عند ل ه ًرلا لفًلبعهءلتخنٌسل افدملول ىل دفللعروبٌههلدؤٌ ههلودرها ههلوأ م فههلوقٌلههل
ًرل
تشكل المدرسل
حففتل العدفسل ا ًل ؤرسلالو ًلوأحمثتل ا أثٌدل اذيلٌرهالفًل تشٌكلونقكلتخنٌسل اطهابلولههد هل
وقمد سلولعلوله هل الخ لفسلفًلت ىل الجهالتل .لل

تشٌكلفدقل اعلكلو الجهنلو الجهاسل .ل

قمل الج له هتل ا عدٌفٌسلو ا خطٌطٌسلالتدوعل

الهدف العام :

(لمدر ً).ل

بعهءلجًكلقٌهميلو ملٌمدكلدؤٌسلودرهاسلو أ م فلوقٌال المدرسل ا ًلٌ علالفٌههلوٌتهدكلفًلبعهءللعظوله ههل .ل





عدٌفل اطلبسلخالكل احنصل الرهرٌسل
و الش بٌسلببدعهلجللمدر ًل.ل

للإمد جلبد لجلخطسل (لمدرس)لضلنل اخطسل ا تغٌلٌسل
ل
اللمدرس.ل

االهداف التفصيلية :


التهدشهل افعهاسلفًل إلج له هتلو القهء تل
و الجهاسلو الجهنل.ل

زوٌمل اطهابلوواًل أل لدلبهالعلولهتل االزلسلا عدٌفل الج لعل المدرًل ( ادؤٌسل,ل ادرهاسل ,ل
ال م فل,ل اقٌال احهشلسل ,ل ابد لجل,ل إلعجهز تل)
فعٌكلمودل اتد شسل الج لعٌسلفًل ا عدٌفلبهالمدرسل .
فعٌكل ا قعٌسللنلخالكللوقعل المدرسل إل اش دوعًلولوقعل ا و نكل إل ج له ًلالت دٌفلبهالمدرسل
و الره لهلفًلعتدلأعتط ههلوفعهاٌه ههل .
إرههال ال عللٌنلو أواٌهءل أللودلفًل للٌهتل حرٌنلو طوٌدل الج لعل المدرًل .

ل إلتد فل لىل ا عفٌذلو التهدشسلفًل ا قٌٌال ام خلًل .ل
لل لل لهملدؤٌسلدرهاسل ا علٌالفًل د وٌرسلجلٌعل اخطهبهتل
و العهلالتلو أود قل اعلكل.ل
ل

لل وفٌدل ا جهٌز تلول هبعسل ش لهاههل .ل

وثٌقل ا عدٌفلأثعهءل حضٌدل امدوسللعلأ لٌسل
وضعل ادؤٌهلو ادرهاسلفًلمف دل ا حضٌدلو موٌعههل
هبًل اطلبسلو فعٌلههل.ل
ش ًرل
ا و نكل إلٌجهبًلبٌنل العلالو اطهابلفًل
المدرسل.

خطة عمل المدرسة
خطٌطلللللل

ل عفٌذلللللل

حرٌن

حضودل ابد لجل ا عدٌفٌسلابدعهلجل(لمدر ً)ل
و التهدشسل افعهاسلفًل العتطسلو افعهاٌهتل.ل
إلع لهءل إلٌجهبًلاللمدرسلبها عدٌفل لىل
وٌ ههل(للعروبٌنل–لدؤٌهلودرهاسل–لأ م فل)ل.ل

ضعفللعدفسل اطالبلوأواٌهءلألود البلشوعهتل الج لعل المدرًلل
للللللللللللللل ادؤٌسل,ل ادرهاسل,ل أل م فل,ل اقٌال,ل العروبٌنل.ل
وجوملفجوةلفًل ا و نكل افعهكلفًل المدرسلوأواٌهءل أللودل.ل

ضعفل إل لهالب وفٌدل الوحهتل ا عدٌفٌسلبهالمدرسلولشوعه ههلولعهربه ههلاللج لعل
الحٌطل.ل

احلرص عىل التواصل الفعال مع املدرسة
والاطالع عىل املس تجدات .
عالة .
حضور جمالس أ اولياء واملشاركة ـالف ـ

لرهعمةل ازلالء/تل الر جمٌنلال عدفل لىل
وٌسل المدرسل.ل
طالعلواًل اللدل لىللو ٌمللجهاسلأواٌهءل
أللودلو الر جم تل.ل

التعاون مع املدرسة وتسهيل تعريف
الطالب عىل (مدرس يت) .

