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 ولية بسديشتي دالثانؽي بالسدرسة البريطانية الالتعميػ  مرحمةمرحًبا بكػ في 

 
 أعدائي الصالب وأولياء األمػر،

 
واستقخارىع داخل بتجائية إلى السخحمة الثانػية الصالب مغ السخحمة االانتقاؿ أبشائشا  قج يداعج فيانصالًقا مغ الحخص عمى تػضيح كل ما 

عمى نحٍػ يزسغ تحقيق )في الرف الدادس والدابع والثامغ( ، وعمى إلساـ أولياء األمػر بشطاـ العسل بالسجرسة بديػلة ويدخ الفرػؿ
يصاني الحي نقجمو ليع بالسجرسة البخيصانية الجولية بسجيشتي، فقج قسشا بػضع ىحا الجليل الصالب لالستفادة القرػى مغ نطاـ التعميع البخ 

 اإلرشادي.  

 يحتػي الفرل األوؿ مغ ىحا الجليل عمى الكثيخ مغ السعمػمات اليامة بجًءا مغ مػاعيج اليـػ الجراسي ووصػاًل إلى الذخز الحي يتعيغ عمى
ذة أمخ ما، ولحا بخجاء اإلمعاف في قخاءة ىحا الفرل جيًجا، والحفاظ عمى ىحا الجليل لمخجػع إليو إذا ولي األمخ التػاصل معو حاؿ أراد مشاق

 اقتزى األمخ.

الحي  نتذخؼ دائًسا بانزساـ كل فخد إلى أسخة السجرسة البخيصانية الجولية بسجيشتي ونؤمغ بػقػع االختيار عميشا نتيجة لسدتػى الخجمة الفخيج
يحه المغة بذكٍل الصالب لاستخجاـ المغة اإلنجميدية، ولحا نشتيد ىحه الفخصة لششاشج أولياء األمػر جسيًعا بزخورة استخجاـ نحخص عمى تقجيسو ب

التعاوف السذتخؾ بيغ ا ونؤمغ بأف ىح -والفخندية بالصبع العخبية اتباستثشاء التحجث إلى معمسي المغ -أساسي سػاء في السشدؿ أو  في السجرسة
وبالتالي تعديد استيعاب السػاد التعميسية والقجرة عمى اإلجابة عمى االمتحانات بذكل  المغة وإتقانيا تعديدػف لو شيب األثخ عمى الصخفيغ سيك

 تحقيق الشتائج السخجػة وتحديغ السدتػى التعميسي لكٍل مشيع.  في الشياية عمىيداعج سميع مسا 

 وألنشا نحخص عمى إفادة أبشائشا الصالب  وتعديد مدتػاىع العمسي ونؤمغ بأف الدبيل األمثل لتحقيق ذلظ ىػ التعاوف السذتخؾ بيغ السجرسة
مػر وأولياء األمػر، فإنشا نعسل دورًيا عمى مخاجعة جسيع األساليب والدياسات التي نتبعيا ونصبقيا في مجرستشا ونخحب باقتخحات أولياء األ

 لبّشاءة إلدراجيا في ىحا الجليل اإلرشادي والعسل عمى تحػيميا إلى واقع عسمي.  ا

 وإنشا لشتصمع كثيًخا إلى التعاوف السذتخؾ بيششا، ونتسشى ألبشائشا األعداء كل الشجاح والتػفيق ...

 

  سامشثا دايدلي/ د
 مخحمة التعميع الثانػي مجيخة 
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  يًٓتٓازؤيح انًدزسح ٔ

 

 السدرسة  ميسة
 يدعجنا أف تحطى السجرسة البخيصانية الجولية بسجيشتي باختيار الصالب وأولياء األمػر والسعمسيغ، 

 
 ولحا نحخص دائًسا عمى تػفيخ بيئة تعميسية خربة وآمشة يذعخ كل شخز فييا باألمغ والتقجيخ وقبػؿ اآلخخ لو 

 
 حب واحتخاـ بجسع بيغ ثقافات متعجدة يتعامل جسيع أشخافيا ي مشاخ صحيوىػ ما مغ شأنو تيديخ العسمية التعميسية في 

 
فيبخز أفزل ما  وىػ ما يشعكذ إيجابًيا بالزخورة عمى السدتػى األكاديسي والشفدي واالجتساعي لكل شالب مغ شالب السجرسة

  .لجيو
 
 
 
 

 رؤية السدرسة
 

 فمشحخص عمى أف نكػف أنفدشا... 
 وأف نميع اآلخخيغ... 

 
  أف نقتشز الفخص مغ عشق التحجيات... 

 وأف ندعى لمتغييخ اإليجابي
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 الكيػ التي نتبشاىا 

 

 
 
 
 

 جؽاىر المطف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتراً اىؼطف اىتؼاُٗ اىرحَح

 
 

 الكيػ التي نتبشاىا 

 انتًيز

أحيق تأحالٍٜ ّح٘ 
تؼٞدج  تساػدّٜ إٔداف 

فٜ إتراز أفضو ٍا 

  ٛ  ىد

  ...انقيى انتي َتثُاْا ْي يحٕز كم يا َقٕو تّ

أّا جسء ٍِ فرٝق، أتؼاُٗ ٍغ اٟخرِٝ 

فٜ إّجاز اىَٖاً ٗامتَاه اىص٘رج 

ا  ًَ األمثر، ٗرٗحاىجَاػح ىدْٝا تسثق دائ

 األٍ٘راىفردٝح  

فسيق 

 ٔاحد 

 

 االْتًاو

ا احتٞاجاخ األطراف  ًَ احترً دائ

ٗأحرص ػيٚ اى٘فاء اىَؼْٞح، 

تحقٌٖ فٜ االستَاع إىٌٖٞ ٗاالٕتَاً 

 تٌٖ 

حبي لمتعمع فزػلي السحسػد  يغحي
مى عفأعسل ، ورغبتي السدتسخة ؼيو 

بصخح األسئمة  السدتسخ وتصػيخه تمبيتو
   اتلإلجاب الجيج واإلنرات

اندائى  انتعهى  
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 نحخص في السجرسة عمى: 

  وضع السبادىء التػجييية الػاضحة التي تزسغ االحتخاـ الستبادؿ بيغ جسيع أشخاؼ السجتسع السجرسي، كسا تزسغ الحفاظ عمى
 الدخية الالزمة والسداواة في التقجيخ. 

  .التعامل بيغ أولياء األمػر والعامميغ في السجرسة مغ مجرسيغ وإدارييغ عمى أسذ مغ االحتخاـ الستبادؿ 
 لعامميغ بالسجرسة فخًصا لمتصػيخ السيشي مغ خالؿ خصط مشيجية تخاشب شبيعة كل عسل.مشح جسيع ا 
  الحخص عمى تقجيع الثشاء الالـز لمصالب وأولياء األمػر في مػضعو عمى نحػ يعدز التعاوف السذتخؾ بيشيع وبيغ السجرسة وييجؼ

 لتحقيق األفزل، وكحلظ التعامل مع الذكاوى التي قج يقجمػنيا بذكل سخيع وميشي والعسل عمى حميا برػرة إيجابية وفّعالة.    

 
 

 رسة عمى: نحخص في السج
  .تػفيخ الفخص التعميسية السختمفة لمصالب عمى نحٍػ يسكشيع مغ استيعاب وجػد االختالفات بيشيع واالحتياجات الفخدية لكل مشيع 
  تػفيخ خصط التصػيخ السيشي السالئسة لجسيع السجرسيغ عمى نحٍػ يداعجىع في دعع جسيع الصالب واستيعاب قجراتيع

 واحتياجاتيع، 
  الجعع والػسائل التػثيؿية السختمفة التي تعسل عمى تيديخ عسل السجرسيغ داخل الفرػؿ وخارجيا، ومغ ثّع تمبية تػفيخ وسائل

 احتياجات الصالب. 
  التشػع في األىجاؼ التعميسية السقخرة عمى كل صف دراسي، ووضع الصالب في سياقات مختمفة تداعجىع في الػصػؿ إلى ىحه

 األىجاؼ سػاء داخل السجرسة والفرػؿ، أو خارجيا مغ خالؿ الخحالت واألنذصة الستشػعة.    

 
 

 نحخص في السجرسة عمى: 
 شالب، واإلشادة بسا يتع تحؿيقو مغ إنجازات وىػ ما يداعج في إرساء مبادىء السػاششة لجى كل  تقجيع الجعع السشفخد الالـز لكل

 مشيع.
  لجى كل إنداف. العصفتػفيخ السشاىج التعميسية السالئسة مع تدميط الزػء عمى أىسية صفة 
  يحه الرفة داخل السجرسة وبيغ القرز الػاقعية التي تحكي عشيا، وىػ ما يعدز تبشي الصالب لالعصف الخبط بيغ صفة

 وخارجيا. 
  الحخص عمى اقتشاص الفخص لإلشادة بسغ يعسل باستسخار عمى االتداـ بيحه الرفة، ولسكافأتو وتذجيعو عمى الشحػ الالـز سػاء

 االحتساو

 انسحًح

 انعطف
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 مادًيا أو معشػًيا.    

 
 

 نحخص في السجرسة عمى: 
  خاصة التصػرات اليامة بو.متابعة مدتػى الصالب العمسي أواًل بأوؿ مع ولي أمخه و 
 .التأكج مغ تقجيع السجرسيغ لمجعع الالـز لمصالب )وأولياء األمػر( ليتسكشػا مغ استيعاب السػضػعات الرعبة 
  استيعاب الجسيع بأف لكل شالب قجراتو وإمكانياتو التي تختمف عغ غيخه، والتي قج تتأثخ بالخمؽيات والثقافات السختمفة التي يأتي

 شالب، ولحا يجب مخاعاة مثل ىحه األمػر عشج التعامل مع كل معو.مشيا كل 
  .مخاعاة أف العالقات الرحية الجيجة ىي أحج أعسجة العسمية التعميسية الدميسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتعأٌ
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 2023/ 2022انتقٕيى انًدزسي نعاو 
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 االنزباط ضرورة اليؽم الدراسي و مؽاعيد 

 الثانؽي التعميػ مؽاعيد اليؽم الدراسي لطالب مرحمة 

تدجيل الحزػر في حخًصا عمى  -7:45قبل  – يمتـد الصالب بالحزػر مبكًخا -08:00 -07:45لغياب:  اتدجيل الحزؽر و 
    .7:50عشج الػصػؿ إلى فرمو بعج  "متأخًراالشذيج الػششي، عمًسا بأنو يتع تدجيل الصالب " وأداء مػعجه

 اليؽم الدراسي مؽاعيد

8:00 -7:45 تدجيل الحزػر والػياب  
8:45 -8:00 الحرة األولى   
9:30 -8:45 الحرة الثانية   
9:50 -9:30 الخاحة/ الفدحة   
10:35-9:50 الحرة الثالثة   
11:20 -10:35 الحرة الخابعة   

12:05 -11:20 الحرة الخامدة   
12:45 -12:05 تشاوؿ الغجاء  

1:30 -12:45 الحرة الدادسة   
2:15 -1:30 الحرة الدابعة   
3:00 -2:15 الحرة الثامشة    

 أىسية الحزؽر الدراسي 
تحريل اللسا لو مغ أىسية بالغة في  -سػاء كاف حزػًرا فعمًيا أو مغ خالؿ األوناليغ -نشاشج جسيع الصالب بزخورة الحزػر السجرسي

يسكشو بالصبع االستعانة بسا يتع تحسيمو عمى مشرة تعػيس ما فاتو، و يقع عمى عاتقو مدئػلية أحج الصالب حاؿ غياب ، عمًسا بأنو في العمسي
phoenix classroom  وحزػر السشاقذات التي تتع يزيع فخصة حزػر شخح السجرس/ة، والحي نحخص عمى وضع كل شيء عميو إال أنو

إعادة مثل ىحه األمػر، ولحا نؤكج دائًسا عمى ضخورة تحخي أولياء األمػر لسػاعيج  عػبةنطًخا لرداخل الفرل حػؿ السػضػع الحي يتع تشاولو 
تأثيخ سمبي أكيج عمى التختيب لقزاء اإلجازات والعصالت العائمية لسا يخمفو ىحا األمخ مغ  العاـ الجراسي بجقة، واالبتعاد عشيا تساًما عشج

 مدتػى الصالب األكاديسي. 
 

إذ أنشا بتساـ ىحه االمتحانات نبجأ انتياء العاـ الجراسي، ومغ ناحية أخخى، نػد أف نمفت الشطخ إلى أف االنتياء مغ أداء االمتحانات ال يعشي 
ف لمعاـ الجراسي التالي، والحي ىػ عمى درجة كبيخة مغ األىسية خاصة في نياية الر ةالتسييجي األعساؿالكثيخ مغ عمى الفػر بالعسل عمى 

 . IGCSEالثامغ نطًخا ألىسية العاـ الجراسي التالي الحي يزعيع عمى أولى درجات الذيادة البخيصانية  
 

لػياب الصالب، نخجػ مغ ولي األمخ أف يقـػ بإخصار السجرسة ىاتؽًيا في اليـػ األوؿ مغ ىحا الػياب، وإف لع تجعػ وفي حاؿ وجػد ضخورة 
 سبب ىحا الػياب. عغ  يمتـد بإحزار ما يفيج كتابًيايفعل فدتقـػ السجرسة بتفقجه في اليـػ التالي، وعشج عػدتو 

 
% حتي يتسكؼ مؼ أداء االمتحانات 58رة حزؽر الطالب مدرسًيا بشدبة ونمفت نعر سيادتكػ بأن القرارات الؽزارية تشص عمى ضرو 

مف الكثيخ مغ السذكالت الحتسية الجديسة خ  ي  مغ شأنو أف  عمى األقل %15 بشدبة عجـ حزػر الصالب بأف نؤمغومغ جانبشا  ،الحكؽمية
، إال أنشا ال نشكخ بالصبع ضخورة الػياب في ذصة ذات الرمةعجـ حزػر لمذخح وما يميو مغ مشاقذات وأندراسًيا نتيجة لسا تع اإلشارة إليو مغ 

 .  والتي ىي أسباب عارضة حالة السخض والبقاء في السشدؿ لمخاحة
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 وااللتزام بالسؽاعيد االنزباط ضرورة 
كل شالب االلتداـ بالعسل عمى تيحيب ولحا يجب عمى  السؤسدات الكبيخة، الزػابط التي تحفأحج أىع  االلتداـ بالسػاعيجيعج مسا ال شظ ؼيو، 

إذ أف عكديا في ىحا العالع السعاصخ ، ؼيسا بعج عمى حياتو العسميةوقات، وىي ميارات مغ شأنيا أف تشعكذ بالزخورة األالحات وعمى تشطيع 
عجـ االلتداـ الحياة السجرسية، فإف  بالحجيث عغو  ...تقمل فخصو في العسل عّ خ قادر عمى تحسل السدئػلية ومغ ث  يشخًرا غيخ ناضج وغ ف  م  خ  ي  

نشاشج شالبشا األعداء  عمى تخكيدىع سمًبا، ولحا ىحا الجخػؿ الستأخخ مسغ يؤثخحتخاـ لمسجرسيغ والدمالء السمتدميغ االعكذ عجـ بالسػاعيج ي
اكتداب الرفات والسيارات التي تفيجىع اآلف كسا تفيجىع في السدتقبل في التعامل مع حياتيع السجرسية وفي  بالججية تحميبالعسل عمى ال

 العسمي الحي يشتطخىع. 
 

 تدجيل الحزػر والػياب ليبجأالصالب مباشخة إلى الفرػؿ  ويتػجو، 2مغ بػابة رقع  7:30تبجأ السجرسة في استؿباؿ الصالب في تساـ الداعة 
ة بإلدامو عمى الصالب السرخييغ وشالب يػزار القخارات الإذ تشز  7:55في تساـ الداعة وأداء الشذيج الػششي  7:45في تساـ الداعة 

في سجل الحزػر  "متأخًرا"يتع كتابتو  7:50عمًسا بأف كل مغ يرل بعج الداعة  االلتداـ بالسػاعيجدقة ولحا فبخجاء مخاعاة  الجشديات السددوجة،
كل  الستأخخيغعمًسا بأف مداعجة مجيخة السخحمة تقـػ بتفقج أسساء ، عميو فخض العقػبات  يتعقج فإف بمغ ىحا التأخيخ ثالث مخات فوالػياب 
 أسبػع. 

 
تدجيل بالجخػؿ مغ خالؿ مكتب االستؿباؿ لفسغ يرل مغ الصالب بعج ىحا التػقيت فعميو أف يقـػ ولحا  8:00تبجأ الحرز في تساـ الداعة 

السعمػمات اليامة السقخر االلتداـ بيا عمى مجار ىحا االستساع إلى و في الفرل  الحزػرفػت تدجيل كػف قج يس ألنو بالصبع ،الحزػر أوالً 
، ولحا نشاشج أولياء األمػر بزخورة التعاوف معشا عمى األمخ لعقاب أشج نطًخا لمتأثيخ الدمبي لسثل ىحا يعخض نفدوقج فإنو ولحا اليـػ الجراسي 

      ىحا األمخ مغ خالؿ تػفيخ وسيمة السػاصالت الالزمة لػصػؿ الصالب إلى السجرسة في الػقت السشاسب. 

 األدوات السدرسية الالزمة 
                 :يمتـد الصالب بإحزار

 جيجا  4فالشة مداحة                                                                       
  أقالـ جاؼ                                                      آلة حاسبة عمسية

                                               أقالـ رصاص                                                                    مشقمة 
                                            مدصخة                                                     مثمث قائع الدوايا 

                                                مسحاة/ أستيكة                                                                بػصمة
 ألػاف                                                              بخاية أقالـ

                                                            الستخجاميا في حرز الكسبيػتخ -عات صغيخة لألذفاسس                                                               مقمسة 
   مقز                                                             صسغ  

 

 

 

سخيًعا تجشًبا لحجوث السذكالت  امشياألدوات السجرسية الالزمة يػمًيا، مع ضخورة إحالؿ ما يفقج أو يتمف  يمتـد الصالب بإحزار
إتساـ ميسة ما، ونشرح بجسع ىحه األغخاض في  إذا تصمب األمخ تعاونيع مًعا عمى زمالئيعأو لمتأثيخ سمًبا عمى في الحرز، 

 ل شالب ألغخاضو ومداعجتو في سخعة جسعيا لالنتقاؿ إلىك، باإلضافة إلى أىسيتيا في تشطيع مقمسة لمحفاظ عمييا وعمى نطافتيا
       واالعتساد عمى ذاتو وتحسل السدئػلية.، باإلضافة إلى ما تعكدو عغ الصالب مغ االىتساـ بأشيائو الحرة التالية
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 ؟أوقات الراحةقبل بداية اليؽم الدراسي وخالل  -أيؼ يشبغي أن أتؽاجد 

 يا في السجرسةبإلى شالب السخحمة ونػضح ليع األماكغ التي يجب عمييع التػاجج نتػجو بالحجيث ، الرفحةىحه في 

 أيؼ يشبغي أن أتؽاجد؟ 
،  كعع ولحا يشبغي عمى العامميغ والسعمسيغ اإللساـ بسكاف تػاججكوسالمت كعتتحسل السجرسة مدئػلية أمشخالؿ اليـػ الجراسي،  عمى مجار اليـػ

لكع أيغ ، وؼيسا يمي نفخد ع التػاجج ؼيوكوىػ أمخ سيل خالؿ فتخة تجريذ الحرز إذ يعكذ الججوؿ بػضػح السكاف الحي يشبغي عمى كل مش
 بخالؼ ذلظ يشبغي عميكع التػاجج 

 الؽصؽل صباًحا إلى السدرسة 
والتػجو مباشخة إلى فرػليع،  2والجخػؿ مغ بػابة رقع  كامالً  السجرسي الرحيحفي الدي يمتـد شالب السخحمة الثانػية بالػصػؿ إلى السجرسة 

 الجور األرضي.  ، ؼيسكشيع دخػلو فيإال إذا استجعى األمخ استخجاـ الحساـالسبشى قبل بجء اليـػ وغيخ مدسػح بتػاججىع في 

 ويتػجيػف مباشخة إلى فرػليع  2يجخل الصالب مغ بػابة رقع                     07:45 -07:30

 تدجيل الحزػر والػياب                    08:00 -07:45

   راحة العييرة/ تشاول الغداء 
 جج في: ، إال أنيع ال يسكشيع إشالًقا التػاىشاؾ أماكغ مخررة الستخجاـ الصالب سػاء في السمعب أو في أماكغ الطل

  .مشصقة حساـ الدباحة، ما لع يكغ برحبة مجرس التخبية الخياضية ألداء حرة 
  السشصقة الخمؽية لمسدخح 
  أماكغ انتطار الديارات 
 .أروقة السخحمة االبتجائية 
  بجػار مكتب االستؿباؿ بالسجرسة الجمػسمشصقة 

 أحج السجرسيغال يدسح لمصالب بالتجػؿ داخل السبشى إال ذىاًبا لمحساـ أو لمقاء 

، وعمييع وغيخ مدسػح بعكذ ذلظ دوف الحرػؿ عمى إذف مغ السجرس/ة أوالً خالؿ أوقات الحرز، يمتـد الصالب بالتػاجج داخل الفرػؿ 
 .عمى الجانب األيدخ مشو االلتداـ بالديخمع  دائًسا االلتداـ باستخجاـ األروقة والجرج السخرز ليحه السخحمة

 -وحخًصا عمى سالمة الجسيعتخؾ السجرسة سخيًعا وبيجوء مع استسخار االلتداـ بالدي السجرسي كاماًل، يمتـد الصالب بوفي نياية اليـػ الجراسي، 
ىحا خاصة مع ازدحاـ السشصقة السحيصة بالسجرسة في  نشاشج الجسيع االلتداـ بالدمػؾ الالئق وحخص الكبار عمى الرغار -كباًرا وصغاًرا

    وصػرتيا التي يشقميا أبشائيا. وىػ ما مغ شأنو أف يشعكذ بالزخورة عمى سسعة السجرسة ، لتػقيتا
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 في حانح انغياب

رتَا أٗ   phoenix classroomٍْصح رساىح ػيٚ أٗ ، شرح سثة غٞاب اىطاىة ػِ اىَدرسح ٍِ خاله اإلَٝٞوضرٗرج ّْاشد ٗىٜ األٍر ت

  . ٍنتة االستقثاهٍٖاتفح 

 

 انفسٔض/ انٕاجثاخ انًدزسيح 

 وألدائو يحتاج الصالب إلى مكاف ىادىء بالسشدؿ بعيًجا عغتعج الػاجبات السجرسية جدًءا أساسًيا وىاًما في السشيج التعميسي السقخر ليحه السخحمة، 
السػبايل والتمفديػف والسػسيقى الراخبة واإلنتخنت حتي يتسكغ مغ التخكيد، ومسا ال شظ ؼيو فقج يحتاج الصالب  كل ما قج يذتت االنتباه مثل

لمتأكج مغ استخجامو بحخص مخاؾبة ىحا االستعساؿ  إلى االستعانة باإلنتخنت أحياًنا ألداء واجبو السشدلي إال أنشا نشاشج أولياء األمػر بزخورة
ومغ ، phoenix classroomمغ خالؿ مشرة ج تدميسيا يعا ومػ سكغ ألولياء األمػر متابعة ما يتع فخضو مغ واجبات ويعمى الشحػ الدميع، 

وفي حاؿ وجػد استفدارات أو شكاوى تتعمق في التخصيط لعسميع وإتسامو والتأكج مغ تدميسو في السػعج الرحيح،  يسكشيع مداعجة أبشائيع  عّ ث  
 يسكغ لػلي األمخ إرساؿ رسالة إلى السجرس السدئػؿ عغ الفرل أو مجرس السادة مغ خالؿ السشرة أو اإليسيل.  بالػاجبات السجرسية 

 تسهيط انضٕء عهٗ كم يا ْٕ إيجاتي 

  نجاحات، ومسا ال شظ ؼيو يحتاج الصالب لسثل ىحا األمخ ما نحققو مغ مغ جيج و  نبحلوندعى جسيًعا لمحرػؿ عمى الثشاء عمى ما
إال أنو عساًل عمى تحقيق ىحا الثشاء لغايتو يجب وعمى االلتداـ بسا ىػ مشتطخ مشيع، لتذجيعيع عمى االستسخار وأوضح  بذكل أكبخ

 يكػف واضح الدبب وعغ استحقاؽ.  أف
  ال يجج ثشاًء عمى جسيل  فسغ عمى بحؿ السديج، والعكذ بالسثلنعمع جيًجا بأف إقخار الشجاحات والثشاء عمييا مغ شأنو تحفيد الصالب

 صشعو يفقج حساسو نحػ بحؿ السديج. 
  ٍجسيعيا عمى  دإلى بيئة ىادئة ومشطسة ذات معالع وقػاعج واضحة تخك يحتاج السجتسع السجرسيفعاؿ،  حخًصا عمى العسل بذكل

   دعع العسمية التعميسية. 
  حياًنا ؼيحتاجػف إلى قج يزمػف الصخيق أشبيعة الدغ الستسخدة إال أنيع بحكع نؤمغ بأف أغمبية الصالب يعسجوف إلى االلتداـ بالقػاعج

     سخالفة والتسخد عمى القػاعج السقخرة. العسج تقمة تقج نجج مغ بيشيع فوعمى صعيج آخخ ، بعس التقػيع
 

 تعزيزىا عمى طرق و  الحدشة ونيدف إلى العسل عمييااإليجابية الدمؽكيات عمى دائًسا ونؤكد بأنشا نزع جّػ تركيزنا 

 

 األىداف 
حتًسا إلى التحفيد عمى  سيؤديحتى ولػ بسكافآت صغيخة في كل حرة، ونؤمغ بأف ما يبجأ صغيًخا  لصالب باستسخاراكافأة منحخص عمى 

 السديج والسكافأة عميو بسا ىػ أكبخ، ونيجؼ إلى العسل عمى: 

 .مكافأة الجيػد والشجاحات الرغيخة بالثشاء 
  .مكافأة األغمبية الحيغ يحدشػف الدمػؾ 
 العسل الجيج مكافأة. 
  .مكافأة بحؿ الجيج 
  الحخص عمى مداعجة اآلخخيغ. مكافأة 
  تحافع عمى استسخار الدمػكيات الجيجة السحسػدة.  عمى تقجيع الحػافد التيالحخص 
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 قياس الشتائج:

 عشجما: سشتأكج مغ فعالية ىحه الخصة 
  تع اإلشادة بيا. يس الدمػكيات الرحيحة الجيجةيجرؾ الصالب بأف 
 الصالب.  يقزي السجرسػف وقًتا أشػؿ في الحػارات اإليجابية البّشاءة مع 
 .يدتستع الصالب بشجاحاتيع ويبحلػف الجيج لتحقيق السديج 
 السذاغبة بصخيقة ىادئة ال تعسج إلى الرجاـ.  يتعامل السجرسػف مع الدمػكيات 
  برػرة مالئسة في حالة تمقي اإلنحارات.  والترخؼ لمقػاعج وقبػليا،استيعاب الصالب 
 تػحيج شخيقة التعامل مع سػء الدمػؾ في كل الفرػؿ   .     

 القؽاعد السقررة 
في الصالب مغ خالؿ نطاـ محجد وواضح، وعمى اإلثابة عمييا حاؿ االلتداـ بيا،  الرحيحة غخس الؿيع والقػاعج الدمػكية نحخص دائًسا عمى

تػضيح و لمصالب عج الدمػكية ا السجرسػف في بجاية العاـ الجراسي عمى تػضيح ىحه القػ ، ولحا سيقـػ وبالسثل عمى العقاب حاؿ عجـ االلتداـ بيا
باإلضافة إلى السدئػليات الفخدية التي تقع عمى عاتق كل فخد في الفرل أو في  ،التحريل العمسي الفّعاؿالتشطيع الجيج و  وبيغالرمة بيشيا 

ومغ خالؿ الحػار يسكغ أف يجلي الصالب بجلػىع في سيخ األمػر وما قج يؤدي إلى انحخاؼ السدار حتى عسل جساعي متعجد األشخاؼ، 
 العقاب وأسباب تصبيقو.يسكشيع استيعاب 

مغ السجرسيغ لتػضيح القػاعج السقخر تصبيقيا خارج الفرػؿ وشخحيا ليع وتػضيح أسباب ضخورة االلتداـ  ويستج الحػار مع مدئػلي الفرػؿ
 بيا وتبعات عكذ ذلظ.

ديتع وضع فوعساًل عمى تحكيخ الصالب بذكل دائع  ،"كؼ أفزل صؽرة مؼ نفدغنعسل عمى تصبيق شعار " إنشاتأكيًجا عمى اإليجابية، فو 
شخيقة الكتابة والمغة جدء مشيا مع تػضيح  لحزخاتكعوؼيسا يمي نعخض السجرسة داخل الفرػؿ وخارجيا،  الرػر والسمرقات في أرجاء

إلى تذجيع الصالب عمى الترخؼ عمى نحٍػ الئق يفخخوف بو ويداعجنا عمى تدييخ السجرسة  التي تيجؼو السدتخجمة في مثل ىحه السمرقات 
       بكفاءة وفعالية.   

 

 

 

 

 

 احخص عمى: 
 الػصػؿ في الػقت السحجد 
 الشطافة الذخرية وحدغ الييئة 
 إحزار األدوات الالزمة 
  االستساع جيًجا 
 بحؿ الجيج 
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  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 

 

 
 احخص عمى: 

 إحزار جسيع األدوات التي تحتاجيا 
 االصصفاؼ بيجوء 
  في السكاف السخرز لظالجمػس  
  االستساع جيًجا إلى التعميسات 
 عجـ شمب السداعجة 
  رفع اليج بيجوء إف أردت التحجث إلى السجرس/ة 
  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 

 

 

 احخص عمى: 
  اليدارالديخ عمى  
 التحخؾ سخيًعا وبيجوء 
 عجـ الػقػؼ في مشترف الصخيق لمجردشة 
  االصصفاؼالترخؼ عمى نحػ جيج وقت 
  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 
  

 

 احخص عمى: 
  ـ بوالتد االتكػيغ صف مع زمالئظ و 
 انتطار دورؾ 
  التحجث بأدب 
 "استخجاـ عبارات "لػ سسحت" و"شكًخا 
  في الدمة  القسامةوضع 
  عجـ شمب الصعاـ والذخاب بعج سساع الرفارة 

 

 

 احخص عمى: 
  عجـ الخكس 
 عجـ الرياح/ استخجاـ الرػت العالي 
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 عجـ المعب بعشف 
 اتباع الرفارة 
  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 
 إلقاء السخمفات الخاصة بظ في القسامة 

 

 

 احخص عمى:
  عجـ تشاوؿ الصعاـ والذخاب في ىحه السشصقة 
  العجؿ والشداىة في المعبتحخي 
 يخة/ السزخةصاأللعاب الخ تجشب 
 ػدً استثؼاد أحد اىسٍالء ٍِ اىيؼة 
  اتثاع اىصفارج 

  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 

 

 

 احخص عمى:
  عجـ تشاوؿ الصعاـ والذخاب في ىحه السشصقة 
 التحمي بالشداىة في المعب 
 تجشب األلعاب الخيخة/ السزخة 
 ػدً استثؼاد أحد اىسٍالء ٍِ اىيؼة 
  اتثاع اىصفارج 

  فقط اإلنجميديةالتحجث بالمغة 
  احتخاـ اآلخخيغ 

 مكافأة السمتزميؼ 
 ، ومغ ذلظ:بيغ مادية ومعشػية ومتشػعة يحخص السجرسػف عمى مكافأة السمتدميغ بصخؽ عجة

 وخاصة أماـ زمالئو ،   .الثشاء المفطي عمى السمتـد
 .دعػة اآلخخيغ لمححو ذاتو، سػاء في الدمػؾ أو العسل 
  ،عميووضع ممرق/ استيكخ و كتابة التعميقات اإليجابية عمى العسل السقجـ . 
  مجيخ السجرسة. إرساؿ الصالب السمتـد لعخض عسمو عمى زميل، أو مجرس الفرل السدئػؿ، أو رئيذ القدع، أو مجيخ السخحمة، أو 
  .وضع العسل عمى لػحات العخض 
  .إعصاء الصالب مدئػلية يتحسميا، كأف يكػف مثاًل سفيًخا عغ الفرل، أو رقيًبا عميو... إلخ 
  لخؤية الصالب أثشاء أداء عسميع. دعػة أحج أفخاد اإلدارة 
 .مشح السمتـد درجات/ نقاط 
  .مشح السمتـد شيادة ثشاء 
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  .تسثيل السجرسة في السشاسبات العامة 
  .كتابة التعميقات الحدشة في تقخيخ نياية العاـ الجراسي 
    .إرساؿ خصاب إلى ولي األمخ      

 لسغ ال يغيب أبًجا عمى مجار العاـ.  أيًزا درجات، ونقاط، وجػائد، وفي نياية العاـ يتع مشح الجػائد  ذلظ أيًزا مشح السمتدمػف ومغ 

 الثانؽي التعميػ خطة الدمؽك اإليجابي لطالب مرحمة 
 

 دور الطالب في ىذا الردد: 
 يجب عمى الصالب االلتداـ بػ: 

  ،عمى سالمة الجسيعحخًصا الدمػؾ الدميع أثشاء التحخؾ داخل مبشى السجرسة 
  السحجد باألدوات الالزمة تأـًبا لتمقي العمعالػصػؿ إلى الفرل في السػعج 
  اتباع تعميسات السجرس/ة 
  التعامل مع الجسيع باحتخاـ، مغ مجرسيغ وعامميغ وشالب 
 نتياء مغ السياـ السػكمة إلييع عمى الشحػ السصمػباال 
 احتخاـ السشاخ التعميسي الدائج في السكاف 
 )اتباع تعميسات السجرسة )كااللتداـ بالدي، وعجـ مزغ المباف...إلخ  
 تحجث المغة اإلنجميدية شػاؿ فتخة التػاجج بالسجرسة، باستثشاء حرز المغات العخبية والفخندية بالصبع 

 

ما  تحػيميا إلى ث عّ ومغ  phoenix classroomونحخص في السجرسة عمى مكافأة السمتدميغ بسشحيع درجات/ نقاط يتع تدجيميا عمى مشرة 
 : -عمى سبيل السثال ال الحرر -عشدوالتي يجسعيا الطالب ، مجسػعةالشقاط الخاصة بكل  نصمق عميو ىاوس بػيشت/ أو

 بمصف مع اآلخخيغ  الترخؼ 
 باحتخاـ مع اآلخخيغ  الترخؼ 
  بحؿ جيًجا استثشائًيا 
  انتياج سمػًكا رائًعا أو تعجيل آخخ غيخ مقبػؿ 
  التي قج تفػؽ العسخ تعميع الحات إثبات ميارات 
 االحتفاالت... إلخ  مثل السذاركة في مجمذ السجرسة، تشديق، الؿياـ بعسل تصػعي 
 الة في الفرل أو السذاركة الفعّ أعساؿ فخدية رائعة الؿياـ ب 
  الفػز في مدابقة عمى مدتػى الفرل 

 
 السكافآت: 

 يحرل السمتدمػف عمى:
 إيجابية نقاط/ درجات  
  ىاوس بػيشت( التي يشتسػف إلييا لمسجسػعةنقاط(  
 شيادات 
 جػائد 
  .الخخوج في رحمة/ قزاء يـػ تخفييي 

 

 

 التقييع وؾياس السدتػى 
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في التخصيط كسا تعمسػف، فإف نطاـ السشيج البخيصاني يقـػ عمى تقييع مدتػى الصالب بذكل دوري لؿياس ما تع تحريمو ومداعجة السجرسيغ 
لمتالي، وحخًصا عمى حدغ سيخ ىحه العسمية فإنشا نبجأ مغ الرف الدادس بتسخيغ الصالب عمى شخيقة اإلعجاد الجيج لالمتحانات مغ خالؿ 

الجسيع، عمى بالقػاعج والتعميسات السقخرة  ، وكحلظ االلتداـحقيبة بالستيكية تكذف ما بيامقمسة/ االلتداـ بإحزار األدوات الالزمة معيع في 
 والتي يؤدي الحياد عشيا إلى العقاب. 

االعتساد عمى عجد عسل كتابي مستج، ...إلخ، ويتع إتساـ مى مذخوع ما، أو العسل عمى عالعسل  وأمشيا االمتحانات،  ويأخح التقييع أشكااًل عجة
 الالزمة واستيعاب السيسة السػكمة والسصمػب إنجازه بيا،والسعخفة ما يتعمق بالسيارات  ، مشيافي كل مادة مغ السعاييخ عشج تقييع ىحه األعساؿ

 يتع االعتساد عمى نطاـ التقييع التالي: و 

  

Year Group 

 اىصف اىدراسٜ

6 7 8 9 

Le
ve

ls
  ٙ
ت٘
س
ىَ
ا

 
غ/
٘ق
َت
اى

 
ب
ي٘
ط
ىَ
ا

 

P6 P6 P6 P6 

P7 P7 P7 P7 

P8 P8 P8 P8 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يستٕٖ انتقييى
Primary 
levels 

إنيّ كم تقييى ٔفقًا يسيز  يا 

نهًُٓج انثسيطاَي، ٔاألْداف 

 انًحددج نكم عًس

 

 أداء استثُائي
/ أداء أفضم

أكثس يٍ 

 انًتٕقع
 أداء جيد

في ترل انجٓد 

اتجاِ انًستٕٖ 

 انًتٕقع
 أداء أقم يٍ انًتٕقع
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  شالب ومتابعة مجى التقجـ بو لمتجخل وتقجيع السداعجة الالزمة عشج الحاجة. كل مدتػى  في مخاؾبة ػف ويدتسخ السجرس

 
    نعخضيا لكع ومعشى كل مشيا مغ خالؿ الججوؿ التالي:ببحؿ الجيج نقـػ بإفخاد درجة خاصة كسا 

 
 السعشى الدرجة

A مستاز 
B جيج 
C مقبػؿ 
D غيخ مقبػؿ 

 
 اليؽاتف السحسؽلة/ السؽبيالت 

التحجث إلى ولي أمخه ألمخ ضخوري ؼيسكشو الحرػؿ عمى اإلذف  فإف أراد الصالب، أبًجا السجرسةال ندسح باستخجاـ اليػاتف السحسػلة داخل 
بخسالة ىامة ؼيسكشو أيًزا أف يبعثيا مغ  ابشو/ ابشتو، وبالسثل إذا أراد ولي األمخ أف يبعث إلى ؿواستخجاـ ىاتف السجرسة مغ مكتب االستؿبا

 .خالؿ مياتفة مكتب استؿباؿ السجرسة

ويمتزم ولي األمر بالحزؽر فديتػ مرادرتو عمى الفؽر دون نقاش، وجؽد مؽبايل مع أحد الطالب ونمفت الشعر بأنو في حال اكتذاف 
  الستالمو مؼ مكتب االستكبال في نياية اليؽم الدراسي التالي. 

 
 

 األنذطة اإلضافية/ بعد نياية اليؽم الدراسي 
حتى تساـ  مغ كل أسبػع واألربعاء الثالثاءمغ السقخر أف يقـػ شالب السخحمة الثانػية بسداولة بخنامج األنذصة الخياضية بعج اليـػ الجراسي أياـ 

كخة القجـ، وكخة الدمة، التي تزسشت سمًفا (، ويسكشيع االختيار مغ بيغ مجسػعة متشػعة مغ األنذصة السختمفة 16:00الداعة الخابعة عرًخا )
فرل  في بجاية كلاختيار نذاط ججيج تشذ، وتشذ الصاولة، والصيي، وصشاعة السجػىخات، والتمػيغ، ...وغيخىا، كسا يسكشيع لوالكخيكت، وا

بصخؽ مختمفة إال أنو يبقى دائًسا زيادة الحريمة التعميسية لجييع باإلضافة إلى االستستاع بأوقاتيع وىػ ما نذجعيع عميو عساًل عمى دراسي، 
   ضخورة مخاعاة انزباط السػاعيج، وااللتداـ بالدي السحجد وبالقػاعج السقخرة.   

 نعام السجسؽعات
يبجأ ويتع تػزيع الصالب بيغ مجسػعات أربعة عي بيغ الصالب، اوالعسل الجسالسشافدات الخياضية والتعميسية  ييجؼ نطاـ السجسػعات إلى تعديد

الدادس عمى أف يدتسخ في ىحه السجسػعة لحيغ تخخجو مغ السجرسة، وبالسثل يتع تػزيع السجرسيغ  مغ الرفىا انزساـ كل شالب إلى أحج
وتقـػ ىحه السجسػعات بعقج االجتساعات الخاصة بيا  ،اختيار وتػجيو ودعع أعزاء كل مجسػعةلمسداعجة في عسمية عمى ىحه السجسػعات 

 لصالب ىحه السخحمة.  الطييخةوالتي يقاـ عجد كبيخ مشيا في ممعب السجرسة خالؿ راحة قبل السدابقات والسشافدات التي تتع عمى مجار العاـ، 

وفي والسذاركة الفعالة...إلخ، الؿ العسل األكاديسي، والتحريل العمسي، وبحؿ الجيج، كسا يدتصبع شالب كل مجسػعة مغ جسع الشقاط مغ خ
نياية كل فرل دراسي يحرج أصحاب الشقاط األكثخ شيادات، وفي نياية العاـ يحرج الفخيق األكثخ نقاًشا كأًسا، وىشاؾ أيًزا بعس الكؤوس 

  التي تخرز لمفػز في السدابقات بيغ الفخؽ.  
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 قيادة الديارات 

ومداولتيا، وعميو نعمع أيًزا بأف شالب  مغ استخخاج رخرة ؾيادة زنعمع جيًجا بأف القانػف السرخي يشز عمى سغ معيغ حتى يتسكغ الذخ
ة في ىحه دالؿياىحه السخحمة لع يرمػا بعج إلى ىحا الدغ القانػني السشرػص عميو، ولحا نشاشجىع وأولياء أمػرىع احتخاـ القانػف وااللتداـ بعجـ 

لقانػف بأية االدغ خاصة في حالة ارتجاء الدي السجرسي، ولقج أوضحشا ىحا األمخ جمًيا إلى الصالب ألنشا نشأى بأنفدشا في االشتخاؾ في مخالفة 
ا بأنو في حاؿ صػرة، ولحا فمغ ندسح بؿيادة الصالب مغ/ إلى السجرسة أو في محيصيا، أو في أي مكاف أثشاء ارتجاء الصالب لدييا، عمسً 

 يحا األمخ سشزصخ لفرمو مغ السجرسة.     بأحج الصالب ؾياـ اكتذاؼ 

إحزار صػرة مغ رخرة ؾيادتو الدارية وخصاب مغ شخفكع يقخ بسػافقتكع  يجبوسسح لو ولي أمخه بالؿيادة ؼ 18أما إذا بمغ الصالب عسخ الػ 
  ، وبتحسمكع مدئػلية أي أذى أو ضخر يشتج عغ السخكبة أو قائجىا مدئػلية كاممة.  الؿيادةعمى ليع 

 الدمؽك الالزم أثشاء استخدام الحافالت السدرسية 
اللتداـ الحخص عمى سسعة السجرسة، نشاشج جسيع مدتخجمي الحافالت السجرسية مغ اومغ انصالًقا مغ الحخص عمى أمغ الصالب وسالمتيع، 

 .التػاجج عمى متغ الحافمةالدمػؾ القػيع أثشاء ب

، ولمتأكج مغ التداميع الدمػكي أثشاء التػاجج بالحافمة مغ/ إلى وسالمتيع وقج قامت السجرسة بتعييغ مذخفة عمى كل حافمة لالىتساـ بالصالب
 السجرسة. 

كسا يمتـد بارتجاء حداـ األماف، وبالتعاوف مع  تخة الخحمةوتتحسل ىحه السذخفة مدئػلية تخريز مقعج لكل شالب يمتـد بالجمػس عميو شػاؿ ف
السذخفة والدائق وأي شخز راشج عمى متغ الحافمة، والتحجث بأدب، وتجشب استخجاـ الرياح والرخاخ مشًعا إلزعاج اآلخخيغ، وحخًصا عمى 

يسكغ وضعيا في و جوف استئحاف، أو إلقاء القسامة بيا، األمغ والدالمة غيخ مدسػح إشالًقا باالستمقاء عبخ مقاعج الحافمة، أو فتح الشػافح ب
 الحقيبة وإلقائيا عشج الػصػؿ إلى السشدؿ. 

في حالة حجوث مخالفة سمػكية مغ أحج الصالب أثشاء ركػب الحافمة، تقـػ السذخفة باإلبالغ عشيا كتابًيا مسا قج يؤدي إلى سحب بعس 
يتع تػضيح جسيع القػاعج لمصالب مشًعا لحجوث عمًسا بأنو في بجاية العاـ الجراسي  ائعامتيازات الخجمة مغ الصالب سػاء بذكل مؤقت أو د

 بالتبعية.  السخالفات التي قج تدتػجب العقاب

 

 اإلجراءات التأديبية لمسخالفات الدمؽكية التي تحدث عمى متؼ الحافمة السدرسية مؼ/ إلى السدرسة 

جيل السخالفة كتابًيا وإرساليا إلى مجيخ الحخكة، ويتع تخجسة الذكػى وإرساليا إلى السجرس السدئػؿ عغ دتقـػ السذخفة بت الؽاقعة األولى:
  والسجيخ بحيث يقػماف مًعا بالتحجث إلى الصالب لسشاقذة تفاصيل السخالفة وكتابة إنحار أوؿ في كتيبو إلخصار ولي األمخ. الفرل 

الػاقعة األولى مع إرساؿ إنحاًرا صخيًحا لمصالب في كتيبو إلخصار ولي األمخ، عمًسا بأنو إذا  تبعة فياإلجخاءات السيتع تكخار الؽاقعة الثانية: 
وعساًل عمى درء تكخار مثل ىحه السخالفات، فقج تقـػ السجرسة بفخض  ة السجرسية،متكخرت السخالفات فديتع مشع الصالب مغ استخجاـ الحاف

   عقػبة أكبخ، مثل مشع الصالب مغ السذاركة في أحج السدابقات مع السجسػعة التي يشتسي إلييا أو مشعو مغ أحج الخحالت السجرسية.   
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 8بسشع الطالب مؼ استخدام الحافمة السدرسية لسدة أسبؽع دراسي )بًيا في حالة تكخار السخالفة لمسخة الثالثة، تقـػ السجيخة كتا الؽاقعة الثالثة:
  وإرسالو إلى ولي األمخ، وإرساؿ ندخة مشو إلى مجيخ الحخكة عغ شخيق مكتب استؿباؿ السجرسة.  أيام(

 

 زتًا يا تثقٗ يٍ انعاو.إذا استًسخ انشكٕٖ يٍ انطانة ذاتّ، فقد يُتج عُٓا يُعّ يٍ زكٕب انحافهح يا تثقٗ يٍ انفصم اندزاسي أٔ 

استخجاـ الحافمة بذكٍل  إذا تػرط الصالب في واقعة عمى درجة كبيخة مغ الخصػرة أثشاء استقاللو لمحافمة السجرسية، فقج يرل األمخ إلى مشعو مغ
 دائع.

 

، يجب عمى كل شالب االلتداـ بالتعميسات والقػاعج الدمػكية التي يتع أو في الرحالت السدرسية مؼ/ إلى السدرسة أثشاء استقالل الحافمة
تصبيقيا في السجرسة، ويعخض مغ يخالفيا نفدو لشفذ العػاقب التي ت ص بَّق عشج مخالفتيا خالؿ الحرز السجرسية، ولحا فإف انتياج سمػؾ 

ي الخحالت والفعاليات السجرسية التي تتصمب استخجاـ خصيخ أو مزخ لدسعة السجرسة قج يشتج عشو مشع صاحب الدمػؾ مغ االشتخاؾ ف
 الحافمة. 

 

 التشسر
 وىي كالتالي:  لتشسخا لسكافحةؼيسا يمي نعخض لديادتكع سياسة السجرسة 

معالجة جسيع حاالت  جسيع صػر التشسخ خاشئة وغيخ مقبػلة، فإنشا نحخص عمى، ومغ اإليساف بأف عمى مكافحة التشسخانصالًقا مغ الحخص 
وضع الخصط التي  عّ ولحا فسغ الزخوري أف يتع كذف الدتار عشيا حتى نتسكغ مغ مشاقذتيا ومغ ث   عخض ليا أبشائشا الصالب،يتالتشسخ التي 

      تداعج عمى حميا، ونؤمغ بأف مغ يقـػ بغيخ ىحا يداعج عمى استسخارىا. 

 ما ىؽ التشسر؟ 
البديصة التي قج تحجث بيغ األقخاف، وإنسا ىػ في الدمػؾ الديء الستعسج والسكخر تجاه شخز بعيشو بيجؼ اإليحاء ليذ التشسخ في الخالفات 

 فتقجىا ضحية ىحا التشسخ.تمغ خالؿ استخجاـ قػة يذعخ بيا الستشسخ و  الشفدي أو البجني

تاج إلى أشخاص راشجة وواعية بالجػانب الشفدية ليقجمػا خيخ يعسج األشفاؿ إلى تقميج الدمػكيات التي يذيجونيا، ولحا فإف مكافحة التشسخ تح
 مثاؿ لمرغار مغ حيث معاممة اآلخخ واحتخامو، وتقبمو باختالفو ورعايتو إذا لـد األمخ، ؼيذجع ىحا السثاؿ الرغار عمى الححو ذاتو"  

[After J C Piech 24.03.13] 

حتياجات التعميسية الخاصة، وقج يأخح أشكااًل أو الجيانة، أو الجشدية، أو الشػع، أو اال يمعب التشسخ عمى بعس السحاور اليامة مثل الع خؽ،وقج 
 مثل:  ،عجة

 البجني: كالزخب، أو الخكل، أو أخح متعمقات اآلخخيغ مشيع عشػة، أو إخفائيا عشيع.  ءاإليحا .1
 خصًيا أو إلكتخونًيا.  ءالخسائل السؤذية سػا كتػجيو اإلىانات واستخجاـ الذتائع واأللفاظ البحيئة، أو كتابةاإليحاء المفطي:  .2
 خ عميو مغ السجسػعة، أو تحجيق الشطخات القاسية إليو. سكشذخ اإلشاعات، أو استبعاد الستشاإليحاء الشفدي:  .3
الذعػر  مػالو أو متعمقاتو، والثانية فيخميط مسا سبق: كاالبتداز والتخىيب، وتتسثل األولي في إجبار الستشسخ عميو التشازؿ عغ أ .4

 بالخػؼ الشاتج عغ التيجيجات.
اليػاتف السحسػلة، والخسائل الشرية، ومشرات التػاصل  مثلالتكشػلػجيا لتحقيق ىحا اإليحاء، التشسخ اإللكتخوني: كاستخجاـ  .5

               االجتساعي، وشبكات اإلنتخنت. 
 



22 
 

 

 

 عالمات التشسر
استذعار التعامل مع حاالت التشسخ التي يتع اإلبالغ عشيا، يقع عمى عاتقيع أيًزا ميسة ميسة السعمسيغ وأولياء األمػر عاتق عمى  يقعمثمسا 

 ضحايا التشسخ مغ خالؿ مخاؾبة بعس العالمات التي قج تطيخ عمييع، ومشيا: 
 الذعػر السدتسخ بالحدف، وربسا التعبيخ عشو بالبكاء أو الزيق السدتسخ. ( أ

 الحزػر إلى السجرسة.  يعجـ الخغبة ف ( ب
 أو الذكػى مغ التعب بذكل عاـ. الذعػر بالرجاع السدتسخ أو ألع في السعجة،  ( ت
 شمب الساؿ السدتسخ  ( ث
 كالكجمات مثاًل(  األذى البجني )وجػد بعس عالمات  ( ج
 االنعداؿ عغ باقي األشفاؿ  ( ح
 عسل الصفل عغ السعتادمدتػى مفاجىء في تجىػر  ( خ
 اية اليـػ الجراسي. يالسجرسة في نالفرل في نياية الحرز، أو  العدوؼ عغ مغادرة  ( د
 الحخص عمى مالزمة السعمسيغ خالؿ فتخات الخاحة/ الفدحة السجرسية. ( ذ
 وجػد تمؽيات في أغخاض الصالب.  ( ر
 ضيػر سمػؾ غيخ معيػد.  ( ز
 

 انتًُس: تيٍ انفاعم ٔانًفعٕل تّ 

التي قج تشع بذكل أكبخ عغ وجػد متشسخ أو ضحية تشسخ، وقج أو التجارب الحياتية إال أف ىشاؾ بعس الدسات  قج يقع أي شفل ضحية لمتشسخ،
 -وكحلظ الذيػد إف وجج -فإف أردنا العسل عمى عالج األمخ ؼيجب أف تجتسع جسيع األشخاؼ السعشيةيمعب الذخز ذاتو الجوريغ، ولحا 

 ، ومغ عالمات الستشسخ الػاضحة: ووضع حمػاًل فعالة لو ة األمخلسشاقذ

  /غيخ اجتساعي، والسيل الجائع إلى التجخل في شئػف الغيخ وربسا إلى نذخ اإلشاعات.انتياج سمػؾ سيء 
 .السيل إلى التكبخ والغخور 
  كأف يكػف صاحب بشية أكبخ أو أصغخ مغ أقخاف العسخ ذاتو. تووىيئ هعجـ التشاسق بيغ عسخ ، 
  .صاحب قػة بجنية تفػؽ أقخانو 
 .غيخ قادر عمى إنجاز عسمو عمى الشحػ السصمػب 
  .أف يكػف ضحية لتشسخ مغ األىل/ أو اإلخػة/ أو األقارب  

 عالمات ضحايا التشسخ الػاضحة: وعمى الرعيج اآلخخ، فسغ 
  ليذ لجيو أصجقاء مقخبيغ 
 يسيل إلى الخجل 
  .يعير أجػاًء أسخية تسيل إلى السبالغة في الحخص عميو وحسايتو 
  يشتسي إلى فئة عخؾية قميمة العجد 
  لجيو نػع مغ اإلعاقة 
  لجيو بعس االحتياجات التعميسية الخاصة 
  غيخ قادر عمى تحجث المغة العخبية 
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 التدريب عمى الثقة بالشفس 
عمى نحٍػ يسكشيع مغ الديصخة تشسية السيارات السختمفة التي تداعجىع عمى تقجيع الجعع الالـز ألنفديع،  عمىضحايا التشسخ نداعج  يسكششا أف

 . في السدتقبل هتكخار  وىػ ما مغ شأنو احتػاء السػقف مغ البجاية والحج مغ إمكانيةعمى مػاقف التشسخ ضجىع ووضع حًجا لو في بجايتو 

 
  تذجيع األطفال عمى اإلبالغ عؼ حاالت التشسر

مغ استساع عغ السػقف والتأكج  التحجثبالقجرة عمى ؼيو كل مغ يتعخض لمتشسخ أو يذيجه نحخص في السجرسة عمى خمق مشاًخا صحًيا يذعخ 
وقج يحجث ىحا برػرة مباشخة ومحجدة األشخاؼ أو قج يتع برػرة غيخ مباشخة مع  الػاقع عميو، الكبار لو ومداعجتو سخيًعا عمى إنياء األذى

 بأف اختيار عجـ التحجث عشو مغ باب الخػؼ أو التجاىل يداعج عمى زيادتوكسا نعسل عمى نذخ الػعي اختيار عجـ الكذف عغ اليػية، 
، وانتذاره، عمًسا بأف واقعة التشسخ ال تذسل شخفيغ فقط وإنسا يتعجد أشخافيا بيغ متشسخ وأصجقائو مسغ قج يداعجوف في زيادة األمخ سػًءا

    وضحية التشسخ، ومغ يخاقب الػاقعة في الرست.  

 

 كيفية التعامل مع مثل ىذه السؽاقف 
التشسخ عمى محسل الجج، ونعسل عمى جسع كل األشخاؼ السعشية عمى شاولة الحػار لسحاولة  وقائعنحيط سيادتكع عمًسا بأنشا نأخح جسيع 

لمزحية نقـػ  ىقػع أذأو تدببو في و عمى مثل ىحا الفعل خ سالستشحالة إصخار وفي معالجة األمخ مًعا وتجشب تكخار مثل ىحه الػقائع، 
 . لسقابمتو باستجعاء ولي األمخ

 
  الزي السدرسي لمسدرسة البريطانية الدولية بسديشتي  

، ومغ الحزػر إلى السجرسة شعار السجرسة حسل جسيع قصعوبحيث تالسخرز لحلظ يمتـد جسيع الصالب بذخاء الدي السجرسي مغ السحل 
الجيب/ مع الحخص والتأكج مغ نطافتو وكيو ومالئسة السقاس لسختجيو وكحلظ الصػؿ عمًسا بأف الصػؿ السدسػح بو في  بارتجائو كاماًل وصحيًحا

صػر  ويسكشكع االشالع عمى يز داخل البشصمػف/ الجيب بيشجاـ،سمع ضخورة وضع الق ،حج الخكبة بجًءا مغ الػسطالتشػرة والجيب شػرت ىػ 
 cairo.com-www.bism لمسجرسة مغ خالؿ ىحا الخابط مغ قصع الدي عمى السػقع الخسسي

، ؼيجب عمى ولي األمخ  عغ الفرل  /ةالسدئػؿ /ةتػضيح الدبب كتابًيا إلى السجرسوإذا تعحر عمى أحج الصالب ارتجاء الدي السجرسي ذات يـػ
الصالب نفدو إلى العػدة مججًدا إلى السشدؿ دوف حزػر اليـػ الجراسي، عمًسا بأف ارتجاء والتي بجونيا قج يعخض  ،الصالبمغ خالؿ كتيب 

 الجيشد في السجرسة يعج مخالًفا لمدي السجرسي. 

ع وغيخ مدسػح بارتجاء السجػىخات في السجرسة، باستثشاء األقخاط الرغيخة وساعة اليج، ويمتـد األوالد بالذعخ القريخ، وتمتـد البشات بجس
  شعخىغ وربصو.   

 
 السفقػدات 

اض يدتصيع أف يتػجو إليو مغ الػارد بالصبع أف يفقج كل مّشا شيًئا ما مغ أغخاضو الخاصة، ولحا فقج قسشا بتخريز مكاف لجسع ىحه األغخ 
مباشخة مغ يفقج شيًئا لمبحث عشو، وبالسثل فسغ يعثخ عمى شيء ال يعمع صاحبو يجب أف يأخحه ليحا السكاف حتي يتسكغ صاحبو مغ العثػر 

 عميو عشجما يتفقجه.  
  
 

http://www.bism-cairo.com/
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 ممحؽظة 
 عساًل عمى تيديخ إعادة أغخاضظ إليظ إف فقجت، يسكشظ أف تقـػ بكتابة اسسظ وفرمظ عميو.  .1
 الؿيسة. ذات بخجاء تخؾ كل ما لدت بحاجة الستعسالو في السجرسة بالبيت، وخاصة األشياء  .2

 

 
 

 ماذا لؽفقدت شيًئا مؼ أغراضي؟ 
حزخت بو، ولحا قع بالتػجو إلى مكاف جمػسظ ؼيو يجب عميظ أواًل أف تتفقج آخخ مكاف تػاججت بو، فخبسا ما يداؿ ىحا الذيء في آخخ فرل 

، فإف لع تججه فعاود الحًقا بعج يـػ أو الغرفة السخررة لجسع السفقؽداتما حػلو، واسأؿ السجرس، فإف لع تججه، فعميظ بالتػجو إلى وتفقج 
 فإف لع تججه فعميظ بإخبار مجرس الفرل السدئػؿ. فخبسا يكػف أحجىع قج عثخ عميو حيشيا وقاـ بإيجاعو في الغخفة، يػميغ 

 
 ما ىي قشؽات التؽاصل بيؼ األىل والسدرسة؟ 

  ،وإذا لع يتع تدػية األمخ عشج ىحا الحج إذا تعمق األمخ بسادة معيشة، ؼيجب عمى ولي األمخ أف يتػاصل مباشخة مع مجرس/ ة السادة
 ؼيسكغ لػلي األمخ حيشيا أف يتػجو إلى رئيذ/ ة القدع أو مجيخ/ة السخحمة. 

 ة، وإذا لع يتع تدػية األمخ يسكشو التػاصل مع مجيخ/ةالفرل السدئػؿ /ةؼيسا عجا ىحا مغ أمػر، يتػاصل ولي األمخ مع مجرس/ 
 السخحمة.   

 

  فييا األمخ، يسكغ لػلي األمخ أف يتػاصل مع مجيخة السخحمة الثانػية الجكتػرة سامشثا دايدلي ميمة التي يدتسخوفي بعس األحياف الق

 

 االتفاقية بيؼ السشزل والسدرسة

نرء  تخبية وتعميعتكػيغ و في عمى حج سػاء كل مغ ولي األمخ والصالب والسجرس  ايقـػ بيالجور الياـ الحي تيجؼ ىحه االتفاؾية إلى تػضيح 
ناجح وصالح لشفدو وألىمو ولمسجتسع ككل، وىػ ما يجعػ بالزخورة إلى التفاىع والتعاوف السذتخؾ بيغ جسيع األشخاؼ السعشية، ولحا نشاشج 

 بزخورة قخاءة ىحه االتفاؾية والدياسة الدمػكية الخاصة بالسجرسة جيًجا. -شالًبا وأولياء أمػر -الجسيع

 

 دور الطالب: 
  بأخالؾيات العسل اإليجابية، واالنتياء مغ األعساؿ السػكمة في السػعج السحجدالتحمي. 
 الجخػؿ إلى الفرػؿ بيجوء، وعمى استعجاد لبجء العسمية التعميسية. 
 يعكذ صػرة إيجابية عغ السجرسة فمغ شأنو أما اج الدمػؾ القػيع وىػ يالحخص عمى انت.  
 الترخؼ كقجوة حدشة يحتحي بيا الرغار.  
 لتداـ بالدي السجرسي كاماًل وصحيًحااال. 
 االلتداـ بإحزار األدوات الالزمة لكل حرة دراسية. 
 الػصػؿ في السػعج السحجد لتدجيل الحزػر صباًحا، وبجاية كل حرة في مػعجىا. 
  مشًعا إلزعاج اآلخخيغ السجرسةالحخص عمى الحخكة اليادئة داخل. 
 التعامل مع الجسيع باحتخاـ وأدب. 
 تقجات اآلخخيغاحتخاـ مع. 
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  ترخفاتيع ونتيجتياتحسل مدئػلية.  
 احتخاـ مستمكات السجرسة واآلخخيغ. 
 تدميع الخصابات السػجية إلى أولياء األمػر في مػعجىا، وااللتداـ بعجـ فتحيا. 
 التػاجج عمى لظ أثشاء باستثشاء حرز المغات العخبية والفخندية، االلتداـ باستخجاـ المغة اإلنجميدية شػاؿ اليـػ السجرسي بسا في ذ

 .الحافمة السجرسية متغ
  .الحخص عمى إغالؽ اليػاتف السحسػلة وإبقائيا داخل الحقيبة شػاؿ اليـػ الجراسي 
  .عجـ ترػيخ اآلخخيغ أو التدجيل ليع بجوف إذف مغ صاحب الذأف 

 

 دور أولياء األمؽر: 

  .قخاءة الجليل اإلرشادي ألولياء األمػر وااللتداـ بو 
  .تحسل مدئػلية حزػر أشفاليع إلى السجرسة وانزباط مػاعيجىع 
 .التأكج مغ إحزار أشفاليع لكامل األدوات الالزمة 
  .التأكج مغ التداـ أشفاليع بالدي السجرسي كاماًل وصحيًحا، ومغ إحزارىع لمدي الخياضي 
 سيا السجرسة.عمى حزػر اجتساعات أولياء األمػر والفعاليات التي تؿي -وقتسا أمكغ -الحخص 
  والتػؾيع عميو أسبػعًيا.  أشفاليعتفقج كتيب 
  إذا تصمب األمخ استجعائيع لسشاقذة سمػؾ الصالب أو مدتػاه األكاديسي.  الحزػرالحخص عمى 
  تغييخىاالتأكج مغ صحة بيانات التػاصل معو السدجمة لجيشا، والحخص عمى سخعة إبالغ السجرسة إذا تع    . 
 لتعميع أشفاليع مغ خالؿ تػفيخ السكاف والدماف السشاسبيغ. تػفيخ الجعع الالـز 
 نتياء مغ الػاجبات السػكمة إلييع في السػعج السحجد ليا. تذجيع أشفاليع عمى اال 
 إف وجج. -إخصار السجرسة عغ أية احتياجات تعميسية خاصة لجى شفمو 
 أو األكاديسي.  إخصار السجرسة عغ السذكالت التي قج تؤثخ عمى مدتػى الصالب الدمػكي 
 .دعع سياسات السجرسة الدمػكية وضػابصيا، ودعع تشفيح العقاب حاؿ مخالفتيا 
  .دعع استخجاـ شفمو لمغة اإلنجميدية 
  الجدء السخرز لمخدالحخص عمى الخد سخيًعا عمى الخصابات التي تدتجعي إجابة مغ ولي األمخ مغ خالؿ   . 

 

 

 


