






Primary Years Programme



أعزايئ األهايل الكرام،

أهالً وسهالً بكم إىل املدرسة اإلبتدائية يف ثانوية حسام الدين الحريري. إننا نتطلّع بحامس 
كبري للعمل سوياً تحت مظلة جمعية املقاصد الخريية اإلسالمية يف صيدا، ملتزمني مببادئها 
التعليمية وسياستها الرتبوية، فخورين بإنجازاتها وإعدادها املميز لكوكبة كبرية من رجاالت 

الوطن وقادته عىل مدى أكرث من قرن ونصف.

إن ثانوية حسام الدين الحريري تسعى بجهد كبري لتقديم برامج تعليمية متميزة ومناهج 
متطورة تحت إرشاف مجموعة مميزة من أفراد الهيئة التعليمية ذوي اإلختصاص والكفاءة. 
كام أن املدرسة تحرص عىل تأمني أجواء مدرسية آمنة وحاضنة لجميع التالميذ، تسودها 

عالقات عابقة باملحبة واإلحرتام.

وتعليم  تربية  أجل  من  املدرسة  يف  الرشاكة  عالقات  تعزيز  اىل  الكرام  األهل  ندعو  إننا 
أفضل ألوالدنا وهم يف مرحلة التعليم اإلبتدائية، حيث يتلقون أساسيات التعليم والرتبية 
ويتحرضون ملواجهة تحديات املراحل األخرى بقوة وثبات إن من حيث إكتساب مهارات 
استخدام اللغات أو من حيث إكتساب مهارات التفكري والتحليل يف مواد العلوم والرياضيات.

كام أننا نرحب بكّل إقرتاحاتكم ومالحظاتكم ونحثكم عىل املشاركة يف جميع األنشطة 
املدرسية التي يتم تنظيمها عىل مدار العام، وتكون مرتبطة إرتباطاً وثيقاً باملحاور واملواضيع 
التي يتعلمها التالميذ يف صفوفهم، فإن مشاركتكم ترتك أثراً إيجابياً يف نفوس أوالدكم، وتدعم 

منوهم الفكري وتعزز ثقتهم بأنفسهم.



املدرسة وقوانينها  أنظمة  التساؤالت حول  أجوبة عىل كثري من  يتضمن  الدليل  إن هذا 
وبرامجها ومناهجها يف املرحلة اإلبتدائية عموماً وفيام يتعلق بربنامج السنوات االبتدائيّة 

PYP خصوصاً.

نتمنى عليكم اإلطالع عليه بعمق واالحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

نتمنى لكم وألوالدنا عاماً دراسياً سعيداً، عابقاً بالنجاح والتفوق.



خريجو ثانوية حسام الدين الحريري بجميع فئاتهم وبقدر ما تتنوع إحتياجاتهم التعليمية 
هم أفراد متعلمون ملدى الحياة، مثقفون منفتحون، متمتعون مبزايا شخصية جيدة ومبستوى 
رفيع من املناقبية والسلوك املدين السليم، مسلحون بفكر ترتسخ فيه املعلومات املعّمقة عن 
اإلرث والثقافة العربية واإلسالمية، التي تساعد عىل فهم وتقدير الثقافات األخرى، قادرون 
عىل مواجهة املتغريات الرسيعة يف محيطهم القريب والعامل البعيد وعىل تحمل املسؤولية 
عىل مستويات شخصية ووطنية وعاملية، وعىل املساهمة يف حامية الكوكب الذي يشاركون 

غريهم يف العيش عىل أرضه.

مثقفني،  مواطنني  ليكونوا  متعلميها  تنشئة  إىل  الحريري  الدين  حسام  ثانويّة  تسعى 
متعاطفني، منفتحني وذوي مبادئ قادرين عىل ريادة التغيري يف مجتمعهم املحّيلّ والعاملّي.

لهذه الغاية، تطبّق املدرسة برامج تربويّة شاملة ومدروسة بدقة لتطوير معارف املتعلّمني 
وقيمهم ومواقفهم وتعزيز وعيهم بهويّتهم الثقافيّة واحرتامهم للثقافات األخرى.

تعتمد املدرسة مقاربات تعلّم وتعليم متّكن الطالب من أن يكونوا متعلّمني مدى الحياة 
وأن يتقنوا اللّغة العربيّة إضافة إىل اللّغات األجنبيّة وأن يربطوا التعلّم يف املدرسة مع العامل 

الحقيقّي.

يف عام ١٩٩٣ وهب املرحوم الحاج بهاء الدين الحريري أرضاً واسعة مبساحة ٦٣٢٤٥م٢ 
عىل تلّة رشحبيل بن حسنة إىل « جميعة املقاصد الخريية اإلسالمية يف صيدا « لبناء مدرسة.
ويف العام ذاته تربّع املرحوم الشهيد دولة الرئيس رفيق الحريري ببناء هذه املدرسة فتّم 

وضع حجر األساس يوم الجمعة يف ٢١ أيار ١٩٩٣.
الرئيس  رفع   ١٩٩٥ الثانـي  تشـرين   ٣ يف  الجمعـة  يـوم  وتحديـداً  عاميـن  حوايل  وبعـد 
الشـهيد رفيـق الحريـري الستار عن لوحة وضعت عىل مدخل قسم الروضات تحمل اسم 

«ثانوية حسام الدين الحريري» إيذاناً ببدء التدريس الفعيل فيها.



بدأت « ثانوية حسام الدين الحريري « التدريس للسنة الدراسية األوىل عام ١٩٩٥ – ١٩٩٦ 
بصّفي الحضانة والروضة األوىل. 

وقد تم تسمية املدرسة باسم « املرحوم حسام الدين الحريري « وفاًء ملا قدّمه الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري من كافة نفقات البناء والتجهيزات بأحدث املواصفات.

يف ترشين األول عام ١٩٩٧ تم افتتاح مبنى القسم االبتدايئ بتالمذة الصف األول األسايس. 
ويف العام ذاته بدأت املدرسة بدمج التالميذ ذوي الّصعوبات التعليمية.

يف العام٢٠٠٢ بدأت املدرسة بدمج التّالميذ املكفوفني يف صفوفها العاديّة.
يف أيار ٢٠٠٣ انضمت املدرسة إىل هيئة NESA وغايتها مّد املدارس املنضمة إليها بالخربات 
الرتبوية وتبادل املعلومات مع املدارس األخرى  املتواجدة يف الرشق االوسط وجنوب افريقيا.
 Primary Years) يف ترشين االول ٢٠٠٤ اعتمدت املدرسة برنامج الّسنوات االبتدائيّة أو
Programme) الذي تم تصميمه من قبل منظمة البكالوريا الدوليةIBO  الكائنة يف جنيف، 
الشمولية  الرتبية  منهج  يطبق  برنامج  وهو  سنة،   ١٢ ولغاية   ٣ عمر  من  لالوالد  سويرسا، 
ويعتمد وسائل تربوية تساهم يف بناء شخصية التلميذ  يف كافة امليادين العلمية والحياتية، 
كام تساعده عىل االندماج يف مجتمعه وإتقان لغته األم ولغات أجنبية أخرى مبرونة وتجعله 
إنساناً متعلامً ملدى الحياة. وبعد مرور عامني عىل تطبيقه، أثبت الربنامج فعالية كبرية يف 
بلورة شخصية التلميذ يف مرحلتي الروضات واالبتدائية حيث متيزت باالنتاج، حب البحث 

واالكتشاف وتقدير الذات واحرتام اآلخرين واالنتامء اىل العائلة والوطن.
أصبحت  وبالتايل  والثانوي  املتوسط  قسمي  بناء  اكتمل   ٢٠٠٥ عام  آب  شهر  نهاية  ويف 
املدرسة تضم أربعة مباٍن مع كافة مرفقاتها من مالعب وساحات وحدائق ولتكون واحدة 

من أهم املدارس يف لبنان ودول الرشق األوسط.
ويف آذار ٢٠٠٦، أصبحت املدرسة مركزاً مرخصاً لتقديم امتحانات ال «TOEFL « الدولية 

عرب االنرتنت «IBT»  بإرشاف مؤسسة «ETS»  االمريكية. 
تم تدشني مبنى القسم املتوسط يف العام الدرايس ٢٠٠٥-٢٠٠٦ الذي يضم جميع شعب 
صفوف السادس ولغاية التاسع األسايس. ثم تم تدشني مبنى القسم الثانوي الذي يضم جميع 

أقسام االدارة العامة للمدرسة عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨.



يف العام الدرايس ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩  تّم تخرج الدفعة األوىل من تالميذ ثانوية حسام الدين 
الحريري من الصف الثاين عرش من مرحلة التعليم الثانوية، وبذلك تكون قد اكتملت كافة 

املراحل التعليمية يف الثانوية٠
من   (  (PYP االبتدائيّة  الّسنوات  برنامج  لتعليم  الرتخيص  عىل  املدرسة  كام حصلت     

.( IBO) منظمة البكالوريا الّدوليّة
     يف العام ٢٠١٠- ٢٠١١حّققت املدرسة إنجازاً تربويّاً مميّزاً ، أال وهو امتياز تصنيفهاعىل 
مستوى مرحلتي التعليم اإلبتدائية وما قبل اإلبتدائية كمدرسة مامثلة للمدارس الفرنسية 
املعرتف بها من قبل وزارة الرتبية الفرنسية خارج األرايض الفرنسية وهو ما يسمى إمتياز 

Homologationلتنضم ثانويتنا إىل شبكة املدارس املامثلة لها يف لبنان وعددها ٣٨ ،
 ولتكون أول مدرسة يف مدينة صيدا حاصلة عىل هذا اإلمتياز.

انطالقاً من مبدأ « الرتبية والتعليم للجميع» تعمل املدرسة عىل تحقيق األهداف التالية :

١- خلق مجتمع تعليمي مصّغر يلبّي حاجات كّل فرد.

٢- إعداد النشئ ليكون مؤمناً بالتعاليم اإلسالميّة واملبادئ اإلنسانيّة ومتحليّاً بأخالق القرآن 
الكريم.

٣- بناء الشخصيّة السويّة القادرة عىل تحّمل مسؤوليّاتها الوطنيّة والواعيّة النتامئها العريّب 
دون تعصب أو انغالق.

٤- إعداد التلميذ ليصبح عضواً فّعاالً مبدعاً يف تفكريه وقراراته، يثق بنفسه وبغريه، يتكون 
عنده حب االكتشاف والحامس للتعليم والعلم، ليكتسب املهارات اللّغوية والعلميّة املناسبة 

لعمره.

٥- تأمني مناخ علمّي وجّو تربوّي مثمر يهيئ كّل تلميذ لنّمو سليم متكامل ويشجعه عىل 
االستفادة من طاقاته وينمي اهتامماته وفقاً لحاجاته وقدراته وذلك من خالل تقديم الربامج 

الرتبويّة والثقافيّة والدينيّة.

٦- توفري توجيهات تساعد التلميذ عىل اكتساب سلوكيّات سليمة يف ترصفاته وعالقته مع 
املجموعة.



النزاعات  وحّل  اآلخرين  مع  اإليجايب  التواصل  مهارات  عىل  التلميذ  تدريب   -٧
ومجتمعه. حياته  عىل  تطرأ  التي  املتغرّيات  جميع  لتقبّل  النقدّي  والتفكري 

٨- إدخال التكنولوجيا عىل الربامج من خالل استعامل الكومبيوتر وذلك من أجل تطوير 
قدرات الطالب وتوسيع آفاقه واإلطالع عىل موارد تدعم دروسه.

٩- دمج األوالد ذوي االحتياجات الخاصة الذين يشكون من صعوبات تعلميّة ناتجة عن 
اضطرابات نفسيّة أو خلل يف القدرة عىل الرتكيز واالنتباه أو الذين يشكون من صعوبات 
جسدية وحسيّة  يف صفوف املدرسة العادية إذ يلقون دعامً علميّاٍّ داخل الصف من ضمن أو 
خارج املجموعة من معلّمة الصف ومن مرشدة تربويّة ونفسيّة متخّصصة تستطيع تبسيط 

املادة العلميّة مبا يتامىش وقدرات التلميذ.

١٠- متتني العالقات بني األهل واملدرسة من خالل إرشاكهم يف النشاطات املدرسيّة وإتاحة 
الفرصة أمامهم لتقديم أفكار جديدة أو نقد بناء يسهم يف تقّدم املدرسة وتشجيع أطفالهم 

عىل التعامل مع األوالد ذوي االحتياجات الخاصة مبحبة وتعاون وتكوين صداقات معهم.

PrimaryYears Programs
إّن التّطور يف العمليّة التّعلميّة والرتبويّة أصبح مطلباً يفرضه عاملنا الحارض بكّل ما فيه 

من تطّور وتغيري.

من هنا، تغرّيت نظرتنا إىل املناهج من أنّها هدف يجب عىل التّالميذ أن يتجرعوا جميع 
بأنفسهم  ثقتهم  فتزداد  ومهاراتهم  مواقفهم  شخصيتهم،  لتنميّة  وسيلة  أنّها  إىل  محتوياته 
الّسنوات  لربنامج  تطبيقنا  جاء  أيضاً،  هنا  ومن  واملنتج.  االيجايب  التفكري  عىل  وبقدرتهم 
االبتدائيّة ( PYP ) الذي ينسجم مع هذه املتطلبات مبا يتضمنه من أساليب تعليم حديثة، 
ومبا يوفره من أخصائيني استشاريني من منظّمة البكالوريا الّدوليّة( IBO). هذا الربنامج الذي 
يسعى إىل إعداد متعلمني ملدى الحياة، منفتحني عىل كافّة القضايا املهّمة بدءاً من بيئتهم 
املبارشة وصوالً إىل القضايا العامليّة من خالل مجموعة من العنارص املتجاوزة للمواّد الّدراسيّة 

التي تساهم يف تكوين مالمح أجيال املستقبل. 



إن الهدف من برامج البكالوريا الّدولية هو إعداد أفراد يفّكرون بعقلية دولية ويسهمون 
يف خلق عامل أفضل وأكرث سالماً، من خالل إدراكهم أنهم يشرتكون مع اآلخرين يف الطبيعة 

اإلنسانية ويف تعهد األرض والوصاية عليها٠

يسعى متعلمو البكالوريا الدولية إىل أن يكونوا:

ينّمي متعلّمو البكالوريا الدولية ملكات فضولهم الطبيعي٠ متسائلني
فيكتسبون املهارات الالزمة للتساؤل والبحث٠ ويظهرون إعتامدهم 

عىل أنفسهم يف التعلّم ويستمتعون بعملية التعلم بشغف 
وسيستمر شغفهم بالتعلّم طوال حياتهم٠

يستكشف متعلمو البكالوريا الّدولية املفاهيم واألفكار والقضايا مطلعني
التي تتمتع بأهمية محلية وعاملية ويكتسبون يف تلك األثناء معرفة 
متعمقة ويطورون فهمهم عرب مجموعة واسعة ومتوازنة من فروع 

املعرفة والتخصصات٠

يبادر متعلمو البكالوريا الّدولية إىل تطبيق مهارات التفكري بشكل مفّكرين
ناقد ومبدع من أجل تعرف عىل املشكالت املعقدة ومقاربتها 

وإتخاذ قرارات منطقية وأخالقية٠

يفهم متعلمو البكالوريا الّدولية األفكار واملعلومات، ويعّربون عنها متواصلني
بثقة وإبداع بأكرث من لغة ومن خالل مجموعة متنوعة من أساليب 

التواصل٠ وهم يعملون بالتعاون مع اآلخرين بشفافيّة وفعاليّة٠



ذوي 
مبادىء 

يترصف متعلمو البكالوريا الّدولية بإستقامة وأمانة وحس شديد 
باإلنصاف والعدالة واإلحرتام تجاه كرامة الفرد والجامعة واملجتمع، 

فيتحملون مسؤولية ترصفاتهم والنتائج املرتتبة عليها٠

يفهم متعلمو البكالوريا الّدولية ثقافاتهم الخاصة وتاريخهم منفتحني
الشخيص ويحرتمونها، ويتقبلون وجهات نظر األفراد واملجتمعات 

األخرى وقيمهم وتقاليدهم، ولقد إعتادوا البحث عن مجموعة من 
وجهات النظر وتقييمها وهم عىل إستعداد للتعلم من التجارب 

العلمية٠

يبدي متعلمو البكالوريا الدولية عطفا وحنواً واحرتاماً تجاه حاجات مهتمني 
اآلخرين ومشاعرهم، ولديهم إلتزام شخيص بخدمة اآلخرين من 
حولهم وإحداث تغيري إيجايب يف حياتهم ويف البيئة من حولهم٠

يتعامل متعلّمو البكالوريا الدولية مع املواقف غري املألوفة مجازفني 
والغامضة بشجاعة وتدبر، ويتمتعون بشخصية مستقلة متّكنهم من 

إستكشاف أدوار وإسرتاتيجيات جديدة٠ كام أنهم يدافعون عن 
معتقداتهم بشجاعة وطالقة٠

يدرك متعلمو البكالوريا الدولية أهمية التوازن الفكري والجسدي متوازنني
والعاطفي يف تحقيق الخري والسعادة والرفاهية الشخصية لهم 

ولآلخرين٠

ميعن متعلمو البكالوريا الدولية التفكري والتأمل يف تعلمهم متأملني
وخرباتهم املكتسبة، وهم قادرون عىل تحديد مكامن قوتهم وحدود 

قدراتهم وتقييمها يف سبيل دعم تعلمهم ومنوهم الشخيص٠



من نحن
بحث يف طبيعة الذات، املعتقدات، القيم، الصحة الشخصية والبدنية والعقلية 

واإلجتامعية والروحية، والعالقات اإلنسانية مبا فيها العائالت واألصدقاء واملجتمعات 
والثقافات والحقوق واملسؤوليات: وماذا يعني أن نكون برشا٠ً

أين نحن يف املكان والزمان
بحث يف توجهنا يف املكان والزمان: تاريخنا الشخيص؛ واألوطان والرتحال: إكتشاف 

الجنس البرشي، إستكشافاته، هجراته؛ وصلة األفراد بالحضارات وعالقاتهم املتبادلة من 
منظور محيل وعاملي٠

كيف نعّرب عن أنفسنا
بحث يف الطرق التي نكتشف فيها ونعّرب بها عن األفكار، املشاعر ، الطبيعة، الثقافة، 
املعتقدات، القيم؛ والطرق التي نتأمل فيها إبداعاتنا ونوسعها ونستمتع بها؛ وتقديرنا 

ملا هو جميل.

كيف يعمل العامل
بحث يف عامل الطبيعة وقوانينها، والتفاعل القائم بني عامل الطبيعة (املادي والحيوي) 

واملجتمعات اإلنسانية؛ كيف يستخدم البرش فهمهم للمبادىء العلمية؛ وتأثري التطورات 
العلمية والتقنية عىل املجتمع والبيئة٠

كيف ننظّم أنفسنا
بحث يف عالقة األنظمة التي صنعها اإلنسان باملجتمعات؛ هيكل املنظامت ووظيفتها؛ 

صناعة القرارات اإلجتامعية  والنشاطات اإلقتصادية وتأثريها عىل البرش والبيئة٠

نتشارك الكوكب
بحث يف الحقوق واملسؤوليات يف رصاع البرش الدائر لتقاسم موارد الكوكب املحدودة 

مع اآلخرين واألحياء األخرى؛ املجتمعات والعالقات داخلها وفيام بينها؛ وتكافؤ الفرص، 
والسالم وحّل النزاعات٠



الشكل
الفهم القائل إن كل يشء له شكل ذو سامت قابلة للتمييز

الوظيفة
الفهم القائل إن كل يشء له هدف أو دور أو طريقة للترصف ميكن فحصها/تقصيها٠

السببية
الفهم القائل إن األشياء ال تحدث هكذا جزافاً، وإن هنالك عالقة سببية ورائها ، وإن 

األفعال لها تبعات٠

التغيري
الفهم القائل إّن التغرّي هو عملية التحول من حالة إىل أخرى، وإنه مبدأ كوين ومحتوم٠

اإلرتباط
الفهم القائل إننا نعيش يف عامل من األنظمة املتفاعلة مع بعضها البعض حيث تؤثر 

أفعال أي عنرص منفرد عىل العنارص األخرى٠

املنظور
الفهم القائل إّن املعرفة تهذب من خالل املنظورات، واملنظورات املختلفة تقود إىل 

التفسريات والفهم، والنتائج املختلفة؛ وقد تكون املنظورات فردية، جامعية، ثقافية أو 
معرفية٠



املسؤولية
الفهم القائل إّن خيارات الناس تقوم عىل أساس فهمهم، وإن ما يقومون به من أفعال 

نتيجة لذلك تحدث تغيريا٠ً

التأّمل
الفهم القائل إّن هنالك طرقاً مختلفة للمعرفة، وإّن من املهم أن نتأمل يف النتائج التي 

خلصنا إليها، وأن ندرس أساليب تفكرينا املنطقي، وجودة براهيننا ومصداقيتها٠

مهارات التفكري
إكتساب املعرفة - اإلستيعاب - التطبيق - التحليل - الرتكيب - التقييم -التفكري 

الجديل - التفكري فوق املعريف

املهارات اإلجتامعية
تحمل املسؤولية - إحرتام اآلخرين - التعاون - حل النزاعات - إتخاذ القرارات 

الجامعية - تبني أدوار متنوعة ضمن املجموعات

مهارات اإلدارة الّذاتية
املهارات الحركية الكربى - املهارات الحركية الدقيقة - الوعي املكاين -

التنظيم - إدارة الوقت - السالمة - أسلوب الحياة الصحّي - قواعد السلوك - 
الخيارات املطّلعة               



املهارات البحثية
صياغة األسئلة - املالحظة - التخطيط - جمع البيانات - تسجيل البيانات - 

تنظيم البيانات - تفسري البيانات - عرض نتائج البحث               

املهارات التواصلية
اإلستامع - التحدث - القراءة - الكتابة - املشاهدة - العرض - التواصل غري 

اللفظي

يف مدارس برنامج الّسنوات اإلبتدائية يجب أن يظهر الطالب:

املواقف
التقدير - اإللتزام - الثقة بالنفس - التعاون - اإلبداع - الفضول - التعاطف - 

الحامس - اإلستقاللية - النزاهة - اإلحرتام - التسامح



يتواجد يف مرحلة االبتدايئ عدد كبري من املعلمني واملعلامت، من حملة الشهادات 
الجامعيّة يف اختصاصات الّرتبية واللغات والعلوم.

كام أن املدرسة تحرص باستمرار عىل تطوير أدائهم وقدراتهم التعليمية والرتبوية عرب 
اشرتاكهم يف دورات تدريبية داخل وخارج لبنان. حيث يشارك سنويّاً عدد منهم يف 
CIEP-IBO- NESA- ECIS- AFIDES- املؤمترات الّدولية التي تنظمها منظامت

AEFE-DEBONO Center ، التي تجمع مئات املعلمني من كافة أرجاء العامل لتبادل 
الخربات واالطالع عىل كّل ما هو جديد ومتطور يف عامل الرتبية والتعليم.

وبذلك تكون ثانوية حسام الدين الحريري سباقة دامئاً يف تطوير برامجها ومناهجها وأسس 
تقييمها.

وقدراته، فإّن املدرسة تستقبل وترعى األوالد الذين يشكون من صعوبات تعلميّة نتيجة 
اضطرابات نفسية تؤدي إىل خلل يف القدرة عىل الرتكيز واالنتباه أو تأخر باكتساب املهارات 

أو الذين يشكون من صعوبات حسيّة كاملكفوفني.

أوالد عاديني. ومن حقهم أن يلقوا الدعم املعنوي الذي يؤهلهم لتكوين شخصية منفتحة 
غري منعزلة من أجل مواجهة الحياة بشجاعة ومعرفة.

الصف من معلمة مختصة تستطيع تبسيط املادة العلمية وتقدميها مبا يتامىش وقدرات 
الطالب.



يف املدرسة وأخصائيني يف الطب النفيس والرتبية املختصة من خارج املدرسة مبوافقة األهل 
املسبقة وتعاونهم.

يختلفون عنهم إال يف طريقة التعلم ألن لديهم مميزات خاصة.

تستقبل املدرسة متعلمني من حملة الجنسية األجنبية حيث يلتحقون بالصفوف العادية، 
ويخضعون يف صفوف خاصة لدعم يف املواد التي يتعرفون عليها للمرة األوىل، ليصار إىل 
دمجهم بشكل كامل الحقا٠ً وعىل سائر املتعلمني مساعدتهم اجتامعياً ومحاولة دمجهم 

عىل جميع اختالفاتهم يف مجتمعاتنا.

تسعى املدرسة دامئاً لتطوير خدماتها الداعمة لتطور املتعلمني ضمن برنامج اإلرشاد 
النفيس الرتبوي. ويشمل هذا الربنامج جميع التالميذ يف كافة املراحل التدريسية وخاصة 

املتوسطة والثانوية. يهدف اإلرشاد الرتبوي إىل تطوير سلوكيات املتعلمني الشخصية 
واالجتامعية، والتعاطي مع قضاياهم ومشاكلهم األكادميية. كام يساعد الربنامج طالب 

السنوات النهائية يف املدرسة يف وضع خطة فردية ملستقبلهم املهني ويشجعهم عىل إيجاد 
املهن التي تناسب اهتامماتهم وقدراتهم.

لتحقيق أهداف الربنامج، تعمل املرشدة النفسية الرتبوية وفق ثالثة مستويات: مستوى 
فردي، مجموعات صغرية ومجموعات كبرية. ويتضمن العمل مساعدة التلميذ عىل تنمية 

مهاراته االجتامعيّة الشخصيّة، والتواصل املستمر مع معلميه وذويه لدعمه سلوكياً 
واجتامعياً.



منتصفه لتناول الطعام داخل الصفوف تحت إرشاف املعلم / املعلمة لتدريبهم عىل عادات 
األكل السليم.  

بالسندويشات الصحية وبعض الخضار والفاكهة.

حالة طارئة كام يوجد عيادة خاصة تحتوي عىل األدوات الطبيّة الّالزمة وسائر االحتياجات.

 
اإلسعافات األولية له. يف حال اضطرار املتعلم لتناول الدواء فعىل ويل األمر تدوين اسمه 

عىل علبة الدواء وتحديد األوقات وتسليمها إىل املمرضة صباحاً.

سليمة للتالميذ.



يحوي القسم االبتدايئ مكتبة خاصة به، تسعى املدرسة باستمرار إىل توسيعها وإثرائها 
بالتعاون مع األهل واملتعلمني. وقد تم نقل قاعة املكتبة إىل موقع أكرث اتساعاً لينسجم 

مع حاجات املتعلم لتنفيذ أبحاثه وتشجيعه عىل حب املطالعة. يستخدم متعلمو املرحلة 
االبتدائية املكتبة للبحث عن مصادر أو لتنفيذ أبحاث فردية وجامعية، وكذلك لقراءة 

الكتب باللغات الثالث: العربية، اإلنكليزية والفرنسية. تنظم املكتبة استعارة للمتعلمني 
للكتب ضمن أوقات صفوفهم وخارجها (أثناء الفرص)، حيث يسمح لكل متعلم االحتفاظ 
بالكتاب ملدة أسبوعني، ويف حال التأخري يف إعادة الكتب، يرتتب عليه دفع غرامات مالية 

رمزية تخصص لرشاء كتب جديدة باستمرار. 

  يتوفر يف مبنى القسم اإلبتدايئ قاعة كمبيوتر مجهزة بأحدث األجهزة ووسائل اإلتصال 
اإللكرتوين لتطبيق املفاهيم التي يتعلمها املتعلمون يف املواد املختلفة من اللغات 

والرياضيات، واجراء األبحاث املنوعة. تخصص لهذا الغرض حصص طويلة غري ثابتة وفق 
جدول أسبوعي للمتعلمني، يحددها معلم الصف مبا يتناسب مع الوحدات البحثية التي 

يتم تدريسها يف كل صف، كام يسمح للمتعلمني باالستفادة من قاعة الكمبيوتر إلمتام 
أعامل غري مكتملة خالل الفرص، تحت إرشاف املسؤولة يف قاعة الكمبيوتر.

  تضم تجهيزات القسم االبتدايئ قاعة مخترب مجهزة بأحدث الوسائل واألدوات العلمية 
الرضورية لتطبيق املنهج البحثي. يستفيد املعلمون من هذا املخترب يف الجزء التطبيقي 

للدروس وإجراء االختبارات العلمية إما بشكل فردي أو جامعي. تقوم أمينة املخترب بتأمني 
كافة املوارد واملواد الرضورية لرشح وتطبيق االختبارات العلمية مسبقاً، ويتوىل معلم 

الصف عرض هذه املفاهيم وتطبيقها مبساعدتها، بينام يعمل املتعلمون ضمن مجموعات



عىل تنفيذ االختبارات وكتابة التقارير الخاصة بها لدعم الوحدات البحثية التي يتم 
تدريسها يف كل مرحلة.

  عند بدء العام الدرايس يوزع عىل كل متعلم يف املرحلة االبتدائية ما يحتاجه من دفاتر 
وقرطاسية ويرسل إيصال دفع بقيمتها يدفع يف البنك بينام يتم تسديد بدل القصص 

واملوارد التي يتّم استخدامها نقداً يف املدرسة. تتوفر كتب الرتبية الدينية يف املكتبات ويتم 
تسليم لوائح بأسامء هذه الكتب عند تسجيل التالميذ.

  تصدر املدرسة مرة  يف العام الدرايس مجلة خاصة بها تحت عنوان «سالمات من عنا» 
يساهم يف إعدادها كافة أفراد الهيئة التعليمية واإلدارية وعدد كبري من املتعلمني من 

كافة املراحل. كام تقوم بنرش جميع املعلومات الرضورية واملتعلقة بالتعليم والعمل داخل 
املدرسة عىل موقعها اإللكرتوين: www.mak-hhhs.edu.lb ، و حساب املوقع التواصل 

اإلجتامعي  H@Hhhsinfo :Twitterوالذي تتم تغذيته وتحديثه بشكل دوري يك يبقى 
جميع أولياء األمور واملتعلمني واملهتمني عىل اطالع عىل آخر املستجدات يف املدرسة.



التقييم هو عمليّة جمع وتحليل وتفسري البيانات عن إنجازات املتعلمني وأدائهم لتحسني 
التعليم وتعزيز التعلم.

  يعترب التقييم جزءا ال يتجزأ من التخطيط الفّعال، التدريس ، والتعلّم، وهو أساّيس يف 
التوجيه الفّعال للمتعلّمني يف كّل من :

استيعاب املفاهيم
اكتساب املعرفة

اتقان املهارات وتنمية املواقف 

اتخاذ األفعال املسؤولة

  يف ثانويّة حسام الدين الحريري، نحن نؤمن يف التعليم الذي يدمج املعرفة، املفاهيم، 
القيم ومهارات التعلّم مدى الحياة بهدف تطوير قدرة املتّعلمني عىل استخدام املعارف 
واملهارات بنقد وابداع وعرض املواقف اإليجابيّة أثناء انخراطهم يف الحياة يف السياقات 
املحلّيّة والعاملّيّة . التقييم يف ثانويّة حسام الدين الحريري ، بالتايل ، متعّدد األوجه و 
يتناول نهًجا شامًال للنظام التعليمّي، وميّكن املتعلّمني من  أن يصبحوا متعلّمني مدى 

الحياة ومستقلنّي يف إدارة تعلّمهم. تعتمد املدرسة عىل تحليل أداء املتعلّم لتقييم فعاليّة 

الربنامج واتخاذ األفعال املناسبة للتطوير.

  يستخدم املعلّمون  اسرتاتيجيّات وأدوات تقييم متنّوعة، لتقديم التغذية الرّاجعة عن 
عمليّة التعلّم، متضّمنة مجموعة متنوعة و متوازنة من أدوات واسرتاتيجيّات التسجيل 

والتبليغ.



يسمح التقييم للمتعلّمني أن:

الشخصيّة.

تبادل التفسريات ووجهات النظر املختلفة.

املختلفة.  

التي  تأخذ بعني االعتبار تطّور املتعلّم العام.   

الّروضات واالبتدايئ.



يجمع املعلّمون  يف ثانويّة حسام الدين الحريري األدلّة عىل تعلّم التالميذ ويحلّلونها  

باستخدام  مجموعة متوازنة من أدوات واسرتاتيجيّات التقييم .

    

يعترب ملف املتعلم الّرتاكمي يف ثانوية حسام الدين الحريري أداة تقييم تستخدم إلظهار 
مدى تطّور املتعلّمني مع مرور الوقت. مينح هذا امللف املتعلّمني فرصة للقيام بدور فّعال 

خالل تعلّمهم وتقييمهم. وهو يحتوي عىل مجموعة من األعامل املختارة خالل العام 
الّدرايس.

      



  يستخدم املعلمون اسرتاتيجيات وأدوات تقييم متنوعة لتقديم التغذية الرّاجعة عن 
عمليّة التعلم، تتضمن مجموعة متنوعة و متوازنة من أدوات واسرتاتيجيات التسجيل 

والتبليغ.
ويتم تشجيع األهل واملتعلمني عىل التفكري كمقيمني عند االطالع عىل تقييم أداء الطالب. 

عىل املتعلمني أن يسألوا أنفسهم قبل القيام باملهمة املوكلة :
-  ما هو الدليل الذي يجب أن يقدم يف ردي إلظهار الفهم؟

- ما هي املهارات، املعرفة، االسرتاتيجيات ومهارات التفكري النقدي  التي يجب استخدامها 
عندما أستجيب ملهمة معينة؟

- ما الذي أحتاج إىل إدراجه يف عميل الظهار مدى  استخدامي للتوصيفات التي تدل عىل 
عمق فهمي؟

الهدف من التبليغ:

تحسني  التعلّم.

صعوبات يف التعلّم.

وإنشاء أرشيف لحفظ أدلّة عىل إنجازات املتعلمني.



أنواع التبليغ
١-  االجتامعات بني املعلم وأولياء األمور

وهي مصّممة إلعطاء أولياء األمور معلومات حول تقّدم تطّور الطالب واحتياجاته، وحول 
برنامج املدرسة.  ميكن للوالدين االتصال باملعلّم يف أي وقت لتحديد موعد من خالل 

إرسال رسالة عرب الربيد االلكرتوين، أو االتصال مبكتب القسم  لتحديد موعد معه.  من 

ناحية أخرى، قد يتّصل املعلّمون بأولياء األمور للغرض نفسه.

٢- التقارير املكتوبة
توّزع التقارير املكتوبة عىل أولياء االمور مرّتني يف الّسنة، يف نهاية كّل فصل دراّيس. توفّر 
وأولياء  املتعلمني  وإبالغ  دراّيس،  املتعلّم خالل فصل  أداء  التقييم معلومات عن   بطاقات 

األمور حول ما يجب القيام به لتحسني التعلّم.

٣- اجتامعات بني املعلّم واملتعلّم واولياء االمور
الوقت  خالل  املتعلّم.  أحرزه  الذي  التقّدم  عىل  لإلطالع  واملعلّم  الوالدان  املتعلّم،  يجتمع 
وحدة  كّل  تّم جمعها خالل  التي  أعامله  من  مناذج  املتعلّم  يعرض  لالجتامعات  املخّصص 

بحثيّة يف جميع املواد الدراسيّة مستخدًماامللف الرتاكمي.

٤- اجتامعات يديرها املتعلّم
االجتامعات التي يديرها املتعلّم يشرتك فيها املتعلّم وأولياء األمور. ويكون الطالب 

مسؤولني عن إدارة االجتامع، إضافة إىل أنهم يتحّملون املسؤوليّة عن عمليّة تعلّمهم من 
خالل مشاركة أولياء أمورهم فيها. وقد يتضّمن ذلك إظهار الطالب لفهمهم من خالل 

مجموعة متنّوعة من أوضاع التعلّم املختلفة. وقد يكون هنالك عدة اجتامعات تُجرى يف 
الوقت ذاته.



تواتر التبليغ
يف ثانويّة حسام الدين الحريري، توّزع بطاقات التقييم مرتني يف الّسنة، يف نهاية كّل فصل 
دراّيس. االجتامع الذي يقوده املتعلّم واالجتامع بني املتعلّم واملعلّم وأولياء االمور يعقدان 
خالل فصّيل الخريف والربيع. أّما االجتامع بني املعلّم واولياء االمور يتّم عقده مرّة واحدة 

لجميع املتعلّمني ويجري بانتظام وفق الحاجة أو بطلب من الوالدين و / أو املعلمني.

معرض برنامج السنوات االبتدائيّة
يتوقّع من املتعلّمني يف الّسنة االخرية من الربنامج أن يقوموا مبرشوع بحث معّمق وبصورة 

تعاونيّة، يسّمى املعرض، وذلك بإرشاف معلّميهم.
  مُيثّل املعرض حدثاً كبرياً يف حياة مدرسة برنامج الّسنوات االبتدائية وحياة الطالب، فهو 

يجمع عنارص برنامج الّسنوات االبتدائية ويُشارك بها املجتمع املدريس برمته. 
 فهي فرصة للطالب إلظهار سامت مالمح املتعلّم التي تّم تطويرها من خالل انخراطهم 

يف الربنامج.  وهي التجربة الذروة التي تحّدد االنتقال من برنامج السنوات االبتدائيّة إىل 

املدرسة املتوسطة.



يرفّع املتعلم يف ثانوية حسام الدين الحريري إىل الصف التايل يف املرحلة االبتدائية إذا حقق 
لكل صف مع دعم محدود  املحددة  والشخصية واالجتامعية  األكادميية  التوقعات  معظم 

من معلميه.
الذين  أو  لصفوفهم  املحددة  والتوقعات  الكفايات  يطورون  زالوا  ما   الذين  املتعلمني  أما 
يواجهون صعوبات يف معظم هذه الكفايات، فيطلب منهم إما إعادة صفوفهم أو الخضوع 
لربنامج دعم مكثف بإرشاف املدرسة بحسب قدرات املتعلم. ويف هذه الحالة، يشارك األهل 

يف متابعة تطور املتعلم طوال العام الدرايس.

املواضيع  دعم  اجل  من  الخارجية  الرحالت  من  عدداً  الدرايس  العام  املدرسة خالل  تنظم 
يف  ولدهم  إرشاك  عىل  موافقتهم  عىل  التوقيع  األهل  عىل  صف.  لكل  املعطاة  التعليمية 
قبل  املتعلم  مع  يرسل  كتاب  يف  وذلك  صيدا  مدينة  خارج  تنظم  التي  الخارجية  الرحالت 
امليدانية والتي  الرحالت  أما  الذهاب معهم.  للمتعلم  الرحلة بأسبوع  وإال ال يحق  موعد 
تنظم داخل مدينة صيدا فال يستوجب عىل اإلدارة أن ترسل كتاباً بغية املوافقة عىل الرحلة.

كام تنظّم املدرسة الّنوادي املختلفة خالل فرتة بعد الظهر خالل أيام االسبوع بهدف التنمية 
الشخصيّة والبدنيّة واالجتامعيّة مثل:

نادي  التشكيلية،  الفنون  نادي  كورال»،   chorale» الـ  نادي  القدم،  وكرة  السلة  كرة  نادي 

املوسيقى، نادي الكاراتيه، أندية اللغات٠



تعطل الدراسة يف مدارس املقاصد يومي الجمعة واألحد من كل أسبوع.
 تعطل الدراسة يف مدارس املقاصد يف األعياد واملناسبات التالية :

- عيد الفطر السعيد : أسبوع واحد.      
- عيد اإلستقالل : يوم واحد.

كانون  شهر  خالل  واحد  أسبوع   : امليالدية  السنة  ورأس  املجيد  امليالد  عيد  الشتاء،  عطلة   -
األول. 

- عيد األضحى املبارك: أسبوع واحد.   
- رأس السنة الهجرية: يوم واحد.   

- ذكرى عاشوراء: يوم واحد.   
- عيد املعلم: يوم واحد.

- عيد البشارة: يوم واحد  
- عطلة الربيع والفصح املجيد: أسبوع خالل شهر نيسان.   

- يوم التحرير: يوم واحد 
- عيد املولد النبوي الرشيف: يوم واحد.

- عيد العامل: يوم واحد.

إن األقساط املدرسية تسدد عىل ثالث دفعات. يسلم إيصال القسط األول يف املدرسة خالل شهر 
أيلول. أما إيصاالت القسط الثاين والثالث فرتسل مع الطالب املتعلمني. يتضمن القسط املدريس 
الرسم التعليمي للمتعلم، التأمني الصحي ضد الحوادث (داخل حرم املدرسة أو خالل الرحالت 
ورسم  االبتدائيّة   السنوات  منهج  برنامج  رسم  الكومبيوتر،  رسم  العامة،  القرطاسية  املدرسية)، 

الباص يف حال تسجيل املتعلم فيه. أما الزي املدريس فال يدخل يف قامئة القسط.
يف حال تأخر األهل يف تسديد القسط، ترسل إدارة املدرسة تذكرياً مع املتعلم من اجل اإلرساع 
بالتسديد ضمن املهلة املحددة للدفع. ويف حال تعذر تسديد املستوجبات املالية يطلب من ويل 
األمر الحضور إىل املدرسة من اجل توقيع تعهد بتسديد كامل املستحقات يف مهلة يتفق عليها 

مع اإلدارة.



يحق لجميع أفراد املدرسة (من متعلمني، ومعلمني وأولياء أمور) ان يشعروا باألمان، 
االحرتام والحرية وأن ال يتعرضوا للمضايقة أو االزعاج اللفظي أو الجسدي، لذلك تحرص 

اإلدارة عىل تامني أجواء هادئة ومريحة لتحقيق غايات تعلميّة أفضل عن طريق منع 
الغش، الّشجار، العراك، االقتتال والتخريب، وأّي نوع آخر من أنواع اإلساءة السلوكيّة.

أعدت ثانوية حسام الدين الحريري سياسة تركز عىل تنمية شخصية املتعلم وتنظيم 
سلوكه مبا يتناسب مع مالمح متعلم البكالوريا الّدوليّة ومواقفه، وتطبق هذه السياسة مع 

املتعلمني ابتداًء من الصف األول األسايس وحتى الخامس األسايس.

يعمل املعلمون مع املتعلمني عىل تطوير االتفاقات الّرضوريّة شارحني كيفيّة التّرصف يف 
ثانويّة حسام الّدين الحريري. واملتوقع من املتعلمني احرتام االتفاقات األساسيّة املوضوعة 

مع زمالئهم ومعلميهم واتباعها، عىل أن يطّور املعلمون اتفاقات أساسيّة للحفاظ عىل 

مجتمع تعلمّي فيام بينهم.

ينبغي عىل جميع املتعلمني:
١- احرتام االتفاقات األساسيّة للصف وامللعب والتي تجسد مالمح شخصيّة متعلم 

البكالوريا الّدوليّة.
٢- االتفاقات العامة

٣- احرتام الزّمالء، املعلمني، العاملني والزّوار يف املدرسة.
٤- إظهارااللتزام واملسؤوليّة يف تبادل التعلم وأغراض املدرسة مع الجميع داخل املدرسة.

٥- تطبيق وتقدير األمانة األكادمييّة والّنزاهة يف التّعلم والتّفاعل مع اآلخرين.



حفاظاً عىل بيئة مدرسية صحية وآمنة، عىل التالميذ التقييد باألنظمة التالية:
- داخل املبنى:

امليش بهدوء يف املمرات.
الصعود أو النزول بهدوء عىل الدرج.

- يف املالعب:
حل املشاكل والنزاعات بعقالنية وهدوء أو اللجوء اىل زاوية التفكري (صفوف األول 

والثاين).
االعتامد عىل مبدأ خطة السلوك ليتم تعبئة من قبل التمليذ عىل أن يرسل اىل األهل 

إلمضائه.
االمتناع عن التلفظ بعبارات نابية / استعامل عبارات تعّرب عن املحبة واإلحرتام.

األمتناع عن اللعب بالكرة صباحاً وعند اإلنرصاف حيث تقوم املدرسة بتأمني كرات 
خالل الفرص.

يرجى االلتزام بهذه املواعيد:
الحضور صباحاً قبل الساعة ٧:٥٠ واالنرصاف عند الساعة ٢:٣٥ (من اإلثنني حتى 

الخميس)، أما يوم السبت فينرصف التالميذ عند الساعة ١:٠٠.
التوجه اىل الباص مبارشة بعد دق جرس االنرصاف ( للتالميذ املسجلني يف باص املدرسة 

والباصات الخاصة).
مالحظة : مينع تغيري الباص إال يف حال تغيري مكان السكن.

عند الساعة ٢:٥٠ يتوجه التالميذ اىل القسم املتوسط ( خاص بالتالميذ الذين ينتظرون 
أخوانهم يف األقسام األخرى) عىل أن يقوم األهل بإبالغ اإلدارة خطياً عند بداية العام.



عىل األهل اإلتصال باملدرسة صباحاً (كحد أقىص عند التاسعة) لتربير غياب ولدهم يف 
اليوم األول.

يف حال تعدد الغياب يومني أو أكرث عىل األهل إرسال تقرير طبي يربر سبب الغياب.
يف حال غياب املتعلم بداعي السفر عىل األهل اإلدارة ابالغ خطياً إلتخاذ اإلجراءات 

الالزمة. ويتحمل األهل مسؤولية إعادة رشح الدروس و التزماتها خالل مدة الغياب.
يرجى إعالم اإلدارة أو املرشفة اإلدارية برضورة إنرصاف ابنكم / ابنتكم خالل دوام 

املدرسة من خالل التواصل خطياً أو هاتفياً مع املرشفة اإلدارية قبل يوم واحد عىل األقل.

الجلوس بهدوء يف االماكن املخصصة لكل متعلم.
احرتام السائق واملعاون.

االمتناع عن األكل يف الحافلة للحفاظ عىل النظافة وتفادياً لإلختناق يف حال الوقوف 
الفجايئ للحافلة.

يف حال عدم اإللتزام يُفصل املتعلم ملدة يومني وذلك بعد اإلتصال باألهل.

االهتامم بنظافة الثياب وترتيبها، إرتداء حذاء مع كلسات.
تقليم األظافر بشكل دوري.

الشعر (مربوط للفتيات وقصري للفتيان)، عدم استعامل الجل أو الصباغ.
عدم التزين بالحيل، املجوهرات واألكسسوارات.

التقيد بإرتداء الزي الريايض يف األوقات املحددة لهذه املادة فقط.




