
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

               

 لفًلبعهءلتخنٌسل افدملول ىل دفللعروبٌههلدؤٌ ههلودرها ههلوأ م فههلوقٌلههل هاًرلل  تشكل المدرسل عندًرل

 حففتل العدفسل ا ًل ؤرسلالو ًلوأحمثتل ا أثٌدل اذيلٌرهالفًل تشٌكلونقكلتخنٌسل اطهابلولههد هل

لل.ولعلوله هل الخ لفسلفًلت ىل الجهالتلوقمد سل

 :الهدف العام 

.ل م فلوقٌال المدرسل ا ًلٌ علالفٌههلوٌتهدكلفًلبعهءللعظوله ههلأكلقٌهميلو  ملٌمدكلدؤٌسلودرهاسلوبعهءلجً

: االهداف التفصيلية 

 ل ادرهاسل,ل ادؤٌسل)لدلبهالعلولهتل االزلسلا عدٌفل الج لعل المدرًل زوٌمل اطهابلوواًل أل,

 (عجهز تل إل,ل ابد لجل,ل اقٌال احهشلسل,ل ال م فل

 فعٌكلمودل اتد شسل الج لعٌسلفًل ا عدٌفلبهالمدرسل . 

 دٌفلبهالمدرسلج له ًلالتاش دوعًلولوقعل ا و نكل إل ا قعٌسللنلخالكللوقعل المدرسل إل فعٌكل 

 .عتط ههلوفعهاٌه ههلأ لهلفًلعتدلو الره

 لودلفًل للٌهتل حرٌنلو طوٌدل الج لعل المدرًلواٌهءل ألأرههال ال عللٌنلوإ. 

 

 

 

 

 

للضعفللعدفسل اطالبلوأواٌهءلألود البلشوعهتل الج لعل المدرً

ل. العروبٌنل,ل اقٌال,ل أل م فل,ل ادرهاسل,ل ادؤٌسلللللللللللللللل

.للودلنكل افعهكلفًل المدرسلوأواٌهءل أل ا و وجوملفجوةلفًل

  لهالب وفٌدل الوحهتل ا عدٌفٌسلبهالمدرسلولشوعه ههلولعهربه ههلاللج لعلضعفل إل

.ل الحٌطل

         

.ل تشٌكلفدقل اعلكلو الجهنلو الجهاسل

 قمل الج له هتل ا عدٌفٌسلو ا خطٌطٌسلالتدوعل

(.للمدر ً)

ضلنل اخطسل ا تغٌلٌسل(للمدرس)مد جلبد لجلخطسلإللل

.لاللمدرس

.لتد فل لىل ا عفٌذلو التهدشسلفًل ا قٌٌال ام خلًل إلل

وٌرسلجلٌعل اخطهبهتل   لهملدؤٌسلدرهاسل ا علٌالفًل دلللل

.لود قل اعلكلأو العهلالتلو

.ل ا جهٌز تلول هبعسل ش لهاههل وفٌدلللل

 

 

(للمدر ً)حضودل ابد لجل ا عدٌفٌسلابدعهلجل

.لو التهدشسل افعهاسلفًل العتطسلو افعهاٌهتل

ٌجهبًلاللمدرسلبها عدٌفل لىلع لهءل إل إل

(ل.ل م فلأل–دؤٌهلودرهاسلل–لعروبٌنل)ل وٌ ههل

تل الر جمٌنلال عدفل لىل/لرهعمةل ازلالء

.ل وٌسل المدرسل

واٌهءلأ طالعلواًل اللدل لىللو  ٌمللجهاسل

 .للودلو الر جم تلأل 

          

ج له هتلو القهء تل التهدشهل افعهاسلفًل إل

ل.و الجهاسلو الجهنل

 عدٌفل اطلبسلخالكل احنصل الرهرٌسل

ل.و الش بٌسلببدعهلجللمدر ًل

 لٌسلأثعهءل حضٌدل امدوسللعلأ وثٌقل ا عدٌفل

وضعل ادؤٌهلو ادرهاسلفًلمف دل ا حضٌدلو موٌعههل

ًًرل ل.اطلبسلو فعٌلههل ل ش هب

ٌجهبًلبٌنل العلالو اطهابلفًل ا و نكل إل

 . المدرسل

           

احلرص عىل التواصل الفعال مع املدرسة 

. والاطالع عىل املس تجدات 

. ة ـعالـاولياء واملشاركة الفأ   حضور جمالس

التعاون مع املدرسة وتسهيل تعريف 

 ( .مدرس يت)الطالب عىل 

 خطة عمل المدرسة

  حرٌنللللل عفٌذللللل خطٌطللل


