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أ – معلومات عامة
تعريف بالفريق اإلداري بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:
األستاذة  /مارلين هورتون
األستاذة  /شيماء عزو

مديرة المدرسة
المساعدة اإلدارية لمديرة المدرسة

األستاذة /شيرين بدر
األستاذة /كريستيان معلوف
األستاذ /طارق فهمي

سكرتيرة مرحلتي المتوسط والثانوي
أخصائية مرحلتي المتوسط والثانوي
مشرف الدعم السلوكي لمرحلتي المتوسط والثانوي (بنين)

رسالة من الطاقم اإلداري بالمدرسة:
نرحب بجميع الطالب والطالبات وأولياء األمور الكرام في العام الدراسي الجديد!
ما زلنا نتلقى باستمرار األخبار والنصائح المتغيرة حتى بعد إصدار دليل أولياء األمور للعام الدراسي الجديد بشأن اإلجراءات
التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة وسالمة الجميع لمواجهة جائحة الوباء العالمي كوفيد .19
نرجو أن تكونوا على يقين تام أن صحة وسالمة وأمن طالبنا وأولياء أمورنا الكرام وجميع العاملين بالمدرسة أهم أولوياتنا
األساسية في جميع األوقات وعلى وجه الخصوص ،خالل هذه األوقات االستثنائية.
نرجو االطالع على هذه النقاط المهمة:
 بمجرد استئناف الدراسة بالمدرسة مرة أخرى ،سيتخذ الطاقم اإلداري وجميع الموظفين كافة التدابير واالحتياطات
وإجراءات السالمة اإلضافية لضمان استمرار الصحة والسالمة لجميع الطالب.
 نحن ملتزمون بإتباع جميع التوجيهات والمتطلبات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية.
 سنتبع إجراءات واضحة؛ لضمان الحفاظ على سالمة أبنائنا الطالب وأولياء األمور والموظفين.
مع اقتراب وقت استئناف الدراسة مرة أخرى؛ سنشارك معكم ومع الموظفين اإلجراءات الجديدة كاملة ومفصلة ،عالوة على ذلك
من الممكن أن تتغير بعض الخدمات أو البرامج بناء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض كوفيد  19المستجد،
ويمكنكم مالحظة ذلك في بعض من أقسام الدليل عن طريق مالحظة مكتوبة باللون األحمر وهي:



الرزنامة المدرسية للعام الدراسي 2021 – 2020
الجدول الزمني اليومي .
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السباحة والقواعد المتبعة بالمسبح.

الرحالت الميدانية.
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 .1رسالة مديرة المدرسة:
أبنائي الطالب والطالبات ،أولياء األمور األعزاء مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد...
في البداية أود أن أعبر عن مدى سعادتي للعمل كمديرة ألكاديمية جلوبل ثنائية اللغة لتقديم أفضل خدمة ألبنائنا وبناتنا ،وأولياء األمور
وجميع العاملين بالمدرسة.
السادة أولياء األمور السابقين ستجدون بعض التغييرات في اإلجراءات المعتادة وبعض المعلمين والمعلمات الجدد ،كما انضم إلينا
أفراد جدد بالطاقم اإلداري.
نحن فريق أكاديمية جلوبل :عائلة مدرسية واحدة ،مجتمع من المتعلمين ،ونرجو أن تشاركونا نفس الشعور ،وعندما نعمل معا يمكننا
الحصول على أفضل تجربة تعليمية واجتماعية ممكنة ،فأولوياتنا هي وضع تعليم ورعاية أبنائنا الطالب دائما في المقدمة.
يعتبر تعليم أ بنائكم شراكة بين المدرسة والمنزل فسنقوم باستخدام المعايير األمريكية والوسائل التعليمية الحالية لمساعدة الطالب في
التعرف على العالم من حولهم ،كما سيحصل طالبنا على المهارات األكاديمية واالجتماعية التي ستساعدهم على مواجهة تحديات
الحياة في القرن الحادي والعشرين.
هناك قول مأثور أن وراء كل سحابة بطانة فضية ،لقد جلب ربيع عام  2020وباء عالميا ترتب عليه اتخاذ إجراءات سريعة وتغييرات
جذرية في الطريقة التي اعتدنا عليها في العيش والعمل  ،حدث هذا للجميع بما في ذلك المدارس  ،لقد كان وقتا مليئا بالتحديات ،
ومع ذلك كانت هناك العديد من الفوائد أيضا ،و كانت إحدى الفوائد التي استفادت منها أكاديمية جلوبل هي أننا تصرفنا كفريق واحد
لالنتقال بسرعة إلى توفير إمكانية التعليم عن بعد عبر اإلنترنت لطالبنا وعائالتنا لدينا فريق من المعلمين والمستشارين وخبراء
التكنولوجيا والمساعدين اإلداريين واإلداريين ،وضعوا خطة للحركة والعمل على مدار الساعة لتدريب المعلمين والمعلمات
والموظفين لدينا لوضع كافة الخطط واإلجراءات لتوفير تجربة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت في زمن قياسي .نحن متحمسون للغاية
حول استخ دامنا المعزز للتكنولوجيا إلثراء تجربة التعلم ألبنائنا الطالب واستخدامنا المتزايد لتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين التي
ستجعل أبنائكم أكثر استعدادا للعالم الذي سيديرونه قريبا ،ترقبوا المزيد من األخبار والمعلومات في األشهر المقبلة.
طريقة التعلم أصبحت من أهم عوامل النجاح بسبب التغيرات التي تطرأ على عالمنا اليوم وهدفنا هو أن يكتسب الطالب مهارات
تعليمية قيمة ومفيدة من خالل دراسته للمواد المختلفة.
نحن نقدر دعمكم لنا لتعليم الطالب كيفية اإلبحار خالل هذا الكم الهائل من المعلومات ،والعمل سويا لمساعدة الطالب للوصول إلى
أهدافهم التعليمية.
نشكركم على ثقتكم وإنه لمن دواعي سرورنا تعليم أبنائكم بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة.

مع خالص التقدير،،،،

مديرة المدرسة
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 .2الرزنامة المدرسية للعام الدراسي :2021 – 2020
يرجى العلم أن الرزنامة قابلة للتغيير بنا ًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض كوفيد 19
المستجد.
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 .3الرؤية:
نطمح بأن نكون المؤسسة األكاديميّة المعتمدة الرائدة في التعليم ثنائي اللغة لمنح الطالب برامج تعليمية شاملة وصارمة تعدهم
ي مدى الحياة.
ي ومهن ّ
لتعلّم ونجاح أكاديم ّ

 .4الرسالة:
إن رسالة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة هي:
 تقدم أكاديميّة جلوبل ثنائية اللغة مستويات عالية ،ومناهج صارمة وتطبق الطرق التعليمية القويّة من خالل أحدث
الوسائل التكنولوجية التي تركز على الكفاءة األكاديمية واللغوية في اللغة العربيّة واإلنجليزية.
 توفر بيئة تعليمية آمنة ومنظمة توجه الطالب وتجعلهم يشعرون :بالتقدير ،والتّحدي ،والدّعم والتشجيع على اكتشاف
الذات لتعلّم مدى الحياة.
 تحدي الطالب ودعمهم ليصبحوا مفكرين ،نقاد ،متصلين فعالين ،ومواطنين مسؤولين يحترمون هويتهم الدينية
والثقافية.
القوية.
 توظيف الكوادر الموهوبة متعددة الجنسيات واإلبقاء عليها ،والتي من شأنها خلق ثقافة التعليم والمهنيّة ّ
 تعزيز المشاركة بين األسرة والمدرسة من خالل تمكين األسرة لدعم العملية التربوية.

 .5مبادئنا األساسية:











ي السليم الالزم للتوصل إلى إمكاناته
ي والسلوك ّ
الطالب هو مركز االهتمام في المدرسة وينبغي توفير الدعم األكاديم ّ
الكاملة واإلنجازات األكاديمية المطلوبة.
سالمة أمن وأمان الطالب أهم أولويتنا ولدينا توقعات عالية لرعاية كل طالب.
نتوقع التميز من موظفينا ونحاسب الكل على حد سواء.
تقييم وتحليل مستويات التعليم والتدريس بشكل متكرر للحفاظ على تقدم مستوى الطالب وتطوير المناهج الدراسية.
االلتزام بالمواعيد من قبل الموظفين والطالب عامل حاسم لتحقيق رؤية ورسالة المدرسة.
تلعب األسر والمجتمع دورا إيجابيا وهاما في نجاح الطالب في المدرسة والحياة.
التطوير المهني المستمر للموظفين في طرق التدريس والقيادة كل في مجاله يلعب دورا إيجابيا لتحقيق رؤية ورسالة
ومعتقدات المدرسة.
اإلدارة الصفية الفعالة أمر ضروري لنجاح عملية التعليم والتدريس.
ضرورة استخدام الموارد التعليمية الحديثة والتكنولوجيا في جميع ممارسات التعليم والتدريس.
القيادة القوية مهمة لتعزيز فعالية ونجاح المدرسة.
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 .6االعتماد الدولي:
نحن فخورون بأن أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة قد استوفت جميع الشروط والمعايير منذ عام  2018لتكون معتمدة بالكامل
من قبل . Cognia/AdvancEDحيث يوفر إطار معايير كوجنيا/أدفانس إد للمؤسسات التعليمية المؤهلة سلسلة من
المعايير المعترف بها دوليا للعمل من أجل تحقيقها ،ثم يحكم على المدارس وفقا لهذه المعايير ،مما يؤدي في نهاية
المطاف إلى تحديد مجاالت القوة موثقة رسميا ومجاالت ذات أولوية للتطوير.
تلتزم أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة تماما بعملية التطوير المستمر للمدرسة ،وذلك من خالل المراجعة الذاتية المنتظمة
والمستمرة ،كما يتم متابعتنا من قبل خبراء من شركة Cognia/AdvancEDللتحقق من التزامنا بعملية التطوير،
ونواصل تنفيذ االجراءات والممارسات لدراسة المجاالت التي نتميز بها وكذلك التعرف على نقاط الضعف التي يجب
أن يتم تطويرها.
كوجنيا :هي أكبر شبكة عالمية لتطوير المدارس في العالم ،وتتمتع هذه المنظمة بتاريخ طويل في توفير أبحاث وتدريب
وخبراء متميزين لمساعدة المدارس على تطوير جودة التعليم في جميع جوانب العملية المدرسية.

 .7التكنولوجيا بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:
بدأت أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة في استخدام منصة جوجل ،وكذلك قمنا بإتباع نهج جديد الستخدام برامج إلكترونية
متنوعة على شبكة اإلنترنت لتعزيز جودة التعليم والتعلم إلعداد طالبنا لمهارات القرن .21





التعلم المتنوع في الفصول الدراسية :هو "مزج" استراتيجي من الطرق التقليدية العملية للتدريس والتعلم
باستخدام التكنولوجيا.
التحرك التدريجي نحو استخدام الكتب اإللكترونية.
الفصول الدراسية ( )Google Classroomكأداة لالتصال بين المعلم والطالب وأولياء األمور ،ومشاركة
شرح المناهج ،ونشر الخطط األسبوعية ،وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة بتجربة أبنائكم في التعلم.
أجهزة العرض الذكية في كل صف دراسي.

 .8استخدام الكاميرات كوسيلة لألمان:
أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة مزودة بكاميرات تسجيل "فيديو" أمنية في األماكن العامة والممرات والصفوف الدراسية ،وتستخدم تلك
الكاميرات بناء على توجيهات وزارة التربية – قطاع التعليم الخاص والنوعي؛ لضمان سالمة وأمن طالبنا وموظفينا وزوارنا.
وضعت سياسة استخدام الكاميرات وفقا لتوجيهات وزارة التربية – قطاع التعليم الخاص والنوعي ،حيث تتحمل المدرسة كافة
المسئولية نحو ضمان خصوصية أجهزة التسجيل على أن يتم السماح لموظفي اإلدارة العامة للتعليم الخاص المختصين بالرجوع
إلى تلك الكاميرات عند الحاجة.
بناء على ذلك ال يسمح لولي األمر تحت أي ظرف من الظروف بمشاهدة أي تسجيالت تم تسجيلها بواسطة هذه الكاميرات.
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 .9الحضور والحرص على دقة المواعيد والجدول الزمني اليومي:
يرجى العلم أنه قد يطرأ أي تغيير على المواعيد بنا ًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض كوفيد  19المستجد.
يرجى مالحظة أن اإلشراف على الطالب يبدأ من الساعة  7:00صباحاً.
حضور المعلمين
7:00
األحد :الصف األول والثاني االبتدائي ،ومن الصف الثالث إلى السابع بنات.
7:15
اإلثنين :الصف الثالث إلى التاسع بنين.
طابور الصباح
تواجد الطالب داخل الصفوف وبمقاعدهم لبدء اليوم الدراسي.
7:30
موعد انصراف طالب صفوف الحضانة والروضة.
12:30
موعد انصراف طالب الصفوف الدراسية من األول حتى التاسع.
2:15
أنشطة ما بعد الساعات الدراسية.
00:3 – 2:15
انصراف المعلمين.
3:00

 .9.1حضور وانصراف الطالب:








يجب على جميع الطالب استخدام البوابات الخلفية ،البوابات رقم  2و 4للدخول إلى المدرسة من الساعة  7:00إلى .7:30
يجب على الطالب استخدام البوابة الرئيسية ،البوابة رقم  1بدءا من الساعة  8:00 – 7:30وذلك ألخذ بطاقة تأخير.
ال يسمح بدخول الطالب بعد الساعة  9إال بالعذر طبي
سيتم انصراف مرحلة الروضة الساعة  12:30ظهرا من الصفوف بشكل يومي.
سيتم انصراف طالب الصف  9 – 1في تمام الساعة  2:15ظهرا من مالعب الطابق األرضي.
ال يسمح باستخدام بوابة رقم  1النصراف الطالب.
يجب على أولياء األمور أو من ينوب عنهم(:السائقين أو المربيات) االنتظار خارج أبواب المدرسة لحين موعد
انصراف الطالب.

 .10بروتكول التواصل مع المدرسة:
نحن في أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة نفخر بتواصلنا مع ولي األمر ،ونؤكد أنه من الضروري وجود تواصال مستمرا
بين المدرسة والمنزل ،ولدينا معلمين متميزين فيما يبذلونه من جهد للتواصل الدائم مع أولياء األمور.
نحن على دراية بانشغال أولياء األمور ونحترم ذلك ،لكن للحفاظ على وقتكم والتأكد من مقابلتكم من قبل الهيئة التدريسية أو
الطاقم اإلداري يرجى إتباع بروتكول تواصل أولياء األمور المبين أدناه وتحديد موعد للمقابلة (بإخطار مسبق – 24

ساعة).
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.10.1

قنوات التواصل:

يرجى إتباع التدرج التالي الستفساراتكم األكاديمية:

معلم المادة

.10.2

رئيس القسم

اإلرشادات العامة لسبل التواصل مع العاملين بالمدرسة:

من هو الشخص المعني؟
المعلم

أخصائي المرحلة
رئيس القسم ألي مادة
وكيل المرحلة

مدير المدرسة
االستقبال

وكيل المرحلة

مدير المدرسة

الموضوع
 مشاكل الطالب
 عقد اجتماع
 االستفسار حول درجات أو سلوك الطالب
 االستفسار حول أنشطة تتعلق بالصف
 المنهج المحدد للصف
 المشاكل السلوكية واالنفعالية
 فترة المالحظة األكاديمي (مع وكيل المرحلة)
 المنهج لهذه المادة
 السياسات واإلجراءات
 المشاكل التي بقيت دون حل بعد التواصل مع المعلم
 األمن أو السالمة ذات الصلة بالمدرسة أو الطالب
 اآلراء أو المقترحات حول مشاكل المدرسة.
 فترة المالحظة األكاديمي
 المشاكل التي بقيت دون حل بعد التواصل مع المعلم ووكيل المرحلة
 المناسبات المدرسية الهامة
 -التوجيهات

 -الرزنامة المدرسية

أرقام البدالت :يمكنكم االتصال على رقم الهاتف  22206834ثم الضغط على األرقام
.10.3
الداخلية كما يلي:
القسم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قسم الروضة
قسم االبتدائي (الصف األول إلى الخامس االبتدائي)
قسم المتوسط والثانوي (من الصف السادس فيما فوق)
االستقبال
التسجيل
قسم المالية
العيادة
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0
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113
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.10.4

أرقام األقسام والعيادة المدرسية:

القسم
قسم الروضة – أستاذة /دينا جويلي
قسم االبتدائي – أستاذة /لمياء هاشم
قسم المتوسط والثانوي – أستاذة /شيرين بدر
العيادة المدرسية

الرقم
98021340
97553056
92208917
69935903

.11إعادة قيد الطالب بالمدرسة وسداد الرسوم الدراسية:
يتم فتح باب إعادة القيد لطالبنا كل عام طبقا إلعالن رسمي من قبل إدارة المدرسة.
ويجب على ولي األمر مراجعة قسم التسجيل والمالية؛ الستكمال نموذج إعادة القيد وسداد الرسوم المستحقة،
ولتأمين مقعد ألبنائكم في المدرسة؛ يجب استكمال نموذج إعادة القيد في الوقت المحدد.

.11.1






شروط إعادة قيد الطالب:

أال يكون الطالب تحت فترة المالحظة األكاديمية.
أن يكون حضور الطالب منتظما.
أال يكون لديه مشاكل سلوكية أو انفعالية شديدة.
أال يعاني من اضطرابات نمائية.
أال يكون لديه أي مشاكل صحية حادة.

.11.2

سداد الرسوم الدراسية:

يرجى مالحظة أن التواريخ المحددة الستحقاق الرسوم الدراسية مبينة في السياسة المالية للمدرسة والموقع عليها من قبل كافة أولياء
األمور ويمكن الحصول على نسخة منها من قسم المالية.
يتم توزيع الكتب المدرسية مجانا على الطلبة على أن يتم إعادة بعضا من هذه الكتب للمدرسة في نهاية العام الدراسي في مواعيد
محددة ،ويرجى العلم أنه في حال فقدان الكتب التي يجب استرجاعها أو فقدان الكتب المستعارة من المكتبة يجب مراجعة قسم المالية
لتسوية حساب هذه الكتب.
يرجى قراءة ملحق  1في نهاية هذا الكتيب لالطالع على قائمة كاملة بكتب كل صف والتي يجب إعادتها للمدرسة في نهاية العام الدراسي.
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ب .السياسات المتعلقة باالنضباط المدرسي:
 .12تتوقع مدرسة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة من طالبها:











الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد واالستعداد لتلقي العلم.
ارتداء الزي المدرسي الموحد كامال.
احترام أنفسهم واحترام اآلخرين والحفاظ على ممتلكات المدرسة.
التحدث باحترام مع اآلخرين.
عدم استخدام أيديهم إال فيما يخصهم.
إتباع قواعد المدرسة وقواعد الصف.
التركيز أثناء الحصص الدراسية.
الهدوء أثناء المشي في ممرات المدرسة.
استكمال الواجبات والتكليفات المدرسية في المواعيد المحددة.
القراءة يوميا ألن القراءة مفتاح النجاح.

 .13نجم الشهر:
في كل شهر يقوم معلم الصف بجمع أراء جميع المعلمين الذين يقومون بتدريس الطالب واختيار طالبا واحدا
لتكريمه في طابور الصباح على كونه نجم الشهر في الصف.
ولكي يحصل الطالب على اللقب عليه:







أن يحضر إلى المدرسة في الموعد المحدد.
أن يحترم زمالءه ومعلميه.
أن يستكمل التكليفات المدرسية في المواعيد المحددة.
أن يتبع ضوابط المدرسة وقواعد الصف.
أن يتخطى ما هو متوقع منه كطالب في أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة.
الـمواطنة المتميزة
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 .14قواعد السلوك:
حقوقي

مسؤولياتي

لي الحق أن أكون سعيدا وأن أعامل بلطف داخل المدرسة.
وهذا يعني أال يسخر مني أحد وأال يجرح أحد مشاعري.

سأعامل اآلخرين بلطف ولن أسخر من أحد ولن أجرح
مشاعر أحد.

لي الحق أن أعبر عن نفسي داخل المدرسة وهذا يعني أال يتم
معاملتي بطريقة غير عادلة.

سأحترم الجميع ولن أعامل أحد بطريقة غير عادلة ،أو غير
الئقة.

لي أحق أن أشعر باألمان داخل المدرسة وهذا يعني أال يتم
ضربي ،أو دفعي ،أو تهديدي ،أو إيذائي.

سأحافظ على المدرسة آمنه فلن أضرب ،و لن أدفع ،ولن أهدد
اآلخرين ،و لن أؤذي أحد.

من حقي أن أترك متعلقاتي دون أن تفقد.

لن أسرق ،أو أدمر ممتلكات اآلخرين.

من حقي التعبير عن رأيي بحرية أي "أسمع و أسمع" هذا
يعني أنه لن يتم الصراخ في وجهي ،لن يتم إصدار أي
أصوات عالية تزعجني.

سأساعد في المحافظة على مناخ مدرسي هادئ ،وهذا يعني
أنني لن أصرخ ،أو أصدر أصوات مزعجة داخل المدرسة.

لي الحق أن أظهر فخري بمظهري.

سأتبع التعليمات بارتداء الزي المدرسي.

لي حق التعلم في بيئة ثنائية اللغة.

سأتكلم باللغة اإلنجليزية أثناء اليوم الدراسي؛ ما عدا حصص
اللغة العربية ،والتربية اإلسالمية ،والقرآن الكريم،
واالجتماعيات.

.15النظام العام:
.15.1

القواعد المدرسية (كل الصفوف):

وضعت أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة خمس قواعد يجب أن يتم إتباعها من قبل كافة العاملين بالمدرسة وكافة طالبها،
ومن خالل هذه القواعد يمكننا أن نقدم خدمة تعليمية أفضل لطالبنا ،وعليه يجب على كافة المعلمين تعليق هذه
القواعد في صفوفهم.






عليك احترام نفسك ،واحترام اآلخرين.
كن مستمعا جيدا وعندما تتحدث عليك أن تكون لبِقا.
كن أمينا.
تمتع باإلحساس بالمسؤولية.
عدم التطاول على الغير باأليدي أو األرجل.
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.15.2

سياسة النظام المدرسي (للفصول من األول االبتدائي فيما أعلى):

من الضروري أن يعمل أولياء األمور والمدرسة كفريق واحد لضمان تقييم وتعزيز سلوكيات الطالب خالل
تواجدهم بالمدرسة ،كما نرجو من أولياء االمور إبالغ المدرسة إذا كان الطفل يواجه أي مشاكل أو صعوبات في
المنزل أو داخل األسرة؛ وقد تؤثر سلبا على سلوكيات الطفل ،وبذلك تستطيع المدرسة أن تساعد الطفل في األوقات
العصيبة.
فيما يلي بعض من مؤشرات السلوك الغير مناسب:












الكذب أو السرقة أو استخدام ألفاظ غير مهذبة.
الغياب عن المدرسة دون عذر مقبول.
السلوك الفوضوي المزعج في الفصل ،أو الممرات بين الصفوف ،أو األماكن المخصصة لألنشطة
البدنية.
الغش سواء في الواجبات المدرسية أو االختبارات.
الشجار مع الطالب اآلخرين أو تعمد إزعاجهم.
تدمير أو تشويه الممتلكات المدرسية أو الشخصية.
الحضور إلى الفصل متأخرا دون إذن مسبق.
عدم احترام العاملين بالمدرسة.
تزوير توقيع ولي األمر.
اإلخفاق في إتباع التعليمات الشفوية أو الكتابية من قبل المعلم.
التسبب في إصابة طالب آخر أو ممارسة سلوكيات غير آمنة.

.15.3

وضع الطالب تحت المالحظة السلوكية:

نحن نفعل كل ما في وسعنا لتقديم المشورة ويد العون للطالب لضبط سلوكهم ،ومع ذلك في بعض األوقات حتى
عندما يتعاون األهل والمدرسة معا يستمر سلوك الطالب الغير مسموح به ،وفي هذه الحالة نضطر إلى وضع
الطالب تحت فترة المالحظة السلوكية ويكون هدفنا هو مساعدة الطالب على التحسن ،وإذا لم يكن هناك أي تحسن
فقد يتم النظر في إعادة قيد الطالب.
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.15.4

نتائج عدم إتباع النظام المدرسي:

هذا دليل عام وتحتفظ المدرسة بالحق في تعديل اإلجراءات المتبعة اعتمادا على شده مستوى سلوك الطالب.
اإلجراء ()1

تقديم النصيحة للطفل من قبل المعلم.

اإلجراء ()2

قد يمنع الطالب من أحد فترات الفرصة خالل اليوم المدرسي أو قد يتخذ إجراء آخر يحدده المعلم .

اإلجراء ()3

يتواصل المعلم مع ولي األمر عن طريق دفتر الواجبات المدرسية  -كتيب التواصل  -أو هاتفيا ،أو بارسال نموذج
ورقي مخصص لسلوك الطالب ،وقد يحول الطالب أيضا ألخصائي المرحلة.
ويمكن للمعلم ،أو األخصائي ،أو ولي األمر المبادرة بطلب االجتماع لمناقشة األمر.

اإلجراء ()4

وفي حالة استمرار الطالب في سلوكه الغير مقبول فإنه يجوز للمعلم أن يحول الطالب لمشرف دعم الطالب ،أو
وكيل المدرسة ،أو مدير المدرسة ،واتخاذ االجراء المناسب .

اإلجراء ()5

يعقد وكيل المرحلة اجتماعا مع مشرف دعم الطالب والمعلمين لمناقشة الحالة ووضع االقتراحات بشأن اتخاذ
المزيد من اإلجراءات السلوكية في شكل نموذج "عقد سلوك" ،بعدها يطلب من األبوين الحضور لمقابلة وكيل
المرحلة و مشرف دعم الطالب واألخصائي والمعلمين(على حسب الموقف) ومناقشة اإلجراء الذي سيكون أكثر
فاعلية للتعامل مع الطالب .

اإلجراء ()6

يجوز لوكيل المرحلة بالتعاون مع مشرف دعم الطالب السلوكي إبقاء الطالب في المكتب خالل فترة الفرصة ،
ومن ثم يتعين على الطالب أن يتناول غذاءه في المكتب.

اإلجراء()7

يحق للوكيل بالتعاون مع المشرف السلوكي ،في تطبيق الفصل الداخلي أو الخارجي بناء على شدة الموقف،
وسوف تقوم المدرسة بسرعة التواصل مع ولي األمر سواء عبر الهاتف أو عن طريق رسالة مكتوبة ترسل مع
الطالب لتوقيعها من قبل ولي األمر.

مالحظات وتعريف اإلجراءات المتبعة في حال عدم إتباع النظام المدرسي:


ال يتم استخدام العقاب البدني مع أي طالب ألي سبب من األسباب.



يسمح للطالب دائما بتناول وجباتهم الخفيفة والغداء في حال حصول الطالب على فصل داخل المدرسة.



يسمح للطالب بإكمال األعمال الصفية أو التقييمات كما هو مقرر في حال حصول الطالب على فصل داخل المدرسة.



منع الطالب من الفرصة أو إبقاء الطالب بعد موعد الدوام المدرسي :يتم إبقاء الطالب في الصف أو مكتب مشرف الدعم
السلوكي للطالب خالل فترة فرصة أو أكثر ،أو بعد الدوام المدرسي اعتمادا على الموقف.
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الفصل داخل المدرسة :يتم فصل الطالب داخل المدرسة؛ وذلك نتيجة لمشاكل سلوكية أكثر شدة ،ويتم الفصل عن طريق
إبقاء الطالب واإلشراف عليه بغرفة مخصصة للفصل الداخلي ،ويطلب من الطالب حل األعمال الصفية المطلوبة بمفرده
ويساعده المعلم/ة في حال الحاجة إلى ذلك .سيجتمع مع الطالب اخصائي المرحلة.



الفصل خارج المدرسة :هو نتيجة خطيرة للمخالفات السلوكية الشديدة ،ويطلب من الطالب البقاء في المنزل.

.16الحضور والحرص على دقة المواعيد:
يرجى العلم أنه قد يطرأ أي تغيير على المواعيد بنا ًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض كوفيد  19المستجد.
يرجى مالحظة أن اإلشراف على الطالب يبدأ من الساعة  7:00صباحاً.
حضور المعلمين
7:00
األحد :الصف األول والثاني االبتدائي ،ومن الصف الثالث إلى السابع بنات.
7:15
اإلثنين :الصف الثالث إلى التاسع بنين.
طابور الصباح
تواجد الطالب داخل الصفوف وبمقاعدهم لبدء اليوم الدراسي.
7:30
موعد انصراف طالب صفوف الحضانة والروضة.
12:30
موعد انصراف طالب الصفوف الدراسية من األول حتى التاسع.
2:15
أنشطة ما بعد الساعات الدراسية.
3:00 – 2:15
انصراف المعلمين.
3:00

.16.1

حضور وانصراف الطالب:

 يجب على جميع الطالب استخدام البوابات الخلفية ،البوابات رقم  2و 4للدخول إلى المدرسة من الساعة  7:00إلى .7:30
 يجب على الطالب استخدام البوابة الرئيسية ،البوابة رقم  1بدءا من الساعة  8:00 – 7:30وذلك ألخذ بطاقة تأخير.
 ال يسمح بدخول الطالب بعد الساعة  9إال بالعذر طبي
 سيتم انصراف مرحلة الروضة الساعة  12:30ظهرا من الصفوف بشكل يومي.
 سيتم انصراف طالب الصف  9 – 1في تمام الساعة  2:15ظهرا من مالعب الطابق األرضي.
 ال يسمح باستخدام بوابة رقم  1النصراف الطالب.
 يجب على أولياء األمور أو من ينوب عنهم (السائقين أو المربيات) االنتظار خارج أبواب المدرسة حتى موعد انصراف
الطالب.

.16.2

الغياب:

االلتزام في الحضور يمثل أحد العوامل الهامة في نجاح المدرسة نحو أداء مهمتها تجاه أبنائكم ،وتشير الدراسات أن الطالب الملتزم
في الحضور المدرسي يحقق نجاحا أكاديميا أفضل مقارنة بالطالب األقل حضورا ،وبداية من صفوف الحضانة فإن الطفل الذي
ينتظم في الحضور يحقق عالمات أعلى في االختبارات مقارنة بزمالئه الذين يتغيبون عن المدرسة بصفة متكررة.
الغياب بدون عذر (أيا كان العذر) يعتبر مؤشرا مبكرا لخطورة انحدار المستوى الدراسي للطالب.
الغياب ليوم واحد عن المدرسة يعني أن الطفل سوف تفوته مقدمة أو تطوير مهارة ما داخل الصف.
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.16.3

اإلفراط في الغياب بدون عذر:

ينتج عن اإلفراط في الغياب بدون عذر حصول الطالب على درجات منخفضة ،واالجتماع مع ولي األمر ،وأحيانا
يتم وضع الطالب تحت فترة المالحظة األكاديمية.
إرسال خطاب اإلنذار األول إلى ولي األمر.
الغياب(  )3أيام بدون عذر
إرسال خطاب اإلنذار الثاني وتتم فيه مطالبة ولي األمر بالحضور لمقابلة األخصائية ،ووكيل
الغياب ( )6أيام بدون عذر
المرحلة لتعريفهم بشكل واضح مخاطر الغياب ،ومطالبتهم بالتوقيع على عقد حضور الطالب .
إرسال خطاب اإلنذار الثالث وتتم فيه مطالبة ولي األمر بالحضور لمقابلة األخصائية ،ووكيل
الغياب () 9أيام بدون عذر
المرحلة إلخطار ولي األمر أنه قد تم إدراج الطالب في قائمة الطالب تحت المالحظة األكاديمية.
الغياب ( )15أيام بدون عذر يتم إعادة النظر في إعادة قيد الطالب .

.16.4








الغياب بعذر وبترتيب المسبق /تعويض األعمال:

ال ينصح أبدا أخذ إجازات مطولة قبل العطالت المدرسية أو بنهاية العام الدراسي.
على ولي األمر والطالب إدراك أن المعلم ال يستطيع استباق الدروس ،أو إعطاء التكليفات الدراسية
لتعويض ما سيفوت الطالب في حال غيابه لفترة طويلة.
في الحاالت االضطرارية يجب أن يحصل ولي األمر على إذن بغياب الطالب من خالل إبالغ إدارة
المدرسة ومعلم الفصل قبل أسبوع على األقل ليكون هناك متسع من الوقت لتجهيز أوراق العمل لمراجعتها
في المنزل أثناء الغياب.
يتعين توقيع نموذج إذن الغياب لدى مكتب سكرتيرة المرحلة مع توضيح فترة الغياب وأسبابها ،في بعض
الحاالت قد يحتاج ولي األمر إلى إحضار خطاب من "وزارة التربية  -قطاع التعليم الخاص" من أجل
السماح بالغياب للفترة المطلوبة واحتسابه غياب بعذر.
بعد العودة من تلك اإلجازة يكون الطالب مسؤوال عن استكمال التكليفات اإلجبارية لأليام التي غاب فيها
خالل فترة زمنية محددة ومن ثم سوف يتم تقييم مدى التقدم الدراسي الذي يحققه الطالب وتحديد العالمات
التي يستحقها.

.16.5

الغياب أثناء االمتحانات واالختبارات القصيرة والتقييمات األخرى:

في حالة الغياب أثناء االمتحانات سوف يسمح للطالب بإعادة االمتحان بعد عودته مباشرا ،وسيتم وضع الدرجة
عند استالم الشهادة المرضية من ولي األمر (يتوقع تسليم الشهادة المرضية المعتمدة للطالب في موعد أقصاه ثالثة
أيام من يوم استئنافه للدوام المدرسي).

.16.6

انصراف الطالب قبل المواعيد المقررة:

انصراف الطالب مبكرا من المدرسة يضر بالتقدم الدراسي للطالب باإلضافة أنه يحدث حالة من عدم التركيز واإلرباك لباقي الطالب
في الصف ويضر بهم جميعا.
يعتبر الطالب غائبا عن الحصص التي تفوته بسبب انصرافه المبكر ولن يتم تعويض الطالب عما يفوته من دروس.
يرجى العلم انه ال يسمح للطالب باالنصراف مبكرا إال في الحاالت الطارئة أو إذا كان لديه موعد طبيب يتعين على ولي األمر إبالغ
المدرسة بذلك قبل يوم واحد على األقل.
في حال تكرار االنصراف المبكر يطلب من ولي األمر توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك ،ألن االنصراف المبكر المستمر قد يؤثر على
إعادة قيد الطالب.
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.16.7

التأخير عن الحضور:

االلتزام بمواعيد المدرسة أمرا ضروريا لنجاح الطالب ،الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة بعد الساعة 7:30
يعتبر حضورهم متأخرا ،على الطالب الذي يأتي متأخرا أن يذهب أوال إلى منطقة االستقبال للحصول على بطاقة
تأخير ،وعلى طالب مرحلة الروضة التوجه لمكتب قسم الروضة ،ينتج عن تكرار الحضور المتأخر إرسال إخطار
لولي األمر ،وسوف يطلب منهم الحضور لمقابلة وكيلة المرحلة لتفادي تكرار التأخير ،ولن يكون المعلم مضطرا
لتعويض الطالب دراسيا عما فاته بسبب تأخيره ،ويمنع الطالب من الدخول إلى الفصل بعد الساعة  9:00إال بعذر
طبي.
تأخير الطالب عن الحضور في الموعد المحدد يؤدي إلى:
 خسارة وقت قيم من اليوم الدراسي.
 النمط االجتماعي الذي ينشأ مع الروتين الصباحي.
 يؤثر في سلوكه وتحصيله العلمي.

.16.8

سياسة التأخير عن الحضور:

الحضور المتأخر ( )3مرات
الحضور المتأخر ( )6مرات
الحضور المتأخر ( )9مرات
الحضور المتأخر ( )15مرة

االتصال بولي األمر.
إرسال خطاب إنذار إلى ولي األمر موقعا من قبل وكيلة المرحلة.
االجتماع مع ولي األمر.
وضع الطالب تحت فترة مالحظة أكاديمية

.17الزي المدرسي الموحد والزي المدرسي اليومي:
الزي المدرسي الموحد :هو المالبس الرسمية ألكاديمية جلوبل ثنائية اللغة (البنطال والسترة والقميص والتنورة)
مطبوع عليها شعار المدرسة.
يجب أن يرتدي الطالب حذاء أسودا بدون كعب في األيام العادية وحذاء رياضيا في أيام حصص التربية البدنية،
ويجب أن تكون الجوارب بيضاء اللون ،الزي الرياضي الموحد يجب ارتداءه في أيام حصص التربية البدنية.
الزي المدرسي اليومي :يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي الموحد في كافة أيام الدراسة ،يمكن شراء الزي
المدرسي الموحد من المدرسة ،وسوف يتم إبالغ ولي االمر في حالة عدم التزام أبنائهم بذلك ،ويجب على االلتزام
دائما بالعادات الصحية السليمة ،وال يسمح للبنات بوضع مساحيق المكياج أو الحلي أو طالء األظافر ،وال يسمح
لألوالد بإطالة شعرهم.
ويجب ارتداء الزي الموحد الخاص بحصص التربية البدنية ومالبس السباحة تبعا لما يتم تحديده في جدول الحصص
الخاص بكل صف ،والطالب الذي ال يلتزم بالزي المخصص لحصص التربية البدنية ومالبس السباحة لن يسمح
له بحضور تلك الحصص.
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قص الشعر
 يجب االعتناء بتسريح شعر الطالب بشكل مقبول.
 يجب أن يكون الشعر بعيدا عن العينين.
 يحب أن يقص شعر األوالد بحيث ال يصل إلى ياقة القميص.
العواقب الناجمة عن عدم التزام الطالب بقواعد أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة الخاصة بالزي:
 قد يطلب من ولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة ،أو اصطحاب أبناءهم إلى المنزل ،اعتمادا علىشدة الموقف.

.17.1
بالزي:

العواقب الناجمة عن عدم التزام الطالب بقواعد أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة الخاصة

سيؤدي عدم االمتثال لقواعد الزي المدرسي لدينا إلى تنفيذ خطة االنضباط المدرسي وهي:
المخالفة األولى:
المخالفة الثانية:
المخالفة الثالثة:

.17.2

االتصال بولي األمر -وقد يطلب من ولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة أو اصطحاب الطالب
إلى المنزل
إرسال خطاب إنذار إلى المنزل  -وقد يطلب من ولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة أو
اصطحاب الطالب إلى المنزل.
اجتماع مع ولي األمر  -وقد يطلب من ولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة أو اصطحاب
الطالب إلى المنزل.

قواعد الزي المخصص ألنشطة خاصة:

خالل العام الدراسي سيكون لنا أنشطة خاصة ليس من الضروري على الطالب أن يرتدي الزي المدرسي الموحد،
وسوف يتلقى الطالب معلومات من المعلم حول ما هو مسموح بارتدائه في تلك األيام ،أما الطالب الذي ال يرغب
في المشاركة بتلك األنشطة فإنه يجب أن يرتدي الزي المدرسي الموحد المعتاد.

.18التنمر:
أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة ال تقبل من طالبها إطالقا التورط في أي سلوك عدواني سواء قوال مسموعا أو تعبيرا
انفعاليا أو فعال بدنيا ،ومن المحظور تماما أي شجار بدني أو شفهي بما يشمل األلعاب القتالية ،المضايقة أو الغيظ
أو الترهيب أو التسلط أو التهديد مع الزمالء أو العاملين بالمدرسة.

.19أعمال التخريب:
أي تخريب متعمد كان أو غير متعمد سوف يطالب ولي األمر بتعويض المدرسة عن كافة المصاريف التي ستدفعها
الستبدال أي مواد أو أشياء يصيبها الضرر بسبب ذلك التخريب ،وقد تؤدي حاالت التخريب المتعمدة إلى عواقب
وخيمة.
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.20األجهزة اإللكترونية واأللعاب ،إلخ...
األجهزة اإللكترونية مثل الالب توب واأليباد وأجهزة " "MP3'sال يجوز إحضارها إلى المدرسة ،وكذلك
اللعب ودمى األطفال أو األشياء التي تشتت انتباههم إال إذا كان ذلك ألسباب أكاديمية بموافقة مسبقة من إدارة
المدرسة.
تتبع مدرسة جلوبل سياسة عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بحيازة الطالب أو استخدامهم للهواتف المحمولة في
المدرسة ،ويمنع منعا باتا على الطالب إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة وتتوافق هذه السياسة مع نشرة
وزارة التربية  -اإلدارة العامة للتعليم الخاص  -رقم (أ ت خ  )6889بتاريخ  2019/04/23بشأن منع الطالب
من إحضار هواتفهم المحمولة إلى الحرم المدرسي.
النتائج المترتبة على عدم إتباع هذه السياسة:

النتائج

الوقائع
الواقعة األولى

يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف
الطالب أو أخصائي المرحلة.
سيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف والتوقيع على تعهد
التزام.
سيبقى الطالب خارج الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف.

الواقعة الثانية

يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف
الطالب أو أخصائي المرحلة.
سيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف والتوقيع على نموذج
فصل خارج المدرسة لليوم التالي.
سيبقى الطالب خارج الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف،
واصطحاب الطالب.

الواقعة الثالثة

يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف
الطالب أو أخصائي المرحلة.
سيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف والتوقيع على نموذج
ث أيام متتاليين للواقعة.
فصل خارج المدرسة لثال ِ
سيبقى الطالب خارج الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف ،واصطحاب
الطالب.
باإلضافة إلى تحويل ملف الطالب بتلك المخالفات لمكتب شؤون الطلبة في اإلدارة العامة
للتعليم الخاص مع وقف إعادة قيد الطالب للعام الدراسي التالي.
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ج .المعلومات األكاديمية:
 .21تقييم الطالب ونظام احتساب الدرجات:
.21.1

تقييم الطالب:

للوصول إلى تقييم جيد وشامل لمدى التحصيل األكاديمي للطالب يجب مراقبة عملهم عن كثب وإجراء التقييم
بشكل منتظم طوال العام الدراسي.
تم تقسيم العام الدراسي إلى أربعة أرباع دراسية ،ويتم إرسال تقرير تقدمي لما يحرزه الطالب من تقدم أكاديمي
في منتصف كل ربع دراسي.
يتم إ صدار التقارير الدراسية أربعة مرات في العام الدراسي التي تشير إلى التقدم األكاديمي للطالب والجهود التي
يجب أن تبذل للوصول إلى ما هو أفضل ،وتعكس الدرجات عمل الطالب ،وتقدمه وتطوره األكاديمي ،ومالحظات
المعلمين .ويتم تحديد مواعيد عقد اجتماعات بين المعلمين وأولياء األمور خالل الربع األول والثاني.

.21.2

نظام الدرجات لمرحلتي المتوسط والثانوي:
الدرجة
A
B
C
D
F

.21.3

النسبة المئوية
%100-90
%89-80
%79-70
%69-60
أقل من %60

فئات توزيع الدرجات لمرحلتي المتوسط والثانوي:

يبدأ تطبيق فئات توزيع الدرجات عند عودة الطالب لمبنى المدرسة.
االختبارات
االختبارات القصيرة
العمل في الفصل
الواجبات المدرسية
المشاريع
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.21.4

نظام الدرجات (الفترة األولى  +الفترة الثانية لمرحلتي المتوسط والثانوي)

يتم تقييم الطالب في المرحلة الثانوية من قبل معلميهم من خالل مجموعة متنوعة من التقييمات .يتم تشجيع المعلمين على استخدام
مجموعة متنوعة من أنواع التقييم ،الرسمية وغير الرسمية ،وطرق لتوفير الفرصة لجميع الطالب إلثبات معرفتهم .تمنح الدرجات
بشكل ربع سنوي باستخدام النسب المئوية والدرجات الحرفية بناء على النظام التالي:
الدرجة
A
B
C
D
F

النسبة المئوية
%100-90
%89-80
%79-70
%69-60
أقل من %60

يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين .كما ينقسم كل فصل دراسي إلى ربعين .في نهاية كل فصل دراسي يتم عقد امتحان في
جميع المواد األساسية .يتم احتساب متوسط درجات الربع األول والربع الثاني مع عالمة االمتحان للحصول على عالمة الفصل
الدراسي الواحد وفقا للنسبة التالية:
الربع  + %40الربع  + %40اختبار %20
يتم جمع درجات الفصل الدراسي األول والثاني للحصول على إجمالي الدرجة النهائية للسنة الدراسية وفقا للنسبة التالية كما يوضح
الجدول أدناه:
الفصل الدراسي األول :الربع  + 1الربع  + 2اختبار نصف السنة العام
()%20( + )%40
(+ )%40
الفصل الدراسي الثاني :الربع  + 3الربع  + 4اختبار نهاية السنة العام
()%20( + )%40
(+ )%40
الدرجة النهائية للعام الدراسي :الفصل الدراسي األول  +الفصل الدراسي الثاني
()%50
+
()%50

.21.5

سياسة ترقي الطالب  /الدور الثاني بمرحلتي المتوسط والثانوي:

يتم ترقية الطالب إلى الصف األعلى إذا حصلوا على درجات النجاح والوحدات المطلوبة لكل مادة دراسية.
في حال حصول الطالب على مجموع أقل من ٪ 60أي Fفي احدى المواد األساسية ،فعلى الطالب إعادة المادة للحصول على
الوحدات المطلوبة التي تؤهله للتخرج في نهاية الصف .12
في حال حصول الطالب على درجة أقل من  ٪60أي Fفي ثالث مواد أو أكثر في السنة الدراسية ،لن يترقى الطالب إلى الصف
األعلى ويجب عليه إعادة السنة.
في حال حصول الطالب على مجموع أقل من  ٪ 60أي  Fفي مادة أو مادتين من المواد األساسية ،يتسنى على الطالب االمتحان في
تلك المواد قبل بداية العام الدراسي الجديد (الدور الثاني) .يتم توفير كتيب مراجعة للطالب من قبل المدرسة في تلك المواد ،وفي
حال اجتياز الطالب الختبار الدور الثاني ،فسوف يتم تعديل الدرجة إلى درجة النجاح ( ،)%60أما في حال الرسوب مرة أخرى،
على ولى األمر االختيار ما بين إعادة السنة الدراسية أو االنتقال من أكاديمية جلوبل إلى مدرسة أخرى.
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.21.6

مقياس المعدل التراكمي – المرحلة الثانوية

سوف يتم إصدار الشهادات الدراسية وسجل الدرجات وفق نظام مقياس المعدل التراكمي GPA.
مقياس المعدل التراكمي للطالب ( )GPAيتم تحويله إلى نسبة مئوية بناء على معيار األربع نقاط ونظام الدرجات الذي حصل عليه
في كل مادة ،كما هو موضح فيما يلي:
نظام الدرجات
A
B
C
D
F

ما يعادله بالنسبة المئوية
% 100 -90
% 89 – 80
% 79 – 70
% 69 – 60
 59أو أقل

النقاط التي حصل عليها الطالب
4.0
3.0
2.0
1.0
0

يتم حساب مقياس المعدل التراكمي ( )GPAعن كل فصل دراسي طبقا لدرجات الطالب في جميع المواد التي
قام الطالب بدراستها .يتم احتساب المعدل التراكمي بنهاية العام الدراسي ويتم رصد الوحدات فقط في نهاية كل عام دراسي.
فيما يخص الطالب الراغبين في التحويل إلى أكاديمية جلوبل ،عليهم استالم المعدل التراكمي) (GPAعن السنوات السابقة من
مدرستهم السابقة.
يتم تحويل المعدل التراكمي للطالب )(GPAإلى نسبة مئوية استنادا إلى معادلة حسابية لتحويل المعدل التراكمي )(GPAالمكون
من  4نقاط إلى نسبة مئوية ،كما هو موضح بالجدول أعاله.

.21.7

متطلبات التخرج

حتى يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة بنجاح عليه إتمام الوحدات المعتمدة وهم  27وحدة .
يتم منح الطالب الوحدات مقابل االنتهاء من المواد بالشكل المطلوب على مدار العام الدراسي .يحصل الطالب على وحدات
بناء على مقدار الوقت الذي تدرس فيه المادة في عام واحد .المادة التي تدرس بدوام كامل للعام بأكمله تحتسب بمقدار وحدة
واحدة .المادة التي تدرس لمدة عام كامل بالتناوب مع المواد األخرى تكسب  0.5وحدة للطالب .المادة التي تدرس لمدة
عام كامل في الحد األدنى من التناوب مع المواد األخرى تكسب  0.25وحدة للطالب .المادة التي تدرس لفصل دراسي
واحد فقط وليس السنة الكاملة تكسب  0.5وحدة للطالب.
يرجى االطالع على الجدول بالصفحة التالية
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عدد الوحدات المطلوبة لكل صف دراسي
الصف التاسع العام الدراسي 2021/2020
المادة

الصف العاشر العام الدراسي 2022/2021
عدد الوحدات

المادة

عدد الوحدات

وحدة واحدة
اللغة اإلنجليزية()10
وحدة واحدة
اللغة اإلنجليزية ()9
وحدة واحدة
اللغة العربية ()10
وحدة واحدة
اللغة العربية ()9
وحدة واحدة
الهندسة
وحدة واحدة
الجبر 1
وحدة واحدة
الكيمياء
وحدة واحدة
علم األحياء
نصف وحدة
االجتماعيات باللغة العربية()10
نصف وحدة
االجتماعيات باللغة العربية)(9
ربع وحدة
الصحة
ربع وحدة
الصحة
نصف وحدة
التربية اإلسالمية
نصف وحدة
التربية اإلسالمية
نصف وحدة
التربية البدنية ()10
نصف وحدة
التربية البدنية)(9
نصف وحدة
الحاسوب
نصف وحدة
الحاسوب
ربع وحدة
القرآن
ربع وحدة
القرآن
ربع وحدة
التربية الفنية
ربع وحدة
التربية الفنية
 6.75وحدة
إجمالي عدد الوحدات المطلوبة
 6.75وحدة
إجمالي عدد الوحدات المطلوبة
الصف الثاني عشر العام الدراسي 2024/2023
الصف الحادي عشر العام الدراسي 2023/2022
عدد الوحدات
المادة
عدد الوحدات
المادة
وحدة واحدة
اللغة اإلنجليزية ()12
وحدة واحدة
اللغة اإلنجليزية ()11
وحدة واحدة
اللغة العربية ()12
وحدة واحدة
اللغة العربية ()11
وحدة واحدة
حساب التفاضل والتكامل
وحدة واحدة
الجبر 2
وحدة واحدة
العلوم البيئية
وحدة واحدة
الفيزياء
نصف
نصف
االقتصاد  /الجغرافيا
وحدة واحدة
تاريخ العالم
وحدة
وحدة
نصف وحدة
التربية اإلسالمية
نصف وحدة
التربية اإلسالمية
ربع وحدة
التربية البدنية ()12
ربع وحدة
التربية البدنية ()11
نصف وحدة
الحاسوب
نصف وحدة
الحاسوب
ربع وحدة
القرآن
ربع وحدة
القرآن
ربع وحدة
التربية الفنية أو مادة اختيارية أخرى
ربع وحدة
التربية الفنية
 6.75وحدة
إجمالي عدد الوحدات المطلوبة
 6.75وحدة
إجمالي عدد الوحدات المطلوبة
 27وحدة
اإلجمالي
متطلبات التخرج
وحدتين
التربية اإلسالمية
 4وحدات
اللغة اإلنجليزية
وحدة واحدة
القرآن الكريم
 4وحدات
اللغة العربية
وحدتين
الحاسوب
الرياضيات :الجبر  ، 1الجبر  ،2الهندسة وحساب  4وحدات
التفاضل والتكامل
نصف وحدة
مادة الصحة
 4وحدات
العلوم :علم األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء والعلوم البيئية
وحدة
التربية الفنية
االجتماعيات :تاريخ العالم ( ، )1الجغرافيا ( ، )5.وحدتين
االقتصاد)(.5
وحدة ونصف
التربية البدنية
وحدة واحدة
االجتماعيات باللغة العربية (الصف التاسع والعاشر)
 27وحدة
اإلجمالي
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.21.8

فريق التطوير األكاديمي لدعم الطالب المتعثر:

يتم تشكيل فريق التطوير األكاديمي للطالب المتعثر إذا أستمر الطالب في مواجهة صعوبة لمواكبة المستوى
األكاديمي لصفه بالرغم من كل الدعم المقدم من المعلم داخل الصف ،ويقوم المعلم بملء نموذج تحويل لفريق
التطوير األكاديمي للطالب المتعثر وتقوم أخصائية المرحلة بمراجعة األوراق واالستراتيجيات المتبعة ومتابعة
الطالب ،ستحدد األخصائية موعد مع معلم الصف للطالب وسيتم وضع خطة إلتباعها من قبل الجميع ،ثم يتم تحديد
موعد مع ولي األمر لمناقشة الخطة معه.

.21.9

فترة المالحظة األكاديمية:

متى يتم التقييم؟
الربع الدراسي األول :
مع توزيع التقرير
التقدمي األول ،ومرة
أخرى بنهاية الربع
الدراسي األول

ما هو وضع الطالب؟
تكون الدرجات أقل من %65
في مادتين أو أكثر من المواد
الدراسية األساسية( :اللغة
اإلنجليزية -الرياضيات  -اللغة
العربية  -العلوم)

الربع الدراسي الثاني
 :مع توزيع التقرير
التقدمي الثاني ،ومرة
أخرى بنهاية الربع
الدراسي الثاني

يوجد نتيجتين إما:
أن يتحسن المستوى األكاديمي
للطالب
أو
تكون الدرجات أقل من %65
في مادتين أو أكثر من المواد
الدراسية األساسية (اللغة
اإلنجليزية  -الرياضيات  -اللغة
العربية  -العلوم)

الربع
الثالث:
أثناء الربع الدراسي
الثالث

ما هو اإلجراء؟
يحول الطالب إلى فريق التطوير
األكاديمي للطالب المتعثر ويتم
االجتماع مع ولي أمر الطالب لوضع
الخطة التي يجب أتباعها للربع
الدراسي الثاني

ما هي النتيجة؟
توقيع ولي األمر على نموذج وضع
الطالب تحت فترة المالحظة
األكاديمية للربع الدراسي األول مع
متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة.
إذا تحسن مستوى الطالب األكاديمي
يمكن إلغاء وضعه تحت فترة
المالحظة األكاديمية.

يعقد اجتماع لمتابعة ومراجعة مستوى
تطور الطالب ومراجعة الدرجات.

الدراسي
حال حصول الطالب أقل من يتم وضع الطالب تحت المالحظة
 %60في مادتين أو أكثر من األكاديمية للعام التالي
المواد الدراسية األساسية :
(اللغة اإلنجليزية -الرياضيات -
اللغة العربية  -العلوم) في الربع
الدراسي الثالث

الطالب الذي ال يتحسن مستواه
األكاديمي :يتم توقيع ولي األمر على
نموذج وضع الطالب تحت فترة
المالحظة األكاديمية للربع الدراسي
الثاني.
مع إمكانية عدم إعادة قيد الطالب
للعام التالي.
يتم االجتماع لمناقشة وتوقيع ولي
األمر على نموذج إعادة القيد
المشروط للعام الدراسي التالي.
إمكانية عدم إعادة القيد للعام التالي
في حال عدم التحسن واستمرار
التعثر األكاديمي

الطالب بمرحلتي المتوسط والثانوي :إذا لم ينجح الطالب في مادتين أو أكثر من المواد الدراسية األساسية( :اللغة اإلنجليزية -الرياضيات
 اللغة العربية  -العلوم) في امتحانات نصف العام الدراسي أو آخر العام الدراسي ،سيتم وضع الطالب تحت فترة المالحظة األكاديمية للربعالدراسي الثالث (إذا كان بعد امتحانات منتصف العام الدراسي) أو للعام الدراسي القادم (إذا كان بعد آخر العام الدراسي).
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.21.10

النزاهة األكاديمية وانتهاك حق الملكية األدبية:

يتوقع من كل الطالب بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة إتمام أعمالهم بأنفسهم .لذا نسخ ،انتهاك حق الملكية األدبية ،طلب المساعدة من
األخرين أثناء االمتحانات ،االختبارات القصيرة ،أو حل أوراق العمل كذلك أي نوع من التواصل مع األخرين أثناء االختبار،
احضار أي من الكتب أو المسودات التي لن يتم تسليمها قبل بدء االختبار ،استخدام الهاتف المحمول ،إلى أخره تعتبر من مظاهر
الغش وسوف يتم التعامل مع الطالب واتخاذ االجراءات لواقعة الغش.
انتهاك حق الملكية األدبية يعتبر سرقة ألفكار الغير .انتهاك الملكية األدبية هو سرقة عمل شخص أخر ومحاولة االنتفاع به دون
الرجوع لصاحب المجهود /العمل األصلي .سنحث الطالب بالصف على كيفية ذكر وتعريف اسم صاحب المصدر األصلي.
عند اعتياد الطالب النسخ /اللصق من المقاالت أو أي من مصادر اإلنترنت أو مصادر أخرى سواء كانت مطبوعة أو معلنة دون
الرجوع لصاحب الملكية األصلي ،هذا يعتد انتهاك لحقوق الملكية األدبية .ويعتبر صورة من صور الغش .في حال ثبوت واقعة الغش
أو انتهاك لحق الملكية الفكرية ،سيطلب من الطالب التوقف عن اإلجابة وإتاحة الفرصة للطالب الستئناف اإلجابة في وقت الحق مع
خصم % 20من إجمالي الدرجة .تكرار فعل تلك االنتهاكات سوف يترتب عليه استدعاء ولي األمر وتتابع العواقب.
الغش في االمتحانات ،االختبارات القصيرة أو اختبارات نهاية العام –أو (أي تقييم تحسب عليه درجات) سوف يترتب عليه المخالفات
التالية:
المخالفة األولى :الحرمان من استئناف التقييم ،االتصال بولي األمر ،تحديد موعد ألداء النسخة المعدلة من التقييم.
المخالفة الثانية :الحرمان من استئناف التقييم ،فصل الطالب داخل المدرسة ،استدعاء ولي األمر ،تحديد موعد ألداء التقييم المعدل،
عقد تعهد كتابي موقع من قبل ولي األمر والطالب يفيد االلتزام بعدم تكرار واقعة الغش في المستقبل.
المخالفة الثالثة :الحرمان من استئناف التقييم ،استدعاء ولي األمر للمرة الثانية ،حصول الطالب على صفر في التقييم وعدم السماح
له بإعادة التقييم .

 .22سياسة تواصل المعلمين مع أولياء األمور:
يقوم السادة المعلمين بدعم خطوط التواصل الفعالة بينهم وبين أولياء األمور ،وعليه يتم إتباع ما يلي:
 إبالغ ولي األمر بالتقدم األكاديمي للطالب ،أو ما ال يقوم به من تكليفات دراسية.
 إرسال التقارير التقدمية للتعرف على المستوى األكاديمي للطالب.
 تحديد المواعيد الالزمة الجتماع أولياء األمور (االجتماعات الرسمية واللقاءات األخرى).
ويمكن للمعلمين التواصل مع أولياء األمور من خالل ما يلي:






بوابة أولياء األمور (نظام إدارة المدرسة).
المكالمات الهاتفية.
البريد اإللكتروني أو .Google Classroom
اجتماعات أولياء األمور.
دفتر الواجبات المدرسية /كتيب التواصل بين أولياء األمور والمعلمين.
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 .23تحديد صف الطالب - :ال يجوز لولي األمر أن يطلب صفا محددا أو يختار معلما ما بعينه.
يعمل الفريق األكاديمي على اختيار الصف المناسب ،بما يتناسب مع البيئة التعليمية المثلى لكل طالب
لالستمرار في نجاحه األكاديمي والشخصي.

.24الواجبات:
الواجبات المدرسية تساعد الطالب على تطوير مستواه األكاديمي وإحساسه بالمسؤولية ومهاراته الحياتية والقدرة
على إدارة ما يكلف به من مهام ،وتوفر أيضا التعليم التجريبي وزيادة الحماس وفرص التعلم للتغلب على الصعوبات
والتشتت وتحقيق اإلفادة األكاديمية ،وتعتبر القراءة اليومية جزءا من الواجبات المدرسية لذا يجب على ولي األمر
أن يتأكد من كون ابنه يمارس القراءة لمدة  20دقيقة يوميا ،معلمو اللغة اإلنجليزية سوف يرسلون قصص إضافية
إلى المنزل لمزيد من القراءة.

.24.1

اإلرشادات الخاصة بمرحلتي المتوسط والثانوي:

 الصفوف من السادس إلى التاسع
من الوقت المذكور)

 60دقيقة يوميا (قد تستغرق بعض الواجبات بالمرحلة الثانوية المزيد

لماذا يعطي المعلمون واجبات مدرسية للطالب؟
 لتعزيز ما تعلموه في المدرسة.
 لتدريب عقول الطالب.
 لمراجعة األشياء التي تعلموها بالفعل والحفاظ على انتعاش مهاراتهم.
 لتعليمهم تحمل مسؤولية التعليم الذاتي.
 لتطوير مهاراتهم الدراسية للحياة األكاديمية في المستقبل.
نصائح حول كيفية عمل الواجب المدرسي
على الطالب أن:
 يتناول وجبة صحية.
 بعد العودة من المدرسة يأخذ راحة قصيرة قبل البدء في الواجب المدرسي.
 قبل البدء يجمع كل ما يحتاجه من (أوراق وأقالم وكتب وممحاة).
 تحديد لخطوات التي تسهل عليه أداء الواجب المدرسي.
 يجلس في مكان هادئ ومريح.
 ال يغادر ذلك المكان إال بعد أن ينتهي من أداء الواجب المدرسي.
 عدم تشغيل التلفاز والتأكد من عدم وجود شيئًا يشتت انتباهه.
 يتأكد من وجود اإلضاءة الكافية ليقرأ بسهولة ويسر.
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لتحفيز الطالب على القراءة:
 يفضل القراءة لمدة  20دقيقة يوميا.
 شراء الكتب والتسجيالت ألن القصص المسجلة تحسن االستماع والتحدث بطالقة والنطق الصحيح.
 شجع الطالب على زيارة أماكن بيع الكتب والمكتبات ومواقع اإلنترنت للعثور على الكتب التي في نطاق
اهتمامه ،حاول معه تحميل الكتب من المواقع وليس من الضروري أن تكون جميعها من القصص
الخيالية ،الكتب الغير خيالية قد تساعد على تطوير مهارات مختلفة في القراءة وبناء الشخصية.
 القراءة يمكن أن تشمل المجالت وملصقات علب الحبوب والفتات الشوارع أثناء قيادة السيارة ،ساعد الطفل
على القراءة باللغتين اإلنجليزية والعربية ،وعند السفر تصبح لدى الطفل فرص غير محدودة الكتساب
خبرات القراءة الحقيقية.
 هناك الكثير من المواقع والتطبيقات اإللكترونية التي يمكن للطفل استخدامها لتطوير مهارات القراءة ويمكن
لولي األمر استشارة معلم الطالب لبعض المقترحات التي تالئم مستوى الطالب.
 اجعل الكتب متوفرة في المنزل ،ونشر ثقافة القراءة في العائلة ،وبالتالي من المرجح جدا أن يق ِدر الطفل
قيمة القراءة.

 .25البرامج المختلفة والمناهج الدراسية بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:
تلتزم أكاديمية جلوبل بتقديم منهجا أكاديميا صارما ،مع تشجيع التطور الشامل لجميع الطالب ،يتم تدريس الطالب
في صفوف منفصلة ،فمن المهم تكوين بيئة مناسبة تساعد معلمينا المتفانين أن يشجعوا كل طالب على تحقيق
إمكاناته األكاديمية الكاملة واكتشاف قدرات إبداعية جديدة ،وتطوير المواهب البدنية ،وتساعدهم على أن يصبحوا
أفراد منتجين ومعتمدين على أنفسهم.
يتم تدريس الطالب على مستوى عال من اإلعدادات من خالل استخدام مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب.

.25.1

قسم اإلرشاد ودعم الطالب:

تتمثل مهمة قسم اإلرشاد ودعم الطالب في تقديم الخدمات التي من شأنها دعم وزيادة النمو الشخصي والتنمية
لطالبنا ،وقد تم تصميم الخدمات لمساعدة الطالب على تحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم وتحصيلهم األكاديمي،
وبالتعاون مع المعلمين وأولياء األمور والمجتمع ،تضمن أخصائية كل مرحلة لجميع الطالب في أكاديمية جلوبل
ثنائية اللغة إمكانية الوصول وإعدادهم بالمعرفة والمهارات ليكونوا متعلمين مدى الحياة ويساهمون على أعلى
مستوي كأعضاء منتجين في المجتمع.
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في مرحلة المتوسط :يركز برنامج التوجيه واإلرشاد على التغيرات السريعة والمتغيرة للمراهقين ،يدعم البرنامج مهارات
اتخاذ القرار ،باإلضافة إلى تطوير مهارات اكتشاف الفرص التعليمية والمهنية المستقبلية.
يهدف برنامج اإلرشاد إلى تطوير مهارات فهم الذات ،وامتالك المهارات االجتماعية المطلوبة لخلق عالقات اجتماعية سليمة مع
التخطيط للسنوات القادمة .مع بدء المرحلة الثانوية يٌقبل كل طالب على خطة عمل لمدة أربع سنوات ،مليئة بالتحديات مثل متطلبات
التخرج ،واألهداف التعليمية والمهنية المرجوة في المستقبل.

في المرحلة الثانوية :يقوم األخصائيون بمساعدة الطالب ليصبحوا أشخاصا مسؤولين ،قادرين على تطوير الواقع وتحقيق
خططهم المستقبلية معتمدين على فهم واضح لذاتهم ،واحتياجاتهم وقدراتهم وما يميزهم.
خطة عمل األربع سنوات يتم مراجعتها وتطويرها دوريا ويتم التركيز المستمر على مساعدة الطالب لتطوير مهارات صناعة القرار،
وذلك الرتباطها بالتخطيط للمستقبل بعد التخرج من المرحلة الثانوية.

.25.2

المناهج بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:

يتم إتباع المعايير العامة األساسية المعتمدة ) (Common Core State Standards CCSSفي مادة اللغة
االنجليزية ومادة الرياضيات ،و يتم إتباع معايير الجيل التالي )Next Generation State Standards
 ( NGSSفي مادة العلوم ،كما يتم إتباع منهج وزارة التربية في مادة اللغة العربية ،والتربية اإلسالمية ،والقرآن،
واالجتماعيات.

.25.3

سياسة اللغة بالمدرسة:

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطالب للجامعات والكليات الناطقة باللغة اإلنجليزية ،لذلك اللغة اإلنجليزية هي لغة
التعليم واالتصال في جميع أنحاء المدرسة ،وعندما يصر الطالب على التحدث بلغة أخرى غير اإلنجليزية ،فإنه
يفوت فرصة لتحسين مهاراته اللغوية.
يجب على جميع الطالب والموظفين بأكاديمية جلوبل السعي لتأكيد ااستخدام لغة مشتركة للتواصل وبناء التفاهم
بين جميع المشاركين ،ومن المتوقع بأكاديمية جلوبل أن يتحدث الطالب اللغة اإلنجليزية في جميع الفصول باستثناء
المواد العربية من :اللغة العربية ،والتربية اإلسالمية ،واالجتماعيات ،وبما أن استخدام اللغة يساهم في ثقل معرفتهم،
وأيضا يقوم الطالب بما يلي:
● تطوير معرفتهم وفهمهم للغة اإلنجليزية من خالل االستخدام الهادف في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
● تعلم التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية بشكل تنموي ،والتقدم عبر سلسلة متصلة من المهارات في كل
مجال.
● السعي للتعبير عن أنفسهم بثقة باللغة اإلنجليزية في مجموعة متنوعة من الحاالت.
● أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في التعليم بلغات متعددة.
● أن يتم تشجيعهم على البحث عن الموارد واستخدامها بلغتهم األولى حسب الضرورة للمساعدة في فهم المحتوى
األكاديمي.
● احترام بعضهم البعض كأعضاء مهمين في المجتمع المدرسي.
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.25.4

اللغة اإلنجليزية:

يتم تدريس مادة العلوم والرياضيات والحاسب اآللي والتربية الفنية والتربية البدنية باللغة اإلنجليزية ويتم تدريس
التربية اإلسالمية واالجتماعيات باللغة العربية ،ويجب التحدث باللغة اإلنجليزية في جميع األوقات بالمدرسة،
باستثناء فصول اللغة العربية ،ألن ذلك سيعزز ويحسن الطالقة ،ونظرا ألن اللغة اإلنجليزية هي اللغة المشتركة
بين الجميع ،فمن الشائع التحدث باللغة اإلنجليزية حتى خارج الصفوف.

.25.5

فنون اللغة اإلنجليزية:

سوف نقوم باستخدام استراتيجيات مالئمة لتدريس الطالب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،وتتضمن هذه االستراتيجيات
مدخال كامال للغة اإلنجليزية بمعنى أن الطالب سوف يقومون بالقراءة والكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية معا
بطالقة ،واستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية واإلمالء مع بناء حصيلة من المعاني والمفردات بجانب القراءة ،وذلك
لتطوير مهارات الطالب ألعلى مستوى من الفهم.

.25.6

الرياضيات:

دائما ما يتطور تعليم الرياضيات باستخدام الطرق الحديثة في التعليم التربوي والمشاركة والتكنولوجيا ،برنامج
"جو ماث" المستخدم لدينا يساعد الطالب والمعلمين في رحلتهم لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في مادة الرياضيات.
يشمل برنامج " "Go Mathعلى الفكر األحدث وهذا من خالل طريقته المتكاملة وفطرته الرقمية مع تكنولوجيا
المنصة المتقاطعة "  ،"cross – platformومن شأنه أن يساعد المعلم على التدريس التفاضلي وبناء وتعزيز
المهارات التأسيسية في مادة الرياضيات ويسهل على الطالب استخدامه في حياتهم اليومية.

.25.7

العلوم:

يتبع المنهج المدرسي ألكاديمية جلوبل ثنائية اللغة أيضا"  "NGSSفي مادة العلوم (الجيل التالي من معايير العلوم)،
وهي معايير لمحتوى مادة العلوم للطالب من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر ،وهذه المعايير تحدد
التوقعات حول ما يجب أن يتعلمه الطالب وما يمكنهم القيام به.
الهدف من تطوير ذلك البرنامج هو وضع معايير للعلوم الحديثة تعتمد على األبحاث وذلك لطالب مرحلة الحضانة
حتى الصف الثاني عشر ،هذه المعايير تعطي للمعلمين المرونة الالزمة لتصميم الخبرات التعليمية في الصفوف
والتي من شأنها حث الطالب على االهتمام العلمي وإعدادهم للدراسة في الجامعات وما يفيدهم في المستقبل المهني
والمواطنة.

.25.8

اللغة العربية:

تعتمد أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة المناهج التي تقدم باللغة العربية المعدة من قبل وزارة التربية في دولة الكويت
 ،وقد أعدت المناهج الدراسية وفقا للمعايير والكفايات ؛ لتكون ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي يرتبط بقدرات
المتعلمين ،ويأتي ذلك اتساقا مع التطورات الحديثة إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني ،أو
القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا باإلضافة إلى ما أملته التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة،
وانعكاساتها على الفكر  ،وتحرص المدرسة على تقديم اللغة العربية بأسلوب جديد يعتمد على أحدث طرق التعليم
،وجعلت التكنولوجيا الحديثة وسيلة في تعليم اللغة العربية  ،ودعم المنهج بأنشطة وقراءات إضافية إلثراء
معلومات الطالب وقدراتهم التحليلية.
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.25.9

التربية اإلسالمية:

تنقسم مادة التربية اإلسالمية إلى ستة مجاالت على الترتيب هي العقيدة والحديث الشريف والفقه والسيرة والتهذيب
والثقافة اإلسالمية وقد جاءت جميعها وفق خطة المنهج الدراسي الوارد من وزارة التربية ،ويقوم المعلمون في
القسم بإضافة أنشطة تعليمية متنوعة تضفي على الحصة نوعا من التشويق وتنمي مهارات التفكير لدى الطالب
وتربطه بواقعه ومجتمعه.

.25.10

االجتماعيات:

منهج مادة االجتماعيات صمم بعد جهد متواصل في البحث والدراسة وفقا لمنهج الكويت الوطني الجديد التابع
لوزارة التربية بأسلوب علمي واضح معتمدا على المصادر األصلية ،وجاءت مادته العلمية مدعومة
بالخرائط والصور والرسوم البيانية والجداول الموثقة التي تساعد المتعلم على اكتساب المعارف والقيم ومهارات
التفكير من خالل ممارسة األنشطة التعليمية داخل الصف وخارجه.
وقد قام قسم االجتماعيات في المدرسة بوضع خطة لألنشطة المتنوعة التي تخدم المناسبات الدينية والوطنية
واالجتماعية ومعرض من عمل الطالب ،وباإلضافة إلى األنشطة التي تقدم في طابور الصباح من مسابقات ومشاهد
تمثيلية تربوية ووطنية هادفة.

.25.11

الحاسب اآللي:

تتطور لدى طالب أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة المهارات األساسية في تكنولوجيا الحاسوب والمعرفة والكفاءة التي
تعزز من فرص التعلم في كافة المجاالت الخاصة بالمنهج الدراسي.
نحن نسعى دائما لتطوير وثقل معرفة الطالب بمجال تكنولوجيا الحاسوب.

.25.12

التربية الفنية:

إنه من الثابت أن التعامل مبكرا مع الفنون المرئية يرتقي بالنشاط العقلي لدى األطفال ،فالفنون تساعد الطفل على
اإلدراك األكثر وضوحا للمواد الدراسية األخرى مثل :الرياضيات ،والعلوم ،واللغات ،والمشاركة في األنشطة
الفنية يساعدهم على تعلم المهارات الالزمة لفهم التجربة الحياتية والتكيف مع الطرق التي يستخدمها اآلخرون في
العمل والتفكير واحترامها ويتطور لديهم مهارات حل المشاكل وأفكار التواصل بسبل متنوعة.

.25.13

التربية البدنية:

التربية البدنية في المدارس لها تأثيرا إيجابيا على الطالب من الناحية العقلية والبدنية واالنفعالية ،ومن الضروري
أن يشارك الطالب في حصة التربية البدنية ألن هذا من شأنه أن ينمي أساس مشاركته في األنشطة الحياتية الحقا،
عالوة على ذلك فإن الطالب يخرج كما من الطاقة الزائدة وبالتالي يستطيع التركيز على نحو أفضل في الحصص
األخرى.
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.25.14

المكتبة وقوانين المكتبة:

مكتبة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة تحتوي على أكثر من سبعة أالف كتابا تغطي مجاالت متنوعة من االهتمامات،
وندعم ونحث جميع الطالب على استعارة الكتب مرة واحدة أسبوعيا وإعادتها ثانية في األسبوع التالي.
قوانين المكتبة:
 الهدوء أثناء التجول داخل المكتبة.
 استخدام عالمات الرفوف.
 إعادة الكتاب إلى مكانه الصحيح.
 إعادة الكتب المستعارة في الموعد المحدد (يسمح باستعارة الكتب مرة واحدة أسبوعيا ويجب إعادتها في
األسبوع التالي).

د .معلومات أخرى مهمة خاصة بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:
.26األنشطة المدرسية:
تلعب األنشطة المدرسية دورا في غاية األهمية في الحياة المدرسية ،فاألنشطة توفر فرص إضافية للطالب
لتطوير مهاراتهم ،وتمثل أيضا عنصرا تكميليا في البرنامج التعليمي.
تتشمل رزنامة العام الدراسي العديد من األنشطة المدرسية ،وسوف يتم إمداد أولياء األمور بنسخة شهرية،
ومن بين تلك األنشطة:
اليوم الرياضي والميداني.
اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين
اليوم العالمي.
احتفال األسبوع الوطني.
أسبوع القراءة.
أسبوع الصالة.

.27االحتفال بأعياد الميالد:
ال يسمح باالحتفال بأعياد الميالد أو أي مناسبة شخصية للطالب داخل الصف ،والرجاء عدم إرسال أي مأكوالت
أو مشروبات إلى المدرسة.

.28الرحالت الميدانية:
يرجى العلم أنه قد تلغى جميع الرحالت الميدانية بنا ًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض
كوفيد  19المستجد.
هناك ترتيبات لعمل رحالت ميدانية طوال العام الدراسي ،وسوف ترسل إلى أولياء األمور نماذج موافقة
الرحالت الميدانية قبل القيام بها بوقت كاف؛ ليتمكن ولي األمر من اتخاذ القرار بشأن مشاركة الطالب من
عدم مشاركته ،يرجى مالحظة أن النماذج يجب أن تستكمل مع وضع اسم الطالب وفصله واسم المعلم وأن
يتم التوقيع عليها وإعادتها إلى معلم الصف ،ويجب إبالغ المعلم إذا كان الطالب لن يشارك في رحلة ما ،وال
يسمح ألولياء األمور بتوصيل أطفالهم إلى مكان الرحلة أو أخذهم من مكانها.
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.29المتطوعين من أولياء األمور:
التطوع من قبل أولياء األمور يمثل جانبا هاما في تعليم أبنائنا ،طوال العام الدراسي سوف يمنح ألولياء األمور
فرص التطوع للمشاركة في المدرسة وإذا كان لديك االهتمام للعمل التطوعي في المدرسة عليك استكمال
طلب التطوع الذي يرسل إلى المنزل في الشهور األولى من العام الدراسي وإعادته إلينا ،المدرسة تقدر بشدة
عملك التطوعي.

 .30تناول األطعمة واألكل الصحي:
جدول الحصص اليومي يشتمل على المواعيد المخصصة لتناول الوجبات الخفيفة ووجبات الغذاء ،ويجب
على أولياء األمور إرسال أطعمة صحية ومغذية ألطفالهم ،ال يسمح بمشروبات الصودا والشيبس والعلكة
والحلوى والشكوالتة ،وسوف تصادر هذه النوعية من المأكوالت إذا وجدت مع الطالب ،ال يسمح باألوعية
الزجاجية في المدرسة ،كما نطلب من أولياء األمور تفهم أي مالحظات ترسل من المعلمين فيما يتعلق بالطالب
الذين يعانون من الحساسية الغذائية في الصفوف.

 .31إجراءات العيادة المدرسية:
مهمتنا أن نوفر في مدرستنا بيئة تعليمية آمنة وصحية ونحافظ على توفير التعليم األمثل للطالب في الصف،
توفر العيادة المدرسية اإلسعافات األولية وما يحتاجه الطالب في حاالت الطوارئ ،وتحتفظ أكاديمية جلوبل
ثنائية اللغة بالحق في نقل الطالب إلى أقرب مستشفى أو مستوصف إذا لزم األمر ،نقدر تفهم وتعاون أولياء
األمور وذلك لتوفير أفضل رعاية لطالبنا.
متى يجب إبقاء الطالب في المنزل؟
عادة يقع ولي األمر في حيرة من أمره هل يرسله للمدرسة أو يتركه في المنزل ،يجب أال تدع الطفل يخرج
من المنزل في الحاالت اآلتية:
 يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ( 38درجة أو أكثر).
 يعاني من القيئ أو اإلسهال.
 يعاني من السعال المستمر أو المخاط.
 يعاني من الطفح الجلدي.
 أن يكون لديه جروح مفتوحة أو تتسرب منها السوائل.
 يعاني من التهاب أو تسيل في العينين أو األذنين.
 يعاني من القمل/بيض القمل في الشعر.
في حالة معاناة الطالب أو اكتشف أنه يعاني من أحد األمراض المعدية فإن إدارة المدرسة لها الحق في عدم السماح
بحضوره إلى المدرسة إلى أن يتم تقديم خطاب مختوم ومعتمد من الطبيب يفيد بشفاء الطالب وأن يتحقق لدى عيادة
المدرسة كونه الئقا طبيا للعودة إلى المدرسة.
إذا كان طفلك مريضا يرجى االتصال على المدرسة على رقم  22206834أو  69935903لإلبالغ عن مرضه
وكذلك يرجى الحضور إلى المدرسة ألخذ نموذج اإلجازة المرضية المتوفر لدى موظفة االستقبال.
إذا كان لدى أولياء األمور أي استفسار حول المعلومات المذكورة أعاله يرجى االتصال بعيادة المدرسة.
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.31.1

األدوية:

 يجب تسليم الدواء المسمى بوضوح إلى العيادة المدرسية شخصيا بواسطة ولي أمر الطالب وملء نموذج
"الوصفة الطبية" مع صورة من الوصفة الطبية من الطبيب وذكر أوقات الجرعات السابقة.
 ال يسمح باستالم األدوية من أي شخص غير الوالدين ،ولن يتم استالمه ممن ينوب عن ولي أمر الطالب في
توصيله للمدرسة.
 ال يمكن للطالب إحضار أي نوع من أنواع األدوية أو وصفة طبية إلى المدرسة بأي طريقة.
 ال تعطى األدوية إال من خالل العيادة المدرسية فقط.

.32رسالة شكر:
لقد حاولنا أن نمدكم بأكبر قدر من المعلومات قدر المستطاع للمساعدة في نجاح ابنكم في هذا العام الدراسي،
إذا كان لديكم أي استفسارات أو أسئلة ال تترددوا في التواصل معنا للمساعدة.
نشكركم على اختياركم أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة.
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ملحق  :1قائمة بالكتب المدرسية التي يجب إعادتها إلى المدرسة في نهاية العام الدراسي .يرجى االطالع على سياسة سداد
الرسوم الدراسية في صفحة رقم .12
يرجى العلم بأنه بمجرد التوقيع على النموذج أدناه الملحق بدليل أولياء األمور ،فهذا يعني أنك اطلعت على الكتب المذكورة بالقائمة
أدناه وعلى علم بأنه يجب إعادته الكتب إلى المدرسة في نهاية العام الدراسي.
الصف
األول االبتدائي
األول االبتدائي
األول االبتدائي
األول االبتدائي
األول االبتدائي
األول االبتدائي
الثاني االبتدائي
الثاني االبتدائي
الثالث االبتدائي
الثالث االبتدائي
الرابع االبتدائي
الخامس االبتدائي
السادس المتوسط
السادس المتوسط
السابع المتوسط
السابع المتوسط
الثامن المتوسط
الثامن المتوسط

اسم الكتاب ورقم التسلسل

مجلد

JOURNEYS 1.1 - 978-0-547-88537-7
JOURNEYS 1.2 - 978-0-547-88538-4
JOURNEYS 1.3 - 978-0-547-88539-1
JOURNEYS 1.4 - 978-0-547-88541-4
JOURNEYS 1.5 - 978-0-547-88542-1
JOURNEYS 1.6 - 978-0-547-88545-2
JOURNEYS 2.1 - 978-0-547-88547-6
JOURNEYS 2.2 - 978-0-547-88548-3
JOURNEYS 3.1 - 978-0-547-88549-0
JOURNEYS 3.2 - 978-0-547-88551-3
JOURNEYS 4
- 978-0-547-88552-0
JOURNEYS 5
- 978-0-547-88553-7
Inside: Level A Student Book: Language and Reading
978-1-2854-3709-5
Inside: Level A Student Book: Writing 978-1-2854-3714-9
Inside: Level B Student Book: Language and Reading
978-1-2854-3710-1
Inside: Level B Student Book: Writing 978-1-2854-3715-6
Inside: Level B Student Book: Language and Reading
978-1-2854-3712-5
Inside: Level C Student Book:
Writing 978-1-2854-3716-3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HIGH SCHOOL
التاسع الثانوي
التاسع الثانوي

التاسع الثانوي

English
Edge: Level A Student Book 978-1-2854-3948-8
Science
Inspire Biology, G9-12 Comprehensive 978-0-02-1452620
Health
Glenco Teen Health 978-0-02-138540-9

دليل أولياء األمور – قسم المتوسط والثانوي 2021/2020

X
X
X

35

يرجى تعبئة النموذج المبين أدناه وإعادته إلى معلم الصف:
بموجب هذا أقر بأنني قد استلمت دليل أولياء األمور لمدرسة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة وسوف
التزم بإتباعه.

اسم الطالب بالكامل-------------------------------------------------------------------- :
الرقم المدني للطالب-------------------------------------------------------------------- :
الصف --------------------------------------------------- :التاريخ------------------- :
لقد اطلعت وأوافق على هذا الكتيب وتناقشت بشأنه مع ابني /ابنتي.
اسم األم------------------------------------------------------------------------------- :
توقيع األم----------------------------------------------------------------------------- :
رقم الهاتف---------------------------------------------------------------------------- :
البريد اإللكتروني---------------------------------------------------------------------- :
اسم األب----------------------------------------------------------------------------- :
توقيع األب---------------------------------------------------------------------------- :
رقم الهاتف---------------------------------------------------------------------------- :
البريد اإللكتروني---------------------------------------------------------------------- :
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