االجتماع األول جمللس أمناء املدرسة
للعام الدراسً 2015/2014م
الٌوم  :الثالثاء
المكان  :ساحة المدرسة

التارٌخ 2014/09/16 :م
الزمان  :من 6,30إلى  8مساءا

أسماء األعضاء الحاضرٌن -:
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– نائب رئٌس مجلس األمناء .
السٌد  /عامر سعٌد المريالسٌد  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة .السٌد  /محمد شاهٌن المطاوعة – عضو المجلس عن المجتمع .– عضو المجلس عن الموظفٌن.
السٌد  /احمد محمد سالم– عضو المجلس عن أولٌاء األمور.
السٌد  /ظاهر احمد العسكر عضو المجلس عن أولٌاء األمور .-السٌد  /على سٌد على

جدول األعمال -:

 -1كلمة السيد  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخيص ومدير المدرسة  -للترحٍت
والتهنئة ثبلعبم الدراسً الجدٌد .
 -2المشبركة فً اللقبء التعرٌفً األول ألولٍبء أمىر الطالة حٍث سٍشتمل على الجرنبمج التبلً-:
 االفتتاح بالقران الكرٌم .
 كلمته السٌد األستاذ  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة .
 عرض من السٌد  /غسان مشتهى – نائب المدٌر للشؤون األكادٌمٌة – عن السٌاسات
المعتمدة من المجلس األعلى للتعلٌم  ،واهم القرارات الوزارٌة .

 شرح وتوضٌح من السٌد  /جاسم حسٌن – نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب –
لسٌاسة التقوٌم السلوكً مع التركٌز على :
 أهمٌة انتظام الطالب وعدم تغٌبهم بدون عذر مقبول ومن جهات رسمٌة. التأخر الصباحً للطالب وأثره على حسن سٌر العملٌة الدراسٌة . عدم االلتزام بالمظهر العام مثل ( إطالة الشعر – األظافر – ارتداء الخواتم ..الخ ). إحضار الجواالت ومحاولة تهرٌبها. -حٌازة السجائر والسوٌكة ومحاولة تهرٌبها للمدرسة .

ٌ عرض السٌد  /راشد األسود – مسئول التوجٌه واإلرشاد بالمدرسة – ألهم البنود التً
ٌتم على أساسها تقٌٌم الطالب.
 عرض من السٌد  /احمد سالم – األخصائً االجتماعً – والسٌد  /ظاهر العسكر –
محكم ومنسق االنجازات اإلضافٌة المتمٌزة للطالب  -عن األعمال التطوعٌة
واالنجازات اإلضافٌة المطلوبة من طالب الثانوٌة العامة بصفة خاصة  ،وطالب
المدرسة بصفة عامة  ،ودورها فً إعداد الطالب لتحمل المسؤولٌة والتدرٌب على
الحٌاة العملٌة المستقبلٌة .

 شرح من السٌد  /سالم النابتً – منسق شؤون الطالب  -لإلجراءات الداعمة لتعدٌل
سلوك الطالب فً المدارس الثانوٌة .

 فتح باب المناقشات بٌن أولٌاء األمور ،واإلدارة المدرسٌة ،وأعضاء مجلس األمناء،
والمعلمٌن واإلدارٌٌن.
 الختام بأداء صالة العشاء جماعة .

ما مت عرضه وشرحه للسادة أولياء األمور وأهم املناقشات التي دارت

 بدأ االجتماع بتالوة عطرة من القران الكرٌم لألستاذ  /صالح احمد – مدرس العلومالشرعٌة بالمدرسة.
 تال ذلك كلمة السٌد األستاذ  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌرالمدرسة – رحب فٌها بالسادة أولٌاء األمور  ،والسادة نائب رئٌس مجلس األمناء
وأعضاء مجلس األمناء  ،والسادة أعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة واألكادٌمٌة بالمدرس
مؤكدا على -:
 -1أهمٌة اللقاءات بٌن اإلدارة المدرسٌة وأولٌاء األمور على مدار العام الدراسً  ،وأال ٌقتصر
األمر على الدعوات التً ٌتم توجٌهها للسادة أولٌاء األمور لحضور لقاء أو مقابلة بخصوص
مشكلة البن من أبنائنا  ،وان تكون المبادرة من السادة أولٌاء األمور .

 -2أن ٌتأكد ولى األمر من أن المدرسة تعمل بكل جد ونشاط من اجل مخرجات تعلٌمٌة ألبنائها
الطالب على أعلى مستوي  ،ولكن هذا الجهد ٌجب أن ٌكلل بمتابعة دائمة من جانب ولى األمر
البنه على مدار العام الدراسً للتعرف على الواقع على مدي التحسن أو التدنً فً المستوي
األكادٌمً واالنضباطً للطالب  ،ومدي تكٌفه مع البٌئة المدرسٌة التً ٌعٌش فٌها .

 -3ضرورة اإلطالع على الملف المسلم من األخصائً االجتماعً لكل ولى أمر ألنه ٌحتوي
على جمٌع السٌاسات والقرارات الصادرة عن المجلس األعلى للتعلٌم  ،وكذلك سٌاسة التقوٌم
السلوكً للطالب والتعدٌالت الجدٌدة الخاصة بغٌاب الطالب بدون عذر  ،والبنود التً سٌتم
على أساسها تقٌٌم الطالب  ،وإجراءات األمن والسالمة الخاصة باستخدامات الطالب للحافالت
والمختبرات وغٌرها ،والتً سٌتم تطبٌقها بكل دقة هذا العام من اجل الحصول على نتائج
اٌجابٌة أكادٌمٌا وسلوكٌا لطالبنا األعزاء .

وفً نهاٌة كلمته أكد سٌادته على فتح باب المناقشات بكل حرٌة بٌن السادة أولٌاء األمور ،
واإلدارة المدرسٌة ،وبٌنهم وبٌن السادة أعضاء مجلس األمناء  ،متمنٌا لهذا اللقاء النجاح ،
وتحقٌق االستفادة للجمٌع إدارة مدرسٌة ,والٌاء أمور  ،ومجلس األمناء لكً نبدأ عامنا الدراسً
بشفافٌة ووضوح لجمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة .

عرض السٌد  /غسان مدحت مشتهً – نائب المدٌر للشؤون األكادٌمٌة – جمٌع
السٌاسات المعتمدة من المجلس األعلى للتعلٌم واهم القرارات الوزارٌة  ،وقد
أوضح سٌادته أن -:
 )1اهتمام المجلس األعلى للتعلٌم هذا العام ٌنصب على انتظام الطالب فً الدراسة
وعدم التغٌب بدون أعذار رسمٌة موثقة .
 )2أن نسبة الرسوب بٌن الطالب كانت مفاجئة للجمٌع  ،وحتى فً اختبارات الدور
الثانً كانت نسبة الرسوب كبٌرة جدا .

 )3التحلٌل العلمً لظاهرة الرسوب لٌس فً مدرستنا فحسب ولكن فً جمٌع
المدارس ٌظهر أن من أهم األسباب المؤدٌة للرسوب هو -:
 عدم متابعة أولٌاء األمور ألبنائهم داخل المدرسة وخارجها حتى أن بعض أولٌاء األمور
ال ٌعرفون مقر مدارس أبنائهم  ،وال حتى العام الدراسً الذي ٌدرسون فٌه .
 الغٌاب المتكرر للطالب عن المدرسة بدون عذر وبدون متابعة من أولٌاء األمور حٌث
ترسل المدرسة رسائل ٌومٌة ألولٌاء األمور عن غٌاب أبنائهم  ،ولكن ال تتم متابعة
الطالب من جانب أولٌاء أمورهم وال حتى االستفسار منهم عن أسباب تغٌبهم عن
المدرسة .
 اكتفاء أولٌاء األمور بالحضور إلى المدرسة الستالم الشهادات عقب كل تقٌٌم  ،ومقابلة
المعلمٌن لإلطالع على مستوٌات أبنائهم  ،والتعرف على أسباب تدنً مستوٌاتهم
الدراسٌة  ،وكان ٌجب أن ٌتم هذا االهتمام من بداٌة العام الدراسً  ،ولٌس عقب
االختبارات .
 عدم حضور الطالب للمراجعات الٌومٌة بعد انتهاء الٌوم الدراسً والتً ٌطلق علٌها
مجموعات التقوٌة المجانٌة  ،حٌث تقوم المدرسة بإعداد الكوادر األكادٌمٌة القادرة على
المراجعة للطالب بشكل كامل ،وكذلك تعد الجداول  ،وتحفز الطالب داخل الصفوف
لالنضمام لهذه الدروس المجانٌة  ،وترسل الرسائل إلى أولٌاء األمور لتشجٌع أبنائهم
على المشاركة  ،ومتابعتهم أثناء حضورهم المجموعات  ،وفً النهاٌة ٌحضر نسبة ال
تتعدي  %70من الطالب المقٌدٌن فً مواد التقوٌة مما ٌعتبر هدرا تعلٌمٌا ومجهودا
ضائعا من المعلمٌن .

 )4إن القرار الوزاري الصادر هذا العام والخاص بغٌاب الطالب بدون عذر قرار قوي
وصارم حٌث انه-:
سٌحرم الطالب من دخول االختبارات التقٌٌم األول فً جمٌع المواد
إذا بلغت عدد أٌام غٌابة  7أٌام متصلة أو متقطعة بدون عذر من بداٌة العام الدراسً .
وٌحرم الطالب من دخول اختبار التقٌٌم الثانً فً جمٌع المواد
إذا تجاوزت مدة الغٌاب بدون عذر مقبول  10أٌام متصلة أو منفصلة اعتبارا من بداٌة
العام الدراسً .
وٌحرم الطالب من دخول اختبار التقٌٌم الثالث فً جمٌع المواد
إذا تجاوزت مدة الغٌاب بدون عذر ٌ 13وما متصلة أو منفصلة اعتبارا من بداٌة العام
الدراسً .
كما ٌحرم الطالب من دخول اختبارات الدور األول فً جمٌع المواد
إذا تجاوزت مدة الغٌاب بدون عذر ٌ 15وما متصلة أو منفصلة اعتبارا من بداٌة العام
الدراسً  ،وٌسمح له بدخول اختبارات الدور الثانً بواقع %100من النهاٌة العظمً
للمواد .
وقد قامت المدرسة بإرسال رسائل نصٌة ألولٌاء األمور بهذا الخصوص  ،كما قام
األخصائٌٌن االجتماعٌٌن واألخصائً النفسً بتوزٌع هذا القرار على الطالب داخل
الصفوف  ،كما قامت لجنة مكونه من كل من -:
السٌد  /راشد األسود – مسئول التوجٌه واإلرشاد الطالبً
والسٌد  /سالم سعٌد النابتً – منسق شؤون الطالب
والسادة األخصائٌٌن االجتماعٌٌن واألخصائً النفسً
والسادة  /المشرفٌن اإلدارٌٌن لألقسام .
بالمرور على الطالب وشرح وتوضٌح القرار الوزاري  ،وكذلك توزٌع نسخة منه ،
باإلضافة  ،إلى نسخة من سٌاسة التقوٌم السلوكً كاملة لجمٌع الطالب .
والٌوم ندعوكم جمٌعا للتعاون مع المدرسة من اجل انتظام أبنائنا الطالب والسعً لعدم
تطبٌق هذا القرار على أي طالب من خالل عدم التغٌب عن المدرسة بدون عذر رسمً
مقبول  ،والسعً إلى تحقٌق أقصً استفادة ممكنة للطالب من اإلمكانٌات التً توفرها
الدولة فً جمٌع المجاالت  ،وندعوكم أٌضا للتواصل مع المعلمٌن من خالل حضور

حصص المشاهدة  ،والتعرف على محتوي الحصة الدراسٌة ومناقشة أبنائكم فً ما
ٌتلقونه من معلومات ومدي االستفادة منها .
بعد ذلك عرض السٌد  /جاسم حسٌن الجاسم – نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب
السٌاسة العامة للتقوٌم السلوكً للطالب موضحا ومؤكدا على -:
 -1أهمٌة انتظام الطالب وعدم تغٌبهم بدون عذر مقبول وان ٌكون هذا العذر من جهات
رسمٌة كمؤسسة حمد الطبٌة أو المراكز الصحٌة الحكومٌة أو األندٌة واالتحادات
الرٌاضٌة القطرٌة أو السفارات القطرٌة فً الدول العربٌة واألوروبٌة .
وٌرجى العلم بان أي أعذار أخري كالسفر مع الوالد إلى البر أو عالج األخ عن المطوع
أو السفر لمرافقة احد األقارب أو االستئذان للسفر ٌوم الخمٌس  ..أو غٌر ذلك من
أسباب الغٌاب ال ٌعتبر غٌابا بعذر وسوف ٌتم محاسبة الطالب علٌه .
 -2على الجمٌع أن ٌعلم أن مواعٌد الدراسة تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى
الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقٌقة ظهرا ما عدا ٌوم الخمٌس فٌكون موعد انتهاء
الٌوم الدراسً فً الساعة الثانٌة عشرة والنصف ظهرا  ،وبناء علٌة ال ٌجب أن ٌتأخر
الطالب فً الصباح عن السابعة وعشر دقائق حٌث تكون الحصة األولى قد بدأت ،
وبالتالً فان حضوره متأخرا سٌضٌع علٌه الحصة األولى والتً غالبا ما تكون حصص
مهمة جدا ألنها تشتمل على المواد العلمٌة والرٌاضٌات  ،كما أن تأخر الطالب ٌعرضه
لتطبٌق اإلجراءات التأدٌبٌة الواردة فً سٌاسة التقوٌم السلوكً معه والتً تشمل فً
بعض خطواتها استدعاء ولى األمر  ،وفً حالة التكرار ٌحول الطالب لمجلس الضبط
السلوكً بالمدرسة ولجنة الضبط السلوكً بمجلس األمناء  ،وفً حالة التكرار ٌحول
أمر الطالب إلى المجلس األعلى للتعلٌم .
لذا نأمل من السادة أولٌاء األمور تشجٌع األبناء على االستٌقاظ المبكر والحضور
للمدرسة فً المواعٌد المحددة  ،وعدم تكلٌفهم بتوصٌل إخوانهم أو أخواتهم إلى
المدارس حتى ال ٌتأخرون  ،أو إذا كان ال بد من التوصٌل فعلٌهم الخروج من المنزل
مبكرا لكً ٌستطٌع الطالب توصٌل اإلخوة أو األخوات  ،وبالتالً الحضور المدرسة
مبكرا .

 -3هناك سٌاسة متبعة فً المدرسة وهً نابعة من السٌاسات العامة للمجلس األعلى
للتعلٌم ،وهذه السٌاسة تقتضً من جمٌع الطالب إتباع اآلتً -:
 عدم إطالة الشعر  ،وضرورة قصه وتهذٌبه قبل الحضور للمدرسة وإال سٌعتبرالطالب مخالف لهذه السٌاسة وتنطبق علٌه اإلجراءات التأدٌبٌة الواردة فً سٌاسة
التقوٌم السلوكً .
 تقلٌم األظافر بشكل جٌد بحٌث ال تعٌق الطالب عند استخدام أصابع ٌده فً الكتابةوكذلك بحٌث ال تتسبب فً نقل األمراض إلٌه ا والى غٌره  ،أو التسبب فً إٌذاء
زمالؤه  ،أو استخدامها فً التعدي على احد  ،وفً حالة مخالفة الطالب ٌتم تطبٌق
سٌاسة التقوٌم السلوكً علٌه  ،وال تنسوا أن الطالب ٌحتاجون بعد التخرج للحصول
على شهادة حسن سٌرة وسلوك من المدرسة لاللتحاق بأي عمل حكومً  ،وال
ٌمكن أن تمنح المدرسة شهادة حسن سٌرة وسلوك لطالب امتلئ ملفه بالكثٌر من
المخالفات .
 ٌجب على الطالب عند حضورهم للمدرسة عدم ارتداء اإلكسسوارات مثل الخواتموالنظارات الشمسٌة  ،والقفازات  ،والسالسل  ،واالنسٌاالت  ،وغٌرها مما ٌتسبب
فً تعرض الطالب للمخالفات الواردة فً سٌاسة التقوٌم السلوكً  ،لذلك نأمل من
السادة أولٌاء األمور التنبٌه على أبنائهم بعدم ارتداء مثل هذه اإلكسسوارات التً
تتسبب لهم فً المخالفات  ،وتؤثر على تركٌزهم فً الدراسً.
 ٌمنع منعا باتا إحضار الطالب للجواالت فً المدرسة  ،وتعتبر مخالفة على الطالبإذا حاول إدخال الجوال الخاص به إلى المدرسة أو محاولة تهرٌبه  ،وٌتم مخالفته
ومصادرة الهاتف فً حالة التكرار وعدم االرتداع من اإلجراءات االولٌه التً ٌتم
اتخاذها مع الطالب .
لذا نأمل من السادة أولٌاء األمور توعٌة أبنائهم بعدم إحضار الجواالت معهم إلى
داخل الحرم المدرسً وتوعٌتهم باإلجراءات التأدٌبٌة التً سٌتعرض لها الطالب ،
وإذا احضر الطالب الجوال بالخطأ فعلٌه أن ٌتركه فً السٌارة قبل الدخول للحرم
المدرسً أو تسلٌمه طواعٌة إلى المشرفٌن الذٌن ٌتولون عملٌة فحص الطالب أثناء
دخولهم الحرم المدرسً ٌومٌا فً كل صباح حتى ال ٌعرض نفسه للمخالفة .

 إن الدولة تصدر القوانٌن والقرارات التً تمنع التدخٌن فً األماكن العامة والخاصةوتهدف من وراء ذلك إلى امتناع أفراد الشعب القطري والمقٌمٌن عن التدخٌن لما
له من أثار صحٌة سٌئة جدا وتؤدي فً معظم األحٌان إلى الوفاة .
لذا فان حٌازة أي كطالب للسجائر سٌعرضه للمخالفة وهً من المخالفات الكبٌرة
ألنها ال تؤذي الطالب بمفردة وإنما تؤذي من حوله من الطالب  ،وهً ال تضره
بمفرده ولكنها تضر جمٌع المحٌطٌن به داخل المدرسة وخارجها .
لذا نأمل من أولٌاء األمور متابعة أبنائهم والتأكد من أنهم ال ٌدخنون  ،وال ٌصادقون
المدخنٌن من الطالب أو الشباب من األقارب والجٌران  ،وذلك حتى ال ٌنجرف
الطالب إلى مثل هذه العادات السٌئة جدا .
كما إن الدولة جرمت بائعً السوٌكة ومتناولها ومروجها  ،واعتبرت هذه المادة
من المواد المخدرة  ،وسنت القوانٌن التً تجازي كل من ٌحاول إدخالها إلى البالد
أو تداولها لذلك قام المجلس األعلى للتعلٌم بوضع هذه المخالفة من بٌن أهم
المخالفات التً ٌعاقب علٌها الطالب بشدة  ،ألنه ال ٌهدد صحته هو بمفرده ولكنه
ٌهدد جمٌع المحٌطون به  ،كما أن هذه المادة السامة تتسبب فً أنواع من
السرطانات باللثة  ،والفم والحلق .
وبذلك وجب على الجمٌع طالبا وأولٌاء أمور ومعلمٌن وإدارٌٌن التكاتف جمٌعا من
اجل القضاء على هذه اآلفة التً وردت إلى بالدنا من الخارج .

بعد ذلك تطرق السٌد  /راشد األسود – مسئول التوجٌه واإلرشاد بالمدرسة – إلى أهم البنود
التً ٌتم على أساسها تقٌٌم الطالب -:
وهده البنود موجودة لدي أولٌاء األمور فً الملف المسلم لهم  ،ولكن المهم فً األمر أن ٌتناقش
ولى األمر مع ابنه فً مدي توفر هذه البنود لدي الطالب  ،وقد رصد السٌد  /راشد – هذه البنود

طبقا ألولوٌاتها وذلك على النحو التالً -:
 )1المشاركة الصفٌة

 ،وحدد لها  15درجة .

 )2الواجبات والتدرٌبات  ،وحدد لها  25درجة .
 )3تقدٌم مشروع

 ،وحدد له  10درجات .

 )4التقٌٌم الرئٌسً

 ،وحدد له  50درجة .

 )5التقٌٌمات القصٌرة

 ,وحدد لها  50درجة .

وبذلك ٌكون المجموع الكلً للتقٌٌم هو  150درجة .
وٌشترط لنجاح الطالب فً نهاٌة العام الدراسً ان -:
ٌ -1حضر التقٌٌمات الثالثة .
 -2حضور التقٌٌم التربوي الشامل .
 -3الحصول على النهاٌة الصغرى فً كل مادة بعد جمع درجات التقٌٌمات واألنشطة .
وأشار فً نهاٌة عرضه إلى أن -:







 %20وٌتم تنفٌذه من ٌوم

 11/9الى ٌوم

التقرٌر األول من  50درجة بنسبة
2014/11/18م.
التقرٌر الثانً من  50درجة بنسبة  %20وٌتم تنفٌذه من ٌوم  2015/01/5الى ٌوم
2015/01/14م .
التقرٌر الثالث من  50درجة بنسبة  %20وٌتم تنفٌذه من ٌوم  2015/03/29الى ٌوم
2015/04/07م .
أعمال السنة ( األنشطة والتطبٌقات ) من  150درجة بنسبة  %10على مدار العام
ومقسمة على كل تقرٌر .
نسبة التقٌٌمات الداخلٌة . %70
 %30وٌبدأ من
اختبار نهاٌة العام فً الفصلٌن  ،والتقٌٌم التربوي الشامل نسبتهم
2015/06/02م إلى 2015/06/22م .

وتلً ذلك عرض كل من السٌد  /احمد سالم – األخصائً االجتماعً ومسئول األعمال
التطوعٌة للطالب  ،والسٌد  /ظاهر العسكر – منسق ومحكم االنجازات اإلضافٌة المتمٌزة
للطالب – عن األعمال التطوعٌة وأهمٌتها للطالب -:
حٌث أوضح السٌد  /احمد سالم – أهمٌة التحاق جمٌع الطالب بصفة عامة وطالب الثانوٌة
العامة بصفة خاصة باألعمال التطوعٌة – حٌث أنها تتٌح للطالب -:
-

التدرٌب على الحٌاة العملٌة .
تساعد الطالب على تحمل المسؤولٌة .
تتٌح له فرصة رد الجمٌل لبلدة التً تهٌئ له الظروف للتعلٌم والتدرٌب .
تمكنه من الحصول على شهادة تثبت أداءه لألعمال المكلف بها على أكمل وجه .
تمكنه من االلتحاق بنفس الجهات التً تدرب فٌها بعد االنتهاء من الدراسة .

وٌجب أن ٌحصل الطالب على  25ساعة عمل تطوعً كحد ادنً  ،ومن األفضل أن ٌحصل
الطالب على  50ساعة أو أكثر لكً تصبح لدٌة ساعات عمل إضافٌة .

وٌشترط للحصول على هذه الساعات التطوعٌة أن ٌتوجه الطالب إلى أي مؤسسة بكتاب رسمً
من المدرسة ومصدقا من السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – كما أن على الطالب
االلتزام بقوانٌن ولوائح جهات العمل التً ٌتدرب فٌها  ،وأال ٌعترض على أي عمل ٌكلف به .

وفً نهاٌة عرضه أكد سٌادته على أن هناك فرصة هذا العام للتعاون مع وزارة الداخلٌة
( اإلدارة العامة للجوازات والمنافذ ) لتدرٌب الطالب وحصولهم عل ساعات عمل تطوعٌة ،
وان الطالب سٌستفٌدون من هذا فً إمكانٌة التعٌٌن بعد التخرج فً نفس الجهة التً تدربوا فٌها
.

ثم بدأ السٌد  /ظاهر العسكر – عرضة عن االنجازات اإلضافٌة للطالب  ،مؤكدا على أهمٌتها
ومدي االستفادة التً ٌحققها الطالب من هذه االنجازات فً المرحلة الجامعٌة  ،موضحا ان
االنجازات اإلضافٌة تشمل جمٌع مناحً الحٌاة من -:

انجازات رٌاضٌة  ،أو ثقافٌة  ،أو اجتماعٌة  ،أو فنٌة  ،فأي انجاز ٌحصل علٌه الطالب على
مدار الثالث سنوات من الصف العاشر وحتى الصف الثانً عشر ٌستطٌع االستفادة منه  ،وبناء
علٌة ٌجب على كل طالب فً المرحلة الثانوٌة أن ٌكون لدٌة -:







ملف خاصا ٌجمع فٌه جمٌع االنجازات التً حصل علٌها منذ التحاق بالمدرسة .
أصول الشهادات  ،والمنح  ،والجوائز التً حصل علٌها وما هو موثق منها .
البطوالت والمراكز التً حصل علٌها خالل فترة دراسٌة .
االلتحاق هذا العام باألنشطة الالصفٌة التً تنفذها المدرسة من بداٌة العام الدراسً .
االهتمام بتنمٌة مهاراته وقدراته وإبراز مواهبه واالستعانة بالمعلمٌن لمساعدته .
االبتكارات والمخترعات التً قدمها وٌقدمها على مدار األعوام الدراسٌة .

بدأ بعد ذلك السٌد  /سالم النابتً – منسق شؤون الطالب – فً عرض اإلجراءات الداعمة
لتعدٌل سلوك الطالب فً المدارس الثانوٌة  ،وفً هذا الخصوص طلب السٌد  /منسق شؤون
الطالب – من السادة أولٌاء األمور -:
 -1زٌارات ألبنائهم أثناء الٌوم الدراسً ومشاركتهم فً الحصص وهذا ٌعد احد أهم اإلجراءات
التً تؤدي إلى تعدٌل سلوك الطالب .
 -2عدم الضغط على الطالب عند اختٌارهم للمسارات التعلٌمٌة المناسبة لقدراتهم وإمكانٌاتهم .
 -3تلبٌة الدعوات التً توجهها المدرسة لهم لحضور اجتماعات أو مقابالت تخص سلوكٌات
أبنائهم حٌث أن هناك بعض السلوكٌات التً تصدر عن الطالب نظرا لحاجاتهم لالهتمام من
المحٌطٌن بهم خاصة األب واألم واألشقاء .
ثم عرض لبعض اإلجراءات التً تقوم بها المدرسة لدعم تعدٌل سلوك الطالب ومنها -:











تكرٌم الطالب المتمٌزٌن فً االنتظام فً الدراسة وعدم الغٌاب بدون عذر بحضور
أولٌاء األمور .
منح أولٌاء امرر الطالب المتمٌزٌن فً األنشطة والمسابقات المدرسٌة الداخلٌة
والخارجٌة شهادات تقدٌر و منح الطالب جوائز عٌنٌة قٌمة .
تنظٌم زٌارات منزلٌة للطالب ذوي المشكالت االجتماعٌة أو النفسٌة أو األكادٌمٌة
بواسطة لجنة التواصل االجتماعً من اجل المساعدة على حل وعالج تلك المشكالت
بشكل ال ٌؤثر على العملٌة التعلٌمٌة للطالب  ،وال ٌتسبب فً إحراجهم أمام زمالئهم .
االهتمام بالطالب من ذوي االحتٌاجات الخاصة  ،ومنح قسم الدعم اإلضافً كافة
اإلمكانٌات والصالحٌات التً تساهم بشكل فعال فً اندماج هؤالء الطالب فً البٌئة
المدرسٌة .
تحوٌل الحاالت التً تحتاج إلى دعم اجتماعً إلى األخصائً االجتماعً  ،وكذلك
الحاالت التً تحتاج إلى دعم نفسً إلى األخصائً النفسً لٌقوما بتعدٌل السلوكٌات
السلبٌة إلى سلوكٌات اٌجابٌة .
االهتمام بالطالب المتمٌزٌن أكادٌمٌا وتدعٌمهم واستثمار إمكانٌاتهم فً تعدٌل سلوكٌات
زمالئهم من جمٌع النواحً االجتماعٌة والنفسٌة واألكادٌمٌة بأسلوب جذاب .

وفً نهاٌة عرضه أشاد باإلدارة المدرسٌة الحالٌة ودعمها المستمر لكافة فئات الطالب ،
وتوفٌرها لجمٌع اإلمكانٌات التً نحتاج إلٌها من اجل تنفٌذ اإلجراءات الداعمة لتعدٌل سلوك
الطالب .
تحدث بعد ذلك السٌد  /عامر سعٌد المري – نائب رئٌس مجلس األمناء – فأشاد
بما تشهده مثل هذه اللقاءات من حوارات ومناقشات وعروض شٌقة ٌ،ستفٌد منها ولى األمر
والمسئول على حد سواء  ،مشٌرا فً الوقت نفسه إلى ما تقدمه اإلدارة المدرسٌة الحالٌة
ألولٌاء األمور من دعم ومساندة من اجل االرتفاع بالمستوي السلوكً واألكادٌمً للطالب .
وطالب سٌادته من الجمٌع طالبا ومعلمٌن وأولٌاء أمور وإدارة مدرسٌة ومجلس أمناء بأداء
واجباتهم التً فرضها هللا علٌهم وان ٌراعوا هللا فً أبنائنا فلذات أكبادنا التً نشقً ونكد من
اجلهم.
وفً ختام كلمته دعا هللا عز وجل أن ٌكون هذا العام عام خٌر وسالم علٌنا جمٌعا وعلى األمتٌن
العربٌة واإلسالمٌة  ،مؤكدا على أن مجلس أمناء المدرسة أمٌنا على طالب هذه المدرسة وهو
ٌسعً دائما لتنال مكانتها الالئقة بٌن مدارس دولة قطر وبإذن هللا ستصل إلى ما تبغً بجهد
إدارتها والعاملٌن فٌها .

وتحدث السٌد  /محمد شاهٌن المطاوعة – عضو مجلس األمناء عن المجتمع –
فأوضح انه عضوا فً مجلس أمناء المدرسة منذ ست سنوات  ,وانه خالل هذه الفترة شهد
تطورا ملموسا  ،وفارقا ممتازا بٌن وضع المدرسة الحالً ووضعها منذ كان فً المجلس السابق
لإلدارة السابقة  ،وهو ٌشعر بالرضا التام عن انجازات اإلدارة الحالٌة فً جمٌع المجاالت ،
حٌث حصلت المدرسة على المراكز األولى فً العدٌد من المسابقات على مستوي المجلس
األعلى للتعلٌم  ،وعلى مستوي المدارس الثانوٌة فً المسابقات التً شاركت فٌها خارج نطاق
أية
المجلس األعلى  ،كما أن طالب هذه المدرسة ٌتمٌزون بالسلوكٌات الممتازة فلم نشهد
مشكالت خطٌرة أو مقلقة لنا .
وتمنً فً نهاٌة كلمته أن ٌكون التعاون بٌن إدارة المدرسة وأولٌاء األمور مستمرا وممتازا لكً
تكون مخرجات المدرسة على مستوي الجهد المبذول  ,وان تستمر االنجازات هذا العام وترتقً
إلى المستوي الدولً وهو ما نسعً جمٌعا إلٌه .
أسئلة ومناقشات أولٌاء األمور -:
 )1عند فتح باب المناقشات تقدم والد الطالبٌن -:
بدر وبندر المسجلٌن بالصف العاشر وهما راسبٌن العام الماضً فً مادة الرٌاضٌات  ،فقال هل
هناك طالبا راسبون ٌتسلمون الكتب مجانا  ،وآخرون ال ٌمكنهم استالم الكتب إال بعد سداد
الرسوم الخاصة بتلك الكتب ؟
وفً بداٌة سؤاله أكد أن أوالده فً الصف الحادي عشر.
وقد رد علٌه السٌد  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – متسائال هل
أنت متأكد من أن أوالدك لم ٌتسلمون الكتب حتى اآلن ؟ فقال نعم أنا متأكد  ،فطلب السٌد/
صاحب الترخٌص مدٌر المدرسة -من األخصائً االجتماعً  /احمد سالم – متابعة هذا األمر
فورا بعد التعرف على أسماء الطالبٌن والصف الدراسً المسجلٌن به .

وأضاف سٌادته بان رسوب أبنائك لٌس بٌد اإلدارة المدرسٌة حٌث أن األسئلة تأتً من المجلس
األعلى للتعلٌم  ،وكذلك التصحٌح ٌتم بالمجلس  ،وإعالن النتائج ٌكون عن طرٌق المجلس
األعلى  ،وان مادة الرٌاضٌات على مستوي معظم إن لم ٌكن كل المدارس الثانوٌة مادة صعبة
وتحتاج لجهد اكبر من الطالب وأولٌاء األمور  ،والبد أن أوالد سٌادتك لم ٌلتحقوا بالمجموعات
المجانٌة التً نفذتها المدرسة قبل االختبارات لتحسٌن مستوي الطالب وتنمٌة قدراتهم فً هذه
المادة بالذات  ،وعلى العموم نحن فً بداٌة العام الحالً 2015/2014م  ،ونحن مستعدون جٌدا
لتحسٌن مستوي الطالب المتأخرٌن فً مواد بعٌنها والتً تسببت فً رسوبهم  ،ولكن هذا الجهد
البد وان ٌكلل بالمتابعة الٌومٌة من جانب أولٌاء األمور للطالب .
وفً أثناء رد السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – على تساؤل ولى األمر  -توجه
األخصائً االجتماعً إلى السٌد  /محمد كرٌم  -أمٌن المخزن -لبحث هذا األمر  ،وبمراجعة
كشوف تسلٌم الكتب اتضح أن الطالبٌن مسجلٌن بالصف العاشر ولٌس بالصف الحادي عشر ،
وأنهما تسلما الكتب من السٌد  /أمٌن المخزن  -ووقعا على االستالم  ،فتوجهت مع أمٌن
المخزن إلى ولى األمر وأوضحنا له الصورة  ،واتضح انه لم ٌكن ٌعرف أن أوالده بالصف
العاشر ولٌس بالصف الحادي عشر  ،فاقتنع ولى األمر وتوجه بالشكر إلى إدارة المدرسة ،
والتً أوضحت عن طرٌق السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة  -أنها لن تحرم طالبا من
استالم الكتب حتى ولو كان راسبا فً صفه مطلقا .
– نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة
 )2توجه احد أولٌاء األمور إلى السٌد  /جاسم حسٌن
والطالب – باستفسار عن بعض المخالفات المصنفة على أنها من الدرجة الثانٌة ،
والمفروض أن تكون مصنفة من الدرجة األولى على اعتبار انه فاهم أن الدرجة األولى
اقوي من الدرجة الثانٌة  ،وقد أوضح السٌد  /جاسم – لولى األمر – أن هذه المخالفات
ودرجاتها معدة من المجلس األعلى للتعلٌم ولٌس من المدرسة  ،كما أن ترتٌبها فً القوة

ٌأتً عكس المتوقع  ،حٌث أن مخالفات الدرجة الرابعة هً األخطر  ،واإلجراءات
التأدٌبٌة تكون اقوي من الدرجات الثالثة والثانٌة واألولى .
وعلى العموم نحن سلمنا الطالب نسخا من سٌاسة التقوٌم السلوكً  ،ونسخة من القرار
الوزاري الجدٌد والخاص بالغٌاب  ،وٌوجد فً الملف المسلم ألولٌاء األمور اآلن كل ما
ٌخص السٌاسات والقرارات التً صدرت من المجلس األعلى للتعلٌم ومن المدرسة ،
وهناك كتاب خاص بالتواصل بٌن ولى األمر واإلدارة المدرسٌة العلٌا وتوجد أٌاما
محددة لزٌارات أولٌاء األمور لكل من -:
السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة
السٌد  /نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب
السٌد  /نائب المدٌر للشؤون األكادٌمٌة
السادة  /األخصائٌٌن االجتماعٌٌن ،واألخصائً النفسً ،والمشرفٌن اإلدارٌٌن
ونحن جمٌعا نرحب بأولٌاء األمور طوال األسبوع الدراسً وطوال الٌوم الدراسً
ولكن بشرط عدم الحضور من اجل سحب الطالب من المدرسة للسفر مع ولى األمر.
– صاحب الترخٌص ومدٌر
وفً نهاٌة اللقاء توجه السٌد  /على بن سالم الكواري
المدرسة – بالشكر والتقدٌر لجمٌع أولٌاء األمور الذٌن لبوا الدعوة وحضروا متمنٌا أن
ٌكون العدد فً اللقاءات القادمة على مستوي عدد الطالب المسجلٌن بالمدرسة  ،الن
هذا ٌساعد الطالب واإلدارة على تحقٌق رؤٌة ورسالة المدرسة  ،وٌوضح ألولٌاء
األمور الكثٌر من األمور التً قد تكون غامضة علٌهم .
كما توجه بالشكر لجمٌع أعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة واألكادٌمٌة على تواجدهم الستقبال
أولٌاء األمور بعد اداء صالة العشاء من اجل االستفسار منهم عن كل ما ٌحتاجون
معرفته عن أبنائهم .
والشكر موصول للسادة نائب رئٌس مجلس األمناء  ،وأعضاء المجلس الذٌن حضروا
هذا اللقاء وتفاعلوا مع أولٌاء األمور  ،متمنٌا للجمٌع التوفٌق والنجاح .
تم بحمد هللا ،،،
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على بن سامل الكواري
صاحب الرتخٍص ومدٌر املدرسة

