم  مع  المباشر  الشخصي 

حيث  المستمرة  والمتابعة  التربوي  اإلشراف  أسلوب  باتباعها  مسارات  تتميز 
األنشطة  ومسار  المهني،  والتطوير  والتدريب  األكاديمي،  اإلرشاد  مسارات  توفر 
أمام  الطرق  مختلف  إتاحة  بهدف  المدرسي،  التعليم  مسار  جانب  إلى  الطالبية 
والمجتمع. المحيطة  البيئة  في  التغيير  إحداث  على  وتحفيزهم  لتمكينهم  األفراد 

وجود فريق متخصص )تكنولوجيا التعليم( يعمل على بناء وتطوير المحتوى 
تقنيات  أحدث  باستخدام  بعد  عن  التعليمية  العملية  وتصميم  التعليمي 

التعليم.  وأدوات 

مختلف  مع  تعاون  وقنوات  استراتيجية  شراكات  لعقد  الحثيث  سعينا 
العاملة  والمنظمات  والدولية  واإلقليمية  المحلية  والهيئات  الجمعيات 
المعرفة  إيصال  في  المشتركة  األهداف  تحقيق  على  للعمل  الميدان  في 

للمتعّلمين. الفائدة  ونشر 

ُنقدم  أن  عى  العزم  عقدنا  مسارات،  مبادرة  إطالق  فيها  قررنا  اليت  اللحظة  منذ 
هو: مسارات  يف  ُيمزينا  فمما  مجتمعــة.  توفرت  قّلما  ومزايا  نوعيًا  تعليمًا  للمتعّلمين 
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تكنولوجيا التعليم 

 مهام قسم تكنولوجيا التعليم

علمية منهجية  التعليم  تكنولوجيا  قسم   يعتمد 
اإللكتروني التعليمي  المحتوى  صناعة  في   أكاديمية 
لتقديم تهدف  التفاعلي  وغير  التفاعلي   بشقّيه 
على يقوم  المستوى.  عالي  فاعل  تعليمي   نموذج 
المستشارين من  مجموعة  التعليم  تكنولوجيا   قسم 
شّتى من  مختلفة  وكفاءات  خبرات  ذوي   والمختصين 

البلدان

إلكتروني تعليمي  محتوى  وإنتاج   تصميم 
بعد عن  التعّلم  لمعايير  مستوفي 

المحتوى صناعة  على  المعلمين   تدريب 
بشكل التقنية  والوسائل  البرامج   واستخدام 

التعليمية العملية  في  فّعال 

أكثر وجعلها  بعد  عن  التعليمية  العملية   تطوير 
 فاعلية عبر متابعة كل ما يستجد في ساحة

التطوير بعد، واالستفادة منه في   التعليم عن 
التعليمية للعملية  المستمر 

المحتوى  وضع معايير جودة لمراقبة وضبط 
لتعليمي ا
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منهجيّة قسم تكنولوجيا التعليم 
وأهدافها التعليمية،  الموضوعات  تحليل  التحليل:  

النهائي بشكلها  إخراجها  ثم  عليها،  والتعديل  تطويرها  التعليمية،  المواد  تصميم  التصميم: 

للتعلم عن بعد وتنفيذه بشكل فعلي الُمصّمم، ثم طرحه  المحتوى  الجودة على  التنفيذ:   تطبيق معايير 

التقييم:   عملية مستمرة تشمل كل المراحل السابقة عبر تقييم كّل خطوة من خطوات صناعة المحتوى

 األدوات المستخدمة في قسم
تكنولوجيا التعليم

التعلم إدارة  نظام 
 (Learning Management 

System, LMS)
 وهي منصة تعليمية متخصصة 
متابعة إمكانية  للمتعّلم   تتيح 
بشكل التفاعلية   الدروس 
للمعلم وتتيح  متزامن،   غير 
المتعّلم متابعة   إمكانية 
عن يقل  ال  بما  معه   والتفاعل 
في المتابعة  مستوى   فعالية 

االعتيادية المدرسة 

متنوعة إلكترونية   مصادر 
(E-resources) متاحة 
العنكبوتية الشبكة   عبر 
وتطوير إثراء  شأنها   من 

التعليم عملية 

برنامج
 Microsoft Teams 

تفاعلية دروس  لتقديم 
عن ُبعد 
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المسارات
مسار التعليم المدرسي

 تم تأسيس هذا المسار لتيسير وصول التعليم
أنفسهم وجدوا  الذين  الطالب  إلى   المدرسي 
النزوح ضوء  على  التعليمية  المنظومة   خارج 

والتهجير القسري في الداخل السوري

التعليم طالب  لمساعدة  المسار  هذا   يهدف 
 بجميع مراحله مع التركيز على طالب الشهادة
الثانوّي والتعليِم  التاسع(  )الصف   األساسية 
المقررات إكمال  العلمّي واألدبّي على   بفرعيه 

                     المدرسية واجتياز االمتحانات النهائية
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جميع تغطية  على  مسارات  فريق   وسيسعى 
 المراحل التعليمية وتوسيع القدرة االستيعابية
من المستفيدين  للطالب  الجغرافي   والتوزع 

مسار التعليم المدرسي

بطريقــة  التدريســي  الــكادر  قبــل  مــن  المدرســية  المقــررات  شــرح  المســار  هــذا  فــي  يتــم 
فريــق  يقــوم  كمــا   .)Microsoft Teams( اإللكترونــي  التعلــم  منصــة  عبــر  وتفاعليــة  مباشــرة 
للمــواد  تعليميــة  كورســات  صناعــة  فــي  التفاعليــة  الــدروس  باســتخدام  التعليــم  تكنولوجيــا 
ترفــع علــى منصــة إدارة التعلــم ممــا يتيــح للطــالب متابعــة الــدروس بشــكل غيــر متزامــن ودون 
الحاجــة لتواجــد المعلــم ممــا يتيــح إيصــال المعرفــة والتعليــم إلــى أعــداد أكبــر مــن المتعلميــن
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 ومن هنا تسعى مسارات لتغطية هذا الجانب .
المتاهات في  الطالب  لدخول  تفاديًا   الهام 
مكاتب لبعض  ضحية  يكون  ال  وحتى   العديدة 

السمسرة الربحية

في رئيسًا  محورًا  األكاديمي  اإلرشاد   يعد 
من العديد  يوفُر  كونه  التعليمية   العملية 
نمو في  إيجابًا  تؤثر  التي  للطالب   التسهيالت 

الطالب معرفيًا وأكاديميًا ومهنيًا

تعريفية ندوات  تقديم  المسار  هذا  في   يتم 
الجامعات على  التقديم  حول  عمل   وورشات 
الطلبات وصياغة  المناسب  التخصص   واختيار 
التي والنصائح  باالقتراحات  الطالب   وتزويد 

تساهم في تحسين تحصيلهم العلمي

مسار اإلرشاد األكاديمي
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على التغلب  في  مساعدتهم  يتم   كما 
 مشكالتهم األكاديمية واإلدارية، ومعرفة
لكل الخاصة  القدرات  وتنمية   ميولهم 
اختبارات وتحضير  تذليل  وأيضًا  منهم   فرد 

 القبول الجامعي إن وجدت

 مع تشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين
 ومساعدة المتعثرين في االرتقاء وتحسين
السعي إلى  باإلضافة  العلمي   مستواهم 
الحثيث للحصول على منح جامعية ما أمكن
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مسار التدريب المهني

وأصحاب للشركات  التكنولوجيا  عالم  في  التطور   أتاح 
بعد. عن  المحترفين  توظيف  فرصة  العالم  حول   العمل 
في العالية  مرونته  هو  بعد  عن  العمل  يميز  ما   وأهم 
فرصًا إضافته  عن  فضاًل  والمكان  الزمان  حواجز   تجاوز 

 للفئات الهشة في المجتمع

التدريب المهني الذي تطمح  أطلقت مسارات مسار 
له تتح  لم  ممن   - الطالب  حصول  لتيسير  خالله   من 
تدريب على   - الجامعي  بالتعليم  يلتحق  أن   الفرصة 
ممارستها يستطيع  مهنة  نهايته  في  يحترف   مهني 

الكتساب الرزق

مختلف في  المحترفة  بكوادرها   مستعينة 
وببنيتها بعد  عن  والعمل  التعليم   مجاالت 
 التحتية من برمجيات وأدوات تمكنها من إدارة

هذه المهمة بكفاءة
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حول  متعّلم  ألي  الفرصة  المسار  هذا  سيتيح  كما 
إطالق  وعبر  المهنية.  مهاراته  لتطوير  يطمح  العالم 
هذا المسار، تسعى مبادرة مسارات إلى تأمين تدريب 
احترافي لمهن عدة مع إيالء األهمية للمهن التي يمكن 
والتسويق  اإلعالم  مجاالت  مثل  بعد  عن  ممارستها 
منهجية  باتباع  وذلك  وغيرها،  والتصميم  والبرمجة 
علمية توازن بين تخطيط مهني يضعه متخصصون في 

كل مجال للمتدرب

تطور  لمتابعة  مسارات  متطوعو  يؤديه  تربوي  بإشراف  متبوع 
المتعّلم في رحلته التدريبية حتى االحتراف. تؤمن مبادرة مسارات 
أّنها ومع كل متدرب يحترف معها مهنة فإنها تضيف فردًا فاعاًل 
للمجتمع وتسهم في إنشاء سوق احترافي في المهن المذكورة 
بين السوريين لتنمو عبر السنين وترقى بهم مستقباًل إلى مصاف 

الدول الفاعلة الرائدة في هذه المجاالت
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مسار األنشطة الطالبية

 سواء أكانت تلك البرامج مرتبطة بصورة مباشرة
 أو غير مباشرة بالمنهج المدرسي، وذلك تحت
يخدم وبما  التعليمي  الكادر  وتوجيه   إشراف 

ويحقق أهداف العملية التربوية

 يعد مسار األنشطة الطالبية ركيزة أساسية لتنمية جميع جوانب شخصية الفرد الجسمية
 والعقلية والثقافية واالجتماعية والنفسية والفنية. في مسارات نعمل على أن يتيح
 هذا المسار البرامج والفرص العملية واألنشطة أمام الّطالب لكي يمارسوها ميدانًيا،
أو عن بعد )بطرقة تفاعلية أو غير تفاعلية( وفًقا إلمكاناتهم وميولهم واستعداداتهم

التفكير ممارسة  إلى:  المسار  هذا   يهدف 
في ومهاراته  الطالب  قدرات  وتنمية   العلمي 

التجديد واالبتكار
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التعبير عن الرأي واحترام آراء اآلخرين في التعامل

والتخطيط التعاوني  العمل  على  القدرة   إبراز 
والمشاركة في توزيع العمل والمسؤوليات

 إبراز القدرة على القيادة من خالل إتاحة الفرص
للتالميذ لريادة األنشطة

العاملين واحترام  اليدوي  العمل   تقدير 
الفن تذوق  ممارسته،  على  والتشجيع   فيه 

واإلحساس بالجمال

المحيطة البيئة  مشكالت  حل  في   المساهمة 
والتفاعل معها

مبادرة مسارات  17 صفحة



Email: info@masarat-sy.org

www.masarat-sy.org

www.facebook.com/masaratsyria

www.instagram.com/masaratsyria

www.twitter.com/masaratsyria

www.youtube.com/masaratsyria

www.linkedin.com/masaratsyria

مسارات مبادرة 
MASARAT INITIATIVE  


