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 المقدمة
 

 

فيًالمرحلةًاالبتدائيةًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة.ًالهدفًمنًهذاًالكتيبًهوًشرحًتوقعاتناًمنًالطلبًًبكمًوسهلاًًأهلاً  

أنًنعملًمعاًللتأكدًمنًمنحًًوهكذاًنستطيع.ًًوالمنزل.ًًنحنًمؤمنونًبأهميةًالعلقةًالوطيدةًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمور

.ًسوفًيكونًباستطاعةًأولياءًاألمورًالوصولًلخطةًأسبوعيةًومنضبطةآمنةًًسعيدة،طلبناًأفضلًتعليمًممكنًفيًبيئةً

والرسائلًدرسةًإلبقائهمًعلىًدرايةًبالخططًاألكاديميةًباإلضافةًإلىًمستنداتًالمنهجًالتيًسوفًتكونًعلىًموقعًالم

لتحديدًأيًنشاطًإضافيًأوًمناسبةًفيًالمدرسة.ًًنحثًأولياءًاألمورًعلىًزيارةًموقعًالمدرسةًبشكلًمنتظمًًاإلخبارية

أبنائكم.للحصولًعلىًتواصلًمستمرًمعًمعلميً  

رًإحدىًالمدرستينًالوحيدتينًفيًالكويتًالمصرحًبهماًمنًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًالتيًتعتبًللنتماءإنهًوقتًمميزً

السنواتًاالبتدائية.ًتمًتطويرًهذاًالبرنامجًمعًمدارسًعالميةًهدفهاًبناءًالشخصيةًًبرنامج-الدوليةقبلًمؤسسةًالبكالورياً

تعلمونًجزءًمنًشعارًالمدرسة.ًوهوًكماالطلبًلتحملًالمسؤولياتًليكونواًقادةًالمستقبلًًيهيئًوتوفيرًتعليم  

 

مقسم لثالثة  لكم الكتيبنحن ننصحكم بأخذ وقتكم لقراءة الكتيب بحذر والحرص على الحفاظ على سالمة الكتيب ليكون مرجع 

 أقسام: 

 الكويتًثنائيةًاللغة.ًوهدفًومبادئًمدرسةرؤيةً -1

 البرنامجًاألكاديمي. -2

 معلوماتًعامة.ً -3

 

 .للعمل معكم في هذا العام الدراسي. نحن نتطلع لالستفسارفي المدرسة  باالتصالال تترددوا 
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اللغة ثنائية الكويت وهدف ومبادئ مدرسة رؤية: األول القسم  

 رؤية مدرسة الكويت ثنائية اللغة

فيًمنطقةًالجهراءًوكانًتأسيسهاًعلمةًبارزةًفيًالمجالًالتربويًفي1998ًًتمًتأسيسًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًفيًشهرًسبتمبرً

ًالكويت.لخدمةًأهاليًمنطقةًالجهراءًودولةًًسستوأ ًالمنطقةًحيثًأنهاًمدرسةًغيرًربحيةًومنهجهاًالتعليميًثنائيًاللغةً

التركيزًعلىًأنًتكونًالمدرسةًمؤسسةًمميزةًللقرنًالحاديًوالعشرون.ًوبماًأنهاًمؤسسةًغيرًًالمستقبلية:وتتضمنًرؤيةًالمدرسةً

ًالتعليمية.ًوبرامجهاربحيةًفأنهاًستحاولًأنًتستغلًجميعًالمصادرًلتكونًمدرسةًمتطورةًومتقدمةًوتعملًعلىًرفعًمستوىًهيئتهاً

ًالتعليمية.ًوخدماتها  

نًتحددًاتجاهاتهاًبدونًأنًيكونًلديهاًمجموعةًمنًاألنظمةًوالقوانينًالتيًتوجههاًوحيثًأنًأيًمؤسسةًتعليميةًالًتستطيعًأ

فإنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًوضعتًهذاًالدليلًالخاصًالذيًيحتويًعلىًاألنظمةًواإلجراءاتًالخاصةًًعليها.وتسيرً

ًالتالية:بالمدرسةًوذلكًلألسبابً  

الذيًيحيطًبالمدرسةًبفهمًواضحًللتوقعاتًالمطلوبةًمنهمًباإلضافةًإلىًلتزويدًالمجتمعًًوالثبات:توفيرًاالستمراريةً (أ

 واألهداف(.ً)التوقعاتتوجيهاتًالمدرسةً

 متسرع.تجنبًاتخاذًالقراراتًالمبنيةًعلىًالدوافعًوالنزواتًواألزماتًبشكلً (ب

 ً.تحديدًالوظائفًوالمسؤولياتًللموظفين (ت
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المدرسةفلسفة   

والمدرسةًهيًمجتمعًتعليميًمنًالحضانةًإلىًالثانويً,ًًالجهراء،لخدمةًمحافظةً 1998عامًتأسستًمدرسةًالكويتًثنائيّةًاللّغةً

وتقدمًتعليمًنوعيًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًلطلبًبهدفًغرسًالسعيًللتعلمًمدىًالحياةً,ًوغرسًاألخلقًوالقيمًوالمبادئً

 والمواقفًاإليجابيةً,ًوااللتزامًنحوًًقضاياًالمجتمعًوالعالمً,ًليصبحًالطلبًقادةًالمستقبلً.

 

 مبادئ المدرسة

ًالمساواةًبينًالجميعًبغضًالنظرًعنًالعمرًأوًالجنسًأوًالعرقًأوًالدينًأوًالموقفًتؤمنً تؤمنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبمبدأ

ًمهم.المدرسةًبأنًكلًطفلً

  يلي:إن أعضاء مجتمع مدرسة الكويت ثنائية اللغة يعملون وفق المبادئ التي يؤمنون بها كما 

 ًالمجتمع.إنًاألطفالًهمًأهمًوأغلىًماًفي 

 ًالتعلم.بيئةًآمنةًوايجابيةًتدعمًعمليةًفيًإنًلكلًفردًالحق 

 ًوالدولة.إنًالتربيةًوالتعليمًهماًمسؤوليةًمشتركةًبينًالطالبًوالعائلةًوالمدرسةًوالسلطةًالحاكمةًوالمجتمع 

 ًّالجميع.خرينًوتقديرًمًتقبلًاآلإنًالتفاعلًمعًأفرادًذويًصفاتًوخلفياتًمتنوعةًيعل 

 ًاًًككل:إنًالتربيةًالفعالةًتعملًعلىًغرسًالقيمًاألخلقيةًبهدفًتنميةًاإلنسان اًًروحيا اًًوعقليا اًًوعاطفيا اًوًواجتماعيا  .بدنيا

 ً العملية.مًكيفًنتعلمًيؤديًإلىًالنجاحًالدراسيًطوالًفترةًدراسةًالطلبًوحياتهمًإنًتعل 

 ًالمستمر.إنًالمغامرةًواالستعدادًوالرغبةًللتغييرًضروريانًلتحقيقًالنمو 

 ًا  والتمايز.علىًالبحثًًومرتكزااًًإنًالتعليمًيجبًأنًيكونًجاذبا

 ًاًًإنًالتقويمًيجبًأنًيكونًفاعلا  ًللتعلم.ًوداعما

 ًمتغير.إنًالقدرةًعلىًالتعلمًمدىًالحياةًضروريةًفيًمجتمع 

 المجتمع.محليةًوالعالميةًشأنًهامًلتحقيقًنموًوتطويرًإنًااللتزامًنحوًالقضاياًال             

 

Adopted on May 25, 2014 
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 القسم الثاني: البرنامج األكاديمي

 

غةًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًمرخصةًلتقديمًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.ًكماًتعتبرًمدرسةًالكويتًثنائيةًال

مرشحةًللعتمادًمنًمؤسسةًالوالياتًالوسطىًللجامعاتًوالمدارسًفيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكية.ًلقدًقامتًالمدرسةًًمدرسة

هدفًمدرستناًوهوًً.باتخاذًهذهًالخطوةًمنًمنطلقًضمانًتقييمًبرامجناًالتعليميةًبدقةًوالتيًيتمًاعتمادهاًمنًمؤسساتًمعتمدةًدوليااً

اًالدولية،ًهو:ماًيشابهًهدفًمؤسسةًالبكالوري  

)تطوير تفكير الناس دوليا لفهم انسانيتهم المشتركة واشتراكهم في الوصاية على هذا الكوكب والتي تساعد على خلق عالم أفضل 

 وأكثر سالما(

 

  IB  الّدوليّة البكالوريا مهمة بيان

  
 وأكثر أفضل عالم خلق على ي ساعدون والذين اآلخرين، مع متعاطفين مطلعين، ،مستقلين تطويرًشباب إلى الدّوليّة البكالوريا تهدف

 والحكومات المدارس مع بيد يدااً المنظمة تعمل الهدف، هذا ولتحقيق.المتنوعة الثقافات بين ما واالحترام التفاهم خلل من سلمااً

 تتسم دوليًّ تعليم برامج لتطوير الدّولية والمنظمات

 اآلخرين شعور مع ومتعاطفين نشطين متعلّمين لي صبحوا العالم أنحاء في الطلب البرامج هذه ت شجع.جدااً دقيق بتقييم وتتمتع بالتحدّي

اً صواب على يكونون قد اختلفاتهم على اآلخرين أنًّ مدركين الحياة مدى التعلّم في يستمروا ولكي ً.أيضا

ً

األكاديميةًحيثًأنًالمدرسةًتأخذًعلىًعاتقهاًمسئوليةًنًمنهجًمدرستناًيتضمنًجميعًالنشاطاتًالطلبيةًاألكاديميةًوغيرًإنناًنؤمنًأ

التأثيرًإيجابياًعلىًتعلمًالطالبًلذلكًسيتمًالتركيزًعلىًتطويرًالوسائلًالتعليميةًوبناءًالشخصية.ًفيماًيليًحددناًسماتًومواقفً

 المتعلمًالمتوقعة:

 

 

االبتدائية السنوات برنامج متعلم سمات  

اللغة أن نكون:نطمح في مدرسة الكويت ثنائية   

نحنًقادرونًعلىًاالعتمادًعلىًنحنًننميًفضولناًونكتسبًالمهاراتًاللزمةًللتساؤلًوالبحث.ً

أنفسناًبالتعلمًونستطيعًأنًنعملًمعًاآلخرينًونستمتعًبعمليةًالتعلمًبشغفًوسيستمرًشغفناًبالتعلمً

 طوالًحياتنا.ً

 متسائلون

عةًومتوازنةًمنًفروعًالمعرفةًوالتخصصاتًنحنًننميًفهمناًللمفاهيمًمنًخللًمجموعةًواس

 ونستكشفًاألفكارًوالقضاياًالتيًتتمتعًبأهميةًمحليةًوعالمية.

 مطلعين 

نحنًنطبقًمهاراتًالتفكيرًبشكلًناقدًوإبداعيًللتعرفًعلىًالمشكلتًالمعقدةًواتخاذًقراراتً

 منطقيةًوأخلقيةًلحلها.

 مفكرين 

لغاتًوطرقًمختلفةًونعملًبالتعاونًمعًاآلخرينًبشكلًفعالًنحنًنعبرًعنًأنفسناًبثقةًوإبداعًفيً

 ونستمعًلمختلفًاآلراءًعنًطيبًخاطر.

 متواصلين

نحنًنتصرفًبأمانةًونزاهةًوحسًشديدًباإلنصافًوالعدالةًواالحترامًتجاهًكرامةًالفردًوالجماعةً

 والمجتمعًونتحملًمسئوليةًتصرفاتناًوالنتائجًالمترتبةًعليها.ً

 ذو مبادئ

نفهمًثقافتناًوتاريخناًالشخصيًونحترمها،ًونتقبلًوجهاتًنظرًاألفرادًوالمجتمعاتًاألخرىًنحنً

،ًونحنًعلىًاستعدادًاالنظرًوتقييمهًلقدًاعتدناًالبحثًعنًمجموعةًوجهاتوقيمهمًوتقاليدهم.ًو

 للتعلمًمنًالتجاربًالعملية.

 منفتحين
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 أمثلة على استخدام سمات المتعلم

فيًوحدةًبحثًتحتًموضوعً"ًكيفًيعملًالعالم"ًقامًطلبًبينًعمرًالثامنةًوالتاسعةًبالبحثًفيًالفكرةًالمركزيةً"بقاءًالبشرً

أدلةًعلىًًبالبحثًعنعلىًقيدًالحياةًمرتبطًبفهمهمًللتغيرًالمستمرًفيًطبيعةًكوكبًاألرض".ًخللًهذهًالوحدة،ًقامًالمعلمونً

لمًالبكالورياًالدولية.نموًالطلبًفيًسماتًمعينةًلمتع  

 

ساعدًالبحثًوالتساؤلًالطلبًعلىًتنميةًمهاراتًالبحثًلديهمًوأصبحواًقادرينًعلىًاتخاذًالقراراتًالمتعلقةًبتعلمهم.ً-باحثين

أثارًالضيفً)عاملًبناء(ًفضولًالطلبًلمعرفةًجانبًعنًالعالمًالمحيطًبهمًمماًدفعًبهمًللمبادرةًبالتحقيقًفيًأسبابًبناءً

جئًوالمساكنًوكيفيةًبنائهمًبطريقةًتتناسبًمعًالبيئة.ًمماًأعطاهمًبعدًالنظرًبسببًإضافةًالبعدًالعالميًوتزويدهمًبالفرصةًالمل

 ألخذًوجهةًنظرًاآلخرينًبعينًاالعتبار.ً

 

كبنا.ًسلبيةًعلىًكواشتركًالطلبًفيًتجاربًتعليميةًحثتهمًعلىًالتفكيرًالناقدًباألبعادًالبشريةًوتأثيراتناًاإليجابيةًوال-مفكرين

منضماتًالعونًلضحاياًالكوارثًالطبيعيةًوالعواقبًالتيًتتسببًبهاًعمليةًفيةًبناءًمنازلًآمنة،ًكيفًتؤمنًمثالًعلىًذلك،ًكي

 التصحر.

قامًالطلبًبعرضًمعرفتهمًوتساؤالتهمًوأفكارهمًمنًخللًالمناقشات،ًالمشاريعًالمكتوبة،ًالرسوماتًوالملصقات.ً-متواصلين

جموعةًمنًالزوارًالمكونةًمنًأولياءًاألمورًوالمعلمينًبزيارةًمعرضًالصفًالخامسًوأبدواًإعجابهمًوانبهارهمًقامتًم

بمستوىًثقةًوطلقةًالطلبًالذينًقامواًبعرضًماًتعلموه.ًقامًالطلبًباستخدامًمفرداتًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًلوصلً

 أنفسهمًكملمينًبالمعرفةًومجازفين.

 

 

 

اً اًًوحنوااًًنحنًنبديًعطفا تجاهًاآلخرينًومشاعرهم،ًولديناًالتزامًشخصيًبخدمةًاآلخرينًًواحتراما

 منًحولناًوإحداثًتغييرًإيجابيًفيًحياتناًوالبيئةًمنًحولنا.

 مهتمين

نحنًنتعاملًمعًالمواقفًالغيرًمألوفةًوالغامضةًبشجاعةًوتدبرًونتمتعًبشخصيةًمستقلةًتمكنناًمنً

نناًندافعًعنًمعتقداتناًبشجاعةًوطلقة.استكشافًأدوارًوأفكارًواستراتيجياتًجديدة.ًكماًأ  

 مجازفين

نحنًنفهمًأهميةًالتوازنًالفكريًوالجسديًوالعاطفيًفيًتحقيقًالخيرًوالسعادةًوالرفاهيةًلناً

 ولآلخرين،ًوندركًترابطناًمعًاآلخرينًوالعالمًالذيًنعيشًفيه.

 متوازنين

حنًقادرونًعلىًتحديدًمكامنًقوتناًنحنًنمعنًالتفكيرًوالتأملًفيًتعلمناًوخبراتناًالمكتسبة.ًون

 وحدودًقدراتناًوتقييمهاًفيًسبيلًدعمًتعلمناًونموناًالشخصي.

 متأملين
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 من المتوقع أن يكون المعلمون وأولياء األمور قدوة بعرض هذي الصفات التي تعلم للطالب بشكل مستمر. 

 

 ماذا نريد من الطالب أن يتعلموا؟

يحققًالمنهجًالمكتوبًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًالتوازنًبينًاكتسابًالمعرفةًوالمهاراتًاألساسيةًوتنميةًاالستيعابًالمفاهيمً

المواقفًاإليجابيةًوالتصرفًبشكلًمسئولًولتحقيقًهذاًالتوازن،ًتمًالتركيزًعلىًالعناصرًالخمسةًاألساسيةًفيًالمنهجًوإظهارً

 المكتوبًوهيًمعروضةًفيًالشكلًأدناه:

 

 العناصر األساسية للمنهج المكتوب
المسبقينًبعينًمضمونًمهمًوذوًصلةًنأملًأنًيستكشفهًالطلبًويعرفونه،ًمعًأخذًتجربتهمًوفهمهمً

 االعتبار.

 المعرفة

تجاوزهاًفيًنفسًالوقت،ًويجبًعلىًالطلبًأنًلقةًبمجاالتًالمواضيعًالدراسيةًونأفكارًقويةًمتع

 يستكشفوهاًويعيدواًاستكشافهاًلكيًيطورواًفهمهاًبتناسقًوعمق.

 المفاهيم

تحديات.ًوقدًتكونًتلكًتلكًالقدراتًالتيًيجبًأنًيظهرهاًالطلبًلينجحواًفيًعالمًمتغيرًمليءًبال

لها.ًةتعلقةًبالعلومًالمعرفيةًأوًمتجاورالقدراتًم  

 المهارات

الميولًالتيًتعبرًعنًالقيمًاألساسية،ًوالمعتقداتًوالمشاعرًالتيًيكنهاًالطلبًنحوًالتعليمًوالبيئةً

 والناس.

 

 المواقف

المسئول،ًوهوًعرضًعمليًإظهارًتعلمًأعمقًفيًمجالًالسلوكًالمسئولًمنًخللًالفعل/التصرفً

 للعناصرًاألساسيةًاألخرى.

 الفعل

 

 البحث كنهج تربوي

يعتبرًالبحثًبصفتهًالنهجًالتربويًالرئيسيًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائية،ًنهجاًتتيحًللتلميذًأنًيكونواًشركاءًفعالينًفيًعمليةً

بتطويرًفهمًكلًمنًالطلبةًللعالمًبطريقةًفريدةًوبوتيرةًخاصةًبذلكًتعلمهمًوأنًيتحملواًالمسئوليةًعنًذلكًالتعلم.ًكماًويسمحًالبحثً

الطالب.ًالتفسيرًاألوسعًللبحثًهوًعمليةًيبادرًبهاًالمتعلمًأوًالمعلمًتنقلًالطالبًمنًفهمهًالحاليًلفهمًأعمق.ًيحدثًالبحثًفيًتداخلً

 المعلومًوغيرًالمعلومًوذلكًيشمل:

 .االستكشافًوالتساؤلًوطرحًاألسئلة 

 يبًواختيارًاإلمكانيات.التجر 

 .الربطًماًبينًالتعلمًالسابقًوالتعلمًالحالي 

 .التنبؤًوالعملًبصورةًهادفةًلرؤيةًماًيحدث 

 .جمعًالبياناتًوتقديمًالتقاريرًعنًالنتائج 

 .توضيحًاألفكارًالقائمةًوإعادةًالنظرًفيًمدلوالتًاألحداث 

 .تعميقًالفهمًمنًخللًتطبيقًمفهومًما 

 ًوفحصها/اختبارها.وضعًالنظريات 

 .الدراسةًوالسعيًوراءًالمعلومات 

 .اتخاذًموقفًوالدفاعًعنه 

 .حلًالمشاكلًبطرقًمتنوعة 
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اً عنهًمنًتأملًفيًالروابطًالقائمةًماًبينًالتجاربًالتيًمرًبهاًًوماًينجمفيًالبيئةًفيًمحاولةًلفهمًالعالمًًفعاالاًًيتضمنًالبحثًانخراطا

عنًطريقًاللعبًأوًأسلوبًًسواءًوالتحليلًوالتلعبًبالمعرفة،ًالتركيب،كذلكًًويتضمنًالبحثجمعوها.ًًوالمعلوماتًالتيالطلبً

.ًتختلفًعمليةًالبحثًالمفعمةًبالحيويةًوالنشاطًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةتعلمًمنظمًبطريقةًرسميةًأكثرًضمنًبرنامجًالسنواتً

اًًمهتما،ونًالمعلمًمشاركاًأنًيكًويتطلبًاألمرباختلفًالفئاتًالعمرية.ًًاالبتدائية منتبها ًا للستكشافاتًواألبحاثًالتيًينخرطًًومراقبا

اًيكونًمعلمًاألطفالًاألصغرًسناًحديداًًويجبًأن.ًويبادرونًإليهافيهاًالطلبً لدورًبيئةًالتعلمًعندًعرضًالمثيراتًعلىًًمتيقظا

العديدًمنًأشكالًالبحثًالمختلفةًبناءًعلىًًوتتمًملحظة.ًاللعبًالهادفًوأنًيحفزًنحوها،ًويبدواًفضولهمالطلبًكيًيتساءلواًعنهاً

ةًالطلبًويكونًالتعلمًأكثرًنجاحاًعندماًتكونًأسئلمعرفةًالمزيدًحولًالعالم.ًًورغبتهمًوحاجتهمًإلىفضولًالطلبًالحقيقيً

أنًأكثرًًومنًالمعلومفةًوالفهمًدورًكبيرًفيًنقلهمًنقلةًنوعيةًإلىًمستوياتًجديدةًمنًالمعرًويكونًلها/أصيلةًوتساؤالتهمًحقيقية

بماًفيًذلكًًالتعلم،تأتيًمنًالمعرفةًالقائمة.ًإنًبنيةًبيئةًًالطلب،التساؤالتًتبصراًهيًتلكًالتيًمنًشأنهاًالرقيًبمستوياتًفهمً

أولياءًاًالبيئة،تعتبرًنموذجاًيقدمهًاآلخرينًفيًتلكًًوالتصرفاتًالتيًوالصفًوالمدرسةًوالمجتمع،المنزلً ًا ورًألموخصوصا

.والبحثًالهادفالمعرفةًالتيًسيكونًمنًشأنهاًأنًتربيًالطلبًعلىًالمشاركةًًوستضعًأسسًوالمعلم،  

 

 

 مبادرات الطلبة 
إنًإحدىًالتوقعاتًالواضحةًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًهيًأنًالبحثًالناجحًسيقودًإلىًتصرفاتًمسئولةًيبادرًإليهاًالطالبًنتيجةً

هذاًالفعلًآفاقًتعلمًالطالب،ًأوًربماًيكونًلهًأثرًاجتماعيًأوسع.ًسيبدوًمختلفاًمنًغيرًشكًفيًكلًفئةًمنًلعمليةًالتعلم،ًوسيوسعً

 لفئاتًالعمرية.

 

على هذه المبادرات  أمثلة  

فيًوحدةًبحثًتحتًموضوعً"مشاركةًالكوكب"ًقامًطلبًصفًبينًعمرًالخامسةًوالسادسةًبالبحثًفيًالفكرةًالمركزيةً

النباتاتًفيًًسببيةً)بالتحديد،ًأسبابًلماًتنمولظروفًخاصةًللبقاءًحيةًوسليمة".ًًالمفاهيمًالرئيسيةًكانت:ًالً"تحتاجًالنباتات

بعضًالنباتاتًأكثرًصحةًمنًبعضها؟(ًوالمسئولية.ًفيًإحدىًالزياراتًللمكتبةًطلبًأحدًالطلبًمنًأمينًًأماكنهاًولماًتبدو

المكتبةًأنًيزيحًإحدىًالنباتاتًليقربهاًمنًالنافذةًمبيناًللمعلمًأهميةًالضوءًللنباتات.ًباإلضافةًإلىًقيامًبعضًالطلبًبالحضورً

عفويًبينماًينتظرونًللمباشرةًباليومًالدراسي.ًللصفًباكراًوالقيامًبسقيًنباتاتًالفصلًبشكل  

 

 

 الطبيعة الشمولية لبرنامج البكالوريا الدولية 

ًيعيًالبرنامجًأهّميةًالمواضيعًالدراسيةًالتقليدية:ًاللغة،ًوالرياضيات،ًوالدراساتًاالجتماعية،ًوالعلوم،ًوالتربيةًالشخصية

ًعلىًاالطلعاالبتدائية.ًوي مكنًًرًفيًنموذجًمنهجًبرنامجًالّسنواتكعناصًواالجتماعيةًوالبدنية،ًوالفنون،ًوهيًبالفعلًمحددة

لًجوهرًكّلًواحدًمنًالمواضيعالمعرفة،ًوالمفاهيم،ًوالمهاراتًالتيًت ً فيًًالدراسيةًهذه،ًكماًيعكسهاًبرنامجًالّسنواتًاالبتدائية،ًشّكِّ

.الملحقًالمرفقًمعًهذهًالوثيقة باإلضافةًإلىًذلك،ًت درجًوثائقًالمجالًوالتسلسلًبالتفصيلًالتوقعاتًاإلجماليةًلكلًموضوعًدراسيًً

وعلىًالرغمًمنًذلكًيدركًالقائمونًعلىًالبرنامجًأنًتعليمًالطلبًضمنًمجموعةًمنًالموادًالدراسةًالمنفصلةًفيًكّلًفئةًعمرية.ً

ميةًالحاجةًإلىًاكتسابًالمهاراتًضمنًالسياق،ًواستكشافًالمضامينًغيرًكافيًرغمًأنهًقدًيكونًضروري،ًوالًيقلًعنًذلكًأه

ذاتًالصلةًبالطلبًوالتيًتتجاوزًحدودًالموادًالدراسيةًالتقليدية.ً"لكيًيكونًالطالبًمثقفاًبحقًيجبًعليهًأيضاًأنًيربطًبينً

حً(.ًيقتر1995تعلمهًفيًالحياة"ً)بويرًًالمجاالتًالدراسية.ًوأنًيكتشفًطرقاًلدمجًالمواضيعًالمنفصلةًوأنًيربطًفيًالنهايةًما

رًمجموعةًمنًالمحاورًالتيًتمثلًتجاربًانسانيةًمشتركةًمثلً"االستجابةًللنواحيًالجمالية"ًوًايرنيستًبويرًأنًيسيرًالطلبًعب

مشتركةًمحاورً"العضويةًفيًالمجموعات"ًويطلقًعليهاًبويرًاسمً"نواةًالسماتًاإلنسانيةًالمشتركة".ًوتحددًالسماتًاإلنسانيةًال

متجاوزةًللموادًالدراسية.ًيحددًالبرنامجًالمواضيعًالمتجاوزةًللموادًالدراسيةًالتيًتتعرفًعلىًالتجاربًالبشريةًالمختلفةًوالمتعلقةً

يوحدًالتعلمًفيًجميعًمدارسًالبكالورياًالدوليةًفيًمدارسًمختلفةًًفات.ًهذهًالمواضيعًجزءًمنًحلًوسطباألفرادًمنًمختلفًالثقا

العالمًتقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.ًإنهاًتقدمًالفرصةًلدمجًكلًمنًالمشاكلًالمحليةًوالعالميةًفيًكلًاألجزاءًالمعرفيةًفيًًحول

 المنهجًالمكتوبًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.
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 برنامج البحث

ًاًيقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًستةًمواضيعًمتجاوزةًللموادًالدراسيةًتمثلًجزءًكبير متوازنا منًالمعرفةًمنًأجلًأنًيحققًبرنامجاًا

لكلًمرحلةًدراسية.ًكلًمرحلةًدراسيةًمنًالصفًاألولًوحتىًالخامسًتٌدرسًوحدةًدراسيةًواحدةًمنًكلًجزءًمعرفيًفيًالعامً

العامًالدراسي.ًبينماًي درسًالصفًاألولًمنًالروضةًأربعًوحداتًوفيًالصفًالثانيًمنًالروضةًيتمًتدريسًخمسًوحداتًفيً

 الدراسيًالواحد.

 

 

عناصر األساسية للمنهج المكتوبال  

بحثًفيًطبيعةًالذات،ًوالمعتقداتًوالقيم،ًوالصحةًالشخصيةًوالبدنيةًوالعقليةًواالجتماعيةً

والروحية،ًوالعلقاتًاإلنسانيةًبماًفيهاًالعائلتًواألصدقاء،ًوالمجتمعات،ًوالثقافات،ًوالحقوقً

.أنًنكونًبشرااًوالمسئوليات،ًوماذاًيعنيً  

 من نحن

بحثًفيًتوجهناًفيًالزمانًوالمكان،ًوتاريخناًالشخصي،ًواألوطانًوالترحال،ًواستكشافاتً

الجنسًالبشري،ًواستكشافاتهًوهجراته،ًوصلةًاألفرادًبالحضاراتًوعلقاتهمًالمتبادلةًمنًمنظورً

 محليًوعالمي.

أين نحن في الزمان 

 والمكان

المشاعر،ًوالطبيعة،ًوالثقافة،ًوالمعتقداتًوهاًونعبرًعنًاألفكار،ًبحثًفيًالطرقًالتيًنكتشفًفي

 والقيم،ًوالطرقًالتيًنتأملًفيعاًإبداعاتناًونوسعهاًونستمتعًبها،ًوتقديرناًلماًهمًجميل.

 كيف تعبر عن أنفسنا

بحثًفيًعالمًالطبيعةًوقوانينهاًوالتفاعلًالقائمًبينًعالمًالطبيعةً)العالمًالماديًوالحيوي(ً

 والمجتمعاتًاإلنسانية،ًوكيفًيستخدمًالبشرًفهمهمًللمبادئًالعلميةًوالتقنيةًعلىًالمجتمعًوالبيئة.

 كيف يعمل العالم

 

بحثًفيًعلقةًاألنظمةًالتيًصنعهاًاإلنسانًبالمجتمعات،ًوهيكلًالمنظماتًووظيفتها،ًوصناعةً

البيئة.ًالقراراتًاالجتماعية،ًوالنشاطاتًاالقتصاديةًوتأثيرهاًعلىًالبشرًو  

 كيف ننظم أنفسنا

بحثًفيًالحقوقًوالمسئولياتًفيًصراعًالبشرًالدائرًلتقاسمًمواردًالكوكبًالمحدودةًمعًاآلخرينً

 واألحياءًاألخرى،ًوالمجتمعاتًوالعلقاتًداخلهاًوفيماًبينها،ًوتكافؤًالفرصًوحلًالنزاعات.

 مشاركة الكوكب

 

 

في سياق وحدات البحث، حيث أن كل وحدة تتناول موضوع متجاوز للمحاور  لطالب عن قضايا محلية وعالميةايبحث ويتعلم 

 الدراسية. يقوم الطالب بربط المواضيع والمساهمة لتعميق فهمهم من خالل وجهة نظرهم لشخصية وتجاربهم الثقافية.
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 مثال على وحدة بحث

:ًمنًنحنعنوان وحدة البحث  

 

مترابطةًتحتاجًللحفاظًعليهاًلتعملًبشكلًسليم.:ًأجسامناًمكونةًمنًأنظمةًالفكرة المركزية  

 

:ًالشكل،ًالتأمل،ًالمسئوليةالمفاهيم الرئيسية  

 

:ًالصحة،ًاألنظمةالمفاهيم ذات الصلة  

 

:ور البحثمحا  

 .شكلًووظيفةًأنظمةًالجسم 

 .كيفيةًترابطًأنظمةًالجسم 

 .كيفيةًالحفاظًعلىًصحةًأنظمةًالجسم 

 .ماًسيحدثًعندًفشلًأحدًأنظمةًالجسم 

 

 منهج مبني على المفاهيم

 

ًإنًأحدًالمبادئًالمركزيةًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًهوًالمبدأًالقائلًبأنًالبحثًالهادفًوالمنظمًهوًوسيلةًقويةًللتعلمًالذيًينشئ

المنهجًًالتزامرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًالمعنىًوالفهم،ًويتحدىًالطلبًكيًيشاركواًبأفكارًذاتًمغزى،ًولهذاًالسببًيتضمنًب

للمنهجًيتضمنًالمفاهيمًاألساسيةًكأحدًالعناصرً المبنيًعلىًالمفاهيمًكوسيلةًلدعمًذاكًالبحث.ًيوفرًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًإطاراًا

هاًفإنًمجتمعة،ًوإذاًكانتحال،ًالمفاهيمًالوحيدةًالجديرةًباالستكشاف.ًليهًأنًهذهًالمفاهيمًليست،ًبأيًعًومنًالمتعارفالرئيسية.ً

اًًتشكلًعنصرااً أيًمنهماًوالتيًتقعًفيًًوالمعلمونًأومنًعناصرًالمنهجًيكونًمصدرًإلهامًللتساؤالتًالتيًيكونهاًالطلبًًقويا

 صميمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.

 

  األفكار والمفاهيم الرئيسية للمنهج  األسئلة المهمة لفهم األفكار الرئيسية 

 الشكل كيفًيبدو؟

 الوظيفة كيفًيعمل؟

 السببية لماًهوًهكذا؟

 التغيير كيفًيتغير؟

 االرتباط كيفًيرتبطًبأشياءًأخرى؟

 المنظور ماًهيًوجهاتًالنظر؟

 المسئولية ماًهيًمسئوليتنا؟
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 التأمل كيفًنعرف؟

وخارجًإطارها،ًفإنًومنًخللًتحديدًالمفاهيمًذاتًالصلةًداخلًكلًمجالًمنًالمجاالتًالدراسية.ًوعبرًجميعًالمجاالتًالدراسيةً

اًًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًيكونًبذلكًقدًحددًعنصرااً جًالمتجاوزًللمجاالتًالدراسيةًفيًالتعليمًوالتعلم.ًتمنًعناصرًدعمًالنواًأساسيا

حدةًغةًأسئلةًأساسيةًتستخدمًبمرونةًعندًتخطيطًوحدةًقائمةًعلىًالبحث،ًهيًالتيًتعطيًالودًعرضتًهذهًالمفاهيمًاألساسيةًبصيلق

شكلها،ًوتحددًاتجاههاًوهدفها.ًعلىًسبيلًالمثال،ًيعدًسؤالً"ًماًهيًوجهاتًالنظر؟"ًتدريبًشائعًفيًمدارسًالبكالورياًالدوليةً

التيًتقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًحولًالعالم.ًهذهًاألسئلةًتوسعًتفكيرًالطلبًوتأخذًبهمًنحوًعقليةًعالميةًتعبرًعنًالفضولً

اآلخرينًبعينًاالعتبار.ًوالرغبةًألخذًرأي  

 

 

 أمثلة على استخدام األفكار والمفاهيم

  المثال األول

الحاديةًعشرًتحتًموضوعًمشاركةًالكوكب،ًكانتًالوحدةًالمركزيةً"إيجادًحلولًوفيًوحدةًبحثًلطلبًماًبينًعمرًالعاشرةً

ماًهيًأسبابًالنزاعاتًًالتاليةًالمتعلقةًبالمفاهيم.مسالمةًللنزاعاتًتؤديًإلىًحياةًأفضلًللمجتمع".ًقامًالمعلمًبسؤالًاألسئلةً

 الحاصلةًفيًالمجتمع؟ً)المقترحًمنًالمفهومًالرئيسي:ًالسببية،ًوالسؤال:ًلماًهوًهكذا؟(.

 .كيفًتحلًالخلفاتًبلًنزاعات؟ً)المقترحًمنًالمفهومًالرئيسي:ًالمنظور،ًوالسؤال:ًماًهيًوجهاتًالنظر؟(ً-

ً.؟ً)المقترحًمنًالمفهومًالرئيسي:ًالمسئولية،ًوالسؤال:ًماهيًمسئوليتنا؟(الفوضىًبدالًمنًحالةسلوكً كيفًيعتبرًالسلمً-

 

 المثال الثاني

،ًوكانتًالفكرةًالرئيسية:ً؟فيًوحدةًالبحثًلطلبًماًبينًسنًالرابعةًوالخامسةًتحتًوحدةًبحثًعنوانهاً"كيفًنعبرًعنًأنفسنا"

 نستخدمًاللعبًللتعبيرًعنًمشاعرناًوافكارناًولنتوصلًإلىًمفاهيمًجديدة.ًطرحًالمعلمًاألسئلةًالتالية:ً

(لماذاًنلعب؟ً)المقترحًمنًالمفهومًالرئيسي:ًوجهةًالنظرًوالسؤال:ًماًهيًوجهاتًالنظر؟ً-  

تعلقًوالسؤال:ًكيفًيعمل؟(.كيفًنلعبًمعًاألخرين؟ً)المقترحًمنًمفهومًالوظيفةًالمً-  

كيفًتساعدناًاأللعابًعلىًالتعلم؟ً)المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيًاالرتباط،ًوالسؤال:ًكيفًترتبطًاألفكارًببعضهاًالبعض؟(ًً-  
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 مهارات البحث: ماذا نريد أن يكون باستطاعة الطالب عمله؟

 

فيًمعتقداتًوممارساتًبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.ًورغمًذلك،ًالًيحولًالتركيزًعلىًتطويرًًإنًالسعيًوراءًالفهمًيعدًأمرااًً رئيسياًا

استيعابًالمفاهيمًدونًاالعترافًبأهميةًتطويرًالمهارات.ًفإنًإنشاءًالمعنى،ًومنًثمًالفهم،ًيكتملًعنًطريقًاكتسابًالطلبًلعددً

راتًعلىًأمثلًوجهًفيًسياقًأوضاعًحقيقيةًكتلكًالتيًتوفرهاًوحداتًالبحثًفيًمنًالمهاراتًوتطبيقهمًلها.ًويتمًتطويرًهذهًالمها

برنامجًالسنواتًاالبتدائية.ًوفيًحينًأنهًمنًالمهمًأنًيشجعًجميعًالمعلمينًويعززواًتطويرًالمهاراتًعنًطريقًإتاحةًالفرصً

اًًالمتضمنةًفيًتجاربًالتعلمًالحقيقية،ًيصبحًمنًالمناسبًعلىًوجهًالخصوصًأنًيترك هذاًالتوقعًعلىًًمعلميًاألطفالًاألصغرًسنا

أرضًالواقعًبأساليبًملئمةًلمجموعةًالمتعلمين.ًوعندماًيتعلمًالطلبًعنًالموادًالدراسيةًومنًخللها،ًفإنهمًيكتسبونًتلكً

مًالطلبًاللغةًفإنهمًيًتتبعًلهًهذهًالموادًالدراسية.ًفعلىًسبيلًالمثال،ًعندماًيتعلبعينهاًالتيًتعرفًفرعًالمعرفةًالذالمهاراتً

يصبحونًقادرينًعلىًالقراءةًوالكتابة،ًوعندماًيتعلمونًالرياضياتًفإنهمًيصبحونًقادرينًعلىًفهمًواستخدامًاألرقام.ًإنًاكتسابً

حث.ًهًالمهارةًتزودًالطالبًبأدواتًالبألنًهذًاستخدامًاألرقام،ًبمفهومهاًالواسع،ًهيًأمورًأساسيةًنظرااًومهاراتًالقراءةًوالكتابةً

يهاًومعًذلك،ًيتمثلًموقفًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًضرورةًإتقانًالطلبًلمجموعةًمنًالمهاراتًتفوقًتلكًالمهاراتًالتيًيشارًإل

نهاًمهاراتًأساسية،ًمنًأجلًإجراءًبحثًهادفًومنًأجلًاإلعدادًالجيدًللتعلمًمدىًالحياة.ًوتشملًهذهًالمهاراتًالتيًعادةًعلىًأ

الموادًالدراسيةًوتتجاوزهاًأيضاًعلىًالمهاراتًالضروريةًلتعزيزًفهمًالطبيعةًالمعقدةًلحياةًالطلبًبصورةًًتتصلًبجميعًمجاالت

 كاملة.

 مهارات منهج البحث

اكتسابًالمعرفة،ًاالستيعاب،ًالتطبيق،ًالتحليل،ًالتركيب،ًالتقييم،ًالتفكيرًالجدلي،ًالتفكيرً

 فوقًالمعرفي.

 مهارات التفكير

المسؤولية،ًاحترامًاآلخرين،ًالتعاون،ًحلًالنزاعات،ًاتخاذًالقراراتًالجماعية،ًتبنيًتحملً

 أدوارًمتنوعةًضمنًالمجموعات.

 المهارات االجتماعية

 المهارات التواصلية  االستماع،ًالتحدث،ًالقراءة،ًالكتابة،ًالمشاهدة،ًالعرض،ًالتواصلًغيرًاللفظي. 

الحركيةًالدقيقة،ًالوعيًالمكاني،ًالتنظيم،ًإدارةًًالمهاراتًالحركيةًالكبرى،ًالمهارات

 الوقتًالسلمة،ًأسلوبًالحياةًالصحي،ًقواعدًالسلوك،ًالخياراتًالمطلعة.

 مهارات اإلدارة الذاتية

صياغةًاألسئلة،ًالملحظة،ًالتخطيط،ًجمعًالبيانات،ًتسجيلًالبيانات،ًتنظيمًالبيانات،ً

 تفسيرًالبيانات،ًعرضًنتائجًالبحث.

ارات البحثيةالمه  

 

ظهروا؟روا ويُ المواقف: ماذا نريد أن يشعر الطالب وأن يقد    

 

اً أنًيكونًًذاًعقليةًدولية.ًفمنًالمهمًجدااًًعلىًالرغمًمنًالوعيًبأهميةًالمعرفة،ًوالمفاهيمًوالمهارات،ًإالًأنهاًوحدهاًالًتنشئًشخصا

كًتركيزًعلىًتطورًالمواقفًالشخصيةًتجاهًالناسًوالبيئةًوالتعلم،ًوهيًمواقفًتساهمًفيًرفاهيةًالفردًوالجماعة.ًإنًالقرارًهنا
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أنظرًالجدولًفيًاألسفل(ًعنصراًأساسياًفيًالبرنامج،ًهوًبمثابةًالتزامًمنًجانبًبرنامجًالسنواتً)بوجوبًاعتبارًالمواقفً

م.االبتدائيةًبتبنيًمنهجًزاخرًبالقي  

 المواقف في الجدول أدناه تم اقتراحها من برنامج السنوات االبتدائية على المدارس أن تشجعها:
  

 

 

 

   مواقف منهج البحث

 تقديرهمًلروعةًوجمالًالعالمًوسكانه.

 
 التقدير

 االلتزام التزامهمًبتعلمهمًوالحفاظًعلىًاالنضباطًالذاتيًوالمسئوليةًوالتحليًبهما.

 

فيًقدرتهمًكمتعلمين،ًوالتحليًبالشجاعةًمنًأجلًالمجازفة،ًوتطبيقًماًتعلموهًالشعورًبالثقةً

 واتخاذًقراراتًوخياراتًملئمة.
 الثقة بالنفس

 

 التعاون التعاون،ًوالتضافر،ًوتبنيًدورًالقيادةًأوًالتبعيةًوفقًماًتمليهًاألحوال.

 

 اإلبداع اإلبداعًوسعةًالخيالًفيًتفكيرهمًومعالجتهمًللمشاكلًوالمعضلت.

 

 الفضول فضولهمًحولًطبيعةًالتعلم،ًوحولًالعالمًوسكانهًوثقافاته.

 

تخيلًأنفسهمًمكانًشخصًآخرًكيًيفهمواًمنطقهًومشاعره،ًليكونواًمنفتحينًعلىًوجهاتًنظرً

 اآلخرينًومتأملينًلها.ً
 التعاطف

 الحماس االستمتاعًبالتعلمًورغبتهمًفيًبذلًمجهودهمًفيًهذهًالعملية.

 

الخاصةًبناءًعلىًحججًمنطقية.ًوالقدرةًعلىًًوإصدارًأحكامهمالتفكيرًوالتصرفًباستقللية.ً

 الدفاعًعنًأحكامهم.
 االستقاللية

 

 النزاهة  التحليًباالستقامةًوإظهارًحسًواعًباإلنصاف.

 

 االحترام احترامًأنفسهمًواآلخرينًوالعالمًمنًحولهم. 

 

والتنوعًالموجودًفيًالعالم.ًوأنًيستجيبواًالحتياجاتًاآلخرين.أنًيكونواًمراعينًللختلفاتً  التسامح 

 

 

 

 صف منهج البكالوريا الدولية
 

.ًفيًأغلبًاألحيانًيشاركًالطلبًفيًنقاشاتًجماعيةًبينماًيقومًوترتيبًالفصلفيًأنشطةًًاالبتدائيةتنعكسًسماتًبرنامجًالسنواتً

هذاًالنقاشًمعروضاًطوالًالوحدةًلإلشارةًإليهًالحقاًعنًالحاجة.ًيستطيعًًوسيبقىًنتاجالمعلمًبتسجيلًنتاجًهذاًالنقاشًبشكلًمرئي.ً

همًأيضاًالعملًمعًشريكًأوًبمفردهم.ًجمعًالمعلوماتًأوًالتحضيرًلعرضًمعين.ًيمكنًللبحث،الطلبًالعملًفيًمجموعاتًصغيرةً

ًتعاونهم،ًومبادرةًالطلب،سيكونًهناكًأيضاًوقتًمخصصًللشرحًالمباشرًللصفًأوًللعملًالفردي.ًيتميزًالفصلًبالحيويةً

وفرًتتأنحاءًمختلفةًمنًالفصل.ًيقومًالطلبًبالقيامًبمشاريعًمختلفةًفيًنفسًالوقتًأحيانا.ًًوعملهمًفيتحضيرهمًللوسائلًالتعليميةً

كرةًوالفهذاًالتعلمًفيًالفصل.ًباإلضافةًإلىًذلكًتكونًسماتًالمتعلمًًوتعرضًنتائجالتعلمًًودعمًعمليةوسائلًتعليميةًوفيرةًلتحفيزً

إلثراءًًمًتصميمًالمنهجًلخلقًمجتمعًيقومًفيهًاألطفالًوالكبارًسواسيةًبالتحقيقًفيًاألفكارًالمهمةثضةًفيًالفصل.ًمعروًالمركزية
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البناءًالنشطًللمعنىًبالربطًبينًالتجاربًالبشريةًوالمعلوماتًًوالهدفًهولها.ًنقطةًالبدايةًهيًمعرفةًالطلبًالحاليةًًهموتحسينًفهم

التخصصات.ًوالعملياتًمن  

 

 أمثلة عن أنشطة البكالوريا الدولية 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة اإلبداع في حل مختلف المشكالت من حولهم.

يستطيع طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة التواصل والعمل في مختلف المجموعات لمناقشة 

 ومشاركة أفكارهم. 
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 صف البكالوريا الدولية
 

 صف البكالوريا الدولية

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

يستخدم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة مصادر وأدوات مختلفة للبحث عن المعلومات 

 ولتحليلها.  

 

 يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة الثقة في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة.
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 صف البكالوريا الدولية
 

 

 صف البكالوريا الدولية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة الحماس والفخر اتجاه التعلم واتجاه أعمالهم.

 يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة االستقاللية لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم. 



  

21 
 

 صف البكالوريا الدولية
 

 

 

 صف البكالوريا الدولية

 

 
 

 

 

 
 

 
يهتم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة بنشر الوعي بين الناس حول مختلف القضايا المهمة 

 حول العالم. 

 يه

 يتقبل ويحترم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة اختالفات األخرين.   
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 صف البكالوريا الدولية

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة فضوليين لمعرفة طبيعة العالم والبيئات حولهم.

بمختلف القضايا وملتزمون في مساعدة األخرين.طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة يهتمون   
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 صف البكالوريا الدولية
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة االحترام والشجاعة والنزاهة في مواقف الحياة 

 اليومية. 
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 التقييم كتغذية راجعة

 

الهدفًاألساسيًمنًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًهوًتوفيرًوإعطاءًفكرةًعنًمدىًتقدمًالعمليةًالتعليمية.ًبرونرًاقرًانهًيجبً

تعريفهمًبمستواهمًالتعليميً)برونرًًبلًبهدفإعطاءًالطلبةًفكرةًعنًتقدمهمًالدراسيًليسًلهدفًالعقابًاوًالمكافأةً

نًتعكسًمخرجاتًالتعليمًوالتيًأصميمًأدواتًتقييمًالتيًمنًشأنهاًياتًتقييمًوت(.ًعلىًالمعلمينًاختيارًاستراتيج1961:26

تعليميةًمحددة.ًحيثًيحتاجًالمعلمونًإلىًتوظيفًاستراتيجياتًتقييمًدقيقةًواألخذًبعينًًةسيرًعمليمنًشأنهاًانًتوضحً

لدوليةًيؤكدًعلىًأهميةًتقييمًالنفسًلكلًمنًباإلضافةًإلىًانهًبرنامجًالبكالورياًاًطالب،فروقاتًالتعلمًالفرديةًلكلًًاالعتبار

 المعلمًوالطالب.

ملفاتًتحتويًعلىًاألعمالًالمختلفةًًالنماذج،استخدامًًالسجلت،ًالقوائم،ًكاستخدامتًالتقييمًالمختلفةًواياتًواداستراتيج

(.ًحيثًمن1986ً(ًوطرقًالتعلمًالمتعددةً)برونر1993ًمصممهًلتشملًمختلفًأنواعًالذكاءًالمختلفةً)جاردنرًًللطلبة،

حيثًًاليومية.مختلفًمواقفًالحياةًًوأدائهمًفيانًتسجلًبشكلًفعالًاستجاباتًالطلبةًًشأنًهذهًاالستراتيجياتًواألدوات

ييمًاألخرىًكاالختباراتًوذلكًإلعطاءًفكرةًعنًمستوىًالطالبًتًالتقوادأامًأدواتًالتقييمًالمختلفةًمعًقدًيتمًاستخد

الدوليةًيتعرفًعلىًأهميةًتقييمًعمليةًًالبكالوريانًمنهجًبرنامجًإبرنامجًالبكالورياًالدولية.ًحيثًفهمهًلًاألكاديميًومدى

البحثًوكذلكًاتعرفًعلىًمخرجاتًعمليةًالبحث.ًيقومًالمعلمًبتسجيلًتفاصيلًعمليةًالبحثًالتيًيقومًبهاًالطالبًاثناءً

للمادةًالتيًيتمًتدريسهاًفيًالصف.للوحدةًوًأعمقالوحدةًوذلكًإلعطاءًمعنىً  

إذا:ًاالعتبارحيثًيقومًالمعلمًباألخذًبعينً  

التأكدًمنًذلكًعنًمدىًعمقًأسئلةًالطلبةًعنًً،ًويتممعينةًةتتطورًخللًفترةًزمنيًالبحثًوالتساؤلكانتًطبيعةًعمليةًً-

 الوحدة.ً

مختلفًمصادرًالمعرفةًًوهذهًالحلولًتقومًعلىًربطًحلول،كانًالطلبةًمستوعبينًلفكرةًانًكلًمشكلةًتحتاجًإلىًً-

 المرتبطةًببعضهاًالبعض.ً

وناجحًبةًعرضًمدىًاتقانهمًلمهاراتًمختلفةًوكذلكًتحليهمًبالمعرفةًالتيًتساعدهمًعلىًاجراءًبحثًدقيقًاستطاعًالطلً-

إيجادًالحلولًوحلًالمشكلت.ًًوكذلك  

ًاثباتًاستقلليتهمًومدىًقدرتهمًعلىًالتعاونًوالعملًمعًالغير.ًالطلبةًًاستطاعًً-  

 

الطالب ملفات اتفاقية  

اللغةًمسؤوليةًعرضًدالئلًعلىًتعلمًالطلبة.ًحيثًتعتبرًسجلتًأعمالًالطلبةًكمثالًعلىًماًسبق.ًتتحملًمدرسةًكويتًثنائيةً

عمالًالطالبًأقييمًأداءًالطالبًوأعماله.ًفسجلًفسجلتًاعمالًالطلبةًهيًطريقةًلجمعًمعلوماتًعنًعمليةًالتعلمًوذلكًلتسجيلًوت

وكذلكًتقييمًًوإبداعه،ًالتفكير،مدىًتطورًمهاراتهًًنموه،ًالطالب،هوًسجلًعنًالعمليةًالتعليميةًللطالبًوهوًمصممًليعكسًنجاحً

ًةمعينًةمدىًتقدمًالطالبًخللًفترةًزمنيًصورةًعنعمالًالطالبًيٌعتبرًاحتفالًبعقلًنشطًوفعال.ًفهوًيعطيًأالطالبًلنفسه.ًفسجلً

المعلمونًوكذلكًأولياءًاألمورًمنًالتأملًوذلكًًالطلبة،عمالًالطالبًيٌمكنًأحيثًانهًسجلًكذلكًكجزءًمنًمجموعة.ًكفردًفعالًو

عمالًالطلبةًانًيحتويًأعلىًسجلًالطلبةًليستطيعًالطلبةًوضعًأهدافًفرديةًوخططًتعليميةًفعالة.ًحيثًًالقوةًلدىبمعرفةًجوانبً

عمالًالطلبةًلعرضًمدىًتقدمًمعرفةًأسجلًًوكذلكًيٌستخدمالمجاالتًوالموادًالدراسية.ًًعلىًمختلفًالمهاراتًالتعليميةًفيًمختلف

ية.ًحيثًالطالبًخللًمختلفًالوحداتًواستيعابهًلمهاراتًالبكالورياًالدوليةًومدىًتحليهمًبمواصفاتًطالبًوحدةًالبكالورياًالدول
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عمالًالطلبةًفيًمرحلةًتكوينًأاستخدامًصورًعنًريقًعمالًالطالبًتسجيلًعمليةًالتعلمًومخرجاتهاًوذلكًعنًطأعلىًسجلً

والمعلمونًوأولياءًاألمور.ًًأنفسهم،المعنى.ًوكذلكًيٌستخدمًسجلًاعمالًالطلبةًكوسيلةًلتقييمًمدىًتطورًالطالبًللطلبةً  

 نموذج منهج البكالوريا الدولية

 

 

 الكتب المدرسية

هجًالبكالورياًالدوليةًفيًبرنامجًالبحثًللسنواتًاألساسية.ًحيثًيتمًاستخدامًمنمدرسةًكويتًثنائيةًاللغةًهيًمدرسةًمعتمدةًلتدريسً

نحاءًالعالم.أمختلفً  

الكتبًالمختلفةًًالكتبًالمدرسيةًتعتمدًعلىًمحتوىًدراسيًواحدًوالًيشملًفروقاتًالتعلمًالفردية.ًحيثًيوجدًلديناًالعديدًمن

لتعزيزًالعمليةًالتعليمية.ًيعتمدًالمعلمونًعلىًالعديدًمنًاألدواتًوالمصادرًالتعليميةًالتيًتعتبرًمشابههًللكثيرًمنًنشطةًتعليميةًأو

 المهاراتًوالمواضيعًالموجودةًفيًالكتبًالمدرسيةًمثلًموقعًالقراءة،ًوموقعًمهاراتًالرياضياتًوكذلكًموقعًالتهجئة.ً

 

ياتالعلوم، والدراسات االجتماعية، والرياض  

حثًالمختلفة.ًومنًالجديرًتعتبرًموادًالعلوم،ًالدراساتًاالجتماعيةًوالرياضياتًمنًالموادًالتيًيتمًتدريسهاًمنًضمنًوحداتًالب

ًي،ابتدائاألولىًوالثانيةًًالمرحلتينوفيًًالعلوم.الدراسيةًعلىًاألقلًتركزًعلىًًالسنةخللًًوحدتينًدراسيتيننهًسيتمًتدريسًأبالذكرً

العربية.ًولكنًسيتمًتدريسًالرياضياتًباللغةًاإلنجليزيةًمنًالصفًالثالثًللصفًالخامس.ًباللغةًالرياضياتيتمًتدريسً  
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 فنون المسرحيةالموسيقى وال

ًلطلبًمنااألساسيةًفيًالبكالورياًالدولية.ًلذلكًي توقعًمنًجميعًًبرنامجًالسنواتجزءًمنًًيةالمسرحالفنونًوًمادتاًالموسيقىتعتبرً

علىًاآلالتًًالغناء،ًوالعزفالصفًاألولًاالبتدائيًوحتىًالصفًالخامسًاالبتدائيًالمشاركةًفيًهذهًالصفوف.ًوهذاًيشملً

 الموسيقيةًوالتمثيلًومهاراتًااللقاء.

 الدرجات والشهادات

دًمنًالطرقًالمختلفةًلتقييمًأداءًيستخدمًالمعلمونًالعديالتقييمًجزءًمهمًمنًالعمليةًالتعليميةًلطفلك.ًًاللغة،فيًمدرسةًكويتًثنائيةً

وكذلكًأداءًالطالبًالفرديًوادائهًفيًالعملًًالواجبات،الطالبًومدىًتقدمه.ًوتتضمنًعمليةًالتقييمًتسجيلًالملحظات،ًاالمتحانات،ً

والذيًسيتمًعرضهًفيًاجتماعاتًأولياءًاألمور.ًالطلبة،التعاوني.ًسيتمًتجميعًنماذجًمتعددةًمنًأعمالًالطلبةًفيًسجلًأعمالً  

المهارات، كما في الشكل نظام درجات مكون من أربع نقاط لتقييم عمل الطالب أدائه في عدد من على تعتمد المرحلة االبتدائية 

: التالي  

 مواصفات اإلنجازات:

 

Grade 

  

Descriptor 

EE متوقعالتفوق  انجازات الطالب.  

 

ME  الطالب كما هو متوقع.انجازات  

 

AE .انجازات الطالب مقاربة للتوقعات 

 

BE .انجازات الطالب أقل من التوقعات 

 

N/A ال ينطبق 

 

 

 مواصفات الجهود:

  

Grade 

  

Descriptor 

E .جهود الطالب تفوق المتوقع 

 

M .جهود الطالب كما هو متوقع 

 

A .جهود الطالب مقاربة للتوقعات 

 

B  قل من التوقعات.أجهود الطالب  
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N ال ينطبق 

 

  

 الواجبات المنزلية 

منًوسائلًتقويةًالمهاراتًحيثًإنهًيعملًعلىًتعزيزًًوهوًوسيلةيعتبرًالواجبًالمنزليًعنصرًضروريًفيًالبرنامجًالتعليميً

ًيتضمنًهذاًالجدولًخميس.يتمًنشرًجداولًالواجبًالمنزليًعلىًموقعًالمدرسةًااللكترونيًوذلكًكلًيومًًالصف.الفهمًفيًغرفةً

ًالواجباتًالمنزليةًلألسبوعًالقادمًباإلضافةًإلىًمواعيدًاالختبارات.

ًئهمًبانتظامًللتأكدًمنالعامةًحيثًيترتبًعلىًأولياءًاالمورًمراجعةًأعمالًأبناًورسائلًالتذكيركماًتتضمنًهذهًالجداولًالمواعيدً

أنهًسيتمًتحديدًالواجبًالمنزليًًالمنزل،ًكمافيًًومناسبًللدراسةإكمالًالواجبًالمنزلي،ًكماًيجبًأنًيتمتعًالطلبًبمكانًهادئً

عًمًمدةًالدراسةًاليوميةًالرئيسية.ًخللًالعطليتمًإعطاءًالواجبًًاألسبوع.ًلنفيًجميعًالموادًاألساسيةًاثناءًإعطاءًالمقررًخللً

دقيقةًتقريبا.ًيوجدًعدةًأنواعًمنًالواجبًالمنزليًاليوميًوهذاًيهدفًإلىًتوفيرًالفرصةًالمناسبة90ًًالواجبًالمنزليًحواليً

للطالبًلمزاولةًالدراسةًوأداءًالواجبًبشكلًمستقلًفيًالمنزل.ًالًيتمًتصحيحًالواجباتًالمنزليةًفيًالصفًبشكلًفردي،ًبلًبشكلً

سجيلًمنًأنجزًالواجبًوعملًعليهًومنًلمًيقمًبالعمل.ًفالتركيزًيكونًعلىًجهدًالطالبًومحاوالتهًللحلًجماعي،ًويقومًالمعلمًبت

ًأكثرًمماًيكونًالتركيزًعلىًصحةًاألجوبة.ً

خرىًللواجبًالمنزليًتتضمنًالمشاريع،ًاالبحاث/الخططًوإعدادًدروسًجديدةًوكذلكًأداءًالواجبًفيًعددًمنًأهناكًأشكالً

ًقراءة،ًموقعًالتهجئة،ًوموقعًمهاراتًمادةًالرياضياتً....ًالخالمواقعًكموقعًال

 لن يتم تعيين أي اختبارات في اليوم الذي يلي العطلة.

 الواجب المنزلي دفتر

المتحانات،ًالتدوينًواجبهمًالمنزليًأوًلتدوينًمواعيدًًالدفترًسيستخدمًالطلبًحيثالمنزلي،ًللواجبًًبدفتركلًطالبًًتمًتزويدي

لمينًعنتمنىًمنًأولياءًاألمورًكتابةًالملحظاتًللمًوالمنزل.بينًالمدرسةًًانًيكونًأداةًفعالةًللتواصلعلىًًهذاًالدفترحيثًيساهمً

ر دفتيجب على أولياء األمور مراجعة ًخر.آوًأيًشيءًأأسئلةًتتعلقًبالواجب،ًالدرسًأيًفيًحالًوجودًالواجبًاليوميًفيًدفترً

  كتابة أي مالحظات مهمه من قبل المعلمين.تمت في حال  بشكل يومي الواجب

جباري ويتم استخدامه من قبل بعض المعلمين. حيث يستطيع إغير  ومن الجدير بالذكر ان برنامج الدوجو هو برنامج اختياري

 أولياء األمور التواصل مع المعلم من خالله ولكن هذا التطبيق ال يُلغي دور دفتر الواجب المنزلي.

المكثف برنامج القراءة  

يبدأًهذاًالبرنامجًمنذًبدايةًإضافيةًفيًالقراءة.ًبرنامجًقراءةًمكثفًللطلبةًالذينًيحتاجونًمساعدةًًاللغةتوفرًمدرسةًالكويتًثنائيةً

دقيقة.ًسيكونًهناكًجلستانًفيًاألسبوعًوذلكًاثناءًاليومًالمدرسي.ًسيتمًاختيار40ًًالعامًالدراسيًإلىًنهايته.ًمدةًالجلسةًستكونً

طلبةًمنًقبلًمعلمًالصفًكحدًاقصىًللبرنامج.ًسيكونًهناكًملفًلكلًطالبًفيًالبرنامجًلتسجيلًتقدمًالطالب.ًوسيتمًأيضاًًثلث

 إعطاءًبياناتًتقييمًالطالبًإلىًكلًمنًمعلمًالصفًووليًاألمر.
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 برنامج تنمية المهارات 

ًمهاراتهمًسينالذينًيرغبونًفيًتحًللطلبًكًمادةًالرياضياتوكذلًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًسيتمًتوفيرًحصصًلتنميةًالمهارات

ًيًكلساعتينًفًلمدةالحصصًًوستكونإذاًكانًطفلهًفيًحاجةًللتسجيلًفيًهذاًالبرنامج،ًًوليًاألمرًوسيتمًإبلغ،ًفيًمجالًمعين

ًالرسومًالمدرسيةًالًتتضمنًرسومًالتسجيلًفيًبرنامجًتنميةًالمهارات.ًملحظةًأنًيرجىًسبت.يومً

 

 (اآليبادمبيوتر المحمول )الذكية والكأجهزة األلواح 

تتبنىًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًسياسةً)اجلبًجهازكًالخاص(.ًهذاًيعنيًإنهًيجبًعلىًجميعًالطلبةًجلبًأجهزتهمًاإللكترونيةً

التوقيع على استمارة الموافقة. وعلى جميع أولياء األمور واستخدامهاًداخلًالصفًفيًأغراضًالبحثًفقطًوتحتًإشرافًالمعلم.ًً

كماًً.والتي تعفي المدرسة من أي مسؤولية في حال فقد أو تضرر الجهاز قبل السماح للطلبة بإحضار األجهزة اإللكترونية للصف

رًيأنهًيجبًتسجيلًالرقمًالمتسلسلًلهذهًاألجهزة،ًكذلكًيمنعًمشاركةًاألجهزةًاإللكترونيةًبينًاألشقاءًوالشقيقات.ًالمدرسةًغ

ً.جهزةًمعًاالشقاءًوالشقيقاتًفيًالمدرسةألنهًالًيسمحًمشاركةًاأكماًًاآليبادمسؤولةًعنًفقدانًاوًايًضررًيلحقًبأجهزةً

فيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًنهدفًإلىًخلقًطلبةًيتواصلونًبطرقًفعالةًومسؤولةًعلىًالصعيدينًالمحليًوالعالمي.ًفالطلبةً

رًعنًفهمهمًوسيتمًحثهمًعلىًالتفاعلًفيًمختلفًاألنشطةًالفرديةًوالجماعية.سيواصلونًالبحثًوالتأملًوالتعبي  

 هذاًاالتجاهًفيًربطًالتعليمًبالتكنولوجياًيساهمًفيًتطويرًوتحسينًمختلفًالمهاراتًوالمعرفة.

ًأيًمنًهذهًاألدواتًقيدًاالستعمالًمعًعلىًتمًالعثوروإذاًالًيسمحًللطالبًبجلبًالهواتفًالنقالةًأوًاأللعابًالكترونيةًإلىًالمدرسة،ً

ًيمكنًآخروأيًجهازًالكترونيًًوالكومبيوترًالمحمولاآليبودًًاآليباد،الطالبًسيتمًمصادرتها،ًوسيتمًإرجاعهاًفقطًإلىًوليًاألمر.ً

ًفها.تلعلماًبأنًالمدرسةًلنًتتحملًمسئوليةًفقدًهذهًاألدواتًأوًًيًغرضًالبحثًوبتوجيهًمنًالمدرس.استخدامهاًفقطًف

 

اآليباداستخدام برامج   

 سيتمًاستخدامًثلثًبرامجًرئيسيةًفيًكلًمنًالصفًوالمنزلًكماًذ كرًأعله.ًهذهًالبرنامجًهي:

برنامجًالقراءةًً Razkids, برنامجًالتهجئة Spelling City, وبرنامجًمهاراتًمادةًالرياضيات IXL 

مختلفًالمستوياتًالتعليمية.ًحيثًتعطيًهذهًالبرامجًفرصةًألولياءًاألمورًت عتبرًهذهًالبرامجًكشكلًمنًاشكالًالبرامجًالتيًتشملً

 لمتابعةًأطفالهمًوالعملًمعهمًفيًالمنزلًلتعزيزًوتقويةًمهاراتهم.

 

اآليبادتقارير استخدام برامج   
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أنشطةًالطالب.ًحيثًيستطيعًمعلمًالصفًمتابعةًًأعله،لدىًكلًمعلمًصفًقائمةًبأسماءًالطلبةًفيًالبرامجًاإللكترونيةًالتيًذ كرتً

المهاراتًًالبرنامج،الوقتًالذيًتمًقضائهًفيًًعنها،األسئلةًالتيًتمًاإلجابةًًالطالب،وتوفرًهذهًالبرامجًتقاريرًمفصلةًعنًمدىًتقدمً

.الخ.التيًتمتًتغطيتهاًفيًالبرنامجً  

  

 التقييم

منًشأنًهذهًاالمتحاناتًتقييمًمستوىًالطالبًوإعطاءًخرًالعامًالدراسي.ًآتقييمًمختلفةًللطلبةًفيًبدايةًوًسيتمًإعطاءًثلثًامتحانات

 لمحةًعنًمعرفةًالطالبًاألوليةًعنًموضوعًما.ً

قاتًفروتقييمًمهارةًالكتابة:ًيع مدًإلىًتقييمًمهاراتًكتابيةًمعينةًوكذلكًيساعدًالتقييمًفيًوضعًخططًتدريسيةًفعالةًتشملًمختلفًال

 التعليمًالفرديةًومختلفًالمستوياتًفيًالكتابة.

موحدةًتعطيًفكرةًعنًمستوىًالقراءةًلدىًالطالبًوالكتبًالتيًتناسبًهذاًالمستوى.ًكماًًةهيًامتحاناتًتقيميتقييمًمستوىًالقراءة:ً

.ًانًهذاًالتقييمًيحللًاالستراتيجياتًالتيًيستخدمهاًاوًالتيًالًيستخدمهاًالطالبًفيًالقراءة  

امتحانًموحدًيتمًإعطائهًللطلبةًفيًبدايةًونهايةًالعامًالدراسي.ًهوالرياضيات:ًتقييمًمهاراتًمادةً  

هيًملفاتًتحتويًعلىًأهدافًتعليمية.ًهذهًاألهدافًتغطيًالوحداتًالتعليميةًعلىًمختلفًًوحدةًالبكالورياًدولية:ًمهاراتًمنهج

 المراحلًومختلفًالمهاراتًبطريقةًمتسلسلة.ً

 

طط األسبوعيةالخ  

وضعًخططًأسبوعية،ًويتمًوضعًتتبعًالمدرسةًجدولًالستةًأيامًولكنًيقومًالمعلمونًبوضعًخططًالواجبًبشكلًأسبوعي.ًتقومً

هذهًالخططًعلىًموقعًالمدرسةًعلىًاالنترنتًكلًيومًخميس.ًستتضمنًالخططًموادًاللغةًالعربيةًواإلنجليزيةًوالرياضيات.ًًًكماً

يةًمهاراتًوحدةًالبحث،ًوكلماتًالتهجئةً,ًوالواجباتًالمنزليةًوكذلكًمواعيدًاالختبارات.ًولنًيتمًتوفيرًستتضمنًالخطةًاألسبوع

ًن سخًورقيةًعنًالخطةًاألسبوعيةًحيثًنحاولًالتقليلًمنًاستخدامًالورقًفيًالمدرسة.ً

ً

 طلبات النقل من الصفوف

وسيتمًًةولكنًسيسمحًالنقلًتحتًظروفًمعينًأولياءًاألمور.دونًأيًتدخلًمنًأيًصفًتتحفظًالمدرسةًعلىًحقًوضعًالطلبةًفيً

 بعدًالقيامًبالخطواتًالتالية:

منطقية.ًعلىًحسبًالطلب:ًدراسةًالموقفًبشكلًدقيقًوتسجيلًأسبابًً-  

إعطاءًالطالبًوقتًكافيًللتكيفًمعًالصف.ً-  

جًالصف.سيتمًملحظةًالطالبًلمدةًأسبوعًمنًقبلًاألخصائيةًاالجتماعيةًفيًداخلًوخارً-  

سيتمًإعطاءًتقريرًمفصلًعنًحالةًالطالبًمنًقبلًاإلخصائيةًإلىًمديرةًالمدرسة.ً-  
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االجتماعًمعًذويًالطالبًلمناقشةًمعطياتًالتقرير.ً-  

الطلباتًالمتعلقةًبوضعًالتوائمًفيًنفسًالصف،ًاألصدقاءًاوًاألقاربًسيتمًأخذهاًبعينًاالعتبارًعلىًحسبًتوافرًمقاعدًفيًً-

السابقة.ًالسنةالصف.ًوعلىًوليًاألمرًتعبئةًنموذجًبشأنًهذاًالطلبًفيًنهايةً  

المعلومات العامة الثالث:القسم   

لقًخطًتواصلًقويًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمور.ًيوضحًالجدولًأدناهًدليلًاالتصالًخًةهميأكمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًت دركً

متعلقًبالطالبًاوًالمدرسة.ًًإذاًلمًيتمًحلًالمشكلةًاوًاإلجابةًعنًالسؤالًمنًقبلًهذاًلإلجابةًعنًسؤالًمعينًًالمناسببالشخصً

علىًوليًاألمرًالتوجهًإلىًالشخصًاألعلىًفيًالمنصب.ًًمعين،شخصً  

 

إذا كان لديك استفسار متعلق بالحاالت  الشخص المسؤول: طريقة التواصل:

 التالية:

تحديد موعد مع سكرتيرة المرحلة  

 االبتدائية مع معلم الصف.

متعلقة بالصف: مسائل معلمً/مربيًالصف  

مستوىًالطالبًفيًالصف.ً-  

نظامًالصف.ً-  

جدولًالحصص.ً-  

الواجب.ً-  

لتحديدًاالتصالًاوًالحضورًللمدرسةً

 موعد

المديرًالعامًً–جانيسًدينيسً سياسةًًككل،مسائلًمتعلقةًبالمدرسةً 

 المدرسةًوالتطوير

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

Mohamed Eraki – Business 

Manager  
 محمدًالعراقيً–المديرًالتنفيذي

لسلمةًواألمنسياسةًا  

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً 

 موعد

 

المرحلةًاالبتدائيةًًمدير-ديفيدًهارولدً  

السياساتًالتعليميةًللمرحلةًاالبتدائيةً

 وخططًالتنظيم.ً

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

المرحلةًًنائبًمديررمزيًالحوتً
 االبتدائية

المصادرًوالخدماتًفيًالمرحلةً

مسائلًضبطًالسلوكًاالبتدائية،  

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

الصفًالثانيًإلىًالصفًًمن-فاتيماً
 الثالث

األولًوالرابعًًالصف-فاطمةًالراعيً
 والخامس

 

 إخصائيةًالمرحلةًاالبتدائيةً

ًلتحديداالتصالًاوًالحضورًللمدرسةً

 موعد
 

منهج البكالوريا  منسق- لي هيجنبوتوم
االبتدائيةالدولية للمرحلة   

بمنهجًاالستفسارًعنًالمسائلًالمتعلقةً

 المرحلةًاالبتدائية

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

 مسائلًصحية ممرضةًالمدرسة

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

  تسجيلًالطلبةًبالمدرسةًاوًاالنسحابً مكتبًالتسجيلًوالقبول

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

المحاسب-مسترًاليكسًكنمبوراً  المحاسبةًودفعًالفواتير 

 

 الغياب 
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كماًتمًنشرًتواريخًًالدراسي،ليسًمنًالمفترضًأنًيقومًأولياءًاألمورًبأخذًالطلبةًفيًرحلتًللخارجًخللًأيامًالمدرسةًفيًالعامً

نهًمنًغيرًأسةًفيًبدايةًالعامًالدراسي.ًحيثًعلىًموقعًالمدرًالتقويمًالسنويًالموجودالعطلًالرسميةًاثناءًالعامًالدراسيًفيً

ًطويلة،المسموحًالغيابًبلًبعذرًوهذاًمنًشأنهًعرقلةًالعمليةًالتعليميةًللطفل.ًكماًالًيجبًتشجيعًأولياءًاألمورًعلىًأخذًإجازاتً

عادةًتسجيلًقيدًالطالب/الطالبةًللسنةًالدراسيةًإصةًلمثلًتلكًاألغراض.ًقدًالًيتمًولنًيتمًمنحًتصاريحًوالًيجبًالقيامًبترتيباتًخا

علىًوليًاألمرًًصحي،فيًحالًوجودًعذرًأماًًالمتكررًبدونًعذرًوالتيًتكونًأكثرًمنًخمسًعشرًيوماا.حاالتًالغيابًًالقادمةًفي

باتًللمنزلًإذاًكانًغًمعلمًالصفًبحالةًالطالبًالصحيةًللمساعدةًفيًارسالًالواجعلىًممرضةًالمدرسةًالتيًستقومًبإبلًاالتصال

منًيومين.ًًًأكثرمنًالمتوقعًبقاءًالطالبً/الطالبةًفيًالمنزلً  

أيًأمراضًمعدية.ًبماًفيًذلكًًقملًالشعرً,أوًأو,قيءًًسهال،إًحمى،يجبًعدمًارسالًالطالبًالىًالمدرسةًفيًحالًكانًلديهً

العين.التهابً    

 التقويم السنوي

اسية،ًالفصلًاألولًيبدأًمنًشهرًسبتمبرًإلىًشهرًنوفمبر.ًأماًالفصلًالثانيًفإنهًيبدأًمنًتتكونًالسنةًالدراسيةًمنًثلثةًفصولًدر

نهايةًشهرًمارسًحتىًشهرًيونيو.ًالرجاءًاالطلعًعلىًمواعيدًًمنشهرًديسمبرًإلىًمنتصفًشهرًمارس،ًماًالفصلًالثالثًفيبدأً

،ًيجبًعلىًأولياءًاالمورًاالطلعًعلىًالعطلًلضمانًاإللكترونيالمنشورًعلىًموقعًالمدرسةًًالعطلًالمدرسيةًفيًالتقويمًالمدرسي

المدرسة.حضورًالطلبًإلىًالمدرسةًاثناءًوقتً  

 التقويمًالسنويًالذيًيحتويًعلىًمواعيدًالعطلًالرسميةًموجودًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكتروني.ً

 مادة التربية الفنية

 .ًالفنيةً,ًكماًيمكنًإحضارًقميصًقديمًوطويلًبدالًمنًالمريوليطلبًمنًأولياءًاألمورًشراءًمريولًلدروسًالتربيةً

 الحضور

منًاألحدًالىًاألربعاء،2:20ًًصباحاًالىًالساعة7:20ًًساعاتًالدوامًللمرحلةًاالبتدائيةًتبدأًمنًالساعةً ما يوم الخميس أمساءاًا

ًطوالًالعامًالدراسي.12:20ًإلى الساعة  7:20يكون دوام الطالب من الساعة 

الغيابًالمتكررًقدًيؤديًإلىًإعادةًالطالبًلنفسًالمرحلةًالدراسيةًعلىًالدراسية،ًيتوقعًمنًالطالبًالحضورًيومياًعلىًمدارًالسنةًً

ًتعليماتًوزارةًالتربيةًوالتعليم.توجيهاتًيتماشىًمعًًوهذاالتوالي.ً

جلًلنًي سًاالزدحام،وبسببًسيتمًمنحهاًفيًالحاالتًالقصوىًفقط.ًًواألذوناتًالدراسي،الرجاءًعدمًاخذًالطالبًقبلًانتهاءًاليومً

ا.7:45ًًتأخيرًعلىًالطلبةًإالًفيًتمامًالساعةً نًطابورًالصباحًوبدايةًاليومًستكونًفيًالساعةًأبعينًاالعتبارًًوالرجاءًاألخذصباحا

ةًصولًعلىًخبردًالطالبًفرصتهًفيًالح،ًولهذاًعلىًوليًاألمرًالحرصًعلىًحضورًالطلبةًفيًالوقتًالمحددًحتىًالًيفق7:20

ًً.ًةتعليميةًمهم

ا7:45ًًعلىًالطالبًفيًالساعةًسيتمًتسجيلًتأخيرً يومًلكحالةًغيابًًتسجيلًالطالبحاالتًتأخيرًسيتم8ًًوجودًًوفيًحال،ًصباحا

 واحد.ً

 الكتب المفقودة او المتلفة 

 يتوجبًعلىًأولياءًاألمورًدفعًتكلفةًالكتابًالبديلًالتيًقدًتتضمنًأجورًالشحن.ًطريقة،ًفإنهفيًحاالتًفقدانًكتابًأوًإتلفهًبأيً

ًلجوائزا

سيتمًمنحًالطلبًشهاداتًتكريميةًلتحليهمًبصفاتًإيجابية،ًاوًتحليهمًبصفاتًالمواطنًالمثالي,ًاوًامتلكهمًلمهاراتًتعليميةًممتازةً

ًعلىًمدارًالسنةًوبشكلًروتينيًفيًطابورًالصباح.اوًلجمعهمًعددًمعينًمنًالنقاط.ًسيتمًتقديمًالشهاداتً
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 أمسية العودة للمدرسة

عنًمقررهمً وافياًا ًا فيًالفصلًاألولًمنًالسنةًالدراسية،ًحيثًسيقدمًالمعلمونًشرحا سيتمًدعوةًأولياءًاألمورًإلىًالمدرسةًليلًا

وغيرهاًمنًالتعليماتًاألخرى.ًسيقومًالمعلمينًبتجهيزًًوسياسةًالدرجاتالتعليمي،ًأهدافهم،ًوالمنهجًالذيًيتمًاتباعهًبالصف،ً

ً.اإللكترونيًتواريخًمحددةًعنًاألمسيةًفيًالتقويمًالمدرسيًعلىًموقعًالمدرسةًوسيتمًنشرًالمعلومات،منشوراتًعنًمختلفً

 حفالت عيد الميالد

هداياًعيدًًكعكةًأوأولياءًاألمورًبعدمًارسالًًمننرجوًإنناًًالطالب،ًبلنحنًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًالًنحتفلًبأعيادًميلدً

.المدرسة،ًومنًاألفضلًإقامةًحفلتًعيدًالميلدًخارجًساعاتًالمدرسةًفيًالمنزلالميلدًإلىً  

 الحقائب المدرسية

بحيثًيمكنًوضعهاًداخلًالخزانةًالمخصصةًللطالبًفيًالصف،ًوتعتمدًالمدرسةًجد ًالاًويجبًأنًيكونًحجمًحقيبةًالطالبًمناسباًا

ولذلكًالًتوجدًحاجةًلحملًالطالبًلكلًالكتبًللواجباتًبهدفًتخفيفًكميةًالكتبًالتيًعلىًالطالبًحملهاًمنًوإلىًالمنزل،ً

ًالمدرسيةًكلًيوم.

 خدمة الباصات

لىًالمدرسةًاتقدمًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًخدمةًالنقلًللطلبًحيثًإنًتكلفةًهذهًالخدمةًمتوقفةًعلىًالمسافةًالتيًتبعدًمنًالبيتً

ًوأعدادًالطلبًالذينًسيستعملونًالحافلة.ًكلًحافلةًلهاًمشرف.

ًبخصوصًسلوكًالطلبًوقوانينًاخذًالطلبًمنًمنازلهم.ًيرجىًقراءةًالعقدًلهذهًالخدمةًجيدااً

 التوقعات السلوكية ستكون كالتالي:

 ًتعليماتًالمشرفًفيًجميعًاألوقات.ًالطلبًالذينًيركبونًالحافلةًيتوقعًمنهمًأنًيتصرفواًبشكلًجيدًوانًيتبعوا

 .ًيجبًعلىًالطلبًالتصرفًبأدبًويجبًعليهمًاحترامًمشرفًالحافلة

 .ًيجبًعلىًالطلبًالمحافظةًعلىًنظافةًالحافلة

 .ًالطلبًهمًالمسؤولونًعنًاخذًحقائبهمًعندًفتحًوإغلقًالحافلة

ًاشتراكًالطالبًبالحافلة.ًوفيًحالًوجودًسلوكًسيئًفيًالحافلةًفإنًاإلدارةًقدًتضطرًإلىًإلغاء

 المقصف المدرسي

ًمقصفًالمدرسةًمفتوحًكلًيومًخللًفترةًالصباحًواستراحةًالغداء.

 

 

 نظافة الحرم المدرسي 
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منًالفضلت،ًكماًيجبًعلىًالطلبًرميًالنفاياتًفيًسلةً انناًفخورونًبنظافةًالمدرسة،ًوعلىًمبنىًالمدرسةًأنًيكونًخالياًا

منهم.ً ًالمهملت،ًوالًيسمحًللطالبًبرميًالنفاياتًعلىًاألرضًوالتوقعًمنًعاملتًالنظافةًتنظيفًالمكانًبدالًا

ًعدمًالمحافظةًعلىًنظافةًالمكان.وقدًيتمًإيقافًخداماتًمقصفًالمدرسةًفيًحالةً

 التواصل

 

 التواصل من المدرسة إلى المنزل 

جداا.ًًطريقةًتواصلًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالمنزلًإلىًالمدرسةًتكونًعنًطريقًموقعًًةلًبينًالمدرسةًوالمنزلًتعتبرًمهمالتواص

الطوارئ.ًنًطريقًالمسجاتًفيًحاالتعًاوًاإللكترونية،الرسائلًًاإللكتروني،المدرسةً  

منًالمتوقعًمنًالطلبةًتسليمًأيًرسائلًاوًنشراتًمدرسيةًألولياءًأمورهمًفيًنفسًاليومًالذيًتمًإعطائهمًالنشرات.ًالرجاءًزيارةً

نهًلكلًمادةًتدريسيةًخطةًأ.ًالرجاءًاألخذًبعينًاالعتبارًةماتًمهمموقعًالمدرسةًاإللكترونيًبشكلًدوريًفيًحالًوجودًمعلو

اًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيًكلًيومًخميس.أسبوعيةًيتمًنشره  

 

 التواصل من المنزل إلى المدرسة

اًجابةًسؤالًمأدناهًدليلًاألشخاصًالمرادًالتواصلًمعهمًإلًليحتاجًأولياءًاألمورًالىًاالتصالًبالمدرسةًألسبابًعدة.ًيوضحًالجدو

فعليًوليًاألمرًًما،ولًفيًالجدولًمساعدةًوليًاألمرًأوًاإلجابةًعنًسؤالًأل.ًفيًحالًعدمًاستطاعةًالشخصًاةاوًحلًمشكلةًمعين

ًاالنتقالًللشخصًالثانيًفيًالجدولًالخ..ً

ً

الخطوة 

 الرابعة 

الخطوة 

 الثالثة

نقطة االتصال  الخطوة الثانية 

 األولى

استعالم اولياء االمور او 

 المشاكل

 

والحضور،ًفقدًالصحةً الممرضة ناظرًالمرحلة المديرًالعام 

 الممتلكات

1 

المشرفً ناظرًالمرحلة المديرًالعام 

 االجتماعي

 2 المشاكلًاالجتماعيةًوالعاطفية

ناظرً المديرًالعام

 المرحلة

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً المعلم منسقًمنهجًالبكالورياًالدوليةً

 األكاديمي

3 

ناظرً المديرًالعام

 المرحلة

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً المعلم رئيسًقسمًاللغةًالعربية

 اللغةًالعربيةً/األكاديمي

4 



  

34 
 

رئيسً المديرًالعام

 المرحلةً

 5 قضاياًاالنضباط المعلم نائبًناظرًالمرحلة

 

 

 

 نظام ضبط السلوك

ومنظمةًمنًشأنهاًالمساعدةًعلىًتسهيلًًةآمنًبيئةًخلقمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًعلىًالحاجةًإلىًًالسلوكًفينظامًضبطًًيقوم

ةًغرسًحسًالمسؤولياألخلقيةًعنًطريقًتعزيزًالقيمًالعمليةًالتعليمية،ًولتضمنًاحترامًالجميعًلحقوقًكلًفردًوالحثًعلىً

واستخدامًمختلفًأساليبًالتعزيزًالطالبًشخصيةًاحترامًبالطلبةًبشكلًيومي.ًفمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتؤكدًعلىًأهميةً

ًبراحةًوطمأنينةًأكثرًمعًمعلميهم.ًًلباإليجابيًكطريقةًليشعرًبهاًالط

سوفًنسعىًإلىًخلقًنظامًضبطًسلوكًناجحًثابتًومتوازنًفيًالمدرسةًوالمنزلًمنًخللًاستخدامًأساليبًتواصلًفعالةًوتبنىً

ختلفًفيًالتعاملًمعًمًااًامًطريقةًأكثرًهدوءمبدأًالتعاونًبينًالمدرسةًوالمنزل.ًفمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتؤكدًعلىًأهميةًاستخد

يًسيتمًفيهاًالتشاورًمعًالطالبًومناقشتهًبخصوصًالسلوكياتًالغيرًمقبولًبهاًوكيفيةًتبنيًحلولًمقبولةًتالمشاكلًالسلوكيةًوال

فعالهمًوكهمًوأالكويتًثنائيةًاللغةًتحملًمسؤوليةًسلًطلبًمدرسةنحنًنتوقعًمنًجميعًوطرقًإيجابيةًفيًحلًمختلفًالمشكلت.ً

ًلحقيقية.اتحدياتًالحياةًًوتهيئتهًلمواجهةالطالبًًوالتعليمًإلعدادوهذاًجزءًمنًعمليةًالتربيةًًوعواقب.ًوماًيترتبًعليهاًمنًنتائج

لسلوكًبالنتائجًربطًاًيعتبرًاتجاهاالنضباطًالذاتي،ًًاستراتيجياتربطًالسلوكًبالنتائجًوًتعليمًًالنظام:فيًهذاًًمميزانيوجدًجانبانً

تعتمدًعلىًنظامًالنقاط,ًحيثًباستطاعةًالمعلمًمكافاةًحيثًإنًالمدرسةًاالبتدائيةًسلبي،ًأوًًيكونًإيجابيًاتجاهًقدًالمترتبةًعلبه

ًالطالبًبإعطائهًنقطةًفيًدفترًمذكرةًالواجبًاليومي.ًحيثًيوجدًصفحةًخاصةًلتجميعًالنقاط.ًولكلًعددًمنًالنقاطًشهادةًتكريمية

ًومعينة.ًقدًيتمًإعطاءًالنقاطًللطلبةًألسبابًمختلفةًمثلًمساعدةًاألخرين،ًأداءًعملًممتازًفيًالصف،ًاوًإتمامًواجبًإضافيً,ًا

ًيحتذىًبهً.ًنموذجا ًيكونًحينًيكونًالطالبً

ًالتالية:علماًبأنًالطلبًسيستلمونًشهاداتًتكريميةًوفقاًللمعاييرً

ًنقطةًًًًً=ًًًالشهادةًالبرونزية50ً

ًنقطةًًًً=ًًًالشهادةًالفضية100ً

ًالشهادةًالذهبيةًًًًنقطةً=200ً

ًينيةشهادةًبلتًًًًنقطةً=300ً

ًالشهادةًالياقوتيةًًًنقطةً=400ً

ًالشهادةًالمرجانيةًًًنقطةً=500ً

وكذلكًسيتمًوضعًقائمةًبأسماءًالطلبةًفيًموقعًالمدرسةًسيتمًتوزيعًشهاداتًالتكريمًاثناءًطابورًالصباحًالمخصصًلكلًمرحلة.ً

همًفيًاللوحات.ًءاإللكترونيًوكذلكًيتمًتعليقًأسما  

لًالعلميًيلهًالعلميًاوًالتحصيخرًقدًيقومًالطلبةًبتصرفًغيرًمقبولًوالذيًمنًشأنهًالتأثيرًبشكلًسلبيًعلىًتحصآمنًوقتًإلىً

ًدراستهاًمنوحيثًسيتمًتسجيلًكلًحالةًسلوكيةًغيرًمقبولًً.لىًمختلفًالسلوكياتخرين.ًوهناكًالعديدًمنًالعواقبًالمترتبةًعآلل

ًالحالةًأوًالحاالتًالمماثلةًلها.ًويحدثًمعبالحالةًوتدوينًكلًماًحدثًًواألسبابًالمحيطةًودراسةًالعواملقبلًالمختصينً
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فيًحالًتطورًنمطًالسلوكًالسيئًعندًالطالبًفإنًالمدرسةًمضطرةًالىًاتخاذًاإلجراءاتًالتيًتراهاًالمدرسةًمناسبةًلتعليمًالطالبً

مدرسةًحجزًالطالبًبالًالمساعدة،تقديمًًوالمشورة،قدًتتضمنًإبداءًالنصحًًمباشر،ًوهذهًاإلجراءاتالمعنيًباالنضباطًالذاتيًبشكلً

 .للطالبًيوميةًألولياءًاألمورًعنًالحالةًالسلوكيةًرسالًتقاريروإبعدًانتهاءًالدوامً

ومن المتوقع من أولياء األمور  اللغة،دناه شرح مفصل عن سياسة الضبط السلوكي التي تتبانها مدرسة الكويت ثنائية أيوجد  

 تبني هذه السياسة وتعزيزها وهذا يُعتبر من أهم شروط التسجيل في مدرسة الكويت ثنائية اللغة. 

 سياسة االنضباط السلوكي

 ماهي خطة المدرسة بخصوص االنضباط السلوكي؟   

نظامًيوظفًمختلفًالمعطياتًوالبياناتًالمهمةًلحلًًمحكمةًترتكزًعلىًمنظمة،تجاهًاالنضباطًالسلوكيًهيًخطةًخطةًالمدرسةً

وتوظيفًاالستراتيجياتًالفعالةًللتدخلًاإليجابيًوتوفيرًحلولًناجحةًلكلًفرد.ًالسلوكية،مختلفًالمشاكلً  

 ما هي فوائد خطة المدرسة لالنضباط السلوكي؟

نهًمنًخللًاستخدامًطريقةًأيميةًلكلًالطلبة.ًحيثًمليةًالتعلهذهًالخطةًت عتبرًتوجهًمنظمًلعمليةًاالنضباطًالسلوكيًلتحسينًالع

لوكًنواعًالسألمدرسةًبتعليمًالطلبةًبشكلًواضحًالتعزيزًاإليجابيًسيستطيعًالطلبةًإدراكًالتوقعاتًالمتعلقةًبالسلوكًالمقبول.ًتقومًا

مجتمعًًوإنتاجًالصف،المرغوبًبه.ًهذهًاالهتمامًبتعزيزًالسلوكًاإليجابيًوتعليمهًللطلبةًيقودًإلىًخلقًبيئةًتعليميةًإيجابيةًفيً

ًتعليميًقويًوكذلكًيساهمًفيًزيادةًالتحصيلًالعلميًللطالب.  

؟ قواعد السلوك؟السلوكي تعريف االنضباط  

الطلبةًبنماذجًعنًالسلوكًالمرغوبًفيهًوغيرهًمنًاالستراتيجياتًالتيًًدوتزويمًالتدريس،ًعمليةًتستخدًواالنضباطًالسلوكيًه

وفعالًوذلكًعنًطريقًتغييرًالسلوكًالسلبيًالغيرًمرغوبًبهًإلىًسلوكًإيجابي.ًومنظم،ًمن،آتساهمًفيًتوفيرًمحيطًتعليميً   

تجاه سياسة الضبط السلوكيمعلم الصف  دور  

بالتالي:ًالقيامًالمعلمًعلى  

تطبيقًسياسةًاالنضباطًالسلوكيًكماًهوًمذكور.ً-  

تعزيزًمواصفاتًطالبًالبكالورياًالدولية.إعطاءًنموذجًسلوكيًي حتذىًبهًوً-  

بها.ًااللتزامإعطاءًصورهًألولياءًاألمورًوالطلبةًعنًقواعدًالسلوكًالمتوقعًمنًالطالبًً-  

تحليًالطلبةًبالسلوكًاإليجابي.ًااللتزامًبمتابعةًقواعدًسياسةًضبطًالسلوكًلضمانً-  

إلجراءاتًاللزمةًاألخذًًاالستعدادً–الطلبةًعلىًورقةًاستئذانًً)حصولتحملًمسؤوليةًمشاكلًالصفًوسلوكًالطلبةًً-

 تجاهًموقفًمعين(

كأفراد.ًمعًالطلبةمنًمنًبابًالحرصًعلىًالتعاملًآتبنيًمحيطًمدرسيًً-  

ًواحتياجاتهم.ًوانجازاتهمًللطلبةباألهدافًالشخصيةًًاالهتمامإبداءًً-  

ا.أمساندةًالطلبًً- ومعنويا كاديمياًا  

 

داريين تجاه سياسة الضبط السلوكيإلدور ا  

بالتالي:ًالقيامًاإلداريًالمشرفًعلى  

توفيرًالمساندةًللمعلمينًلتطبيقًسياسةًالضبطًالسلوكي.ً-  

إعطاءًنموذجًسلوكيًي حتذىًبه.ً-  

الكلًإلىًتحقيقًاالنضباطًالسلوكي.ًالحفاظًعلىًبيئةًمدرسيةًيسعىًفيهاً-  

تبنيًمحيطًمدرسيًيهتمًبهًاإلداريينًوالمشرفينًبالمعلمينًوالطلبةًكأفراد.ً-  

إبداءًاالهتمامًباألهدافًالشخصيةًللمعلمين،ًوالعاملينًوالطلبة.-ً-  
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يتجاه سياسة الضبط السلوكدور ولي األمر   

بالتالي:ًاألمرًالقياموليًًعلى  

سياسةًاالنضباطًالسلوكي.تطبيقًخطةً -  

إعطاءًالطفلًصورةًواضحةًعنًالتوقعاتًالسلوكيةًالواجبًالتحليًبها.ً-  

نجاحه.لضمانًًسلوكًالطفلااللتزامًبمتابعةًً-  

االهتمامًباألهدافًالشخصيةًللطفلًوانجازاته.ً-  

ا.أمساندةًالطلبًً- ومعنويا كاديمياًا  

تجاه سياسة الضبط السلوكيدور الطالب   

الطالبًبالتالي:سيقومً  

اتباعًخطةًسياسةًاالنضباطًالسلوكي.ً-  

التحليًبالسلوكًالمرغوبًبه.ً-  

فعالهم.أتحملًمسؤوليةًً-  

هدافًشخصيةًوالعملًلتحقيقها.ًأوضعًً-  

Classroomالصف 

 

Recess الفرصة 

 

Hallway الممرات 

 

Restroomالحمام  

إحضارًجميعًأدواتكًً-

 المدرسية.

اثناءًاالنتباهًجيداًاً-

 الدرس.

اجلبًأغراضكًً-

)السترة،ًحقيبةً

 الطعامًالخ.(.

 

الذهابًإلىًً-

الحمامًقبلً

 الخروجًللفرصة.

 

اعلمًأينًً-

وجهتكً

واذهبًاليهاً

 مباشرة.

أخذًورقةًًً-

 االستئذان.ً

 

 

 

أخذًورقةًً-

 االستئذانً

 

 كن مستعد

اإلنصاتًجيداا. -  

عدمًالتحدثًبصوتًً-

 عالي.

انهاءًالعملًالصفيًً-

.المحدد فيًالوقت  

توخيًالحذرًً-

 اثناءًاللعب.

اإلبلغًعنًأيًً-

 مشكلة.

االلتزامًً-

 بالطابور.

رميًالنفاياتًً-

 فيًسلةًالقمامة.

التزامًً-

الصمتًاثناءً

 المشي.

إبقاءًيديكًً-

 لنفسك.

االنتباهًلماًً-

مامك.أهوً  

عدمًالتحدثًً-

 بصوتًعالي.

 

الحرصًً-

علىًغسلً

 اليدين.

تصرف 

 بمسؤولية

اتركًمنطقتكًأنظفً -

 مماًوجدتهاًعليه.

تعاونًمعًغيركًً-

 لتنظفيها.ً

 

التقطًالقمامة.ً-  

حافظًعلىًً-

 منطقتكًنظيفة.

 

 

ً 

التقطًً-

 القمامة.

البقاءًفيًً-

الطابورً

 بمفردك.ً

االلتزامًً-

 بالصمت.ً

 

 

التبليغًً-

عنًأيً

 مشكلة.

انتظرًً-

 دورك.

 

 اعمل كفريق
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 قائمة قواعد السلوك الُمتوقع اتباعه

 طبيعة السلوكيات الغير مقبول به

ثانويًوكبير.ًالسلوكياتًالثانويةًالغيرًمقبولًبهاًسيتمًمعالجتهاًمنًقبلًالمعلمًأماًيوجدًنوعانًمنًالسلوكًالغيرًمقبولًبه:ً

 السلوكياتًالكبيرةًالغيرًمقبولًبهاًسيتمًإحالتهاًإلىًمكتبًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائية.ً

اتبعًقوانينًالصف.ً-  

خرينًكماًآلاعاملًً-

 تحبًأنًيعاملوك.

ارفعًيدكًقبلًالتحدث.ً-  

 

تبادلًاألدوار.ً-  

خرينًآلعاملًاً-

كماًتحبًأنً

 يعاملوك.

إبقاءًاليدينًًً-

والقدمينًفيً

 أماكنهم.

كنًمهذب.ً-  

استخدمًكلماتًً-

 لطيفة.ً

 

المشيًفيًً-

 جهةًاليمين.

إبقاءًالبابًً-

مفتوحً

للعابرينً

 بعدك.

 

 

 

 

إبقاءًً-

اليدينً

والقدمينً

فيً

 أماكنهم.

حافظًً-

علىً

نظافةً

 مكانك.

 

 

التحلي  

 باالحترام

 

 

 السلوك ثانوي  كبير

سلوكًمنًالممكنًتقويمه،ًتصحيحهًأوً سلوكًمنًغيرًالممكنًتقويمه.

 إزالته.

 التعريفً

وًتمرًاالتعمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًمس

وًأخرًآالتجادلًالمستمرًمعًطالبً

.ًةمجموعةًمنًالطلبةًبطريقةًمهين  

طلبًالالقيامًبسلوكًفظًمعًطالبًمنً

 ويسببًانزعاجًالطلبة.

خرآاحترامًطالبًعدمً  

التعمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًمستمرًاوً

أوًعاملًفيًًالتجادلًالمستمرًمعًمعلم

.ةالمدرسةًبطريقةًمهين  

القيامًبسلوكًفظًمعًمعلمًاوًعاملًفيً

 المدرسةًويسببًلهمًبعضًالضيق.

عدمًاحترامًمعلمًاوًعاملًفيً

 المدرسة

خرينًمؤلمةًأوًآلالتسببًبإصابةًكبيرةًل

 تتركًأثر.

خرين.آلالتسببًبإصابةًبسيطةًل  

خرينًإلىًآلالقيامًبسلوكًيعرضًسلمةًا

 الخطر.

 التهديد

ارًبالقيامًبسلوكًيشتتًانتباهًاالستمر

خرينًاثناءًالدرس.آلا  

يعرقلًالعمليةًالتعليميةًًالقيامًبسلوك

خرين.آلل  

 

 سلوكًالغيرًمقبولًبه

ًةوموجهًةالتلفظًبألفاظًنابيةًومهين

 لشخصًمعين.

ًةموجهًبلغةمًلغةًنابيةًفيًالحديثًاستخدا

 لشخصًمعين.

 

 لغةًغيرًمقبولًبها
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 النتائج المترتبة على الحوادث الثانوية والكبيرة

 

ًسلوكالًتقويمًترتكزًعلىًفلسفةًالعواقبًالتيفسينجمًعنًذلكًالعديدًمنًًالسلوك،وقوانينًضبطًًسياسةًالمدرسةعندماًالًيتبعًالطلبةً

بشكلًتدريجي.ًحيثًأنًعمليةًتقويمًالسلوكًوتصحيحهًبشكلًتدريجيًتستخدمًاتجاهًمنظمًيتدرجًمنًمخالفةًبسيطةًإلىًمخالفةً

 كبيرةًفيًحالًتمًتكرارًالسلوكًغيرًالمقبولًبه.ًًًً

تربيةًالبدنية,ًخللًالفرصةًالصف,ًمادةًالتربيةًالفنيةً,موسيقى,ًمادةًالً)فيمشاكلًالسلوكًالثانويةًسيتمًمعالجتهاًمنًقبلًالمعلمً

 الخ..(.ًحيثًسيستخدمًالمعلمًتقديرهًالشخصيًفيًإحالةًأوًعدمًإحالةًالطالبًإلىًمكتبًنائبًمديرًالمرحلة.

 

 

وهذه بعض األمثلة عن كيفية معالجة المعلم للسلوك الغير مقبول.ً  

إعادةًالتوجيه.ً-  

لمدةًالًتزيدًعنًالعشرًدقائق.ًإعطاءًوقتًمستقطعًللطالبًاماًفيًداخلًالصفًأوًخارجهً-  

كتابةًتقريرًعنًسلوكًالطالبًوابقائهًفيًملفًالمعلم.ً-  

االجتماعًمعًالطالبًومناقشةًالسلوك.ً-  

كتابةًملحظةًلوليًأمرًالطالب.ً-  

بوليًاألمر.ًاالتصالً-  

إلىًالساعة2:30ًًحجزًالطالبًفيًالمدرسةًمنًالساعةًً- مساءاا.2:50ًًمساءاًا  

المستمرًوالقاطعًللنصياعًالرفضً

 للقوانين.

رفضًاالنصياعًللتعليماتًوالقوانينً

 لفترةًقصيرة.

 

 التمرد

ارتداءًالزيًالمدرسيًولكنًبدونًجزءً رفضًارتداءًالزيًالمدرسي.

معينً)لبسًحذاءًغيرًمناسب،ًلبسً

 قميصًمختلف(.

 

 مخالفةًقوانينًالزيًالمدرسي

بدونًاستئذان.ًًةتركًمنطقةًمعين  التجولًفيًالصفًبدونًاستئذان. 

 

 التجول



  

39 
 

علىًأماً المخالفاتًالسلوكيةًالكبرىًسيتمًالتعاملًمعهاًمنًقبلًاإلدارة.ًوي عتبرًكلًطالبًحالةًمختلفةًعنًالحاالتًاألخرىًوبناءاًا

وهذهًبعضًاألمثلةًعنًكيفيةًمعالجةًاإلدارةًللسلوكًالغيرًمقبول.المناسب.ًًذلكًسيتمًتحديدًالعقاب  

الكتابةًعليها،ًكتابةًرسالةًاعتذارًالخ.(الجزاءًمنًجنسًالعملً)تنظفًالطاولةًالتيًتمتًً-  

االتصالًبوليًاألمر.ً-  

تحويلًالطالبًإلىًالفريقًالمختصًبتقييمًالسلوكًلوضعًخطةًفعالةًلحلًالمشكلة.ً-  

حجزًالطالبًفيًالمدرسة.ً-  

(.ةفصلًالطالبًمنًالمدرسةً)فيًالمدرسةًأوًخارجًالمدرسً-  

كتابةًرسالةًإنذارًللطالب.ً-  

 

 

الدعم اإليجابي نظام  

  

هذاًالنظامًي عتبرًمنًالركائزًاألساسيةًمنًخطةًالمدرسةًفيًسياسةًاالنضباطًالسلوكي،ًحيثًي عنىًهذاًالنظامًبتكريمً

 الطلبةًالذينًيلقونًتوقعاتًالمدرسةًفيًالسلوكًاإليجابي.ًمنًاهمًبرامجًالدعمًاإليجابي:

جائزة الطالب المثالي الشهرية: -  

اختيارًالطالبًالمثاليًفيًالصف.ًسيتلقىًالطلبةًالذينًتمًاختيارهمًدعوةًإلىًاحتفالًإفطارًبسيط.ًيقومًكلًمعلمًب  

 

االحتفال بالطالب المتميز: -  

ًباحترامخرينًآلحينًيلتزمًالطلبةًبالتعاملًمعًاتباعًالقوانين.ًواثنائيةًاللغةًخلقًطلبةًملتزمينًبهدفناًفيًمدرسةًالكويتً

اإلشادةًبهمًمنًقبلًمعلميهم.وولطف،ًسيتمًتكريمهمً  

 

 

ت عتبرًأداةًفعالةًفيًتعزيزًالسلوكًاإليجابيًوضبطًالسلوكًبشكلًعام.ًفدورًًمذكرة الواجب اليوميومنًالجديرًبالذكرًانً

المذكرةًالًيقتصرًعلىًكتابةًالواجب.ًًبلًت عتبرًكوسيلةًللتواصلًبينًالمعلمًووليًاألمرًبشكلًيومي.ًحيثًيستطيعًالمعلمً

بةًتعليقًفيًدفترًالواجبًاليوميًفيًحالًعدمًإحضارًالطالبًألدواتًالصفًأوًحصولًمشكلةًسلوكية.ًفيًحالةًكتابةًكتا

 أيًتعليقًفعلىًالطالبًعرضًالتعليقًعلىًوليًاألمرًللتوقيعًعليهًلإلشارةًإلىًأنهًتمتًقراءته.
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ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 العامة لقواعد السلوك  التوقعات المدرسية

 على الطالب أن:

ًيحضرًإلىًالمدرسةًفيًالموعدًالمحددً .1

ً.ًتجميليةالمدرسيًبدونًأيةًمجوهراتًوبدونًوضعًأيًمساحيقًًيرتديًالزي .2

ًاألوقات.جميعًًومتعاونًفي،ًمتواضع،ًمحترمًصادق،ًيكونًمهذب، .3

ً.غينوالبالمعًالمعلمينًًوأنًيتعاونمناقشةًًبدونًوتنفيذهاالتعليماتًًيمتلكًالقدرةًعلىًضبطًسلوكه،ًواإلصغاءًإلى .4

ً.ومدرستهًومجتمعههًوااللتزامًتجاهًعائلتيظهرًاإلخلصً .5

ًًيتحملًمسؤوليةًنفسهًوأفعاله. .6

ًاألخرين.أراءًًومهذبةًوأنًيحترمبطريقةًمناسبةًًأرائهيعبرًعنً .7

ًوأنًيوظفًإمكاناته.مواهبهًًوأنًيستغلًاألنشطةجميعًًويشاركًفييقومًبجميعًدروسهً .8

ًأفعاله.قلبهًسواءًبأقوالهًأوًًفيوالمبادئًواألخلقًالقيمًًيطبق .9

ًعندًالحاجة.لهمًًالعونًويمدًيديراعيًشعورًاآلخرينً .10

ًالغير.يحترمًممتلكاتً .11

ًوالسلمة.يحترمًجميعًقواعدًاألمنً .12

ًوترتيبًبيئته.ًعلىًنظافةًوأنًيحافظعطىًلهًالتيًت ًًويتحملًالمسؤولياتيحترمًمحيطًالمدرسةً .13

ً.ًة.ًيعكسًصورةًإيجابيةًعنًنفسهًوعنًالمدرس .14

 .عدمًاحترامهموًوالغشًوالصراخًوالشتمًوتعنيفًزملئهًودفعًزملئهيمتنعًعنًالشجارً .15

  من المتوقع من أولياء األمور تعزيز أنماط السلوك اإليجابي في أطفالهم.

 تصاريح المغادرة 

ويًذغيرًالمسموحًللطلبةًالخروجًمنًالمدرسةًبدونًتصريحًمغادرة.ًإذاًكانًالطالبًمريض،ًفالممرضةًستقومًباالتصالًعلىًمن 

ًوسيتمًتعميمًهذاًالموضوعًلجميعًالمعلمين.ً.ًوعلىًوليًاألمرًاستخدامًنموذجًتصريحًالمغادرةًألخذًالطالبًمنًالصف.ًالطالب

ًالحاالت،منًغيرًالمسموحًألولياءًاألمورًأخذًالطلبةًمنًالصفًإالًفيًحالةًطارئةًاوًلحضورًموعدًلدىًطبيبًاألسنان.ًفيًهذهً

ًعلىًأولياءًاألمورًاالتصالًبالمكتبًالطبيًأوًالممرضةًلشرحًسببًاالستئذانًومعرفةًإذاًكانًالطالبًسيعودًللمدرسةًأوًال.

 الرحالت التربوية
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ًالرحلتًالتربويةًالتيًتنظمهاًالمدرسةًداخلًوخارجًالكويتًالطلبًوالمعلمينًفرصةًللتعلمًخارجًالصف.تمنحً

نموذج موافقة للتوقيع عليه قبل  يتم إعطاء أولياء األموركما أنه . كماًتوجدًإجراءاتًتتبعهاًالمدرسةًقبلًالرحلةًسيتمًاإلشارةًإليها

،ًيتمًإعطاءًكلًوليًأمرًنشرةًمرفقةًمعًالطالبًلشرحًالهدفًمنًالرحلةًوباإلضافةًلذلكًيت.القيام بأي رحلة تعليمية في دولة الكو

التعليمية،ًوتفاصيلًمهمهًعنًالرحلة.ًعلىًالطالبًالراغبًبحضورًرحلةًاوًأيًمناسبةًمدرسيةًمهمهًالتواجدًفيًنفسًاليوم.ً

ألولياءًاألمورًأخذًأطفالهمًبعدًانتهاءًالرحلة.ًوسيكملًًغيرًالمسموحيتمًتجمعيهاًمنًقبلًالمعلم.ًًومصاريفًالباصًوالرحلةًس

علىًًالمدرسي.ً,ًولذلكًينبغيًالدوامالطلبةًيومهمًالدراسيًكالمعتادًبعدًالعودةًمنًالرحلةًولنًيتمًالسماحًللطلبةًالمغادرةًقبلًنهايةً

ًالطلبةًالحضورًإلىًالمدرسةًبالزيًالمدرسيًوًإحضارًحقائبهمًالمدرسية.

في حال مخالفة القوانين أو أي طالب من الرحلة المخطط لها من دون إعادة المبلغ له  أو حرمان المدرسة بحق سحبتحتفظ 

 .اقتراف سلوك غير مقبول به

 

الحصولًعلىًموافقةًناظرًالطلبًاالشتراكًبهاًعنًطريقًًأماًالرحلتًالتيًتنظمهاًالمدرسةًإلىًخارجًالكويتًفيتوجبًعلى

ذهابًيسمحًاللنًًوالطلبًفيًمثلًهذهًالرحلتًالًيمثلونًالمدرسةًالتيًينتمونًإليهاًفقطًوإنماًيمثلونًبلدهم.ًإنًًالمرحلة،ًحيث

وسيتمًًًبلدهم.وبمثابةًسفراءًصالحينًلمدرستهمًًالوثوقًوليكونواًي عتبرونًمثالًي حتذىًبهًلجميعًالطلبةإالًللطلبًالذينًللرحلةً

 الموافقة.ًصدورقبلًًمتقدمًللرحلةًطالبًيًلكلسلوكالسجلًالالتحققًمنً

 حاالت اإلخالء الطارئة

كحاالتًاندالعًًالقصوىًوالذيًعليهمًاتباعهاًفيًحاالتًالطوارئًمنًإجراءاتًاألمنًوالسلمةًلكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًعدديوجدً

وجودًدخيلًغيرًمصرحًبهًفيًمبنىًالمدرسة.ًًأرضية،هزةًًالحرائق،ًحصول  

 فيًحالًوجوبًعودةًالطلبةًلمنازلهم،ًستستخدمًالمدرسةًنظامًالرسائلًالنصيةًأوًارسالًرسائلًالكترونيةًإلبلغًأولياءًاألمور.ً

وتنظمًالمدرسةًبشكلًدوريًتدريبًإخلءًالمبنىًفيًحاالتًالطوارئ.ًومنًالضروريًتذكيرًالطلبةًبأهميةًاتباعًالقوانينًاثناءً

لمعلمونًبمراجعةًكافةًاإلجراءاتًالمتعلقةًبالتدريبًفيًبدايةًكلًعامًدراسي.ًوعلىًالطلبةًأيضاًالحرصًتدريباتًاإلخلء.ًسيقومًا

 علىًاتباعًقوانينًاألخلءًبصورةًصحيحةًواماكنًاإلخلء.ًحيثًيتمًتعليقًخريطةًاإلخلءًمنًكلًصفًبجانبًوداخلًالصف.ً

 وسيتمًتعليقًقائمةًبإجراءاتًاإلخلءًفيًكلًصف.

 وفيًحالًحضورًطلبةًمتأخرينًخللًالعامًالدراسيًفسيتمًشرحًكافةًإجراءاتًوخططًاإلخلءًلهم.ً

 

 إجراءات تدريب اندالع الحريق

تدريبًاندالعًالحريقًهوًطريقةًتمرينًعلىًأخلءًمبنىًماًفيًحالةًاندالعًحريق.ًحيثًستقومًمدرسةًثنائيةًاللغةًبالعديدًمنً

ةًاالستعداد.بكًليكونًالطلبةًوالمعلمينًعلىًأهيقًوذلتدريباتًاإلخلءًفيًحالةًاندالعًحر  

إذاًتمًتشغيلًإنذارًالحريق،ًفيجبًإخلءًالمبنىًفوراا.ًوللحصولًعلىًعمليةًإخلءًناجحة،ًعلىًأولياءًاألمورًإخلءًمبنىًالمدرسةً

فيًحالًانطلقًجرسًاإلنذار.ً  أيضاًا

 

 المدرسية االضافية  األنشطة
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األنشطةًالمسرحيةًًوالتيًتتضمنتمنحًالمدرسةًالطلبًفيًكلًفصلًدراسيًالفرصةًللتسجيلًبمختلفًاألنديةًالمدرسيةً

ًيتمًتنظيمًهذهًاألنشطةًبعدًانتهاءًالدوام.ًالًت عتبرًهذهًاألنشطةًإلزاميةًوإنماًتقومًعلىًمبدأًاألوليةًلمنًيسجلًبهاًأوال.ًوالرياضية.

األيام و األنديةوتتضمن قائمة األنشطة أسماء  األمور،بداية كل فصل دراسي مع الطلبة ألولياء  طة فيباألنشسيتم إرسال قائمة 

   .مبلغ التسجيلو المخصصة لها،

ً.مساءاا3.45ًًمساءاًالىًالساعة2.45ًًمنًالساعةًًفيًيومًاألربعاءًمنًكلًاسبوعًستكونًالمدرسية معظم األندية

ًلنًيسمحًللطالبًبمغادرةًالمدرسةًمنًأجلًشراءًالطعام.ً,ًحيثًالرجاءًالتأكدًمنًإحضارًالطالبًوجبةًإضافيةًفيًأيامًاألنشطةً

الرجاءًمنًالتأكدًعلىًالحضورًفيًالموعدًللتمكنًمنًأخذًطفلكًللمنزل.ًالتأخرًوالفشلًفيًالحضورًفيًالوقتًالمناسبًألخذً

ًالنادي.ًالطالبًمنًشأنهًسحبًالطالبًمنً

 

 

 

 الهدايا والتبرعات 

إنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًممتنةًأليًتبرعاتًيتمًإرسالهاًإلىًالمدرسة،ًفالتبرعاتًأياًكانًنوعهاًفستكونًلخدمةًالطلب.ًجميعً

ًالتبرعاتًسيتمًاستلمهاًمنًقبلًالمدرسةًدونًوجودًأيًمقابلًللطرفًالمتبرع.ً

ًًاالعترافًبهًعنًطريقًوضعًعلمةًمميزةًفيًملفًالتسجيل.فيًحالًتبرعًاولياءًاالمورًبأيًنوعًكتبًمكتبةًالمدرسةًفسيتمً

وتشعرًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبالتقديرًفيًحالًتمًإرسالًهداياًمنًقبلًأولياءًاألمورًولكنًتوجدًسياسةًواضحةًفيًإعطاءً

لىًعًالشكوالتة،ًبسيطةًكاألزهار،الهدايا.ًفالرجاءًمنًأولياءًاألمورًعدمًإرسالًهداياًمكلفةًوغاليةًالثمن.ًولكنًي سمحًبإرسالًهداياً

 د.ك.5ًًالهديةًًيتجاوزًثمنانًالً

 الخدمات االرشادية 

النفسيًفيًاالجتماعيًوًاإلخصائييتمًتوفيرًالخدماتًاإلرشاديةًلتسهيلًعمليةًالنموًاألكاديمي،ًواالجتماعيًوالنفسيًللطلبة.ًيساعدً

التعاملًمعًالمشاكلًاألكاديميةًللطلبةًوغيرهاًمنًالصعوباتًالمتعلقةًباحترامًالذات،ًوالمهاراتًاالجتماعيةًوغيرهاًمنًالمشاكلً

ًالقائمةًالتالي:ًوتتضمنًهذهسواءًأكاديميةًأوًمعنويةً

ًمشكلتًنفسيةًومعنوية:

ًمشاكلًعائلية.ً-

ًمشاكلًبالعلقات.ً-

ًألقران.ضغطًاً-

ًالتنمر.ً-

ًقلةًالدافعًلبذلًالجهد.ً-

ًتنظيمًالوقت.ً-

ًتطورًالمهاراتًالحياتية.ً-

ًالتدخلًباألزماتًلحلها.ًً-
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ًالتنظيم.ً-

قدًيتمًاالتصالًبوليًاألمرًاوًالمعلمًمنًقبلًالمشرفًاالجتماعيًللحصولًعلىًصورةًأكبرًواوضحًعنًوضعًطالبًمعين.ًوفيً

صائيًاالجتماعيًفيًالمدرسةًبتحويلًالطالبًإلىًمراكزًاجتماعيةًمهمهًمنًشأنهاًمساعدةًالطالبًحاالتًالضرورةًقدًيقومًاألخ

ًبشكلًفعال.

ًتحويلًالطالبًلإلخصائيًاالجتماعيًسيكونًكالتالي:

ًالتحويلًالذاتيًمنًالطالبًنفسه.ً-

ًالتحويلًمنًقبلًالمعلمًأوًالمشرفينًاإلداريين.ً-

ًألمر.التحويلًعلىًبناءًطلبًمنًوليًاً-

 تحويلًمباشرًمنًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائيةً)وقدًيتمًتطبيقهًكجزءًمنًخطةًاالنضباطًالسلوكيًأوًجزءًمنًبرنامجًتطويري(.ً-

 الصحة والعادات الغذائية 

حضارًمشروباتًفعلىًالطلبةًعدمًإًالمنطلق،تسعىًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًإلىًغرسًأهميةًالتمتعًبصحةًجيدة.ًومنًهذاً

ًغازية،ًقطعًشوكوالتةً,ًسكاكرًإلىًالمدرسة.ًوي منعًإحضارًالوجباتًالسريعة.ً

ًطعقً,ًعصيرًفواكهًطبيعيًأوًجلبالطازجةًًحيثًيتمًتشجيعًالطلبةًعلىًجلبًأطعمةًصحيةًكالسندويشات،ًقطعًمنًالخضراوات

ذيرًواإلسراف.ًحيثًيجبًعلىًكلًطالبًلمًينهيًطعامه،ًاخذهًويتمًالتركيزًفيًالمدرسةًعلىًأهميةًعدمًالتبً.ًالفواكهًالطازجةًمن

ًالمدرسة.كماًيستطيعًالطلبًايضاًشراءًالمأكوالتًمنًمقصفًإلىًالمنزل،ًو

 شراف الصباحي في الصفإلفترة ا

مربيًثلًيمباللغةًاإلنجليزية.ًًةعليمًالطالبًبشكلًيوميًموادًمعينلكلًصفًيوجدًمربيًصفًمعين.ًحيثًيقومًمربيًالصفًبت

الصفًحلقةًتربطًبينًالمنزلًوالمدرسة.ًحيثًيستطيعًمربيًالصفًمشاركةًأنماطًالسلوكًالمرادًللطلبةًالتحليًبهاًوالقوانينً

ًالواجبًاتباعها.

ًيتحملًمربيًالصفًالعديدًمنًالمسؤولياتًأهمها:

ًً.لهمًوتقديمًالمشورةأنًيقومًالمعلمًبرعايةًالطلبًً-

ًً.أثناءًوجودهًفيهأنًيقومًالمعلمًبضبطًالصفًً-

ًالتواصلًالكتابيًاوًالشفهي.ًوالمدرسةًعبربينًأولياءًاألمورًًحلقةًتربطأنًيكونًالمعلمًهوًً-

ًالمدرسي.معًالتأكدًمنًارتداءًالطلبًللزيًًوالغيابًوحاالتًالتأخيرمراقبةًالحضورًً-

ًفيًحالةًالغياب.استلمًالطلبًللواجبًًالتأكدًمنً-

إلىًًالتحدثًفعليهمكانًاألمرًضرورياًًإذامربيًالصفًأماًلًغيرًاكاديمية،ًفعليهمًالتوجهأولياءًاألمورًالتحدثًبمسائلًًأذاًاحتاج

أماًفيًحالةًالحاجةًلمناقشةًالمسائلًاألكاديمية،ًعلىًوليًالتوجهًإلىًمعلمًثمًمديرًًالمرحلة.ًمديراالخصائيًاالجتماعيًأوًإلىً

 يًاالجتماعًبكلًمعلميًالصفً,ًعلىًوليًاألمرًتنسيقًموعدًمعًسكرتيرةًالمرحلةًاالبتدائيةً.المرحلة.ًوفيًحالةًالرغبةًف

 التعريف بالممتلكات

 لخً(ً.إحقائبً......ًًملبس،ً،ةسترًدفاتر،علىًوليًاألمرًكتابةًاالسمًعلىًممتلكاتًالطالبً)كتب،ً
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 الممتلكات المفقودة

سيتمًوضعهاًفيًصندوقًالممتلكاتًالمفقودة.ًوسيتمًاالحتفاظًبهاًلدىًموظفًًفيًحالًوجودًأيًأغراضًلمًيتمًالمطالبةًبها 

 االستقبال.ًاألشياءًالمفقودةًسيتمًاالحتفاظًبهاًلمدةًشهر.ًبعدًانقضاءًمدةًالشهرًسيتمًالتبرعًبهاًكصدقة.

 الملفات الطبية

الملفًالطبيًالخاصًبهمًعندًالتسجيل.ًوعلىًيجبًعلىًجميعًالطلبًفيًالمدرسةًامتلكًملفًطبي،ًحيثًيجبًعليهمًاصطحابً

أولياءًاألمورًابلغًالمدرسةًبأيًحالةًصحيةًتتعلقًبالطلبةًمثلًالحساسية،ًالربو،ًالسكر،ًالصرع،ًوسيتمًمشاركةًهذهًالمعلوماتً

ًرًالسنة.معًمعلميًالطلبة.ًكماًأنهًسيتمًعملًالفحوصاتًالطبيةًبشكلًدوريًمنًقبلًمسؤوليًوزارةًالصحةًوذلكًعلىًمدا

 األدوية

ألسبابًوقائيةًي فضلًإعطاءًالطلبةًالدواءًقبلًالذهابًإلىًالمدرسةًوبعدًالعودةًمنها.ًفيًحالًعدمًالقدرةًعلىًإعطاءًالدواءًقبلً

وبعدًالمدرسة،ًفعلىًوليًاألمرًاحضارًالدواءًللممرضةًحتىًيتمًالحرصًعلىًإعطاءًالطلبةًأدويتهم.ًالًي سمحًللمعلمينًبإعطاءً

ًويةًللطلبة.ًاألد

ًويجبًوضعًنشرةًعلىًالدواءًوتتضمن:

ًاسمًالطالبً

ًاسمًالدواء

ًتفاصيلًالجرعةً

ًفيها(المراتًالتيًسيتمًتناولًالجرعةًً)عددتكرارًالجرعةً

 

 طابور الصباح

القيامًبتكريمًالطلبةًأوًاإلع ًا نًليبدأًاليومًالدراسيًبطابورًالصباح.ًويتمًفيهًبتلوةًالقرانًالكريمًوإلقاءًالنشيدًالوطني.ًويتمًأيضا

عنًموضوعًماًاوًمناسبةًمعينة،ًوفيًكلًأسبوعًسيقومًطلبًكلًمرحلةًبعرضًمعينًلمشاركةًخبراتهمًالتعليمية.ًًسيتمًايضاًا

تكريمًالطلبةًوأولياءًاألمورًمرحبًبهمًللحضور.ًتوزيعًالشهاداتًو  

 المدرسيةالدفاتر 

حملًفعلىًالطالبًتًما،دفترًتقومًالمدرسةًبتزويدًالطلبةًًًبالدفاترًفيًبدايةًكلًعامًدراسي،ًفيًحالةًفقدانًأيًدفترًأوًاكمالً

ًًًمسؤوليةًشراءًدفترًجديد.ًويمكنًشراءًالدفترًمنًأمينًالمخزن.ً

 

 المفتوحسياسة الباب 

تتبنىًالمدرسةًسياسةًواضحةًبخصوصًاإلجابةًعنًاستفساراتًواسئلةًواقتراحاتًأولياءًاألمورًفيًأيًوقت.ًًوفيًحالًوجودً

ًامرًطارئً,ًعلىًًوليًاألمرًتحديدًاجتماعًمعًاإلدارةًوالمعلمين.
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 موراجتماعات أولياء األ

مً)الرجاءًاالطلعًعلىًتقويالدراسيةًبعدًتسليمًتقاريرًالدرجاتًللطلبة.ًًالسنةالجتماعاتًأولياءًاألمورًخللًًيوجدًبرنامجًمحدد

ًألولياءًاألمورًللقاءًفرصةًمهمهًوتعتبرًهذهًاالجتماعات(.للتأكدًمنًتواريخًًالموقعًاإللكترونيًللمدرسةعلىًًالسنويًالموجود

ًومناقشةًمستواهمًاألكاديميًومدىًتطورهم.ًًمعلميًأبنائهمب

 االجتماع مع معلمي الصفوف

يستطيعًأولياءًاألمورًتحديدًاجتماعًمعًمعلميًالصفوفًلمناقشةًأيًمواضعًاوًلإلجابةًعنًأيًأسئلةًوذلكًعنًطريقًاالتصالً

وعندًتحديدًموعدًعلىًموظفةًاالستقبال،ًومنًغيرًالمسموحًللمدرسينًمناقشةًأيًموضوعًعنًأيًطالبًبدونًأخذًموعدًمسبق.ً

أخذًموعدًمعًوليًاألمرًًويستطيعًالمعلمونمعًالمدرس،ًعلىًأولياءًاألمورًإبلغًالسكرتيرةًعندًالحاجةًلمترجمًفيًاالجتماع.ً

 وسيتمًإبلغًوليًاألمرًبيومًقبلًاالجتماع.

 ورشات تدريبية ألولياء األمور

ويريةًبخصوصًمواضعًمعينة:ًككيفيةًمساعدةًالطالبًفيًالمنزل،ًستوفرًالمدرسةًسلسلةًمنًالورشاتًوالجلساتًالتدريبيةًوالتن

 كيفيةًاستخدامًبرامجًالواجبًاإللكترونية،ًوكيفيةًخلقًبيئةًللطالبًتقومًعلىًالبحثًالمستمرًالخ.ً

 المتطوعين

قراءة،ًدروسًالفنية،ًتطوعًفيًدرسًكالًالمدرسة،ترحبًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًلبأيًوليًأمرًيرغبًفيًالتطوعًللمساعدةًفيً

الطلبة.ًويتمً-المعلمين-األهاليًلمجلسًونحثًأولياءًاألمورًعلىًاالنضمامًالتطوعًللذهابًمعًالصفوفًفيًالرحلتًالمدرسية.ًًأو

 اجتماعًهذهًاللجنةًكلًشهرًمنًالعامًالدراسي.ًفيًحالًالرغبةًللنضمامًللجنة،ًيرجىًإبلغًسكرتيرةًالقسم.ً

 مجلس األهالي والمعلمين والطلبة

 مجلسًاألهاليًعبارةًعنًلجنةًاستشاريةًتضمًمجموعةًمنً"المتطوعين"ًوتتألفًمنًالطلبةًوًأولياءًاألمورًواإلداريين.ً

 وتهدفًهذهًاللجنةًإلى:

تحسينًالتواصلًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمور.ً-  

تعزيزًودعمًمهامًالمدرسة.ً-  

.ًتعزيزًالتوصلًبينًالمنزل/ًالمدرسة/ًالمجتمعً-  

ا(.ً- نقلًاقتراحاتًأولياءًاألمورًإلىًالمديرًالعامً)كتابيا  

المساهمةًفيًالنشاطاتًالمدرسيةًالتيًتدعمًمهمةًالمدرسة.ً-  

المساعدةًفيًتنظيمًالفعالياتًالثقافيةًواالجتماعيةًواقتراحًفعالياتًجديدةًلتعزيزًبرنامجًالمدرسة.ًً-  

تعزيزًدورًالمدرسةًداخلًالمجتمع.ً-  

 الساحةاإلشراف على 

ا7:00ًًيبدأًاإلشرافًعلىًالساحةًفيًالساعةً ،ًحيثًسيتمًتكليفًأعضاءًالهيئةًالتعليميةًباإلشرافًعلىًالساحة.ًًوسيكونًصباحا

لذلكًيرجىًمنًإحضارًالطلبةًإلىًالمدرسةًقبلًالساعة2:30ًًالمعلمينًمسؤولينًعنًاإلشرافًفيًالساعةً صباحاًا7:25ًمساءاًا
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مساءاا.ًإنًالمدرسةًلنًتقبلًبتحملًأيًمسؤوليةًتخصًسلمةًالطلبًالذين2:30ًًخذهمًللمنزلًقبلًالساعةًوالحرصًعلىًأ

 يحضرونًإلىًالمدرسةًمبكرينًأوًيبقونًمتأخرين.ً

 هاتف المدرسة 

مًنهايةًاليوقدًيستعملًالطلبًهاتفًالمدرسةًفيًالحاالتًالضرورية،ًقبلًالبدءًباليومًالمدرسي،ًأثناءًفرصةًالغداءًأوًبعدً

المدرسيًوذلكًبعدًاالستئذانًمنًالمعلم،ًكماًإنًاتصالًالطلبةًلطلبًاإلذنًبالذهابًإلىًمنزلًصديقً/ًصديقةًما،ًليسًمنًالحاالتً

 الطارئةًلذلكًلنًيسمحًلهمًباالتصالًفيًمثلًهذهًالحاالت.

 النــــوم

الًثًحيًالنوم،قسطًكافًمنًًليأخذواًفيًموعدًالخلودًللنومًالخصوصًاالنتظامعلىًوجهًًمنًالضروريًللطلبةًولطلبةًاالبتدائي

ًمنتظمًإلىًالحصولًعلىنومًًفيًحالةًالتعبًأوًاإلرهاق.ًويقودًاتباعًجدولجيدًًومهامهمًبشكلًدروسهمالطلبًإنجازًًيستطيع

اًًوالنفسية.جيلًصحيًمنًالناحيةًالجسديةً الى9ًًدائيًيجبًانًتكونًماًبينًبأنًالمعدلًالمتوسطًلساعاتًالنومًعندًطلبًاالبتًعلما

 الليل.ساعاتًفي10ًً

 مجلس الطلبة

يحقًلطلبًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالصفًالرابعًفماًفوقًترشيحًممثليهمًفيًمجلسًالطلبةًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة،ًحيثً

القيادية.ًكماًيعملًمجلسًالطلبةًبمعالجةًشؤونًنًيمارسًفيهًالطلبةًمهاراتهمًأالطلبةًبمثابةًمجلسًشورىًيستطيعًي عتبرًمجلسً

ًالطلبًالمختلفةًواإلشرافًعلىًالنشاطاتًوالمشاريعًالمدرسيةًوإنجازًالمهامًبكفاءة.

 

 

 المواد التعليمية للطالب

فيًبدايةًكلًعامًدراًالموادًالمهمةيتمًتوزيعًقائمةًلجميعًطلبًالمدرسةًوالتيًتتضمنً د.ًًسيًجديالتيًيحتاجهاًالطالبًيومياًا

اًدواتًالتعليميةًالتيًاألمسؤوليةًًالطلبةيتحملً مامًاعمالهًيستطيعًاتًالخًبحيثًكقلمًالرصاص،ًممحاة،ًمسطرةً...ًيستخدمونهاًيوميا

ًالصفيةًوواجباته.ً

ً

 الشخصيةتحديث بيانات الطالب 

منًالعناوينًالضروريةًوالتيًيجبًتزويدًالمدرسةًًتعتبرًالعناوينًالتاليةًكعنوانًالمنزل،ًأرقامًالهواتف،ًوعناوينًالبريدًاإللكتروني

بها.ًًفيًحالًطرأًأيًتغييرًفيًأيًمنًالعناوين،ًالرجاءًإعلمًالمدرسةًلتحديثًملفًالعناوين.ًأولياءًاألمورًالذينًيرسلونًالمربيةً

تزويدًالمدرسةًبعناوينهم.ًًًأمًالطالب،ًعليهمًأوًالسائقًالستل ًا يضا  

الرسائلًالصفيةًإلبلغًأولياءًاألمورًبأيًأحداثًمهمهًأوًحاالتًطارئة.ًلذاًيرجىًابلغًاالدارةًعندًتغييرًتستخدمًالمدرسةًنظامً

.أرقامًهواتفكم  

 الطالب المتأخرون

للمدرسةًقبلًالساعةًً.ًيتوقعًمنًجميعًالطلبًالوصولاللغةًبطريقةًجديةًوصارمةمدرسةًالكويتًثنائيةًيتمًالتعاملًمعًالتأخيرًفيً

ا.7:25ًً ا7.30ًًالساعةًفيًتمامًًفيًدفترًالحضورًحيثًيتمًتسجيلًالطلبًصباحا ً.ًصباحا  

سيتمًتسجيلهمًأسمائهمًفيًقائمةًالمتأخرين.ًيعتبرًالتأخيرًلثمانًمراتًيوم7:45ًًالطلبةًالذينًيصلونًللمدرسةًبعدًالساعةً صباحاًا

 غيابًكامل.ً
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 مساعدين الصف 

كمعلمًثاٍنًفيًالصف.ًحيثًيساعدونًالطلبةًفيًتطويرًًبمساعدةًمعلمًالصف.ًوي عتبرونمساعدينًالصفوفًهمًمعلمونًيقومونً

 مهاراتهمًوعلىًتحٌملًمسؤوليةًتعليمهم.ً

 يقومًالمساعدينًبمساندةًكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًفيًالصفًفيًمختلفًنواحيًمثل:

اليامًباألنشطةًالتعليميةًالمخططًلها.ً-  

بًكماًهوًمطلوبًمنًالمعلم.ًالعملًمعًمجموعاتًأوًمعًطالً-  

المساعدةًفيًاإلشرافًعلىًالطلبةًفيًداخلًوخارجًالصف.ً-  

االعتناءًبالموادًوالمصادرًالتعليميةًالموجودةًبالصف.ً-  

القيامًبمهامًالترجمةًبينًمعلمًالصفًووليًاألمر.ً-  

مساعدةًالمعلمينًفيًمختلفًالنواحيًالمهمة.ً-  

دثًعنًمستوىًالطلبةًاألكاديميًاوًالسلوكيًألولياءًاألمور.ًيجبًعلىًأولياءًاألمورًالتوجهًمساعدًالمعلمًغيرًمسؤولًعنًالتح

 لمعلمًالصفًلمناقشةًذلك.

ًالزي المدرسي

علىًجميعًالطلبًالتقيدًبارتداءًالزيًالمدرسيًالموحدًللمدرسةًمعًشعارًالمدرسةًالرسمي،ًي نصحًأولياءًاألمورًبشراءًأكثرًمنً

أجلًالتبديلًللغسيل.ًيتمًتوفيرًالزيًالمدرسيًعلىًمدارًالسنةًالدراسيةًفيًمخزنًالزي،ًالرجاءًالتأكدًمنًزيًمدرسيًواحدًمنً

ًتسجيلًاسمًطفلكًأثناءًشراءًالملبس.

كماًأنًالمدرسةًتتمنىًعلىًأولياءًاألمورًالتأكدًمنًملبسًأبنائهمًوالتأكدًمنًارتدائهمًكاملًالزيًالمدرسيًقبلًمغادرةًالبيتًالىً

ًلمدرسة.ًا

 الزي المدرسي كالتالي:

ًبنطلون. -

ًبلوزةًكحليهً)بولو(. -

ًكنزةً/ًبلوزةًكحليهًللشتاء. -

 أحذيةًعاديةًاوًأحذيةًرياضيةً)أيًلونًمقبول(ًباإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًالرياضة. -

 لن يسمح بلبس الصنادل العادية أو صنادل الشاطئ. أو األحذية التي تكون نعالها مصممة كالمسامير. -

ًًًًباإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًرياضيًلمادةًالتربيةًالبدنية. -

اً اًًي منعًمنعا ارتداءًالمجوهراتًالمختلفةً)ًماًعداًساعةًاليدً(ًكماًيمنعًوضعًمستحضراتًالتجميلًًباستثناءًاألوقاتًالتيًيكونًًباتا

ًلصف.ًلذلكًيجبًعدمًارتدائهاًفيًاًفيهاًبرامجًثقافيةً،ًالقبعاتًليستًمنًالزيًالمدرسي
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اً عنًهذهًاأليامًمنًخللًالرسائلًًسيتمًاإلعلنملبسًغيرًالزيًالمدرسيً,ًوًبارتداءفيًبعضًاأليامًًسيسمحًللطلبًدوريا

ً.نيًالمدرسةًااللكتروًوقعًمًالموجهةًألولياءًاألمورًأوًعنًطريق

 

 التطعيمات

   وزارةًالصحة.سيتمًابلغًاولياءًاالمورًبأيًبرنامجًمنًبرامجًالتطعيمًالمرخصًبهاًمنً


