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هــدف هــذا الدليــل إىل توفـ يـر أكـ بـر قــدر ممكــن لفهــم المرحلــة المتوســطة ف ي� مدرســة البيــان،
أ
اس.
وهــو يســتخدم كمرجــع للطــاب وأوليــاء المــور طــوال العــام الــدر ي

رؤية المؤسس

قامــت الســيدة فوزيــة الســلطان العيــى ( رحمهــا هللا ) وبدعــم مــن  14ســيدة كويتيــة بتأســيس مدرســة البيــان.
ـ� التقــدم ف� الغــرب والقيــم ت
كان الهــدف هــو إنشــاء مدرســة تربــط بـ ي ن
ال�اثيــة ف ي� الحضــارة العربيــة  .وهكــذا
ي
ئ
ـا� اللغــة للمدرســة مــن أجــل تحضـ يـر الطــاب لعالــم اليــوم وتحديــات الغــد ،منهــاج يشــكل
ولــد المنهــاج الثنـ ي
تزاوج ـاً ناجح ـاً بـ ي ن
ـ� الحداثــة والـ تـراث .ومــن خــال هــذه الرؤيــة الواضحــة تــم تأســيس مدرســة البيــان ثنائيــة
اللغــة الخاصــة عــام  1977كأول مدرســة مــن نوعهــا ف ي� الكويــت.

رسالة المدرسة

ـى طالب ـاً متعاطفـ ي ن
وال ي ز
مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة هــي مجتمــع تعلمــي باللغتـ ي ن
نجل�يــة ،تنـ ش ئ
ـ�،
ـ� العربيــة إ
مجدديــن ،رواداً
للتغيــر المســتدام والتقــدم ف ي� دولــة الكويــت والمحيــط العالمــي.
ي

أهداف مدرسة البيان

تعد مدرسة البيان طالبها و تلهمهم ليكونوا:
وال ي ز
ين
ين
نجل�ية
متحدث� بطالقة
•
باللغت� العربية إ
ين
ومتعلم� لمدى الحياة
تفك� ناقد
• ذوي ي
ين
ين
ومتعاون�
مستقل�
•
• مجددين ومبتكرين
ين
ومتعاطف�
• أصحاب قيم
ين
المحل والعالمي
مساهم� ف ي� خدمة المجتمع
•
ي
• ين
واع� بيئياً
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رســـــالة المدير

مرحباً بكم ف ي� مدرسة البيان ثنائية اللغة – المرحلة المتوسطة

إنــه لمــن دواعــي رسوري أن أرحــب بــكل الطــاب وأوليــاء أ
المــور .أؤمــن بــأن العمــل الجماعــي هــو الوقــود الــذي يتيــح
لعامــة النــاس تحقيــق النتائــج غــر اعتياديــة .نحــن نقــدر دعــم ومشــاركة أوليــاء أ
المــور كبــؤرة أساســية ف ي� نجــاح
ي
ـدرس لجميــع الطــاب.
مجتمعنــا المـ ي
«ال يمكن لأي كان أن يعزف سيمفونية بمفرده .فالأمر يتطلب ل أ
ت
وركس�ا بأكملها» هالفرد لكوك
يعتـ بـر الطالــب ف ي� مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة محــور كل عمــل نقــوم بــه .لــذا ،نؤمــن بــأن التعليــم هــو ف ي� صميــم كل
ف
و� قدرتنــا عــى إعــداد أفـراد منتجـ ي ن
ـ� يســاهمون ف ي� بنــاء مجتمــع الغــد .كمــا أننــا نؤمــن بمبــادئ أساســية
مــا نقدمــه ،ي
ز ف
تز
ـدرس .أمــا عــن
مثــل الحمــاس وااللــرام والمثابــرة كســمة ممـ يـرة ي� تحقيــق التطلعــات الشــخصية داخــل مجتمعنــا المـ ي
ت
ال�بيــة القيميــة ،فهــي أحــد ركائــز مدرســة البيــان تطبــق عــن طريــق نهــج ترايـ ب ز
ـر وهــو عبــارة عــن عمليــة تســتخدم
النســان .وتنعكــس معاهــدات ترايـ ب ز
ـر بوضــوح ف ي� جميــع الفصــول
لتطويــر بيئــة مدرســية إيجابيــة تعــزز نمــو وتعلــم إ
ف
الصغــاء ،التقديــر وليــس التصغـ يـر ،الحــق ي� االنســحاب أو المشــاركة واالحـ تـرام المتبــادل.
الدراســية وهــي :إ
أشــجعكم عــى االطــاع عــى هــذا الدليــل لمسـ
بالضافــة إىل موقــع/
اس ناجــح ،إ
ـاعدتكم ،وإرشــادكم خــال عــام در ي
ـكول» إلطالعكــم عــى كل مــا هــو جديــد ف ي� المدرســة.
تطبيــق «سـ ي
مع أطيب أ
المنيات،

ن
الكورا�
نعمه
ي
مدير المرحلة المتوسطة
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05

المقــــــدمة

 .برنامج البيان ئ
الثنا� اللغة:
ي
ف
ئ
ض
وال ي ز
ـا� ومواجهــة تحديات
ـا� اللغــة ،العربيــة إ
إن التعلــم ي� برنامــج ثنـ ي
نجل�يــة ،يمكــن طالبنــا مــن تقديـ فـر تقاليــد المـ ي
المســتقبل ف� حضارتهــم وحضــارات آ
الخريــن وذلــك مــن خــال المســاهمة ي� عمليــة تنمــي التفاهــم العالمــي
ي
ز
ن
نجل�يــة وتطويرهمــا إىل معايـ يـر أكاديميــة عاليــة مــن خــال منهــج
الحقيقــي .ويتــم تعليــم اللغتـ يـ� العربيــة إ
وال ي
المدرســة المكثــف.
 .المرحلة المتوسطة:
تتكــون المرحلــة المتوســطة مــن الصفــوف  ،8-6والمرحلــة تقــدم برنامج ـاً تعليمي ـاً متفوق ـاً ومصمم ـاً للتعامــل مــع
الحاجــات الفرديــة للطــاب .يتبــع الطــاب منهج ـاً أساســياً للــدروس ف ي� كل مــادة ،ويتوقــع منهــم النجــاح والتمكــن
التمــر أ
أ
يز
الشــخص واالجتماعــي والفكــري ،كمــا
الكاديمــي والنمــو
ال�نامــج عــى
مــن المهــارات الساســية .ويركــز ب
ي
يشــجع ال�نامــج كل طالــب ليصبــح عضــواً مســاهماً بشــكل بنــاء ف� المجتمــع .ال�نامــج منظــم بطريقــة أ
القســام
ب
ب
ي
ـ� ممــا يعــزز العالقــة الجيــدة بـ ي ن
بحيــث يكــون لــكل مــادة دراســية معلــم مختلــف .ولــكل صــف فريــق مــن المعلمـ ي ن
ـ�
الطــاب والمعلمـ ي ن
ـ� .يتــم تعليــم الطــاب عــادات ومهــارات الدراســة الفاعلــة والتعلــم المســتقل.
مواد تعلم باللغة العربية:
اللغة العربية ،االجتماعيات ،ت
السالمية.
ال�بية إ
ال ي ز
نجل�ية:
مواد تعلم باللغة إ
ال�بيــة الفنيــة ،ت
نجل�يــة ،العلــوم ،الرياضيــات ،التكنولوجيــا ،ت
ال ي ز
النســانية
ال�بيــة البدنيــة ،العلــوم إ
اللغــة إ
،الموســيقى.
 .قوائم الصفوف:
يقــوم مســئولو المدرســة المتمرســون ببــذل الكثـ يـر مــن الجهــود لتصميــم الصفــوف بعنايــة كبـ يـرة ،كونهــا مــن أهــم
التحديــات الـ ت
ـ� نواجههــا كل ســنة .فعنــد إعــداد القوائــم يضــع هــؤالء المســئولون نصــب أعينهــم كل المتغـ يـرات
ي
المحتملــة ،مثــل حاجــة الطــاب إىل فرصــة للتعــرف إىل أصدقــاء جــدد ،موازنــة أجنــاس الطــاب ف� أ
القســام
ي
والصفــوف ،أســاليب التعلــم والحاجــات التعليميــة للطــاب ،أســاليب التعليــم والقــدرات التعليميــة لــدى معلمينــا
ـ� أ
 ،توزيــع الطــاب ذوي الخصائــص الســلوكية الخاصــة و/أو القــدرات العلميــة بالتســاوي بـ ي ن
القســام  ،موازنــة
أ
أ
ف
بالضافــة إىل عــدد كبـ يـر مــن العوامــل
العــداد بالصــف ،فصــل الشــقاء والطــاب الذيــن ال يتفقــون ي� الطبــاع ،إ
أ
الخــرى.
كل عــام يتقــدم آ
البــاء بمئــات الطلبــات لوضــع الطــاب ف ي� صفــوف معينــة ،ويزداد عــدد الطلبــات المقدمة كل ســنة.
الن مــن المســتحيل حقـاً تحقيــق ولــو جــزء صغــر مــن هــذه الطلبــات .لــذا  ،أ
ف� الحقيقــة أصبــح آ
ولن هــدف مدرســة
ي
ي
ف
البيــان ثنائيــة اللغــة هــو أن توجــد أفضــل بيئــة تعليميــة ممكنــة لــكل طالــب ي� كل فصــل ،فــإن إدارة المدرســة قــد
قــررت مــن آ
الن فصاعــداً أنهــا لــن تقبــل أيــة طلبــات لوضــع الطــاب ف ي� صفــوف معينــة ،غـ يـر أنهــا ســتواصل عمــل مــا
يمكــن عملــه لتكويــن أفضــل الصفــوف ،وذلــك بــأن تكــون متوازنــة ومالئمــة للجميــع ،مــع المحافظــة عــى مصلحــة
الطــاب أ
الكاديميــة والعامــة ووضعهــا نصــب أعينهــا.
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ال�بية القيمية أ
ت
والخالقية ف ي� مدرسة البيان ثنائية اللغة

 .أخالقيات مجتمع مدرسة البيان:
ت
وغ�هــم باحــرام،
يتحمــل أعضــاء مجتمــع البيــان مســؤولية أنفســهم ،ويعملــون بصــدق ،ويعاملــون أنفســهم ي
َ
آ
ت
ـ� يتوقعــون مــن الخريــن اتباعهــا.
فهــم قــدوة باتبــاع الســلوكيات الـ ي
يل:
 .يؤمن أعضاء مجتمع البيان بما ي
نفس
 أنا مسؤول عن يبصدق
 أختار العملٍ
وغ�ي ت
باح�ام
نفس ي
 أعامل يت
ال� أتوقع من يغ�ي اتباعها
 أكون قدوة باتباع السلوكيات ي -كلنا جزء من مجتمع واحد

ـ� (الطــاب ،والمعلمـ ي ن
عمـا ً بمــا تنــص بــه فلســفة البيــان ،نتوقــع مــن جميــع المعنيـ ي ن
الداري ،وموظفــي
ـ� ،والفريــق إ
المنــاء ،وأوليــاء أ
الدعــم ،ومجلــس أ
ومعاي� المدرســة
المــور) ،أن يتبعــوا ســلوكيات واضحــة ومحــددة تنــم عــن قيــم
ي
و� شـ تـى المجــاالت أ
ف
والنشــطة المتعلقــة بالمدرســة داخلهــا وخارجهــا .ونحــن بدورنــا نســعى جاهديــن
بشــكل يومــي ،ي
إىل تنميــة روح االســتقاللية ،والمســؤولية ،والتعاطــف ،واالحـ تـرام ،والقبــول لــدى جميــع أعضائنــا.
هــذه هــي القيــم الـ ت
ـ� لطالمــا كانــت قريبــة مــن قلــب وقالــب البيــان .ومــع اســتمرارنا ف ي� التطــور والنمــو ،مــن واجبنــا
ي
الخالقيــة وتطويرهــا ،فهــي تمثــل الــروح أ
أيض ـاً أن نجــدد أنفســنا ونلزمهــا بالمحافظــة عــى هــذه القيــم أ
الخالقيــة
لمجتمــع البيــان.
ـدت إلينــا تطويــر ولدك/ابنتــك ف ي� جميــع النواحــي ،فإننــا نطلــب إليــك أن تثــق ف ي� جهودنــا لتحقيــق هــذا
وكمــا عهـ َ
الهــدف.
تفخــر مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة بكونهــا مــن مــدارس ت
ال�ايـ ب ز
ـر  TRIBES schoolحيــث تــم تدريــب جميــع معلميهــا
ن
ـر ،الـ تـ� تتبـىن أهــداف ت
ـا� عـ شـر النتهــاج عمليــة ت
ال�ايـ ب ز
ال�بيــة القيميــة
مــن مرحلــة مــا قبــل الحضانــة إىل الصــف الثـ ي
ي
أ
والخالقيــة ت
والــ� ت
والداريــون ،وموظفــو الدعــم ،والطــاب وأوليــاء أمورهــم ف ي�
يشــرك مــن خاللهــا المعلمــون ،إ
ي
ـرام بمعاهــدات ت
ال�ايـ ب ز
العمــل عــى إنشــاء مجتمــع تربــوي يقــدم الدعــم لكافــة أفـراده كل يــوم مــن خــال االلـ ت ز
ـر
وهــي:
 حق المشاركة أو االنسحابالتصغ�
 التقدير وعدمي
 تالنصات
االح�ام المتبادل
 إت
ت
ت ز
ـ� تطبــق مــن خــال اسـ تـراتيجيات
تشــجع عمليــة ال�ايـ بـر عــى التعــاون ،والتعلــم المســتقل ،والتأمــل الـ ي
ـذا� والـ ي
ت ن
ت ز
و� واختيــار
وتقنيــات ب
ال�نامــج .للمزيــد مــن المعلومــات حــول برنامــج ال�ايـ بـر يرجــى زيــارة موقعنــا االلكــر ي
أ
 Parent Resourcesأو مصادر أولياء المور.
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قواعد السلوك ن
المه� فيما يتعلق بمجتمع البيان
ي
« .أعضــاء مجتمــع البيــان» يشــمل الطــاب وأوليــاء أ
المــور
ين
ين
والعاملــ� ف ي�
والموظفــ�
وأعضــاء الهيئــة التعليميــة
المدرســة.

 .يجــب عــى جميــع أعضــاء الهيئــة التعليميــة والموظفـ ي ن
ـ�
والجــراءات
تنفيــذ واتبــاع جميــع القواعــد والسياســات إ
المدرســية بدقــة وإنصــاف واحـ تـرام ،ومــن المتوقــع أن
يقدمــوا نموذجــاً مــن هــذه القيــم ف ي� تعاملهــم مــع
أقرانهــم ،ومــع الطــاب ،وأوليــاء أ
المــور.

 .الحــق ف� ت
ين
ال�بيــة والتعليــم يعــن ي أن
للمعلمــ� حــق
ي
حريــة التعليــم وأن للطــاب حــق حريــة التعلــم دون أن
أ
 .مــن المتوقــع أن يتبــع الطــاب وأوليــاء المــور قوانـ ي ن
ـ�
تعيقهــم ســلوكيات متهــورة وغـ يـر مســؤولة.
والج ـراءات .ومــن خــال تعزيــز
المدرســة ،والسياســات ،إ
أ
 .يحــق ألعضــاء مجتمــع البيــان تطويــر كيانهــم الشــخص هــذه أ
المــور ،يقــدم أوليــاء المــور والطــاب نموذجــاً
ي
دون نقــد أو ضغــط مــن آ
ن
والجــراءات
الخريــن ،طالمــا أنــه ال يتعــارض لهــذه القيــم .جميــع
القوانــ� والسياســات إ
ي
أ
أ
مــع حقــوق آ
الجــراءات
الخريــن.
متاحــة لوليــاء المــور مــن خــال كتيــب إ
والسياســات الخــاص بــكل مرحلــة تعليميــة ،وعــى الموقــع
 .حــق الخصوصيــة مكفــول لجميــع أعضــاء مجتمــع إ ت ن
و� للمدرســة ،ومــن خــال المعلومــات المفصلــة
اللكــر ي
ت
الــ� تقــدم ف ي� «أمســية العــودة إىل المــدارس» ،ومــن
البيــان.
ي
أ
خــال وســائل التواصــل الخــرى المتاحــة.
 .يحــق ألعضــاء مجتمــع البيــان عــدم تعرضهــم للنبــذ أو
الســخرية بســبب العــرق أو الجنــس أو الديــن أو الثقافــة  .يجــب قبــول العواقــب ت
الم�تبــة عــن عــدم اتبــاع
أو العاقــة أو أ
القوانــ� أو السياســات بطريقــة ناضجــة ت
ين
ومح�مــة مــن
الداء الصفــي ،ومــا إىل ذلــك.
إ
أ
ن
المعلمــ� والطــاب وأوليــاء المــور.
قبــل
ي
 .يحــق ألعضــاء مجتمــع البيــان أن ت
تحــرم وتصــان
أ
الع ـراب عمــا يثـ يـر
ملكيتهــم الشــخصية وممتلــكات المدرســة.
 .يجــب عــى الطــاب وأوليــاء المــور إ
ف
ت
و� الوقــت ذاتــه باتبــاع نظــام المدرســة،
قلقهــم باحــرام ي
 .مــن المتوقــع أن يعامــل جميــع أعضــاء مجتمــع البيــان كمــا هــو مبـ ي ن
ـ� ف ي� كتيــب كل مرحلــة.
بالمدرســة بعضهــم بعضـاً بكرامــة واحـ تـرام؛ هــذا يشــمل
جميــع أعضــاء الهيئــة التعليميــة والموظفـ ي ن
ـ� ،وموظفــي
والذنــات ،والحـراس ،والطــاب ،وأوليــاء أ
الدعــم ،آ
المــور.
يُمنــح هــذا الحــق لجميــع أفـراد مجتمــع البيــان.
 .ســيعمل أصحــاب المدرســة ،ومجلــس أ
المنــاء ،وإدارة
ين
القوان� والسياســات
مختلــف المراحــل عــى التأكد مــن أن
والجــراءات تطبــق دائمــاً بانتظــام وبإنصــاف ،لجميــع
إ
أ
الف ـراد المعنيـ ي ن
ـ� بالمدرســة.
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قواعد السلوك ن
المه� فيما يتعلق بمجتمع البيان
ي
ول أمــر الطالــب /الطالبــة ومهمــا كانــت دوافعــه و /أو أســبابه بعــدم التهديــد أو التعــرض أو
يتعهــد ويوافــق ي
أ
الســاءة أكان بالتلفــظ أو بالفعــل لي عضــو مــن أعضــاء مجتمــع البيــان بســبب أي مســألة تتعلــق بشــؤون ابنــه/
إ
ول أمــر الطالــب /الطالبــة بمــا ورد
ابنتــه داخــل حــرم المدرســة أو خارجــه .يحــق للمدرســة ونتيجــة إلخــال ي
أعــاه فصــل الطالــب /الطالبــة مــن المدرســة فــوراً دون الحاجــة إلخطــار أو إنــذار يســبق الفصــل واتخــاذ كافــة
الج ـراءات القانونيــة المناســبة بحــق ول أ
المــر .أيض ـاً ،يرجــى التأكــد مــن ق ـراءة سياســات المدرســة التاليــة:
إ
ي

سياسة قواعد سلوك الطالب
ول الأمر
سياسة قواعد سلوك ي
سياسة مساحة الصناع
سياسة المرافق والسالمة
سياسة حماية الطالب
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ب� المدرسة  -أولياء أ
التواصل ي ن
المور

 .أمور هامة للطالب وول أ
المر:
ي
تســعى مدرســة البيــان إىل خلــق نــوع خــاص مــن العالقــة بـ يـ�ن
أ
أ
ت
الــ�
المدرســة وأوليــاء المــور .إن ي
كثــراً مــن المــور الهامــة ي
تخــص الطلبــة يمكــن حلهــا بشــكل فعــال ورسيــع وذلــك عــن
أ
ن
ش
ش
ول
ول المــر والمعلــم  ،أويــرك ي
طريــق الحــوار المبــا� بـ يـ� ي
أ
المــر ابنه/ابنتــه ف� هــذه المناقشــة .هنــاك بعــض المــور الـ ت
ـ�
ي
ي
يمكــن لــول أ
المــر القيــام بهــا للمســاعدة ف ي� هــذه العمليــة:
ي
المــر طلــب اجتمــاع مــع مــدرس ابنــه /ابنتــه لمناقشــة أ
يمكــن لــول أ
المــر( .االتصــال بالســيدة وفــاء موظفــة
ي
االســتقبال) لتحديــد موعــد االجتمــاع.
المــر بعــد التحــدث مــع المعلــم يمكــن لــول أ
إذا لــم يحــل أ
المــر طلــب اجتمــاع مــع رئيــس القســم المختــص
ي
الداء أ
(لحــل قضايــا أ
الكاديمــي)( .االتصــال بالســيدة وفــاء موظفــة االســتقبال لتحديــد موعــد االجتمــاع).
المــر مــع رئيــس القســم فــإن مــن حــق ول أ
ف� حــال لــم يحــل أ
المر طلــب اجتماع مــع المديــر المســاعد للمرحلة
ي
ي
المتوســطة (لحــل القضايــا الســلوكية) أو مــع مديــر المرحلــة (لحــل جميــع القضايــا)( .االتصــال بالســيدة وفــاء
موظفــة االســتقبال لتحديــد موعــد االجتمــاع).
المــر بعــد التحــدث مــع مديــر المرحلــة ،يمكــن لــول أ
ف� حــال لــم يحــل أ
المــر تحديــد موعــد لالجتمــاع بنائــب
ي
ي
مديــر المدرســة (االتصــال بالســيدة هانيــة المســاعدة التنفيذيــة لتحديــد موعــد االجتمــاع).
إذا لــم يجــد ول أ
المــر الحــل عنــد نائــب مديــر المدرســة يمكنــه وقتهــا طلــب اجتمــاع مــع مديــر المدرســة.
ي
(االتصــال بالســيدة هانيــة المســاعدة التنفيذيــة لتحديــد موعــد االجتمــاع).
إذا لــم يجــد ول أ
المــر حـا ً لمشــكلته عنــد مديــر المدرســة بإمكانــه طلــب اجتمــاع مــع نائــب الرئيــس التنفيــذي.
ي
(االتصــال بالســيدة ســنا ســكر يت�ة نائــب الرئيــس التنفيــذي).
 .تقارير الدرجات:
اس:
يتسلم الطالب تقريرين ( )2أخالل العام الدر ي
اس الول.
 تقرير الفصل الدر يأ
ن
ن
الثا�).
اس ي
 تقرير الفصل ياس الول  +الفصل الدر ي
الثا� ( تجمع درجات الفصل الدر ي
تعطــي هــذه التقاريــر نتائــج التقييــم المســتمر ،وتســاعد عــى تحديــد تقــدم الطالــب .ســيتم وضــع تقاريــر التقدم
أ
ـكول ،ويتــم التواصــل ف ي� الوقــت المناســب دون تأخـ يـر بهــدف دعــم
الكاديمــي لمنتصــف الفـ تـرة عــى برنامــج سـ
ي
ـ� مســتواهم .ونحــن ندعــو أوليــاء أ
المــور للقــاء المعلمـ ي ن
الطــاب وإفســاح المجــال لهــم لتحسـ ي ن
ـ� لمناقشــة الســبل
المناســبة لتحسـ ي ن
ـ� مســتوى أبنائهــم.
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 .اجتماعات أولياء أ
ين
المعلم�:
المور –
ـ� وأوليــاء أ
ـ� المعلمـ ي ن
تــم عقــد اجتماعــات بـ ي ن
المــور حســب طلــب أي منهمــا .تكــون تلــك االجتماعــات بمثابــة جــر
المــر يناقــش خاللــه ســر الطالــب أ
ـ� المعلــم وول أ
تواصــل بـ ي ن
الكاديمــي .تعمــل موظفــة االســتقبال عــى تنســيق
ي
ي
أ
ن
ن
اس.
االجتماعــات بـ يـ� المعلمـ يـ� وأوليــاء المــور خــال العــام الــدر ي
ال تن�نت:
 .المنشورات  /الرسائل  /موقع المدرسة عىل إ
أ
أ
ف
ال ت
لتواصــل بـ ي ن
الخبارية الشــهرية،
لك�ونيــة والنـ شـرة إ
بالضافــة إىل الرســائل إ
ـ� المدرســة والرسة أمــر ي� غايــة الهميــة .إ
ـكول» ،وهــو برنامــج إلدارة البيانــات
فــإن الوســيلة المثــى للتواصــل مــن
المدرســة إىل البيــت هــي عـ بـر برنامــج « سـ ي
الخاصــة بالطالــب .يمنــح الطالــب وول أ
المــر كلمــة المــرور.
ي

كالتال:
سكول معلومات مفيدة ورسية عن كل طالب
 .يتضمن
ي
ي
أ
 الجداول السبوعية تقارير عن سلوك الطالب حضور وغياب الطالب تأخر الطالباس للطالب
 تقرير التقدم الدر ي زيارات الطالب إىل عيادة المدرسةال تن�نت:
 .المنشورات  /الرسائل  /موقع المدرسة عىل إ
شــمل تطبيــق ســكول عــدة ممـ ي ز
ـرات أكاديميــة واجتماعيــة تســاعدك ف ي� ،االطــاع عــى تعليــم أبنائــك واالنخـراط فيــه
ي
بصــورة أفضــل.
أ
سكول يعمل عىل جميع الجهزة المحمولة  IOS, Androidإلخ.
ال�نامج :تطبيق
تعليمات دخول ب
ي
كيف يمكن تحميل التطبيق؟
ف
 ابحث عن تطبيق  Skooleeي�  Apple storeأو  Play storeثم قم بتحميل التطبيق. قــم بتســجيل الدخــول إىل التطبيــق مــن خــال إدخــال اســم المســتخدم الخــاص بــك متبوعـاً ب  @bbsمثــال:.bbs@f00004
 نــوص أوليــاء أالمــور وبشــدة أن ال يشــاركوا أبنائهــم كلمــة الدخــول ،ذلــك لضمــان التواصــل بـ ي ن
ـ� المدرســة
ي
أ
وأوليــاء المــور بصــورة دقيقــة.
مالحظــة :إذا تــم تغيـ يـر كلمــة المــرور عــى موقــع ســكول إ ت ن
و� فإنــه يحتــاج إىل  24ســاعة حـ تـى تســتطيع
اللكــر ي
ي
أ
ف
ـكول الخــاص
ـكول عــى جهــازك المحمــول .يقــوم أوليــاء المــور بالدخــول إىل تطبيــق سـ ي
اســتخدامه ي� تطبيــق سـ ي
بالهواتــف المحمولــة مــن خــال اســم المســتخدم الخــاص بالعائلــة ،مثــال f12345 :وهــو الرمــز الــذي يــدل عــى
الب والمرتبــط باســم أ
هويــة أ
الب.
إذا أرادت الأم الحصول عىل اسم المستخدم الخاص بها ،الرجاء التواصل معنا عىل إيميل :IT
 support@bbs.edu.kwوطلب اسم المستخدم الخاص بالأم.
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الذك:
 .تطبيق الهاتف ي
الممــرات ت
يز
الــ� ستســهل تواصلكــم مــع المدرســة ،بمــا ف ي� ذلــك مــا ذكــر أدنــاه.
يضــم التطبيــق العديــد مــن
ي
آ
ـكول
للحصــول عــى التفاصيــل الكاملــة بعــد أن تتلقــى إ
الشــعار عـ بـر الهاتــف  ،يُنصــح البــاء بالدخــول إىل برنامــج سـ ي
باســتخدام التطبيــق الموجــود عــى «:»desktop
تلقــي إشــعارات عــن آخــر مســتجدات المدرســة ت
والــ� تــم تحميلهــا مؤخــراً (يمكــن تحديــد تفضيــات
ي
المرحلــة مــن قبــل المســتخدم).
الدخول إىل تقويم أحداث المدرسة.
تلقي تعميمات ورسائل المدرسة.

االطالع عىل كشف حساب الرسوم المدرسية أ
للبناء.
ال تن�نت.
دفع الرسوم المدرسية بع� إ
ال تن�نت لـ:
مواقع المدرسة عىل الخريطة عىل إ
 مدرسة البيان ثنائية اللغة حضانة البيان -ش�كة فوزك التعليمية

 .سياسة الباب المفتوح:
للجابــة عــن
الدارة عــى أهبــة االســتعداد إ
إن إدارة مدرســة البيــان تتبــع سياســة « البــاب المفتــوح» ،وهــذا يعـن ي أن إ
أي استفســار أو ســؤال أو أي اقـ تـراح يــود أوليــاء أ
المــور طرحــه ف ي� أي وقــت .بمــا أن مجتمــع المرحلــة المتوســطة
كاف لالجتمــاع.
نشــط وفعــال ،يرجــى االتصــال مســبقاً وتحديــد موعــد حـ تـى تتمكــن إ
الدارة مــن تخصيــص وقــت ٍ
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الدراس
ال�نــــــامج
ب
ي

لقــد تــم تصميــم المنهــج الــدر ف
ت
ـ� تمكــن الطــاب مــن
اس ي� المرحلــة المتوســطة ليوفــر الدعــم والمعلومــات الـ ي
ي
ئ
ض
ـا� اللغــة يجعــل مــن الــروري
النجــاح وتحصيــل المهــارات والتمكــن منهــا .إن برنامــج المرحلــة المتوســطة الثنـ ي
نجل�يــة .ويتــم تحقيــق هــذه أ
وال ي ز
ـ� كل طالــب مــن اللغتـ ي ن
تمكـ ي ن
الهــداف مــن خــال التعــاون الفعــال
ـ� العربيــة إ
ت
ـ� تمكــن الطالــب مــن تطبيــق مــا تعلمــه .وتســعى مدرســة البيــان المتوســطة إىل غــرس حــب
والمعايـ يـر المناســبة الـ ي
مــن ت
اســراتيجيات التعليــم بوجــود زميــل معهــم
 .مدربو التعلم:
ف� شــهر أغســطس  2014أنشــأت مدرســة البيــان مركــزاً لمســاندتهم وإعطائهــم مالحظــات قيمــة ض
و�وريــة
ي
متخصصــاً
لمــدر� التعلــم ،لمســاعدة ومســاندة لضمــان نجاحهــم.
بي
ين
المعلمــ� لتطويــر طرائــق تعليــم الطــاب وكيفيــة
تعليمهــم .
الرشاد:
 .مكتب إ
أ
ف
ئ
ـا� االجتماعــي المســاعدة للطــاب
يجــب علينــا إعــداد بيئــة ي� الفصــول الدراســية تســمح يقــدم مكتــب الخصـ ي
«�كاء ف� التعلــم» .يجــب أن ف� المجــال أ
لطالبنــا أن يصبحــوا ش
الكاديمــي واالجتماعــي /العاطفــي عــى
ي
ي
نتأكــد أننــا نعلــم طالبنــا بطريقــة ال تهيؤهــم النع ّلــم حــد ســواء .ويقــوم هــذا المكتــب بتنميــة ودعــم
اس واالجتماعــي والعاطفــي لــدى طــاب
فقــط ،بــل تزودهــم بالمهــارات الالزمــة لمواجهــة مــا ال النمــو الــدر ي
ف
الرشــاد
يعرفونــه .يحذرنــا ب
الخــراء باســتمرار مــن أن الوظائــف المرحلــة المتوســطة ي� مدرســة البيــان .يتضمــن إ
أ
ف
الـ تـ� سيشــغلها طــاب المرحلــة االبتدائيــة ي� المســتقبل الكاديمــي قضايــا مثــل :مهــارات الدراســة ،والتحفـ ي ز
ـر،
ي
أ
أ
لــم تُعــرف بعــد ،لذلــك مــن المهــم أن يســتطيع وتحديــد الهــداف ،والتخطيــط الكاديمــي للتســجيل
طالبنــا التفكـ يـر بشــكل ناقــد ليقــدروا عــى حــل مشــاكل
الرشــاد االجتماعــي
والعــداد للمرحلــة الثانويــة .أمــا إ
إ
«العالــم الحقيقــي» و ليكونــوا مسـ ي ن
ـئول� مــع معلميهــم والعاطفــي فيتضمــن قضايــا مثــل :العالقــات مــع
أ
أ
ال تن�نــت ،وقضايــا
عــن عمليــة التعلــم (بمســتويات مناســبة لعمارهــم) .الصدقــاء ،والتنمــر ،والتســلط عـ بـر إ
أ
أ
يز
ين
«للمعلمــ�
نريــد إيجــاد مدرســة
وغ�هــا
المتم�يــن» الذيــن الرسة ،وفقــدان الحبــة ،وال�نز اعــات الشــخصية ،ي
يعملــون ش
كــركاء مــع طالبنــا.
بالضافــة إىل
يعتــر مدربــو التعلــم مــن القضايــا ذات الطابــع
ب
الشــخص .إ
ي
الجــر الرابــط ف ي� هــذه العمليــة .ف ي� البدايــة ،ســيكون ذلــك ســيجد الطلبــة عــدداً مــن المعلمـ ي ن
ـ� لمســاعدتهم
لدينــا مــدرب تعلــم لــكل مرحلــة .مهمــة كل مــدرب هــي ف ي� حــل المشــاكل ومواجهــة الصعوبــات ،وإرشــادهم
ين
العمــل مــع
إيجــا� .إن مرشــد
المعلمــ� لمســاعدتهم عــى أن يكونــوا لطــرق اتخــاذ القــرارات بشــكل
بي
أ
ف
ئ
ـا� االجتماعــي وناظــر المرحلــة وجميــع
نموذجـاً ي� اســتخدام أفضــل الممارســات التعليمية بينما الفصــل والخصـ ي
نتقــدم ونـ ق
ين
ين
ـر� بهــم ف ي� هــذا المجــال .ونحــن كمدرســة
والموظفــ� مســتعدون للعمــل مــع كل
المعلمــ�
سنســتثمر ف� ي ز
م�انيــة التطويــر الوظيفــي الخاصــة بتهيئــة طالــب لمعالجــة أي مســألة.
ي
ـدر� التعلــم لمواجهــة هــذا التحــدي ،كمــا ســنحرص
مـ ب ي
عــى إيجــاد فــرص ال متناهيــة للحــرص عــى اســتمرارية
تطورهــم وصقــل مهاراتهــم بينمــا هــم يعملــون عــى
مســاندة المعلمـ ي ن
ـ� لتطويــر مهاراتهــم.
تنعــم مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة بفريــق تربــوي
ـرم باالرتقــاء أ
ملـ ت ز
للفضــل ،ومــع العمــل يــداً بيــد مــع
ذخ�تهــم
مــدر� التعلــم سيســتطيع المعلمــون إثــراء ي
بي
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إذا نجحــت االسـ تـراتيجيات الـ ت
ـ� وضعهــا فريــق دراســة
ي
الطالــب سيســتمر المعلــم باتباعهــا .ف ي� حــال فشــل
هــذه التداخــات ،ســيجتمع فريــق دراســة الطالــب مــع
أ
أ
ئ
ـا� الحالــة إىل
ول المــر ،ومــن الممكــن أن يرســل الخصـ ي
ي
ـ� للمدرســة.
المستشــار النفـ ي

 .فريق دراسة الطالب:
إن فريــق دراســة الطالــب هــو فريــق متكامــل مســئول
عــن مســاعدة الطالــب ف ي� جميــع النواحــي أكاديميــاً،
اجتماعي ـاً ،عاطفي ـاً وجســدياً .هــذا الفريــق مكــون مــن
الطلبــة ،أوليــاء أ
المــور ،المعلمـ ي ن
ـ� ،رئيــس دعــم التعلم
الكاديمــي أ
أ
ين
خصائيــ� ،مديــر المرحلــة ،ممرضــة
وال
المدرســة (عنــد الحاجــة) .تــم توفـ يـر ومراقبــة خدمــات
الــ� تتكــون مــن أ
ت
الفــراد ومجموعــة
التوجيــه الشــامل ي
التوجيــه .يقــوم المعلمــون أيضــاً بتقديــم المســاعدة  .النشاطات المرافقة للمنهج:
المــدرس.
للطلبــة بعــد نهايــة الــدوام
تقــدم النشــاطات المرافقــة للمنهــج بعــد ســاعات
ي
ـدرس فرصــة للطــاب للمشــاركة ف ي� العديــد
الــدوام المـ
ي
أ
أ
ت
الــ�
الطــاب الذيــن يعتقــد أن لديهــم احتياجــات تعليميــة مــن النشــطة المتنوعــة .بعــض هــذه النشــطة ي
ـ� يتــم تقديمهــا :الكمبيوتــر ،المــرح ،كــرة القــدم ،كــرة
متنوعــة فيتــم تحديدهــم وتقييمهــم مــن قبــل أخصائـ ي ي
الدمــج � وقــت مبكــر وبدقــة عــى قــدر ض
بالضافــة إىل ذلــك
الــرورة الســلة ،الكــرة الطائــرة.... ،إلــخ .إ
ي
والمــكان .يمكــن تقييــم الحالــة مــن قبــل المعلــم ،فمدرســتنا تنتمــي إىل عــدد مــن االتحــادات الرياضيــة
إ
أ
أ
ئ
الدارة ،أو والتعليميــة المدرســية.
ول المــر ،إ
الخصـ ي
ـا� االجتماعــي ،الطالــب أو ي
معلومــات من المدرســة الســابقة ،و/أو متابعــة اختباراته
مــن ســنة إىل أخــرى (/ســنوياً) .التعــرف المبكــر إىل
ت
ـ�
الحالــة والتقييــم يمكــن أن يحــدا مــن الصعوبــات الـ ي
يمكــن مواجهتهــا عنــد التدخــل  .الكشــف المبكــر للحالــة
اليجابيــة المحتملــة للطالــب ويســمح
يضمــن االســتجابة إ
بالتغلــب عــى مشــكلة صعوبــة التعلــم مؤقتـاً وال يتأثــر
مســتقبل التعلــم.
هــدف فريــق برنامــج دراســة الطالــب هــو توســيع
الداري
ـخص للطالــب ،يمكــن للمعلــم أو إ
إ
النجــاز الشـ ي
أ
ئ
ت
خصــا� االجتماعــي
يــأ� إىل ال
ي
ول أمــر الطالــب أن ي
أو ي
الــ� تخــص ابنــه  /ابنتــه ت
ت
المدرس:
والــ�  .المساعدة بعد الدوام
ي
ببعــض المالحظــات ي
ي
يمكــن أن تكــون مشــاكل دراســية ،اجتماعيــة ،عاطفيــة ،توفــر المدرســة برنامجــاً للمســاعدة بعــد الــدوام
ســلوكية ،إضافــةً إىل مشــاكل الغيــاب والحضــور
المــدرس حيــث يســتطيع الطالــب مقابلــة مــدرس
ي
والمشــاكل الصحيــة.
المــادة لالستفســار عــن أي ســؤال ،كمــا يمكــن للمعلــم
أن يطلــب مــن الطــاب الحضــور بعــد الــدوام لتقديــم
أ
ئ
ـا� االجتماعــي هو معرفــة حقيقة المســاعدة .عــى الطــاب الراغبـ ي ن
ـ� باالســتفادة مــن هــذه
إن مــا يقــوم بــه الخصـ ي
الضافيــة التوجــه إىل غــرف مدرســيهم ف ي�
الوضــع وتســجيل المالحظــات بشــكل دقيــق ،ومــن ثــم المســاعدة إ
أ
أ
والثنـ ي ن
ـ� والربعــاء مــن
مشــاركة فريــق دراســة الطالــب لوضــع التداخــات الســاعة  3:00 – 2:40أيــام الحــد إ
أ
والهــداف .إ
بالضافــة إىل ذلــك يجتمــع فريــق دراســة كل أســبوع.
الطالــب مــع الطالــب ،والمعلــم و/أو ول أ
المــر لمراقبــة
ي
نتائــج التداخــات.
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 .الرياضيات:
يهــدف برنامــج مــادة الرياضيــات للمرحلــة المتوســطة إىل
إعــداد الطلبــة ليصبحــوا قادريــن عــى القـراءة والكتابــة
الرقميــة ،واالعتمــاد عــى الــذات ف ي� التحليــل الفكــري
وربــط الرياضيــات بالعالــم الحقيقــي ،وذلــك مــن أجــل
تحقيــق النجــاح ف ي� جميــع المجــاالت .كل مرحلــة صفيــة
تســتند إىل مفاهيــم توســع مــدارك الطلبــة حـ تـى يتوصلوا
ين
منطلقــ� مــن أســس راســخة.
تحــد جديــد
إىل كل ٍ
كمــا أننــا نســعى جاهديــن إىل اســتخدام اسـ تـراتيجيات
التعليــم المتنوعــة ليتمكــن الطلبــة مــن حــب التعلــم
وتوفــر أ
الدوات الـ ت
ـ� يمكــن تطبيقهــا مــن أجــل تحقيــق
ي
ي
ف
التغــر.
النجــاح ي� عالمنــا التكنولوجــي الرسيــع
ي
ال ت
لك�ونيــة مــن منشــورات « يب�ســون»
تســتخدم الكتــب إ
ف ي� الرياضيــات.
صمــم برنامــج الرياضيــات للمرحلــة المتوســطة لتلبيــة
االحتياجــات والمتطلبــات العلميــة للطلبــة .ســعياً لذلــك
تــم إعــداد برنامــج الرياضيــات لوضــع الطلبــة ف ي� بيئــة
تعليميــة أفضــل وناجحــة .يعــود الطلبــة إىل الصــف
أ
ـاس
السـ ي
يقيــم الطــاب طــوال العــام
أثنــاء حصــة إ
الرشــادّ .
ش
تتمــا� مــع أفضــل
اس ويوضعــون ف ي� فصــول
الــدر ي
يــ�:
احتياجاتهــم العلميــة .وهــي تشــمل مــا ي
الصف السادس :رياضيات 6
ف
ســيتم ت
ال� ي ز
كــر ف ي� هــذه الســنة الدراســية ي� مــادة
الرياضيــات للصــف الســادس ،عــى أربعــة مجــاالت
أساســية )1( :الربــط ي ن
بــ� النســبة والمعــدل ف ي� عمليــة
ض
الــرب والقســمة ،واســتخدام المفاهيــم النســبية ف ي�
حــل المشــكالت الحســابية )2( .اســتكمال فهــم عمليــة
قســمة الكســور ،وتوســيع مفهــوم العــدد ليشــمل نطــاق
العــداد النســبية والـ تـ� تتضمــن أ
أ
الرقــام الســالبة)3( .
ي
الكتابــة ،والتفسـ يـر ،واســتخدام التعبـ يـرات والمعادالت.
ئ
ال
( )4تطويــر فهــم
حصــا�.
التفكــر إ
ي
ي

والج� التمهيدي 7
الصف السابع :رياضيات 7
ب
ف
ســيتم ت
ال� ي ز
ك� ف ي� هذه الســنة الدراســية ي� مــادة الرياضيات
للصــف الســابع عــى أربعــة مجــاالت أساســية )1( :تطويــر
فهــم وتطبيــق العالقــات المتناســبة )2( .تطويــر فهــم
العمليــات الحســابية مــع أ
العــداد النســبية والعمــل مــع
العبــارات والمعــادالت الخطيــة )3( .حــل المشــكالت
الحســابية ت
الــ� تشــتمل عــى الرســومات والمخططــات
ي
الهندســية غــر الرســمية ،والعمــل مــع أ
الشــكال الثنائيــة
ي
أ
ت
الــ� تشــتمل عــى
والثالثيــة البعــاد لحــل المســائل ي
المســاحة ،والســطح  ،والحجــم )4( .رســم اســتنتاجات
حــول الكثافــة الســكانية اســتناداً إىل النمــاذج.
الج� التمهيــدي  8و الجـ بـر  Iف ي� المرحلة
الصــف الثامــن :ب
الثانوية
ف
ف
ســيتم ت
ال� ي ز
كــر ي� هــذه الســنة الدراســية ي� مــادة
الرياضيــات للصــف الثامــن عــى ثالثــة مجــاالت رئيســية:
التعبــرات والمعــادالت،
( )1التطبيــق واالســتدالل حــول
ي
ف
بمــا ف ي� ذلــك تشــكيل نمــوذج تم�ابــط ي� بيانــات ذات
متغــرات ف ي� المعادلــة الخطيــة )2( .اســتيعاب مفهــوم
ي
ف
الدالــة واســتخدام الدالــة ي� وصــف العالقــات الكميــة.
البعــاد الثنائيــة والثالثيــة للمســاحة أ
( )3تحليــل أ
والشــكال
باســتخدام المســافة ،والزاويــة ،والتشــابه والتطابــق،
وفهــم نظريــة فيثاغــورس.
الجــر  Iي ف� المرحلــة الثانويــة ،وهــو يركــز
يــدرس مقــرر
ب
ّ
عــى المزيــد مــن التطبيــق والمعرفــة المتنوعــة ،حــىت
يتــم إعــداد الطلبــة لدراســة مــادة الهندســة .وهــو مقــرر
صعــب ويشــتمل عــى دالــة مــن الدرجــة الثانيــة ،وتحليــل
المعــادالت .كمــا يســاعد المقــرر عــى تشــجيع الطلبــة
عــى التفكـ يـر النقــدي وتطبيــق المعرفــة ي ف� عالــم الواقــع.
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 .العلوم:
ســيكون ت
ال�كـ ي ز
ـر ف ي� حصــص العلــوم عــى أســس المعرفة
H2O
العلميــة ف ي� المياديــن الرئيســية الثالثــة :علــوم الحيــاة،
وعلــوم أ
الرض ،والعلــوم ي ز
بالضافــة
الف�يائيــة.
إ
إىل تطويــر التعليــم مــن خــال أ
النشــطة والتجــارب
اليدويــة ومجموعــة المهــارات العلميــة ،والمشــاريع
والع�يــن ت
ش
والــ� تتضمــن
ومهــارات القــرن الحــادي
ي
التعــاون والعمــل الجماعــي والتفكـ يـر الناقــد .ســيتمكن
«ب�ســون» إ ت ن
و�
الطــاب مــن اســتخدام كتــاب ي
اللكــر ي
ال تن�نــت إ
عـ بـر إ
بالضافــة إىل الكتــاب الخــاص بالمنهــج . ،اللغة العربية:
ت
إ
بالضافــة إىل المــواد ي
الــ� يعدهــا المعلمــون للطلبــة ير ّكــز منهــج اللغــة العربيــة ف ي� المرحلــة المتوســطة عــى
ض
عنــد الــرورة.
منهــج قائــم عــى الكفايــات والتعليــم المتمحــور حــول
المتعلــم ،يــدرس الطالــب فيــه منهــج وزارة ت
ال�بيــة ف ي�
ف
ـة
ـ
الطلب
ات
ر
ـا
ـ
مه
ـر
ـ
تطوي
ـى
ـ
ع
ـا
ـ
عملن
ـل
ـ
نواص
ـام
ـ
ع
كل
�
ي
ـتحدث بصــورة
ـ
مس
ـد
ـ
جدي
ـج
ـ
منه
ـو
ـ
وه
ـت.
ـ
الكوي
ـة
ـ
دول
َ
ف
ـة:
ـ
التالي
ـاالت
ـ
المج
�
ي
كبــرة ف ي� بنيتــه ورؤاه وما ّدتــه ،ويعتمــد عــى تطبيــق
ي
اســراتيجيات تعلــم متنوعــة تــرز جهــد المتعلــم �ف
ت
ب
ي
 العمليــة العلميــة :تشــمل الطريقــة التجريبيــة أفضــل صــورة .يهــدف هــذا المنهــج إىل تطويــر كفايــاتت
التقليديــة ،ت
ي
والــ� تتضمــن تأكيــد االف�اضــات بــل المتعلــم ف ي� االســتماع والتحــدث ،والقـراءة والمشــاهدة،
ث
وتمتــد كذلــك إىل عمليـ أـات أكــر عموميــة مثــل الرصــد والكتابــة ،ويســتخدم مصــادر تعلــم عديــدة تســاعد
النظامــي ،وجمــع الدلــة ،والتحليــل المنطقــي ،عــى بنــاء شــخصيات متمكنــة مــن الفهــم عـ بـر االســتماع
والتخيــل.
والث ـراء،
الجيــد ،وقــادرة عــى الحــوار إ
 مهــارات البحــث :تشــمل القــدرة عــى جمــعالمعلومــات ت
الم�ابطــة بواســطة المصــادر المطبوعــة
وال ت
لك�ونيــة ومصــادر أخــرى.
إ
 مهــارات العــرض :تشــمل القــدرة عــى عــرضبالضافــة إىل
النتائــج العلميــة لبعــض العلمــاء إ
ض
الحا�يــن.
عرضهــا عــى جمهــور
 مهــارات حــل المشــكالت :ســيواجه الطــابتحديــات للتحقيــق ف ي� ظاهــرة محـ يـرة ومحاولــة تحليل
و�ح هــذه الظاهــرة ،ولكــن يتعـ ي ن
ش
ـ� عــى الطــاب أن
ت
ـ� تظهــر عندمــا
يعملــوا مــن خــال الصعوبــات الـ ي
يكونــون جــزءاً مــن فريــق العمــل مــن أجــل تحقيــق
هــدف مشـ تـرك.

وخبــرة ف ي� قــراءة النصــوص ف ي� مصادرهــا المختلفــة،
ي
ف
وماهــرة ي� الكتابــة نقــا ً وإمــاء وتأليفــاً.
يقــوم قســم اللغــة العربيــة أيضــاً منــذ عــام 2008
مختــر خــاص بالكتابــة ف ي� اللغــة العربيــة
بتخصيــص
ب
ف
كأول مدرســة تقــوم بذلــك ي� الكويــت .يســتند برنامــج
الكتابــة إىل ســمات الكتابــة ( )1+6ضمــن مــا يســمى
(ورشــة الكتابــة) ،حيــث تــم تفريــغ حصــة كاملــة مــن
حصــص اللغــة العربيــة كل أســبوع ت
لل�كـ ي ز
ـر فقــط عــى
معاي�
عمليــة الكتابــة .برنامــج ســمات الكتابــة ( )1+6لــه ي
تنمــي مهــارات الكتابــة ف� اســتدرار أ
الفــكار ،والتنظيــم،
ي
أ
والســلوب ،واختيــار الكلمــات  ،وسالســة الجمــل،
وآليــات الكتابــة ،وطريقــة العــرض.
ال�نامــج عــى طــاب الصــف الســادس
ســيطبق هــذا ب
فقــط.
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 .االجتماعيات:
تهــدف مــادة االجتماعيــات إىل التأكيــد عــى دراســة
المفاهيــم أ
والســاليب والظواهــر االجتماعيــة ،واكتســاب
ت
ـ� تســهم ف ي� خلــق االتجاهــات
المعــارف والمعلومــات الـ ي
والتفكــر الســليم بطريقــة وظيفيــة تمكــن
والقيــم
ي
ف
ين
المتعلمــ� مــن حســن االســتفادة منهــا ي� توجيــه
ين
ين
كويتيــ�
كمواطنــ�
ســلوكهم وتكويــن شــخصياتهم
وعــرب لديهــم الحــس االجتماعــي واالتجــاه نحــو تقديــر
الــذات واالعـ ت ز
ـراز بالوطــن والتمســك بالســام العالمــي
والقــدرة عــى تحمــل المســؤولية ،مــن خــال انتقــال
الطالــب للدراســة مــن الدائــرة المحليــة إىل العالميــة،
فيبــدأ بدراســة عامــة لدولــة الكويــت ومنهــا ينتقــل إىل
الســامي والعالــم
ـر� ومــن ثــم إىل العالــم إ
الوطــن العـ ب ي
ككل.
الصف السادس:
العــر� مــن
يتنــاول المقــرر أحــوال الكويــت والخليــج
بي
ت
الــ� تتمتــع بهــا هــذه الــدول ،مــن
جميــع
النواحــي ي
ف
موقــع جغـر يا� مهــم ،وطاقــات شب�يــة واقتصاديــة ،ثــم
ت
بالضافــة إىل
ـ� واجهــت الكويــت ،إ
يتنــاول المشــكالت الـ ي
التضامــن والتكامــل االقتصــادي ي ن
بــ� الــدول الخليجيــة.
الصف السابع:
العــر�
يتنــاول المقــرر أحــوال الكويــت ودول الوطــن
بي
مــن جميــع النواحــي والمكانيــات ،مــن موقــع جغ ـرا�ف
إ
ي
مهــم وطاقــات شب�يــة واقتصاديــة ،ثــم يتنــاول
ت
ـر�،
ـ� ســكنت دول الوطــن العـ ب ي
الحضــارات القديمــة الـ ي
ـياس
إ
بالضافــة إىل التضامــن والتكامــل االقتصــادي والسـ ي
ين
بــ� الــدول العربيــة.

 .ت
ال�بية البدنية:
تقــدم حصــص ت
ال�بيــة البدنيــة فرصــة للطــاب للتعلــم
مــن خــال التخطيــط المالئــم بل�نامــج ت
ال�بيــة البدنيــة
يتمــا� مــع منهــج ت
ش
ال�بيــة البدنيــة
بشــكل متكامــل
لمدرســة البيــان.
يهدف برنامج ت
ال�بية البدنية للمرحلة المتوسطة إىل :
 تطوير مهارات التنقل والحركة ومهارات المعرفة. تقييــم اللياقــة البدنيــة والحفــاظ عليهــا مــن أجــلالمحافظــة عــى الصحــة أ
والداء.
 تطويــر المعرفــة الالزمــة لمفهــوم مبــادئت
واســراتيجيات اللياقــة البدنيــة.
 تطبيــق المفاهيــم النفســية واالجتماعية بمــا ف ي� ذلكـا�،
المســؤولية الذاتيــة ،والتفاعــل االجتماعــي إ
اليجـ ب ي
ف
ن
ـد�.
وحركــة المجموعــة ي� التعلــم وأداء النشــاط البـ ي
 فهــم تاســراتيجيات الهجــوم والدفــاع مــن حيــث
ارتباطهــا بالرياضــة.
أ
يــ� :اللياقــة البدنيــة/
تتضمــن وحــدات النشــطة مــا ي
التقييــم ،ألعــاب الجــدار /الشــبكة ،ألعــاب الهجــوم،
اليقاعيــة ،التماريــن
التعامــل مــع الكــرة ،الحــركات إ
الرياضيــة -أ
اليروبيــك( -للفتيــات) ،الجمبــاز.
ف
اس ســوف نســتخدم التقنيــات
ي� أهــذا العــام الــدر ي
ال ت
لك�ونيــة مثــل :جهــاز المحمــول إلــخ،
والجهــزة إ
ف� حصــص ت
ال�بيــة البدنيــة ،فهــي جــزء ال يتجــزأ مــن
ي
آ
التعلــم .مطلــوب مــن الطلبــة إحضــار جهــاز اليبــاد
عنــد الحاجــة أثنــاء حصــص ت
ال�بيــة البدنيــة مع االلـ ت ز
ـرام
بقواعــد « التكنولوجيــا» المذكــورة ف ي� هــذا الدليــل.

الصف الثامن:
يتعــرف الطالــب إىل الظــروف الطبيعيــة لشــبه الجزيــرة
الســامية
الســام فيهــا ،والفتوحــات إ
العربيــة وانتشــار إ
ف
الســامية ي� الحضــارة العالمية،
ودور الحضــارة العربيــة إ
ف
كثــر مــن العلــوم،
ومســاهمة العلمــاء العــرب ي� ي
الســامي ومؤسســاتها ،ودور
وقيــام منظمــة التعــاون إ
ف
الكويــت ومســاهمتها ف ي� حــل المشــكالت ي� دول العالــم
الســامي.
إ
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 .ت
السالمية:
ال�بية إ
تتضمن أ
الهداف الرئيسية التالية:
 العمــل عــى تعزيــز القيــم الســامية أالصيلــة
إ
لــدى الطــاب.
 االهتمام ببناء شخصية متوازنة للفرد المسلم. تعليــم الطالــب أالبعــاد المختلفــة :الجســدية
والروحيــة أ
والخالقيــة والنفســية.
الصف السادس:
ف
يتضمــن منهــاج الصــف الســادس � ت
الســامية أمــا مــادة القــرآن الكريــم :فيشــمل الكتــاب -عــى
ال�بيــة إ
ي
ن
ن
ن
الســام مــدار الفصلـ يـ� -ســور يت� مختارتـ يـ� همــا (ســورة القلــم،
معــارف ومهــارات دينيــة واســعة تعمــق فهــم إ
ـ� الســور ي ن
وأصولــه لــدى الطــاب ف� مجــاالت متنوعــة  :كالعقيــدة ســورة الملــك ) .تــم تقســيم هاتـ ي ن
ت� إىل أجـزاء
ي
أ
وعلــوم القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث ش
بالضافــة إىل تفسـ يـر تلــك الجـزاء وبيــان معانيهــا
ال�يــف عــدة ،إ
والســرة النبويــة ش
ال�يفــة والثقافــة والتهذيــب .حـ تـى يســهل عــى الطالــب حفظهمــا.
والفقــه
ي
أمــا مــادة القـرآن الكريــم :فيشــمل الكتــاب -عــى مدار
ين
الفصلــ� -ســوراً مختــارة هــي (ســورة المزمــل ،ســورة  .الكمبيوتر -الصف السادس:
ت
ـ� يتــم تدريســها ف ي� حصــص الكمبيوتر
المدثــر ،ســورة الجــن) .تــم تقســيم هــذه الســور إىل تركــز المهــارات الـ ي
أ
ال�اعــة ،والتفكـ يـر النقــدي ،والبحــث ،واالتصــال،
بالضافــة إىل تفسـ يـر تلــك الج ـزاء وبيــان عــى  :ب
أج ـزاء عــدة  ،إ
والبــداع .يحــرص طلبــة مدرســة البيــان عــى التعلــم
معانيهــا حـ تـى يســهل عــى الطالــب حفظهــا.
إ
مــن أجــل توســيع نطــاق المهــارات التكنولوجيــة ،وأيضـاً
يتعلمــون اســتخدام الكمبيوتــر لالتصــال والدراســة
الصف السابع:
ت
يتضمــن منهــاج الصــف الســابع ف� ت
الــ� يكتســبونها
الســامية واالســتقصاء مــن خــال
ب
ال�بيــة إ
الخــرات ي
ي
ف
الســام ي� المدرســة .يبــدأ الطلبــة بتطويــر مهاراتهــم مــن
معــارف ومهــارات دينيــة واســعة تعمــق فهــم إ
ت
ز
وأصولــه لــدى الطــاب ف ي� مجــاالت متنوعــة :كالعقيــدة خــال الــدروس المتكاملــة مــع ال�كـ يـر عــى اســتخدام
وعلــوم القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث ش
ال�يــف التكنولوجيــا كأداة للتعلــم.
والســرة النبويــة ش
ال�يفــة والثقافــة والتهذيــب.
والفقــه
ي
أمــا مــادة القــرآن الكريــم :فيشــمل الكتــاب -عــى  .الموسيقى -الصف السادس:
ت� مختارتـ ي ن
ـ� -ســور ي ن
مــدار الفصلـ ي ن
ـ� همــا (ســورة نــوح مــادة الموســيقى للصــف الســادس مســتمرة بتعليــم
أ
ت
ن
 ،ســورة المعــارج) .تــم تقســيم ي ن
الــ� بــدأ تدريســها للطلبــة ف ي� المرحلــة
هاتــ� الســور يت� إىل الساســيات ي
أج ـزاء عــدة ،بالضافــة إىل تفســر تلــك أ
الج ـزاء وبيــان االبتدائيــة مثــل :القــراءة ،والغنــاء ،واالســتماع،
إ
ي
أ
معانيهــا ت
والكتابــة .يطــور الطــاب فهمهــم للعنــارص الساســية
حــى يســهل عــى الطالــب حفظهمــا.
ف ي� الموســيقى .تشــتمل هــذه المــادة أيضـاً كيفيــة اختيــار
آ
الالت الموســيقية واالهتمــام بهــا والجلــوس الصحيــح
الصف الثامن:
آ
ف
ت
الســامية أمــام اللــة ،وقــراءة النوتــات الموســيقية ،ومعرفــة
يتضمــن منهــاج الصــف الثامــن ي� ال�بيــة إ
ن
وتعيــ� طبقــة الصــوت.
اليقــاع
الســام
إ
ي
معــارف ومهــارات دينيــة واســعة تعمــق فهــم إ
وأصولــه لــدى الطــاب ف ي� مجــاالت متنوعــة :كالعقيــدة
وعلــوم القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث ش
ال�يــف
والســرة النبويــة ش
ال�يفــة والثقافــة والتهذيــب.
والفقــه
ي
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ال ي ز
نجل�ية:
 .اللغة إ
ال ي ز
نجل�يــة أونتاريــو عــى تطويــر
يركــز منهــج اللغــة إ
القــراءة ،والكتابــة ،والمحادثــة ،ومهــارات االســتماع.
جوهريــاً ،يعــزز برنامــج أونتاريــو اســتخدام مهــارات
ت
الــ� تســاهم ف ي�
ي
التفكــر واالتصــال عاليــة المســتوى ي
ين
للتغيــر
رواد
طــاب
إنشــاء
ي
متعاطفــ� ،مجدديــنٍ ،
ٍ
ف
المســتدام والتقــدم ي� دولــة الكويــت والمحيــط
العالمــي.
برنامــج الق ـراءة ف ي� المرحلــة المتوســطة ،يهــدف إىل أن
يتخــرج جميــع الطلبــة بمســتوى قــراءة  Zأو أعــى ف ي�
مجــال الروايــات الخياليــة ومقارنــة بمســتوى « ليكســل
« للروايــات الواقعيــة .يهــدف برنامــج القــراءة إىل
اســتخدام أســاليب التعلــم الفرديــة ،وعــرض أنــواع
مختلفــة مــن الروايــات أ
الدبيــة الخياليــة والواقعيــة عــى
الطلبــة ،ويوضــح للطلبــة كيفيــة رصــد وتعزيــز الفهــم،
ويطمــح لتوليــد الحمــاس والشــغف ف ي� القــراءة .نريــد
مــن طالبنــا أن يكــون لهــم دور فعــال ف ي� أن يصبحــوا
ن
للمعــا� ف ي� أي
مفكريــن ناقديــن ،وأن يطلقــوا العنــان
ي
كتــاب.

النسانية العالمية:
 .العلوم إ
ف
النســانية العالميــة ســيقوم الطــاب
ي� العلــوم إ
باكتشــاف أماكنهــم ف� المجتمــع المحـ ف
و� بلدهــم ،
ـ� ي
ي
ي
ف
و� العالــم .ســيبحثون عــن معلومــات وآفــاق جديــدة،
ي
وسيناقشــون كذلــك مجموعــة واســعة مــن النــاس،
أ
أ
ت
الــ� تؤثــر عليهــم
والماكــن
والثقافــات ،والحــداث ي
وعــى آ
الخريــن ف ي� جميــع أنحــاء العالــم.
:S.T.E.A.M..
سيشــارك جميــع طــاب المرحلــة المتوســطة مــن
الصــف الســادس حـ تـى الصــف الثامــن ف ي� دراســة مــواد
« »STEAMوهــي :العلــوم ،والتكنولوجيــا ،والهندســة،
اس واحــد ف ي�
والرســم ،والرياضيــات لمــدة فصــل در ي
الســنة .يســتند « »STEAMعــى تقديــم مـ شـروع حيــث
يقــوم الطــاب بمعالجــة تصميــم مــن واقــع الحيــاة.
ـا� مــن المعلمـ ي ن
مــع الدعــم المبـ ش
ـ� ،يعمــل الطــاب ف ي�
فــرق لتصميــم وإعطــاء الحلــول لحــل هــذه المشــكالت
وتقديــم أعمالهــم النهائيــة إىل زمالئهــم.

برنامــج الكتابــة ف ي� المرحلــة المتوســطة ،يســتخدم عبــارة
«ورشــة كتابــة» حيــث يتــم تزويــد الطــاب بوقــت محدد
ف� صلــب جــدول الحصــص مــن أجــل ت
ال�كـ ي ز
ـر فقــط عــى  .الفنون -الصف السادس:
ي
ال�نامــج ســمات الكتابــة ( )1+6الــذي يتعلــم الطــاب العديــد من التقنيــات الفنية ،ســيعرفون
الكتابــة .يســتخدم ب
أ
ين
والمعلم�
يــزود الطلبــة وأوليــاء المــور
كذلــك تاريــخ الفــن ،والثقافــة الفنيــة مــن مختلــف أنحــاء
العالــم .ســيتم ربــط العديــد مــن مشــاريعهم بمــواد
دراســية أخــرى.
بأســلوب عمــ� وســهل لفهــم اللغــة ت
حــى يناقشــوا
ي
ويقيمــوا كتابــة الطالــب .يبــدأ االنخـراط بمنهــج «ورشــة
ّ
الكتابــة» مــن مرحلــة مــا قبــل الحضانــة
إىل الصــف ن
الثــا� ش
عــر ،وهــو يمنــح الطلبــة الفرصــة
ي
الخــرة ف ي� كتابــة
ليعــروا عــن أنفســهم ويمتلكــوا
ب
ب
أســاليب وأنمــاط مختلفــة مــن الكتابــة بحيــث ال تقتــر
والقنــاع والوصــف وال عــى الكتابــة
فقــط عــى الــرد إ
أ
ف
الكاديميــة المعتــادة ي� المرحلــة المتوســطة.
ي ن
للصف� السابع والثامن مدرجة ي ف� الصفحة التالية.
المواد االختيارية
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ين
للصف� السابع والثامن:
الختيارية
 .المواد إ
أ
المــواد االختياريــة المدرجــة أدنــاه لفصــل واحــد مــا عــدا الموســيقى ،والفرقــة الموســيقية و نمــوذج المــم المتحــدة
ت
ن
اس
فهــم لفــرة ســنة دراســية كاملــة .ســيختار ف الطالــب أربــع مــواد اختياريــة للســنة الدراســية  -مادتـ يـ� للفصــل الــدر ي
أ
ن
ن
ـا� .ي� كل عــام ،يجــب أن يختــار الطالــب مــادة كمبيوتــر واحــدة ومــادة رســم
اس الثـ ي
الول ومادتـ يـ� أللفصــل الــدر ي
واحــدة عــى القــل.

الصف السابع
تصميم الروبوت

الصف الثامن
الروبوت ذو التحكم 
الذاىى

القسم

التصميم الرقمي

التصميم الجرافيىك )البياىى(

العلوم

اللغة الفرنسية
االسعافات 
االولية


اللغة الفرنسية
االسعافات 
االولية


الرياضيات

Math Plus

Math Plus

االنجلرىية
اللغة 

English Plus

English Plus

مواد أخرى

القيادة

الكمبيوتر
اللغات

الفنون

القيادة
المشاريع الصغرىة

أساسيات الرسم

الفنون المتنوعة

التقنيات والفن

السرىاميك )الخزف(

التشكيل /صناعة المجسمات
مبادئ التصميم
االالت الموسيقية العزف عىل 
العزف عىل 
االالت الموسيقية
الفرقة الموسيقية
الفرقة الموسيقية
)لسنة كاملة(

فن المرسح
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جمعية ش
ال�ف الوطنية للصغار

جمعيــة الـ شـرف الوطنيــة للصغــار هــي منظمــة تعـ تـرف بهــؤالء الطلبــة الذيــن يجســدون أ
الفضــل ف ي�
اس ،والقيــادة ،والخدمــة ،والمواطنــة ،والشــخصية .أعضــاء جمعيــة الـ شـرف الوطنيــة
التفــوق الــدر ي
ليســوا فقــط طلبــة متفوقــون بــل هــم بمثابــة قــدوة لزمالئهــم.
ف� كل عــام دراس أثنــاء الفصــل أ
الول ،يحــق لطلبــة الصــف الســابع والثامــن الحاصلـ ي ن
ـ� عــى معــدل
ي
ي
ش
تراكمــي  3.3أو أعــى التقديــم لعضويــة جمعيــة الــرف الوطنيــة للصغــار .ســوف يتــم االطــاع
ـ� االعتبــار المســتوى أ
عــى الطلبــات برسيــة تامــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة ،أ
والخــذ بعـ ي ن
الكاديمــي
ـ� .بعــد االطــاع الدقيــق عــى المرشـ ي ن
بالضافــة إىل توصيــات المعلمـ ي ن
ـح� ،ســيتم التعــرف
لــكل طالــب إ
عــى الطلبــة المؤهلـ ي ن
ـ� مــن خــال مراســم الحفــل التعريفــي لجمعيــة الـ شـرف الوطنيــة للصغــار .
بمجــرد االنضمــام لجمعيــة الـ شـرف الوطنيــة للصغــار ،يُطلــب مــن كل عضــو بالجمعيــة القيــام أو
قيــادة مـ شـروع يســاهم باالرتقــاء بالمجتمــع .يمكــن أن تســاهم مشــاريع خدمــة المجتمــع بدعــم
ت
ـ� أو المجتمــع العالمــي.
مجتمــع مدرســة البيــان ،و المجتمــع الكويـ ي

مجلس طلبة المرحلة المتوسطة

يعــزز مجلــس طلبــة المرحلــة المتوســطة صــوت طلبتنــا ،ويمنــح الطــاب مكانــة للمشــاركة باهتماماتهــم وآرائهــم ف ي�
أ
النشــطة المدرســية .تقــوم لجنــة مــن المعلمـ ي ن
ـ� باختيــار طلبــة المجلــس .جميــع الطــاب مدعــوون للتقديــم إىل هذا
المنصــب .يدعــم مجلــس الطلبــة الفلســفة التعليميــة لمدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة .أعضــاء المجلــس قــادة وهــم
أ
ت
ـ� تخــدم المدرســة.
قــدوة داخــل وخــارج الفصــل ،ويعملــون كذلــك عــى رعايــة النشــطة إ
اليجابيــة والمشــاريع الـ ي
يتألف مجلس الطلبة من  ٢٢طالباً وفقاً لعدد الفصول ف ي� المرحلة المتوسطة.
االنتخابــات :يتــم اختيــار أ
العضــاء مــن خــال عمليــة التصويــت وجميــع الطــاب مدعــوون إىل التقديــم
لمجلــس الطلبــة .يجــب عــى الطلبــة الذيــن يرغبــون أن يكونــوا أعضــاء ف� المجلــس كتابــة خطــاب يبـ ي ن
ـ� ســبب
ي
اهتمامهــم بالمشــاركة يإل مرشــد مجلــس الطلبــة وعمــل فيديــو يعـ بـرون فيــه عــن رؤيتهــم لمشــاركته مــع طــاب
المرحلــة مــن خــال «  »Google Classroomقبــل أســبوع واحــد مــن يــوم االنتخابــات.
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التكنـــولـــوجــــيا

ت
عمليــ� التعليــم والتعلــم؛ ووجــود
تفســح التكنولوجيــا مجــاالت جديــدة ف ي�
ي
مجتمــع الحاســوب المحمــول بخدمــة الســلكية يــؤدي إىل قــدر أكـ بـر من االســتقالل
التكنولوجــي وتحمــل المســؤولية .مــن وجهــة نظــر ت
ال�بيــة والتعليــم ،تدعــم هذه
المبــادرة التعليميــة التعليــم المتمايــز والتواصــل والتعــاون والمشــاركة الطالبيــة.
ومــن حيــث أ
العمــال اليوميــة ف ي� المدرســة ،فــإن الشــبكة الالســلكية  Wi–Fiتزيــد
مــن إمكانيــة الوصــول إىل المعلومــات ،وتســمح بزيــادة الدعــم والتدريــب ،وتقلــل
مــن اســتخدامنا لـ أ
ـ�وراق.
م�وع (“ )BYOD” Bring Your Own Deviceأي ض
بدأت مدرسة البيان ف� تنفيذ ش
«أح� الجهاز الخاص بك»:
ي
ال�نامج:
 .ب
تطلــب مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة مــن طــاب الصفــوف  12-5إحضــار جهــاز الحاســوب المحمــول إىل المدرســة
بشــكل يومــي .يرجــى العلــم أنــه يســمح باســتخدام جهــاز آ
الي بــاد « »iPadفقــط بعــد الحصــول عــى إذن مــن
المديــر المســاعد ،ورســالة مــن ول أ
المــر توضــح أســباب عــدم التمكــن مــن إحضــار جهــاز الكمبيوتــر المحمــول
ي
«.»Laptop

 .ش�اء الحاسوب المحمول:
ألولياء أ
المور حرية ش�اء جهاز الحاسوب المحمول الذي يختارونه طالما أنه يفي بالمواصفات المطلوبة.
 .الحد أ
ال ن
د� لمواصفات الجهاز:
 بطارية طويلة أ محرك أالمد
القراص الثابت 		256 GB
		
 المعالج Intel Core i5نوص بذاكرة سعة  ٨جيجابايت)
 ذاكرة  2 RAMسعتها  ٤جيجابايت (ي
 النظام قادر عىل تشغيل أحدث نظم تشغيل ويندوز  7أو أعىل /نظم تشغيل أبلالكام�ا ألنشطة التعلم إ ت ن
و�
 خاصيةي
اللك� ي
 .الرعاية والصيانة:
ف
ف
الحاســوب المحمــول هــو ملكيــة ومســؤولية الطالــب .ي� حالــة ضياعــه أو رسقتــه أو وقــوع ض�ر ي� الجهــاز – ســواء
الصــاح أو االســتبدال .إدارة
كان ذلــك داخــل أو خــارج المدرســة – فــإن الطالــب وحــده المســؤول عــن عمليــات إ
تكنولوجيــا المعلومــات ال تقــدم أي دعــم تق ـن ي ألي مشــكلة ف ي� أجهــزة وبرامــج الطــاب.
 .تخزين الملفات والتحديثات:
الطــاب مســؤولون عــن إدارة النســخ االحتياطــي وصيانــة الملفــات والمجلــدات والمســتندات عــى الحاســوب
غــر مســؤولة عــن أي فقــدان للبيانــات .يجــب عــى الطلبــة تحديــث برامــج الكمبيوتــر «
المحمــول .المدرســة ي
 »Softwareبانتظــام.
 .الصوت:
أ
ف
بغ� ذلك.
يجب أن يتم كتم صوت الجهاز ( )Muteي� جميع الوقات ،ما لم يسمح المعلم ي
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« .الزي الرسمي» للجهاز:
ال يجــوز اســتخدام خلفيــات غـ يـر الئقــة لشاشــة التوقــف ( )screen saverأو لخلفيــات ســطح الشاشــة (desktop
 ،)backgroundsأو لمــا يتعلــق بملحقــات جهــاز الحاســوب المحمــول.
 .نقل وتخزين أجهزة الحاسوب المحمول:
أ
أ
ـوص مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة بــأن يقــوم جميــع الطــاب بـ شـراء الغطيــة الواقيــة المبطنــة المتوفــرة لجهــزة
تـ ي
أ
ف
ت
ـ� تحمــل عــى الكتــف أو الظهــر.
الحاســوب المحمــول ،وبــأن تحمــل الجهــزة ي� حقيبــة مغلقــة مــن
الحقائــب الـ ي
ف
عندمــا ال يكــون الجهــاز قيــد االســتخدام ف ي� الصــف ،ينبغــي أن يوضــع ي� خزانــة الطالــب المقفلــة ( ،)lockerويعــاد
الحاســوب إىل الم ـنز ل يومي ـاً مــع الطــاب .ال تـ تـرك جهــاز الحاســوب بــا مراقبــة ف ي� ســاحة المدرســة قبــل أو بعــد
ـدرس.
الــدوام المـ ي
 .إقراض أو ت
اق�اض أجهزة الحاسوب المحمول:
يجــب عــى الطــاب أال يقومــوا بإقـراض أو اقـ تـراض أجهــزة الحاســوب المحمولــة مــن بعضهــم بعضـاً ،كذلــك يجــب
عليهــم الحفــاظ عــى رسيــة اســم المســتخدم وكلمــة المــرور .يســمح للطالــب بإحضــار جهــاز» آ
اليبــاد» ف ي� حــال كان
جهــاز الكمبيوتــر ف ي� ورشــة التصليــح ،وذلــك بــإذن خطــي مــن المديــر المســاعدر.
ال�امج الشخصية:
 .ب
جميــع التطبيقــات الالزمة/المحملــة عــى أجهــزة الحاســوب المحمــول هــي مســؤولية الطالــب .ال يجــوز تحميــل
الموســيقى أ
واللعــاب عـ بـر شــبكة مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة.
 .كلمات المرور:
كلمــات المــرور إىل بريــد « »Gmail» ،«Wifi» ،« Skooleeيجــب تخزينهــا وحمايتها بعناية .ســيقوم مــدرب التكنولوجيا
المعلوماتيــة بمســاعدة الطلبــة والهيئة التدريســية إذا واجهوا أي مشــاكل.
ال تن�نت:
 .سالمة وأمان إ
ال تن�نــت ،وبنــا ًء عــى الطلــب أو الشــك ،قــد يراقــب نشــاط شــبكة االتصــال ،كمــا
تقــوم المدرســة بتصفيــة حركــة إ
أ
ســيتم فــرض شــبكة تصفيــة  -قويــة جــداً وعاليــة الداء  -لوقف/تصفية/تصنيــف المواقــع غـ يـر المناســبة .أمــا خــارج
أ
ت
ـ� يمكــن الوصــول
الحــرم المـ
ـدرس ،فتقــع المســؤولية عــى الطــاب وأوليــاء المــور لتحديــد ب
ال�امــج أو المواقــع الـ ي
ي
ال تن�نــت ف ي� المـنز ل وال تقــدم برامــج الرصــد.
إليهــا .المدرســة غـ يـر مســؤولة عمــا يقــوم بــه الطــاب عــى شــبكة إ
 -ال يسمح بتحميل برنامج .VPNs

		

 -ال يسمح بإحضار الساعات الذكية.

 .البطاريات والشحن:
يجــب أن توضــع بطاريــات الحاســوب عــى الشــاحن طــوال الليــل لتكــون مشــحونة بالكامــل ،ومــن المستحســن
أيضــا أن يحمــل الطالــب بطاريــة إضافيــة مشــحونة .وتوفــر المدرســة بعــض المخــارج الكهربائيــة ف ي� أغلــب المواقــع
التعليميــة .جميــع الفصــول مــزودة بمقابــس كهربــاء ،يرجــى إحضــار الشــاحن الخــاص بــك مــع جهــاز الحاســوب.
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ت
ال�نامــج “ ”BYODهــو
ـى يجــب أن
جــزء حيــوي مــن ب
«سياســة االســتخدام المقبــول» الخاصــة بالمدرســة ،والـ ي
تق ـرأ ،وتفهــم ،ويوقعهــا الطــاب وأوليــاء الأمــور .س ـي ِ ض
ح� أبناؤكــم «سياســة االســتخدام المقبــول» إليكــم
ُ
ف
ت
لقراءتهــا والتوقيــع عليهــا .لــن يســمح للطــاب باســتخدام الحاســوب المحمــول ي� المدرســة حــى تكــون هــذه
السياســة قــد وقعــت مــن الطــاب ومــن أوليــاء الأمــور.
 .برنامج التعليم إ ت ن
و� ف ي� مدرسة البيان:
اللك� ي
يعــرف برنامــج التعليــم إ ت ن
ت
و� ف� مدرســة البيــان باســتخدام التقنيــات إ ت
ين
والمعلم�
ال� تســمح للطــاب
اللكــر ي ي
اللك�ونية ي
بالدخــول إىل المناهــج التعليميــة خــارج الفصــول الدراســية التقليديــة .برنامــج التعليــم إ ت ن
و� يقــوده المعلــم،
اللكــر ي
ف
ـدرس.
اس نفســه كمــا هــو الحــال ي� العمليــة التعليميــة التقليديــة داخــل الحــرم المـ ي
ويتبــع جــدول الفصــل الــدر ي
يتفاعــل الطــاب مــع المعلمـ ي ن
ـ� ،ويلتحقــون بالفصــول الدراســية ،ويتعاونــون مــع أقرانهــم ،ويقدمــون المهــام ويتم
ال تن�نــت الخــاص بالفصــول الدراســية كل عــى حــدة ،كمــا هــو الحــال مــع الفصــول
تقييمهــا .يتــم كل ذلــك عـ بـر إ
ت
ـذا� الــازم لمواكبــة العمــل ف ي� الحصــة.
الدراســية التقليديــة ،يُتوقــع مــن الطــاب الحفــاظ عــى االنضبــاط الـ ي
مزايــا التعليــم إ ت ن
ت
ـ� تناســبهم،
اللكــر ي
و� عديــدة ،حيــث يمكــن للطــاب الدخــول إىل أالمــواد الدراســية بالطريقــة الـ ي
ـ� والخصائيـ ي ن
ـا� ًة مــع المعلمـ ي ن
ومراجعتهــا كلمــا دعــت الحاجــة ،والتواصــل مبـ ش
ـ� التعلــم عنــد الحاجــة
ـ� وأخصائـ ي
ي
الكاديمــي عــر ال تن�نــت .إن عــرض المحتويــات ثابــت ويمكــن تكـراره بســهولة إذا لــزم أ
إىل الدعــم أ
المــر الســتيعابه
ب إ
وإتقــان أفضــل للمهــارات.
 .الخطة االنتقالية للتعليم إ ت ن
و� ف ي� حالة الطوارئ:
اللك� ي
بمــا أن التعليــم إ ت ن
ـ� للفصــول الدراســية التقليديــة ،فإن المدرســة ســتنتقل إىل االســتخدام
اللكــر ي
و� هــو برنامــج تكميـ ي
ف
الكامــل للتعليــم اللكـ تـر ن ف
ـدرس .للحصــول
إ
ي
و� ي� حالــة حــدوث أزمــة غـ يـر متوقعــة تمنعنــا مــن البقــاء ي� الحــرم المـ ي
ن
ن
ت
ت
و�.
و� ،يرجــى الرجــوع إىل دليــل التعليــم إ
عــى التفاصيــل الكاملــة فيمــا يتعلــق بب�نامــج التعليــم إ
اللكــر ي
اللكــر ي
مــن أهــم الخطــوات الـ تـ� يمكــن أن يتبعهــا الطــاب للتحضـ يـر للتعليــم إ ت ن
و� ،هــي تطويــر عــادات ســلوكية
اللكــر ي
ي
ن
تــدل عــى تحمــل المســؤولية وترجمتهــا إىل خطــة حــول كيفيــة تنظيــم وقتهــم ،والتواصــل مــع المعلمـ يـ� لطــرح
أ
الســئلة والتغذيــة الراجعــة ،ومشــاركة المســؤوليات مــع المجموعــة المشــاركة ف ي� المشــاريع بحيــث يشــارك الجميــع
اليجــا� ،يســتطيع كل طالــب أن ينجــح ف� التعليــم إ ت ن
و�.
اللكــر ي
بالتســاوي .مــع هــذا الســلوك إ ب ي
ي
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التقيـيــــم

تعتـ بـر المعايـ يـر ف ي� مدرســة البيــان عاليــة ،ومــع ذلــك فهــي مناســبة إلعــداد الطــاب للمرحلــة الثانويــة .يســتند تقييــم
تحصيــل الطالــب عــى مزيــج مــن التقييمــات التجميعيــة والتكوينيــة ،وذلــك بمتابعــة أ
العمــال الصفيــة والواجبــات
والقصــرة ،أو التــاوة ،أو المشــاركة ،أو
الم�نز ليــة لضمــان الفهــم .قــد تتضمــن التقييمــات االختبــارات الطويلــة
ي
وغ�هــا..
العــروض التقديميــة ،أو المشــاريع الفرديــة أو الجماعيــة ،ي
 .أ
ف ي� حالــة الغيــاب بعــذر بســبب المــرض عــى أوليــاء
العمال الفصلية /المهام يغ� المكتملة:
أ
بالتــال:
المــور القيــام
ســيطلب مــن الطــاب أثنــاء الفرصــة الذهــاب إىل معلــم
ي
 االتصــال بممرضــة المرحلــة المتوســطة أو موظفــةال ش�اف ف ي� ذلــك اليــوم أو الذهــاب إىل معلــم المــادة
إ
االســتعالمات إلعالمهــم عــن غيــاب ابنهــم  /ابنتهــم.
ـدرس الســتكمال عملهــم .إذا أخفــق
بعــد الـ
ـدوام المـ ي
ف
الطــاب ي� إكمــال عملهــم ســيتم منحهــم درجــة عــى
ط� عند العودة إىل المدرسة.
 إحضار تقرير ب يالجــزء الــذي تــم عملــه.
ت
الدارة
ـع
ـ
م
تيب
بال�
ـة
ـ
\العائل
ـب
ـ
الطال
ـوم
ـ
يق
ـوف
ـ
س
إ
لتحديــد الوقــت إلعــادة االختبار.

 .االختبارات:
يجــب عــى الطالــب الخضــوع لالختبــارات المجدولــة.
 .أنواع التقويم:
هنــاك اختبــار واحــد عــى أ
القــل ف� كل ت
فــرة دراســية
ي
القبل (التقويم من أجل التعلم):
التقويم
ي
العــان مســبقاً عــن هــذه االختبــارات
لــكل مقــرر ،ويتــم إ
إنــه يســبق التعلــم للتحقــق مــن المعرفــة المســبقة
ف� الجــدول أ
ف
الســبوعي .ي� حــال غيــاب الطالــب عــن
ي
للطــاب ،وهــو يقــدم معلومــات تســاعد المعلــم عــى
االختبــار بعــذر مقبــول عليــه إعــادة االختبــار الطويــل.
التخطيــط وتوجيــه العمليــة التعليميــة.
االختبــارات القصـ يـرة معلنــة .وبشــكل عــام ال تتــم إعادة
االختبــارات القصـ يـرة .لــن يحصــل الطالــب عــى درجــة
لالختبــار الــذي فاتــه ،وهــذا يعـن ي أن الطالــب قــد يكون
لديــه اختبــار ناقــص عــن بقيــة الطلبــة آ
الخريــن عندمــا
يتــم احتســاب معــدل التقييمــات للدرجــات النهائيــة.
أمــا الطــاب الذيــن يتغيبــون عــن اختبــار معلــن بــدون
عــذر مقبــول فــا يحــق لهــم إعــادة االختبــار ويتــم
منحهــم درجــة صفــر عــى االختبــار .ال بــد مــن موافقــة
مديــر المرحلــة عــى أي إعــادة ألي اختبــار .يقــوم المدير
أوالمديــر المســاعد أو أ
ئ
خصــا� االجتماعــي بالتحقــق
ال
ي
مــن أســباب التغيــب.

القبل:
التقويم
ي
ين
المعلم� عىل التخطيط للعملية التعليمية.
 يساعد يعطي معلومات حول الخيارات المتاحة للتعلم.للمعلم� بمعرفة االختالفات ي ن
ين
ب� الطالب
 يسمحمسبقاً.
 تيح�م ما لدى الطالب من معرفة مسبقة وما
يستطيعون القيام به.
 يعطي أهمية الهتمامات الطالب. يساهم باالستفادة القصوى من وقت التعلمالفعل.
ي
القبل:
أمثلة عن التقويم
ي
 مخططات KWLطال�
 استبيان ب ي أسئلة امتحانات قبلية -السجالت المستمرة Running Records
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ن
التقويم
التكوي� (التقويم من أجل التعلم):
ي
هــو التقويــم المســتمر الــذي يوفــر معلومــات لتوجيــه
ـ� التعلــم أ
التعليــم والتعلــم مــن أجــل تحسـ ي ن
والداء.
ينبغــي عــى المعلمـ ي ن
ـ� مراجعــة التقــدم الــذي يحــرزه
الطــاب عــن كثــب كجــزء مــن الممارســة اليوميــة ف ي�
الفصــول الدراســية ،مــع شإ�اك الطــاب ف ي� تقويــم
مواطــن القــوة ومواطــن الضعــف لديهــم ،وتقديــم
ـ� أ
تغذيــة راجعــة هادفــة بشــأن كيفيــة تحسـ ي ن
الداء .يعــد
التقويــم التكويـن عامـا ً رئيسـاً ف� تحفـ ي ز
ـر التعلــم ورفــع
ي
ي
ن
مســتوى أداء الطــاب .ويشــمل التقويــم التكويـ ي طرقـاً
رســمية وغـ يـر رســمية عــى حــد ســواء.

التقويم التجميعي (تقويم التعلم):
ئ
ـا� يجــرى ف ي� نهايــة وحــدة ،أو مســاق،
هــو تقويــم نهـ ي
التقــان أو التقــدم
اس لتحديــد درجــة إ
أو صــف در ي
أ
الــذي أحــرزه طالــب البيــان نحــو تحقيــق الهــداف.
التقويــم التجميعــي هــو تقييمــي بطبيعتــه ،ويــؤدي
عمومـاً إىل عالمــة أو درجــة .وعــادة مــا يســتخدم إلعطــاء
الطــاب عالمــة حرفيــة أو عالمــة رقميــة أو نســبة مئويــة؛
وهــو يهــدف إىل توفــر دالئــل التقــدم ألوليــاء أ
المــور،
ي
وللمعلمــ� آ
ين
الخريــن ،وللطــاب أنفســهم.
أمثلة عن التقويم التجميعي:
القص�ة.
 االختبارات  /االختباراتي
 -أداء المهام.

ن
التقويم
التكوي�:
ي
 يمثل جزءاً أساسياً ومكمال ً للتعليم والتعلم. يعكس إيماناً بأنه يمكن لجميع الطالب أن يتقدموا. يشمل إعداد أهداف التعلم مع الطالب.الذا� وتقويم أ
ف
ت
القران.
 يشارك الطالب ي� التقويم ي يوفر التغذية الراجعة التصحيحية ف ي� الوقتالمناسب لمساعدة الطالب عىل فهم الخطوات
المقبلة للتعلم وعىل التخطيط لكيفية تحقيقها.
المعلم� والطالب وأولياء أ
ين
المور ف ي� دراسة
 شي�كبيانات التقويم.

ن
أمثلة عن التقويم
التكوي�:
ي
القص�ة.
 االختباراتي
 أالسئلة الشفوية.

اس.
 امتحان نهاية الفصل الدر ي شم�وع الوحدة.
 حقيبة التعلم .Portfolio -مقابالت مع الطالب ...إلخ

التقويم المعياري الموحد:
يســتخدم هــذا النــوع مــن التقويــم للمســاعدة عــى
ت
االســراتيجيات التعليميــة المناســبة للطــاب.
تحديــد
ف
سيســتخدم هــذا االختبــار المعيــاري ي� الصفــوف مــن
المعلمــ� عــى تطويــر أ
ين
الهــداف
 3إىل  10لمســاعدة
والغايــات ف ي� تطــور الطــاب .نحــن نســتخدم مقيــاس
التقــدم أ
الكاديمــي(. IXL (MAP - 3000 Achieve

ين
المعلم� المدونة أثناء
 المراقبة  /مالحظاتالمراقبة.
 مراجعة حقيبة التعلم .Portfolio -اليوميات.

ن
التعاو� ف ي� المجموعات.
 نماذج من العملي
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 .الدرجة السنوية:
يتم احتساب الدرجات الفصلية والسنوية لكل تف�ة وفقاً للتقسيمات التالية:
الول = أ
 الفصل الدراس أالعمال الدراسية ()%100
ي
الثا� = أ
ن
العمال الدراسية ()%100
اس ي
 الفصل الدر يالدرجات السنوية = الفصل الدراس أ
ن
الثا� ( )%50
الول ( + )%50الفصل
الدراس ي
ي
ي
فقــط ســيخضع الطــاب لالمتحانــات الفصليــة التجميعيــة (تقييــم المتعلــم) ف ي� المــواد التاليــة :اللغــة العربية،
ت
دراس.
ـى تشــكل  %25مــن الدرجــة الكليــة لكل فصــل
والدراســات االجتماعيــة ،والدراســات إ
ي
الســامية ،والـ ي
المانة أ
 .أ
الكاديمية:
يتوقــع مــن الطــاب ف� المرحلــة المتوســطة اســتكمال أعمالهــم المدرســية وتقديمهــا .ف� بعــض أ
الحيــان قــد يحتــاج
ي
ي
ول أمــره أو زميلــه ،ولكــن مــن المهــم أن يتعلــم الطالــب العمــل بشــكل مســتقل .إن نســخ
الطالــب أإىل مســاعدة مــن ي
أ
ونقــل العمــال خــال التقييمــات الرســمية مثــل االختبــارات القصـ يـرة أو الطويلــة أو يغ�هــا مــن العمــال المدرســية
ال تن�نــت بــدون االعـ تـراف بذلــك
مــن طالــب آخــر أمــر غـ يـر مقبــول ،كمــا أن اســتخدام مــواد مــن كتــب أو مــن مواقــع إ
أ
أمــر غـ يـر مقبــول ،وكذلــك االنتحــال أو تقديــم مهــام تخــص شــخصاً آخــر دون إذن ،إن مثــل هــذه العمــال قــد
ف
بالضافــة إىل عواقــب أخــرى.
يــؤدي إىل حصــول الطالــب عــى درجــة (صفــر) ي� الواجــب أو التقريــر أو االختبــار ...إ
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ش�وط ت
والعادة
ال�فيع إ

 .سياسة ت
ال�فيع:
يُرفع الطالب اعتيادياً إذا حقق ش
ال�وط التالية:
 كان حضوره منتظماً وفقاً لنظام الحضور والغياب. كان سجل سلوكه مقبوالً.ف
ين
بمادت� كحد أقىص).
الكمال
 النجاح ي� جميع المواد (يسمح للطالب بتقديم امتحانات إ كان التأخرعن الفصل مقبوالً.تحتفظ المدرسة بحق عدم عودة الطالب إىل مدرسة إذا خالف أحد ش
ال�وط المذكورة أعاله.

العادة:
 .سياسة إ
ف
ف
ف
الكمــال ،وســيكون عليــه
ي� حــال رســب الطالــب ي�  3مــواد أساســية فــا يحــق لــه ي� هــذه الحالــة أن يقــدم اختبــارات إ
التال.
اس ي
إعــادة صفــه خــال العــام الــدر ي
كما ال يحق لأي طالب إعادة السنة الدراسية ل أ ث
ك� من مرة خالل وجوده ي ف� مدرسة البيان ثنائية اللغة.

الكمال:
 .امتحانات إ
ـ� أساسـ ن ف
يمكــن للطلبــة الذيــن رســبوا ف� مــادة أساســية أو مادتـ ي ن
اس تقديــم امتحانــات
ي
ي
ـيت� ي� نهايــة العــام الــدر ي
ف
ت
ن
ـال مــن أجــل ال�فيــع .لــن يــؤذن للطلبــة بإجـراء
إ
اس التـ ي
الكمــال ي� مــادة واحــدة أو مادتـ يـ� قبــل بدايــة العــام الــدر ي
الدارة .الطلبــة
العــادة مــن قبــل الهيئــة التعليميــة و إ
الكمــال تلقائي ـاً .يجــب أن تتــم الموافقــة عــى إ
امتحانــات إ
ف
ف
ف
ن
الذيــن يرســبون ي� مــادة غـ يـر أساســية ســيتم تعيـ يـ� مـ شـروع لهــم ي� عطلــة الصيــف ،وتقديمــه ي� اليــوم المحــدد
المتحانــات الكمــال للمــواد أ
الساســية.
إ
الكمال:
 .إرشادات امتحانات إ
الكمــال يتــم تســليمهم حزمــة للدراســة واالســتعداد لالمتحــان وذلــك
الطــاب المســموح لهــم بتقديــم امتحانــات إ
ف
ف
ـبتم� .ســيتم احتســاب معــدل
ي� شــهر يونيــو ،ويقدمــون امتحــان إ
اس ي� شــهر سـ ب
الكمــال قبــل بدايــة العــام أ الــدر ي
ت
الــ� رســب فيهــا الطالــب ويعــاد احتســاب
درجــة امتحــان إ
اس الصليــة ف ي
الكمــال مــع درجــة نهايــة العــام الــدر ي
ت
ـ� رســبوا بهــا .وإن لــم يتمكنــوا
المعــدل الســنوي .عــى الطلبــة الحصــول عــى معــدل النجــاح الســنوي ي� المــادة الـ ي
ـال.
ـال ولــن يتــم ترفيعهــم إىل الصــف التـ ي
اس التـ ي
مــن النجــاح عليهــم إعـ فـادة الصــف خــال العــام الــدر ي
الكمال فقط ي� المواد المذكورة أدناه:
امتحانات إ
ال ي ز
نجل�ية
 اللغة إ اللغة العربية تالسالمية  /القرآن الكريم
ال�بية إ
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شهادات التقدير
 .شهادات تقدير المرحلة المتوسطة:
اس أو
مــن أهدافنــا ف ي� المرحلــة المتوســطة تقديــر
اس بســبب تحصيلــه الــدر ي
كل طالــب وتكريمــه خــال العــام الــدر ي
تقدمــه أو جهــوده أو منجزاتــه ف� الدراســة أ
والنشــطة .ونحــن نعتقــد بــأن كل الطــاب يســتحقون مثــل هــذا التقديــر
ي
ت
ز
ـ� تمنحهــا المرحلــة المتوســطة.
وكل منهــم متمـ يـر .فيمــا يـ ي
ـ� وصــف لشــهادات التقديــر الـ ي
شهادة االمتياز
الحاصل� عىل المعدل ت
ين
ال�اكمي 3.69 – 3.30
تمنح هذه الشهادة للطلبة
شهادة االمتياز الرفيع
الحاصل� عىل المعدل ت
ين
ال�اكمي 3.99 – 3.70
تمنح هذه الشهادة للطلبة
شهادة االمتياز الرفيع مع مرتبة ش
ال�ف
الحاصل� عىل المعدل ت
ين
ال�اكمي 4.0
تمنح هذه الشهادة للطلبة

 .المعدل ت
ال�اكمي ف ي� المرحلة المتوسطة:
ال�اكمــي للطالــب ( )GPAهــو أحــد مقاييــس النجــاح .فيمــا يــ� وصــف لكيفيــة احتســاب المعــدل ت
المعــدل ت
ال�اكمــي
ي
ف ي� المرحلــة المتوســطة:
الدراس:
مواد الفصل
ي
ت
ت
اس والمعــدل ال�اكمــي والمعــدل ال�اكمــي
 يتــم احتســاب الدرجــة الكليــة أثنــاء تفعيــل درجــات الفصــل الــدر يئ
ـا� (القيمــة = درجــة المــادة).
النهـ ي
المواد السنوية:
أ
ت
اس
اس الول والمعــدل ال�اكمــي للفصــل الدر ي
 يتــم احتســاب نصــف الدرجــة أثنــاء تفعيــل درجــات الفصــل الــدر ي(القيمــة = درجــة المــادة مقســمة عىل )2
أ
 احتســاب الدرجــة الكليــة أثنــاء تفعيــل درجــات الفصــل الــدراس الول والفصــل الــدراس نالثــا� والمعــدل
ي
ي
ي
ئ
ت
النهــا� (القيمــة = درجــة المــادة).
ال�اكمــي
ي
 المعدل تال�اكمي = مجموع (درجة المادة * القيمة) مقسمة عىل مجموع (القيمة الكلية)
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:  الصف السادس.
Subject

Credit

Sem 1

Sem 2

English

1.75

1.75/2

1.75

Arabic

1.25

1.25/2

1.25

Math

1

1/2

1

Science

1

1/2

1

Islamic

0.5

0.5/2

0.5

Quran

0.25

0.25/2

0.25

Social

0.5

0.5/2

0.5

Music

0.5

0.5/2

0.5

PE

0.5

0.5/2

0.5

Art

0.25

0.25

0.25

IT

0.25

Humanities

0.125

STEAM

0.125

0.25
0.125

0.25
0.125

0.125
Total Credit
=4

End of Year

0.125
Total Credit
=8

: الصفان السابع والثامن.
Subject

Credit

Sem 1

English

1.75

1.75/2

1.75

Arabic

1.25

1.25/2

1.25

Math

1

1/2

1

Science

1

1/2

1

Islamic

0.5

0.5/2

0.5

Quran

0.25

0.25/2

0.25

Social

0.5

0.5/2

0.5

PE

0.5

0.5/2

0.5

Elective 1

0.25

0.25

0.25

Elective 2

0.25

0.25

0.25

Elective 3

0.25

0.25

0.25

Elective 4

0.25

0.25

0.25

Humanities

0.125

STEAM

0.125

End of Year

0.125

0.125
0.125
Total Credit
=4
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Sem 2

0.125
Total Credit
=8
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 .نظام الدرجات ف ي� المرحلة المتوسطة:
تظهر الدرجات عىل التقارير باستخدام الحروف والنسبة المئوية والمعدل ت
ال�اكمي .GPA
• Grade 6 Grading System:
GPA

Grade Level

% Grade

4.00
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
1.00
0.50
0.00

+A
A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
-D
+E
F

100-97
96-93
92-90
89-87
86-83
82-80
79-77
76-73
72-70
69-67
66-63
62-60
59-55
Below 55

• Grade 7 & 8 Grading System:
GPA

Grade Level

% Grade

4.00
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
1.00
0.00

+A
A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
-D
F

100-97
96-93
92-90
89-87
86-83
82-80
79-77
76-73
72-70
69-67
66-63
62-60
Below 60

 .شهادة التقدير الخاصة بالثقافة وخدمة المجتمع :
شهادة التقدير الخاصة أ
باللعاب الرياضية المختلفة
أ
هــذه الشــهادة تمنــح للطلبــة المشـ ن ف
ـدرس للطلبــة تحــت ســن
ي
ـارك� ي� مســابقات النشــطة الرياضيــة بعــد الــدوام المـ ي
ف
اس.
 .14يتــم تكريــم الطلبــة ي� الطابــور الصباحــي خــال العــام الــدر ي
تمنح شهادات تقدير أخرى إىل الطلبة خالل الطابور الصباحي.
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مهارات الدراسة

أعط لنفسك المزيد من الوقت وال تنتظر ت
ح�
أ
خ�ة.
اللحظة ال ي

ت
االس�اتيجيات المتبعة أثناء االمتحان
خذ نفساً عميقاً ت
واس� ِخ.

ذكّر نفسك بأنك تعرف المعلومات.

ابحث عن مكان هادئ للدراسة.

وكرس.
استخدام طاولة
ي
امنح نفسك تف�ة للراحة.

الرشادات بعناية ودقة.
اقرأ إ

ابحث عن عدد درجات السؤال وحدد أولويات وقتك
وفقاً لذلك.

رتب أدواتك.
الم�لية والجدول أ
راجع ت
دف� الواجبات نز
السبوعي
باستمرار.
خطط دراستك ونشاطاتك عىل مدى أ
السبوع ،حاول
أن توزع عملك بالتساوي طوال أيام أ
السبوع.

إذا لم تعرف إجابة السؤال اتركه ،ثم اذهب إىل
السؤال الذي يليه ،فقد تتذكر الحقاً جواب السؤال
الذي تركته.
أ
ت
ال� تكون متأكدا من معرفة
أجب عن السئلة ي
إجابتها أوالً.
إذا كان السؤال ذا جزأين ضع خطاً تحت كل منهما.

ت
ال� تكتبها
إذا كنت تدرس لالختبار من المالحظات ي
خالل الدروس ،أعد كتابة تلك المالحظات ،إن ذلك
سيعزز معلوماتك.
بعد إنجاز الواجب تأكد بأنه مرتب وجاهز للتقديم
ف
التال.
ي� اليوم ي
ضع ملفاتك الدراسية ف ي� حقيبتك المدرسية.

عند انتهاء العمل عىل الواجبات يبدأ وقت الدراسة.
ض
ح� بشكل مسبق للدروس القادمة.
ض
اح� ورش العمل الخاصة بـ ( التوتر والقلق ف ي�
ت
الرشاد ف ي� المدرسة.
ال� يقدمها قسم إ
االختبار) ي
ض
ت
اح� جلسات المساعدة بعد
ال� يقدمها
المدرسة ي
ثن� أ
أ
وال ي ن
والربعاء ٣:٠٠ -٢:٤٠
المعلمون أيام الحد إ
من كل أسبوع.
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أجب عن أسئلة (الصح والخطأ) دائماً.
ف ي� أسئلة االختيار من متعدد ،إذا لم تكن متأكداً من
ت
ال� تكون متأكداً بأنها
الجابة قم بإلغاء إ
إ
الجابات ي
خاطئة.
ت
ال� تطرأ عىل ذهنك
تغ� إجاباتك ،إ
ال ي
الجابات ي
أ
الجابات الصحيحة.
للوهلة الوىل تكون عادة هي إ
إذا ترك المعلم فراغاً واسعاً إلجابة سؤال ،أو إذا
الجابة
كب�ة ،عندئذ عليك إ
كان عىل السؤال درجة ي
عن السؤال ث
بأك� من جملة واحدة.
ابحث عن الكلمات أ
الساسية ف ي� السؤال مثل:
الجابة عن
ناقش ،صف ،قارن ،قبل أن تحدد كيفية إ
السؤال.
حاول الجابة عن جميع أ
السئلة.
إ
تذكر أن االمتحان ليس سباقاً ،وال تعطى درجات
إضافية لمن ينتهي أوال .اقرأ أ
السئلة بعناية ،راجع
ً
أ
المالئية ،حاول العثور
إجاباتك وصحح الخطاء إ
الخطاء .أ
عىل أ
الخطاء الناتجة عن الترسع وعدم
الكث� من الدرجات.
االهتمام تضيع ي
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الحضـــــــور
المدرس:
 .ساعات الدوام
ي
أ
ف
تبــدأ الصفــوف ي� تمــام الســاعة  7:10صباحـاً وتنتهــي الســاعة  ٢:٤٠بعــد الظهــر .يتــم تنظيــم العديــد مــن النشــطة
المدرســية ،وتنفيــذ عقوبــة إيقــاف بعــض الطلبــة بعــد ســاعات الــدوام ف� بعــض أ
اليــام .يتوقــع مــن الطالــب
ي
ف
الوصــول إىل المدرســة قبــل بــدء الــدروس .إن المدرســة غـ يـر مســئولة عــن الطــاب الذيــن يبقــون ي� المدرســة بعــد
الســاعة  2:45بعــد الظهــر مــا لــم يكــن لديهــم أنشــطة تنظمهــا المدرســة.
 .الحضور اليومي:
اس .ســيعزز الحضــور المنتظــم النجاح
يتوقــع مــن جميــع الطلبــة الحضــور إىل المدرســة يوميـاً واتبــاع الجــدول الــدر ي
اس لــدى الطلبة.
الــدر ي
«سكول» وعىل التقارير الدراسية.
سيسجل الحضور عىل برنامج
ي
 .التغيب عن الحصة:
ف
ف
ول أمــره االتصــال بموظفــة االســتقبال ي� المرحلــة المتوســطة
ي� حــال تغيــب الطالــب عــن المدرســة ،يطلــب مــن ي
ـ�  ٧٣٠٣أو ممرضــة المرحلــة المتوســطة  ٢٢٢٧٥٠١٠قبــل الســاعة الثامنــة صباح ـاً.
عــى  ٢٢٢٧٥٠٠٠داخـ ي
وفقــا لتعليمــات وزارة ت
ال�بيــة فــإن غيــاب الطالــب بغـ يـر عــذر لعـ شـر مـرات أو أكـ ثـر خــال الفصــل الواحــد ســيمنعه
مــن دخــول امتحانــات الفـ تـرة ويحصــل عــى درجــة (صفــر).
لــ� يحســب الغيــاب بعــذر عــى الطالــب إحضــار تقريــر طـ بـ� مختــوم مــن الطبيــب المعالــج وذلــك خــال يومـ ي ن
ـ�
ي
ي
مــن عودتــه إىل المدرســة ،يجــب كذلــك أن توافــق إدارة المرحلــة المتوســطة عــى هــذا العــذر.
أ
العذار المقبولة:
 مرض الطالب.خط� ف ي� العائلة أو حالة وفاة.
 مرض ي حالة عائلية طارئة. ظروف طارئة تمت الموافقة عليها من مدير المدرسة.مصطلحــا « الغيــاب بعــذر» و « الغيــاب بغــر عــذر» يوضحان مــا إذا كان يســمح للطالب بإعــادة أ
العمــال /التقييمات
ي
ت
ـ� فاتتــه .ال يحــذف الغيــاب بعــذر مــن من ســجل الحضور الخــاص بالطالب.
(االختبــارات القصـ يـرة أو الطويلــة) الـ ي
من مسئولية الطالب الغائب تعويض ما فاته من أعمال خالل تف�ة غيابه.
ـا� االجتماعــي الطالــب الغائــب ف� تحصيــل أ
أ
ئ
العمــال والتقييمــات ف ي� حالــة واحــدة وهــي غيابــه
يســاعد مكتــب الخصـ ي
ي
عــن المدرســة  4أيــام أو أكـ ثـر .إذا كان الغيــاب  3أيــام أو أقــل عــى الطالــب تحصيــل الواجبــات وأعمــال الفصــل
عنــد عودتــه.
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حـ تـى يتمكــن الطالــب مــن المشــاركة ف� النشــاطات المدرســية ،عليــه أن يكــون حـ ض
ـا�اً ف ي� ذلــك اليــوم ،وهــذا يشــمل
ي
وغ�هــا.
المرسحيــات ،التدريبــات الرياضيــة ،المســابقات ،المناســبات االجتماعيــة ،والنشــاطات الصفيــة ،ي
ف
ض
و� هــذه الحــاالت عــى الطالــب
قــد يكــون مــن الــروري أحيان ـاً مغــادرة الطالــب المدرســة قبــل نهايــة الــدوام ،ي
تقديــم طلــب خطــي موقــع مــن ول أمــره إىل ممرضــة المدرســة يوضــح ســبب المغــادرة .عــى ول أ
المــر التوجــه إىل
ي
ي
مكتــب االســتقبال الســتالم الطالــب .إن نظــام مدرســة البيــان ال يســمح للطــاب بالمغــادرة إىل أي مــكان يريدونــه
اس.
(كالذهــاب لتنــاول الغــداء مثـاً) ثــم العــودة الســتكمال اليــوم الــدر ي

 .مغادرة الطلبة المدرسة:
ف ي� حــال مغــادرة الطالــب المدرســة أثنــاء الــدوام لموعــد مــع الطبيــب أو غــرض آخــر فإنــه ال يســمح للخادمــات أو
أ أ
أ
السـ ي ن
الذن.
ول المــر لخــذ إ
ول المــر .عــى المدرســة أن تتكلــم مــع ي
ـائق� بإخراجــه مــن المدرســة دون إذن ي
 .مغادرة المدرسة قبل العطلة:
ف
ول
إن العمليــة التعليميــة ي� المدرســة هــي عمليــة مســتمرة كل يــوم .إنــه لمــن المربــك ب
لل�نامــج التعليمــي أخــذ ي
أ
اس قبــل أو بعــد العطلــة .وال يحبــذ إخـراج الطلبــة قبــل موعــد انتهــاء الــدوام
المــر ابنــه قبــل انتهــاء اليــوم الــدر ي
الرســمي  . 2:30يتوقــع مــن جميــع الطلبــة الحضــور إىل المدرســة قبــل يــوم العطلــة والبقــاء إىل حـ ي ن
ـ� انتهــاء الــدوام.
كمــا ال يســمح ألي طالــب ف ي� المرحلــة المتوســطة أن يخــرج مــن الفصــل لحضــور أي نشــاط يقــام ف ي� مرحلــة الحضانــة
أو الروضــة ،أو المرحلــة االبتدائيــة أو الثانويــة .

 .التأخر عن المدرسة/الفصل:
عــى الطــاب الحضــور إىل المدرســة والفصــل ف ي� الوقــت المحــدد نظـراً ألهميــة التع ّلــم .ف ي� حــال وصــل الطالــب ف ي�
وقــت متأخــر يكــون مــن الصعــب بالنســبة لــه تعويــض مــا فاتــه مــن أعمــال .كمــا يجــب عليــه الحصــول عــى إذن
الدخــول مــن موظفــة االســتقبال أو مكتــب المديــر المســاعد ف ي� المرحلــة المتوســطة .تحتســب جميــع حــاالت التأخــر
«بــدون عــذر» مــا لــم يقــدم الطالــب تقريـراً طبيـاً مــن الطبيــب.
يوجــد وقــت كاف للطــاب لالنتقــال مــن صــف إىل آخــر .عــى الطالــب الحضــور إىل الفصــل واالســتعداد للــدرس قبــل
ف
ف
و� حــال تغيبــه
قــرع الجــرس .لــن يمنــح الطالــب وقتـاً إضافيـاً أثنــاء االمتحــان ي� حــال وصــل إىل الفصــل متأخـراً .ي
عــن االمتحــان القصـ يـر بســبب الـــتأخر عــن الفصــل «بــدون عــذر» مــن الممكــن أن يحصــل عــى درجــة « « »0الصفــر».
أ
ـكول» بعــد التأخــر للمــرة الثالثــة .كذلــك ،ســيضاف التأخــر
ســوف يتــم تنبيــه أوليــاء المــور مــن خــال برنامــج « سـ ي
عــن الفصــل إىل التقاريــر الدراســية.
ســتؤدي حــاالت التأخــر المفرطــة وغــر المــررة إىل توجيــه التحذي ـرات مــن قبــل المديــر أو المديــر المســاعد� .ف
ب
ي
ي
الجـراءات
حــال اســتمرت المشــكلة ولــم تعالــج ســتتخذ إجـراءات صارمــة .ســيتم مراجعــة أي اســتثناءات بخصــوص إ
المذكــورة أعــاه مــن قبــل المديــر أو المديــر المســاعد.
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ين
قوان� المدرسة وإجراءاتها
 .مبادئ عامة:
انطالقـاً مــن كــون مدرســة البيــان مجتمعـاً مصغـراً ،فــإن
الساســية لجميــع أ
الحقــوق أ
الشــخاص ف ي� المدرســة مــن
ين
ين
المــدرس -
وموظفــ� طــوال اليــوم
ومعلمــ�
طــاب
ي
بمــا ف ي� ذلــك االنتقــال يومي ـاً مــن وإىل المدرســة وأثنــاء
ـال :
الرحــات  -تكــون عــى الشــكل التـ ي
 حــق التعلــم :ويعــن ي أن يكــون للمعلــم حريــةالتعليــم ،ويكــون للطالــب حريــة التعلــم بــدون أي
مقاطعــة يســببها ســلوك غـ يـر مقبــول.
 حــق الطالــب ف ي� تطويــر شــخصيته  -طالمــا أنــه اليتدخــل ف� حقــوق آ
الخريــن  -وبــدون التعــرض للنقــد
ي
آ
والضغــط مــن الخريــن.
 الحق ف� أن يعامل تباح�ام.
ي
الســاءة الجســدية
 الحــق بعــدم التعــرض إىل إوالفكريــة كالمضايقــات واالســتفزاز والتحــرش وإطالق
أ
اللقــاب والســخرية بســبب الجنــس أو العــرق أو
العاقــة
الديــن أو الجنســية أو المظهــر أو الثقافــة أو إ
الربعة أ
قوان� المدرسة أ
أو المســتوى العلمــي ف ي� الفصــل ...إلــخ.
 .ين
الساسية:
الربعــة أ
القوانــ� أ
ت
ين
 حــقالساســية ف ي�
احــرام وحمايــة الممتلــكات الشــخصية عــى الطــاب تطبيــق
أ
ف
ين
والمدرســية.
القوانــ� معلقــة ي� كافــة أرجــاء
كل الوقــات .هــذه
المدرســة .كل طــاب المدرســة يعرفــون هــذه القوانـ ي ن
ـ�
ض
تذك�هــم بهــا دائمــاً.
إن تهذيــب الــذات �وري لتأكيــد هــذه الحقــوق جيــداً ويتــم ي
أ
ين
القوانــ� قــد يــؤدي إىل
الخفــاق ف ي� تطبيــق هــذه
لعضــاء أي مجتمــع .فتهذيــب الــذات يحفــز نمــو إن إ
والقوانــ� أ
ت
ن
ن
ين
ـذا� إ
الربعــة هــي:
ـا� تطبيــق إجــراءات ســلوكية،
اليجـ ب ي
مواطنـ يـ� صالحـ يـ� .ويتطلــب التهذيــب الـ ي
ـ� وأوليــاء أ
والمســتمر تعــاون الطــاب والمعلمـ ي ن
المــور
نح�م آ
ت
مــع بعضهــم.
الخرين
ض
نح� ف ي� الوقت المحدد
نكون مستعدين
نبذل قصارى جهدنا
نحــن نعتقــد بــأن الطلبــة يتعلمــون مــن خياراتهــم،
والعواقــب هــي وســيلة تجعــل الطلبــة يعيــدون التفكـ يـر
ف ي� ســلوكهم.
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معاي� وأنظمة المدرسة:
.
ي
عىل الطالب أن:
ف
 يح�ض إىل المدرسة ي� الوقت المحدد.المدرس المالئم.
 يلبس الزي ف ي يح�ض مستعداً ي� الصف لجميع المواد. يتحدث تين
المعلم� وزمالئه الطلبة.
باح�ام مع
 يحافظ عىل ممتلكات المدرسة. يحصــل عــى إذن خــروج مــن المعلــم لــدى مغادرةالفصل.
 ال يحـ ضـر العلكــة أوالبنــك أو أي نــوع مــن الـ ب زـرورات
إىل المدرسة.
ض
يحــر الهاتــف النقــال إىل المدرســة /إبقــاء
 الف
هواتفهــم النقالــة ي� المــنز ل.
 ينتقــل بهــدوء وأمــان بـ ي نـ� الصفــوف .ال يركــض ف ي�
المب ـىن .
 ال يـ تـرك المدرســة دون الحصــول عــى إذن خطــيالدارة.
للخــروج مــن ممرضــة المدرســة أو إ
 ال تيشــرك ف ي� شــجار ولــو عــى ســبيل المــزاح أو
اللعــب.
 ال يح�ض حيوانات أليفة إىل المدرسة. يحافــظ عــى بيئــة المدرســة نظيفــة وخاليــة مــنالنفايــات.
أ
ف
 يقــف ف ي� صــف منتظــم ي� الطابــور عنــد ش�اء الكلمــن المقصــف.
ف
ين
وقوانــ� المدرســة ي� أيــة منطقــة
 يطبــق أنظمــةأ
خاصــة مثــل :المســجد ،المكتبــة ،صالــة اللعــاب،
المختــر ،المــرح ،وعيــادة المدرســة.
ب
ن
قوانــ� المحادثــة باللغــة العربيــة
 يطبــقي
وا إل ي ز
نجل� يــة .
ت
ين
الــ� يضعهــا
 يطبــققوانــ� الصــف الخاصــة ي
المعلمــون.
ف
 يســتخدم طبقــة الصــوت المناســبة ي� الممــراتوالفصــل والمــرح.
 يســتعد للحصــة ،ال يســمح لــه بمغــادرة الفصــلت
ـ� يحتاجهــا مثــل :جهــاز الكمبيوتر
إلحضــار المــواد الـ ي
وغ�هــا.
المحمــول أو الكتــاب أو شــاحن الكمبيوتــر ،ي

ين
تحس� السلوك :
.
أ
ال يحــق لي طالــب تعطيــل عمليــة التعليــم والتعلــم.
إن المرحلــة المتوســطة ف ي� مدرســة البيــان تعمــل بنــا ًء
عــى افـ تـراض أن الطــاب صادقــون وســيترصفون وفــق
ـال مــن االســتقامة الذاتيــة.
مســتوى عـ ٍ
ض
الفــو� ف ي�
إن الســلوك الــذي يــؤدي إىل التســبب ف ي�
المدرســة ،بحســب مــا حددتــه إدارة المدرســة ،يــؤدي إىل
الج ـراءات المحــددة أدنــاه:
اتخــاذ إ
اليجابية،
 مــن أجــل دعــم الطلبة التخــاذ الخيــارات إســيقوم المعلــم بتوجيــه ومســاعدة الطلبــة عــى
التعلــم والتأمــل.
 تكـرار الســلوك الخاطــئ .يمكــن بعــد ذلــك للمعلــمشإ�اك أ
ئ
خصــا� االجتماعــي ف ي� مشــكلة ســلوك
ال
ي
الطالــب.
 طلــب دعــم ول أالمــر .فالتواصــل المســتمر بـ ي ن
ـ�
أ ي
أســاس خيــارات
المدرســة والرسة يعــزز بشــكل
ي
يجــا� للطالــب.
الســلوك إ
ال ب ي
ـا� عــى
ســيتم تقديــر الطلبــة وتقديــر الســلوك إ
اليجـ ب ي
مــدار العــام مــن خــال :إفطــار أ
البطــال وحفــات
ف
وغــره.
الغــداء وتقديــر الطــاب ي� طابــور الصبــاح … ي
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 .الفصل المؤقت من المدرسة:
 الفصــل المؤقــت مــن المدرســة يعــن ي أن الطالــبال يمكنــه الحضــور إىل المدرســة ت
لفــرة محــددة ،لكنــه
يســتطيع إعــادة االمتحانــات أو االختبــارات أو المشــاريع
عندمــا يتــم فصلــه ف� المــرة أ
الوىل والثانيــة.
ي
أ
ف
ول المــر
 ي� حــال فصــل الطالــب ســوف يتــم إعــام يســكول ،
بإحــدى الوســائل التاليــة :رســالة خطيــة،
ي
الهاتــف.
 ف ي� حــال اســتمرار الطالــب بســلوكه غـ يـر المقبــول بعــدتلقيــه عقوبــة الفصــل لمـرات عــدة ،ســيتم رفــع تقريــر
إىل مديــر المدرســة ويــوىص بعــدم تســجيل الطالــب ف ي�
المدرســة للعــام القــادم.

غــر المقبــول ف ي� ســاحة المدرســة عنــد
 الســلوك يالدخــول إىل المدرســة أو عنــد مغادرتهــا.
 التعصــب أو التنمــر أو توجيــه إهانــات عنرصيــة أوأيــة معاملــة جائــرة ضــد آ
الخريــن.
 خــرق النظــام أالمــن للمدرســة ض
بــرب جــرس
ي
ين
النــران.
النــذار أو
إ
التدخــ� أو اســتخدام ي
آ
ال تن�نــت،
 االســتقواء والتســلط عــى الخريــن عـ بـر إـدرس.
خــال ســاعات الــدوام المـ ي
 -أي سلوك آخر يغ� مقبول.

الدارة:
 .متقرير
سلوك فوري إىل إ
ي
الدارة فــوراً وقــد تكــون النتيجــة
يرســل الطالــب إىل إ
فصــا ً فوريــاً ف ي� الحــاالت التاليــة:
 الهروب من الفصل. عــدم تاحــرام أحــد موظفــي المدرســة أوعصيــان
تعليماتــه ،أو اســتخدام لغــة بذيئــة.
الساءة إىل عملية التعلم والتعليم عن قصد.
 إ تخريــب ممتلــكات المدرســة أو عــدم الحفــاظ عــىوغ�هــا لتشــويهها.
نظافتهــا أو الكتابــة عــى الجــدران ي

مخطط
العقوبات

 مغادرة المدرسة دون إذن خطي رسمي. ســوء اســتخدام المــواد أي ـاً كان نوعهــا ،أو تدخـ ي نـ�
التبــغ أو أي مــادة مخــدرة وغـ يـر ذلــك.
 التشــاجر والتعــارك جســمانياً مــع آالخريــن ولــو
عــى ســبيل المــزاح ،أو البصــق.
 رمــي أالغـراض مثل الحقائــب والمقلمــات وزجاجات
الميــاه وغ�هــا عــى آ
الخريــن أو مــن أعــى الدرج.
ي
 الغشالســلحة أو أ
 امتــاك أي نــوع مــن أالدوات الخطــرة

أو الحــادة ،أو أي نــوع مــن المتفج ـرات والمفرقعــات.
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السلوك

المخالفة 
االوىل

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

تأخرى ات عن الفصل =
 ٦
االحتجاز يوم الخميس
المدرىس .
بعد الدوام


المدرىس
مخالفة الزي


إبالغ وىل ¥
االمر عرى برنامج

سكوىل ،وتوصيل الزي

المدرىس إىل المدرسة.


االحتجاز يوم الخميس
المدرىس،
بعد الدوام

المدرىس
الزي
وتوصيل

إىل المدرسة.

تأخرىات 
وأكرى = االحتجاز يوم
 ٧
المدرىس،
الخميس بعد الدوام

والتوقيع عىل كتاب التعهد.
تأخرىات 
وأكرى= فصل من
 ١٠
المدرسة ليوم واحد.
االحتجاز يوم الخميس بعد
المدرىس ،والتوقيع عىل
الدوام

كتاب التعهد ،وتوصيل الزي
المدرىس إىل المدرسة.


الهروب من الحصة

االحتجاز يوم الخميس
والتوقيع عىل كتاب
التعهد.

قد يؤدي إىل الفصل من
المدرسة.

قد يؤدي إىل الفصل من المدرسة،
وقد يؤدي إىل عدم السماح
للطالب بالعودة إىل مدرسة البيان.

التوقيع عىل كتاب
التعهد ،وأن ال تتجاوز
االعادة نسبة ٪٨٠

يومان فصل من المدرسة
 ،وأن ال تتجاوز االعادة
نسبة ٪ ٨٠

يومان فصل من المدرسة،
والتوقيع عىل كتاب
التعهد ،وقد يؤدي إىل
عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.
يومان فصل من المدرسة،
وخطاب إنذار ،ربما الطرد
الفوري من المدرسة.

ثالثة أيام فصل من
المدرسة ،وقد يؤدي إىل
عدم السماح للطالب
بالعودة إىل المدرسة.

ثالثة أيام فصل من المدرسة،
خطاب إنذار ،وأن ال تتجاوز
االعادة نسبة  .٪ ٨٠قد يؤدي إىل
عدم السماح للطالب بالعودة إىل
مدرسة البيان.
ثالثة أيام فصل من المدرسة،
خطاب إنذار ،وقد يؤدي إىل عدم
السماح للطالب بالعودة إىل
المدرسة.

سيتم تحديد العقوبة
بحسب الموقف.

سيتم تحديد العقوبة بحسب
الموقف.

فصل يومان من المدرسة،
قد يؤدي إىل عدم
السماح للطالب بالعودة
إىل مدرسة البيان.

فصل ثالثة أيام من
المدرسة ،قد يؤدي إىل
عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.

فصل ثالثة أيام من المدرسة ،قد
يؤدي إىل عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.

من المحتمل*** الحجز
يوم الخميس.

من المحتمل*** الحجز
يوم الخميس.

تحدد العقوبات من قبل االدارة:
قد تشمل الفصل و/أو عدم
السماح للطالب بالعودة إىل مدرسة
البيان.



المبارس/
مبارسة االزدراء
العصيان )عىل سبيل المثال:
رفض القيام بتقييم ،رفض
تسليم الهاتف النقال.... ،إلخ(

تصل إىل الفصل لمدة ٣
أيام ،مع التوقيع عىل
كتاب التعهد.

تصل إىل الفصل لمدة ٣
أيام ،مع التوقيع عىل
كتاب التعهد ،وقد يؤدي
إىل عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.

تصل إىل الفصل لمدة  ٣أيام،
والتوقيع عىل كتاب التعهد ،وقد
يؤدي إىل عدم السماح
للطالب بالعودة إىل مدرسة البيان.


القتال/الرصب

تصل إىل الفصل لمدة ٣
أيام ،مع التوقيع عىل
كتاب التعهد.

تصل إىل الفصل لمدة ٣
أيام ،مع التوقيع عىل
كتاب التعهد ،وقد يؤدي
إىل عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.

تصل إىل الفصل لمدة  ٣أيام ،مع
التوقيع عىل كتاب التعهد ،وقد
يؤدي إىل عدم السماح للطالب
بالعودة إىل مدرسة البيان.

حوادث سلوكية أخرى

من المحتمل*** الحجز
يوم الخميس.

من المحتمل*** الحجز
يوم الخميس.

تحدد العقوبات من قبل االدارة.

التأخرىات
)بالفصل الواحد(

االمانة 
خيانة 
االكاديمية
)تجميعي(
التخريب

حوزة السالح  ىڡ المدرسة

التنمر

سلوك غرى الئق

تأخرى ات ىڡ نفس
 ٣
الحصة – االبالغ عرى
سكوىل.
برنامج
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مالحظة:
مــن المفهــوم أن بعــض حــاالت االنضبــاط الجديــة تتطلــب إخ ـراج الطالــب فــوراً مــن البيئــة الصفيــة وإرســاله إىل
مكتــب المديــر المســاعد دون الرجــوع إىل الخطــوات المذكــورة أعــاه .ســيتم مناقشــة العقوبــات المناســبة وتعيينهــا
مــن قبــل إدارة المدرســة.
أ
 قــد تــؤدي المخالفــات المتعلقــة بالتدخـ ي نـ� والتنمــر وحيــازة الســلحة إىل عــدم الســماح للطالــب مبـ ش
ـا� ًة بالعودة
إىل مدرســة البيــان بغــض النظــر عــن عــدد رســائل التحذيــر.
 العواقب المطبقة قد تعتمد عىل تفاصيل وخطورة الموقف ،ويتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة. ســتكون عقوبــة الحجــز يــوم الخميــس وفق ـاً للمخالفــة ،وذلــك مــن الســاعة  3:50-2:50ع ـراً .ي ف� حــال تخلــفالطالــب عــن الحضــور ســينال عقوبــة الفصــل ليــوم واحــد.
 .إخالء ن
المب� خالل الطوارئ:
لضمــان بيئــة تعليميــة آمنــة ،تطبــق المدرســة نظــام إخــاء المبـىن خــال الطــوارئ .لــذا يجــب عــى كل طالــب إخــاء
المبـىن بشــكل رسيــع وهــادئ عندمــا يطلــب منــه ذلــك .إجـراءات الطــوارئ موجــودة ف ي� كل فصــل ويتــم مناقشــتها
الخــاء يجــب عــى الطــاب الـ ت ز
ـرام الهــدوء والســلوك
والتقيــد بأهــم بنودهــا مــن وقــت إىل آخــر .خــال عمليــات إ
ف
المقبــول .ســواء أثنــاء التدريــب أم ف ي� حالــة الطــوارئ الفعليــة ،يجــب عــى الطــاب حســن التــرف ي� جميــع
آ
أ
ض
ت
الــ�
الوقــات ،لضمــان ســامتهم وســامة الخريــن .مــن الــروري أن يســتمع الطــاب بعنايــة إىل التوجيهــات ي
تصدرهــا الهيئــة التعليميــة والموظفــون .عــدم االمتثــال لتوقعــات الســلوك المناســبة قــد يــؤدي إىل اتخــاذ إجـراءات
تأديبيــة صارمــة.
أ
 ف ي� حــاالت إخــاء المب ـىن للتهديــد بوجــود قنبلــة ســوف يتــم االتصــال بأوليــاء المــور للحضــور إىل المدرســةواصطحــاب أوالدهــم .
أ
 ال يسمح للطالب العودة إىل فصولهم لخذ حاجياتهم.ف
التال لدى عودة الطلبة إىل المدرسة.
 تعاد امتحانات واختبارات اليوم الذي حدث فيه إالخالء ي� اليوم ي
 .جرس الحريق:
ف
ىن
ث
إن جــرس إنــذار الحريــق وضــع مــن أجــل حمايــة الطلبــة .هنــاك أكــر مــن  2000طالــب ي� مبـ المدرســة لــذا فــإن
ـال:
عواقــب جديــة ســوف تتخــذ بحــق أي طالــب يكــر أو يســحب جــرس إ
النــذار ،وهــي كالتـ ي
 فصل فوري  5أيام من المدرسة. ال يسمح للطالب بإعادة أي امتحان  /اختبار  /مشاريع قام بها زمالؤه أثناء تف�ة الفصل.ف
اس
 يرفــع تقريــر إىل مديــر المدرســة بالحادثــة ويــوىص بعــدم قبــول الطالــب ي� مدرســة البيــان للعــام الــدر يـال.
التـ ي
 .المدرسة مكان آمن:
أ
إذا تعرضــت إىل التنمــر والمضايقــة عليــك إعــام أحــد الشــخاص الراشــدين مبـ ش
ـا�ةً .ابحــث عــن شــخص تثــق بــه
وأخـ بـره عمــا حصــل لــك .يجــب عليــك أن ال تنتظــر .تكلــم مبـ ش
ـا�ةً.
كلما تحدث الطالب عن مشكلته مبكراً كان الوصول إىل حل لها أرسع.
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 .ماذا ن
المدرس :
 .الزي
يع� االستقواء (التنمر):
ي
ي
ـدرس ف ي� المدرســة
التنمــر هــو التعــرض لطالــب ومضايقتــه عــن طريــق يجــب عـ أـى الطالــب ارتــداء الــزي المـ ي
ت
ـ� تقــام خــارج المدرســة.
توجيــه كالم بــذيء أو أذيتــه جســدياً ،وأحيانــا تهديــده وخــال النشــطة المدرســية الـ ي
بأذيــة شــخص آخــر بهــدف الســيطرة عــى أفــكاره ويتــم ش�اء هــذه المالبــس ش�كــة فــوزك.
 القميــص المخصــص لطلبــة المرحلــة المتوســطةوأفعالــه.
ذو لــون أزرق فاتــح.
 .أنواع االستقواء ( التنمر ) ف ي� المدرسة:
 يجــب المحافظــة عــى نظافــة وترتيــب الــزياالســتقواء الجســدي  :ض
الــرب ،الصفــع ،العــراك،
المــدرس .
ي
المضايقــة ،الرسقــة ،اللعــب العنيــف ،ومــا إىل ذلــك.
 يمنع ارتداء المالبس الضيقة.ض
االســتقواء العاطفــي :ش
ـا�
نــر الشــائعات ،تجاهــل
 فقــط يســمح بلبــس حــذاء مغلــق أو حــذاء ريـ يآ
مــن أي لــون .ال يســمح بارتــداء أحذيــة « الكروكــس»
التحقــر ،ومــا إىل ذلــك.
الخريــن عــن قصــد،
ي
الب�كــن ســتوك» .
أو « ي
غــر مقبولــة،
االســتقواء اللفظــي :اســتخدام ألفــاظ ي
أ
الســباب والشــتم ،التهكــم والســخرية ،ومــا إىل ذلــك.
 طــول مناســب للشــعر بالنســبة إىل الوالد ،بحيــثاالســتقواء إ ت ن
ال تن�نــت ،الهواتــف
و� :عــن طريــق إ
ال يمكــن معــه ربــط الشــعر.
اللكــر ي
النقالــة ،أو أي وســيلة اتصــال أخــرى.
 يمكــن وضــع القبعــات ف ي� ســاحة المدرســة ،ويمنــعوضعهــا ف ي� الصفــوف ألنهــا ليســت جــزءاً مــن الــزي
أ
إليهم:
اللجوء
للطالب
يمكن
الذين
شخاص
ال
ـدرس.
المـ ي
 أصدقاء
ال
 يمنع ارتداء الحلق الطويل المتدل من أ أالذن.
ي
الهل
 يسمح بارتداء جاكيت المدرسة فقط. المعلمون أالخصائيون االجتماعيون
 .صالة أ
 المدير  ،المدير المساعداللعاب:
 ال يســمح بإدخــال أي طعــام أو شم�وبــات إىل صالة
أ
 .الزي الريا�ض ي :
اللعــاب أو إىل غرفــة تبديــل المالبس.
 يســمح للطلبــة بارتــداء الــزي الريـ ضـا� طــوال اليــوم
أ
ف
ي
ت
 يجــب أن ال تــرك الغـراض الثمينــة ي� أي مــكان مــنإذا كان لديهــم حصــة تربيــة بدنيــة.
غرفــة التبديــل أو صالــة أ
اللعاب.
أ
 يمنــع ارتــداء أحذيــة كــرة القــدم داخــل صالــة اللعابت
الحذيــة أثنــاء أ
الرياضيــة .يمكــن ارتــداء هــذه أ
 ينبغــي انتظــار معلــم ال�بيــة البدنيــة عنــد مدخــلـطة
ـ
نش
ال
صالــة أ
اللعــاب قبــل الدخــول .إذا كان الجــو حــاراً
الرياضيــة ف ي� الخــارج .كمــا ال يســمح بارتــداء أحذيــة ذات
أ
عالمــات  /حســب الموضــة ف� أي وقــت .أمثلــة أ
 /بــارداً جــداً يمكــن للطلبــة دخــول صالــة اللعــاب
ـة
ـ
حذي
لل
ي
أ
والجلــوس بهــدوء عــى المدرجــات أو االنتظــار ف ي�
الرياضيــة المســموح ارتداؤهــا داخــل صالــة اللعــاب «
منطقــة الحضــور.
ـ�» أو» أديــداس».
نايـ ي
أيــام الــزي الحــر :يجــب أن يراعــي الطلبــة ف ي� هــذه
أ
اليــام ارتــداء المالبــس المناســبة مــن أجــل المشــاركة
بشــكل فعــال وآمــن ف� أ
النشــطة الرياضيــة.
ي
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 .تسليم المشاريع:
مــن أهــم أ
الهــداف التعليميــة هــو تدريــب الطلبــة عــى
تحمــل مســئولية تســليم العمــل ف ي� الموعد المحــدد .لذا
نشــجع جميــع الطلبــة عــى تســليم المشــاريع حـ تـى ف ي�
حــاالت التأخــر كنــوع مــن المرونــة والمســاندة للطلبــة.
السياســات التاليــة مهمــة للفهــم:
 يتوقــع مــن الطلبــة تســليم مشــاريعهم المدرســيةف ي� الوقــت المحــدد.
 ف ي� حــال غيــاب الطالــب بعــذر يمنــح فرصــة أخــرىللتســليم وال تحســم أي درجــات.
 يوضــع ف ي� الحســبان الطلبــة الذيــن أمضــوا فـ تـراتغيــاب طويلــة بعــذر .ســيقوم المعلــم باالتفــاق مــع
الطالــب بوضــع جــدول يســمح للطالــب بتعويــض
جميــع أ
العمــال واالختبــارات الـ ت
ـ� تغيــب عنهــا .يمكن
ي
ـا� االجتماعــي ف� هــذا أ
أ
ئ
المــر.
أن يســاعد الخصـ ي
ي
 معظــم المعلمـ ي نـ� ال يعيــدون االختبــارات القصـ يـرة
للطلبــة الغائبـ ي ن
ـ� بعــذر ،لكنهــم ال يحتســبونها أيضـاً
ضمــن الدرجــات.
ش
بغــر عــذر
 ف ي� حــال التأخــر ف ي� تســليمالمــروع ي
مقبــول يتــم اســتقطاع جــزء مــن الدرجــة.

 .الواجبات نز
الم�لية:
تعتــر الواجبــات الم�نز ليــة عنــراً أساســياً ف ي� العمليــة
ب
ف
التعليميــة ي� المرحلــة المتوســطة ،وهــي طريقــة لتقويــة
المهــارات وتعزيــز الفهــم الــذي تحقــق ف ي� الصــف .يتــم
أ
ـكول.
تحميــل الجــداول الســبوعية مــن خــال برنامــج سـ ي
يحتــوي هــذا الجــدول عــى كافــة الواجبــات المطلوبــة
خــال أ
الســبوع القــادم بمــا ف ي� ذلــك االختبــارات
المعلنــة .كمــا يتــم وضــع مالحظــات لتذكـ يـر الطــاب
بمواعيــد تســليم أعمالهــم ومشــاريعهم .عــى أوليــاء
أ
المــور متابعــة أعمــال أبنائهــم وبناتهــم بشــكل منتظــم
للتأكــد مــن قيامهــم بهــذه الواجبــات ،كمــا يجــب توفـ يـر
مــكان هــادئ ف ي� الم ـنز ل للدراســة.
يتــم إعطــاء الواجبــات الم�نز ليــة ف ي� كافــة المــواد خــال
أ
الســبوع ،وال تعطــى واجبــات خــال العطــات الطويلة.
كمــا ال يتــم تحديــد أي اختبــار معلــن أو غـ يـر معلــن ف ي�
اليــوم الــذي يــ� مبـ ش
ـا�ة العطــات الطويلــة.
ي
يرجــى العلــم أن عطلــة نهايــة أ
الســبوع أو عطلــة
نهايــة أ
التعتــر مــن العطــات
الســبوع الطويلــة
ب
الطويلــة.
 الصف السادس  60دقيقة يومياً 90دقيقة يومياً
		
 الصف السابع 120دقيقة يومياً
		
 -الصف الثامن

الحــوال ،تتابــع أ
ف� معظــم أ
القســام تنفيــذ المالحظــات
ي
المرفقــة أدنــاه:

 .المشاريع  /أ
العمال الرئيسية المتأخرة:
 تســلم المشــاريع ف ي� بدايــة الحصــة ف ي� الوقــتالمحــدد.
ش
للمــروع لــكل
الــكل
 يخصــم  %10مــن المجمــوعي
يــوم تأخـ يـر وذلــك لحــد أقصــاه  5أيــام مدرســية.
ف ي� حــال تســليم المـ شـروع بعــد  5أيــام تأخـ يـر فذلــك
يعــن ي أن المعلــم يحســب الدرجــة مــن  %50كحــد
أقــى.
 الطــاب الذيــن لــم يقومــوا بتقديــم أالعمــال ف ي�
الموعــد المحــدد ،ســوف يقومــون بــأداء أعمالهــم ف ي�
ـدرس حـ تـى يســلموها.
الفــرص أو بعــد الــدوام المـ ي

يمكــن كذلــك إعطــاء أعمــال دراســية أخــرى خــال
عطلــة نهايــة أ
الســبوع.
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أ
النظمة العامة
 .الئحة المستلزمات المدرسية:
وزعــت الئحــة المســتلزمات المدرســية إىل جميــع الطالب
ف� ت
فــرة الربيــع .وهــذه الالئحــة متوفــرة ف ي� مكتــب
ي
المرحلــة المتوســطة.
 .الخزانات -المحافظة عىل الحاسوب المحمول:
الخزائــن هــي ملــك للمدرســة .يتــم تعيـ ي ن
ـ� خزانــة لــكل
طالــب يســتطيع أن يســتخدمها لحفــظ الحاســوب
المحمــول ،والكتــب أ
والغ ـراض الشــخصية فيهــا بشــكل
آمــن .عــى الطــاب إحضــار قفــل مرقــم واالحتفــاظ
بالرقــم الخــاص بالقفــل ف ي� مــكان آمــن ف ي� المــنز ل .ال
يجــوز مشــاركة هــذا الرقــم مــع أي طالــب آخــر .تعتـ بـر
الخزانــات ملــكاً للمدرســة ،وســيتحمل الطالــب كلفــة
تصليــح أي ض�ر يصيــب الخزانــة .للمدرســة الحــق ف ي�
فتــح الخزائــن والتفتيــش عــن المحتويــات المشــبوهة.
أيض ـاً للمدرســة الحــق ف ي� تفريــغ الخزائــن غـ يـر المقفلــة.
يجــب أال يحـ ضـر الطالب أشــياء ثمينــة إىل المدرســة ،ألن
المدرســة لــن تكــون مســؤولة إطالقـاً عــن هــذه أ
الشــياء
ف ي� حــال فقدانهــا أو إتالفهــا.

الدروس الخصوصية
يعتــر تدريــس المعلــم دروســاً
ألســباب واضحــة،
ب
أ
ق
ـا�
خصوصيــة لقــاء أجــر لحــد طلبتــه عم ـا ً غـ يـر أخـ ي
وغــر احـ تـر فا� .لقــد حــرص مجلــس أ
المنــاء ف ي� المدرســة
ي
ي
عــى منــع تدريــس أي طالــب دروسـاً خصوصيــة إذا كان
مــن ضمــن الطلبــة لــدى المعلــم ف ي� الفصــل ،أو إذا كان
المعلــم عــى درايــة بعمليــة تقييــم الطالــب بشــكل أو
بآخــر.
أ
 ف ي� الحــوال العاديــة يتوقــع أن يعتمــد الطالــبـ� مــن المعلمـ ي ن
عــى المســاعدة والـ شـرح الالزمـ ي ن
ـ� ف ي�
المدرســة داخــل الفصــل.
 ال تشــجع مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة الــدروسالخصوصيــة ألنهــا تنمــي لــدى الطالــب روح التكاســل
وعــدم تحمــل المســؤولية.
ئ
ـا� اللغــة ف ي� مدرســة البيــان إىل
 يحتــاج المنهــج الثنـ يعــدة متطلبــات .وكنتيجــة لذلــك ،فــإن بعــض أوليــاء
أ
ين
المعلمــ� لتدريــس
المــور يفضــل اختيــار أحــد
ابنــه ف� البيــت ،لكــن المدرســة لــن تســمح للمدرسـ ي ن
ـ�
ي
ت
ن
والداريـ يـ� بتقديــم اق�احــات أو توصيــات للمشــاركة
إ
أ
ف� طــرح أســماء بعــض المعلمـ ي ن
ـ� لبنائهــم.
ي

تعريف أ
الغراض الشخصية /الحاسوب المحمول
يجــب عــى كل طالــب كتابــة اســمه واضحــاً عــى
جميــع أغراضــه الشــخصية مــن كتــب ودفاتــر ومعاطــف
ومالبــس رياضيــة وحقائب…إلــخ .يجــب عــى الطــاب
ت
احــرام ملكيــة كل طالــب لحقيبتــه.

 .الحقائب المدرسية:
يمكــن ش�اء الحقائــب ذات العجــات ،ولكــن يجــب أن
تتســع ف ي� الخزانــة المخصصــة للطالــب .ســوف تدخــل
المفقودات
الحقيبــة داخــل الخزانــة مــن جنبهــا ويجــب أن تكــون
أ
ف
ن
ض
ين
والثــا� لوضــع
ر�
خصــص مــكان ي�
ي
الطابقــ� ال ي
الحقيبــة أقــل مــن  22ســم .قياســات الخزانــة :العــرض
المفقــودات ف ي� المب ـىن  .عــى الطالــب الــذي فقــد شــيئا
 22ســم  Xالعمــق  40ســم Xاالرتفــاع  60ســم .أو يمكــن
مــن أغراضــه الشــخصية البحــث ف ي� المــكان المخصــص
ش�اء حقيبــة عاديــة تحمــل عــى الظهــر .ال يســمح
للمفقــودات ،كمــا عليــه مراجعــة مكتــب المرحلــة
بأخــذ الحقيبــة المدرســية إىل داخــل الفصــل أو تركهــا
المتوســطة.
ف ي� الممـرات ،بــل يجــب وضعهــا ف ي� الخزائــن المخصصــة
ت
اس.
للطلبــة حــى نهايــة اليــوم الــدر ي
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وبالمقابــل ،عليهــم التحــدث باللغــة العربيــة ف ي�
الصفــوف التاليــة :اللغــة العربيــة ،ت
الســامية،
ال�بيــة إ
االجتماعيــات .عــدم االمتثــال لذلــك قــد يــؤدي إىل
خســارة الدرجــات
الجراءات التأديبية.
واتخاذ إ

 .الهدايا:
تؤكــد المدرســة عــى ت ز
ال�امهــا بسياســة تقديــم الهدايا .ال
يســمح للموظفـ ي ن
ـ� بقبــول الهدايــا أو تقديمهــا إىل أوليــاء
أمــور الطلبــة ،باســتثناء الســلع القابلــة للتلــف مثــل
الزهــور والمــواد الغذائيــة .عــاوة عــى ذلــك ،يجــب
عــى كل مــن تلقــى هديــة غـ يـر مــرح بهــا تســليمها إىل
ول  .العيادة:
ناظــر المرحلــة المتوســطة مــن أجــل إعادتهــا إىل ي
أ
لــدى مدرســة البيــان ممرضــة مؤهلــة وعــى درايــة كاملــة
المــر أو الطالــب.
بأمــور التمريــض والســعافات أ
الوليــة ،وهــي دائمــاً
إ
أ
ف
ض
حــا�ة لمســاعدة الطلبــة ي� جميــع الوقــات .عــى
 .حفالت أعياد الميالد:
أ
عــى الرغــم مــن أن أعيــاد الميــاد هــي أوقــات مهمــة أوليــاء المــور إعــام ممرضــة المدرســة إذا كان ولدهــم
ن
يعــا� مــن أي مــرض ،أو ف ي� حــال خضوعــه لعــاج،
لالحتفــال بهــا ،يجــب التخطيــط لالحتفــال بهــا خــارج
ي
ـدرس .لــن يســمح بإقامــة حفــل عيــد الميــاد وذلــك بهــدف إبقائــه تحــت المراقبــة واالهتمــام بــه.
الحــرم المـ ي
ف
(المخطــط لــه أو المفاجــئ) ي� المدرســة .ســيتم رفــض عــى الطلبــة الذيــن يصابــون بعــارض صحــي أثنــاء
أي محاولــة لتوصيــل الطعــام أو الهدايــا المرتبطــة الــدروس أخــذ إذن مــن المعلــم قبــل مغــادرة الصــف،
ف
و� حــال وجــدت الممرضــة أن الطالــب مريــض جــداً
باالحتفــال بأعيــاد الميــاد عـ بـر بوابــة المدرســة (ســيتم
ي
أ
ت
ين
والســائق� إىل المــنز ل).
إرســال المربيــات
ليــأ� الصطحابــه.
بــول المــر ي
تقــوم باالتصــال ي
 .النشاطات أ
والندية:
يتــم تنظيــم أ
النشــطة المدرســية بعــد دوام يــوم
الخميــس مــن كل أســبوع الســاعة
 4:00-3:00هنالــك رســم اشـ تـراك لهــذه أ
النديــة ،كمــا أن
االشـ تـراك ف� هــذه أ
النديــة اختيــاري.
ي
 .الدفاتر والملفات:
ف
الطالــب الناجــح ي� المرحلــة المتوســطة هــو الــذي
يتحمــل مســؤولية تعلمــه ،والــذي يكــون منظمـاً .الدفاتر
والملفــات تســاعد الطالــب عــى تنظيــم أوراقــه .يجــب
أن ال تزيــد ســماكة الملــف عــن  2ســم أو بوصــة واحــدة.
يحتــاج الطالــب إىل ش�اء أوراق ومحــددات لهــذه
الملفــات.
ال ي ز
نجل�ية فقط  /اللغة العربية فقط:
 .اللغة إ
ين
ين
باللغتــ�
متحدثــ� بطالقــة
لضمــان إعــداد طــاب
ال ي ز
نجل�يــة والعربيــة يتوقــع مــن الجميــع التحــدث
إ
ف
ال ي ز
نجل�يــة فقــط ي� الصفــوف التاليــة :اللغــة
باللغــة إ
ال�بيــة البدنيــة  ،ت
نجل�يــة ،العلــوم ،ت
ال ي ز
ال�بيــة الفنيــة،
إ
والرياضيــات ،والموســيقى.

 .الرحالت التعليمية:
توفــر الرحــات التعليميــة للطــاب والمعلمـ ي ن
ـ� مجــاالت
أوســع للتعلــم خــارج الصــف ،ويتــم إرســال رســالة
ف
اس إىل جميــع أوليــاء
واحــدة أ ي� بدايــة العــام الــدر ي
أ
المــور لخــذ موافقتهــم الخطيــة عــى مشــاركة أبنائهــم
ف
ت
اس.
ـ� تنظــم خــال العــام الــدر ي
ي� كافــة الرحــات الـ ي
بالضافــة إىل ذلــك يتــم إرســال إشــعار خطــي يحــدد
إ
هــدف وموعــد كل رحلــة قبــل موعدهــا بعــدة أيــام.
عــى الطالــب أن ال يكــون متغيبـاً عــن المدرســة ف ي� يــوم
الرحلــة حـ تـى يتمكــن مــن المشــاركة فيهــا أو ف ي� النشــاط
المــدرس.
ي
ســوف يتــم جمــع رســم البــاص ورســم الدخــول مــن
الطلبــة لــكل رحلــة عــى حــدة .تحتفــظ المدرســة بحــق
حرمــان أي طالــب مــن المشــاركة ف ي� الرحلــة المقــررة
وعــدم إعــادة مــا دفعــه مــن رســوم ف ي� حــال قــام بــأي
سء.
ســلوك ي
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أ
المنس ّية:
 .الغراض َ
عــى الطلبــة أن يتعلمــوا حــس المســؤولية تجــاه أعمــال
المدرســة .ال يســمح للطلبــة باالتصــال بذويهــم إلحضــار
الواجــب ،أو المـ شـروع ،أو اللبــاس ،أو الطعــام ،أو غـ يـر
ذلــك .ف ي� حــال إرســال أي متعلقــات للطالــب خــال
ســاعات الــدوام مــن دفاتــر أو كتــب أو مالبــس أو
أطعمــة ،يجــب أن تكــون هــذه أ
الشــياء محفوظــة بشــكل
جيــد وتحمــل بوضــوح اســم الطالــب وفصلــه .تســلم
هــذه أ
الشــياء إىل مكتــب االســتقبال ف ي� المدرســة ،وتبقــى
هنــاك إىل أن يقــوم الطالــب بالحضــور ألخذهــا .لــن  .أ
الجهزة الالسلكية المحظورة
الجهــزة الالســلكية مثــل آ
تقــوم المدرســة بإرســال هــذه المــواد إىل الطــاب ف� أي يحظــر اســتخدام أ
الي بــاد
ي
وقــت خــال ســاعات الــدوام ،فالطالــب مســئول عــن والهواتــف النقالــة والســاعات الذكيــة وســماعات
ف
ف
ن
ـدرس .ف ي� حــال
مراجعــة مكتــب االســتقبال ي� الفــرص وبـ يـ� الحصــص .البلوتــوث ي� أي مــكان داخــل الحــرم المـ ي
ين
الدارة حجزهــا
مخالفــة هــذه
القوانــ� فــإن مــن حــق إ
وفقــاً
للتــال:
 .استخدام الهاتف:
ي
أ
ف
 المخالفــة الوىل :يؤخــذ الهاتــف النقــال والســاعةيمكــن للطــاب اســتخدام هاتــف المدرســة ي� الحــاالت
ف
الدارة لمدة
المــدرس وخــال
الطارئــة وذلــك قبــل بدايــة الــدوام
الذكيــة مــن الطالــب ويحجـزان ي� مكتــب إ
ي
أســبوع ،ومــن ثــم يســتطيع الطالــب اســتالمهما مــن
الفرصــة الصباحيــة وفرصــة الظهــر وبعد انتهــاء الدوام،
أ
ول المــر.
الذن بذلــك .وال يعتـ بـر االتصــال مــن أجــل
إ
بعــد أخــذ إ
الدارة .ســيتم إخطــار ي
أ
أخــذ إذن أ
الهــل للذهــاب إىل مـنز
ـن
ـ
م
ـاء
ـ
صدق
ال
ـد
ـ
أح
ل
 المخالفــة الثانيــة :يؤخــذ الهاتــف النقــال والســاعةف
الحــاالت الطارئــة ،كمــا أن االتصــال يكــون فقــط مــن
الدارة
الذكيــة مــن الطالــب ويحجــزان ي� مكتــب إ
مكتــب المرحلــة المتوســطة .
لمــدة شــهر ،ومــن ثــم يســتطيع الطالــب اســتالمهما
مــن الدارة .ســيتم إخطــار ول أ
المــر.
إ
ي
 .مقصف المدرسة:
 المخالفــة الثالثــة :يحجــز الهاتــف النقــال والســاعةيفتــح مقصــف المدرســة أبوابــه أمــام الطلبــة يوميــاً
الذكيــة ف
اس.
ر
ـد
ـ
ال
ـام
ـ
الع
ـة
ـ
نهاي
إىل
دارة
ال
�
إ
ي
ـ� خــال الفرصتـ ي ن
عــى تف�تـ ي ن
ي
ـ� :الفـ تـرة الصباحيــة وفـ تـرة
الظهــرة .قــد يفقــد الطــاب الحــق ف ي� اســتخدام
ي
المدرســة غـ يـر مســؤولة عــن فقــدان أو تلــف الهواتــف
ف
غــر مالئــم.
المقصــف ي� حالــة قامــوا ســلوك ي
النقالــة والســاعات الذكيــة .لــذا يرجــى حفظهــا ف ي�
المــنز ل.
 .المعلومات الشخصية للطالب:
أ
إن أرقــام الهواتــف ألهــل الطالــب والرقــام الطارئــة
والعنــوان إ ت ن
و� مهمــة جــداً ،ويجــب أن تكــون ف ي�
اللكــر ي
حوزتنــا ف ي� حــال احتجنــا إىل االتصــال بكــم ،كمــا يرجــى
إعــام المدرســة ف� حــال تغي�كــم أي مــن تلــك أ
الرقــام.
ي
ي

وغ�ها من المواد
 .ضياع الكتب ي
يــزود الطالــب بالكتــب المدرســية لــكل مــادة ،وتكــون
ف
و�
مســئولية الطالــب المحافظــة عــى تلــك الكتــب ،ي
حــال ضيــاع أي مــن تلــك الكتــب عــى الطالــب دفــع
ثمنهــا الســتالم بديــل عنهــا .ف ي� حــال ضيــاع أو تلــف أحد
كتــب المكتبــة ،عــى الطالــب الذي اســتعار الكتــاب دفع
الثمــن .ســيتم حجــز تقاريــر الدرجــات عــن كل طالــب
أضــاع أو أتلــف أي كتــاب ولــم يدفــع ثمنــه.
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 .النقود  /أ
الغراض الثمينة:
ينصــح الطــاب باالمتنــاع عــن حمــل النقــود أو إحضــار أ
الشــياء الثمينــة إىل المدرســة ،ألن المدرســة لــن تكــون
مســؤولة إطالقــاً عــن هــذه أ
الشــياء ف ي� حــال فقدانهــا أو إتالفهــا.
الدراس:
 .إجراءات نهاية العام
ي
اس ،ويتضمــن ذلــك إعــادة الكتــب إىل المكتبــة ،وإعــادة الكتــب
عــى الطــاب االمتثــال إلجـراءات نهايــة العــام الــدر ي
وغ�هــا مــن المــواد ،وتنظيــف الخزانــات والمقاعــد .قــد يــؤدي عــدم االمتثــال إلج ـراءات نهايــة العــام
المدرســية ي
إىل دفــع تكاليــف ماليــة الســتبدال المــواد المدرســية المفقــودة أو التالفــة .كذلــك ســتقوم المدرســة بحجــز التقاريــر
الدراســية حـ تـى يتــم حــل جميــع القضايــا.
المدرس:
 .نظافة الحرم
ي
ـدرس الــذي يجــب أن يكــون دومـاً نظيفـاً .يجــب إلقــاء
نحــن فخــورون
بالتطــور المســتمر الــذي يشــهده الحــرم المـ ي
أ
أ
جميــع أ
ف
الوســاخ ي� الســال المخصصــة لذلــك .عــى الطــاب االمتنــاع عــن إلقــاء الوســاخ عــى الرض ،وعــدم
االعتمــاد عــى قيــام عامــات النظافــة بالتنظيــف .ســيتم توقيــف خدمــات المقصــف ف ي� حــال عــدم اتبــاع هــذه
القاعــدة الهامــة.
الهلية للمشاركة أ
 .أ
بالنشطة المدرسية:
تعتــر مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة المشــاركة ف� أ
النشــطة المدرســية جــزءاً مهم ـاً ف ي� تطويــر الطالــب بأكملــه .ومــع
ب
ي
أ
أ
ف
ذلــك  ،يجــب أال تكــون المشــاركة ي� هــذه النشــطة عائق ـاً لنجــاح الطالــب الكاديمــي.
تخضــع المشــاركة ف� أ
النشــطة المدرســية  ،بمــا ف ي� ذلــك الســفر  ،لســلوك الطالــب وترصفاتــه ف ي� المدرســة .تجــدر
ي
أ
ف
ئ
ـالذن لمشــاركة الطــاب ي� النشــطة.
ـا� فيمــا يتعلــق بـ إ
الشــارة إىل أن إ
إ
الدارة لديهــا الق ـرار النهـ ي
إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن الســفر بســبب ســلوك أو تــرف مــا أو موقــف مخــل  ،فلــن تتمكــن المدرســة مــن إعــادة
ت
ـ� قــام الطالــب بدفعهــا.
مبلــغ العربــون أو رســوم الرحلــة الـ ي
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