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 برنامج التعلیم اإللكتروني في مدرسة البیان ثنائیة اللغة:

 
 یعرف برنامج التعلیم اإللكتروني في مدرسة البیان ثنائیة اللغة باستخدام التقنیات اإللكترونیة التي تسمح للطالب والمعلمین بالدخول إلى
 المناهج التعلیمیة خارج الفصول الدراسیة التقلیدیة. برنامج التعلیم اإللكتروني یقوده المعلم، ویتبع  نفس الجدول كما هو الحال في العملیة
 التعلیمیة  داخل  الحرم المدرسي، ونفس ساعات الدوام المدرسي من 8:30 صباحًا حتى  3:20 عصراً  .  یتفاعل الطالب مع المعلمین،

 ویلتحقون بالفصول الدراسیة، ویتعاونون مع أقرانهم، ویقدمون المهام ویتم تقییمها. یتم كل ذلك عبر اإلنترنت  الخاص بالفصول
 الدراسیة كل على حدة.كما هو الحال مع الفصول الدراسیة التقلیدیة، ُیتوقع من الطالب الحفاظ على االنضباط الذاتي الالزم لمواكبة

 العمل في الحصة.
 

 یتطلب نجاح هذا البرنامج شراكة حقیقیة بین معلمینا، واألخصائیین االجتماعیین، وأخصائیي دعم التعلیم األكادیمي، وطالبنا وأولیاء
 األمور. سیلتزم مدرسونا المتفانون بالتخطیط بعنایة والمداومة على الحضور عبر اإلنترنت وتقدیم مالحظات منتظمة. سیحتاج طالبنا
 إلى تحفیز أنفسهم والمشاركة في المناقشات وتسلیم أعمالهم عبر اإلنترنت. كما نتوقع من أولیاء األمور دعم هذا النمط البدیل للتعلیم في

 المنزل. نتیجة لهذه الشراكة، ستستمر خبرات التعلیم اإللكتروني في مدرسة البیان بدعم التقدم األكادیمي للطالب وستزید االهتمام
 بالعافیة االجتماعیة والعاطفیة للطالب.

 

 أوًال:       المنهجیة:

باستخدام بنا الخاص اإللكتروني التعلم نهج تسهیل سیتم المعلم. وتوقیت الذاتي التوقیت اإللكتروني: التعلیم من نوعان هناك عام،                    بوجه

المعلم مع المباشرة والتفاعالت االفتراضیة، والفصول المعلم، تسجیل من الفیدیو مقاطع تشمل: التي األسالیب من یحصى ال                   عدد

 والزمالء، والمالحظات واآلراء السریعة. یوضح الرسم أدناه أفضل ممارسات التعلم اإللكتروني التي یجب اتباعها داخل مدرستنا.

 

 
Ref: A. Salcido & J. Cole, Best Practices for Teaching Online, Arizona State University, 2018 

 
 



 رسالة  المدرسة
 

 مدرسة البیان ثنائیة اللغة هي مجتمع تعلمي باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، تنشئ طالبًا متعاطفین، مجددین، روادًا للتغییر المستدام
 والتقدم في دولة الكویت والمحیط العالمي.

 
 

 أخالقیات مجتمع مدرسة البیان
 

 یتحَمل أعضاء مجتمع البیان مسؤولیة أنفسهم، ویعملون بصدق، ویعاملون أنفسهم وغیرهم باحترام، فهم قدوة باتباع السلوكیات التي

 یتوقعون من اآلخرین اتباعها.

 
 

 یؤمن أعضاء مجتمع البیان بما یلي:
 

 أنا مسؤول عن نفسي

 أختار العمل بصدق

 أعامل نفسي وغیري باحترام

  أكون قدوة باتباع السلوكیات التي أتوقع من غیري اتباعها

 كلنا جزء من مجتمع واحد

 

 تفخر مدرسة البیان ثنائیة اللغة بكونها من مدارس  الترایبز TRIBES school  حیث تم تدریب جمیع معلمیها من مرحلة ما قبل
 الحضانة إلى الصف الثاني عشر النتهاج عملیة  الترایبز،  التي تتبنى أهداف التربیة القیمیة واألخالقیة والتي یشترك من خاللها

 المعلمون، واإلداریون، وموظفو الدعم، والطالب وأولیاء أمورهم في العمل على إنشاء مجتمع تربوي  یقدم الدعم لجمیع أفراده كل یوم
 من خالل االلتزام بمعاهدات  الترایبز :

 
 

 
 

 
 



 منهجیات، وأدوار، ومسؤولیات التعلیم اإللكتروني
 

 منصات التعلیم اإللكتروني:

 ZOOM المنصة الرسمیة لبث الجلسات واالجتماعات مباشرًة.●
  برنامج "Google Classroom" المنصة األساسیة لعرض المواد الدراسیة وتقدیم المهام.●
 یمكن استخدام منصات أخرى یعتمدها مدیر المرحلة ورئیس القسم (انظر الملحق).●

 

 مسؤولیات الطالب:
 

 كن في الوقت المحدد. ادخل على برنامج ZOOM قبل موعد الحصة، وقم بإعداد السماعات والكامیرا والمیكروفونات وتأكد1.
 من أنها تعمل بشكل جید. (یوصى باستخدام الكمبیوتر المحمول -Laptop- للتعلم عبر اإلنترنت الفعال والعملي لطالب

 المرحلة المتوسطة)
 تحقق من خلفیة الفیدیو وتأكد من أن الخلفیة مناسبة (محایدة وغیر مشتِّتة أو مزعجة) أثناء مشاركة الفیدیو، إلى جانب كیفیة2.

  عرض الفیدیو مع بقیة الفصل.
 كن محترمًا.3.
 البس مالبس مناسبة.4.

  اجلس في منطقة الدراسة المخصصة لك في المنزل مثل: مكتبك ، طاولة الطعام .. إلخ.5.

     كن مستعًدا كما لو كنت قادًما إلى الفصل. جهز المواد.6.

  تحدث عندما یحین دورك. اطلب فرصة للتحدث. على سبیل المثال:  ارفع یدك أو أرسل السؤال عبر7.

 صندوق الدردشة.

  شارك في جلسات البث المباشر.8.

 التزم بالموضوع.9.

 كن مواظبًا والتزم بالوقت عند تقدیم عملك.10.

 سیؤدي السلوك غیر الالئق إلى حظر الطالب من الجلسات التفاعلیة.11.

  استخدم كلماتك الخاصة واستشهد بمصدر األفكار الذي اقتبست منه لتجنب السرقة األدبیة.12.

 غیر مقبول نسخ العمل من الطالب اآلخرین .○

  ال یسمح باستخدام مواد من كتب أو مواقع إلكترونیة أو مصادر أخرى بدون إقرار مناسب○

  ال یسمح بالسرقة األدبیة (تقدیم عمل  على أنه خاص بك لكنه لیس كذلك).○

 قد یؤدي هذا التصرف  إلى الحصول على درجة "0"  لهذه المهمة، إضافة إلى عقوبات○

 أخرى.

 اطلع على توقعات السلوك المحددة في دلیل الطالب، حیث تنطبق جمیعها على منصات التعلیم13.

 اإللكتروني.

.14.Skoolee راقب تقدمك األكادیمي عبر موقع سكولي 

.15Google Classroom تحقق من المهام واألعمال المطلوبة وتواصل مع المعلمین یومیُا عبر برنامج 
  

 مهارات الدراسة
 

 أعِط لنفسك المزید من الوقت وال تنتظر حتى اللحظة األخیرة!●
  ابحث عن مكان هادئ للدراسة، رتب أدواتك، من األفضل استخدام طاولة وكرسي.●
 استخدم فترة الراحة بحكمة.●
  راجع دفتر الواجبات المنزلیة والجدول األسبوعي باستمرار.●
 خطط دراستك ونشاطاتك على مدى األسبوع، حاول أن توزع عملك بالتساوي طوال أیام األسبوع.●
 إذا كنت تدرس لالختبار من المالحظات التي تكتبها خالل الدروس، أعد كتابة تلك المالحظات، إن ذلك سیعزز●

 معلوماتك.
 بعد إنجاز الواجب تأكد بأنه مرتب وجاهز للتقدیم في الیوم التالي.●
 نظم ملفاتك الدراسیة.●
 عند انتهاء العمل على الواجبات یبدأ وقت الدراسة. حضر بشكل مسبق للدروس القادمة.●
 تواصل مع األخصائیین االجتماعیین للمساعدة في مهارات الدراسة/ تنظیم الوقت.●
 احُضر جلسات الساعات المكتبیة التي یقدمها المعلمون.●



 سیقوم المعلم بما یلي:
 

 أخذ الحضور في كل حصة وتسجیله عبر موقع سكولي.1.

 تحدیث الدرجات على موقع سكولي أسبوعیًا.2.

 تحمیل الجدول األسبوعي على موقع سكولي كل یوم خمیس.3.

.4.Google Classroom التأكد من تحمیل المهام واألعمال على برنامج 

 التأكد من الحضور لدعم الطالب والزمالء وأولیاء األمور خالل ساعات العمل .5.

  التواصل مع الطالب كما هو محدد من قبل مدیر المرحلة.6.

 التواصل عبر رسالة إلكترونیة و/أو تحدید موعد لالجتماع مع ولي األمر عبر ZOOM خالل ساعات اجتماعات أولیاء7.
 األمور مع المعلمین.

 
 

 األنشطة والفعالیات بقیادة طالب المرحلة المتوسطة:
 

 سنستمر في توفیر الفرص وتعزیز النمو االجتماعي والعاطفي للطالب أثناء عملیة التعلیم اإللكتروني. باإلضافة إلى طالب جمعیة
 الشرف الوطنیة وطالب مجلس الطلبة، ندعو أي طالب لدیه الرغبة في المشاركة " بأنشطة القیادة " عبر اإلنترنت في المرحلة

  المتوسطة للمبادرة أو المشاركة في األنشطة والفعالیات اإلفتراضیة.
 

 
 مكتب اإلرشاد في المرحلة المتوسطة:

 
 یقدم مكتب اإلرشاد المساعدة للطالب في المجال األكادیمي واالجتماعي /العاطفي على حد سواء. ویقوم هذا المكتب بتنمیة ودعم النمو

 الدراسي واالجتماعي والعاطفي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدرسة البیان ثنائیة اللغة في حالة التواجد في الحرم المدرسي أو
 أثناء التعلیم اإللكتروني . یتضمن اإلرشاد األكادیمي قضایا مثل: مهارات الدراسة، والتحفیز، وتنظیم الوقت. تشمل االستشارات

  االجتماعیة/ العاطفیة أي مسائل ذات صلة بالتعلیم اإللكتروني، أو قضایا أخرى ذات طابع شخصي.
 
 

 مكتب دعم التعلم األكادیمي:
 

 یتفانى أخصائیو التعلم بمساعدة الطلبة الذین یستفیدون من خطط التعلیم االنفرادي في حالة وجود الطلبة في الحرم المدرسي أو أثناء
 التعلیم اإللكتروني. سوف یتابع أخصائیو التعلم في المرحلة المتوسطة خطط التعلیم االنفرادي، ویحددون اجتماعات منتظمة مع طالبهم

  بشكل أسبوعي.
 
 

ZOOM الجدول الزمني للمرحلة المتوسطة عبر اإلنترنت وجلسات 
 

  الفترة الزمنیة لكل حصة 30 دقیقة + 10 دقائق للطالب الذین یحتاجون إلى مزید من الوقت أو المساعدة.
 
 

 الحصة األولى 9:10 – 8:30

 الحصة الثانیة 10:00 – 9:20

 استراحة 10:30 – 10:00

 الحصة الثالثة 11:10 – 10:30

 الحصة الرابعة 12:00 –  11:20

 استراحة 12:30 – 12:00

 الحصة الخامسة 1:10 – 12:30

 الحصة السادسة 2:00 – 1:20

 الساعات المكتبیة/ قاعة الدراسة 3:20 – 2:20

 
  



  التقییم:

النوعّیة المالحظات بعض وتقدیم المناسب، التعلیم عن بمعلومات تزودنا التي المتطّورة المناسبة التقییم أشكال المعلمین جمیع                  سیستخدم

  للطالب وأولیاء أمورهم حیال األعمال المقّدمة.

 تقییم التعلم (التقییم التكویني)

التعلیم عن بمعلومات وتزویدنا المالحظات وتقدیم الطالب، تعّلم لمراقبة المعتمدة المنصات عبر الطالب إجابات المعلمون                 سیستخدم

 المناسب .

 تقییم التعّلم (التقییم التجمیعي)

على للحصول الدراسیة الوحدة أهداف تجاه الطالب تقّدم لتقییم التقییم أنشطة بإجراء المعّلمون سیقوم الفترة أو الوحدة نهایة                    في

 المعلومات حول المالحظات لتسجیلها على  بطاقة التقریر التجمیعي وفقًا للتقویم األكادیمي للمدرسة.

 الدرجات :

ص 10% من مجموع الدرجات اللتزام الطالب بالتعلیم اإللكتروني والذي یشتمل على الحضور والمشاركة؛   •       ُیخصَّ

 •       ُیحَتسب 90% لكل الفئات األخرى في دفتر درجات كل مادة دراسیة.

 (تختلف هذه الفئات وفقًا لطبیعة كل مادة دراسیة).

 •       سیتواصل المعلمون مع طالبهم حول طریقة توزیع الدرجات حسب كل مادة.

 •       ُتطبَّق القواعد المتعّلقة بالسرقة األدبیة والغش  تمامًا كما هي موضحة في دلیل الطالب.

 •       قد یؤدي السلوك غیر الالئق عبر اإلنترنت مثل التحرش والتنّمر واللباس غیر المناسب و/ أو االنتهاكات األخرى إلى

 الحصول على درجة "صفر" في المشاركة، أو اتخاذ مزید من اإلجراءات التأدیبیة من قبل مسؤول المرحلة.

 

 األعمال الفصلیة/ المهام غیر المكتملة
 

  سیتم منح الطالب درجة على الجزء الذي تم عمله.
 

  المشاریع و األعمال الرئیسیة المتأخرة
 

  تسلم المشاریع واألعمال الرئیسیة في بدایة الحصة في الموعد المحدد.●
  یخصم 10% من المجموع الكلي للمشاریع واألعمال الرئیسیة لكل یوم تأخیر وذلك لحد أقصاه 5 أیام تأخیر.●
 في حال تسلیم المشاریع واألعمال الرئیسیة بعد أكثر من 10 أیام تأخیر، قد یحصل الطالب على درجة 50% كحد●

 أقصى. ذلك یعني أن المعلمین سیبدؤون باحتساب درجة هذا العمل من 50 %.
 

 التواصل:

 البرید اإللكتروني/موقع المدرسة اإللكتروني/ حساب االنستغرام/موقع سكولي

 یعتبر التواصل بین المدرسة واألسرة  ذو أهمیة قصوى.  إلى جانب الرسائل اإللكترونیة واإلعالنات عبر موقع المدرسة اإللكتروني أو
 عبر حساب اإلنستغرام، ُیعدُّ موقع سكولي وسیلة التواصل األساسیة بین المدرسة والمنزل. مع اإلشارة بأّنه لدى الطالب وذویهم كلمات

 مرور مختلفة للمحافظة على سّریة الدخول.

 لمساعدتكم، یتضمن موقع سكولي  المعلومات السّریة التالیة الخاصة بكل طالب:

 الجداول األسبوعیة●
 سجل الطالب●
 حضور الطالب●
 تأخر الطالب●



 تقاریر سلوك الطالب●
  تقاریر التقّدم األكادیمي للطالب●

 

  استفسارات الطالب/أولیاء األمور:

  تسعى مدرسة البیان إلى بناء روابط وثیقة مع أولیاء األمور. غالبًا ما تتم معالجة المسائل بكفاءة وفعالّیة عبر التواصل المباشر بین ولي
 األمر والمعّلم.  لذلك تّم وضع اإلرشادات التالیة لتوضیح آلیة مشاركة المخاوف أو تقدیم االقتراحات:

 یتواصل ولي األمر مع معّلم الطالب عبر البرید اإللكتروني لمناقشة ومعالجة المشكلة. مع اإلشارة بأّن معظم 1.
 المسائل ُتحل عبر التواصل المباشر، أو  االتصال بموظفة استقبال المرحلة المتوسطة السیدة "وفاء" على الرقم التالي:

 22275000 تحویل: 7307 لتحدید موعد اجتماع عبر Zoom مع المعّلم (یجب على ولي األمر استخدام حساب ابنه/ابنته
.(Zoom لحضور اجتماع 

 
 إذا تطّلبت المسألة مزیدًا من النقاش حتى بعد التواصل المباشر مع المعّلم، یجب على ولي األمر في هذه الحالة 2.

 التواصل عبر البرید اإللكتروني مع رئیس القسم المعني. إشراك رئیس القسم بالمسائل المتعّلقة باألداء األكادیمي للطالب أمر
 في غایة األهمیة.

 
 إذا تطّلبت المسألة أیضًا مزیدًا من النقاش رغم التواصل مع رئیس القسم، یستطیع ولي األمر التواصل عبر البرید 3.

 اإللكتروني مع المدیر المساعد في المرحلة المتوسطة، ال سّیما إذا كانت المشكلة تتعّلق بسلوك الطالب، أو التواصل مع مدیر
 المرحلة المتوسطة بشأن جمیع المسائل األخرى.

 

 التواصل المستمر
 

  دردشة مفتوحة بین اإلدارة والطالب عبر ZOOM أثناء الفرص.-
 دردشة مفتوحة بین األخصائیین االجتماعیین والطالب عبر ZOOM أثناء الفرص.-
 دردشة مفتوحة بین اإلدارة وأولیاء األمور عبر ZOOM كل یوم خمیس الساعة 1:00 ظهرًا.-

 

 ألیة استفسارات أخرى یمكن التواصل مع األشخاص المعنیین ( انقر على االسم أو انظر إلى عناوین البرید

  اإللكتروني التالیة):

Mr. Fouad  حساب سكولي: یرسل أولیاء األمور/الطالب رسالة إلى أ. فؤاد  

Mr. Fouad حساب غوغل: یتواصل الطالب مع أ. فؤاد 

Mr. Fouad حساب غوغل كالس روم: یتواصل الطالب مع أستاذ فؤاد 

Ms. LeQuisha أو أ. لوكویشا Mr. Elias مكتب اإلرشاد: یتواصل أولیاء األمور/الطالب مع أ. إلیاس 

Ms. Homa العذر الطبي: یتواصل أولیاء األمور مع السیدة هوما 

Ms. Eiman أو مع السیدة إیمان Ms. Meyssa استفسارات عامة: یتواصل أولیاء األمور عبر البرید اإللكتروني مع السیدة میسا
 وهما بدورهما ستعیدان توجیه الرسالة إلى الموظف المعني.
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 الوظیفة/ المكتب البرید اإللكتروني

eiman.kanfoush@bbs.edu.kw مكتب إدارة المرحلة المتوسطة 
nehme.elkourani@bbs.edu.kw   مدیر المرحلة المتوسطة 
david.depolo@bbs.edu.kw المدیر المساعد في المرحلة المتوسطة  
meyssa.noori@bbs.edu.kw سكرتیرة المدیر المساعد في المرحلة المتوسطة  
wafa.kalha@bbs.edu.kw االستقبال  
elias.barcha@bbs.edu.kw األخصائي االجتماعي 
laquisha.nelson@bbs.edu.kw األخصائي االجتماعي 
fouad.elchmouri@fawsec.com.kw األستاذ فؤاد  
hassan.farhat@bbs.edu.kw رئیس قسم الریاضیات  
salma.shehadeh@bbs.edu.kw رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة  
hamza.deib@bbs.edu.kw رئیس قسم اللغة العربیة  
dean.savage@bbs.edu.kw رئیس قسم العلوم / تكنولوجیا المعلومات  
ameen.aldolat@bbs.edu.kw رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة  
hana.marmar@bbs.edu.kw رئیس قسم الدراسات االجتماعیة  
rihab.alassadi@bbs.edu.kw رئیس قسم التربیة الفنیة  
hany.soliman@bbs.edu.kw رئیس قسم الموسیقى  
joseph.chacko@bbs.edu.kw رئیس قسم التربیة البدنیة  
homa.imamwerdi@bbs.edu.kw ممرضة المرحلة المتوسطة 
admissions@bbs.edu.kw مكتب التسجیل 
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 الملحق:
 

 منصات التعلیم اإللكتروني:
 

Information Hub            مركز المعلومات  ● Google Classroom 

 

Communication                         التواصل ● Email 
● Skoolee 
● Google Classroom 
● Zoom 

  

 

Interactive Lessons          دروس تفاعلیة ● Zoom 

 

Learning resources/ subscriptions 
 مصادر التعلم /اشتراكات

 

● IXL(Math, 
Science,& English) 

● Khan Academy 
● Pearson (Math) 
● Pearson(Science) 
● Math (IT) 
● LEGO software (IT) 
● Adobe Illustrator 

(IT) 
● Achieve 300 

(English) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Additional supplementary 
platforms 

 منصات إضافیة مساندة

● Kahoot 
● Edpuzzle 
● NearPod 
● Quizziz 
● YouTube videos, 

selected read-aloud 
stories 

● Pre-recorded video 
lessons, teacher 
created 

 
 

 

 

 


