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 قدمة: م 

 ن يكون تجربةأ جبي لتعليماكرة أن فو  لحياة،ادى م لتعلما ؤمن بمفهومنوالتكنولوجيا الثانوية للبنين  مطر للعلو ق حن في مدرسةن 

الالزمة  واملهارات باملعارف تزويد الطالب نا نسعى إلىمن خالل عمليات التعليم والتعلم الجارية في املدرسة فإن. للجميعمجزية و  ممتعة

 التعليم والتعلم املناسبةخبرات  نؤمن بأن نحن بشأن مستقبلهم. اتخاذ قرارات مستنيرةعلى  لفهم أساسيات املنهج، وجعلهم قادرين

ا مما يتعلموه في حياتهم الشخصية والبعيد ليعشوا حياة أفضل ويستفيدوالقريب  المستويينيتم تقديمها ستساعد الطالب على التي 

  الحقاً.
  :ألهدافا 

في نحن فهداف املدرسة العامة. كما نسعى من خاللها لتحقيق أتهدف هذه السياسة لتعزيز االتساق واملعايير العالية في عمليات التعليم والتعلم 

الداعمة واملحفزة للتعليم والتي تتميز بالجودة العالية،  ليميةوالبيئة التعنهدف إلى توفير الرعاية  الثانوية للبنين  والتكنولوجياقطر للعلوم  مدرسة

 وذلك لتحقيق: 

 

 . مستوى متقدم من املهارات اللغوية والحسابية، وتعزيز مهارات التفكير اإلبداعي والناقد والتساؤل املستمر. 1

 اون مع الغير. والثقة واملرونة والقدرة على التعامل والتع باالستقاللية. إنتاج جيل شاب يتمتع 2

 . تعزيز القدرة على التعبير اإلبداعي من خالل مجموعة واسعة من وسائل وطرق اإلعالم.3

 إفراز جيل واع ومثقف، ومنفتح على الثقافات املختلفة مع الحفاظ على الهوية الوطنية واالعتزاز بها.. 4

 والرغبة في النجاح. اإلنجاز،. الفخر في 5

 رسة ومنزل الطالب واملجتمع تشجع على الطموح واآلمال الكبيرة.. روابط فعالة بين املد6

 . تكافؤ الفرص للجميع.7

 . تعزيز القيم التربوية في نفوس الطالب. 8

 

 :لتعلم الفعالا 

 بطرق  لى التعلمالطالب ع تسمح لجميع االستراتيجيات التي تطوير  ندرك الحاجة إلى ونحن مختلفة كثيرة يتعلمون بطرق  نعترف بأن الناس نحن

  للذكاء البشري ضمن فرضية الذكاءات املتعددة، وهي: سبعة مجاالت رئيسية غاردنر  هواردحدد عالم النفس  تناسبهم. أفضل

  الذكاء املنطقي الرياض ي -                                                               لذكاء اللغوي ا -

 الذكاء املكاني -                         (   و النغميالذكاء املوسيقي )الصوتي أ -

  (الذكاء الشخص ي )الذاتي -                 (               الذكاء بين الشخص ي )االجتماعي -
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 الحححححححتحححححححعحححححححلحححححححم. وأسححححححححححححححححححالحححححححيحححححححبتحححححححدر حححححححس عحححححححنحححححححد الحححححححتحححححححخحححححححطحححححححيحححححححط لحححححححلححححححح محححححححن الحححححححذكحححححححاء هحححححححذه األشححححححححححححححححححكحححححححال املحححححححخحححححححتحححححححلحححححححفحححححححة بحححححححعحححححححيحححححححن االعحححححححتحححححححبحححححححار  نحححححححححححححححن نحححححححأخحححححححذ

 :هذهوتشمل  بطرق مختلفة.تعلم ب للللطال  فرص نقدم لذا فإننا

الوسائط اإللكترونية السمعية  استخدام العمل الصفي الجماعي اإلستقصاء وحل املشكالت

 ب معها بصورة تفاعليةو رية والتجاوالبص

املناظرة، لعب األدوار، والعروض  حوار واملناقشة وإثارة التساؤالتال البحث والتجريب

 التقديمية

ضمن مجموعات عمل  العمل التعاوني

 مصغرة

بصورة  إستخدام التكنولوجيا والكمبيوتر 

 مدمجة وتفاعلية

 التصميم والتركيب

الزيارات امليدانية ذات العالقة باملوضوع  العمل ضمن أزواج

 التعليمي

تفعيل التعليم اإللكتروني والحقيبة 

 اإللكترونية بصورة مناسبة

التقييم الذاتي وتقديم التغذية الراجعة  األنشطة اإلبداعية العمل الفردي املستقل

والتأمل فيما يتم إكتسابه من معلومات 

 ومهارات

 

  التفكر والتأمل بالطريقة في -قدر اإلمكان - يشاركوا، وعلى أن تعلمهم على تحمل مسؤولية الطالب نشجع إننا
 
 كيفية في يتعلمون بها، ويفكرون مليا

ويجب على املعلمين أن يحرصوا على استخدام أدوات التقييم  .أثناء تعلمهم يواجهونهاما الصعوبات التي و يساعدهم على التعلم  ما الذي ،تعلمال

الذاتي للطلبة، وتقييم االقران، والتغذية الراجعة للمعلمين وغيرها من طرق التفكر والتأمل التي تساعد طالب على فهم وتقييم األهداف 

 التعليمية. 

 :لفعالا لتدر سا 

 على أساس املبنية املناهج خطط نستخدمو  منهج.لل همفهمومهاراتهم و  على معرفتهمبناء الطالب و  تحفيز  نركز على فإننا تدر سوم بالما نقعند

 في كل مستوى ومرحلة خالل العام الدراس ي.  درسي   ما يجب أن أهداف وتفاصيل هذاويحدد . تعليمنا لتوجيه املجلس األعلى للتعليم خطط

 الين، قادرون على: املعلمين الفع  ونحن نعتقد أن 

 التحضير املستمر واملتقن

خلق بيئحة تعلم محفزة على تحمحل مسححححححححححححؤوليحة 

 التعلم الذاتي

 

 ةياألسححححاسحححح أخذ خبرات التعلم السححححابقة واملعلومات 

التي يمتلكهحححححا الطلبحححححة بعين االعتبحححححار لحححححدى تخطيط 

 بطريقة فاعلة. الدروسوتنفيذ 

مشحححححححححححححححححاركححححححة الطلبححححححة في تحححححححديححححححد وفهم 

 داف التعلم في كل حصة.أه
 تقديم طرق تعليم إبداعية

عة ما تعلموه والتأمل فير الفرصححححححححححححة للطالب ملراجو ت

 هفيه وتقييم

توضححححححححححححيح مخرجات التعلم والتوقعات 

التي يجحححب أن يصححححححححححححححل إل هحححا الطالب في 

 نهاية كل درس.

أهححححداف الححححدرس وانشححححححححححححطتححححه بصححححححححححححورة تقححححديم 

 ة ومترابطةمتسلسل

للتفكير قبحححححل إصححححححححححححححححدار توفير الوقحححححز الالزم للطالب 

 األحكام واإلجابات
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طرح أسححححححححححححئلحححححة ذات نهحححححايحححححات مفتوححححححة 

(Open-Ended Questions تحححححححفحححز .)

على التفكير النححاقححد والتححأملي وتتحححدى 

 قدرات الطالب.

 

تقديم تغذية راجعة، تتميز بالنقد البناء لعمل 

 الطالب مع مقترحات لتطويره.

تحقححححححديحم دورس يحتحم محن خحاللحهححححححا بحنححححححاء فحهحم الحطحالب 

للمادة الدراسحححية عبر األنشحححطة الصحححفية، واألنشحححطة 

العمليحححححة، وتوظيف املهحححححارات الفرديحححححة، والتعحححححاونيحححححة 

والجماعية، والقدرة على التسحاؤل والتوقع والبحث 

 في تعلم 
 
 ايجابيا

 
واالسححتقصححاء، بما يجعل للدرس أثرا

 الطالب وخلق التغيير في طريقة فهمهم لألشياء.

حتياجات تقديم الدعم للطلبة ذوي اال 

 التعليمية الخاصة.

 

توفير برامج زيارات علمية مفيدة ومخطط لها 

لححربححط تححعححلححم الححطححححححالححححححب بححححححالححبححيححئححححححة الححخححححححارجححيححححححة 

 والتطبيقات الحياتية ملا يتم تعلمه.

دمج تكنولوجيححححححا املعلومححححححات في عمليححححححات التعليم 

من  لالسححححححححححححتفححححححادةوالتعلم وتعزيز مهححححححارات الطالب 

 التواصل.التطورات التقنية في تعزيز التعلم و 

 

تركيزنا الرئيسححح ي هو مواصحححلة تطوير معارفهم ومهاراتهم. ونحن نسحححعى لذا فإن . تحصحححيل الطلبةمسحححتوى نبني طرق تعليمنا على مدى معرفتنا بنحن 

 . محددة ومناسبة ملستوى كل طالبمهام  تقديمجاهدين لضمان 

يميحة نحن لدينحا توقعحات عاليحة بالنسححححححححححححبحة لجميع الطلبحة، لذا فإننحا نؤمن بأن جميع الطالب يجحب أن ينحدمجوا في طيف واسححححححححححححع من الفرص التعل

 بححذل الحححد االقصحححححححححححح   من الجهححد للوصححححححححححححول إلى املعححايير العححاليححة 
 
قطر للعلوم  مححدرسحححححححححححححةاملتححاحححة على مسححححححححححححتوى املححدرسحححححححححححححة، وأن على الطالب جميعححا

 . الثانوية للبنين  والتكنولوجيا

 إقححامححة عالقححات عمححل إيجححابيححة مع الطالب. جححاهححدين  جميع املعلمينيحححاول 
 
 فرصحححححححححححححح يمنحونهمبطريقححة عححادلححة و لححذا فهم يعححاملون الطالب جميعححا

 
 ا

 جميع املعلمين سياسة املدرسة فيما يتعلق باالنضباط وإدارة الفصول الدراسية. يتبع و . والالصفية متساوية للمشاركة في النشاطات الصفية

نحو عملية املدرسحة و  نحو  لدى الطلبة على بناء اتجاهات إيجابية عملون فهم يوبذلك  يثني املعلمون على جهود الطلبة االيجابية ويكافئونهم عل ها،

نتبع املبادئ التوج هية لفرض التصححححححححرف الطالب يسحححححححح يء عندما و التعلم بشححححححححكل عام. نحن نصححححححححر على حسححححححححن الناام والسححححححححلوك في جميع األوقات. 

 السلوكي الصادرة عن املجلس األعلى للتعليم.  التقويمسياسة عقوبات على النحو املبين في ال

 

 االجتماعيينن واألخصحححححححححححائيين شحححححححححححد األكاديمي واملشحححححححححححرفين اإلدارييكأخصحححححححححححادي مركز مصحححححححححححادر التعلم واملر ) اإلداريةالهيئة أعضحححححححححححاء  لقد قمنا بتوز ع

 في مجموعات مصحغرة. . بطرق ومهام مختلفة (والنفسحيين...ال 
 
 مع الطالب بصحورة فردية، وأحيانا

 
مشحاركة يشحاركون  مكما أنهفهم يعملون أحيانا

 ، والححححححححخححححححححدمححححححححة املححححححححجححححححححتححححححححمححححححححعححححححححيححححححححة...الحححححححح . طححححححححولححححححححةاملححححححححقححححححححاالت املحححححححح، و ل املححححححححهححححححححارات الححححححححبحححححححححححححححححثححححححححيححححححححةرامححححححححج الححححححححدعححححححححم مححححححححثححححححححكححححححححامححححححححلححححححححة فححححححححي تححححححححنححححححححفححححححححيححححححححذ بحححححححح

 

درسة يقوم جميع املعلمين بالتأمل في نقاط القوة والضعف لديهم، و ستخدم ذلك في تحديد احتياجات النمو املنهي لدى كل منهم، وتقوم إدارة امل

، ليتمكنوا بالتالي من 
 
 تحسين طرق التدر س بشكل مستمر. ببذل كل ما تستطيع لدعم املعلمين وتنميتهم وتمكينهم مهنيا
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  :ة وعرض مخرجات التعلملصفياللوحات ا 

 نعتقد أن الهدف من عرض مخرجات التعلم من لوحات ووسائل تعليمية، هي دعم تعلم الطلبة، ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة، منها: 

 . إشراك الطالب بعملية تعلم فاعلة إلنتاج مخرجات تعلم يشعرون بملكيتها، وتتميز تلك اللوحات والعروض بكونها: 1

 

 تحتوي أفكار جديدة  لية عروض تفاع

 متجددة، ومرتبطة باملواضيع التي يجري تدر سها.  تثير التساؤالت  

 جاذبة ومرتبة  مثيرة للتحدي 

 اإلبداع واألصالة  مبنية على معايير نجاح محددة 

 

 . جعل عملية التعلم الذاتي ممكنة.2

 في اذهان الطلبة، وذلك عبر: 3
 
 . إبقاء ما تم تعلمه حاضرا

 عرض األفكار الرئيسية لكل درس/وحدة 

 املصطلحات الرئيسية 

 الخرائط الذهنية 

 )ما الذي أعرفه، مالذي أريد ان اتعلمه، مالذي تعلمته(  KWLمخططات 

 مع التعليق. بمواضيع الدروس القة صور ذات ع

 

 . االحتفال بالنجاح: 4

 األعمال املثالية  أفضل األعمال 

  حة الشرف للصف لو  إنجازات الصف 

 

 . رفع سقف التوقعات: 5

 أهداف الصف/ املرحلة.  تحديد التوقعات في نهاية كل مرحلة/فترة زمنية 

 األهداف التعليمية للصف  قوانين الصف والسلوك املتوقع 

 

 توضيح الروتين الصفي: . 6

 التعليمات العامة  جداول الحصص 

 الطالبي  ملجلسأعضاء ا مخططات الجلوس 
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 لتخطيط للتدر س:ا 

 . الخطط الفصلية/السنوية )طويلة املدى(:1

 مخططات التقييم  معايير املناهج الوطنية 

 التأمل واملراجعة  مخططات العمل 

 مدى تغطية املعايير  املصادر الرئيسية 

 

 . خطط الوحدات )متوسطة املدى(:2

 
 
ايير الوطنية للمناهج املرجعية للمع أهداف التعلم املراد تغطيتها اسبوعيا  

 
 
 املرجعية ملصادر التعلم املعتمدة  املحتوى املراد تغطيته أسبوعيا

 

 . الخطط اليومية )قصيرة املدى(:3

 تحديد أهداف التعلم 
توضيح كيفية دمج مهارات تكنولوجيا املعلومات في 

 التعليم 

(توضيح آليات مراعاة الفروق الفردية )بثالث مستويات على األقل  مراعاة طرق وأساليب تعلم الطلبة )الذكاءات املتعددة( 

ضافي إن وجد تحديد دور فريق الدعم اإل   توز ع الزمن بصورة مناسبة بين األهداف  

تحديد دور املعلم ودور الطالب بوضوح واستخدام أساليب تدر س 

 متنوعة 
 التقييم والتغذية الراجعة والتأمل 

 

 لتقييم من أجل التعليم: ا 

ضمان وجود تعليم أكثر فاعلية عن طريق توفير الدليل  علىإن األساس من وجود التقييم هو مساعدة املعلم علي تقديم العون للطالب. وهو يعمل 

تقييم الطالب من خالل إمدادهم بالدالالت عن أي مرحلة قد  فيبدوره يساعد  مالطالب. والتقييعلي وجود تطابق قريب بين املهام واحتياجات 

تحقيق النجاح  علىذلك يعمل التقييم  ستراتيجيات التعليم. باإلضافة إلىحققوها في عملية التعلم وهو أيضا يضع تصور للتخطيط املستقبلي وا

 الدؤوب من أجل التفوق. والعمل 
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التقييم ألجل التعلم-1  

طالب                            يؤثر علي مدي دافعية ال جزء من التعلم الفعال                                               

 ينمي االلتزام بأهداف التعلم ومعايير التقييم               يركز علي كيفية تعلم الطالب                                     

ر                  يساعد املتعلم علي معرفة كيفية التطو  يعد محوريا لألنشطة الصفية                                        

 يشجع علي تقييم الذات                                        هو مهارة مهنية أساسية                                            

 يساعد علي تحقيق التطور من خبرات املتعلم السابقة   له بعد وجداني يتمثل فى القدرة علي تحقيق الذات             

 

لكي نربط التقييم بتعليم وتعلم أفضل: االستراتيجياتونحن نستخدم تلك -2  

 إن تقويم خطة أسبوعية حالية يساعد فى خطة أسبوع قادم
الكتب الخاصة بمهارات الكتابة: تستخدم فى منتصف كل 

 فصل دراس ي إلظهار مدي تطور الطالب           

داللة علي استخدام البيانات من التقييمات الرسمية لل

 التخطيط والترتيب                                                  

من أمثلة مهام التقييم الكتابة و املهارات الحسابية والعلوم 

 ونتائجها لتحديد التخطيط املستقبلي              

وقز للتطور: يتم إعطاء الطالب تكليفات مقترنة بمقترحات فيما 

حقيق تحسن فى جزء معين ثم السماح بعشر يتعلق بكيفية ت

 دقائق كوقز لتحقيق التطور                               

 االختبارات التشخيصية                                      

 

 ور اإلدارة العلياد 

املتعلقة بالتعليم والتعلم وعلى وجه الخصوص فهي تقوم تقوم اإلدارة العليا باتخاذ القرارات وتقديم الدعم ومراقبة ومتابعة سياسات املدرسة 

 بما يلي:

دعم استخدام استراتيجيات التعليم عن طريق تخصيص 

 املصادر بشكل فعال

مراقبة مدى فاعلية عملية التعليم والتعلم من حيث ارتفاع نسبة التحصيل 

 لدى الطالب

في  التأكد من أن املباني واملرافق املدرسية تسهم بشكل فعال

 دعم نجاح عملية التعليم والتعلم 

ضمان أن سياسات التنمية وتطوير األداء لدى املعلمين تحفز عملية تعليم ذا 

 جودة عالية 

مراقبة استراتيجيات التعليم في ضوء اللوائح الخاصة 

 بالصحة والسالمة

مراقبة فاعلية سياسات التعليم والتعلم من خالل عمليات التقييم الذاتي 

املدرسة والتي تتضمن تقارير املنسقين املرفوعة لإلدارة العليا والعمل  ألداء

 الذي تقوم به لجان تطوير املناهج واألداء املدرس ي
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 ولياء األمور أور د 

دورا أسحححححححححاسحححححححححيا يلعبونه في مسحححححححححاعدة أبنااهم على التعلم، لذلك نعمل جاهدين من اجل إعالم ودعم الوالدين بخصحححححححححوص  ألولياء األمور نعتقد أن 

واملعلمين ملناقشة  لياء األمور أو يمكن أن تساعد في زيادة تعلم أبنااهم وكسب الثقة في املدرسة كما يتم عقد اجتماعات للتشاور بين  الكيفية التي

 التقدم واالستراتيجيات الواجب إتباعها لتحقيق مزيد من التحسن. 

 

ب في جميع املواد سححححححححواء كان الطالب في املسححححححححتوى في بداية العام الدراسحححححححح ي حول البرامج املعطاة لكل طال ألولياء األمور ترسححححححححل املدرسححححححححة معلومات 

 لياء األمور أو املتقدم أو التأسححيسحح ي كما يتم أيضححا إرسححال معلومات حول التوقعات املدرسححية بالنسححبة للواجبات املنزلية في نفس هذا الوقز ليعلم 

 ما سيتم إعطاءه للطالب في كل أسبوع.

 

قدم الطالب تدريجيا ملعلميه الجدد وصححححححفه الدراسحححححح ي بعملية التعريف والتي ت قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنينويبدأ الطالب في مدرسححححححة  

بمعلومات هامة ويتم مقابلتهم مع كبار املوظفين ومنسقي املواد  اء األمور ليأو ونوع الخبرات التي سيتعرض لها في مرحلة االستقبال، كما يتم تزويد 

 تكون لديهم.من مشاركة أيه هموم قد  لياء األمور أو باإلضافة إلي معلم الصف الذي يدرس به االبن حت  يتمكن 

 

  شحححححهر على تقرير مدرسححححح ي مفصحححححل كل ثالثة أ أولياء األمور يحصحححححل 
 
وهو يشحححححرح بشحححححكل عام إنجازات الطالب خالل كل شحححححهرين ومدى ما ينجزه  تقريبا

أولياء الطالب بالنسحححبة للمسحححتويات املتوقعة وكيف يمكن تحسحححينه وتطويره في املسحححتقبل كما يجوز لأباء مناقشحححة أي مخاوف لديهم مع املعلمين. 

مسحححئولون عن ضحححمان حضحححور الطالب للمدرسحححة بانتاام. وينباي تجنب عدم الذهاب للمدرسحححة خالل فترة الفصحححل الدراسححح ي حيث أن هذا  األمور 

مقاطعة تقدم الطالب كما يفقد بعض األعمال الهامة وقد يتأخر دراسيا لذلك يطلب من أولياء األمور إبالغ املدرسة عن أي حاله غياب  إلىيؤدي 

  )خدمه االتصال التليفوني متاحة( حت  نعلم أن الطالب موجود بشكل آمن في منزله. في اليوم األول 

 


