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 المقدمة  

 ية رسالة مدارس الظهران األهل

رسالة مدارس الظهران األهلية هي تمكين كل طالب ليكون مفكراً ومتعل ماً مدى  ، فإن  انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي  

 اللغة، متفاعالً ويحدث فرقاً إيجابيًّا محلياً وعالمياً.  الحياة، ثنائي

 

 رؤية مدارس الظهران األهلية 
عربية وإسالمية من خالل مجتمع تعل مي رائد يتصف باالستدامة  وبهويةرؤيتنا هي أن نقدم تعليماً بمستوى عالمي 

 . والمسؤولية االجتماعية

 

   ية بيان مهمة منظمة البكالوريا الدول
تهدف البكالوريا الد ولي ة إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، المطلعين، المتعاطفين مع اآلخرين، والذين يُساعدون  

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل .  ر سالماً من خالل التفاهم واالحترام ما بين لثقافات المتنوعةعلى خلق عالم أفضل وأكث

المنظمة يداً بيد مع المدارس والحكومات والمنظمات الد ولية لتطوير برامج تعليم دولي  تتسم بالتحد ي وتتمتع بتقييم دقيق 

مع اآلخرين ولكي يستمروا في التعل م   ومتعاطفينتعل مين فاعلين  تُشجع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم ليُصبحوا م. جداً 

 ً  . مدى الحياة مدركين أن  اآلخرين على اختالفاتهم قد يكونون على صواب أيضا

 التربوية في مدارس الظهران االهلية  الفلسفة
ات الفكري ة، والشخصي ة، قد م له المهاري وعقليته، والطالب  على مشاعر يؤثر، توفير تعليماً ممتازاً نحن نهدف إلى 

والعاطفي ة، واالجتماعية للعيش والتعلم والعمل في عالم العولمة المتغي ر بسرعة. كما أننا نهدف إلى تربية أجيال يرْون  

 أنفسهم مواطنين في دولتهم، ومواطنون في العالم، ويلتزمون بالقيام بتقديم المساعدة لجعل عالمهم مكانًا أفضل. 

 

القائم على االستفسار والعمل  والبنائيبشكل أفضل من خالل عملية التعلم التعاوني  قديمهلنوع من التعليم يتم ت نعتقد أن هذا ا

يطبقه الطالب لحل مشاكل العالم الحقيقي بينما   التخصصات،ومتعدد  دقيقيؤدي إلى تعلم أكاديمي هادف ووالذي  روالتفكي

  نهجنا،متعلم البكالوريا الدولية التي تدعم التعلم مدى الحياة. في  مالمحفي  الموضحةيطورون في نفس الوقت السمات 

 دمًجا في عملية التعلم والتخطيط. مو األوجه،ويجب أن يكون متعدد  مهًما،يلعب التقييم دوًرا 
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للغة عامل أساسي للتطور الفكري، واالجتماعي، والعاطفي، ولذلك فإن كل معلم هو معل م لغة. أهدافنا هي  نحن نؤمن بأن ا 

تعليم  تقدير ودعم تطوير اللغة العربية واالنجليزية. نحن نرك ز على الطبيعة المتعددة التخصصات لتعل م اللغة عن طريق 

 ة والعربية. اللغة األكاديمية من خالل محتوى باللغتين اإلنجليزي

 

إيجاد جو إيجابي يسوده االحترام والمسؤولي ة، جميع طالبنا وطالباتنا يستحقون فرص متكافئة،  تعزيزنحن نؤمن بأهمي ة 

ويجب أن يُعاملوا باحترام وكرامة متساوية. ومع ذلك، نحن ندرك أن  كوننا عادلون مع الجميع، نحتاج لتطبيق التمايز في  

 التعليمي. النوع والكم  وفي الدعم

 

 فلسفة مدارس الظهران األهلية في إدارة الشكاوى 
 

     االجتماعية.ترتبط هذه السياسة برؤية ورسالة المدارس وذلك من خالل توفير مجتمع تعليمي آمن يتصف بالمسؤولية  

متعلم البكالوريا   هم لمالمحظهارالطالب وا المدارس لتعلم ورسالة  لتحقيق رؤية الشراكة مع األهالي جزء مهم وأساسيو

من معرفة جميع األهالي والطالب بالسياسات   للتأكد ويعتبر التواصل عبر الوسائل المختلفة ضروري  الدولية،

  والمواظبة،سياسة التقويم ومتابعة التحصيل وسياسة السلوك   المنهاج،دليل والتي منها  المدارس،واإلجراءات التي تتبعها 

ومعرفتهم ايضاً بالطرق واألساليب التي يتم  فيها،مدرسة وجميع العاملين تجاه الا وكذلك معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم

 لوقت المناسب.تضمن سياسة إدارة شكاوى أولياء األمور والطالب التعامل مع جميع الشكاوى بشكل عادل وفي ا. اتباعها

 

 معايير التعامل مع الشكاوى

 التالية: تناول المشكالت أو الشكاوى التي تصل للمدارس البد من تحقيق المحكات  عند 

 المعنية. يتم مناقشة المشكلة مع األطراف   السرية:الخصوصية أو  •

 األولوية. أن يتم وضع مصلحة الطالب وتعلمه في  الطالب:مصلحة  •

 األطراف.قوالً وعمالً وحقوق ومسؤوليات جميع أن يحترم الجميع وجهات نظر اآلخرين  االحترام: •

العدالة في التحري عن بوأن يشعر جميع األطراف باألمان عند التعبير عن رأيهم أو عرض مشكلتهم   األمان: •

 الموضوع. 

أيام عمل ( .أو بشكل عاجل   3أن يتم التعامل مع المشكلة بطريقة احترافية وفق اطار زمني معين )   المسؤولية: •

 .التطورات على علم بالمعنية مع إبقاء جميع األطراف حسب طبيعة المشكلة 

 لهم. أن يشعر األهل أنه بإمكانهم إيصال صوتهم للمعنيين بالمدارس وأن هناك من يستمع  المفتوح:الباب  •
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 مالمح متعلم البكالوريا الدولية 

مالمح معلم البكالوريا الدولية في جميع تعامالتنا وطريقة تعاملنا مع الشكاوى المقدمة من   نتحلى بجميعوألننا في مدارسنا  

 فإننا: الي األه

 األهالي. شاركة مع بالمنفكر بحلول مبتكرة للمشاكل التي تواجهنا و  مفكرين: •

نتواصل مع األهالي بطريقة استباقية عن جميع ما يدور في المدرسة من توقعات أكاديمية وسلوكية  متواصلين: •

 األطراف.للطالب والطالبات وكذلك الحقوق والواجبات لجميع 

 ذلك.ساتنا ونحسن وفق نتأمل في ممار متأملين: •

 نتفهم وجهات النظر المختلفة لألهالي عند التعامل مع المشاكل الواردة. العقل:منفتحي  •

األهالي اتجاه موضوع   واهتمامنا لقلقونظهر احترامنا   األولوية،نضع مصلحة الطالب وتعلمه في   مهتمين: •

 معين. 

 ما.وع معين أو قضية نعترف بنواحي القصور من قبل المدارس اتجاه موض مبدئيين: •

 معها.لدينا االطالع والمعرفة لمشاكل كل المراحل العمرية المختلفة وطريقة التعامل  مطلعين: •

 ممارساتنا. نتقصى عن أسباب وجذور المشكلة لتحسين   متسائلين: •

 أحياناً. نقدم مصلحة تعلم الطالب عن اتخاذ أي قرار حتى وإن كان مؤلم   مجازفين: •

 اجتماعياً، عاطفياً، اكاديمياً.  المشكلة:ندرس جميع جوانب   متوازنين: •

 

 جراءاتاإل

  تواصل،فقد تكون نتيجة سوء فهم أو سوء  نظره،تحبذ المدارس أن يتوجه صاحب الشكوى للشخص المعني لشرح وجهة  

أو إن لم يجد حل من ذلك الشخص فيتوجه للشخص المسؤول عنه كالمدرب األكاديمي أو  الحد،ة عند هذا وتقف المشكل

إذا كانت تخص مناقشة المشكلة لوإن لم يصل لحل مرضي يتوجه لقائدة المرحلة المعنية  المجموعة،المسؤول عن هذه 

 أ و ب.  طيسم التخطي انظر الرالمنهاج. أو للمستشار األكاديمي إذا كانت تخص  االنضباط.

 حقوق ومسؤوليات جميع أفراد األسرة المدرسية
إن الوصف الوارد هنا يحدد المسؤوليات والحقوق تجاه البرنامج التعليمي ونظام الضبط المدرسي. وقد تساعد األنماط 

 السلوكية اإليجابية المؤكد عليها هنا في منع انتشار مشاكل الضبط المدرسي.

 ومسؤوليات أولياء األمور حقوق 

 يتحملون مسؤولية: 

 من خالل سلوكهم. هاتقاليد ثقافة الدولة وإظهار االحترام ل .1

 احترام القوانين واألنظمة والمساعدة في تنفيذ وتعزيز التزام الطالب بها .2

 احترام مشاعر وآراء وحقوق جميع العاملين بالمدارس. .3

 والتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.المشاركة في اجتماعات أولياء األمور  .4

 تقديم اإلشراف المناسب ألبنائهم قبل القدوم للمدرسة وبعد مغادرتها. .5
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 آخر.وتحديد موعد  تلبية دعوة المدارس للتباحث معهم بما يخص أبناءهم واالعتذار مسبقاً في حالة عدم الحضور .6

 . بالمعلمينالتقيد بجدول الزيارات الخاص  .7

 س عند حدوث أية مشكلة قبل إصدار أي حكم. الرجوع إلى المدار .8

 المشتركة.واألنشطة  تقديم الدعم والتشجيع المعنوي الدائم ألبنائهم من خالل حضور المعارض والمناسبات المدرسية .9

 متابعة أبناَءهم والتأكد من تأديتهم لألنشطة المنزلية المدرسية المختلفة.  .10

 هارات جزءاً أساسياً من المنهاج يقيَّم عليه الطالب.اعتبار كل ما تثرى به المناهج من مفاهيم وم .11

العمل كمشاركين مع الهيئة التعليمية باإلسهام باألفكار المناسبة لتحسين تعلم االبن ومساعدته على حل مشكالت  .12

 االنضباط المدرسي لديه. 

 وبعد مغادرتها. اإلشراف على صحة االبن وراحته الجسمية والوجدانية واالجتماعية قبل القدوم للمدرسة  .13

 اإلشراف على الحضور المنتظم لالبن للمدرسة وتزويدها بتفسيرات مكتوبة عن أسباب غيابه وتأخره.  .14

 فيها. بما ورد  موااللتزا  االطالع على خطة االنضباط المدرسي ودليل الطالب وأية مواد مدرسية أخرى .15

 المراحل.في جميع  تلبية االحتياجات المدرسية في وقت مبكر .16

 المعلم سواء في البيت أو في المدرسة. تدعيم .17

 تدعيم خطة المدارس في األنشطة المنهجية المساندة. .18

 دوري.وتحديث بيانات أبنائهم بشكل  المختلفة،الرد على االيميالت التي تصلهم من المدارس كذلك تعبئة االستبانات  .19

 لألبناء. تسليم جميع الوثائق الخاصة بالتسجيل واستكمال السجالت الصحية  .20

 

 

 هلم احلق يف:

 المعاملة العادلة من قبل المدارس دون تمييز.  .1

 وحضوره إلى المدرسة. والسلوكي ومواظبته تلقي تقارير مدرسية منتظمة حول تقدم الطالب العلمي  .2

 كاف. معرفة مواعيد اجتماعاتهم قبل الموعد بوقت  .3

 أن تحترم حقوقهم وآراؤهم الشخصية من قبل اآلخرين بغض النظر عن االقتناع بها أو عدمه.  .4

 تقديم توصيات ومقترحات تستهدف تطوير العملية التعليمية التربوية في المدارس. .5

 طلب اجتماعات مع المعلمين أو المدير أو غيرهم من المعنيين.  .6

 ئهم وسلوكهم.تلقي تفسيرات من المعلمين عن تحصيل أبنا  .7

الحصول على معلومات كاملة توضح األمور المتعلقة بخطة الضبط المدرسي أو دليل الطالب أو غيرها من األنظمة  .8

 المدرسية.

 ألبنائهم. نتائج التقييمات الختامية االطالع على  .9

 المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بأبنائهم من قبل المعنيين.  .10

 راءات المطبقة على أبنائهم. االطالع على موجبات اإلج  .11

 العام. االطالع على دليل المنهاج وجميع السياسات الخاصة بالتقييم والمواظبة والسلوك من بداية  .12
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 حقوق ومسؤوليات الطالب 

 يتحملون مسؤولية:

 االلتزام بتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وشعائره.  .1

 وتقاليد البلد.التصرف وفق المبادئ والقواعد المتبعة واحترام قوانين   .2

 اتباع األنظمة والقوانين المدرسية.  .3

احترام حقوق ومشاعر وآراء زمالئهم الطالب، أولياء األمور، العاملين بالمدارس والضيوف وجيران المدرسة بغض  .4

 النظر عن االقتناع بها أو عدمه.

 احترام ملكية المدارس وملكية اآلخرين.  .5

الوقت المحدد، وإحضار المواد المناسبة واالستعداد للمشاركة في الصف الحضور إلى المدرسة بانتظام والوصول في  .6

 وأداء األنشطة المنزلية.

 بذل الجهد للنمو وزيادة التحصيل.  .7

 اعتبار المعلومات اإلثرائية متطلباً أساسياً في المنهاج يقي م عليه. .8

نشاط مدرسي وذلك حتى ال تتعارض التصرف بشكل مناسب في الصف، ساحات المدرسة، الحافالت، وأثناء أي   .9

 تصرفاتهم مع حق الطالب اآلخرين في التعلم. 

 مناقشة الشخص المعني على انفراد إذا ما رغب في إبداء التظلم. .10

 تعزيز ودعم األنشطة المدرسية.  .11

 االطالع على دليل الطالب والنشرات المدرسية الخاصة بالطالب واالستفادة مما جاء فيها.  .12

 سامهم من أية روائح وكذلك ارتدائهم المالبس التي تحددها األنظمة.نظافتهم وخلو أج .13

 

 هلم احلق يف:

 الدراسة والتعلم في جو إيجابي خال من التهديد واألذى.  .1

 أن تُحترم حقوقهم وآراؤهم الشخصية من قبل اآلخرين بغض النظر عن االقتناع بها أو عدمه.  .2

 رسي وكافة األمور التعليمية األخرى. تلقي معاملة عادلة فيما يخص برنامج الضبط المد  .3

 االحتفاظ بالعالمات وكافة المعلومات المتعلقة بهم من قبل المعنيين بشكل سري وموثق. .4

 طرح األسئلة المتعلقة بالمادة الدراسية والتعبير عن آرائهم بطريقة بناءة.  .5

 أن يدرسهم معلم مستعد لمادته وحسن االطالع والمعرفة. .6

 المناسب الذي يساعد على بذل الجهد لضمان النمو وزيادة التحصيل.  توفير التحدي العلمي .7

 تلقي نسخة من الئحة الضبط المدرسي ودليل الطالب وأية مواد دراسية أخرى. .8

 معرفة األسباب التي دعت المدارس التخاذ اإلجراءات التصويبية بحقهم. .9

ات نظرهم ومقترحاتهم إلى المعلمين والموظفين  مناقشة اهتماماتهم التربوية والتعليمية مع المعنيين وإيصال وجه .10

 اآلخرين من خالل ممثليهم أو بصفة فردية ومعرفة وجهة نظرهم حيالها إذا قدمت بطريقة الئقة. 

 استالم تقارير دورية عن مستواهم التحصيلي.  .11
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 التظلم وفق اإلجراءات المتبعة. .12

 طالبي والمرشد ال ناألكاديمييوالمدربين حقوق ومسؤوليات المعلمين 

 يتحملون مسؤولية: 

 التصرف وفق المبادئ والقواعد اإلسالمية واحترام قوانين وتقاليد البلد.  .1

 االلتزام بالقوانين واألنظمة المدرسية وتعزيزها.  .2

 احترام آراء الطالب وأولياء األمور واآلخرين إذا ما ُعب ِّر عنها بطريقة الئقة.  .3
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 الرسوم البيانية 
 التالي: رسم التخطيطي )أ(ال يتم توجيه المشكلة حسب نوعها وفق

 
 

أنواع املشاكل أو الشكاوي 

ط مشاكل أخرى متعلقة بالئحة الضب

داخل أو خارج الصف 

من الدرجة 

وق الثالثة فما ف

تحال إلى 

ها املراقبة ومن
إلى قائدة 

.املرحلة 

من الدرجة 

ة األولى والثاني

ة على املوظف

املتواجدة 
إيقاف 

السلوك 

ولكن عند 
تحدي 

الطالبة 

للموظفة 
تعتبر من 

الدرجة 

ال الثالثة وتح
.للمراقبة 

إن لم 

تحل

إدارة 

املرحلة

مشاكل خاصة 

بالعالقات

بةبين طالبة وطال

على املوظفة 

املتواجدة إيقاف 
السلوك ولكن إذا 

شعرت أن املشكلة 

ة قد تؤثر على العالق
إنها بين الطالبتين ف

تحول املشكلة غلى

.املرشدة الطالبية 
ولكن إذا كانت من 

الدرجة الثالثة فما

فوق تحال مباشرة 
مي غلى املدرب األكادي

 .

إن لم 

تحل

إدارة 

املرحلة

بين طالبة ومعلمة

جماعية

تحال إلى 

املدرب 
األكاديمي 

التي تقوم

بمتابعة 
املشكلة 

وتبليغ 

اإلدارة 

إن لم 

تحل

إدارة 

املرحلة

فردية

تحال إلى 

املرشدة 
الطالبية

تم حل 

املشكلة

ال

املدرب 

ياألكاديم

مشاكل تتعلق باألداءات 

األكاديمية للمعلمة

جماعية

تحال إلى 

املدرب 
ي األكاديمي الت

تقوم بدورها 

بمتابعة 
ليغ املشكلة وتب

.اإلدارة 

تم حل 

املشكلة

ال

ار املستش

ياألكاديم

فردية

تحال إلى املدرب 

األكاديمي لكن إذا 
توجه أحد أطراف 

دة املشكلة إلى املرش

راه الطالبية حسبما ت
 إما أن تحل

ً
ها مناسبا

ا إلى بنفسها أو تحيله

ة املدربة األكاديمي
.للقسم 

تم حل 

املشكلة

ال

ار املستش

األكاديمي
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 الرسم التخطيطي )ب(  

 

 

  

 

 

مشكلة صفية أو مشكلة بمادة 

 معينة 

 التواصل مع المعلمة 

 نعم  تم حل المشكلة 

 ال 

 المدرب األكاديمي

 نعم  تم حل المشكلة 

 ال 

المستشار  قائد المرحلة مشكلة على نطاق المدرسة سلوكية 

 األكاديمي 

مشكلة بالبرنامج 

 األكاديمي 

 تم حل المشكلة 

 

 نعم  تم حل المشكلة 

 ال 

 المدراءلجنة 

 ال 

 نعم 


