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 مقدمة:

 مرجع. ويعتبر بمثابة الثانويةالمرحلة  –الهدف من هذا الكتيب هو توفير فهم واستيعاب أكبر عن مدرسة الكويت ثنائية اللغة 

 للطالب وولي األمر خالل السنة الدراسية

 اإلعتماد:

 هذه الخطوةلقد قمنا ب األمريكية, المدارس والكليات في الواليات الوسطى عتمدة من هيئة ممدرسة الكويت ثنائية اللغة هي مدرسة 

 .عتراف عالميةاإليماننا المطلق بأهمية توفير برامج أكاديمية معترف بها بصورة مستمرة في الخارج، من مؤسسات 

 رؤية المدرسة:

كان تأسيسها قد و  ، في مدينة الجهراء في الكويت 1998يلول من العام يت ثنائية اللغة في شهر سبتمبر/ أتم تأسيس مدرسة الكو

قد تم تأسيسها و  ، و منهجها التعليمي ثنائي اللغة، مدرسة غير ربحية  : نها،حيث إعالمة بارزة في المجال التربوي في المدينة 

 هالي في مدينة الجهراء و دولة الكويت .لخدمة األ

ز على استغالل كافة المصادر لتكون ن تكون المدرسة مميزة في هذه األلفية و التركيتتضمن رؤية المدرسة التركيز على أو 

البرامج والوسائل وكافة التجهيزات هي مجهزة بعمل على رفع مستوى قدرات المعلمين و،كما  أنها ت مدرسة متطورة و متقدمة

 والخدمات.

ن معظم ة و السياسات التي توجهها . حيث إي مؤسسة تعليمية ال تستطيع رسم اتجاهاتها لنفسها من دون تشكيل األنظمإن أ

المدارس تملك مثل هذه القوانين . لذا فإن مدرسة الكويت ثنائية اللغة وضعت هذا الدليل الذي يحتوي على األنظمة و السياسات 

 التالية : لألسبابالخاصة بالمدرسة وذلك 

و توجهات المدرسة م توفير االستمرارية و الثبات و تزويد المجتمع المحيط بالمدرسة بفهم واضح للتوقعات المطلوبة منه –أ 

 .هداف( )التوقعات و األ

 زمات .األتفادي اتخاذ القرارات المبنية على االندفاع و النزوات و  –ب 

 دوار و المسئوليات للجميع .توضيح األ -ج
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 فلسفة المدرسة
 

 ، الروضة إلى الثانويلخدمة محافظة الجهراء، والمدرسة هي مجتمع تعليمي من  1998عام تأسست مدرسة الكويت ثنائية اللغة 

وتقدم تعليم نوعي باللغتين العربية واإلنجليزية للطالب بهدف غرس السعي للتعلم مدى الحياة، وغرس األخالق والقيم والمبادئ 

 قادة المستقبل.والمواقف اإليجابية وااللتزام نحو قضايا المجتمع والعالم ليصبح الطالب 

 مبادئ المدرسة
تؤمن مدرسة الكويت ثنائية اللغة بمبدأ المساواة بين الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين أو الموقف. تؤمن 

 إن أعضاء مجتمع مدرسة الكويت ثنائية اللغة يعملون وفق المبادئ التي يؤمنون بها كما يلي: المدرسة بأن كل طفل مهم.

 إن األطفال هم أهم وأغلى ما في المجتمع . 

 .إن لكل فرد الحق ببيئة آمنة وايجابية تدعم عملية التعلم 

 .ان التربية والتعليم هما مسؤولية مشتركة بين الطالب والعائلة والمدرسة والسلطة الحاكمة والمجتمع والدولة 

  اآلخرين وتقدير الجميع.ان التفاعل مع أفراد ذي صفات وخلفيات متنوعة يعلم تقبل 

 .إن التربية الفعالة تعمل على غرس القيم األخالقية بهدف تنمية اإلنسان ككل: روحيا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وبدنيا 

 .إن تعلم كيف نتعلم يؤدي إلى النجاح الدراسي طوال فترة دراسة الطالب وحياتهم العملية 

 روريان لتحقيق النمو المستمر .ان المغامرة واالستعداد والرغبة للتغيير ض 

 .إن التعليم يجب أن يكون جاذبا ومرتكزا على البحث والتمايز 

 .إن التقويم يجب أن يكون فاعال وداعما للتعلم 

 .إن القدرة على التعلم مدى الحياة ضرورية في مجتمع متغيير 

  المجتمع.إن االلتزام نحو القضايا المحلية والعالمية شأن هام لتحقيق نمو وتطوير 

 .إن تنمية االعتزاز بالنفس لدى الطالب يغرس صفات القيادة لديهم 
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•Serves the community and 
helps others

•Is fair and respectful of others

•Strives to do his best work

•Uses his abilities and positive 
qualities to enrich the world 
around him

•Views mistakes as 
opportunities of growth and 
self-improvement

•Has an individual identity

•Is a decision maker

•Has goals  (Careers)

•Is aware of his place and role 
within the school and general 
community

•Understands the true meaning 
of citizenship including its 
rights & responsibilities

•Is able to react positively with 
the community as well as 
society 

•Respects differences within 
and across cultures

•Has pride in his own country

•Is a critical thinker 

•Is a problem solver

•Has literacy skills

•Has written and public-
speaking skills

•Is always seeking to analyze 
and solve problems

•Understands the importance 
of integrating technology into 
his life

Has Marketable 
Skills

& is Intellectually 
Equipped for The 

21st Century

Is a Local and 
Global 

Productive 
Citizen

Possesses Self-
Awareness

Is a Person of 
Character & 

Integrity
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 ثنائي اللغةالالبرنامج 

 ا  ثنائي اللغة يؤمن للطالب فهمالن برنامج التعليم هو تعليم باللغتين العربية و اإلنكليزية ، حيث إ ن التعليم في المرحلة المتوسطةإ

ن البرنامج يتميز الخاصة و الثقافة المكتسبة من اآلخرين كما ألتقاليد الماضي و مواجهة تحديات المستقبل من خالل ثقافتهم 

ل من خال ةر األكاديمياييالمع باالعتماد على أعلىنكليزية اإللعربية و. ويتم تطوير اكتساب اللغتين االصحيح لتفاهم العالميزه لتعزيب

 منهج قوي.

 : (الثانوية )الصف التاسع إلى الصف الثاني عشرالمرحلة 

برنامج  الثانويةوتقدم المرحلة . التاسع إلى الصف الثاني عشررسة الكويت ثنائية اللغة الصفوف من في مد ثانويةتشمل المرحلة ال

منهم  و يتوقع كل مادةلدراسات في ل سياألساالبرنامج لنخبة من الطالب. يتبع جميع الطالب يلبي االحتياجات الفردية متفوقا صمم ل

. كما أنه العقليوالشخصي واالجتماعي والثقافي و األكاديمياالمتياز  على: البرنامج يركز .  األساسيةالمهارات  وإجادةانجاز 

لدى ، األقساملما  بأن المنهج موزع على مختلف عفي المجتمع.  فعاال   ا  ك الدافع المحفز ليكون عضويشجع كل طالب على امتال

الطالب. حيث يتعلم الطالب طرق دراسية لعالقة بين المعلمين وهذا ما يعزز امن المعلمين لكل مستوى تعليمي و فريقالطالب 

 .فاعلة تركز على االستقاللية

 .التربية اإلسالمية والقرآن الكريم و ، للصف التاسع و العاشر االجتماعيات،  ةعربياللغة الالمواد العربية:

 .واإلجتماعيات الكومبيوتررياضيات ، العلوم ، ال،  اللغة االنكليزية:المواد االنكليزية

, تكنولوجيا دب إنجليزي، إدارة عامة، علم نفسوالتربية الفنية، اإلقتصاد، التاريخ المعاصر، أ التربية البدنية:المواد الخاصة

نجليزية ويتم تدريس هذه المواد حسب قدرة المدرسة اإلالمعلومات ... الخ, بحيث يمكن  لهذه المواد أن تدرس باللغة العربية أو 

 وتوافر المعلمين.

 : لثانويةالمرحلة ا القبول في

نكليزية اإلللغتين العربية وباة كافية ووافية ن يتوفر لديهم معرفمدرسة الكويت ثنائية اللغة يجب أ لذين يتم قبولهم فين الطالب اإ

مكاناتهم في المساهمة إ إثبات إلىنهم يحتاجون أ إلى باإلضافة .إليهية لمستوى الصف الذي يذهبون المطالب التعليم الكي يلبو

يجابية اتجاه المدرسة و البيئة االجتماعية المحيطة بها في حال تم تسجيلهم في المدرسة علما بأن مدرسة الكويت ثنائية اللغة ال اإل

المدرسة ال تملك برنامجا للطالب الذين يعانون من صعوبات  إن. حيث ذين تستطيع تزويدهم بالتعليمال ال للطالبإتسمح بالتسجيل 

جراءات القبول في المدرسة ال توفر هذه الخدمة إن كما أنه من الواضح أ )ذوي االحتياجات الخاصة ( مفي قدرتهم على التعل

 لهذه الفئة من الطالب .التعليمية 

ما فوق المعدل المطلوب  أو المعدل المطلوب الطلبة الذين حققوا  جراءات القبول في مدرسة الكويت ثنائية اللغة انتقائية تشملإ

 , و يتم القبول في حال توافر المقاعد الدراسية.ختبار القبول في المدرسة صعوبة ظاهرة تحول دون النجاح باد بدون وجو

تقدم الطالب  ، يتم مراقبة عملية تضمن االستمرار  في المستقبلمور الطالب الجدد المقبولين على وثيقة القبول التي ال أولياء أيوقع 

يمي غير مالئم إلمكانات ية اللغة و ذلك لمصلحة الطالب علما بأن برنامج المدرسة التعلبصورة وثيقة في مدرسة الكويت ثنائ

ما حول تقرير  األمور أولياءالمدرسة ستتشاور مع  إدارةال يلبي الحاجات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة .حيث ان الطالب و

ن إ، تتبنى مدرسة الكويت ثنائية اللغة سياسة عدم التمييز حيث أخرىكان في مدرسة  إذا أفضليكون كان الطالب يستطيع أن  إذا

 العرق . أوالدين  أوالجنسية  أوبغض النظر عن الجنس  األماكنتقييم و توفر الالقبول يعتمد على نتائج 

ولوية المقاعد المتوفرة أن إساسية ضمن المعايير العامة حيث جتماعية هما معايير االختيار األكاديمية و التنمية االالدراسة األ

اختبار القبول  إنٌسر الجديدة ، لى صفوفهم و أخيرا طالب األلمتأهلون إوال و يأتي بعدها الطالب اشقاء الطالب الحاليين أستكون أل

للتقدم  ساسيةت األن يمتلك الطالب المهاران للدراسة بالمدرسة كما يجب أالطالب و لتحديد الطالب المستعدو لتحديد مستوىيستخدم 

المكثفة التي يفرضها  الدروسعلى تخطي الصعوبات التعليمية و تحمل  ا  الصف المطلوب والتي يكون فيها الطالب قادرلمستوى 

 ثنائي اللغة .الالبرنامج التعليمي 
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 عملية التسجيل

القبول مرفق مع الوثائق  يجب على الطالب الذين يريدون التسجيل بمدرسة الكويت ثنائية اللغة تقديم طلب القبول من مكتب

دم بعد هذه ن الطلبات التي تق/ آذار من كل عام . إرة التسجيل التي تقع في شهر مارسالمطلوبة و رسوم اختبار القبول خالل فت

مع ن مقدمي الطلبات الذين يتوافقون إ،  الشهاداتن الطلبات ُستحدث السجالت المدرسية بما في ذلك . كما أالفترة لن يتم قبولها

نكليزية المواد التالية وهي العربية و اإللى اختبار القبول في ير العمر و المعايير الدراسية األخرى سيقومون بعد ذلك بالدخول إمعاي

ما امتحان القبول لمادة الشفهية أالمهارات اللغوية ية ستكون في القراءة و الكتابة واالنكليزاضيات. امتحانات قبول العربية وو الري

ل ما معدتلبية معايير المعدل أ ساسية لمستوى الصف . يجب على الطالباضيات ستتضمن المهارات الرياضية /الحسابية األالري

 :اتجاهات ةن قبول الطالب في المدرسة تحدده ثالثإ،عدل النجاحما فوق م أوالنجاح في االمتحان 

جروا هذه لذين أين االدقيقة لنتائج اختبارات القبول و توصيات المعلممن يحدد قبول الطالب بعد المراجعة المتأنية و  المدير العام هو

 .السابقة المدارسفي  المعلم و سجالت السلوك للطالبوذلك بناء على توصية رئيس المرحلة و االختبارات 

المدير العام حيث  و تحديد موعد لمقابلته مع مر الطالباالتصال بولي أبمكتب القبول  يقوم اختبارات القبولفي  عند نجاح الطالب

ماكن متاحة في المدرسة سوف يتم تسجيل ت نتيجة الطالب مرضية و كان ثمة أذا كان. إتعتبر الخطوة األخيرة في عملية القبول

هادات الدراسية و ل و صور عن الشيكتمل التسجيل فقط بعد تسليم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها السجالت الصحية للطف. الطالب

 .و التحويل إيداع دفعة غير قابلة لالسترجاع أ
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 البرنامج األكاديمي

الذي سيمكن الطالب  في مدرسة الكويت ثنائية اللغة وضع لتقديم الدعم العلميالثانوية سلوب التعليمي في المرحلة إن المنهج و األ

نكليزية تقان الجيد للغتين العربية و اإلن هذا المنهج يتطلب االأمور من النجاح و إنجاز مهامه و إتقان المهارات كما نذكر أولياء األ

 .لكل الطالب 

 هم للدراسة الجامعية, بحيث يتم إعدادولين ؤبرنامج المرحلة الثانوية يتبنى تطوير وتنمية الطالب الواثقين و القادرين و المس

كما . طالب على تطبيق المعرفة المكتسبةمعايير مالئمة للمدرسة حيث سيعمل ال، ونؤسس لحياة منتظمة وبتعاونهدافنا إننا ننجز أ

 . الحياةن مدرسة الكويت ثنائية اللغة لن تدخر جهدا لغرس حب التعلم لدى الطالب على مدى أ

 

 النزاهة األكاديمية:

الطالب إتمام أعمالهم وتقديمها بأنفسهم. حيث إن بعض الطالب من حين آلخر يحتاجون إلى مساعدة من آبائهم أو  يتوقع من 

زمالئهم إلكمال عملهم إال أنه من المهم تعليم الطالب كيفية إنجاز أعمالهم  بأنفسهم و باستقاللية تامة، إن الغش أثناء االختبار  

ال الصفية غير مقبول  كما أن تقديم مواضيع منقولة من الكتب أو من المواقع االلكترونية أو وكذلك النقل عن طالب آخرين لألعم

خسارة  إلى ؤدي من أي مصدر آخر بدون التعريف بمصدر هذه المواضيع )المراجع( غير مسموح به ، إن مثل هذه األعمال ت

 ب, إضافة إلى عواقب مسلكية.االختبار أو العمل أو الواجدرجات من 

 

 يم: يالتق

معايير التقييم في مدرسة الكويت ثنائية اللغة عالية  ومع ذلك فإنها تعتبر مالئمة للطالب، إن تقييم إنجاز الطالب لمهامه تعتمد تعتبر 

على المالحظة المستمرة للطالب واإلشراف على عمله في الصف و إكمال الواجب المنزلي باإلضافة إلى بعض التعليمات التي قد 

 التسميع الشفهي ، العروض ، االختبارات و المشاريع ....الختتضمن:

 

 أعمال الفترة الدراسية:

إن درجات العمل الفصلي تعتمد على مشاركة الطالب في الحضور، التسميع ، المشاريع، التقارير، االختبارات و تقييمات  متنوعة 

يتم إعالم أولياء األمور بهذا النظام في بداية العام أخرى، يحدد كل قسم المنظومة المستعملة لحساب معدالت الفصل حيث 

 الدراسي.

 الختبارات:ا

، هناك اختبارات معلنة ، و اختبارات غير معلنة في المدرسة ، حيث إنه يوجد اختباران  حددةعلى الطالب التقدم لالختبارات الم

. في حالة الغياب المبرر معلومات الخاصة باالختبارات على لوحة الن االختبارات يتم اإلعالن عفي كل ربع لكل مادة على األقل، 

للطالب يستطيع الطالب التقدم لالختبار في وقت الحق، أما الطالب الذين يغيبون دون عذر فإنهم يحرمون من التقدم إلى االمتحان 

هذه من رؤساء األقسام  صفر . والبد من اعتماد اختبارات اإلكمال 0ألنهم غير مؤهلين إلنجاز االختبار وستكون درجتهم 

ويمنح الطالب فرصة إلعادة ع األعذار المقدمة لغياب الطالب المختلفة. في حين يقوم رئيس المرحلة بالتأكد من صحة جمي

)يختار مادتين من أصل جميع المواد( وتحسب له الدرجة األفضل, وفي حال غياب الربعية اختبارين فقط من ضمن االختبارات 

 اختبار معين يسقط حقه في احدى هاتين الفرصتين حيث يجب  أن تكون هذه المادة هي  احدى المادتين.الطالب عن 

. سوف يتم اختبار الطالب من من المعدل الفصلي لهذه المادة %30االختبارات النهائية: يوجد لمعظم المواد اختبار نهائي قيمته 

 للمادة أم ال.بداية الفصل الدراسي إذا كان سيقدم الختبار نهائي 
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 الجوائز:

إن هدفنا هو تقدير وتكريم كل طالب و طالبة في المرحلة الثانوية أثناء السنة الدراسية و ذلك بناء على جهود الطالب أو المشاركة 

 في النشاطات أو التفوق في المواد الدراسية . فيما يلي وصف لجوائز المرحلة الثانوية :

 أو أكثر في الفصل الدراسي. 3.75الشهادة تقدم للطالب الذين تمكنوا من الحصول على معدل تراكمي إن هذه االمتياز الرفيع: 

 أو أكثر في الفصل الدراسي. 3.25تقدم إلى الطالب الذين تمكنوا من الحصول على معدل تراكمي االمتياز: 

عالن عنه من خالل موقع المدرسة و سوف يتم خالل حفل خاص يتم اإل: يتم االحتفال بتوزيع الجوائز للطالب  حفالت التكريم

 دعوة أولياء أمور الطلبة المكرمين.

تقدم إلى الطالب المشاركين في البرامج الرياضية المدرسية، هؤالء الطالب يتميزون بالتزامهم بالروتين  الجوائز الرياضية :

 الصباحي  و قوانين المدرسة على مدار السنة .

من قبل مدير  يتم تكريم الفائزين بالمسابقات أمام زمالئهم في اللقاء الصباحي خالل العام الدراسي: اتالفائزون بجوائز المسابق

 المرحلة أو رؤساء األقسام.

 

 برنامج األنشطة التربوية:

عروضا  على تقدم برامج األنشطة المدرسية الفرصة للطالب للمشاركة في أنواع كثيرة من النشاطات. حيث إن بعض النوادي تقدم 

مختلف النشاطات منها الكمبيوتر، المسرح، كرة القدم ، كرة السلة، كرة الطائرة  أو التزحلق على الجليد .....الخ باإلضافة  إلى 

 هذه الرياضيات ان مدرستنا لديها رياضة المنتخبات حيث تلعب منتخبات المدرسة الرياضية مع منتخبات مدارس أخرى.

ية هامة وضرورية ومكملة للبرنامج الدراسي نزرا لدورها في تنمية شخصية الطالب. كما أن الكثير من وتعتبر األنشطة المدرس

 الجامعات تأخذ بعين االعتبار مدى مشاركة الطالب باالنشطة ونوعية هذه األنشطة عند تقرير قبول طالب في برامجها.

 

 

 متطلبات التخرج:

 بنجاح عليه إتمام الوحدات المعتمدة التالية كحد أدني وبنجاح:حتى يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية 

 وحدات )على الطالب التسجيل في أربع مقررات( 3   اللغة االنكليزية 

 وحدات 4   اللغة العربية 

 وحدات )على الطالب التسجيل في اربع مقررات( 3   الرياضيات 

 وحدات 3    العلوم 

 وحدات 3   العلوم االجتماعية 

  وحدات 3 اإلسالمية والقرآن الكريمالتربية 

 وحدتين 2   الفنون الجميلة 

 وحدتين 2  تكنولوجيا المعلومات 

 وحدة 1   التربية البدنية 

 وحدة 0,5   خدمة المجتمع 

 وحدة 0,5   مشروع التخرج 
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ع الى الصف الثاني وحدة دراسية خالل المرحلة الثانوية من الصف التاس 27وبذلك يكون الحد األدنى المطلوب هو النجاح في 

  عشر.

مشروع التخرج: هو برنامج واعد حيث يعبر جميع الطلبة عن مهارات القيادة والتواصل لتحقيق أهدافهم. توفر المدرسة مشرف 

 .11لتوجيه الطالب. من الممكن أن يبدأ الطلبة من الصف 

 ساعة دراسية 120الوحدة المعتمدة تعادل 

 

 الثانويةنظام الدرجات في المرحلة 

 النسبة المئوية                             الحرف                       الدرجة بالنقاط 

 0 – 59.4             F   0 

 59.5 – 62.4           D-   1.0 

 63.5 – 66.4             D         1.0 

 66.5 – 69.4          D+   1.3 

 69.5 – 72.4           C-   1.7 

 72.5 – 76.4            C   2.0 

 76.5 – 79.4          C+   2.3 

 79.5 – 82.4           B-     2.7 

 82.5 – 86.4            B   3.0 

 86.5 – 89.4          B+   3.3 

 89.5 – 92.4           A-   3.7 

 92.5 – 96.4            A   4.0 

 96.5 – 100          A+   4.0 

 

برنامج السنوات المتوسطة . لذا سوف يحصل الطالب على درجة من   M.Y.Pالتاسع سوف يتم تطبيق تقييمالصف في 

تحول حسب جدول خاص إلى نسبة مئوية ومنها إلى نظام النقاط. ) سوف يتم تطبيق هذا النظام على الصف العاشر  32

 ( 2018-2017ابتداء من العام الدراسي 

 سوف تقدم المدرسة المزيد من مواد العلوم لتغطية متطلبات الجامعة المتغيرة دائما . 2017-2016اسي اعتبارا  من العام الدر     

لطلبة الصف الثاني عشر الذين يخططون لدراسة تخصصات تحتاج  2سوف تقدم مادة الكيمياء 2017-2016في العام الدراسي 

 ة للمدرسة.هذه المادة. ولن تكون رسوم هذه المادة من ضمن الرسوم العادي

 

 رشادية:الخدمات اإل

ن ،إ على الصعيد الشخصي وسواء كان على صعيد الدراسة أ لمدرسة يكرس وقته لمساعدة الطالبفي ا األخصائين مكتب إ

ة العاطفي/النفسي لجميع الطالب في مدرسكاديمي و االجتماعي وز النمو األتوجهاتنا في هذا القسم نابعة من منطلق دعم وتعزي

سئلتهم اكل الطالب و الرد على أخصائيين الموجودين لمعالجة مشإلى ذلك سيكون هناك عدد من األ باإلضافةالكويت ثنائية اللغة 

كافة ن رئيس المرحلة وة ، حيث إيجابيفي اتخاذ القرارات اإل ولتوجيههمحباطهم إ إلى دتاألسباب التي أ استفساراتهم و لمعالجةو

 يجاد حلول لجميع المسائل .تعدون  للعمل مع الطالب إلمسالعاملين بالمدرسة 

في المدرسة وذلك لضمان تغطية الطالب متطلبات  إنه من الضروري جدا  أن يستغل الطلبة وأولياء األمور الخدمات االرشادية

 دخوله إلى الجامعة/ الكلية التي يرغب الدراسة بها 
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 الخدمات من قبل الطالب / أولياء االمور. المدرسة غير مسئولة عن سوء أو عدم استخدام هذه

 

 متطلب معدل الطالب بالنقاط: 

حتى يسمح له/لها باالستمرار في المدرسة. وفي حال انخفاض معدل  2.00على الطالب ان يحافظ على معدله عند حد ال يقل عن 

. فإذا لم يتمكن الطالب من رفع اسي واحدفصل درعندها يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي لمدة  2.00 الطالب التراكمي عن 

 أو أكثر عندها يكون على الطالب ترك المدرسة.  2.00معدله التراكمي إلى 

 باإلمكان تمديد فترة االنذار األكاديمي لمدة فصل دراسي إضافي بموافقة مدير المرحلة.

 

 الشهادات:  التقدمتقارير

 شهادة تقدم في منتصف الفصل كل فصل.ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين. يأخذ الطالب 

 نظام النجاح والرسوب: 

 لكي يكون الطالب مؤهال  لالنتقال للصف التالي يجب 

 يوم غياب ( 15مقبوال ) بحد أقصى أن يكون حضور الطالب  .1

 يجب أن يكون سجل الطالب السلوكي مقبوال  .  .2

 في كافة المقررات. النجاح .3

 يوم غياب ( 15) أقل من  1.75معدل سنوي فوق  .4

 مالحظة: الطلبة ذوي اإلجازات المرضية الطويلة سوف يعاملون بحسب قوانين وزارة التربية 

  إعادة المقررات:  

المقرر خالل برنامج صيفي بناء على توصية الهيئة التعليمية، وفي حال رسوب الطالب في مقرر ما، يكون بإمكان الطالب إعادة 

خاص ال بد من اعتماده من رئيس المرحلة. أو من خالل أخذ المقرر مرة ثانية في العام التالي. وفي حال تعذر إعادة المقرر 

 ، أو اخذ مقرر بديل.ألسباب تقدرها اإلدارة عندها يمكن االستعاضة عن إعادة المقرر بالجلوس الختبار إكمال

 

  الشهادات(التقارير الفصلية )

يأخذ الطالب شهادة في نهاية كل فصل دراسي. عند انتهاء الفصل الدراسي يوجد اختبارات نهائية لمعظم المواد. اإلمتحان النهائي 

 من معدل الفصل النهائي. %30يعادل 

ة. في نهاية كل ربع الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء الطلبة الفرصة للنجاح وتعليم طرق الدراسة الناجح الدعم األكاديمي:

دراسي سوف يوضع جميع الطلبة الراسبون في هذا البرنامج الذي قد يتضمن الدوام بعد المدرسة أو أيام السبت . نفقات هذا 

 البرنامج ليست من ضمن الرسوم الدراسية العادية

 

 مهارات الدراسة: 

 

 فيما يلي بعض التوجيهات للطالب لتحسين مهاراتهم الدراسية:
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  لنفسك متسع من الوقت و ال تنتظر حتى الدقيقة األخيرة ....أعط 

 .ابحث لك عن مكان هادئ للدراسة 

 . استخدم عند دراستك منضدة و كرسي مريحين 

 .خطط ألوقات دراستك و ال تجهد نفسك كثيرا، أعط لنفسك فترة من الوقت للراحة 

 .نظم مواعيدك 

  األسبوعية .راجع مفكرة الواجب المنزلي وجداول الواجب 

 اعمل على توزيع واجبك المنزلي بانتظام على مدار سبوع ، قم بالتخطيط لواجبك المنزلي و لنشاطاتك األخرى لكل أ

 األسبوع . 

 .عليك طباعة نسخة لك من دفتر الصف فإنه يساعدك في دعم معلوماتك 

 الي .بعد إنجازك مهامك وواجبك المنزلي ، نظم دروسك و استعد لليوم الدراسي الت 

 . ضع كتبك و أوراقك و معداتك في الحقيبة 

 . عند انتهائك من إتمام الواجب المنزلي ، عندها يحين الوقت للبحث و القراءة في الدروس المقبلة 

 

 التقدم لالمتحان :مهارات 

  خذ نفسا عميقا و استرخي 

 . ذكر نفسك أنك تحفظ و تتذكر المعلومات التي قمت بدراستها 

 بتأٍن . اقرأ التعليمات 

 .ابحث عن درجات كل سؤال 

  و جاوب غيره فقد تتذكر اإلجابة الحقا . أجل اإلجابه عنهاالمتحان و لم تعرف اإلجابة إذا جاء سؤال في 

 . أجب عن األسئلة المتأكد منها أوال 

 . إذا كان السؤال يتألف من قسمان فضع خطا تحت كل قسم 

 ها .جاوب أسئلة الصواب و الخطأ دائما و ال تترك 

  إذا لم تكن تعرف اإلجابة في أسئلة االختيار المتعدد ، استثني األجوبة التي تعلم بأنها خاطئة و اختر اإلجابة األقرب

 للصحة .

 . ال تغير أجوبتك ، اإلجابة األولى غالبا ما تكون هي اإلجابة الصحيحة 

 اإلجابة عن السؤال ابحث عن الكلمات الرئيسة في السؤال مثل : ناقش ، صف ، قارن وذلك قبل 

 عن جميع األسئلة . أجب 

  تذكر أن االمتحان ال يقوم على أساس تميزي حيث لن يتم وضع عالمات إضافية للذي ينتهي أوال ، اقرأ ورقة األسئلة

 . صحح أخطاءكبروية و تأٍن وراجع إجاباتك و 

 . الحظ أن هناك بعض األخطاء الصغيرة التي قد تكلفك عالمات كثيرة 
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 الحياة المدرسية

 

 حقائب الكتب:

إن حقائب الكتب يجب أن تتناسب مع الخزائن ، إن المدرسة تزود الطالب بجداول الواجب المنزلي لتخفيض عدد الكتب التي 

 يحملها الطالب عادة إلى البيت ، كما ترى المدرسة أنه ال توجد حاجة لحمل الطالب لجميع كتبه إلى البيت يوميا .

 

 فقط / اإلنكليزية فقط:العربية 

أن على الطالب التحدث باإلنكليزية و التعامل بها في المواد التالية : اللغة اإلنكليزية ، العلوم ، الرياضيات ، الموسيقى . كما عليهم 

تمنى المدرسة االلتزام يتحدثوا بالعربية وأن يتعاملوا بها في المواد التالية : التربية اإلسالمية و اللغة العربية واالجتماعيات حيث ت

 بهذا اإلجراء و في حال عدم تنفيذه سيتم خصم للدرجات.

 

 الواجبات المدرسية:

يعتبر الواجب المنزلي عنصرا  ضروريا  لكل من الطالب و البرامج التربوية و هو وسيلة من الوسائل لتقوية المهارات حيث إنه 

 يعمل على تعزيز الفهم في غرفة الصف . 

 دقيقة . 120واجب منزلي أثناء العطل الرئيسة حيث إن مدة الدراسة اليومية مع الواجب المنزلي حوالي لن يُعطى 

 لن يتم تحديد أي امتحان بعد اليوم الذي يكون فيه عطلة .

 كما يمكن إعطاء واجبات وأعمال للطالب إلنجازها خالل عطلة نهاية األسبوع.

 

 :مفكرة الواجبات

ي المرحلة الثانوية و الذين ينتظمون في تعلمهم هم هؤالء الطالب الذين يتحملون مسؤولية دراستهم، إن إن الطالب المتفوقين ف

. توفر المدرسة مفكرة الواجبات لمساعدة الطالب على تنظيم ساعد الطالب في تنظيم أوراقهم و دروسهم التي يتلقونهات المفكرة 

 و البيت.  دراستهم, كما تعتبر وسليلة للتواصل بين المدرسة

 

  :جراءات التأخر عن الصفإ

لى صفوفهم بعد الفرصة. لذهاب إن الطالب لديهم متسع من الوقت للصف في الوقت المحدد ، إيجب على الطالب الحضور إلى ا

من الدرجات للطالب الذين  %1نه سيتم خصم كما أ. لى الصف في الوقت المحدد بعد قرع الجرس إ الدخوليتوقع من الطالب 

سيعمل المدرسون على التحدث إلى الطالب المتأخرين حول أهمية حضورهم إلى الصف و إلى  لى الصف كمايتأخرون بالدخول إ

تصال بأولياء األمور إما من قبل المعلم أو األخصائي أو رئيس ذا استمر الطالب في التأخر سيتم االالمدرسة في الموعد المحدد ، إ

حتجازهم في المدرسة بعد الدوام إذا و الااللتزام االجتماعي في المدرسة أ تخصيص ساعات لشرحنه من الممكن المرحلة . حيث إ

بعد انتهاء الدرس  بدخول الصف إالفي حال تأخر الطالب عن المدرسة صباحا، لن يسمح له  مقبول .الغير استمر تأخرهم هذا 

 .التي يتم انجازها أثناء هذا الدرسو الواجبات ودرجة األعمال أدرجة المشاركة في الدرس ر سويخ ا  المقرر وبالتالي يحتسب متغيب
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 :الخزائن

ن هذه الخزائن ال . إدوات الشخصية بأمان لكتب و األنة مخصصة له . هو/هي لديهما مكان مخصص للحفاظ على االكل طالب خز

يتحمل الطالب الخزائن هي ملك للمدرسة و، قفال لهذه الخزائن ع الطالب استعمال األيلى حمل جميع كتبهم . يستططرهم إتض

 نة .اي خزمسئولية تلف أ

 

 المشاريع و الواجبات الرئيسة 

  يجب تسليمها في بداية الدرس في الموعد المحدد لها .الرئيسة إن الخطط و الواجبات 

  الواجبات و ذلك من مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب اذا تأخر عن الموعد المحدد لتسليم  % 5سيتم خصم

 أيام . 10للطالب الذين يتأخرون 

  ايام . 10من الدرجات كحد أقصى للمشاريع و الواجبات الرئيسة التي تقدم بعد تأخير مدته  % 50سيتم خصم 

 .  في حال عدم تسليم الطالب الواجب في نهاية الربع الدراسي و ليس عنده عذر مبرر ستُعتبر عالمته صفرا 

  من يقرر في حال كان العذر مقبول أم ال.رئيس المرحلة هو 

 

 

 الدوام المدرسي:

بعد الظهر. تخصص بعض األيام إلقامة النشاطات  2.30صباحا و ينتهي بحلول الساعة  7.20يبدأ الدوام الدراسي في الساعة 

المدرسية بعد الدوام أو  لتحديد الحجز بعد الدوام . إننا نتمنى وصول الطالب إلى المدرسة في المواعيد المحددة قبل بداية الصف ، 

 ء  ان لم يكن هناك داعٍ لبقائهم في المدرسة.مسا 2.45المدرسة غير مسؤولة عن بقاء الطالب فيها بعد الساعة 

 

 :تقديم الواجبات

لبناء حياتهم  بالمواعيد المحددة يلتزموا أن عمالهم وليتعلموا معنى المسؤولية في أهدافنا التعليمية مساعدة الطالب أن من أحد أ  

ذا تأخروا في ذلك كما يتوقع إ حتى مرنين في تعاملهم ، على الطالب إعادة عمل الواجب المدرسي نؤكد على دعمهم ليكونوا كما

 منهم :

 التوقعات:

 يتوقع من الطالب تقديم الواجبات الدراسية في الوقت المحدد 

 وعد جديد لتسليم الواجب.في حال الغياب المبرر للطالب سيتم تحديد م 

 رة غيابهم المبرر حيث سيعمل مدرسو الطالب على إرسال الواجب فت الطالب الذين مدواأن خذ بعين االعتبار سيتم األ

أو إعادة االمتحان له ، األخصائي قد يساعد في  ) على األهل مهمة الحضور ألخذ الواجبات( المنزلي له أثناء فترة غيابه

 نجاز هذه العملية .إ

 النهم ببساطة ال يعلمون عدد الطالب الذين سيجرون هذه االختبارات . كثير من المعلمين ليس لديهم اختبارات مكملة للطالب 

  ما تأخذ عالمة الصفر  كل درس ، الواجبات المتأخرة عادةفي الموعد المحدد في بداية  يكون الواجب المنزلي كامال أنيجب

 (هذا ال ينطبق على المشاريع والتقارير الكبيرةنه ) الرجاء من الطالب مالحظة أ

 قاص درجاتهم . هم بدون عذر مناسب سيتم إناتجباب الذين يتأخرون بوالطال 

 كبر من الواجبات :اتبع الئحة اإلرشادات الموجودة في األسفل للجزء األ
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 جراءات المدرسةأنظمة وإ

 عواقب السلوك السيئ:    

افتراض صدق وأمانة الطالب وأنهم ال يحق ألي طالب/طالبة عرقلة عملية التعلم و التعليم. حيث إن المدرسة ستعمل على 

سيسلكون مستوى عاليا  من القيم و المبادئ التي تؤمن لهم السالمة الشخصية، إن السلوك السيئ معروف وواضح من قبل إدارة 

 المدرسة والذي سيتم عالجه بالطرق الموضحة في األسفل. تتفاوت نتائج السلوك السيئ من حجز الطالب في العطلة بالمدرسة إلى

 اإليقاف الفوري )الطرد(، إن مستوى السلوك السيئ هو من يحدد اإلجراء الذي سيطبق بحق الطالب.

 المرحلة الثانوية اإلجراء المناسب لمثل هذه السلوكيات و التي غالبا ما تندرج بما يلي : مديربعد التحري و التحقيق سيقرر 

  ات اليوم الدراسي أو بعد ساعات الدراسة أو يوم السبت .دقيقة أو أكثر خالل ساع 15احتجاز الطالب منفردا لمدة 

 . االتصال بأولياء األمور 

  المدرسة .للعمل داخل حرم تخصيص عدة ساعات 

 ابرام عقد سلوكي مع الطالب 

  سحب بعض االمتيازات مثل المشاركة في الرحالت المدرسة الميدانية، المشاركة في أيام اللباس االختياري )الحر(، حضور

 بعض النشاطات و البرامج، االنضمام إلى النوادي المدرسية أو الفرق الرياضية بعد المدرسة .

في الحاالت القصوى تتم إحالة الطالب إلى المدير العام والذي لديه الصالحية في تقرير عقوبات أشد من بينها الفصل النهائي من 

 المدرسة.

 

 الحضور اليومي:

رسة و اتباع الجدول و الدوام اليومي ، أولياء األمور و الطالب يجب أن يدركوا كيفية سير عملية يتوقع من الطالب الحضور للمد

التعليم ) تعليم ، تفاعل المعلمين مع الطالب ، مناقشة ، محاضرة ، بيان الدرجات ، أشرطة الفيديو (. إن هذه الوسائل أساسية لتقدم 

 هم و مشاركتهم في الصف .الطالب. الدرجات تحدد يوميا للطالب حسب أعمال

صباحا و إبالغها عن  8.30في حالة غياب الطالب عن المدرسة يتوجب على ولي األمر االتصال بممرضة المدرسة قبل الساعة 

حالة الطالب . عند عودة الطالب بعد غيابه يتوجب عليه أن يجلب ورقة تبرر غيابه موقعة من ولي األمر أو الطبيب و التي يظهر 

تاريخ و سبب الغياب ، الطالب هو المسؤول عن دراسة كل الدروس التي تغيب عنها كما ان االستفسار عن الدرس الذي فات فيها ال

 الطالب بسبب غيابه هو مسؤوليته حيث إن الغياب المبرر غالبا ما يكون سببه :

 

 . المرض الشخصي 

 . مرض أو موت أحد أفراد العائلة 

 العائلة . الحاالت الطارئة التي تمر فيها 

  رئيس المرحلة.الظروف االستثنائية و التي تحتاج موافقة من 

إن مشاركة الطالب في نشاطات المدرسة يفرض عليهم التواجد في المدرسة أثناء اليوم الدراسي و بعده ، النشاطات المدرسية قد 

أو نشاطات دراسية .... الخ وبسبب هذه  تكون : مسرحية أو تمرينات رياضية أو مسابقات أو تجارب أداء أو حدث اجتماعي ما

النشاطات قد يضطر الطالب إلى مغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي، إن أي ورقة تبرر غياب الطالب يتوجب تسليمها إلى 

 ممرضة المدرسة مع ذكر سبب الغياب فيها .

ستقبال للعلم فقط ، إن مدرسة الكويت ثنائية اللغة ال أولياء األمور الذين يصطحبون أبناءهم معهم يجب أن يمروا على مكتب اال

تملك حرم مدرسي مفتوح ، الطالب ال يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي ) ومثال على ذلك : الغداء ( حيث إنهم في استراحة 
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لغير مبرر و الحضور مسجل الغداء ال يغادرون المدرسة بل يعودون إلى صفوفهم عند انتهاء االستراحة ، إن الغياب المبرر وا

 لكل طالب .

     :المبادئ العامة

خالل  ساسية للطالب و لهيئة التدريس و العاملين بهاعليمية تعمل على تطبيق الحقوق األمدرسة الكويت ثنائية اللغة هي مؤسسة ت

 الرحالت الميدانية :ثناء لية نقل الطالب و المدرسين من و إلى البيت و أثناء عماليوم الدراسي الكامل حتى أ

 الحق في التعليم من دون  سلوبهم التعليمي . الطالب لهار أالطالب لهم الحق في التعليم ، هذا يعني حرية المعلمين في اختي

 غير محترم .باتباعه لسلوك طائش وعاقة عملية التعليم إ

 خرين بنقدهم و الضغط عليهم .في حقوق اآل الخاصة طالما أنهم ال يتدخلون ملهم الحق بتطوير شخصيته الطالب و المعلمون 

 . حق المعاملة باالحترام 

  ، السخرية من العرق أو  التنابذ باأللقابحقهم في حرية رفض االنتهاكات الطبيعية و العقلية مثل : التخويف ، المضايقة ،

 داء داخل الصف .....الخالجنس أو الدين أو الثقافة أو األ

  الحماية .لهم الحق باالحترام و 

 ي و يدعم المواطنة و الوالء ي مؤسسة االنضباط الذاتي ينمنضباط الذاتي ضروري لحماية حقوق أعضاء أو موظفي أاال

  .األمورولياء يتطلب تعاون الطالب و المدرسة و أيجابي و الستمرار ضبط النفس المسؤول و هذا يتطلب ضبط النفس اإل

 

 اإلحالة الى اإلدارة:

 التي ستؤدي إلى اإلحالة الفورية إلى اإلدارة وقد تؤدي إلى تطبيق القوانين النافذة في المدرسة :السلوكيات 

 . التأخر عن المدرسة أو التأخر عن الصف أثناء اليوم الدراسي أو ترك الصف دون سبب 

 . عدم االلتزام بالزي الرسمي 

  استعمال الكالم البزيء عند التكلم معهم .أفعال التمرد : عصيان تعليمات المدرسين أو تحقيرهم أو 

 . إعاقة عملية التعليم داخل الصف 

 . تخريب ممتلكات المدرسة و العبث بها و الرسم على جدرانها 

 . مغادرة المدرسة دون أمر رسمي بذلك 

  استخدام أو تعاطي المواد الضارة كالتبغ و المخدرات ....الخ 

  القتال و الشجار داخل المدرسة 

 ألشياء بما في ذلك الحقائب و المقلمات على اآلخرين من الدرج .رمي ا 

 الغـــــــــــــش 

 . استعمال أية أسلحة أو متفجرات أو أية أجسام أخرى خطرة 

 . القيام بسلوك سيئ كالهروب من المدرسة عبر السور 

 . العبث بالنار ألن العبث بالنار هو عبث بأمان المدرسة 

  أو إرهابهم أو شتمهم أو تميزهم حسب العرق أو القيام بأي معاملة قاسية مع اآلخرين .القيام بمضايقة اآلخرين 

 . القيام بسلوك سيئ أو غير مناسب مع اآلخرين 

 .استعمال الهاتف الخلوي داخل الصف للمحادثة أو التصوير بدون إذن المعلم 

 

 

 تحسين السلوك / اإلجراءات السلوكية المتقدمة:

ب بعدم إظهار االحترام أو عدم التقيد بسياسات و قوانين المدرسة و ترك االنضباط الذاتي و اإلخالل بمختلف في حالة قيام الطال

 القوانين و التعليمات ، يوجد إجراءات تساعد الطالب / الطالبة على تحسين السلوك :
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 أوال : اهتمام المعلم بالطالب و تفاعله معهم ، اتصال المعلم بأولياء األمور . 

ثانيا ، احتجاز الطالب في المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي، إرسال الطالب إلى األخصائي االجتماعي أو إلى رئيس 

 المرحلة .

على أولياء األمور التعاون مع اإلدارة لحل مشكلة سوء سلوك الطالب المتكرر قبل أن يؤدي سلوكه إلى الفصل المؤقت أو النهائي 

 من المدرسة .

 مدرسية:العيادة ال

يوجد في المدرسة ممرضة مؤهلة علميا و ذلك لتزويد الطالب باإلسعافات األولية في حين حدوث أي مشكلة صحية للطالب وذلك 

بالتنسيق مع المستشفى ، إن على أولياء األمور إعالم الممرضة بأية مشاكل صحية يتعرض لها أبناؤهم و ذلك لتقديم الدواء و 

إن الطالب الذين يشعرون بالمرض أثناء الدرس عليهم إخبار المعلم بذلك و من ثم الذهاب إلى المستشفى العالج المناسبين لهم ، 

مباشرة ، إذا أحست الممرضة بأن الطالب مريض جدا و لن يستطيع متابعة المدرسة سوف تتصل بولي أمر الطالب أو األخصائي 

 لمستشفى .االجتماعي لتبليغهم بمرضه أو حالته و ضرورة أخذه إلى ا

 مغادرة الطالب المدرسة خالل الدوام:

عندما يكون هناك ضرورة لمغادرة الطالب/الطالبة المدرسة لموعد مع الطبيب مثال، لن يسمح حينها بمغادرة الطالب/الطالبة مع 

لذين هم بدورهم المربيات أو السائقين دون إذن ولي األمر حيث ستقوم المدرسة باالتصال بالتحدث إلى ولي األمر مباشرة ا

 سيؤكدون بأن هي/هو أعطى اإلذن بمرافقة الطالب .

 

 الغياب قبل العطلة:

البرنامج التربوي يسير نحو القيام بمهامه يوميا ، حيث تتم إعاقة وعرقلة البرنامج التربوي فقط عندما تقوم اأُلسر بطلب أبنائهم 

لذي يسبق يوم العطلة ، يتوقع من الطالب الحضور إلى المدرسة قبل مساء  في اليوم ا 2.30لمغادرة المدرسة مبكرا قبل الساعة 

العطل الرسمية و البقاء في المدرسة لنهاية اليوم الدراسي ، لن يسمح للطالب بأن يخرجوا من الصف لحضور حدث ما في 

 المدرسة يخص األقسام األخرى في الروضة أو االبتدائي .

 

 

   المعايير المدرسية:

 الب :يتوجب على الط

 لى المدرسة في الموعد المحدد الحضور إ. 

 . ارتداء الزي الخاص بالمدرسة 

 لتلقي المعلومات و الواجبات لكل المواد . االستعداد 

 الكبار و مع زمالئهم الطالب .وحترام مع المعلمين التحدث با 

 مرافق المدرسة .العناية و االهتمام بممتلكات و 

 المدرسة .لى إ العلك وحب البنك عدم جلب 

  يخسر الطالب حقه في إحضار هاتفه المحمول إلى المدرسة حتى نهاية السنة الدراسية في حال قام باستخدامه بطريقة غير

 ولن يعطى الطالب فرصة ثانية. )مثل التصوير بدون اذن( مناسبة

 شي بهدوء بين الصفوف .عدم الركض داخل ممرات المدرسة ، والم 

 دارة المدرسة .المدرسة أثناء اليوم الدراسي بدون أمر رسمي مكتوب من الممرضة أو إ عدم مغادرة 

 عدم اللعب بالتعارك مع الباقيين . 

 المدرسة .إلى ليفة الحيوانات األ عدم إحضار 
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  وساخ .جعلها خالية من األالمحافظة على نظافة محيط المدرسة و 

 من المقصف ثناء شراء الطعامصطفاف في المكان المخصص أاال . 

 مختبر العلوم ، المسرح  العيادة.لعاب ، ، صالة األ المكتبةي مكان في المدرسة مثل : ع إرشادات السالمة في أااتب 

 قواعد المتبعة في االمتحانات .النين و قواال اتباع 

 نكليزية و العربية .قواعد التحدث باإل اتباع 

 اع القواعد التي يضعها المعلمين اتب. 

  الغش في االمتحانات او المشاريع او االبحاث ، ذلك ان عواقب هذا السلوك ستكون شديدة.تجنب 

 

 

 والغياب الحضور

 

 

 الشؤون العامة

 

 النوادي بعد المدرسة:

، علما بأن هذه النوادي لها  4.00مساء  إلى الساعة  2.45إن األوقات المخصصة للنوادي بعد المدرسة هي من الساعة  مساء 

 و ليس لها عالقة برسوم تسجيل الطالب واالنضمام لهذه النوادي هو اختياري وليس إلزامي . رسوم خاصة

 سوف تكون هذه النوادي في أيام األحد, األثنين والثالثاء

 

 حفالت عيد الميالد:

 إن حفالت أعياد الميالد غير مسموح بها داخل المدرسة .

 

 :المقصف

 االستراحات والفرص.مقصف المدرسة مفتوح كل يوم خالل 

 

 نظافة حرم المدرسة:

إننا فخورون بنظافة المدرسة ويجب مواصلة تحسين مظهرها ، حرم مدرستنا يجب أن يكون خاليا  من الفضالت كما يجب على 

موظفي ثم يتوقع من الطالب التخلص من النفايات داخل صناديق القمامة ، ال يسمح للطالب برمي النفايات على األرض و 

 تنظيف أن يلتقطوه . خدمة المطعم ستكون معلقة في حين عدم االلتزام بما ذكر .ال
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نشاطات دراسية خارج ا  في كان مشاركأو رتداء الزي المدرسي في حال كان في المدرسة اعلى الطالب التقيد ب: الزي المدرسي

 المدرسة .

 على الطالب شراء الزي المدرسي من المخزن في المدرسة .

 المدرسي للطالب على الشكل التالي :ن الزي إ

 زرق داكن أ بنطلون 

 ياقة لزرق داكن و عالي القميص أ. 

  داكنة ) لفصل الشتاء (زرقاء بلوزة 

 و الصيفية فهي ممنوعة أو األحذية الرياضية أيا  كان لونها أما الصنادل الشتوية أحذية العادية يسمح بارتداء األ 

 حصة الرياضة.المخصصة ل وحذاء  يجب ارتداء بنطلون وقميص 

 و فيما يلي بعض التعليمات حول الزي المدرسي :

 . ا  و مكوي انيقا  و أن يكون الزي المدرسي نظيفيجب أ -1

 اللباس الضيق غير مقبول . -2

 ن يكون مناسبا  و هذا ضروري للطالب الذكور.أطول الشعر يجب  -3

 من اللباس المدرسي لذلك فهي ممنوعة في الصفوف . ا  القبعات ليست جزء -4

 للطالبات في المدرسة . أو اللذي يتدلى من األذن ممنوع  الحلق الكبير -5

 ي نوع كان من مستحضرات التجميل .يمنع وضع أ -6

 

 الرحالت التربوية:

سيتم إرسال رسالة ألولياء األمور في  إن الرحالت التربوية توفر للطالب و المدرسين الفرصة للتعلم و التعليم بعيدا عن الصف ،

بداية السنة الدراسية للحصول على موافقتهم المكتوبة بالسماح ألطفالهم بالمشاركة في جميع الرحالت التي تنظمها المدرسة خالل 

لة كما على السنة الدراسية ، باإلضافة الى ورقة بيان تشير إلى غرض كل رحلة سترسل إلى أولياء األمور عند القيام بأي رح

الطالب أن يتواجدوا في المدرسة عند القيام بأي رحلة ميدانية أو أي حدث خاص ، كما أنه سيتم حساب رسوم الرحلة ورسوم 

الدخول للرحالت الميدانية ، يحق للمدرسة سحب أي طالب من أي رحلة مقررة إذا ما قام الطالب بسلوك سيئ ، وهذا سيتم من 

 ى الطالب .دون إعادة رسوم الرحلة إل

 

 

 االجهزة االلكترونية

يسمح لكل طالب بإحضار اجهزته االلكترونية مثل االلواح الذكية والكومبيوتر المحمول والهاتف النقال بهدف استخدامها في 

الصف وفق ما يقرره المعلم. ويكون الطالب مسؤول مسؤولية تامة عن جهازه وال تتحمل المدرسة اي مسؤولية عن ضياع الجهاز 

او تلفه ألي سبب من االسباب. وفي كل االحوال يمنع التقاط الصور بهذه األجهزة بدون موافقة المعلم المسؤول. الهدف من السماح 

 بإحضار اإلجهزة اإللكترونية هو لإلستخدام داخل الفصل فقط وبتكليف من المدرس.

ه في الحاالت الطارئة فقط على ان يبقى على وضع الصامت كما يسمح لطالب المرحلة الثانوية فقط بإحضار هاتفه النقال الستخدام

 وال يستخدم في المحادثات االجتماعية.

على الطالب شحن الجهاز في المنزل وذلك لعم توفر امكانية الشحن في المدرسة. وتوفر المدرسة خدمة الواي فاي لالنترنت مجانا 

 للطالب.
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 فسوف يعرض نفسه للعقاب الذي قد يصل إلى الفصل من المدرسة. وفي حال قام اي طالب بالتصوير بدون إذن المدرس

 

 إجراءات الطوارئ:   

قدر في الحاالت الطارئة أو في حاالت اإلخالء يتوجب على كل طالب مغادرة مبنى المدرسة بسرعة و بشكل هادئ و منظم 

اعد األساسية للسالمة عند اإلخالء ، علما بأنه ، إن إجراءات اإلخالء ملصقة على جدار كل صف في المدرسة ، راجع القو اإلمكان

 سيتم إجراء تدريبات على اإلخالء لدعم تطبيق مثل هذا اإلجراء على مدار السنة .

 

 اجراءات نهاية السنة:

ب على الطالب االمتثال إلجراءات نهاية السنة الدراسية ، و التي تتضمن إعادة كل الكتب المستعارة إلى المكتبة و إعادة الكت

 الدراسية و إفراغ الخزائن ....الخ

 

 األغراض المنسية: 

يحتاج الطالب ليتعلموا المسؤولية في الحفاظ على أغراضهم وأعمالهم وأشيائهم الشخصية في المدرسة، لن يسمح ألي طالب 

المدرسة لن تقوم باستالم هذه باالتصال بالمنزل لطلب الواجب المنزلي أو الخطط الدراسية أو المالبس أو الطعام ..... الخ حيث إن 

 األغراض وإعطائها إلى الطالب أثناء الدرس حرصا منها على عدم عرقلة عملية التعليم .

 

 الهدايا:

إن الهدايا التي يقدمها أولياء األمور للموظفين و المدرسين في المدرسة لن تقبل ، نتمنى من أولياء األمور االلتزام بهذه التعليمات 

  بشأن الهدايا.

 :التعريف بالممتلكات

 أيةبوضوح على  أسمائهم، حقائب ..الخ ( يجب على الطالب كتابة  اللباس الرياضيلب ) كتب ، دفاتر ، ستر ، ممتلكات الطا

 حاجات تخصهم . الحقائب هي ملك شخصي للطالب فيجب احترام هذه الملكية من الجميع و عدم العبث بها .ممتلكات/

 

 

 أخرى:فقدان الكتب و مواد 

ان الطالب في المدرسة مجهزون بالكتب الدراسية و أدوات الدراسة األخرى الضرورية ألداء البرنامج التربوي، و على أية حال 

فالطالب هم المسئولون عن كتبهم الخاصة ، على الطالب الذي فقد أي كتاب شراء كتاب آخر غير الذي فقد، إذا تم فقد أو تلف اي 

شياء أخرى يجب على الطالب البحث عن الكتاب المفقود و إرجاعه إلى المكتبة و في حال عدم ارجاع الكتاب كتاب من المكتبة أو أ

 يدفع الطالب مبلغ معين ويتم حجز الشهادة الدراسية عن أي طالب فقد أو أتلف كتاب دراسي.

 

 :داتالمفقوصندوق ا
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لطالب الرجوع لهذا المكان أو إلى اإلدارة في حال فقد أي على ا مخزن المالبسصندوق المفقودات و الموجود يقع بالقرب من 

 غرض خاص بهم .

 

 :  األجهزة اإللكترونيةالنقود / األشياء الثمينة / 

ننصح الطالب بعدم جلب كمية كبيرة من النقود أو جلب أية مواد لها قيمة مادية إلى المدرسة ، حيث إن المدرسة غير مسؤولة عن 

 . كما أن الطالب مسؤول عن جميع ممتلكاته داخل المدرسة.ذات قيمة مادية  تخص الطالبفقدان أية أشياء أخرى 

 

 الزي الرياضي:

 لن يسمح للطالب باالتصال للمنزل من أجل طلب الزي الرياضي إليصالها إلى المدرسة .

 

 الدروس الخصوصية:

البه و يستلم نقودا  مقابل هذه الدروس فإن اإلدارة يرجى األخذ بعين االعتبار أن أي مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية ألحد ط

تعتبر تصرفه يفتقر إلى المهنية و إلى اللياقة و لن تسمح ألي مدرس بإعطاء دروس خصوصية و هذا من ضمن سياسات المدرسة 

ي حاالت خاصة ف كما أنه لن يسمح لرؤساء األقسام أو المنسقين أو اإلداريين إعطاء دروس خصوصية ألي طالب في المدرسة .

 قد يسمح المدير العام لبعض المدرسين إعطاء دروس خاصه لبعض الطالب ولفترات محددة.

 

 :الطلبة مجلس

بمثابة مجلس لبة مجلس الطمدرسة الكويت ثنائية اللغة ، يعتبر  في مجلس الطلبة يختار الطالب ممثليهم من الطالب لتشكيل

معالجة شؤون على  عالة كما يعمل مجلس الطلبةللطالب لممارسة  قيادة فكوسيلة  مجلس الطلبة لالستشارة فعلى سبيل المثال يعتبر

 نجاز المهام بكفاءة .مدرسية و خدمة الخطط الدراسية و إالطالب بجدية ورعاية النشاطات ال

 تحديث البيانات الشخصية:

للمدرسة التي تحتفظ بها ضمن ملف خاص، الرجاء إعالم إن عنوان بيتك و أرقام هواتفك و عناوين بريدك اإللكتروني ضرورية  

 المدرسة في حال تغيرت أي معلومة من المعلومات الشخصية.

 

 

 

 :استعمال الهاتف

أو بعد المدرسة ثناء وجبة الغداء  ، أثناء وجبة الصباحقبل المدرسة ، أ  قد يستعمل الطالب هاتف المدرسة في الحاالت الضرورية

و الضرورية لذلك لن يسمح لهم ديقة ما ليس من الحاالت الطارئة أصمنزل صديق/ إلىذن بالذهاب لطلب اإلإن اتصال الطالب 

  باالتصال .
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 التواصل

 

 

 أمسية العودة للمدرسة:

سيتم دعوة أولياء األمور إلى المدرسة ليال  في الربع األول من السنة حيث سيقدم المعلمون شرحا  وافيا  عن مقررهم من حيث 

صفاته أهدافه و منهجه و تطلعاته و سياساته اإلرشادية ، المعلمون سيعدون بيان بهذه المعلومات حيث ستنشر مواعيد اللقاءات 

 على موقع المدرسة  اإللكتروني .

 

 التعليمات / الرسائل / الموقع االلكتروني:

األساسي التصال المدرسة بالبيت هو عبر موقع المدرسة إن االتصال بين المدرسة و أسر الطالب بالغ األهمية حيث إن النمط 

الطارئة .يجب على الطالب تسليم الرسائل المرسلة من المدرسة إلى آبائهم في  تفي الحااللقصيرة اإللكتروني أو عبر رسائل ا

 اليوم الذي تم توزيعها عليهم .

    edu.com-www.kbs كترونياإلليتم نشر المعلومات الهامة و أخبار المدرسة على موقع المدرسة 

 

 سياسة الباب المفتوح:

تعمل المدرسة دائما على تبني سياسة الباب المفتوح التي تتصف بالترحيب بأولياء األمور في المدرسة في أي وقت سواء كانت 

تجاه وضع أبنائهم الدراسي أو لتقديم المقترحات ولكن المدرسة زيارتهم لالستفسار عن شيء معين أو لبحث أية مخاوف تنتابهم 

 تتمنى عليهم االتصال لتحديد موعد .

 

 

 

 اجتماع أولياء االمور و المعلمين:

قد يطلب المعلم االجتماع مع ولي أمر الطالب وقد يطلب ولي أمر الطالب االجتماع مع المعلم . إن اجتماع أولياء األمور هو جزء 

وري لمتابعة وضع الطالب الدراسي . موظف االستقبال في المدرسة هو الذي سيساعد في جدولة االجتماعات / أساسي و ضر

 اللقاءات بين أولياء االمور و المعلمين على مدار السنة .

 

 :مورارير العالمات للطالب وأولياء األتق

أحيانا يكون من تقدم نتائج التقييم المتواصلة للطالب و تساعد على تحديد تقدم الطالب الدراسي ،  تقارير التقدم وتقارير العالمات

للفترة  %70ان مستوى الطالب أقل من منتصف الفترة الدراسية في حال ك الضروري إعطاء تقارير عن تقدم الطالب في

 المحددة.

سن من مستوى الطالب / الطالبة ن تحمكنها أمور و المعلمين و التي ياأل ولياءأتواصل بين لن هذه الطريقة هي الطريقة المناسبة لإ

، ز تقدم في دراستهماحرالطالب في إ بنائهم لمناقشة الطرق المثلى لمساعدةون لالجتماع مع معلمي أمدعو األمور أولياءن ، إ

http://www.kbs-edu.com/
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نترنت لى اإلكتروني للمدرسة ععبر الموقع اإل(ي سكول)وصول إلى برنامج و الطالب ال األمورولياء باالضافة لذلك كله يستطيع أ

سبوعية كما يستطيعون قراءة عالمات الطالب لى البرنامج و مراجعة عملية تقدم الطالب اليومية و األإ، حيث يستطيعون الدخول 

 في امتحاناته و قراءة الرسائل و المالحظات التي يضعها المعلمون .

 ثانوية بالمغادرة بدون مرافق.المرحلة ال يسمح لطلبة انصراف الطالب:

 

 مالحظة هامة:

 جميع هذه القواعد واإلجراءات يمكن أن تتغير, تلغى أو تعدل في أي وقت من العام الدراسي بإذن خاص من المدير العام .

 

 


