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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل ذي الطول واآلالء، والصالة والسالم على صفوة األنبياء، وعلى آله وصحبه وكافة األولياء

ــا، لــه أهدافــه العــال، وغايتــه الســامية،  أمــا بعــُد  فمــن دواعــي الســعادة والشــعور باالطمئنــان أن يكــون العمــل منّظًم
ــي إعــالء مســتوى  ــًدا ف ــو جه ــي ال تأل ــرة الت ــه الموق ــان، وإدارت ــا بالبن ــي يشــار إليه ــات، ومؤسســاته الت ــه الثق ورجال
أبنائهــا الســلوكي واألكاديمــي، وهيئتــان مميزتــان فــي روعــة األداء، وجّديّــة العمــل، ونُْبــل الغــرض ........... كلُّ هــذه 

المعانــي تتجّســد فــي مدرســة علــي بــن جاســم الثانويــة للبنيــن، فــإذا بهــا بهجــةٌ للقلــب وســروٌر للناظريــن.
ــا  ــى عاتقهــا التفــوق األكاديمــي بيــن مــدارس قطــر الحبيبــة، ورســمت لنفســها منهًج ــة أخــذت المدرســة عل مــن البداي
يُــدّرس، وأســلوبًا يُْحتــذى، تجلّــى هــذا فــي االنضبــاط بمعنــاه العــام والخــاص مــن قبــل الجميــع، ومــن يتصفّــح مجلّتنــا 

يجــد هــذا مــن أول وهلــة، ومــن يــزر مدرســتنا يجــد هــذا واضًحــا مــن أول لحظــة.
ــم  ــد تخرجه ــم بع ــل متابعته ــا ... ب ــا ... فائقيه ــا ... إنجازاته ــا ... تاريخه ــا ... أداءه ــا المدرســة: نظامه ــاول مجلتن تتن
مــن علــي بــن جاســم الثانويــة؛ وذلــك ألننــا نقــّدُر رســالتنا، ونحتســب أعمالنــا عنــد بارئنــا، ونســعى لتفعيــل رؤيــة قطــر 

2030 م فــي صناعــة رجــال مؤمنيــن يرفعــون شــأن أمتهــم.
المجلــة مــرآة صادقــة ألعمالنــا، ففيهــا توثيــق لإلنجــازات، والبطــوالت، والنتائــج المبهــرة، واإلشــادة بــكل مــن يســعى 

للتفــوق شــبًرا.... فمــا بالنــا بمــن يســعى إليــه باًعــا أو ذراًعــا.
المجلــة تكريــٌم لمعلميــن أكفــاء، وإدارييــن نبــالء، وطــالب نجبــاء...... وال غــرو فــي ذلــك فنحــن كإدارة نحتســب األجــر 

عنــد هللا – ســبحانه – ونضــع مصلحــة بلدنــا ورؤيتــه المســتقبلية نصــب أعيننــا.
وفقنا هللا وإياكم لما فيه صالح البالد والعباد، ولكم منا دائًما موفور اإلعزاز وروعة االمتنان

    الحمــد هلل الــذي بحمــده تتــم الصالحــات ، والصــالة 
ــه  ــق محمــد صلــى هللا علي ــى أشــرف الخل والســالم عل

وســلم ... وبعــد 
فهاهــو الموعــد قــد جــاء ، وهاهــي مجلتنــا تتأهــب 
ــة  ــورة جلي ــم ص ــن أيديك ــع بي ــد لتض ــن جدي ــع م لتطل

تامــة لمــا حملــه عــام أكاديمــي بيــن دفتــي مؤسســتنا التعليميــة مدرســة علــي بــن جاســم بــن محمــد 
أل ثانــي الثانويــة مــن إنجــازات أصابــت كافــة األصعــدة لتجعــل مــن عامنــا المنصــرم لبنــة فــي صــرح 
ابتغينــا مــن ورائــه رضــوان ربنــا ورفعــة وطننــا األعــز ووضــع مدرســتنا فــي مكانهــا األصيــل بيــن 
ــدم فــي الجانــب  ــى ماقُ ــى اإلشــارة إل ــا عل ــة المتميــزة ، فــكان حرصن مصــاف المؤسســات التعليمي
األكاديمــي إلــى جانــب األنشــطة المتنوعــة والمســابقات ذات المــردودات القيمــة ، كمــا ألمحنــا إلــى 
ــة عــن خطــط  ــة المدرســة والمنبثق ــع خط ــا واتســاعها م ــى تنوعه ــة األنشــطة عل ــق منظوم تطاب
المجلــس األعلــى للتعليــم ، وكان لزامــا علينــا أن نذكــر أصحــاب األيــادي البيضــاء مــن شــركاء فــي 
مســيرة النجــاح مــن مؤسســات حكوميــة ووزارات وجهــات مجتمعيــة وأفــراد شــاكرين لهــم صــادق 

جهدهــم وعظيــم جناهــم   .
   ويأتــي العــدد الجديــد مــن مجلــة علــي بــن جاســم معبــرا فــي طياتــه عن شــمولية الرؤيــة وجماعية 
األداء كمبــادئ انتهجناهــا والتزمنــا تفعيلهــا فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي صرحنــا التعليمــي منــذ أول 
يــوم وبحــول هللا وقوتــه ســنبقى علــى الــدرب ماضيــن ، كمــا ابتغينــا فــي عددنــا هــذا تجــاوز مســتوى 
التقريــر وصــوال إلــى رتبــة الســند الموثــق والدليــل القاطــع علــى مضينــا قدمــا نحــو هــدف اقتبســناه 
مــن رؤيــة حكيمــة شــاملة تمثلــت فــي رؤيــة قطــر 2030 ، فــكان ســعينا يــدا نحــاول جاهديــن أن 

نطــال بهــا شــرف المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة وطننــا األعــز .
  وهللا أســأل أن يجعــل عملنــا خالصــا لوجهــه الكريــم مكلــال بمنــه وتوفيقــه حاديــا بنــا نحــو رضــاه 

وقبولــه .

بسم هللا والحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا
    لقــد جــاَءت نصــوص الشــرع جميعهــا مؤكــدة علــى أن كل إنســاٍن محاســب وحــده عمــا جنــاه وفعلــه، ومكلــف بأشــياء 
ومســؤول عــن أمــور يختــص بهــا دون غيــره قــال تعالــى: } أفَحِســبتم أنمــا خلَْقناُكــم عبثـًـا وأَنُكــم إِلينــا ال ترجعــوَن} وقــال 
جــل وعــال : } أيحســب اإِْلنســاُن َأن يتــرك ســدى }، وال تســتقيم أمــور الحيــاة، وال تســعد األمــم إال إذا قــام كل فــرٍد مــن 

أفرادهــا بمســؤولياته مصداقـًـا لقــول الشــاعر:
        قد رّشحوك ألمٍر لو فطنت له          فاربأ بنفسك أْن ترعى مع الَهمل

     ولّمــا كانــت العصــر الحديــث يمــوج فــي تقــدم علمــي وتكنولوجــي يقــف المــرء أمامــه مشــدوًها ، ولّمــا كانــت المعرفــة 
اإلنســانية تتضاعــف كل بضعــة أشــهر بــات لزاًمــا علــى المؤسســات التربويــة أن تهتــم بتنميــة شــخصيات أفرادهــا تنميــة 

شــاملة إلعدادهــم إعــداًدا يمكنهــم مــن التفاعــل الجــاد والفعــال مــع متغيــرات هــذا العصــر المدلهمــة.
      وألن التربيــة تهــدف باألســاس إلــى تعزيــز ونشــر قيــم ومثــٍل ُعــال تؤكــد أصالــة المجتمــع المســلم المحــّب للخيــر. 
ــك ال يتأتــى إال مــن خــالل  ــة بالتطبيــق؛ فــإن ذل ــط النظري ــة ترب ــة فــي صــورة عمليـ وتزخــر بمضاميــن وأهــداف تربوي
الــدروس والمحاضــرات والــدورات وورش العمــل واســتضافات لكبــار الدعــاة والمدربيــن فــي الجانــب النظــري التوعوي، 
والجانــب العملــي التطبيقــي، بحيــث يكتســب الطالــب عــادات طيبــة ومهــارات متنوعــة، تنعكــس علــى مــا يحيــط بــه فــي 
ــة،  ــف يكــون العمــل المؤسســي مــن أجــل خدمــة عامـ ــي، وكي ــة العمــل التكامل ــة أهمي ــم بصــورة عملي ــه، فيتعلّ مجتمع
وتكريــس النظــام، والتخطيــط العلمــي الجيــد، والمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع بطرائــق ابتكاريــة. وهــذا مــا نلمســه جليـًـا 

بيــن دفتــي هــذه المجلــة مــن فعاليــات متنوعــة ترنــو إلــى بنــاء الفــرد الــذي هــو ثــروة األمــم وكنزهــا المكنــون.

كلمة نائب المدير لشؤون الطالب
سعيد عبد الهادي صبيح المري 

كلمة النائب  األكاديمي
محمد أحمد النوساني  
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كلمة السادة أعضاء مجلس األمناء

بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ {  ] المجادلة :  11 [  }  يَْرفَِع للاَّ

   إلــى كل مــن ينتمــي إلــى مدرســة علــي بــن جاســم - مــن إدارييــن ومعلميــن وطــالب وأوليــاء أمــور - أقــدم 

التحيــة، وأذكــر بــكل معانــي الشــكر والعرفــان مــا يقــوم بــه القائمــون علــى المدرســة مــن دور عظيــم فــي 

تعليــم أبنائنــا.

ــرح  ــذا الص ــى ه ــد هللا عل ــزاز ونحم ــر واالعت ــعر بالفخ ــم نش ــن جاس ــي ب ــة عل ــر مدرس ــا نذك ــا حينم إنن

التعليمــي الــذي يقــدم خدمــة تعليميــة متميــزة ألبنائنــا ، إذ إن مدرســة علــي بــن جاســم تســعى إلــى تخريــج 

جيــل مســتنير قــادر علــى خــوض غمــار الحيــاة الجامعيــة بأريحيــة واقتــدار  مســلحا بســالح العلــم واألخالق 

بمــا تغرســه المدرســة فيهــم مــن قيــم ومعــارف.

وال نغفــل دور التواصــل المســتمر والبنــاء فيمــا بيننــا والــذي جعــل منــا نســيجا واحــدا ويــدا تشــد علــى يــد 

ســعيا لصالــح أبنائنــا طامحيــن مــع أمتنــا إلــى تحقيــق رؤيــة قطــر 2030.

والمتصفــح تلــك المجلــة يــرى بمــا ال يــدع مجــاال للشــك مســيرة وضحــت معالمهــا وبــدا نهجهــا بينــا يرنــو 

إلــى طليعــة ركــب العمليــة التعليميــة فتحققــت لهــا تلــك اإلنجــازات الرائعــة الــواردة بيــن صفحاتهــا.

وفقكم هللا وسدد خطاكم على طريق الخير والهدى

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

كان الجانــب األكاديمــي والتحصيلــي وســيبقى هــو عصــب العمليــة التعليميــة ، بــل وهــو الهــدف األســمى الــذي تنشــده 
الجهــود وتطمــح إليــه اآلمــال ، ومــن أجلــه تــراد كافــة المجــاالت األخــرى مــن أنشــطة وتطويــر وتهيئــة ، ونحــن علــى 
يقيــن راســخ بــأن التحصيــل األكاديمــي إنمــا هــو انعــكاس لمنظومــة عديــدة األجنحــة متشــعبة المســالك متداخلــة الــدروب 
، فأعددنــا لــه عدتــه وهيأنــا لــه بيئتــه فــكان فضــل هللا جليــا فــي نتائجنــا ومخرجاتنــا ، وهانحــن فــي ذلــك الفــص مــن 

فصــول مجلتنــا نســتعرض جانبــا مــن جوانــب العمليــة التحصيليــة بروافدهــا مــن تطويــر مهنــي وغيــره

توطئة الجانب األكاديمي

11

مجلة مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين

التطوير المهني و الجانب األكاديمي

تقرير مفصل بإنجازات لجنة التطوير المهني خالل العام الدراسي 2017-2016.
تشكيل لجنة التطوير المهني    ) 14 عضو (  •

إعداد خطة التطوير المهني.  •
تشكيل فرق تابعة للتطوير المهني )فريق تقيم ملفات التطوير المهني باألقسام – فريق تقييم  •

         ملفات الموظفين الجدد والتعليم اإللكتروني – فرق التوثيق اإللكتروني(
تحديث ميثاق التطوير المهني والالئحة التنظيمية لفريق التطوير المهني.  •

تحديث نماذج التطوير المهني.  •
إعالم المعلمين بسياسات وخطط التطوير المهني وتفعيل سياسة واضحة للتطوير المهني تتوافق  •

         مع سياسة وزارة التعليم والتعليم العالي.

تقرير لجنة التطوير المهني 2017-2016
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حث المعلمين على تقديم ممارسات تطويرية مهنية متميزة أو أبحاث إجرائية )وتم تنفيذ مسابقة في األبحاث  •
         اإلجرائية(

 ICDL ترشيح الموظفين لبرامج التطوير المهني المرخصة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. منها )دورة  •
–  ومؤتمرات مثل مؤتمر التعليم ومنتدى التعليم ومؤتمر للدعم التعليم اإلضافي(.

   البرامج المعتمدة لألقسام: 10 جلسات تدريبية لكل قسم في العام الدراسي. 
البرامج المعتمدة للجنة التطوير المهني:

1-  برامج تأهيل الموظفين الجدد:   تم تنفيذ 14  جلسات تدريبية
2-  برامج تأهيل المنسقين الجدد: تم تنفيذ 4 جلسات تدريبية

3-  البرامج اإلثرائية:        تم تنفيذ 24 جلسة تدريبية .

ــر  ــب والتطوي ــز التدري ــالها لمرك ــم إرس ــى مســتوى المدرســة وت ــي عل ــر المهن ــة للتطوي ــة تفصيلي وضــع خط  •
لالعتمــاد. للــوزارة  التابــع  التربــوي 

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للموظفيــن مــن خــالل روافــد عــدة »النظــام اإللكترونــي – اســتبانات إلكترونيــة مــن   •
».Google خــالل تطبيــق

ــم العالــي لدعــم المعلميــن وموظفــي  ــم والتعلي توظيــف أســاليب التدريــب المتنوعــة المعتمــدة مــن وزارة التعلي  •
المدرســة )ورش داخليــة لألقســام وورش داخليــة للمدرســة متنوعــة » ورش لإلدارييــن وورش للمعلميــن الجــدد وورش 

ــة ( ــة األكاديمي ــدد وورش الهيئ ــقين الج للمنس
توجيــه المعلميــن لتعميــق معرفتهــم بمــا يحقــق رفــع كفاءتهــم المهنيــة والعلميــة مــن خــالل التطويــر الذاتــي مــن   •

ــاب . ــي الواتس ــة ف ــة المدرس ــي ومجموع ــد اإللكترون ــالل البري خ
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-برنامج البحث اإلجرائي: 4 جلسات تدريبية تم االستعانة بمدربين من خارج المدرسة ثم عمل مسابقة للبحث اإلجرائي 
في المدرسة بين منسقي المدرسة بلجنة تحكيم من وزارة التعليم والتعليم العالي.
5-البرنامج اإلعالمي: تمت بشكل جيد خاصة اإلذاعة الخاصة بالرؤية والرسالة.

6-برنامج التطوير الذاتي: تمت بشكل متميز ومتنوع وبطرق مختلفة.
7-برنامج الحصص النموذجية: تم عرض ومناقشة 10  الحصص نموذجية   

8- برامج الطالب : تم تقديم ورش عن البحث العلمي لطالب الصف العاشر.
8-برنامج فريق التوثيق اإللكتروني:

تم االنتهاء من التوثيق اإللكتروني للدورات التدريبية التي حضرها الموظفين العام 2016-2015  ثم تم تحديث  
التوثيق للعام 2016-2017.
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زيارة مركز أصدقاء الطبيعة

فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر فــي دعــم فريــق برنامــج لــكل ربيــع زهــرة 
وتفضلهــا بتبنــي فكــرة البرنامــج ولرؤيــة ســموها الثاقبــة بدعــم مثــل هــذه البرامــج البيئيــة فــي تربيــة األجيــال القادمــة 

وتوثيــق هــذا التــراث الطبيعــي عبــر التاريــخ فقــد
 قامــت جماعــة أصدقــاء البيئــة بمدرســة علــي بــن جاســم بالحــرص علــى المشــاركة فــي معظــم الفعاليــات التــي تتحــدث 
ــى التواجــد  ــر المدرســة عل ــدي، مدي ــد هللا البري ــى رأســها األســتاذ/ هــادي عب ــة حرصــاً مــن المدرســة وعل عــن البيئ

المســتمر للمدرســة ومشــاركتها المســتمرة لجميــع الفعاليــات التــي تنظمهــا الدولــة تحــت إشــراف الهيئــات المختلفــة
قامــت جماعــة أصدقــاء البيئــة بتلبيــة الدعــوة مــن األســتاذ/ عــادل تيجانــي، للمشــاركة فــي فعاليــات أصدقــاء الطبيعــة 

داخــل ازدان مــول الغرافــة والــذي حضــره األســتاذ/ ســيف الحجــري ونخبــة مــن مركــز لــكل ربيــع زهــرة 
وقــد قمــت باصطحــاب الطــالب والتعــرف علــى المحطــات المهمــة فــي الفعاليــة والمشــاركة مــع الســادة الحضــور فــي 
ــا علــى محطــات المؤتمــر مثــل )الزراعــة باســتخدام قشــور البيــض – رســم النباتــات –  فعاليــات المؤتمــر وقــد مررن

المحطــة الرياضيــة – الحلــم األخضــر(
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فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن وتوجيهــات األســتاذ 
ــرف  ــي يش ــة ،الت ــة بالمدرس ــاء البيئ ــة أصدق ــص لجماع ــب الترخي ــة وصاح ــر المدرس ــدي مدي ــد هللا البري ــادي عب ه
ــداف  ــا أه ــون  له ــي يك ــة والت ــاريع الفعال ــي المش ــاركة ف ــد والمش ــو جدي ــا ه ــة كل م ــد، بمواكب ــد زاي ــا أ/ محم عليه

واضحــة تفيــد الطــالب والمجتمــع القطــري 
قامــت جماعــة أصدقــاء البيئــة بالتنســيق 
مــع مركــز أصدقــاء البيئــة لعمــل محاضرتيــن 
عــن االحتبــاس الحــراري والحشــرات، وفــي 
هــذا اإلطــار  قامــت المهندســة / ريمــة مــن 
البيئــة  بتنفيــذ محاضــرة  مركــز أصدقــاء 
بمركــز  البيئــة  أصدقــاء  جماعــة  لطــالب 
أصدقــاء البيئــة يوم الخميــس 2017-3-23 
م تضمنــت المحاضــرة األولــى شــرح عــن 
أســباب االحتبــاس الحــراري وطــرق عالجــه 
وتوعيــة الطــالب لخطــورة المشــكلة وكيفيــة 
التعامــل معهــا. ثــم انتقلنــا للمحاضــرة الثانيــة 
والتــي تناولــت أهــم الحشــرات الموجــودة 
داخــل المجتمــع القطــري وبيــان أهميــة تلــك 
الحشــرات للمجتمــع بشــكل عــام علــى عكــس 
مــا يظــن البعــض أنهــا مضــرة وغيــر مفيــدة 

ــاة. للحي

محاضرة عن االحتباس الحراري والحشراتزيارة مركز أصدقاء البيئة )اليوم الوطني(

ــن  ــى ب فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة عل
جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة 
للبنيــن وتوجيهــات األســتاذ هــادي عبــد هللا 
البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص 
التــي  بالمدرســة،  البيئــة  لجماعــة أصدقــاء 
يشــرف عليهــا أ/ محمــد زايــد، بمواكبــة كل مــا 
هــو جديــد والمشــاركة فــي المشــاريع الفعالــة 
تفيــد  واضحــة  أهــداف  لهــا  يكــون  والتــي 
ــي  الطــالب والمجتمــع القطــري والمســاهمة ف
ــة  ــى الهوي ــاظ عل ــة والحف غــرس روح الوطني
الوطنيــة ومشــاركة المدرســة مــع الجهــات 
الخارجيــة فــي االحتفــاالت الوطنيــة  قامــت 
ــة أصدقــاء البيئــة بتنظيــم زيــارة إلــى  جماع
ــي  ــاركة ف ــك للمش ــة وذل ــاء البيئ ــز أصدق مرك
فعاليــات احتفــاالت اليــوم الوطنــي وشــعور 
الطــالب بالبهجــة وذلــك مــن خــالل حفــاوة 
حــول  المتعــة  مــن  روح  وخلــق  الترحيــب 

االحتفاليــة
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فــي إطــار التعــاون بيــن مؤسســات المجتمــع 
المحلــي وحــرص المدرســة علــى إقامــة 
فعاليــات أســبوع القــراءة واالحتفــال باليــوم 
ــى الطــالب  ــاب فيمــا يعــود عل العالمــي للكت

ــة .  ــرة الحياتي بالخب
 قــام مجموعــة مــن طــالب مدرســة علــي بن 
جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة متمثلــة 
فــي جماعــة أصدقــاء مركــز مصــادر التعلــم 
بزيــارة دار الكتــب الوطنيــة والتعــرف علــى 

أهــم أنشــطة وأقســام الــدار .
 وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 2017/5/3 
محمــد    ربيــع   / الســيد  إشــراف  تحــت 

مســؤول مركــز مصــادر التعلــم

فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل 
ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن وتوجيهــات األســتاذ هــادي عبــد 
هللا البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب الترخيص لجماعــة أصدقاء 
البيئــة بالمدرســة، التــي يشــرف عليهــا أ/ محمــد زايــد، بمواكبــة 
كل مــا هــو جديــد والمشــاركة فــي المشــاريع الفعالــة والتــي يكــون 

لهــا أهــداف واضحــة تفيــد الطــالب والمجتمــع القطــري
 قامت جماعة أصدقاء البيئة بتنظيم زيارة إلى 

ــارة إليهــا  ــا بالزي ــارا حيــث توجهن جاليــري متاحــف قطــر فــي كت
فــي صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 29 مــن مــارس بصحبــة أربعة 
وعشــرون طالبــا مــن طــالب الصــف الثانــي عشــر لالطــالع علــى 

كل مــا هــو جديــد وجيــد وخــاص بالتــراث والثقافــة بشــكل عــام 
حيــث دخلنــا إلــى قاعــة الفنــان فــي كتــارا وقمنــا بزيــارة للمعــرض 
ــه فــي  ــوم بعــرض أعمال ــذي كان يق ــن الفرنســيين ال ألحــد الفناني
المتحــف وكذلــك توجهنــا أيضــا إلــى زيــارة قاعــة الفنــون ومتحــف 

البريــد والمســرح الرومانــي 
وذلــك للتعــرف علــى المناطــق ذات الصلــة بالبيئــة واألماكــن التــي 

تحــوي العديــد مــن مظاهــر الحضــارة والتــراث

زيارة جاليري متاحف قطر كتارازيارة دار الكتب الوطنية
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ــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة  ف
آل  محمــد  بــن  جاســم  بــن  علــى 
للبنيــن  المســتقلة  الثانويــة  ثانــي 
وتوجيهــات األســتاذ هــادي عبــد هللا 
ــر المدرســة وصاحــب  ــدي مدي البري
الترخيــص لجماعــة أصدقــاء البيئــة 
ــا أ/  ــي يشــرف عليه بالمدرســة، الت
ــو  ــا ه ــة كل م ــد، بمواكب ــد زاي محم
جديــد والمشــاركة فــي المشــاريع 
ــداف  ــا أه الفعالــة والتــي يكــون له
واضحــة تفيــد الطــالب والمجتمــع 

القطــري
البيئــة  أصدقــاء  جماعــة  قامــت   

إلــى  زيــارة  بتنظيــم 
متحــف قطــر اإلســالمي حيــث زار 
الطــالب مكتبــة المتحــف وتعرفــوا 
علــى محتوياتهــا، والتعــرف علــى 
ــد  ــد، وق ــا هــو جدي ــة م ــة متابع كيفي
زودنــا المختصــون بالمكتبــة ببعــض 
المعلومــات الهامــة حــول أهــم الكتب 
التــي تتحــدث عــن التــراث القطــري 
واإلســالمي، كمــا تــم الربــط بيــن 
المحتويــات األثريــة فــي المتحــف 

ــب. ــي الكت ــب ف ــا يكت ــن م وبي
وقــد قمــت بجولــة برفقــة الطــالب 
ــم األثريــة  للتعــرف علــى أهــم المعال
ــت  ــد قم ــالمي وق ــا اإلس ــي تاريخن ف
ــول  ــات ح ــالب بالمعلوم ــد الط بتزوي
بعــض القطــع األثريــة داخــل المتحف

كمــا قــام األســتاذ/ مصطفــى الشــلبي 
علــى  بالتعليــق  الفيزيــاء  مــدرس 
بعــض القطــع األثريــة فــي المتحــف 
مثــل اإلســطرالب وكيفيــة العمــل بــه

ــم  ــف بتقدي ــرفي المتح ــام مش ــا ق كم
ــارة ــاء الزي ــا أثن ــالزم لن ــم ال الدع

فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه مدرســة 
علــي بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي 
الثانويــة للبنيــن لدعــم طــالب المدرســة 
وتقديــم األنشــطة الالصفيــة التــي تنمــي 
مهــارات الطــالب مــن خــالل المســابقات 
بالمعــارض  الميدانيــة  والزيــارات 
والمؤسســات البيئيــة التابعة لمؤسســات 

ــة الدول
وفــى هــذا اإلطــار شــارك قســم األحيــاء 

بالمدرســة فــي
وحديقــة  قطــر  مؤسســة  مشــتل    -1
األكســجين والتــي تمــت فعاليتهــا حســب 
ــس  ــي الخام ــي يوم ــق ف ــدول المرف الج
مــن ديســمبر والســابع مــن ديســمبر عام 
ــرف  ــالب بالتع ــام الط ــا ق 2016م وفيه
ــى  ــرف عل ــتل والتع ــات المش ــى نبات عل
ــي  ــاركة ف ــك المش ــة كذل ــة الزراع طبيع
غــرس بعــض النباتــات والعمــل اليــدوي 

مــن خــالل حملــة غــرس والمقامــة بالمدينــة التعليميــة بمؤسســة قطــر، وكان ذلــك تحــت إشــراف الدكتــور أحمــد الغريــب.

زيارة لمشتل مؤسسة قطر وحديقة األكسجينزيارة متحف قطر اإلسالمي
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ـــة الطـــالب  ـــدة ولتربي ـــرة المفي ـــات المثم ـــا بالنبات ـــة وزراعته ـــة النباتي ـــة الصوب ـــى متابع ـــى عل ـــة األول ـــذ اللحظ ـــا من عملن
ـــة روح  ـــم وتنمي ـــا ينفعه ـــي الطـــالب بم ـــة ف ـــم اإليجابي ـــات وغـــرس القي ـــة والنبات ـــاه البيئ ـــى الشـــعور بالمســـؤولية تج عل

ـــة الموســـم الزراعـــي  ـــي نهاي ـــب ف ـــد كل طال ـــرة جه ـــة ثم ـــر ومتابع ـــاه الغي المســـؤولية تج
ـــر والخـــس  ـــل الطماطـــم والجرجي ـــات المثمـــرة مث ـــة بالنبات ـــة النباتي ـــة بزراعـــة الصوب ـــاء البيئ ـــام طـــالب جماعـــة أصدق ق

ـــدة  ـــات لم ـــذه النبات ـــة ه ـــل بمتابع ـــتمر العم ـــد اس ـــر 2016 وق ـــهر أكتوب ـــة ش ـــن بداي ـــك م ـــا وذل ـــرة وغيره والكزب
ـــرة األمطـــار  ـــام ومنهـــا كث ـــرة هـــذا الع ـــات كثي ـــا صعوب ـــد واجهن ســـتة أشـــهر. وق

ـــا  ـــن تغلبن ـــات ولك ـــة والنب ـــي أضـــرت بالترب الت
ــة  ــالل تغطيـ ــن خـ ــا مـ عليهـ
ــة  ــوي للصوبـ ــزء العلـ الجـ
ـــاء  ـــا أثن ـــع له ـــن متاب وتعيي
األســـبوعية  اإلجـــازات 
متابعتهـــا  علـــى  والعمـــل 
المدرســـي  الـــدوام  اثنـــاء 
المعســـكرات  وعمـــل 
الداخليـــة لرعايـــة النباتـــات 

داخـــل الصوبـــة

قمنـــا بعمـــل معســـكر داخلـــي للطـــالب الغـــرض منـــه 
ــة  ــة الطـــالب للصوبـ ــة ومتابعـ ــاء المدرسـ ــجير فنـ تشـ
ــا  ــوا بهـ ــي قامـ ــات التـ ــة المزروعـ ــة ومتابعـ الزراعيـ
ــاء. ــقيها بالمـ ــا وسـ ــي ورعايتهـ ــام الدراسـ ــاء العـ أثنـ

ـــة  ـــة الصوب ـــة بمتابع ـــاء البيئ ـــة أصدق ـــام طـــالب جماع ق
ــاء  ــا بالمـ ــائش وريهـ ــن الحشـ ــا مـ ــة وتنقيتهـ الزراعيـ
ومتابعـــة األحـــواض المنزرعـــة بالـــورود والخـــس 

ــجار  واألشـ
ـــة  ـــي الزراع ـــاق ف ـــدم وس ـــى ق ـــالب عل ـــارك الط ـــد ش وق
والتطهيـــر  والغـــرس  الحفـــر  وأعمـــال  والتنظيـــف 

ــل   ــام بالعمـ ــاء القيـ ــرة أثنـ ــعادة غامـ ــروا سـ وأظهـ

تشجير فناء المدرسة ومتابعة الصوبة الزراعيةزراعة الصوبة النباتية 
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لكل ربيع زهرةالحفاظ على جمال البيئة القطرية

فـــي إطـــار االهتمـــام الـــذي توليـــه الدولـــة بالحفـــاظ علـــى 
جمـــال البيئـــة القطريـــة ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـعت مدرســـتنا/ 
مدرســـة علـــي بـــن جاســـم الثانويـــة المســـتقلة للبنيـــن 
ومديرهـــا الفاضـــل األســـتاذ/ هـــادي عبـــد هللا البريـــدي، علـــى 
المشـــاركة الفاعلـــة والحثيثـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة القطريـــة 
وفـــى هـــذا اإلطـــار شـــاركت جماعـــة أصدقـــاء البيئـــة بمدرســـة 
ـــة  ـــال البيئ ـــى جم ـــاظ عل ـــكر الحف ـــي معس ـــم ف ـــن جاس ـــي ب عل
القطريـــة، ليكـــون الهـــدف منـــه تطهيـــر الشـــواطئ العامـــة 
مـــن القمامـــة والمحافظـــة علـــى نظافـــة البيئـــة داخـــل الدولـــة.
ـــن  ـــة م ـــة مجموع ـــوم الســـبت بصحب ـــا باالنطـــالق ي ـــد قمن وق
الطـــالب المشـــاركين فـــي جماعـــة أصدقـــاء البيئـــة )عشـــرون 
طالبـــا( متوجهيـــن إلـــى منطقـــة الخـــور وكان الهـــدف مـــن 
ذلـــك تطهيـــر الشـــواطئ العامـــة وقمنـــا بالفعـــل بعمـــل 
معســـكر اســـتمر فتـــرة خمـــس ســـاعات داخـــل منطقـــة الخـــور 
ـــواع القمامـــة  ـــر الشـــاطئ مـــن كل أن ـــى تطهي ـــا فيهـــا عل عملن
وحرصنـــا فـــي ذلـــك األمـــن والســـالمة للطـــالب اللذيـــن 
ارتـــدوا الكمامـــات والقفـــازات واســـتخدام أكيـــاس القمامـــة 
ـــرض وكان  ـــذا الغ ـــالب به ـــتمتع الط ـــد اس ـــرض وق ـــك الغ لذل

الجـــو ممتـــع للغايـــة 

ـــع  ـــكل ربي ـــج ل ـــق برنام ـــم فري ـــي دع ـــت ناصـــر ف ـــوزا بن ـــيخة م ـــة الســـمو الش ـــه صاحب ـــذي تولي ـــام ال ـــار االهتم ـــي إط ف
زهـــرة وتفضلهـــا بتبنـــي فكـــرة البرنامـــج ولرؤيـــة ســـموها الثاقبـــة بدعـــم مثـــل هـــذه البرامـــج البيئيـــة فـــي تربيـــة 
ـــع  ـــكل ربي ـــعار )ل ـــالق ش ـــج بإط ـــل البرنام ـــد احتف ـــخ فق ـــر التاري ـــي عب ـــراث الطبيع ـــذا الت ـــق ه ـــة وتوثي ـــال القادم األجي
زهـــرة( لعـــام 2017 بنبـــات الخبيـــز مـــن خـــالل فعاليـــات أســـبوعية يتـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع مركـــز أصدقـــاء البيئـــة.

وفـــى هـــذا اإلطـــار شـــاركت جماعـــة أصدقـــاء البيئـــة بمدرســـة علـــي بـــن جاســـم فـــي معســـكر لـــكل ربيـــع زهـــرة 
ـــن  ـــا تضم ـــور ســـيف الحجـــري كم ـــة لألســـتاذ الدكت ـــق 25-2-2017 وشـــمل المعســـكر كلم ـــوم الســـبت المواف ـــك ي وذل
ـــات – الرياضـــة والبيئـــة–  ـــر النفاي ـــة )الزراعـــة – تدوي ـــم منهـــا الطـــالب الكثيـــر عـــن البيئ المعســـكر ســـبع محطـــات تعل
الحشـــرات – الطيـــور – نبتـــة الخبيـــز- ترشـــيد الميـــاه( كمـــا تضمنـــت فقـــرات ترفيهيـــة ومســـابقات ثقافيـــة وقـــد 

ـــراً.   ـــة ظه ـــاعة الثاني ـــى الس ـــاً وحت ـــة صباح ـــاعة الثامن ـــن الس ـــاعات م ـــت س ـــي س ـــكر حوال ـــتغرق المعس اس
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 المخيم الكشفي بالخور 

المخيـــم الكشـــفي الثانـــي بمنطقـــة الخـــور ، التجمـــع بالمدرســـة الســـاعة الواحـــدة بعـــد صـــالة الجمعـــة والتحـــرك 
بالحافلـــة الســـاعة 2.30 بعـــد ارتـــداء اللبـــس الكشـــفي الكامـــل ، أداء صـــالة العصـــر بعـــد الوصـــول الســـاعة 

ـــادي ،  ـــي الحم ـــم أ.عل ـــد المخي ـــن قائ ـــب م ـــة ترحي ـــور  وكلم ـــاحة الطاب ـــل المعســـكر بس ـــم بداخ ـــور العل ـــة ، طاب الخامس
ـــة (. ـــة – نظاف ـــن ) ســـور – بواب ـــادة م ـــال الري ـــة أعم ـــم جول ـــواري  ، ث ـــم الك ـــن / غان ـــه الكابت ـــن نائب ـــري م ـــة أخ كلم

ـــرة  ـــة عش ـــد الثاني ـــت بع ـــم المبي ـــن ث ـــة وم ـــابقة الثقافي ـــر والمس ـــة الثم ـــتعداد لحفل ـــاء واالس ـــم للعش ـــه للمطع ، والتوج
ـــا  ـــجد ، تاله ـــة بالمس ـــا جماع ـــى أداءه ـــم عل ـــن جاس ـــي ب ـــالب عل ـــع ط ـــرص جمي ـــي ح ـــر الت ـــالة الفج ـــام ألداء ص والقي
الفقـــرة الرياضيـــة واإلفطـــار ، مســـابقات رياضيـــة وترفيهيـــة ومحاضـــرة عـــن الكشـــافة فـــي العالـــم عامـــة والعالـــم 

العربـــي خاصـــة ، وأنـــواع الربطـــات الكشـــفية 
ـــي المعســـكر ألداء صـــالة  ـــودة ال ـــة( ، والع ـــس طاول ـــدم – ســـباحة – تن ـــرة ق ـــادي الخـــور) ك ـــم برنامـــج ترفيهـــي بن ، ث

ـــي المدرســـة .  ـــرة أخـــري إل ـــودة م ـــذاء والع ـــة الغ ـــم وجب الظهـــر ث

Untitled-1   28-29 3/16/2018   9:50:36 PM



الجانب الصحي واألمن والسالمةالجانب الصحي واألمن والسالمة

3031

عملية اإلخالء

 فــي إطــار حــرص المدرســة علــى توجيــه وإرشــاد الطــالب ودعــم أنشــطة التثقيــف والتأهيــل الذاتــي واالعتمــاد علــى 
النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي وتوفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة 
االتجاهــات الصحية،ومواجهــة األزمــات والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أم توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا 
ــة المســتقلة للبنيــن  ــي الثانوي ــى بــن جاســم بــن محمــد آل ثان ــة األمــن والســالمة  بمدرســة عل ــذا نظمــت لجن حدثــت ل
بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف 
ــوم  ــك ي ــق وذل ــة للحرائ ــالء وهمي ــة إخ ــري عملي ــادي الم ــد اله ــعيد عب ــتاذ / س ــالمة  األس ــن والس ــة األم ــس لجن رئي

ــن : ــة اإلخــالء مرحلتي ــت عملي ــى المدرســة تضمن ــق 29-9-2016م الســاعة 12:25 بمبن ــس المواف الخمي

كان الجانــب الصحــي ومــا يتبعــه مــن إجــراءات كافلــة لألمــن والســالمة فــي طليعــة اهتماماتنــا كمؤسســة تعليميــة ســواء 
ــى  ــس األعل ــال لسياســات المجل ــة وتفعي ــة والتربوي ــالتنا التعليمي ــة الطــالب أو منســوبي المدرســة اســتكماال لرس صح
للتعليــم والمنبثقــة مــن رؤيــة قطــر الحبيبــة ، وعليــه تأتــي الناحيــة الصحيــة بجانبيهــا التوعــوي واإلجرائــي كأولويــة 

تنــال الــوزن النســبي الــذي يتناســب مــع أهميتهــا فــي تخطيــط مدرســتنا مدرســة علــي بــن جاســم  ... 

توطئة الجانب الصحي
المرحلــة األولــى : مرحلــة مــا قبــل اإلخــالء  وبــدأت بعمــل تهيئــة للطــالب باإلذاعــة المدرســية بطابــور الصبــاح عــن 
عمليــة اإلخــالء الوهمــي وإيضــاح أماكــن مخــارج الطــوارئ ونقــاط التجمــع وحــث الطــالب علــى االلتــزام واالنضبــاط ، 
وارســال إيميــل لألعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية يحتــوي علــى تعميــم بأســماء أعضــاء لجنــة األمــن والســالمة 
ــه خطــة  ــذ اإلخــالء الوهمــي ومرفــق ب طــالب جماعــة األمــن والســالمة بالمدرســة  لتيســير التعامــل معهــم وقــت تنفي
ــن والســالمة  ــراءات األم ــة وإج ــة وخط ــرح سياس ــة لش ــل ورش ــم عم ــا ت ــن والســالمة ، كم ــراءات األم ــالء وإج اإلخ
بالمدرســة لــكل منتســبي المدرســة مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية والطــالب وطــالب جماعــة األمــن والســالمة 
المشــاركين بعمليــة اإلخــالء ومنســقي األقســام ، دخــول أعضــاء لجنــة األمــن والســالمة للصفــوف وعمــل توعيــة عــن 
كيفيــة اإلخــالء وإجراءاتــه ومخــارج ونقــاط التجمــع للطــالب والمدرســين بالصفــوف ، ثــم إرســال رســالة إلــى أوليــاء 

األمــور وإخطارهــم  بموعــد إجــراء عمليــة اإلخــالء االفتراضــي فــي المدرســة 
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 المرحلــة الثانيــة : تنفيــذ عمليــة اإلخــالء : وقــد شــملت جميــع الطــالب و الموظفيــن ، حيــث قــام مــدرس الصــف بتوجيــه 
ومرافقــة الطــالب وبنظــام علــى شــكل طابــور ثنائــي بهــدوء وصــوالً إلــى نقطــة التجمــع المحــددة الســتقبال الطــالب 

والــكادر اإلداري و التدريســي.
ــق  ــة اإلخــالء بالطاب ــاء مــن عملي ــدء واالنته ــة وإشــارات الب ــى المتابع ــي اإلخــالء عل ــي بحــث المشــاركين ف ــد ُعن وق

ــاني . ــد النوس ــتاذ/ محم ــي الســعدي  –األس ــتاذ / عل األرضــي: األس
ــف األســتاذ / أشــرف ماضــي منســق  ــة- األســتاذ / محمــد حســن وُكل ــوي :األســتاذ /محمــود العكف ــق العل ــي الطاب  وف
التربيــة الرياضيــة واألســتاذ/ ياســر عبــده كمســئولين عــن حســاب الوقــت الفعلــي لعمليــة اإلخــالء بعــد ســماع جــرس 
ــة اإلخــالء )طــالب جماعــة األمــن  ــق األمــن والســالمة والجماعــات المشــاركة بعملي ــى نهايتهــا مــع فري ــذار وحت اإلن

والســالمة( .
ــى متابعــة أعضــاء قســم الدعــم التعليمــي اإلضافــي للطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمدرســة وقــت  ــة إل باإلضاف

ــة اإلخــالء. عملي
وقد قام باستقبال الطالب بنقاط التجمع الخارجية :

قسم اللغة العربية بإشراف أ/أحمد درويش                           نقاط التجمع ) 3(  .1
قسم الشرعية بإشراف أ / ناجي الشابوري -أ / جمال خليفة       نقطة تجمع   ) 4 (  .2
3.  قسم العلوم  بإشراف أ / أحمد حمد –أ / أحمد حسن              نقطة تجمع    ) 3 (

قسم والرياضيات بإشراف أ / رجب جابر                          نقطة تجمع   ) 4 (  .4
قسم اللغة اإلنجليزية بإشراف أ / وليد درويش                      نقطة تجمع   ) 5 (  .5

وقــد قــام فريــق األنشــطة بالمدرســة بتوثيــق عمليــة اإلخــالء عــن طريــق التصويــر والفيديــو ، وقــد تــم إرســال رســالة 
ألوليــاء األمــور بعــد نجــاح عمليــة اإلخــالء مــع حســاب توقيــت اإلخــالء للمبنــى بالكامــل. 

والجدير بالذكر أن عملية اإلخالء قد تمت في وقت قياسي وهو )دقيقتان وخمس عشرة ثانية  (. 

فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف والتأهيــل 
الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي ومواجهــة األزمــات 
والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك قامــة لجنــة األمــن والســالمة 
ةالســالمة المروريــة  بمدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد ال ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بالتعــاون مــع )مركــز 
ــام  ــد ق ــة ( وق ــة عــن  )اإلســعافات األولي ــي بعمــل ورشــة تدريبي ــد الطب ــع لمستشــفي حم ــب( التاب ــي للتدري ــد الدول حم
ــب للطــالب بالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل  ــم الورشــة كال مــن  األســتاذ / مشــهور حســين األســتاذ / حســن الطي بتقدي
المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف نائــب المديــر للشــؤون 
اإلداريــة وشــؤون الطــالب األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري  وبتنظيــم األســتاذ / محمــد حســن األخصائــي االجتماعــي 
واألســتاذ /محمــود نبيــل ممــرض المدرســة  وذلــك  يــوم الثالثــاء الموافــق 7-3-2017م وقــد تناولــت الورشــة  عــدة  

نقــاط كان مــن أهمهــا 

ورشة اإلسعافات األولية للطالب بالمدرسة 
بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب 
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وتضمــن الجــزء الثانــي مــا هــي الســكتة القلبيــة؟، العوامــل التــي تــؤدي الــى الذبحــة الصدريــة ويمكــن التحكــم بهاوهــي 
)التدخيــن- الســكري- ارتفــاع ضغــط الــدم- ارتفــاع نســبة الكولســترول فــي الــدم- الســمنة( و العوامل التي ال يمكــن التحكم 
بهاوهــي )العامــل الوراثــي- تقــدم العمــر(، مــا هــو القلــب واإلنعــاش القلبــي ،موقــع القلــب، تكويــن وعمــل القلــب، أســباب 
توقــف القلب)اضطرابــات التنفــس - أمــراض القلــب البدئيــة أو الثانويــة( ،أعــراض توقــف القلب)فقــدان الوعــي- توقــف 
التنفــس) ،متــى نقــوم بعمليــة اإلنعــاش القلبــي ؟ إذا كان المصــاب )فاقــد الوعــي و ال يتنفــس )التعريــف بسلســة النجــاة 
وخطواتهــا بهــدف توعية منســوبي المدرســة وتعريفهــم بالواجبات واألعمال الوقائية المترتبــة عليهم في حاالت الطوارئ 
وفــي نهايــة الورشــة تــم توزيــع بعــض الكتيبــات التوعويــة والمطويــات علــى الطــالب و فتــح بــاب الحــوار والمناقشــة. 

وقــد تناولــت الجــزء األول مــن الورشــة بالشــرح والتوضيــح  حــول مــا هــو اإلســعاف األولــي  ؟، مبــادئ عامــة عــن 
اإلســعافات األوليــة ، الجــروح وأنواعها)ســحجيه - تهتكيــه - قطعيــة - باتــرة- وخزية)،مصــادر النزيــف )الشــرايين - 
األوعيــة الشــعرية - األوردة ( ،الرعــاف )النــزف مــن األنــف( الكـســــــــور، أنــواع الكســور، أعــراض وعالمــات الكســر، 
وظائــف الجلــد ، الحــروق وأنواعــه ،معالجــة الحــروق ،اصابــات العيــن ،عــالج إصابــات العيــن، االختنــاق )الغصــة(- 
األعــراض، كيفيــة التصــرف فــي حــاالت االختنــاق، الضربــات الظهريــة )حتــى خمــس مــرات(، الضغطــات البطنيــة )حتــى 
ــال و  ــد األطف ــة، انســداد مجــاري الهــواء عن ــة و الضغطــات البطني ــات الظهري ــن الضرب ــاوب بي خمــس مــرات( أو التن

عــرض بعــض الصــور الدالــة علــى كيفيــة التعامــل مــع بعــض الحــاالت ،التعريــف بسلســلة البقــاء وخطواتهــا.
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  فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف والتأهيــل الذاتــي 
واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي ومواجهــة األزمــات والحــاالت الطارئــة 
ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك قامــة لجنــة األمــن والســالمة بمدرســة علــى بــن جاســم 
بــن محمــد ال ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بالتعــاون مــع )مركــز حمــد الدولــي للتدريــب( التابــع لمستشــفيي حمــد الطبــي بعمــل 
ورشــة تدريبيــة عــن  )اإلســعافات األوليــة ( وقــد قــام بتقديــم الورشــة كال مــن  األســتاذ / مشــهور حســين األســتاذ / أحمــد شــلش 
لألعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية بالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / 
هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف نائــب المديــر للشــؤون اإلداريــة وشــؤون الطــالب األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري 
وبتنظيــم األســتاذ/ محمــد حســن األخصائــي االجتماعــي  وذلــك  علــى يــوم  الخميــس الموافــق 9-3-2017م وقــد تناولــت الورشــة 

وقد تناولت الورشة بالشرح والتوضيح حول ما هو اإلسعاف األولي  ؟، مبادئ عامة عن اإلسعافات األولية ، الجروح عــدة نقــاط كان مــن أهمهــا :
وأنواعها)سحجية - تهتكية - قطعية - باترة- وخزية)،مصادر النزيف )الشرايين - األوعية الشعرية - األوردة ( 

،الرعاف )النزف من األنف( الكـســــــور، أنواع الكسور، أعراض وعالمات الكسر، وظائف الجلد ، الحروق وأنواعه 
،معالجة الحروق إصابات العين ،عالج إصابات العين، االختناق )الغصة(- األعراض، كيفية التصرف في حاالت 

االختناق، الضربات الظهرية )حتى خمس مرات(، الضغطات البطنية )حتى خمس مرات( أو التناوب بين الضربات 
الظهرية و الضغطات البطنية، انسداد مجاري الهواء عند األطفال و عرض بعض الصور الدالة على كيفية التعامل مع 

بعض الحاالت ،التعريف بسلسلة البقاء وخطواتها.
اعرف 5 نقـاط إلنقـاذ الحياة، ال تقفل الخط أخبرنا:

ما هو عنوان الحالة الطارئة؟
ما هو رقم الهاتف الذي تتصل منه؟

أخبرني ماذا حدث بالضبط؟
هل أنت مع المريض اآلن؟

كم شخصا مريضا أو مصاب؟
كم عمره /ها؟

هل هو / هي واعي؟ 
هل هو / هي يتنفس؟

متي يبدأ الدماغ في التلف؟ بعد 4-6 دقائق
وتضمن الجزء الثاني من الورشة ما هية السكتة القلبية، العوامل التي تؤدي إلى الذبحة الصدرية وكيفية التحكم بها 

وهي )التدخين- السكري- ارتفاع ضغط الدم- ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم- السمنة( و العوامل التي ال يمكن 
التحكم بها وهي )العامل الوراثي- تقدم العمر(، ما هو القلب واإلنعاش القلبي، موقع القلب، تكوين وعمل القلب، 

أسباب توقف القلب )اضطرابات التنفس - أمراض القلب البدائية أو الثانوية(، أعراض توقف القلب )فقدان الوعي- 
توقف التنفس )، متى نقوم بعملية اإلنعاش القلبي؟ إذا كان المصاب )فاقد الوعي وال يتنفس )التعريف بسلسة النجاة 

وخطواتها بهدف توعية منسوبي المدرسة وتعريفهم بالواجبات واألعمال الوقائية المترتبة عليهم في حاالت الطوارئ 
وفي نهاية الورشة تم توزيع بعض الكتيبات التوعوية والمطويات على الطالب وفتح باب الحوار والمناقشة

ورشة اإلسعافات األولية للمعلمين واإلداريين بالمدرسة 
بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب

Untitled-1   36-37 3/16/2018   9:50:38 PM



الجانب الصحي واألمن والسالمةالجانب الصحي واألمن والسالمة

3839

          فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف 
والتأهيــل الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي ومواجهــة 
األزمــات والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك قامــت لجنــة األمــن 
والســالمة والمــدارس المعــززة للصحــة  بمدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بعمــل 
ورشــة تدريبيــة عــن  )أســس إنقــاذ الحيــاة واإلســعافات األوليــة ( قــام بتقديــم الورشــة ممــرض المدرســة األســتاذ/ محمــد 
أميــن طقتــق لمشــرفي وســائقي الباصــات بالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص 
األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف مديــر شــؤون الطــالب األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري وبتنظيــم 
األســتاذ / محمــد حســن األخصائــي االجتماعــي ، وذلــك  يــوم الثالثــاء الموافــق 20-9-2016م وقــد تناولــت الورشــة 

عــدة  نقــاط كان مــن أهمهــا :
مــا هــو اإلســعاف األولــي  ؟ ،  كيــف تقتــرب مــن المصــاب ؟ ، االخطــار الممكنــة عنــد إســعاف  المصــاب ، كيفيــة القيــام 
باإلنعــاش القلبــي الرئــوي، كيفيــة معالجــة اإلصابــات ، طلــب المســاعدة ) إذا وجــدت شــخصا فــي حالــة إغمــاء- ينــزف 

– عنــده صعوبــة فــي التنفــس(.
      مــاذا تقــول ؟ تكلــم بهــدوء –قــدم رقــم هاتفــك –عــرف بعنوانــك بدقــة – صــف حالــة المريــض -ال تقطــع المكالمــة 

حتــى تتلقــى اإلرشــادات الالزمــة مــن مركــز االتصــاالت ( .
كيــف تســاعد المصــاب ؟  ال تنقــل المصــاب مــن موقــع الحــادث إال إذا كان هنــاك خطــر محقــق – ال تعــِط المصــاب أي 

أطعمــة أو ســوائل – ال تضــع وســادة تحــت رأس المصــاب لتفــادي انســداد مجــرى الهــواء.
األمــراض المعديــة التــي قــد يتعــرض لهــا المســتجيب األول أثنــاء مســاعدة المصــاب : إللتهــاب الكبــدى الوبائــي - نقــص 
المناعــة المكتســب - التهــاب الســحايا -االلتهــاب الرئويــه  ، طــرق انتقــال العــدوى )عنــد مالمســة دم وإفــرازات المصــاب 

( ، أدوات الوقايــة الشــخصية ) القفــاز – كمامــة الوجــه (
الجــروح وأنواعهــا )تهتكيــة - قطعيــة - باتــرة- وخزيــة) ، مصــادر النزيــف )الشــرايين - األوعيــة الشــعرية - األوردة ( 
،الرعــاف )النــزف مــن األنــف( الكـســــــــور، أنــواع الكســور، أعــراض وعالمــات الكســر، الحــروق وأنواعهــا ،معالجــة 
الحــروق ،إصابــات العيــن ،عــالج إصابــات العيــن، االختنــاق )الغصــة(- األعــراض ، كيفيــة التصــرف فــي حــاالت االختنــاق 
، فتــح مجــرى التنفــس )رفــع الذقــن –إمالــة الــرأس ( الضربــات الظهريــة )حتــى خمــس مــرات( ، الضغطــات الباطنيــة 

)حتــى خمــس مــرات( و عــرض بعــض الصــور الدالــة علــى كيفيــة التعامــل مــع بعــض الحــاالت .
   مــا اإلنعــاش القلبــي ، موقــع القلــب ، أســباب توقــف القلــب )اضطرابــات التنفــس - أمــراض القلــب البدئيــة أو الثانويــة( 
،أعــراض توقــف القلــب )فقــدان الوعــي- توقــف التنفــس) ، وضعيــة اإلفاقــة ، متــى نقــوم بعمليــة اإلنعــاش القلبــي ؟ إذا 

كان المصــاب )فاقــد الوعــي و ال يتنفــس
 كيفيــة اإلنعــاش القلبــي الرئــوي للمصــاب ؟ 30 ضغطــة صدريــة لتوزيــع الــدم الحامــل لألكســجين إلــى أعضــاء الجســم 

،إلــى متــى نســتمر ؟
ــن  ــك وبي ــذي يحــول بين ــى المصــاب – التعــب ال ــاة عل ــة – ظهــور التحســن و عالمــات الحي ) وصــول المســاعدة الطبي

ــاذ(. االســتمرار فــي اإلنق
التعريــف بسلســة النجــاة وخطواتهــا بهــدف توعيــة منســوبي المدرســة وتعريفهــم بالواجبــات واألعمــال الوقائيــة المترتبة 

عليهــم فــي حــاالت الطــوارئ،  وفــي نهايــة الورشــة تــم فتــح بــاب الحــوار والمناقشــة. 

 ورشــة اإلســعافات األوليــة لمشــرفي وســائقي الباصــات 
2016-2017م  الدراســي  بالمدرســةالعام 
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     فــي إطــار حــرص المدرســة علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف والتأهيــل 
الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي ومواجهــة األزمــات 
والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك نظمــت مدرســة علــى بــن 
ــة المســتقلة للبنيــن ورشــة لشــرح ) سياســة وإجــراءات األمــن والســالمة و خطــة  ــي الثانوي جاســم بــن محمــد آل ثان
ــر المدرســة وصاحــب  ــرم مدي ــات الفاضــل المحت ــة والتدريســية بالمدرســة بتوجيه ــة اإلداري اإلخــالء ( ألعضــاء الهيئ
ــن والســالمة  بالمدرســة األســتاذ /  ــة األم ــس لجن ــدي وتحــت إشــراف رئي ــد هللا البري ــادي عب ــص األســتاذ / ه الترخي
ــوم  ــك ي ــي االجتماعــي  وذل ــام بإعدادهــا وتقديمهــا األســتاذ/ محمــد حســن األخصائ ــد ق ــد الهــادي المــري وق ســعيد عب
الخميــس الموافــق 22-9-2016م  بمســرح المدرســة وقــد تناولــت الورشــة عــدة  نقــاط ومحــاور كان مــن أهمهــا :

 

توزيع نســخة من سياســة وإجراءات األمن والســالمة وخطة اإلخالء االفتراضي للعام الدراســي 2017/2016م 
بالفصــل الدراســي األول علــى أعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية وشــرح مفهــوم األمــن والســالمة ، العالقــة 
بيــن المدرســة واألمــن والســالمة، أهــداف األمن والســالمة ، واجبــات المعلميــن واإلداريين والطــالب المتواجدين 
وقــت حالــة الطــوارئ ، التدريــب علــى عمليــات اإلخــالء ،مهــام أعضــاء مجموعــة اإلخــالء، كيفيــة التصــرف 
فــي حالــة شــب حريــق ومكافحتــه إذا أمكــن  ، ومــا مســتلزمات األمــن والســالمة داخــل المدرســة ، مــن صنــدوق 
ــة المناســبة حســب أنــواع الحرائــق  ــار نــوع الطفاي ــات واختي ــى أنــواع الطفاي ــة ،التعــرف عل اإلســعافات األولي
ــة منســوبي  ــق بهــدف توعي ــة مــن الحري ــة للوقاي ــق وبعــض القواعــد اإلجرائي ــة الحري ــة اســتخدام طفاي وكيفي
المدرســة وتعريفهــم بالواجبــات واألعمــال الوقائيــة المترتبــة عليهــم فــي حــاالت الطــوارئ ، التأكيــد علــى الســادة 
المدرســين واإلدارييــن بضــرورة تنبيــه الطــالب ألهميــة اإلخــالء بســرعة وبنظــام علــى شــكل طابــور ثنائــي وعدم 
التدافــع وااللتــزام بالهــدوء والنظــام والجديــة وصــوالً إلــى نقطــة التجمــع المحــددة ،عــرض خطــة اإلخــالء لطــالب 
الدعــم التعليمــي اإلضافــي بالمدرســة وتوضيــح أماكــن مخــارج الطــوارئ بالمدرســة وعــرض أرقــام الطــوارئ 
ــات  ــم بالواجب ــة وتعريفه ــوبي المدرس ــة منس ــدف توعي ــق به ــن الحري ــة م ــة للوقاي ــد اإلجرائي ــض القواع وبع
واألعمــال الوقائيــة المترتبــة عليهــم فــي حــاالت الطــوارئ وفــي نهايــة الورشــة تــم فتح بــاب الحوار والمناقشــة .

 تقرير عن ورشة شرح سياسة األمن والسالمة وخطة 
اإلخالء لألعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية بالفصل الدراسي 

األول2016-2017م  
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 ورشــة التدريــب علــى لوحــات التحكــم بإجهــزة إنــذار الحريــق 
بالمدرســة بالتعــاون مــع شــركة )نافكــو(

             فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات 
ودعــم التثقيــف والتأهيــل الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين 
التربــوي والتعليمــي ومواجهــة األزمــات والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل 
معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك قامــت لجنــة األمــن والســالمة ولجنــة الســالمة المروريــة بالتعــاون مــع شــركة)نافكو 
ألنظمــة اطفــاء الحريــق( بعمــل ورشــة تدريبيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع لوحــات التحكــم بأجهــزة إنــذار 
الحريــق و فحــص نظــام اإلنــذار للتأكــد مــن مــدى فعاليــة أجهــزة اإلنذاربالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل 
المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف رئيــس 
ــي  ــن األخصائ ــد حس ــتاذ/ محم ــم واألس ــري وبتنظي ــادي الم ــد اله ــعيد عب ــتاذ / س ــن والســالمة األس ــة األم لجن
االجتماعــي ، وذلــك يــوم الخميــس الموافــق 9-2-2017م وقــد تناولــت الورشــة عــدة  نقــاط كان مــن أهمهــا:

التعــرف علــى عقــد الصيانــة وكيفيــة أجــراء 
أعمــال الصيانــة علــى كل مــن أجهــزة اإلنــذار 
وتدريــب  اإلطفــاء  وخراطيــم  والطفايــة 
أعضــاء لجنــة األمــن والســالمة علــى كيفيــة 
التعامــل مــع لوحــات التحكــم فــي أجهــزة 
إنــذار الحريــق وكيفيــة تحديــد مــكان الحريــق 
وأو العطــل بأحــد كواشــف الدخــان مــن خــالل 
قــراءة لوحــة التحكــم المتاحــة باألســتقبال 
ــذار واســتخدام  ــكان اإلن وســرعة التوجــة لم
. بالمدرســة  والســالمة  األمــن  أدوات 

وكيفيــة  الحريــق  طفايــات  أنــواع  شــرح 
طفايــة  لتحديــد  الحريــق  نــوع  وتحديــد 
الحريــق التــي تســتخدم معــه وكيفية اســتخدام 
الطفايــة المناســبه لنوعيــة الحريــق كاألتــي:

 dry( الجافــة  البــودرة  طفايــة   -
 )  E( تســتخدم مــع حرائــق ) powder
حرائــق أجهــزة الكهربــاء -)C ( الحرائــق 
 B( – الناتجــة عــن الغازات القابلة لألشــتعال
 ) A(– حرائــق الســوائل القابلــة لألشــتعال )
حرائــق المــواد البعضويــة القابلة لألشــتعال .

(لونهــا   water  ( الميــاه  طفايــة   -
ــق  ــق A (( حرائ أحمــر وتســتخدم مــع حرائ
ــط  . ــة لألشــتعال فق ــة القابل ــواد البعضوي الم

أكســيد  ثانــي  طفايــة   -
 )  C(حرائــق مــع  وتســتخدم  أســود  شــريط  وليهــا  أحمــر  أو  أســود  لونهــا   )  co2( الكربــون 
لألشــتعال. القابلــة  الســوائل  حرائــق   )  B(  – لألشــتعال  القابلــة  الغــازات  عــن  الناتجــة  الحرائــق 
ــخ ــق أو بالمطاب ــن الحري ــخاص م ــاء األش ــد أطف ــتخدم عن ــق )Fire Blanket( وتس ــات الحري بطاني  -

توضيــح كيفيــة عمــل الفحــص الــدوري علــى طفايــات الحريــق بأرجــاء المدرســة والتأكد مــن وجود صمــام األمان 
وقــراءة مؤشــر الضغــط ووضــع الطفايــة فــي مكانهــا الصحيح واإلبــالغ عن أي ضــرر موجود بالطفايــات وأخطار 
الشــركة عــن وجــود طفايــة غير ســليمة أو غير صالحــة وإجراء تجربة عملية على كيفية اطفاء الحريق بالســاحة 
الخارجيــة وكيفيــة  اســتخدام طفايــة الحريــق واختيار نوع الطفاية المناســبة حســب نوع الحريق وكيفية اســتخدام 
 hose ( بطانيــة الحريــق فــي أطفــاء األشــخاص وقــت الحريــق و التدريــب علــى كيفية أســتخدام خرطوم األطفــاء
rear( وفــي نهايــة الورشــة توجــه الســادة أعضــاء لجنــة األمــن والســالمة  بالشــكر للمهنــدس أحمــد ياغــي .
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فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف والتأهيــل 
الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي ومواجهــة األزمــات 
والحــاالت الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا حدثــت لذلــك قامــت لجنــة األمــن والســالمة 
بالتعــاون مــع شــركة)نافكو ألنظمــة اطفــاء الحريــق( بعمــل ورشــة تدريبيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع لوحــات التحكــم 
بأجهــزة إنــذار الحريــق و فحــص نظــام اإلنــذار للتأكــد مــن مــدى فعاليــة أجهــزة اإلنذاربالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل 
المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف رئيــس لجنــة األمــن 
والســالمة األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري وبتنظيــم واألســتاذ/ محمــد حســن األخصائــي االجتماعــي ، وذلــك يــوم 

الخميــس الموافــق 9-2-2017م وقــد تناولــت الورشــة عــدة  نقــاط كان مــن أهمهــا :

التعــرف علــى عقــد الصيانــة 
أعمــال  أجــراء  وكيفيــة 
الصيانــة علــى كل مــن أجهــزة 
وخراطيــم  والطفايــة  اإلنــذار 
أعضــاء  وتدريــب  اإلطفــاء 
ــى  ــالمة عل ــن والس ــة األم لجن
لوحــات  مــع  التعامــل  كيفيــة 
إنــذار  أجهــزة  فــي  التحكــم 
الحريــق وكيفيــة تحديــد مــكان 
بأحــد  العطــل  وأو  الحريــق 
كواشــف الدخــان مــن خــالل 
قــراءة لوحــة التحكــم المتاحــة 
باألســتقبال وســرعة التوجــة 
واســتخدام  اإلنــذار  لمــكان 
والســالمة  األمــن  أدوات 

. بالمدرســة 
شــرح أنــواع طفايــات الحريــق 
وكيفيــة وتحديــد نــوع الحريــق 

التــي  الحريــق  طفايــة  لتحديــد 
ــي: ــق كاألت ــة الحري ــبه لنوعي ــة المناس ــتخدام الطفاي ــة اس ــه وكيفي ــتخدم مع تس

 ) C(- حرائــق أجهــزة الكهربــاء ) E( تســتخدم مــع حرائــق ) dry powder( طفايــة البــودرة الجافــة  -
ــة لألشــتعال –)A ( حرائــق المــواد  ــة لألشــتعال – )B ( حرائــق الســوائل القابل الحرائــق الناتجــة عــن الغــازات القابل

البعضويــة القابلــة لألشــتعال .
طفايــة الميــاه ) water (لونهــا أحمــر وتســتخدم مــع حرائــق A (( حرائــق المــواد البعضويــة القابلــة لألشــتعال   -

ــط  . فق
 ) C(لونهــا أســود أو أحمــر وليهــا شــريط أســود وتســتخدم مــع حرائــق ) co2( طفايــة ثانــي أكســيد الكربــون  -

الحرائــق الناتجــة عــن الغــازات القابلــة لألشــتعال – )B ( حرائــق الســوائل القابلــة لألشــتعال.
بطانيات الحريق ) Fire Blanket ( وتستخدم عند أطفاء األشخاص من الحريق أو بالمطابخ .  -

ــق بأرجــاء المدرســة والتأكــد مــن وجــود صمــام األمــان  ــات الحري ــى طفاي ــدوري عل ــة عمــل الفحــص ال ــح كيفي توضي
ــات وأخطــار  ــة فــي مكانهــا الصحيــح واإلبــالغ عــن أي ضــرر موجــود بالطفاي وقــراءة مؤشــر الضغــط ووضــع الطفاي
الشــركة عــن وجــود طفايــة غيــر ســليمة أو غيــر صالحــة وإجــراء تجربــة عمليــة علــى كيفيــة اطفــاء الحريــق بالســاحة 
الخارجيــة وكيفيــة  اســتخدام طفايــة الحريــق واختيــار نــوع الطفايــة المناســبة حســب نــوع الحريــق وكيفيــة اســتخدام 
 hose ( ــاء ــة أســتخدام خرطــوم األطف ــى كيفي ــب عل ــق و التدري ــت الحري ــاء األشــخاص وق ــي أطف ــق ف ــة الحري بطاني

rear( وفــي نهايــة الورشــة توجــه الســادة أعضــاء لجنــة األمــن والســالمة  بالشــكر للمهنــدس أحمــد ياغــي 

  ورشة التدريب على لوحات التحكم بإجهزة
 إنذار الحريق بالمدرسة
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 ورشة السالمة المرورية للمعلمين  

 فــي إطــار ســعي المدرســة الدائــم علــى توفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة فــي كافــة االتجاهــات ودعــم التثقيــف والتأهيــل 
الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة علــى المســارين التربــوي والتعليمــي و إرســاء مفاهيــم ثقافــة 
ــة  ــك قامــت لجن ــة قطــر لذل ــة لدول ــر المناهــج الوطني ــة مــع معايي ــادئ الســالمة المروري ــة ودمــج مب الســالمة المروري
الســالمة المروريــة بمدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بعمــل ورشــة عــن  )الســالمة 
المروريــة ( وقــد قــام بتقديــم الورشــة األســتاذ / جمــال خليفــة منســق االجتماعيــات ألعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية 
بالمدرســة بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت 
إشــراف نائــب المديــر للشــؤون اإلداريــة وشــؤون الطــالب األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري وبتنظيــم األســتاذ/ محمــد 
حســن األخصائــي االجتماعــي وذلــك  فــي يــوم  الثالثــاء الموافــق 18-4-2017م وقــد تناولــت الورشــة :لمحــة عامــة 
ــم التــي تتضمــن أهــم المبــادئ  حــول اإلطــار العــام التربــوي للســالمة المروريــة وهــو يعــد مصــدرا مــن مصــادر التعل

التعليميــة واألنشــطة الفعالــة لتعليــم مفاهيــم الســالمة المروريــة واســتغالل الفــرص التعليميــة لــدى الطــالب ويتضمــن:
مفاهيم رئيسة لتعليم السالمة المرورية.  -

-  مفاهيم فرعية للسالمة المرورية تشرح المفاهيم الرئيسة وتوضحها.
-  معلومات عن كيفية تطور فهم األطفال مبادئ السالمة المرورية.

-  رسائل مرورية مهمة وكيفية دمج مبادئ السالمة المرورية مع معايير المناهج الوطنية لدولة قطر.
-  أ نشطة مقترحة لتطبيق مفاهيم السالمة المرورية داخل الصفوف وخارجها.

أهــداف اإلطــار العــام للســالمة المرورية:تعميــم ونشــر التوعيــة المروريــة لــدى طلبتنــا بــدا مــن الروضــة وحتــى المرحلــة 
الثانويــة تزويــد المتعلميــن بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات التــي تســاعدهم علــى تجنــب حــوادث الطــرق فــي مختلــف 
ــن  ــة، م ــالمة المروري ــادئ الس ــزام بمب ــرورة االلت ــؤولية، و ض ــس بالمس ــة الح ــة، تنمي ــة والتعليمي ــم العمري مراحله
ــية  ــة مدرس ــز بيئ ــداد وتجهي ــة، إع ــية المختلف ــواد الدراس ــج الم ــر مناه ــن معايي ــة وضم ــة وعملي ــالل دروس نظري خ
تعــزز الوعــي بالســالمة المروريــة مــن خــالل معاييــر المناهــج ،تقديــم الوعــي المــروري والحفــاظ علــى النفــس وعلــى 
اآلخريــن بأســلوب تربــوي شــائق وممتــع ، تعزيــز روح المواطنــة مــن خــالل هــذا اإلطــار تحقيــق مبــد أ التكامــل بيــن 
معاييــر مناهــج المــواد المختلفــة فــي عــرض وتقديــم هــذا اإلطــار تدريــب المعلميــن علــى كيفيــة تطبيــق الوعــي بالســالمة 

المروريــة لــدى طلبتهــم مــن خــالل تضمينهــا فــي معاييــر المناهــج.
وتضمــن الجــزء الثانــي مــن الورشــة التأكيــد علــى االلتــزام بســرعة الطريــق أثنــاء القيــادة، ربــط حــزام األمــان، عــدم 
اســتخدام الهاتــف الجــوال أثنــاء القيــادة، إرشــادات القيــادة فــي الضبــاب، إرشــادات القيــادة األمنــة عنــد هطــول األمطــار.
ــف ذوي االحتياجــات الخاصــة  ــي مواق ــوف ف ــاق وعــدم الوق ــب واإلره ــد الشــعور بالتع ــادة عن ــى عــدم القي ــد عل التأكي

ــا. ــى الســائق تجنبه ــي يجــب عل ــة الت ــات المروري ــة لبعــض المخالف وعــرض بعــض األمثل
ج وفــي نهايــة الورشــة تــم توزيــع بعــض الكتيبــات التوعويــة والمطويــات علــى الســادة المعلميــن وفتــح بــاب الحــوار 

والمناقشــة. 
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اإلخــالء  وخطــة  والســالمة  األمــن  سياســة  شــرح  ورشــة 
األول2016-2017م  الدراســي  بالفصــل  للطــالب 

ــة  ــرص المدرس ــار ح ــي إط       ف
المدرســية  البيئــة  توفيــر  علــى 
االتجاهــات  كافــة  فــي  اآلمنــة 
ودعــم التثقيــف والتأهيــل الذاتــي 
واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل 
علــى  الكاملــة  المســؤولية 
والتعليمــي  التربــوي  المســارين 
والحــاالت  األزمــات  ومواجهــة 
الطارئــة ســواء باالســتعداد لهــا أو 
توقعهــا أو التعامــل معهــا إذا مــا 
حدثــت لذلــك نظمــت مدرســة علــى 
ثانــي  ال  بــن محمــد  بــن جاســم 
ــن ورشــة  ــتقلة للبني ــة المس الثانوي
لشــرح ) سياســة األمــن والســالمة 
وإجــراءات خطــة اإلخــالء ( للطالب 
الفاضــل  بتوجيهــات  بالمدرســة 
المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب 
الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد 
هللا البريــدي وتحــت إشــراف رئيس 
لجنــة األمــن والســالمة  بالمدرســة 
الهــادي  عبــد  ســعيد   / األســتاذ 
المــري وقــد قــام بإعــداد وتقديــم 
حســن  محمــد  األســتاذ/  الورشــة 
األخصائــي االجتماعــي  وذلــك يــوم 
االربعــاء الموافــق 28-9-2016م 
تناولــت  وقــد  المدرســة  بمســرح 
الورشــة عــدة  نقــاط ومحــاور كان 

مــن أهمهــا :

ــام الدراســي 2017/2016م بالفصــل  ــالء االفتراضــي للع ــة اإلخ ــن والســالمة وخط ــراءات األم ــة وإج ــرض سياس ع
ــن  ــة واألم ــن المدرس ــة بي ــالمة ، العالق ــن والس ــوم األم ــف مفه ــح ،تعري ــرح والتوضي ــا بالش ــي األول وتناوله الدراس
ــة الطــوارئ ،  ــت حال ــن وق ــن والطــالب المتواجدي ــن واإلداريي ــات المعلمي والســالمة، أهــداف األمــن والســالمة ، واجب
التدريــب علــى عمليــات اإلخــالء ،مهــام أعضــاء مجموعــة اإلخــالء، كيفيــة التصــرف فــي حــال شــب حريــق ومكافحتــه 
إذا أمكــن  ، ومــا هــي مســتلزمات األمــن والســالمة داخــل المدرســة ، صنــدوق اإلســعافات األوليــة ،التعــرف علــى أنــواع 
الطفايــات واختيــار نــوع الطفايــة المناســبة حســب أنــواع الحرائــق وكيفيــة اســتخدام طفايــة الحريــق وبعــض القواعــد 
اإلجرائيــة للوقايــة مــن الحريــق بهــدف توعيــة منســوبي المدرســة وتعريفهــم بالواجبــات واألعمــال الوقائيــة المترتبــة 
عليهــم فــي حــاالت الطــوارئ ، التأكيــد علــى الطــالب بضــرورة اإلخــالء بســرعة وبنظــام علــى شــكل طابــور ثنائــي وعــدم 
التدافــع وااللتــزام بالهــدوء والنظــام والجديــة وصــوالً إلــى نقطــة التجمــع المحــددة ، توضيــح أماكــن مخــارج الطــوارئ 
بالمدرســة ونقــاط التجمــع وعــرض أرقــام الطــوارئ وبعــض القواعــد اإلجرائيــة للوقايــة مــن الحريــق بهــدف توعيــة 
طــالب المدرســة وتعريفهــم بالواجبــات واألعمــال الوقائيــة المترتبــة عليهــم فــي حــاالت الطــوارئ وفــي نهايــة الورشــة 

تــم فتــح بــاب الحــوار والمناقشــة .
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الطالب الطالب

5051

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الثاني عشر – القسم  الطبي(

ايمن علي الرشيد   97.3 %

احمد خالد حسين    96.3 %

احمد محمد فوزى    95.8 %

احمد حسام الدين    97.0 %

سيف الدين خالد    96.0 %

محمد علي صويلح   94.3 %

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الثاني عشر – القسم  الطبي(

عبدالعزيز الدوس   94.0 %

محمد امين الداللى   93.3 %

عبدهللا حسن الدوس 93.3 %

باسل غازي درادكه    93.8 %

محمد فيصل النسور  93.3 %

عبدهللا عمركيالني   93.3 %
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الطالب الطالب

5253

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الثاني عشر – القسم  األدبي(

ليث اشرف البدر   90.5 %   سالم حسين بلغيث   90.4 %محمد بشار    91.0 %   عبدهللا فيصل    90.5 %

طلحة محمد   93.8 % سعد محمد   93.8 %راشد اشرف    92.5 % محمد طه خليل    93.3 %

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الثاني عشر – القسم  الطبي(
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الطالب الطالب

5455

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الثاني عشر – القسم  الهندسي(

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الحادي عشر – القسم  الطبي (

احمد مشاهد     97.7 %عمرو محسن    99.0 %

ناصر عادل     94.9 %نورالدين اشرف    96.5 %

ابراهيم محمود     93.6 %عبدالعزيز بركه    94.3 %

محمد صالح        97.2 %عبدهللا سيد     97.8 %

كريم مصطفى     94.8 %عبدالرحمن جمال    95.8 %

عمر محمد     93.2 %محمد كامل    93.8 %

Untitled-1   54-55 3/16/2018   9:50:39 PM



الطالب الطالب

5657

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الحادي عشر – القسم  الطبي (

احمد محمد       90.9 %   محمد عبدالرحمن     91.1 %

بشار زكريا     92.6 % محمد خميس     93.1 %

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الحادي عشر – القسم  الهندسي (

عمر بشير      97.4 %

خالد بكر      95.3 %

وسيم نادر      92.7 %

عبدالرحمن ساىم    96.6 %

احمد جالل      95.1 %

احمد محمد      92.6 %
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الطالب الطالب

5859

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف الحادي عشر – القسم  الهندسي (

أسامة عزام      90.1 %عبدهللا علي        90.6 %  

معاذ اشرف      92.1 % سايم حاج      92.1 %

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف العاشر  (

اسالم غبايش       95.4 %

فهد حمد خميس 94.4 %

انس رمضان       94.1 %

على عماد     95.4 %

محمود جمال       94.2 %

سلمان محمد       93.2 %
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الطالب الطالب

6061

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف العاشر  (

الطلبة المتفوقين عن الفصل الدراسي 
األول للعام 2017/2016م

) الصف العاشر  (

عمرو محمد فوزى     92.1 %

خالد محمد سليمان   91.1 %

السيد امام السيد      90.1 % يوسف هادى      92.0 %

ابراهيم هانى        90.2 %

عبدالهادي حاج       89.9 %
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توطئة األنشطة

ــم  ــب العل ــي ، فطل ــب التحصيل ــدم ســواء مــع الجان ــى ق ــذي يقــف عل ــب الترويحــي وال ــة الجان ــب عــن أحــد أهمي ال يغي
وتحصيلــه عمليــة فيهــا مــن الجديــة مــا يتطلــب ترويــح النفــس مــن آن آلخــر حتــى تكــون دائمــة علــى أهبــة االســتعداد 
ــة )  ــا الصفي ــيطية بجانبيه ــة التنش ــا بالعملي ــاء اهتمامن ــم ج ــن ث ــل ؛ وم ــل وال مل ــال كل ــة ب ــل المعرف ــن مناه ــذ م لألخ
والمتمثــل فــي تصميــم أنشــطة تعليميــة تهــدف إلــى كســر النمطيــة وخلــق حالــة مــن التشــويق والجاذبيــة لــدى الطالــب 
( ، والالصفــي والتــي تعنــى بتهيئــة نفــس المتعلــم وتجديدهــا وتنشــيطها لتجعلــه مقبــال شــغوفا لطلــب العلــم وتحصيلــه ، 

وقــد حرصنــا فيهــا علــى التنــوع لتغطيــة كافــة ميــول الطــالب وهواياتهــم .

فــي جــو تســوده األلفــة والمحبــة بــادر قســم اللغــة العربيــة بتقديــم برنامــج إذاعــي تحــت عنــوان اليــوم العالمــي للغــة 
العربيــة .

فــي صبــاح الثامــن عشــر مــن شــهر ديســمبر وفــي صبــاح أغــر جميــل بــدأ قســم اللغــة العربيــة العربيــة برنامجــه اإلذاعــي 
تحــت عنــوان ) اليــوم العالمــي للغــة العربيــة( حيــث قدمــت فقــرات متنوعــة تحمــل جمــال العربيــة وروعتهــا كمــا تعــرض 
التســاع مــدى الناطقيــن باللغــة العربيــة هــذا ، وقــد جــاء البرنامــج اإلذاعــي فــي جــو تفاعلــي مــن قبــل الطــالب والمعلميــن 

والذيــن أعربــوا علــى اختــالف تخصصاتهــم عــن اعتزازهــم بلغتهــم العربيــة لغــة القــرآن الكريــم
 وقد تلقى قسم اللغة العربية خطاب شكر من إدارة المدرسة لهذا العمل اإلذاعي المتميز.

ــه  ــت في ــوم اكتس ــي ي  ف
العربيــة ثوبهــا القشــيب 
نظمــت مدرســة علــى بن 
جاســم الثانوية المستقلة 
ــعر  ــابقة الش ــن مس للبني
بمســرحها  والتحــدث 
شــهد  حيــث  الداخلــي، 
ــوم  ــي ي ــرح الداخل المس
الموافــق  الخميــس 
8-12-2016التصفية 

ــد المراكز  النهائية لتحدي
الثــالث األُول في الشــعر 
الثــالث  والمراكــز 
ــن  ــي التحــدث بي األول ف
ــة  ــرة مدرس ــدى عش إح
ــم  ــن جاس ــي ب ــي :عل ه
الثانويــة للبنيــن وطــارق 
للبنيــن  زيــاد  بــن 
الثانويــة  والوكــرة 
للبنيــن وعمــر ابــن عبــد 
ــن  ــة للبني ــز الثانوي العزي

وابــن تيميــة الثانويــة للبنيــن ومصعــب بــن عميــر الثانويــة للبنيــن ومدرســة خليفــة الثانويــة للبنيــن وأحمــد بــن حنبــل 
الثانويــة. والدوحــة  للبنيــن  الثانويــة  والســيلية  الثانويــة  ثابــت  بــن  وحســان  للبنيــن  الثانويــة 

    بــدأت فعاليــات المســابقة مــع دقــات التاســعة والنصــف صباًحــا بحضــور جماهيــري كبيرمــن طــالب المــدارس  ولجنــة 
ــة  ــت البداي ــال....   كان ــن وأ/ ســامي كم ــد روبي ــة أ.أحم ــة العربي ــادة اللغ ــن لم ــن المشــرفين التربويي ــة م ــم مكون تحكي
ترحيبيــة تالهــا االســتماع آلي الذكــر الحكيــم ثــم كلمــة مديــر المدرســة أ.هــادي عبــد هللا البريــدي تلتهــا تقدمــة لطبيعــة 
المســابقة وهدفهــا قدمهــا مشــرف المســابقة أ.أحمــد العبــد بعدهــا بــدأت فعاليــات التســابق فــي إلقــاء الشــعر وحفظــه 
ومهــارة التحــدث ،كانــت المنافســة علــى أشــدها بيــن الطــالب وتبــارت المــدارس فــي تقديــم أفضــل مــا لديهــا مــن فــن 
راٍق يســمو بالــروح والوجــدان بإلقــاء شــعري رائــق يرســم بحــروف مــن نــور تاريــخ مجــٍد أدبــي تليــٍد ألمتنــا العربيــة.
     أســفرت المنافســة عــن فــوز الطالــب /محمــد يوســف جــاروف بالمركــز األول فــي إلقــاء الشــعر وحفظــه مدرســة 
أحمــد بــن حنبــل تــاله الطالــب / عبــد الرحمــن جمــال الفائــز بالمركــز الثانــي مدرســة علــي بــن جاســم وجــاء الطالــب / 

أحمــد علــي دعبــس  مــن مدرســة  طــارق بــن زيــاد ثالثًــا .
أمــا فــي مســابقة التحــدث فقــد أســفرت المنافســة عــن فــوز الطالــب / محمــد خالــد ســليمان مدرســة مصعــب بــن عميــر 
بالمركــز األول فــي التحــدث تــاله الطالــب / مصبــح المعمــري الفائــز بالمركــز الثانــي مدرســة ابــن تيميــة وجــاء الطالــب 

/  فيصــل أبــو غزالــة مــن مدرســة حســان بــن ثابــت  ثالثـًـا .
واختتمــت فعاليــات المســابقة بتوزيــع الجوائــز علــى الطــالب الفائزيــن فــي جــو مــن الســعادة مــألت األرجــاء ابتهاًجــا 

بهــذه المواهــب الشــابة الواعــدة التــي ســتجد طريقهــا إلــى النجوميــة ســريعًا.

تنفيذ إذاعة لغتنا الضاحكة

مسابقة الشعر والتحدث
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فرســان علــي بــن جاســم الثانويــة يظهــرون مواهبهــم المســرحية علــى خشــبة مســرح المركــز الثقافــي كتــارا، تحــت 
رعايــة جماعــة أصدقــاء البيئــة

    نظمــت مدرســة عبــد الرحمــن بــن جاســم اإلعداديــة المســتقلة للبنيــن منتــدى الفنــون المســرحية علــى خشــبة مســرح 
المركــز الثقافــي كتــارا حيــث شــهدت خشــبة المســرح يــوم الثالثــاء الموافــق 2017-2-28 

ــدارس   ــن طــالب الم ــر م ــري كبي ــا بحضــور جماهي ــات التاســعة والنصــف صباًح ــع دق ــابقة م ــات المس ــدأت فعالي     ب
ونخبــة مــن العامليــن بمجــال الفــن المســرحي كانــت البدايــة ترحيبيــة تالهــا االســتماع آلي الذكــر الحكيــم تلتهــا تقدمــة 
لطبيعــة المنتــدى قدمهــا منســق المنتــدى د /أحمــد مصطفــى بعدهــا بــدأت العــروض المســرحية وتخللــت العــروض فقــرات 
إنشــاديه، كانــت المنافســة علــى أشــدها بيــن األعمــال المســرحية المقّدمــة وتبــارت المــدارس فــي تقديــم أفضــل مــا لديهــا 
مــن فــن راٍق يســمو بالــروح والوجــدان بمســرحيات ترســم بحــروف مــن نــور تاريــخ مجــٍد تليــٍد ألمتنــا اإلســالمية ،قــدم 
مــن خاللهــا فريــق المســرح المدرســي بمدرســتنا مشــاركته بمســرحية )حنــا مطوعيــن الصعايــب( والتــي القــت قبــواًل 
وإعجابًــا مــن الجمهــور وانتزعــت تصفيقًــا حــاًدا وإعجابًــا منقطــع النظيــر حيــث قدمــت المســرحية صــورة مشــرقة مــن 
تاريخنــا ثــم نفــذت إلــى ضــرورة االهتمــام بالوطــن والمحافظــة علــى البيئــة القطريــة واســتثمار ثــروات وطننــا الحبيــب 
الــذي شــربنا مــاءه وتنفســنا هــواءه، واختتمــت فعاليــات المنتــدى فــي جــو مــن الســعادة مــألت األرجــاء ابتهاًجــا بهــذه 

المواهــب الشــابة الواعــدة التــي ســتجد طريقهــا إلــى النجوميــة ســريعًا.

تنفيــذاً لخطــة معمــل اللغــات للعــام األكاديمــي  2016-2017وضمــن خطــة رعايــة الموهوبيــن و بالتنســيق مــع قســم 
اللغــة اإلنجليزيــة وقســم اإلرشــاد األكاديمــي ,فقــد ُعقــد االختبــار التجريبــي لأليلتــس  IELTSبالمدرســة يــوم الســبت 
الموافــق 2016/10/22 كنتيجــة مثمــرة للجهــد المبــذول فــي مرحلــة اإلعــداد و صــوالً إلــى التنفيــذ بالشــكل الالئــق و 
ذلــك مــن خــالل التنســيق بيــن قســم اللغــة اإلنجليزيــة وقســم اإلرشــاد األكاديمــي حيــث أجــري االختبــار لســتة وخمســين 
طالبــا وتــم تحليــل النتائــج للوقــوف علــى نقــاط القــوة لتعزيزهــا وعلــى نقــاط الضعــف لعالجهــا، هــذا و قــد أثنــى الحضــور 
علــى أهميــة التجربــة و جديــة لجنــة االختبــار و تمنــوا تكــرار التجربــة فــي المســتقبل ليــس فقــط فــي اختبــار األيلتــس و 

إنمــا أيضــاً فــي غيــره مــن االختبــارات المعياريــة.

IELTS اإلختبار التجريبي لأليلتس منتدى الفنون المسرحية
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تنفيذاً لخطة معمل اللغات للعام 
األكاديمي2016-2017 

رعايــة  خطــة  وضمــن 
الموهوبيــن و بالتنســيق مــع 
قســم اللغــة اإلنجليزيــة وقســم 
اإلرشــاد األكاديمــي ,فقــد ُعقــد 
للتويفــل  التجريبــي  االختبــار 
بالمدرســة    TOEFL
الموافــق  الخميــس  يــوم 
مثمــرة  كنتيجــة   2017/3/2
للجهــد المبــذول فــي مرحلــة 
ــذ  ــى التنفي اإلعــداد و صــوالً إل
بالشــكل الالئــق و ذلــك مــن 
قســم  بيــن  التنســيق  خــالل 
وقســم  اإلنجليزيــة  اللغــة 
اإلرشــاد األكاديمــي حيــث أجري 
االختبــار لســتة وخمســين طالبــا 
وتــم تحليــل النتائــج للوقــوف 
لتعزيزهــا  القــوة  نقــاط  علــى 
وعلــى نقــاط الضعــف لعالجهــا،  
وقــد تبيــن مــن خــالل تحليــل 
نتائــج الطــالب المشــاركين فــي 
االختبــار أن النتيجــة متوســطة. 
ــى درجــة  ــت أعل ــه كان ــث إن حي
تحصــل عليهــا الطالــب غانــم 
ــف  ــجل بالص ــالل المس ــي ه عل
ــي  ــي 1و ه الحــادي عشــر طب
حيــن  فــي    667 مــن   437
تحصــل الطالــب عبــد الهــادي 
حــاج المســجل بالصــف عاشــر 
و   .667 مــن   303 علــى   3

هــذا ناتــج عــن اختــالف أســئلة اختبــار التويفــل عــن االختبــارات الســابقة )اختبــار األيلتــس(. و هــذه خطــوة لتعريــف 
ــي  ــاعدهم فــي تطويــر مســتواهم ف ــر المــادة العلميــة لهــم التــي تس الطــالب باالختبــار و ســنقوم بمتابعتهــم و توفي
االختبــارات المعياريــة. هــذا و قــد أثنــى الحضــور علــى أهميــة التجربــة و جديــة لجنــة االختبــار و تمنــوا تكــرار التجربــة 

فــي المســتقبل ليــس فقــط فــي اختبــار التويفــل و إنمــا أيضــاً فــي غيــره مــن االختبــارات المعياريــة

مسابقة الترجمة للطالب الفائقينTOEFL حول االختبار التجريبي للتويفل 

ــذاً  ــن وتنفي ــة الفائقي ــة للطلب رعاي
إعــداد  فــي  المدرســة  لرســالة 
جيــل قــادر علــى التعلــم واإلبــداع، 
ــة  ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــام قس ــد ق فق
بمدرســة علــي بــن جاســم الثانويــة  
ــن  ــي ف ــة ف ــابقة داخلي ــم مس بتنظي
الفائقيــن  الطلبــة  بيــن  الترجمــة 
وقــد  الصفــوف.  مختلــف  مــن 
أظهــرت النتائــج تقــدم مســتوى 
الطلبــة فــي فــن الترجمــة. وتربــع 
ــب  ــن الطال ــى عــرش المترجمي عل
عمــرو محســن مــن الصــف الثانــي 
الدرجــة  محققــاً  هندســي  عشــر 

النهائيــة.
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علــي  مدرســة  طــالب  شــارك 
بــن جاســم فــي البطولــة التــي 
بــن  محمــد  مدرســة  اقامتهــا 
الثانويــة  المانــع  العزيــز  عبــد 
ــة  ــت رعاي ــن تح ــتقلة للبني المس
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي 
 ,  2017-4-25 بتاريــخ 
فــي  المشــاركة  ســبق  حيــث 
ــة اعــداد الطــالب  ــة مرحل البطول
ــج  ــالل برنام ــن خ ــم م وتجهيزه
ــى مســتوى  ــف وعل ــي مكث تدريب
ــن  ــد م ــذ , امت ــن التنفي ــي م عال
ــة )2017-4-16  ــرة الزمني الفت
 ,  )2017-4-24( ولغايــة   )

الجوانــب منهــا: التدريبــي عــدد مــن  البرنامــج  حيــث تضمــن 
1- ) اعداد الطالب في المجال النظري (:

تضمنــت هــذه المرحلــة مــن االعــداد اخضــاع الطــالب الــى برنامــج تدريبــي اثرائــي مكثــف فــي مــادة الفيزيــاء , حيــث تــم 
العمــل علــى اثــراء المــادة العلميــة لــدى الطــالب باســتخدام مراجــع علميــة خارجيــة وكتــب خارجيــة االمــر الــذي ســاهم 

فــي رفــع المســتوى العلمــي االثرائــي لــدى الطــالب . 
2- )اعداد الطالب في المجال العملي (: 

تضمنــت هــذه المرحلــة مــن االعــداد رفــع المهــارات العمليــة للطــالب مــن خــالل خوضهــم للعمــل المخبــري فــي التــدرب 
ــات بســهولة ويســر  ــراءة البيان ــن الطــالب مــن ق ــذي مك ــر ال ــة , االم ــة واثرائي ــة منهجي ــة فيزيائي ــى تجــارب علمي عل
والتعــرف علــى الرســوم البيانيــة بســهولة والتعــرف علــى عــدد كبيــر مــن أدوات المعمــل المنهجيــة وغيــر المنهجيــة 
وفــي صبيحــة يــوم 25-4-2017 توجــه الطــالب الــى البطولــة وفــي مدرســة محــم بــن عبــد العزيــز المانــع الثانويــة 
المســتقلة للبنيــن حيــث شــارك الطــالب مــن الســاعة التاســعة صباحــا فــي جميــع مســابقات البطولــة وبذلــوا جهــد كبيــر 
جــدا , تكلــل هــذا الجهــد فــي حصولهــم علــى المركــز الثالــث بالرغــم مــن العقبــات الكثيــرة التــي واجهتهــم واتفاجأهــم 
بوجــود مســابقة ضمــن البطولــة عــن علــم االحيــاء ولــم يكونــوا تدربــوا عليهــا لعــدم علمنــا بهــذا الجانــب ,اذ انــه جانــب 
اســتحدث هــذا العــام فــي المســابقة ولــم يكــن موجــود فــي النســخ القديمــة منهــا , ومــع ذلــك ابلــى الطــالب بــالء حســن 

وتمكنــوا مــن احــراز المركــز الثالــث بجــداره .  

مــن نصــر إلــى نصــر بيــن ســاحات المنافســة العلميــة اللغويــة حســم طالبنــا للصــف العاشــر بالمدرســة الجولــة األخيــرة 
مــن مســابقة الكلمــات بفوزهــم بالمركــز األول بــال منــازع حقيقــي حيــث كان الفــارق بيــن المركــز األول والثانــي 4 درجات 
كاملــة وهــذا فــارق كبيــر فــي مســابقة يتنافــس فيهــا أفضــل طــالب الصفــوف العاشــر بالمــدارس الثانويــة بدولــة قطــر. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجهــة المنظمــة كانــت مدرســة محمــد عبدالعزيــز المانــع الثانويــة المســتقلة بنيــن و قــد تفاجــأ 
الحضــور بروعــة األداء و التصميــم علــى الفــوز بالمركــز األول ال دونــه. وهــذا الفــوز العظيــم مــا كان إال بتوفيــق هللا 
تعالــى ثــم بتشــجيع األســتاذ الفاضــل مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص صاحــب الهمــة العاليــة والطمــوح الالمحــدود أ. 
هــادي عبــدهللا البريــدي المــري. وال ننســى رعايــة منســق المــادة أ.وليــد درويــش ومــا أســداه مــن توجيهــات و تعليمــات 
نافعــة . و لنــا أن ننــوه للمجهــود الرائــع الــذي بذلــه كالً مــن أ. محمــد خليــل و أ. شــريف أحمــد  فــي تدريــب الطــالب 
و اصطحابهــم للفــوز المحقــق. وهنــا نــرى ضــرورة ذكــر أســماء أبنائنــا البواســل الذيــن حققــوا الفــوز العظيــم : )فهــد 
خميــس المري-عمــرو محســن- أحمــد محمــد أحمــد- أحمــد نافــذ- أنــس رمضــان- علــي عمــاد( . ونســأل هللا تعالــى التفوق 

الدائــم لطالبنــا و تحقيــق أفضــل النتائــج فــي المســتقبل القريــب و البعيــد.   

بطولة المانع الفيزيائية الرياضية 

مسابقة الكلماتمسابقة الكلمات
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اســتكماال وتنفيــذاً لخطــة األنشــطة الالصفيــة 
للقســم التــي تتمحــور فــي تعميــق فهــم الفيزيــاء 
فقــد  الســيارات،  ميكانيــك  فــي  تطبيقاتــه  و 
ــي  ــتراك ف ــاة باالش ــة – حي ــق الهندس ــام فري ق

ــم  ــن ث ــر وم ــهر اكتوب ــذ ش ــابقة من المس
حضــور ورشــة خاصــة عــن تركيــب   •
القطــري العلمــي  النــادي  فــي  الســيارات 

انتــداب طالــب لحضــور ورشــة خاصــة   •
العلمــي  النــادي  فــي  الهيــكل   تركيــب  فــي 
القطــري بالتعــاون مــع شــركة عبــدهللا عبدالغني 

تويوتــا   -
ــة  ــكل عرب ــة لهي ــة الالزم ــل الصيان عم  •

بقة  لمســا ا
االدوات  كفــاءة  رفــع  علــى  العمــل    •
المركبــة علــى العربــة عــن طريــق التنظيــف او 

ييــت  لتز ا
اإلطــارات   مثــل  النواقــص  تركيــب   •

ادائهــا  مــن  والتأكــد 
تركيب المحرك   •

تركيــب شــمعة االحتــراق )البواجــي أو   •
ت( لبلــكا ا

ــع  ــام م ــى تواصــل ت ــق عل ــد كان الفري ــذا وق ه
فريــق مــن المهندســين فــي جامعــة قطــر وذلــك 

للتأكــد مــن جــودة وفعاليــة المنتــج )العربــة(
وقــد انجزنــا – جميــع التجهيــزات المطلوبــة 
فــي الســيارة حيــث ان الســيارة  دخلــت الســباق 

و هــي مســتعدة تمامــا للمســابقة  
وقد تمحورت  المسابقة في يومين: 

اليوم االول : االربعاء 2017-4-19 
حيث كان السباق في نوعين 1( السباق المتعرج 
                                2( سابق االحتكاك 

وقد حصل الفريق على المركز االول في سباق االحتكاك بفارق كبير عن المتوسط.
اليوم الثاني : االربعاء 2017-4-26

السباق الختامي 
واجــه الفريــق وقائــد الســيارة مشــاكل فنيــة فــي االدوات التــي تــم اســتخدامها فــي الســيارة ممــا ادى الــى فشــل المحاولــة 
االولــى التــي قدمهــا قائــد الســيارة، وبعــد اعــادة تركيــب القطعــة و تغييــر التعليمــات و المعاييــر للســباق ، نفــذ ســائق 
الســيارة المحاولــة الثانيــة بنجــاح، ولكــن عــدم االتفــاق علــى معاييــر خاصــة للســباق أدى الــى عــدم تحقيقــي اي مركــز 

فــي هــذا

مسابقة الهندسة حياة

اســتضافة مدرســة علــي بــن 
ثانــي  آل  محمــد  بــن  جاســم 
للبنيــن –  المســتقلة  الثانويــة 
الفيزيــاء فعاليــة بدائــع  قســم 
حيــث  الثانيــة  الفلــك  علــم 
محاضــرة  الفعاليــة  تضمنــت 
أحمــد محمــد  األســتاذ  ألقاهــا 
مــن مؤسســة قطــر تنــاول فيهــا 
وطــرق  الفلــك  علــم  أهميــة 
ــم  ــب ,  ث ــر للكواك اكتشــاف قط
تــم التطــرق  الــى آليــة عمــل 
االســطرالب وكيفيــة اســتخدامه 
مــن قبــل الطــالب , كمــا تــم 

تنفيــذ نشــاط القبــة الفلكيــة حيــث 
ــام الطــالب بأنفســهم بفــك  ــم تالهــا قي ــة للطــالب ث ــة الفلكي ــب القب ــة فــك وتركي ــدم األســتاذ أحمــد ورشــة عــن كيفي ق
ــب  ــوم والكواك ــع النج ــد مواق ــة تحدي ــى كيفي ــرف عل ــة للتع ــة الفلكي ــالب القب ــم زار الط ــة , ث ــة الفلكي ــب القب وتركي
ــت الصــالة  ــد مواقي ــد االتجاهــات وتحدي ــة تحدي ــخ تســميتها وكيفي ــة وتاري ــك النجــوم باألســماء العربي ومســميات  تل

ودور العــرب عامــة والمســلمين خاصــة فــي علــم الفلــك .

بدائع علم الفلك الثانية 
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       منــذ اللحظــة األولــى مــن إعــالن قــرار التشــكيل و جماعــة أصدقــاء البيئــة تحلــق فــي فضــاء مدرســة علــي بــن 
ــة ،نظمــت  ــة قطــر الحبيب ــى مســتوى دول ــج بالمركــز األول عل ــى التتوي ــدؤوب وعينهــا عل جاســم  بالعمــل والســعي ال
جماعــة أصدقــاء البيئــة أنشــطة عديــدة متنوعــة وهادفــة مفتتحهــا كان النشــاط اإلذاعــي الــذي تزامــن  مــع يــوم البيئــة 
العالمــي ولــم تضــن البرامــج علــى أبنائتــا ومنتســبي مدرســتنا الغاليــة بالنصائــح الغاليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى عالمنــا 
نظيفــا خاليــا مــن مسســبات التلوث،كمــا كان  لمســابقة البحــث العلمــي المقترحــة  مــن جماعــة أصدقــاء البيئــة صــدى 
كبيــرا  بيــن المــدارس إذ  تهافتــت المــدارس علــى المشــاركة فيهــا وقــد طرحــت مشــكلة مجتمعيــة  أال وهــي )التغريــب 
وأثــره فــي المجتمــع القطــري ( وهدفــت المســابقة البحثيــة فــي المقــام األول إلــى تنميــة مهــارة البحــث واالســتقصاء 
والبحــث العلمــي    لــدى الطلبــة علــى كافــة المســتويات وكانــت نتيجيــة المســابقة البحثيــة فــوز مدرســة مدرســة عمــر 
ــت إدارة  ــد قام ــي وق ــز الثان ــة بالمرك ــم الثانوي ــن جاس ــي ب ــوز مدرســة عل ــز األول وف ــة بالمرك ــاب اإلعدادي ــن الخط ب
ــر للمــدارس  ــا وشــهادات شــكر وتقدي ــم هداي ــز ودعــم هــذه المســابقة برعايتهــا وتقدي ــي بــن جاســم بتعزي مدرســة عل
ــا جماعــة  ــت به ــي قام ــدة الت ــات الرائ ــن الفعالي ــي المســابقة ،وم ــدارس المشــاركة ف ــزة وشــهادات مشــاركة للم الفائ
أصدقــاء البيئــة فعاليــة مســابقة أفضــل مجســم عــن النهضــة العمرانيــة فــي دولــة قطــر كمــا نظمــت بعــض المحاضــرات 
التوعويــة الشــائقة للطــالب علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر محاضــرة عــن تحنيــط الحشــرات وأخــرى عــن التــراث  والبيئــة 
القطريــة ،ثــم كان موعــد تقديــم  ملــف المســابقة والــذي أســفرعن فــوز مدرســة علــى بــن جاســم بالمركــز األول علــى 
مســتوى دولــة قطــر فــي المســابقة  التــي يقيمهــا مركــز أصدقــاء البيئــة القطــري وبهــذا تحقــق الســعي فلــكل مجتهــد 

نصيــب والتخطيــط الجيــد مــن اللحظــة األولــى يلزمــه النجــاح.

رعايــة للطلبــة الفائقيــن وتنفيــذاً لرســالة المدرســة فــي إعــداد جيــل قــادر علــى التعلــم واإلبــداع، فقــد قــام قســم الكيميــاء 
ــن  ــك ترشــيحات المعلمي ــة الفصــل الدراســي األول وكذل ــار نهاي ــج اختب ــى نتائ ــاًء عل ــن الطــالب بن ــار عــدد م ــم اختي ت
لخــوض اختبــار تمهيــدي فــي أولمبيــاد الكيميــاء معــد مــن قبــل مكتــب األشــراف التربــوي بالــوزارة.و تــم إجــراء االختبــار 
التمهيــدي وتصحيحــه وإرســال النتائــج إلــى مكتــب االشــراف التربــوي مضمنــة أســماء الطــالب الذيــن يحــق لهــم خــوض 

االختبــار وهــم:
فهد حمد المري                                           3/10
اسالم غباشي                                              3/10
على عماد الليثي                                          6/10

محمد صالح عبد المنعم                        11 طبي 1
ثــم أرســل مكتــب اإلشــراف التربــوي قائمــة بالموضوعــات التــي ســوف يتــم االختبــار فيهــا وبنــاًء علــى ذلــك تــم تحديــد 
يــوم الثالثــاء الموافــق 207/4/25 إلجــراء االختبــار بمدرســة األحنــف بــن قيــس اإلعداديــة الــذي ترشــح علــى أساســه 
الطالــب / محمــد صــالح عبــد المنعــم لخــوض الختبارالمراحــل المتبقيــة وقــد حصــل علــى المرتبــة الثالثــة فــي المســابقة 

بشــكل عــام والميداليــة البرونزيــة علــى مســتوى دولــة قطــر.

جماعة أصدقاء البيئة بمدرسة علي بن جاسم مسابقة أولمبياد الكيمياء
تتصدر مدارس قطر في مسابقة البيئة
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وفقــاً لرؤيــة المدرســة فــي دعــم األنشــطة الالصفيــة وتنفيــذ لخطــة األنشــطة الالصفيــة لقســم العلــوم االجتماعيــة قامــت 
ــن بطــرح مســابقة البحــث العلمــي تحــت اســم  ــة المســتقلة للبني ــي الثانوي ــد آل ثان ــن محم ــن جاســم ب ــى ب مدرســة عل
)التغريــب وأثــره علــى المجتمــع القطــري  ( وفــق الشــروط التــي تــم اإلعــالن عنهــا مســبقاً وقــد اشــترك فــي المســابقة 

عــدد مــن المــدارس : 
تم اإلعالن عن المسابقة 2016/11/23م على أن يكون آخر موعد لتسليم األعمال2016/12/4م 

وقد اشترك في المسابقة عدة مدارس هي :
1- مدرسة عمر بن الخطاب االعدادية

2- مدرسة علي بن جاسم الثانوية
3- مدرسة دخان الثانوية 

4- مدرسة زينب االعدادية 
5- مدرسة مصعب بن عمير الثانوية

6- مدرسة الكوثر الثانوية
ــار المــدارس التــي  ــم اختي ــد ت ــم وق ــة التحكي ــم األبحــاث مــن لجن ــم تقيي ــاء الموافــق 2016/12/18 ت ــوم الثالث وفــي ي

ــي: ــب كالتال ــم األبحــاث وكان الترتي ــي التقيي ــى درجــات ف ــى أعل ــت عل حصل
- المدارس الفائزين بالمراكز األولى والثاني على الترتيب:

1- مدرسة عمر بن الخطاب االعدادية
2- مدرسة علي بن جاسم الثانوية 

فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه الدولــة بالحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن المشــاكل البيئيــة وتقليــل خطــورة التلــوث ومــن 
هــذا المنطلــق ســعت مدرســتنا/ مدرســة علــي بــن جاســم الثانويــة المســتقلة للبنيــن ومديرهــا الفاضــل األســتاذ/ هــادي 
عبــد هللا البريــدي، علــى المشــاركة الفاعلــة إلبــراز خطــورة المشــاكل البيئيــة والحــد منهــا والعمــل علــى إبرازهــا لزيــادة 

وعــي الطــالب تجــاه البيئــة والمجتمــع بشــكل عــام
وفــى هــذا اإلطــار شــاركت جماعــة أصدقــاء البيئــة بمدرســة علــي بــن جاســم فــي احتفاليــات اليــوم العالمــي للحــد مــن 

الكــوارث البيئيــة )12 مــن أكتوبــر(
وقد قام أ/ محمد زايد مسؤول جماعة أصدقاء البيئة بإعداد إذاعة مدرسية عن موضوع البراكين اشتملت على 

ــك عــرض  ــب ذل ــن وأعق ــو عــن مشــكلة البراكي ــى عــرض فيدي ــا إل ــم انتقلن ــوي ث ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــراءة الق ق
لمشــكلة البراكيــن مــن خــالل اســتراتيجية القبعــات الســت شــارك فيهــا األســتاذ/ محمــد زايــد ومعــه خمســة طــالب إلبــراز 
أســباب ونتائــج المشــكلة والحلــول المقترحــة لحلهــا كذلــك إبــراز المشــاعر النفســية واإلنســانية حــول تلــك المشــكلة بشــكل 
جــذاب لــه دور كبيــر فــي إقبــال الطــالب داخــل المدرســة للمشــاركة الفعالــة فــي موضــوع اإلذاعــة واإلنصــات الجيــد لذلــك 

ثم أعقب العرض مجموعة من األسئلة على الطالب للمشاركة في مسابقات البيئة 

مسابقة البحث العلمي عن
اليوم العالمي للحد من الكوارث )التغريب واثره في المجتمع القطري (
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فـــي ظـــل حـــرص مدرســـتنا مدرســـة علـــى 
ــة  ــي الثانويـ ــد آل ثانـ ــن محمـ ــم بـ ــن جاسـ بـ
األســـتاذ  وتوجيهـــات  للبنيـــن  المســـتقلة 
ــة  ــر المدرسـ ــدي مديـ ــد هللا البريـ ــادي عبـ هـ
أصدقـــاء  لجماعـــة  الترخيـــص  وصاحـــب 
البيئـــة بالمدرســـة ،التـــي يشـــرف عليهـــا أ/ 
ــد  ــو جديـ ــا هـ ــة كل مـ ــد، بمواكبـ ــد زايـ محمـ
والمشـــاركة فـــي المشـــاريع الفعالـــة والتـــي 
ـــالب  ـــد الط ـــة تفي ـــداف واضح ـــا أه ـــون  له يك
ـــاء  ـــع القطـــري قامـــت جماعـــة أصدق والمجتم
ـــة  ـــاء البيئ ـــة بالتنســـيق مـــع مركـــز أصدق البيئ
ـــذا  ـــي ه ـــل محاضـــرة عـــن الحشـــرات ،وف لعم
ــي  ــد ماردينـ ــدس / خالـ ــام المهنـ ــار  قـ اإلطـ

ـــن 2017-3-6  ـــوم االثني ـــة ي ـــة بالمدرس ـــاء البيئ ـــة أصدق ـــالب جماع ـــذ محاضـــرة لط ـــة  بتنفي ـــاء البيئ ـــز أصدق ـــن مرك م
ـــم  ـــي تت ـــة الت ـــاول المحاضـــر الطـــرق العملي ـــم تن ـــة وطـــرق جمعهـــا وتحنيطهـــا ث ـــت ذكـــر ألهـــم الحشـــرات القطري م تضمن
فـــي مجـــال دراســـة الحشـــرات وقـــام الطـــالب بمســـاعدة المحاضـــر بتحنيـــط عملـــي لمجموعـــة مـــن الحشـــرات. وقـــد 

اســـتغرقت الورشـــة حوالـــي الســـاعة وقـــد اســـتفاد الطـــالب مـــن هـــذا األمـــر بصـــورة جليـــة.

فـــي ظـــل حـــرص مدرســـتنا مدرســـة علـــى بـــن جاســـم بـــن محمـــد آل ثانـــي الثانويـــة المســـتقلة للبنيـــن وتوجيهـــات 
ـــر المدرســـة وصاحـــب الترخيـــص لجماعـــة أصدقـــاء البيئـــة بالمدرســـة، التـــي  ـــدي مدي األســـتاذ هـــادي عبـــد هللا البري
يشـــرف عليهـــا أ/ محمـــد زايـــد، بمواكبـــة كل مـــا هـــو جديـــد والمشـــاركة فـــي المشـــاريع الفعالـــة والتـــي يكـــون لهـــا 
أهـــداف واضحـــة تفيـــد الطـــالب والمجتمـــع القطـــري قامـــت جماعـــة أصدقـــاء البيئـــة بالتنســـيق مـــع األســـتاذ/ ســـعيد 
ـــة  ـــة القطري ـــراث والبيئ ـــن الت ـــاء محاضـــرة ع ـــم إلعط ـــن جاس ـــي ب ـــة عل ـــب اإلداري بمدرس ـــري، النائ ـــادي الم ـــد اله عب

ـــا  ـــا يميزه ـــم م وأه
ـــى  ـــد أكـــد ســـيادته عل ـــة ســـاعة فـــي المســـرح المدرســـي وق ـــام ســـيادته بإعطـــاء المحاضـــرة والتـــي اســـتمرت طيل وقـــد ق
ـــة  ـــز البيئ ـــا يمي ـــر وأهـــم م ـــار ورحـــالت الب ـــل الصق ـــد وممارســـات مث ـــة مـــن عـــادات وتقالي ـــة القطري ـــز البيئ ـــا يمي أهـــم م
القطريـــة والتـــراث القطـــري كالغـــوص قديمـــا وقـــد ربـــط ســـيادته العـــادات والتقاليـــد بالتمســـك بتعاليـــم اإلســـالم وتماشـــيا 
ـــد حضـــر المخاضـــرة طـــالب  ـــه، وق ـــاع تعاليم ـــن واتب ـــر الدي ـــى التمســـك بأوام ـــب وحـــث الطـــالب عل ـــى جن ـــا إل ـــا جنب معه

ـــي عشـــر مـــن صـــف عاشـــر وطـــالب مـــن صـــف ثان

محاضرة عن التراث والبيئة القطريةمحاضرة عن جمع وتحنيط الحشرات
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فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه الدولــة 
ــذا  ــن ه ــة وم ــة القطري ــى البيئ ــاظ عل بالحف
المنطلــق ســعت مدرســتنا/ مدرســة علــي بن 
جاســم الثانويــة المســتقلة للبنيــن ومديرهــا 
الفاضــل األســتاذ/ هــادي عبــد هللا البريــدي، 
علــى المشــاركة الفاعلــة إلبــراز خطــورة 
المشــاكل البيئيــة والتــي تعانــي منهــا الــدول 
ــك خطــورة مشــكالت التصحــر  ــة كذل العربي
وقــد حرصنــا فــي هــذه االحتفاليــة أن نحتفــل 
بمناســبتين فــي وقــت واحــد وهــي مناســبة 
يــوم البيئــة العربــي ومناســبة اليــوم العالمي 
لتأخــر  نظــرا  وذلــك  التصحــر  لمكافحــة 
احتفاليــة التصحــر لشــهر يونيــو وفــى هــذا 

اإلطــار شــاركت جماعــة أصدقــاء البيئــة بمدرســة علــي بــن جاســم فــي احتفاليــات يــوم البيئــة العربــي )14 مــن أكتوبــر(
وقد قام أ/ محمد زايد مسؤول جماعة أصدقاء البيئة بإعداد إذاعة مدرسية عن موضوع التصحر اشتملت على 

قــراءة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي ثــم انتقلنــا إلــى تعريــف بيــوم البيئــة العربــي ثــم عــرض فيديــو عــن مشــكلة 
التصحــر وأعقــب ذلــك عــرض للطــالب لمشــكلة التصحــر مــن خــالل اســتراتيجية حــل المشــكالت والتــي قــام بعرضهــا 
طالبيــن مــن المدرســة بذكــر أســباب المشــكلة وأنــواع التصحــر والعوامــل المؤثــرة فــي التصحــر ثــم عــرض الحلــول 
الممكنــة لعــالج مشــكلة التصحــر وقمنــا بالربــط بيــن التصحــر ويــوم البيئــة العربــي علــى أســاس أنــه مــن المشــكالت 
التــي تعانــي منهــا البيئــة العربيةثــم إجــراء مســابقة بيــن الطــالب أثنــاء الطابــور الصباحــي عــن التصحــر وعــن يــوم 

البيئــة العربــي

معرض األبحاث العلمية المشتركإذاعة عن يوم البيئة العربي 
  تحت عنوان » جيل المستقبل«
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فــي خريــف العــام الدراســي قــام فريــق للبحــث العلمــي يتكــون مــن الطالبــان  أنــس رمضــان وحمــد الشــهواني ، بقيــادة  
ــب  ــة الذه ــي زراع ــر ف ــاه البح ــة اســتخدام مي ــدى فاعلي ــوان  ) دراســة م ــم  دراســة بعن ــدي بتقدي ــادر البوري ــد الق عب
األخضــر)األراك( وأثــره علــى تحقيــق تنميــة مســتدامة وفقــاً لرؤيــة قطــر 2030 ( ، هدفــت الدراســة إلــى تحديــد مــدى 
فاعليــة اســتخدام مــاء البحــر فــي الزراعــة ، وبيــان العالقــة بيــن اســتخدامه فــي الزراعــة وتحقيــق رؤيــة قطــر 2030 
ــة  ــة ، تكونــت عين ــة البيئ ــة وحماي ــة والثــروة الحيواني ــة مســتدامة ، فــي القطاعــات االقتصادي مــن خــالل تحقيــق تنمي
البحــث مــن شــجرتي ) أراك ( ، عينــة ضابطــة )A(   تــم ريهــا باســتخدام ماءعــذب ، وعينــة تجريبيــة  )B (  تــم ريهــا 
باســتخدام مــاء البحــر، والعينتيــن فــي نفــس الظــروف البيئيــة ، تــم حســاب معــدل نمــو النبــات فــي الظــروف العاديــة 
قبــل التجربــة ، ثــم حســاب ومقارنــة معدلــي نمــو العينتيــن الضابطــة والتجريبيــة بعــد التجربــة ، توصلــت نتائــج البحــث 

ــة التجريبيــة )الــري  لفاعليــة اســتخدام مــاء البحــر فــي زراعــة ) األراك( ، حيــث حققــت النتيجــة أن معــدل نمــو العين
باســتخدام مــاء البحــر(  )75.5%( مــن معــدل نمــو العينــة الضابطــة ) الــري باســتخدام مــاء العــذب( ، وكذلــك تحقــق 
مــن النتائــج أن اســتخدام مــاء البحــر فــي زراعــة يســهم فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة بمصــدر غيــر قابــل للنضــوب أو 
االســتنزاف بعيــداً عــن المصــادر الهيدروكربونيــة المســتنزفة ، وتحقــق أيضــاً مــن النتائــج  إســهام اســتخدام مــاء البحــر 
فــي الزراعــة فــي حمايــة وتنميــة البيئــة القطريــة ، والجديــر بالذكــر أن اســتخدام ميــاه البحــر فــي زراعــة شــجرة ) األراك  
( يســهم فــي حمايــة  وتنميــة البيئــة القطريــة وتحقيــق رؤيــة قطــر 2030 ، وذلــك مــن  خــالل توفيــر مراعــي طبيعيــة 
ذات جــودة عاليــة وتكلفــة زهيــدة ، وتنقيــة الجــو مــن الغــازات الســامة الناتجــة مــن المنشــآت الصناعيــة والمركبــات ، 
وتكويــن مصــدات ريــاح تتحكــم فــي ســرعة واتجــاه الريــاح ، وكذلــك تعمــل كفالتــر هــواء طبيعيــة لتحســين جــودة الهــواء 
، مــن خــالل تصفيــة الهــواء الــذي نستنشــقه مــن الغبــار واألتربــة وغيرهــا مــن الجســيمات ، باإلضافــة إلــى امتصــاص 
ثانــي اكســيد الكربــون مــن الهــواء لتشــكيل الكربوهيــدرات التــي تســتخدم فــي نظــام وبنيــة الشــجرة، وفــي هــذه العمليــة 
تقــوم األوراق أيضــاً بامتصــاص الملوثــات الهوائيــة األخــرى كاألوزون ونوكســيدات الكربــون والســلفور وتعطــي مقابلهــا 
األكســجين ، وأبعــد مــن ذلــك تعمــل علــى تحقيــق التــوازن الطبيعــي والبيئــي للتجمعــات الحضريــة مــن خــالل دورة الحيــاة 
الطبيعيــة لألشــجار، وتوفيــر بيئــة طبيعيــة للطيــور والحيوانــات البريــة ، حيــث أن دولــة قطــر تعمــل علــى حمايــة البيئــة 
وتوازنهــا الطبيعــي ، وتحقيقــاً للتنميــة الشــاملة والمســتدامة لــكل األجيــال  ) الدســتور الدائــم لدولــة قطــر (، وقــد تمــت 
خطــوات التجــارب المخبريــة وفــق معاييــر عالميــة بالتعــاون مــع إدارة البحــوث الزراعيــة بــوزارة البلديــة والزراعــة ، 

وحديقــة القــرآن النباتيــة ) عضــو مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم (

بحث األراك
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ـــاء جســـور التواصـــل مـــع مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي، قامـــت  ـــى بن ـــى بـــن جاســـم عل ـــا مـــن حـــرص مدرســـة عل انطالق
ـــدأت  ـــد ب ـــان ، وق ـــق دخ ـــل بطري ـــع العم ـــى موق ـــارة ال ـــل زي ـــن بعم ـــتقلة للبني ـــة المس ـــم الثانوي ـــن جاس ـــي ب ـــة عل مدرس
الزيـــارة بلقـــاء تعريفـــي مـــع مهندســـي الموقـــع تبـــادل فيـــه الطـــالب الحديـــث معهـــم، كمـــا تـــم توضيـــح خطـــة العمـــل فـــي 
ـــا  ـــالب بعده ـــام الط ـــائية ق ـــع اإلنش ـــي المواق ـــن والســـالمة ف ـــراءات األم ـــح إج ـــم توضي ـــا ت ـــازه، كم ـــم إنج ـــا ت ـــع وم الموق
بعمـــل جولـــة داخـــل الموقـــع لالطـــالع علـــى اإلنجـــازات التـــي تمـــت، وقـــد انتهـــت الفعاليـــة بتكريـــم وزارة األشـــغال 

ـــم. ـــرا لزيارته ـــا وتقدي ـــة تكريم ـــالب المدرس لط

ــم  ــن جاس ــي ب ــة عل ــات مدرس ــذا لسياس تنفي
التــي تدعــو إلــى تطويــر مهــارات الطلبــة 
ــف  ــرات وممارســات فــي مختل وإكســابهم خب
المجــاالت، قــام قســم األحيــاء متمثــال فــي 
عمليــة  بإجــراء  عبــدهللا  محمــود  األســتاذ 
أرنــب وتشــريح حمامــة إلكســاب  تشــريح 
الطــالب مهــارة التشــريح لتكــون التجربــة 
العمليــة وســيلة مهمــة يبنــي عليهــا الطــالب 
فــي مواقــف أخرى تحتــاج لمثل هــذه المهارة. 
كمــا ســعى القســم مــن خــالل النشــاط إلــى 
ــة  ــاء ومعرف ــادة األحي جــذب الطــالب نحــو م

ــة. ــاة المختلف ــب الحي ــي جوان ــا ف أهميته

تشريح أرنب زيارة إلى وزارة أشغال
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حصـــد فريـــق Future Gate المركـــز األول بالبطولـــة العربيـــة العاشـــرة للروبـــوت فئـــة اإلســـتراتيجية واإلبـــداع 
ـــم  ـــة والتصمي ـــي: الطاول ـــرق ه ـــن الف ـــس بي ـــية للتناف ـــب أساس ـــة جوان ـــى أربع ـــابقة عل ـــتملت المس ـــابقة FLL واش بمس
ـــك ظهـــور إبداعـــات  ـــكار الطـــالب لتشـــمل الجوانـــب األربعـــة، ونتـــج عـــن ذل ـــم والمشـــروع. وتنوعـــت أف والبرمجـــة والقي

ـــابقة.  ـــب المس ـــتى جوان ـــي ش ـــة ف متنوع
ـــدي  ـــة التح ـــودة بطاول ـــات الموج ـــل التحدي ـــبة لح ـــاذج المناس ـــم النم ـــر تصمي ـــة النظي ـــارة منقطع ـــي مه ـــق ف ـــدع الفري وأب
واســـتخدم إســـتراتيجيات وأدوات مبتكـــرة لتذليـــل الصعوبـــات مســـتفيدا مـــن العديـــد مـــن القوانيـــن الفيزيائيـــة والمعـــادالت 
الرياضيـــة التـــي درســـها الطـــالب خـــالل المراحـــل المختلفـــة للدراســـة، ولـــم يكتـــف بذلـــك بـــل اســـتفاد الفريـــق مـــن 

ـــي. ـــة بشـــكل عمل ـــوم النظري ـــزا للعل ـــا متمي ـــد تطبيق ـــذي يع ـــة وال ـــي البرمج ـــادالت ف ـــض المع ـــورة لبع ـــتخدامات متط اس

ـــي »  ـــتقبل ذك ـــو مس ـــر نح ـــعار » قط ـــت ش تح
ــر  ــرض ومؤتمـ ــتنا معـ ــالب مدرسـ ــر طـ حضـ
)كيتكـــوم  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  قطـــر 
ــي  ــة فـ ــة رقميـ ــر فعاليـ ــي أكبـ 2017(، وهـ
الذكيـــة  التكنولوجيـــا  تربـــط  قطـــر  دولـــة 
ومبتكـــري  وقـــادة  الدوليـــة  بالخبـــرات 

المســـتقبل.
يتألـــف كيتكـــوم 2017 مـــن معـــرض ومؤتمـــر 
حيـــث جمـــع المعـــرض شـــركات عارضـــة مـــن 
ـــة قطـــر وخارجهـــا، لعـــرض طائفـــة  داخـــل دول
مـــن أحـــداث التقنيـــات الرقميـــة والحلـــول 
الذكيـــة التـــي لعبـــت دورا محوريـــا فـــي توســـيع 
آفـــاق الطـــالب ودعـــم أفكارهـــم لالســـتفادة مـــن 
ــر  ــع مؤتمـ ــم. وجمـ ــة لديهـ ــول اإلبداعيـ الحلـ
ــي  ــتوى فـ ــي المسـ ــؤولين رفيعـ ــوم مسـ كيتكـ
ــن،  ــال، وأكاديمييـ ــركاء أعمـ ــة، وشـ الحكومـ
ومبدعيـــن ومســـتثمرين مـــع أكثـــر مـــن 40 
متحـــدث وخبيـــر دولـــي وأقليمـــي ومحلـــي 
ـــات  ـــرات ووجه ـــادل الخب ـــل وتب ـــارز للتواص ب
النظـــر حـــول جوانـــب القـــدرة التحويليـــة 
للتكنولوجيـــا ومـــدى إمكاناتهـــا فـــي تحســـين 
ــادي  ــو االقتصـ ــز النمـ ــاة وتعزيـ ــودة الحيـ جـ
ــالب  ــط الطـ ــى ربـ ــل علـ ــا عمـ ــتدام بمـ المسـ
بمجتمـــع المحلـــي وإعطائهـــم أمثلـــة متميـــزة 
لقـــادة وعلمـــاء ومفكريـــن مـــن أبنـــاء المجتمـــع 

المحلـــي يعـــدون مثـــاال يحتـــذى بـــه.
ومـــن األمـــور المتميـــزة فـــي كيتكـــوم 2017’’ 
منطقـــة قطـــر الذكيـــة ‘‘التـــي اســـتعرضت 
الطـــراز  عالميـــة  ذكيـــة  مدنيـــة  تقنيـــات 
ـــة لخمســـة  ـــات الذكي ـــول والخدم ـــق الحل وتطبي
قطاعـــات اقتصاديـــة رئيســـة فـــي قطـــر تســـاهم 
فـــي تحقيـــق رؤيـــة دولـــة قطـــر الوطنيـــة 
ــة ،  ــة ، الصحـ 2030 :]المواصـــالت ، البيئـ
ــا  ــتية [ بمـ ــات اللوجيسـ ــة ، والخدمـ الرياضيـ
ـــد  ـــى الجدي ـــرة متطـــورة عل أعطـــى الطـــالب فك

فـــي قطرنـــا الحبيبـــة.

البطولة العربية العاشرة للروبوت 
) FLL زيارة خارجية لمؤتمر كيتكوم ) مسابقة
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ــالب المدرســة  ــاركات ط ــن مش ضم
الفاعلــة والتــي تكشــف عــن قــدرات 
فــازت  وإرادة،  وتصميــم  عاليــة 
ــة  ــن جاســم الثانوي ــي ب مدرســة عل
مســتوى  علــى  األول  بالمركــز 
أم  مســابقة  فــي  قطــر  مــدارس 
الخيــر الدوليــة، وذلــك فــي أعلــى 
فئاتهــا: القــرآن الكريــم كامــالً، وفــاز 
بالمركــز الطالــب عمــران حفيــظ، 
مشــاركات  أولــى  ليســت  وهــذه 
ــذه  ــي ه ــالمية ف ــة اإلس ــم التربي قس
ــه  ــد ســبقت ل ــرة، فق المســابقة الكبي
بنفــس  وفــاز  فيهــا،  المشــاركات 

المركــز مــن قبــل.

أقــام قســم التربيــة اإلســالمية بمدرســة علــي بــن جاســم النســخة الثامنــة علــى التوالــي لمســابقة منبــر القيــم للخطابــة 
الدينيــة، بمشــاركة 28 مدرســة مــن مختلــف المراحــل التعليميــة، وقــد أثنــى المشــاركون علــى مســتوى التنظيــم، وعلــى 
البعــد التربــوي التــي تغرســه هــذه المســابقة فــي نفــوس الطــالب المشــاركين، وقــد حصــل الطالــب عمــر محمــد الســيد 

علــى المركــز الثانــي، والطالــب طــه أحمــد علــي علــى المركــز الثالــث.

منبر القيم للخطابة الدينيةمسابقة أم الخير الدولية
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ضمـــن أنشـــطة المدرســـة للمشـــاركة فـــي فعاليـــات برنامـــج حملـــة ســـفراء الســـالمة المروريـــة التـــي نظمهـــا مركـــز قطـــر 
للنقـــل والســـالمة المروريـــة بكليـــة الهندســـة فـــي جامعـــة قطـــر بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للســـالمة المروريـــة فـــي 
ـــي  ـــد ال ثان ـــن محم ـــن جاســـم ب ـــي ب ـــة المحـــدودة شـــاركت مدرســـة عل ـــن للطاق ـــة شـــركة دولفي ـــة وبرعاي وزارة الداخلي
ـــل  ـــق 23-5-2017م بالحف ـــاء المواف ـــوم الثالث ـــن ي ـــة للبني ـــدارس ثانوي ـــدة م ـــاركة ع ـــن بمش ـــتقلة للبني ـــة المس الثانوي

ـــة الهندســـة بجامعـــة قطـــر.   ـــة فـــي قطـــر بكلي ـــة للمـــدارس الثانوي الختامـــي لســـفراء الســـالمة المروري
ـــى،  ـــة أول ـــر كمرحل ـــي قط ـــن ف ـــة للبني ـــة الثانوي ـــدارس المرحل ـــة بم ـــالمة المروري ـــفراء الس ـــة س ـــتهدفت حمل ـــد اس وق
وتـــم اختيـــار ســـفراء الســـالمة المروريـــة مـــن أكثـــر مـــن مدرســـة وفـــق معاييـــر عاليـــة، وشـــكل الســـفراء فـــرق 
عمـــل مـــن طـــالب مدارســـهم، فيمـــا قـــام مركـــز قطـــر للنقـــل والســـالمة المروريـــة بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة 
للســـالمة المروريـــة واإلدارة العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخليـــة بتنظيـــم ورش عمـــل وتوزيـــع مـــواد توعويـــة ونشـــرات 
ـــة،  ـــة إدارة حمـــالت الســـالمة المروري ـــادي وكيفي ـــدور القي ـــادرة عـــن ال ـــى المـــدارس المشـــاركة فـــي المب وملصقـــات عل
ـــالمة  ـــال الس ـــي مج ـــن ف ـــد األكفـــاء والمتخصصي ـــى ي ـــق عل ـــن للطري ـــتخدام اآلم ـــول االس ـــات ح ـــى معلوم ـــة إل باإلضاف

ـــه. ـــن زمالئ ـــي بي ـــر الوع ـــن نش ـــه م ـــي تمكن ـــارات الت ـــة المه ـــالمة المروري ـــفير الس ـــاب س ـــة إلكس المروري
ـــالل الســـنة  ـــم خ ـــاء جيله ـــن أبن ـــل مدارســـهم بي ـــوا بنشـــر الوعـــي داخ ـــن قام ـــا الســـفراء الذي ـــن طالبن ـــدد م ـــد ع وبتواج
الدراســـية بأهـــداف ومبـــادئ الســـالمة المروريـــة، وكانـــوا عناصـــر فعّالـــة فـــي المجتمـــع القطـــري، الســـيما وأن الحملـــة 
تركـــز فـــي أهدافهـــا علـــى الترويـــج لســـلوكيات الســـالمة المروريـــة بطريقـــة تعليميـــة وتوضيحيـــة داخـــل المدرســـة 

ـــل االختصـــاص«. ـــن أه ـــه م ـــاعدة وتوجي وبمس
وقـــد قدمـــت المـــدارس المشـــاركة ملفـــا إلنجـــازات ونشـــاطات الفريـــق وتقديـــم العـــروض أمـــام لجنـــة التقييـــم وتـــم 

تقييـــم األنشـــطة للتأكـــد مـــن أن جميـــع األنشـــطة تميـــزت بأعلـــى المعاييـــر وأثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى الطـــالب«.
ـــور إســـالمي  ـــن منظ ـــة م ـــول الســـالمة المروري ـــفراء الســـالمة محاضـــرة ح ـــرة وحضـــور س ـــتراحة قصي ـــك اس ـــي ذل تل

ـــاف والشـــؤون اإلســـالمية. ـــن وزارة األوق ـــب م ـــام وخطي ـــن أم ـــد الرحم ـــتاذ / عب ـــا األس ـــد قدمه وق

أقـــام قســـم التربيـــة اإلســـالمية بمدرســـة علـــي بـــن جاســـم النســـخة الرابعـــة علـــى التوالـــي لمســـابقة أهـــل القـــرآن لحفظـــة 
كتـــاب هللا كامـــالً، بمشـــاركة المراحـــل التعليميـــة الثـــالث )ابتدائـــي – إعـــدادي – ثانـــوي(، وقـــد أثنـــى المشـــاركون علـــى 
مســـتوى التنظيـــم، وعلـــى البعـــد اإليمانـــي الـــذي تغرســـه هـــذه المســـابقة فـــي نفـــوس الطـــالب المشـــاركين، وقـــد حصـــل 

الطالـــب عمـــران حفيـــظ علـــى المركـــز الثالـــث علـــى مســـتوى المـــدارس الثانويـــة.

فوز المدرسة
مسابقة أهل القرآن بمسابقة السالمة المرورية 
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بطولة الهوكي األولىبطولة كرة القدم للصاالت 

    فـــي أجـــواء تســـودها االحتـــرام واإلخـــاء بيـــن 
طـــالب المـــدارس المشـــاركة شـــاركت مدرســـة 
علـــى بـــن جاســـم فـــي البطولـــة الثالثـــة لكـــرة 
ــة  ــم التربيـ ــن قسـ ــم مـ ــاالت بتنظيـ ــدم للصـ القـ
بالمدرســـة وعلـــى مالعـــب الصالـــة الرياضيـــة 
بمشـــاركة  البطولـــة  فعاليـــات  أقيمـــت  بهـــا 
الطـــالب الموهوبيـــن رياضيـــا بغـــرض ثقـــل 

ــة  ــرات المهاريـ ــادل الخبـ ــم وتبـ مواهبهـ
وقـــد  والمباريـــات  المنافســـات  خـــالل  مـــن 
اســـتطاع طـــالب المدرســـة بمشـــاركة الطـــالب 
ـــوز  ـــن الف ـــال الرياضـــي م ـــي المج ـــن ف الموهوبي
بـــكأس البطولـــة ) المركـــز الثالـــث ( علـــي 
ــب  ــد اكتسـ ــاركة . وقـ ــدارس  المشـ ــع المـ جميـ
مـــن  الكثيـــر  الموهوبيـــن  الطـــالب  هـــؤالء 
المهـــارات الرياضيـــة أثنـــاء المنافســـة. حيـــث 
فـــازت مدرســـة أحمـــد بـــن حنبـــل بالمركـــز األول 
فـــي حيـــن فـــازت مدرســـة عمـــر بـــن الخطـــاب 

بالمركـــز األول وكأس البطولـــة .

   قـــد اســـتطاع أبطـــال مدرســـة علـــي بـــن جاســـم 
تخطـــي جميـــع المباريـــات بالبطولـــة التـــي تـــم 

ــام  ــا بنظـ أعدادهـ
) خـــروج المغلـــوب مـــن مـــرة واحـــدة ( حتـــى 
وصلـــت إلـــي المبـــاراة النهائيـــة مـــع مدرســـة / 
ـــي  ـــال الهوك ـــتطاع أبط ـــن واس ـــة للبني ـــان الثانوي دخ
ـــاراة  ـــت المب ـــي وانته ـــاع عـــن المرم بالمدرســـة الدف
ـــكام  ـــم االحت ـــر ( وت ـــر / صف ـــادل الســـلبي ) صف بالتع
ــة  ــا مدرسـ ــازت بهـ ــي فـ ــح التـ ــي ركالت الترجيـ إلـ
ــد  ــز األول بعـ ــان وحصلـــت بذلـــك علـــي المركـ دخـ
مبـــاراة اتســـمت بالنديـــة بيـــن الفريقيـــن . وتـــم 
توزيـــع الكـــؤوس وســـط حفـــاوة مـــن مســـئولي 
األخـــرى  الرياضـــي والمـــدارس  الريـــان  نـــادي 
ـــي بـــن جاســـم  ـــز لمنتخـــب مدرســـة عل ـــألداء المتمي ل
وســـط فرحـــة كبيـــرة مـــن الالعبيـــن لتحقيـــق هـــذا 
ـــي  ـــدارس عل ـــي للم ـــة للهوك ـــي أول بطول ـــز ف المرك

ــة . ــتوي الدوحـ مسـ
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اليوم التوعوي ألضرار
 التدخين والمخدرات ) القرار لك (

ملتقى تعظيم الشعائر 
ضمن فعاليات حملة فينا خير 

فـــي إطـــار فعاليـــات حملـــة فينـــا خيـــر : 
وفـــي إطـــار تفعيـــل قيمـــة المســـؤولية:

مدرســـة علـــي بـــن جاســـم الثانويـــة تنظـــم 
التدخيـــن  ألضـــرار  التوعـــوي  اليـــوم 
ـــك(: ـــرار ل والمخـــدرات تحـــت شـــعار )الق

فـــي إطـــار مشـــاركة مدرســـة علـــي بـــن 
جاســـم بـــن محمـــد آل ثانـــي الثانويـــة 
المستـــــــــقلة للبنيـــن في الحمـــــــــــــــــلة 
ـــر  ـــا خي ـــنية    » فين الوطـــــــــــــــــــــــــ
ـــم اإليجابيـــة فـــي المجتمـــع  » لتعزيـــز القي
ـــاون  ـــا مؤسســـة راف بالتع ـــي تنظمه والت
ـــن  ـــا م ـــات وانطالقً ـــن الجه ـــد م ـــع العدي م

رؤيـــة ورســـالة المدرســـة، وتفعيـــالً لألنشـــطة الالصفيـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس منهجـــي مـــدروس ومـــن أجـــل تحقيـــق 
هـــذا الهـــدف وبحضـــور الســـيد / يحيـــى الســـميني والســـيد /عبـــد الرحمـــن ضاحـــي أعضـــاء لجنـــة تقييـــم حملـــة فينـــا خيـــر 
والســـيد / نائـــب المديـــر للشـــؤون اإلداريـــة والطـــالب األســـتاذ / ســـعيد عبـــد الهـــادي والشـــيخ الدكتـــور/ ســـعيد البديـــوي 
ـــوم  ـــالب »الي ـــن الط ـــر م ـــا خي ـــق فين ـــم فري ـــن، نظ ـــادة المعلمي ـــالب والس ـــاركة والط ـــات المش ـــن الجه ـــر م ـــع غفي وجم

ـــق 2017-4-19. ـــاء المواف ـــو م األربع ـــك(« ي ـــرار ل ـــعار )الق ـــت ش ـــدرات تح ـــن والمخ ـــرار التدخي ـــوي ألض التوع
ـــات  ـــم آي ـــل ث ـــدم الحف ـــال مق ـــن جم ـــد الرحم ـــب / عب ـــة للطال ـــات رقيق ـــوم بكلم ـــدأ الي ـــل ب ـــد والعم ـــن الج ـــواء م ـــي أج  وف
ـــم النشـــيد الوطنـــي ليتبعهـــا كلمـــة الســـيد النائـــب اإلداري التـــي  ـــم تالهـــا الطالـــب/ علـــي مطـــر ث عطـــرة مـــن الذكـــر الحكي
ـــان  ـــة اإلدم ـــرق لمحارب ـــكل كل الط ـــة ال تش ـــان وإن المدرس ـــى اإلدم ـــرب عل ـــع للح ـــف الجمي ـــرورة تكات ـــى ض ـــث عل تح
ولكنهـــا احـــدى الســـبل التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا توعيـــة الشـــباب الـــذي يشـــكل عصـــب األمـــة ومســـتقبلها وأوضـــح 

ـــو(. ـــت كف ـــر )أن ـــا خي ـــة فين ـــاركة بحمل ـــة للمش ـــا المدرس ـــت به ـــي قام ـــات الت ـــيادته الفعالي س

ـــى  ـــق 11-3-2017 م وعل ـــوم الســـبت المواف ـــم شـــعائر هللا تحـــت شـــعار  شـــعيرتي مســـؤوليتي ي ـــى تعظي إطـــالق ملتق
مـــدار ثالثـــة أيـــام إثـــراًء للبيئـــة المدرســـية مـــن خـــالل إحيـــاء وتعظيـــم شـــعائر هللا مـــن خـــالل بعـــض األقســـام فـــي 
المدرســـة ) الفنيـــة – الحاســـب اآللـــي – الروبـــوت – مصـــادر التعلـــم ) المكتبـــة ( – الشـــرعية – اللغـــة العربيـــة – 
ـــم  ـــاء أموره ـــالب وأولي ـــتهدف الط ـــة تس ـــة العربي ـــابقات باللغ ـــى مس ـــمل الملتق ـــة ( ويش ـــة البدني ـــات – التربي االجتماعي
ـــة  ـــن للفعالي ـــن التاليي ـــالل اليومي ـــى خ ـــاج الملتق ـــرض نت ـــة ، ويع ـــال بالمدرس ـــتهدف العم ـــرى تس ـــات أخ ـــابقات بلغ ومس

ـــدة .  ـــم الفائ لتع
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أولمبياد المسؤولية 
ضمن فعاليات حملة فينا خير 

المركز األول 
في حملة فينا خير 

ـــالل  ـــن خ ـــي م ـــل األكاديم ـــي التحصي ـــس ف ـــى التناف ـــة -  الصـــف العاشـــر   إل ـــة الثانوي ـــدارس- المرحل ـــع الم ـــوة جمي دع
ـــي  ـــة عل ـــر بمدرس ـــي عش ـــف الثان ـــالب الص ـــة ط ـــا كامل ـــابقة يديره ـــي مس ـــؤولية ، وه ـــاد المس ـــة أولمبي ـــابقة بطول مس

ـــي . ـــل األكاديم ـــي التحصي ـــة ف ـــروح المنافس ـــؤولية وإذكاًء ل ـــة المس ـــيخاً لقيم ـــة ترس ـــم الثانوي ـــن جاس ب

ـــن  ـــي ب ـــة عل ـــاركة مدرس ـــار مش ـــي إط ف
ــة  ـــد آل ثانـــي الثانويـ جاســـم بـــن محم
المستـــــــــقلة للبنين  في الحمــــــــــــــلة 
ـــر  ـــا خي ـــنية    » فين الوطـــــــــــــــــــــــــ
» لتعزيـــز القيـــم اإليجابيـــة  فـــي المجتمـــع 
ـــاون  ـــا مؤسســـة راف بالتع ـــي تنظمه والت
ـــن  ـــا م ـــات وانطالقً ـــن الجه ـــد م ـــع العدي م
رؤيـــة ورســـالة المدرســـة ، وبحضـــور 
وصاحـــب  المدرســـة  مديـــر   / الســـيد 
الترخيـــص األســـتاذ / هـــادي عبـــد هللا 
الحملـــة  مشـــرف  والســـيد  البريـــدي 
االجتماعـــي  االخصائـــي  بالمدرســـة 
أعضـــاء  والســـادة  مصطفـــى  طـــارق 
اللجنـــة المشـــرفة علـــى فعاليـــات حملـــة 
فينـــا خيـــر مـــن المعلميـــن والطـــالب 
ـــات  ـــادات ومؤسس ـــن قي ـــر م ـــع غفي وجم
ـــي والمـــدارس اإلعداديـــة  المجتمـــع المحل

والثانويـــة .
راف تنظـــم حفـــل ختـــام فعاليـــات حملـــة 

فينـــا خيـــر بفنـــدق الشـــعلة بأســـباير  
فـــوز المدرســـة بالمركـــز األول علـــى 
ـــي  ـــة ف ـــة بالدول ـــدارس الثانوي ـــع الم جمي
ـــام 2017-2016 ـــر للع ـــا خي ـــة فين حمل
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فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة علــى بن جاســم بــن محمد آل ثانــي الثانوية المســتقلة للبنيــن وتوجيهات األســتاذ هادي 
عبــد هللا البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص لجماعــة أصدقــاء البيئــة بالمدرســة ،التــي يشــرف عليهــا أ/ محمــد 
زايــد، بمواكبــة كل مــا هــو جديد والمشــاركة في المشــاريع الفعالة والتي يكون لها أهداف واضحــة تفيد الطالب والمجتمع 
القطري قامت جماعة أصدقاء البيئة بتنظيم زيارة إلى مركز أصدقاء البيئة وذلك للمشــاركة في احتفالية أســبوع الشــجرة  
والتي اشــتملت على العديد من المحطات البيئية مثل )ازرع شــجرة  – تربية النحل  – الزراعة المائية  – كيف تزرع (
وقد اســتفاد الطالب واســتمتعنا بمشــاهدة المحطات البيئية وتلقي الشــرح من المختصين وكل ذلك أثمر في إفادة الطالب.

نحــن فــي مدرســة علــي بــن جاســم نؤمــن أن العمليــة التوعويــة رافــٌد ال يمكــن إغفالــه فــي العمليــة التعليميــة فــي قطبيهــا 
ــؤرة  ــة متقدمــة وب ــب التوعــوي فــي مكان ــا الجان ــا ضمــن سياســتنا وإســتراتيجيات عملن ــذا وضعن ــم ؛ ل ــم والمتعل المعل

مهمــة مســتوعبا كافــة أطــراف المنظومــة التعليميــة التربويــة تتمــة لرســالتنا ومعينــا ال غنــى عنــه ..

توطئة الجانب التوعوي

فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة علــى بــن جاســم بــن 
محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن وتوجيهــات 
المدرســة  مديــر  البريــدي  هــادي عبــد هللا  األســتاذ 
وصاحــب الترخيــص لجماعــة أصدقاء البيئة بالمدرســة 
،التــي يشــرف عليهــا أ/ محمــد زايــد، بمواكبــة كل مــا 
ــي  ــة والت ــي المشــاريع الفعال ــد والمشــاركة ف هــو جدي
ــد الطــالب والمجتمــع  ــا أهــداف واضحــة تفي ــون له يك
القطــري قامــت جماعــة أصدقــاء البيئــة بتنظيــم زيــارة 
فــي  للمشــاركة  البيئــة وذلــك  إلــى مركــز أصدقــاء 
فعاليــات معــرض التنــوع الحيــوي والتــي اشــتملت 
ــل )الحشــرات  ــة مث ــات البيئي ــن المحط ــد م ــى العدي عل
– القنــاص – محميــة الدوســري – مشــتل بريســتول – 

ــة( ــات البري النبات
ــد اســتفاد الطــالب واســتمتعنا بمشــاهدة المحطــات  وق
ــذي حصــل  ــه ال ــك الترفي ــي الشــرح وكذل ــة وتلق البيئي
ــاء  ــة وإعط ــابقات ترفيهي ــراء مس ــالب وإج ــه الط علي

ــادة الطــالب. ــي إف ــر ف ــك أثم ــا كل ذل ــز عليه الجوائ

زيارة مركز أصدقاء البيئة 
)أسبوع الشجرة(

زيارة مركز أصدقاء البيئة
 )التنوع الحيوي(
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ــى الوصــول للمســتوى األكاديمــي والســلوكي المأمــول  ــي تســاعد الطــالب عل ــون الت ــن مــن الفن اإلدارة واإلشــراف ف
والــذي تســعى إليــه المدرســة الواعيــة  بكافــة مســتوياتها ومــن هــذا المنطلــق تعــزز مدرســة علــي بــن جاســم وتثمــن 
ــة المســتمرة  ــى التوعي ــذا تســعى إدارة اإلرشــاد األكاديمــي عل ــز المدرســة؛ ل ــد مــن ركائ ــذي يع ــم ال ــدأ المه ــذا المب ه
لمشــرفيها والذيــن يتعاملــون مــع الطــالب وجهــا لوجــه وفــي هــذا الصــدد قــام األســتاذ طــارق مصطفــى )اإلخصائــي 
االجتماعــي( بتقديــم عــدة ورش فــي هــذا الصــدد بهــدف تعريــف المتدربيــن علــى دائــرة الجــودة بالعمــل ليكــون منظمــا 
وموثقــا بخطــوات علميــة ومنهجيــة تســاعد علــى إيجــاد الحلــول واالبتــكار وترتيــب األولويــات وقــد تضمنــت الورشــة 
بعــض النقــاط الفعالــة منهــا كفايــات المشــرف اإلداري والمهــام المنوطــة بــه ،إضافــة إلــى عــرض بعــض النمــاذج التــي 
يســتخدمها المشــرف اإلداري خــالل عملــه اليومــي علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر نمــاذج الحصــر الجماعــي والفــردي 
إلحصــاء الســلوكيات اإليجابيــة والســلبية للطــالب ونمــاذج لخطــط التعزيــز الســلوكية ونمــاذج حصــر الغيــاب الشــهري 
والمتأخريــن صباحــا والحافــالت وغيرهــا ،أمــا الجلســة الثانيــة  فقــد شــملت عــدة موضوعــات  منها نشــر سياســة الضبط 
الســلوكي والحقــوق والواجبــات فــي المدرســة ،ونشــر المخالفــات واإلجــراءات التأديبيــة المتعلقــة بالســلوكيات الســلبية 
ــق اإلجــراءات  ــة وف ــة والتعهــدات المطلوب ــاذج المتابع ــم نم ــق تصمي ــذ الخطــة عــن طري ــق المدرســة ،وتنفي ــي مراف ف
التأديبيــة فــي سياســة الضبــط الســلوكي وتوحيدهــا للعمــل بهــا فــي المدرســة ، وتــم اســتعراض بعــض النمــاذج للتعريــف 
بهــا منهــا علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر محاضــر التنبيهــات والتعهــدات ، أمــا الجلســة الثالثــة فتناولــت مهــارات كتابــة 
التقاريــر اإلداريــة وعــرض بعــض النمــاذج الخاصــة بهــا كنمــاذج متابعــة الخطــة ونمــوذج اســتبانة حصــر الســلوكيات 
داخــل الحصــة الدراســية ونمــوذج تقييــم األداء الذاتــي  الشــهري واختتــم المحاضــر حديثــة بشــكر اإلخــوة المشــرفين 

علــى مجهودهــم الفعــال فــي إنجــاح العمليــة التعليميــة وتحقيــق بيئــة تعلــم آمنــة. .

ــة الشــباب  ــم الدعــم الــالزم لتوعي ــام القســم بــدور ملمــوس لتقدي ــدور قســم اإلرشــاد األكاديمــي بالمدرســة ق تجســيًدا ل
ــات تمثلــت فــي اآلتــي: ــام بــه مــن فعالي وإرشــادهم لمــا يحقــق آمالهــم وآمــال أمتهــم فــي المســتقبل مــن خــالل مــا ق

استقبال طالب العاشر والحادي عشر والثاني عشر وتعريفهم بسياسة قسم اإلرشاد األكاديمي بالمدرسة.  
تعريف الطالب بمتطلبات وشروط التقدم للجامعات.  

تقديم محاضرة كلية شمال األطلنطي بالمدرسة إلعالم الطالب بفرص الدراسة بها.  
البعثات الحكومية عن طريق وزارة التنمية اإلدارية، والدراسة الجامعية بجامعة ويسترن بكندا.  

زيارة طالب المدرسة لمعرض قطر الدولي السابع للجامعات 2016م.  
محاضرة عن شروط ومتطلبات القبول بجامعة قطر والتخصصات المتوفرة بها.  

محاضرة أقسام الهندسة بمؤسسة حمد الطبية.  
زيارة الطالب لمعرض اكتشف المدينة التعليمية.  

المشاركة في برنامج TOP TEN بجامعة تكساس بالمدينة التعليمية.  
تعرف الطالب على المهن المتوفرة بسوق العمل القطري من خالل المشاركة بأسبوع التوعية المهنية   

         الذين نظمه مركز بداية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي.
استضافة شركة قطر غاز للتعرف على برامج البعثات عن طريقها.  

استضافة مركز نماء للتعرف على برامج ريادة وتمكين الشباب بالمركز.  
استضافة شركة قطر للبترول والتعرف على برامج البعثات المتوفرة عن طريقهم.  

محاضرة لطالب العاشر لتعريف الطالب بالمسارات التعليمية بالمدرسة.  
زيارة معرض أسباير للجامعات.  

زيارة طالب الهندسي لكلية الهندسة بجامعة قطر قسم علوم وهندسة الحاسب اآللي.  
مشاركة طالب المدرسة في فعاليات األسبوع الهندسي بجامعة قطر.  

لقاءات مع أولياء أمور الطالب لتعريفهم بالمسارات التعليمية والتخصصات الجامعية، وسبل التواصل  
         مع الجامعات المختلفة داخل قطر وخارجها.

هــذا ممــا كان لــه األثــر األكبــر فــي توجيــه الطــالب وإرشــادهم لمــا يحقــق هدفهــم، ويتيــح لهــم فــرص االختيــار علــى 
أســس صحيحــة مــن بيــن البدائــل المتاحــة، وقــد وضحــت تلــك الفعاليــات للطــالب الكثيــر مــن األمــور المبهمــة بالنســبة 

لهــم.
مما جعل الطالب يتفاعلون بشكل ملحوظ حيث أن األمر يتعلق باهتماماتهم ومستقبلهم.  -

اإلداري الفعال
فعاليات قسم اإلرشاد األكاديمي 

 ) للعام 2016م – 2017م ( 
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تهــدف الحملــة إلــى توعيــة الشــباب قائــدي الســيارات 
بالســلوكيات اإليجابيــة أثنــاء احتفــاالت اليــوم الوطنــي 
والمســيرة الوطنيــة علــى الكورنيــش والنتائــج الســلبية 
للســرعة واالســتعراض بالســيارات وذلــك للحفــاظ علــى 
ــب  ــة يج ــروة وطني ــباب ث ــق أن الش ــن منطل ــس م النف
الحفــاظ عليهــا للوطــن وأن حــب الوطــن يمكــن التعبيــر 
عنــه بطريــق إيجابيــة تظهــر مــدى الرقــي والتقــدم الــذي 
تشــهدة قطــر الحبيبــة، وقــد شــارك طــالب جماعــة 
ــة وطــالب جماعــة األمــن والســالمة  الســالمة المروري
وطــالب المجلــس الطالبــي بمنطقــة بنــي هاجــر بجــوار 
لجنــة  أعضــاء  بصحبــة  الطــالب  وبــدأ  المدرســة. 
ــع الشــباب   ــل م ــة بالمدرســة بالتفاع الســالمة المروري

قائــدي الســيارات ، كمــا تــم توزيــع مطويــات ونشــرات توعويــة تحــث علــى االلتــزام  بقواعــد القيــادة الســليمة ومحاولــة 
الحــد مــن إصابــات الحــوادث ودور قــرارات القيــادة فــي الحــد مــن الحــوادث، و«أخــالق الســائقين« و« حقــوق ذوي 
االحتياجــات الخاصــة  و« ســبل الحــد مــن المخالفــات المروريــة« واألخطــاء المروريــة الشــائعة، وأهميــة اســتخدام حــزام 
األمــان الــذي أثبتــت التجــارب والدراســات أنــه يقلــل مــن خطــر اإلصابــة عنــد وقــوع الحــادث ونصــح الجميــع بضــرورة 
احتــرام قانــون المــرور والتقيــد بقواعــد الســير وعــدم اســتخدام الهاتــف الجــوال خــالل القيــادة ألنــه يعــد الســبب الرئيســي 

ــة للجميــع.. ــدأ الســالمة المروري ــك لرفــع مســتوى الوعــي المــروري وترســيخ مب لمعظــم الحــوادث المروريــة وذل

ــذي  ــام ال ــار االهتم ــي إط ف
بضــرورة  الدولــة  توليــه 
الحفــاظ علــى البيئــة ومنــع 
علــى  والتنويــه  التلــوث 
األوزون  ثقــب  خطــورة 
وفائدتــه  أهميتــه  وشــرح 
للكــرة األرضيــة  العظمــى 

والنــاس بشــكل عــام
يونــس  محمــد   / أ  قــام 
تحــت  الكيميــاء  مــدرس 
إشــراف جماعــة أصدقــاء 
ــة عــن  ــل مطوي ــة بعم البيئ
لالحتفــال  األوزون  طبقــة 
لحفــظ  العالمــي  باليــوم 
طبقــة األوزون وقــد جــاء 
قليــال  متأخــرا  االحتفــال 
نظــراَ لعــدم بــدأ الدراســة 
ولكــن  للطــالب  الفعليــة 
اهتماماتنــا  فــي  وضعنــاه 
األولويــات  وضمــن 
والمناســبات البيئيــة التي ال 
بــد مــن االحتفــال بهــا فضال 
علــى أن الطــالب يتطرقــون 
الغــازي  الغــالف  لطبقــة 
الدراســية  المناهــج  فــي 
االجتماعيــة  العلــوم  فــي 
اللغــة  وكذلــك  والكيميــاء 

لعربيــة. ا
بمشــاركة  قمنــا  ولذلــك 
قســم الكيميــاء فــي عمــل 
المطويــة وإعطــاء دروس 
بســيطة  ومحاضــرات 

مســبباتها  ذكــر  وكذلــك  عليهــا  الحفــاظ  وكيفيــة  يميزهــا  مــا  وأهــم  األوزون  طبقــة  أهميــة  عــن  للطــالب 
وذلــك مــن بــاب حرصنــا علــى توعيــة الطــالب وفهمهــم لألمــور البيئيــة بشــكل مبســط بعيــد عــن التلقيــن الدراســي إنمــا 

مــن خــالل نشــاط ومســابقة تجــرى بيــن الطــالب فــي المعلومــات الخاصــة بطبقــة األوزون 

فعالية كن حضاري بالمسير
طبقة األوزون باليوم الوطني 
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تحــت شــعار ديمقراطيــة اليــوم ..تصنــع قــادة الغــد قــام طــالب مدرســة علــي بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة 
ــي ... ــس الطالب ــة للمجل ــة االنتخابي ــن بخــوض التجرب المســتقلة للبني

قــام طــالب مدرســة علــي بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن  بانتخــاب أعضــاء المجلــس الطالبــي  
فــي جــو ديمقراطــي تدربــوا فيــه علــى ممارســة العمــل االنتخابــي حيــث شــارك الطــالب جميعــاً بــاإلدالء بأصواتهــم فــي 
صناديــق انتخابيــة أعــدت خصيصــاً لذلــك كمــا شــكلت لجنــة خاصــة للغــرض نفســه، حضــر فعاليــات العمليــة االنتخابيــة 
ــالب  ــر شــؤون الط ــادي مدي ــد اله ــعيد عب ــتاذ س ــص واألس ــب الترخي ــة وصاح ــر المدرس ــدي مدي ــادي البري ــتاذ ه األس
ــد  ــى واألســتاذ محم ــن األســتاذ طــارق مصطف ــن االجتماعيي ــي واألخصائيي ــب األكاديم ــد النوســاني النائ واألســتاذ محم

حســن .

فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه الدولــة بضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة والمشــاركة فــي الفعاليــات والمناســبات البيئيــة، 
قامــت مدرســة علــي بــن جاســم برعايــة األســتاذ/ هــادي عبــد هللا المــري، باالحتفــال بســاعة األرض فــي يــوم األحــد 

الموافــق 26 مــن مــارس 2017م علــى النحــو التالــي.
غلــق اإلنــارة وجميــع األجهــزة المحمولــة لمــدة ســاعة زمنيــة داخــل المدرســة وذلــك أثنــاء الفتــرة مــن الســاعة العاشــرة 

صباحــا وحتــى الســاعة الحاديــة عشــر.
وقــد قــام المعلمــون فــي المدرســة بالتدريــس فــي ظــل اإلضــاءة الطبيعيــة وإعطــاء الطــالب نبــذة عــن موضــوع إطفــاء 
اإلنــارة وغلــق األجهــزة الكهربيــة وذلــك للمشــاركة فــي فعاليــة ســاعة األرض والتنويــه عــن أهميــة فعــل ذلــك للمحافظــة 
علــى البيئــة قــدر المســتطاع وقــد نبهنــا علــى الطــالب ضــرورة المشــاركة الفعليــة داخــل المنــازل والتقليــل مــن اســتخدام 

جميــع األجهــزة الكهربيــة والســيارات والعــودة إلــى الحيــاة البســيطة.
وقد أخذنا بعض الصور التذكارية الدالة على ذلك.

                  

انتخابات اللجنة التنفيذية 
ساعة األرضللمجلس الطالبي
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ــة وجمــع  ــم الحمــالت اإلغاثي ــة قطــر مــن خــالل تنظي ــك بالتنســيق مــع جامع ــي 2 وذل ــة إغاث ــل مشــروع حمل ــم تفعي ت
ــن  ــات للالجئي التبرع

وقامت لجنة التربية القيم بتفعيل الحملة باإلجراءات التالية:
توزيع البوسترات اإلعالنية للحملة.  -

اإلعالن الشفوي عن الحملة.  -
التواصل مع مشرفي الحملة لجمع التبرعات من طالب المدرسة.  -

وذلك يوم الخميس الموافق 2016-12-1.  -

ــى  ــم عل ــة الدائ ــرص المدرس ــرور و ح ــة للم ــي واإلدارة العام ــن وزارة التعليــم والتعليــم العال ــي إطــار التعــاون بي ف
دعــم أنشــطة التثقيــف والتأهيــل الذاتــي واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة فــي المســارين التربــوي 
والتعليمــي  و تعميــق المشــاركة المجتمعيــة، شــاركت لجنــة الســالمة المروريــة بمدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل 
ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بحضــور فعاليــات  )أســبوع المــرور الخليجــي الموحــد فــي نســخته الثالثــة والثالثيــن 
تحــت شــعار »حياتــك أمانــة “حــول برامــج التوعيــة المروريــة ، بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب 
الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتوصياتــه الجليلــة وتحــت إشــراف األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري 
ــي ســاحة درب  ــاء 15-3-2017م ف ــوم األربع ــك ي ــرور وذل ــة للم ــة اإلدارة العام ــر شــؤون الطــالب وتحــت رعاي مدي

الساعي 

زيارة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحدحملة أنا أغاثي 
 في نسخته الثالثة والثالثين تحت شعار

 »حياتك أمانة«
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فــي إطــار التعــاون مــع اإلدارة العامــة للمــرور و حــرص المدرســة الدائــم علــى دعــم أنشــطة التثقيــف والتأهيــل الذاتــي 
واالعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية الكاملــة فــي المســارين التربــوي والتعليمي  و تعميــق المشــاركة المجتمعية، 
شــارك طــالب جماعــة الســالمة المروريــة وطــالب جماعــة األمــن والســالمة والمجلــس الطالبــي بمدرســة علــى بن جاســم 
بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن بحضــور فعاليــات  )درب الســاعي ( حــول برامــج التوعيــة المروريــة ، 
بتوجيهــات الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتوصياتــه الجليلــة 
وتحــت إشــراف األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي المــري  مديــر شــؤون الطــالب وذلــك يــوم االثنيــن 15-12-2016م فــي 

ســاحة درب الســاعي 

فــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه الدولــة بضــرورة الغــذاء ودعــم الــدول التــي تتعــرض للمجاعــات وحرصــاً منــا علــى 
تقديــم مــا يلــزم للطــالب لمعرفــة الغــذاء الصحــي والعــادات الصحيــة الســليمة لتنــاول الغــذاء وتماشــيا مــع مــا يدرســه 

الطــالب مــن معلومــات عــن الغــذاء الصحــي ســواء فــي مــادة األحيــاء أو فــي مــادة العلــوم االجتماعيــة 
قــام أ / محمــد زايــد، مــدرس العلــوم االجتماعيــة ومشــرف جماعــة أصدقــاء البيئــة بتقديــم محاضــرة عــن المناســبات 
البيئيــة وهــو يــوم الغــذاء العالمــي لصــف عاشــر/2 وقــد تناولــت فــي ذلــك تقديــم العــادات الصحيــة الضــارة بتنــاول الغــذاء 

مثــل عــدم تنــاول وجبــة اإلفطــار، واإلفــراط فــي تنــاول الطعــام، وتنــاول الدهــون. والتعريــف بمخاطــر تلــك العــادات 
كمــا تــم توضيــح الهــرم الغذائــي وضــرورة الغــذاء الصحــي الســليم للجســم مــن خــالل التــوازن الغذائــي وتنــاول الطعــام 

بكميــات معتدلــة بــال إفــراط وال تفريــط 
ثــم ذكــر أمثلــة متعــددة علــى بعــض األغذيــة وفوائدهــا وغناهــا بالمعــادن والفيتامينــات وشــرح فائــدة كل طعــام وتوضيــح 

مــا ينجــم عنــه إذا حــدث تقصيــر فــي تنــاول األغذيــة 
وقــد شــارك الطــالب بصــورة جيــدة فــي المحاضــرة وتمــت االســتفادة القصــوى لهــم واتضــح ذلــك مــن خــالل المشــاركات 

بعــد المحاضــرة وطــرح العديــد مــن األســئلة.

زيارة المعرض المروري
اليوم العالمي للغذاء بفعاليات درب الساعي
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فــي ظــل حــرص مدرســتنا مدرســة علــى بــن جاســم بــن محمــد آل 
ــد هللا  ــادي عب ــتاذ ه ــات األس ــن وتوجيه ــتقلة للبني ــة المس ــي الثانوي ثان
البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص لجماعــة أصدقــاء البيئــة 
ــة كل مــا هــو  ــد، بمواكب ــي يشــرف عليهــا أ/ محمــد زاي بالمدرســة ،الت
ــداف  ــا أه ــون  له ــي يك ــة والت ــي المشــاريع الفعال ــد والمشــاركة ف جدي
واضحــة تفيــد الطــالب والمجتمــع القطــري قامــت جماعــة أصدقــاء البيئة 
ــة  ــرآن النباتي ــة الق ــدس محمــد حســونة مــن حديق بالتنســيق مــع المهن
ــن جاســم تســتهدف مجموعــة  ــي ب ــل محاضــرة داخــل مدرســة عل بعم
ــادة الوعــي البيئــي تجــاه  كبيــرة مــن الطــالب ويكــون الهــدف منهــا زي
النباتــات البيئيــة فــي المجتمــع القطــري ومنطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة 
بشــكل عــام والربــط الجيــد بيــن مــا يطلــع عليــه الطالــب مــن نباتــات فــي 
القــرآن الكريــم ومــا يــراه فــي الحقيقــة وبيــان أهميــة ذلــك وفائــدة كل 

شــجرة ونبتــه وفمــا تســتخدم.
 وقــد اســتغرقت المحاضــرة الســاعة والنصــف واســتهدفت طــالب ثانــي 

عشــر وعاشــر.

ضمــن تفعيــل قيــم لجنــة التربيــة القيمــة قامــت اللجنــة بتفعيــل قيمــة قرآنــي نــوري حيــث تــم التواصــل مــع طالب المدرســة 
والهيئــة اإلداريــة والتدريســية وذلــك لتفعيــل ختــم القــرآن، حيــث تــم توزيــع أجــزاء القرآن علــى الطــالب والمعلمين 

واستجاب الطالب في حملة ختم القرآن وكذلك الهيئة التدريسية واإلدارية.

 

حملة مشروع ختم القرآن  حديقة القرآن النباتية
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انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة المدرســة وحرصهــا الدائــم علــى التنميــة الطالبيــة 
وبتوجيهــات  والتعليمــي  التربــوي  المســارين  علــى  واإلرشــاد  والتوجيــه 
الفاضــل المحتــرم األســتاذ / هــادي عبــدهللا البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب 
الترخيــص وتوصياتــه الجليلــة نظمــت مدرســة علــي بــن جاســم بــن محمــد ال 
ــوان )ظاهــرة التأخــر  ــة بعن ــن محاضــرة تربوي ــة المســتقلة للبني ــي الثانوي ثان
الصباحــي وتأثيرهــا علــي المســتوي الدراســي ( قدمهــا األخصائــي االجتماعــي 
األســتاذ / محمــد حســن للطــالب متكــرري التأخيــر الصباحــي للصــف الحــادي 
عشــر والحــادي عشــر أدبــي 2 والثانــي عشــر يــوم الخميــس الموافــق 2-23-

2017م المــكان مســرح المدرســة .
 وقــد تناولــت المحاضــرة عــدة نقــاط ومحــاور كان مــن أهمهــا شــرح وتوضيــح 
مفهــوم ظاهــرة التأخــر الصباحــي، أســباب التأخــر الصباحــي مــن ســهر الطالب 
ــى  ــب القــدرة عل ــاد الطال ــة، افتق ــوم المتأخــر ليــال، ســوء األحــوال الجوي والن
ــن البيــت والمدرســة، عــدم توفــر  ــم الســليم للوقــت، وبعــد المســافة بي التنظي
ــه  ــل إخوت ــي أمــره بتوصي ــل ول ــب، تكليــف الطالــب مــن قب وســيلة نقــل للطال

إلــى مدارســهم ممــا يترتــب عليــه تأخــره عــن الطابــور الصباحــي، اآلثــار المترتبــة عــن التأخــر الصباحــي عــن طابــور 
الصبــاح حيــث ضعــف التحصيــل الدراســي، الحرمــان مــن دروس الحصــص األولــى.

ــى  ــم عل ــة ورســالة المدرســة وحرصهــا الدائ ــا مــن رؤي انطالق
تعريــف الطــالب باألنظمــة والقوانيــن والتوجيــه واإلرشــاد علــى 
المســارين التربــوي والتعليمــي نظمــت مدرســة علــي بــن جاســم 
ــوان  ــاء بعن ــن لق ــتقلة للبني ــة المس ــي الثانوي ــد ال ثان ــن محم ب
ــالب الصــف  ــة ( لط ــات المدرس ــلوكية وسياس ــة الس ) السياس
ــرح  ــق 21/ 9 /2016م  بالمس ــاء المواف ــوم األربع ــر ي العاش
وقــد قــدم الورشــة األســتاذ/ هــادي عبــد هللا البريــدي مديــر 
المدرســة والنائــب االداري و النائــب االكاديمي والســيد المرشــد 
األكاديمــي والســيد األخصائــي االجتماعــي والســيد مســؤول 
ــدة  ــت المحاضــرة ع ــد تناول ــاد بالمدرســة وق ــه واإلرش التوجي

ــاط كان مــن أهمهــا : محــاور ونق
 شــرح وتوضيح تدرج السياســة الســلوكية والنماذج الســلوكية 
ــي حــال  ــة ف ــاب واإلجــراءات المترتب بالمدرســة ، سياســة الغي
اســتمرار الطالــب فــي الغيــاب ، سياســة التأخيــر الصباحــي 
ــم شــرح  ــث ت ــي ، حي ــتوى الدراس ــي المس ــلبي ف ــره الس وتأثي
ــات  ــى الصعوب ــب عل ــل التغل ــن اج ــددة م ــات مح ــل آلي بالتفصي
ــالل  ــن خ ــراً م ــى الحضــور مبك ــالب عل ــز الط ــية لتحفي الدراس
ــي  ــي يوم ــج زمن ــد برنام ــك بتحدي ــت وذل ــد للوق ــم الجي التنظي
الطلبــة،  للدراســة والنشــاطات األخــرى ،حقــوق وواجبــات 
ــات  ــة والمخالف ــة بالمدرس ــر المرغوب ــلوكيات غي ــح الس توضي
ــالت  ــوب الحاف ــة ، سياســة رك ــراءات التأديبي ــلوكية واإلج الس
ــة  ــة متابع ــا، آلي ــرض منه ــة والغ ــات المنزلي ــة الواجب ، سياس
الضبــط  بلجنــة  والتعريــف  للطــالب  األكاديمــي   التحصيــل 
الســلوكي بالمدرســة ومهــام عملهــا ،كمــا تطــرق الســيد النائــب 
واالختبــارات  التقييــم  لسياســة  تفصيلــي  لشــرح  األكاديمــي 
التشــخيصية وخطــة األنشــطة الالصفيــة كمــا قــام المرشــد 
األكاديمــي بتقديــم عــرض شــامل عــن المســارات التعليميــة 
بالمدرســة وقــدم مســؤول التوجيــه واإلرشــاد عــرض عــن آليــة 
العمــل التطوعــي والمؤسســات التــي يســتطيع الطالــب االلتحــاق 
ــي  ــام االخصائ ــا ق ــل التطوعــي . كم ــاء ســاعات العم ــا إلنه به
ــح  ــة الصــف العاشــر بتوضي االجتماعــي المســؤول عــن مرحل
ــه  ــتعانة ب ــي واالس ــي االجتماع ــع االخصائ ــة التواصــل م أهمي
فــي تنظيــم الوقــت واالعــداد للمذاكــرة وفــي حيــن مواجهــة 

ــكالت  المش

محاضرة عن ظاهرة التأخير الصباحي
 وتأثيرها على المستوى الدراسي
 للصف الحادي عشر والثاني عشر

شرح  سياسة التقويم السلوكي
 وسياسات المدرسة
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     انطالقــاً مــن رؤيــة ورســالة 
المدرســة وحرصهــا الدائــم علــى 
والتوجيــه  الطالبيــة  التنميــة 
واإلرشــاد علــى المســارين التربوي 
ــي  ــة عل ــت مدرس ــي  نظم والتعليم
ثانــي  ال  محمــد  بــن  جاســم  بــن 
ــة  ــن ورش ــتقلة للبني ــة المس الثانوي
تعريفيــة عــن  بعنــوان )سياســة 
 ) بالمدرســة  الســلوكي  التقويــم 
عشــر  الحــادي  الصــف  لطــالب 
الصــف  وطــالب  الثانيــة  الحصــة 
الثانــي عشــر الحصــة الثالثــة بهدف 
توعيــة الطــالب باللوائــح والقوانين 
المدرســية يــوم األثنيــن الموافــق 
19/ 9 /2016م بالمســرح تحــت 
هــادي  األســتاذ  وتوجيــه  رعايــة 

عبــد هللا البريــدي مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص وقــد قــدم الورشــة الســيد النائــب اإلداري أ/ســعيد عبــد الهــادي 
والمرشــد األكاديمــي أ /محمــود العكفــة واألخصائــي االجتماعــي أ/ محمــد حســن بالمدرســة ، وقــد تناولــت المحاضــرة 

عــدة محــاور ونقــاط كان مــن أهمهــا :
شــرح وتوضيــح تــدرج السياســة الســلوكية والمخالفــات الســلوكية التــي يجــب أن يتجنبهــا الطالــب مرتبــة بحســب حدتهــا 
تصاعديــاً مــن الدرجــة األولــى إلــى الدرجــة الرابعــة  والنمــاذج الســلوكية بالمدرســة، سياســة التأخيــر الصباحــي وتأثيــره 
الســلبي علــى  المســتوى الدراســي، حيــث تــم شــرح آليــات محــددة مــن أجــل التغلــب علــى الصعوبــات الدراســية ،لتحفيــز 
الطــالب إلــى الحضــور مبكــراً مــن خــالل التنظيــم الجيــد للوقــت وذلــك بتحديــد برنامــج زمنــي يومــي للدراســة والنشــاطات 
ــي  ــب ف ــي حــال اســتمرار الطال ــة ف ــم 23 لســنة 2014م واإلجــراءات المترتب ــرار رق ــاب والق األخــرى ، سياســة الغي
الغيــاب ،حقــوق وواجبــات الطلبــة، توضيــح الســلوكيات غيــر المرغوبــة بالمدرســة  ، سياســة الباصــات  ،االســتئذان 
، سياســة األمــن والســالمة ،سياســات اســتخدام مرافــق المدرســة ، سياســة تقييــم الطلبــة ، العمــل التطوعــي والتأكيــد 
علــى الطــالب الذيــن لــم يقومــوا بإنهــاء العمــل التطوعــي بضــرورة إنهائــه وذلــك حســب قــرار ســمو الشــيخ تميــم للعــام 
2008 والــذي ينــص علــى أنــه  لــن يســمح ألي طالــب بدخــول اختبــارات نهايــة الصــف الثانــي عشــر إال بعــد االنتهــاء 
مــن قضــاء 25 ســاعة عمــل تطوعــي فــي أي مؤسســة غيــر ربحيــة  ، سياســة الواجبــات المنزليــة والغــرض منهــا، أليــة 
متابعــة التحصيــل األكاديمــي  للطــالب ،مشــروع الطالــب المثالــي ، مشــروع الصــف المثالــي والتعريــف بلجنــة الضبــط 

الســلوكي بالمدرســة ومهــام عملهــا .
   وفــي نهايــة المحاضــرة فتــح بــاب النقــاش بيــن الطــالب والســادة المحاضريــن ، كمــا تــم توزيــع نســخة مــن سياســة 
الســلوك وعقــد االلتــزام األخالقــي والتوقيــع علــى اســتالم سياســات المدرســة  ومجموعــة مــن المطويــات وجــدول تنظيــم 

الوقــت فــي بدايــة الورشــة علــى الطــالب.

   ورشة سياسة استخدام الباصات المدرسية       
     لمشرفي وسائقي الباصات بالمدرسة

ورشة شرح السياسة السلوكية
 لطالب الصف الحادي عشر والثاني عشر 
بالمدرسة للعام الدراسي 2017/2016م

فــي إطــار حــرص المدرســة 
البيئــة  توفيــر  علــى 
فــي  اآلمنــة  المدرســية 
وتوفيــر  االتجاهــات  كافــة 
المطلوبــة  النقــل  خدمــات 
اللوائــح  بموجــب  للطــالب 
المدرســة  تتبعهــا  التــي 
وتحمــل المســؤولية الكاملــة 
علــى المســارين التربــوي 
والتعليمــي ، نظمت مدرســة 
علــى بــن جاســم بــن محمــد 
آل ثانــي الثانويــة المســتقلة 
 ( لشــرح  ورشــة  للبنيــن 
سياســة اســتخدام الباصــات 
لمشــرفي   ) المدرســية 
الباصــات  وســائقي 
بتوجيهــات  بالمدرســة 

الفاضــل المحتــرم مديــر المدرســة وصاحــب الترخيــص األســتاذ / هــادي عبــد هللا البريــدي وتحــت إشــراف نائــب المديــر 
للشــؤون اإلداريــة والطالبيــة األســتاذ / ســعيد عبــد الهــادي واألخصائــي االجتماعــي األســتاذ / محمــد حســن الــذي بإقــام 
بأعــداد وتقديــم الورشــة  وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق 27-9-2016م بغرفــة التطويــر المهنــي وقــد تناولــت الورشــة 

أهمهــا: مــن  كان  ومحــاور  نقــاط  عــدة  
 توزيــع نســخة مــن سياســة الباصــات المدرســية للعــام الدراســي 2017/2016م علــى مشــرفي الباصــات والســائقين 
بالمدرســة وتناولهــا بالشــرح والتوضيــح ، ترقيــم الباصــات ووضــع لوحــات باســم المنطقــة والمشــرف المســؤول ‘ورقــم 
الخــط الســاخن، التأكيــد علــى تحميــل وإنــزال الطــالب مــن بــاب المنــزل الــى داخــل المدرســة  وبالعكــس، عــدم الســماح 
لألشــخاص غيــر المصــرح لهــم أن يصعــدوا علــى متــن البــاص، عــدم الســماح للطــالب بالصعــود إلــى البــاص إال بعــد 
أن يكــون الســائق علــى مقعــد القيــادة ،توقيــع الطــالب علــى تعهــد اســتخدام الحافــالت المدرســية وجمعهــا فــي اليــوم 
التالــي بعــد توقيــع ولــي األمــر  وتســليمهم نســخة ورقيــة مــن سياســة الباصــات وإجــراءات األمــن والســالمة والتأكيــد 
علــى عــدم الســماح للطــالب باصطحــاب الجــوال والحــب والعلكــة داخــل البــاص ، التأكــد مــن جاهزيــة الباصــات وتوفــر 
وســائل االمــن والســالمة مــن طفايــات وحقيبــة اإلســعافات االوليــة وغيرهــا قبــل االنطــالق وإبــالغ إدارة المدرســة عــن 
أيــة أعطــال فنيــة وتفعيــل اســتمارات األمــن والســالمة للباصــات ،اصطحــاب حقيبــة اإلســعافات األوليــة مــع المشــرف 
، التأكيــد علــى حصــر الغيــاب اليومــي للطــالب بالبــاص وعمــل كشــوف توضــح ذلــك ، المعرفــة التامــة بأماكــن نــزول 
وركــوب الطــالب ، عــدم التوقــف لتحميــل أو تنزيــل الطــالب فــي المناطــق الخطــرة وغيــر المناســبة كالمنعطفــات وتقاطــع 
الطــرق و توفيــر بطاقــة تعريــف لــكل طالــب بالباصــات ، إبــالغ إدارة المدرســة عنــد الغيــاب وذلــك لتوفيــر البديــل ،حــث 
الطــالب علــى االلتــزام بالهــدوء والســلوكيات الحســنة وتطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة للطــالب المخالفيــن ســلوكيا لنظــم 
وسياســة الباصــات وفــي حالــة وقــوع تخريــب بالبــاص ويلــزم ولــي األمــر بدفــع نفقــات التخريــب حســب مــا يتناســب 

وثمــن مــا تــم إتالفــه وفــي نهايــة الورشــة تــم فتــح بــاب الحــوار والمناقشــة .
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شرح سياسة التقويم السلوكي ألعضاء 
الهيئة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة

 للعام الدراسي 2017/2016م

ورشة ))طرق االستذكار الجيد(( 

المدرســة       انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة 
والتطويــر  التنميــة  علــى  الدائــم  وحرصهــا 
ــن  ــى ب ــة عل ــت مدرس ــة نظم ــي بالمدرس المهن
ــة المســتقلة  ــي الثانوي ــد آل ثان ــن محم جاســم ب
للبنيــن ورشــة بعنوان سياســة التقويم الســلوكي 
وآليــة عمــل المعلــم مــع الطــالب بالمدرســة وفق 
ــل  ــن قب ــلوكي الصــادرة م ــم الس ــة التقوي سياس
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي وذلــك لألعضــاء 
الخميــس  يــوم  والتدريســية  اإلداريــة  الهيئــة 
الموافــق 2016/10/6م  تحــت رعايــة وتوجيه 
األســتاذ هــادي عبــد هللا البريــدي مدير المدرســة 
الســيد  مــن  وبإشــراف  الترخيــص  وصاحــب 
ــادي  ــد اله ــعيد عب ــتاذ / س ــب اإلداري األس النائ

المــري وقــد قــام بإعــداد وتقديــم الورشــة األخصائييــن االجتماعييــن بالمدرســة األســتاذ/ محمــد حســن واألســتاذ/ طــارق 
ــا : ــن أهمه ــاور كان م ــاط ومح ــدة  نق ــت الورشــة ع ــي مســرح المدرســة وتناول ــى ف مصطف

شــرح وتوضيــح تــدرج السياســة الســلوكية والنمــاذج الســلوكية بالمدرســة وأهــداف سياســة التقويــم الســلوكي ، دور 
المعلــم كمــا هــو منصــوص عليــه بسياســة التقويــم الســلوك نحــو إدارة الســلوك فــي الفصــل ، أشــكال تعزيــز الســلوك 
اإليجابــي )التعزيــز المعنــوي - التعزيــز المادي)،خطــوات التعزيــز اإليجابــي وضوابط تعزيز الســلوك اإليجابــي ، إجراءات 
تعديــل الســلوك وتصنــف المخالفــات الســلوكية إلــى أربــع درجــات مرتبــة بحســب حدتهــا تصاعديــا مــن الدرجــة األولــى 
إلــى الدرجــة الرابعــة و اإلجــراءات التأديبيــة لمخالفــات الدرجــة األولــى ودور المعلــم ومخالفــات الدرجــة الثانيــة والثالثــة 
والرابعــة والتــي يقــوم فيهــا المعلــم بتحويــل الطالــب مباشــرة إلــى المشــرف اإلداري ، أليــة دور عمــل المعلــم فــي متابعــة 
ــة ، عــرض التعهــدات  ــات المنزلي ــاب الطــالب ، سياســة الواجب ــم فــي متابعــة غي ــة عمــل المعل ــر الصباحــي، آلي التأخي
واإلنــذارات الخاصــة بالمنســقين والمدرســين، وأنمــاط اإلدارة الصفيــة وســمات المعلــم الجيــد ) الشــخصية والمهنيــة ( 

وكيفيتــه التعامــل مــع المشــكالت الصفيــة ، سياســة وتشــكيل ودور لجنــة الضبــط الســلوكي بالمدرســة.
ــة المنصــوص عليهــا بسياســة التقويــم  ــم التأكيــد علــي اإلرشــادات والتوجيهــات العامــة الخاصــة بالمــادة الثامن كمــا ت
الســلوكي ومنهــا التأكيــد علــي العــدل والمســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع فئــات الطلبــة بالمدرســة، مراعــاة الفــروق 
الفرديــة بيــن الطلبــة ، االبتعــاد عــن األســاليب غيــر التربويــة فــي معالجــة المخالفــات الســلوكية مثــل اإليــذاء الجســدي 
والنفســي بكافــة أنواعــه - الحســم مــن درجــات المــواد والتهديــد بهــا - حرمــان الطالــب مــن تنــاول وجبــة اإلفطــار فــي 
موعدهــا - تكليــف الطالــب بنســخ الواجــب المدرســي عقابــا لــه - عــدم إثــارة واســتفزاز الطالــب بمــا يدفعــه إلــى ارتــكاب 
الســلوك الخاطــئ أو الغيــاب عــن المدرســة -الســخرية واالســتهزاء بشــخص الطالــب - العقــاب الجماعــي بســبب مخالفــة 

فرديــة ارتكبهــا أحــد الطلبــة.
ــوار  ــاب الح ــح ب ــم فت ــة ت ــة الورش ــي نهاي ــذا الصــدد .وف ــي ه ــن ف ــادة المعلمي ــن الس ــالت م ــدة مداخ ــاك ع ــت هن وكان
والمناقشــة كمــا تــم توزيــع نســخة مــن العــرض التقديمــي للورشــة ونمــاذج اإلنــذارات والتعهــدات علــى أعضــاء الهيئــة 

ــل . ــة والتدريســية عــن طريــق اإليمي اإلداري

الفاضــل  بتوجيهــات 
ــر المدرســة وصاحــب  مدي
الترخيــص الســيد هــادي 
البريــدي  هللا  عبــد 
عبــد  ســعيد  والفاضــل 
اإلداري  النائــب  الهــادي 
ــي إطــار خطــة شــؤون  وف
الطــالب لرفــع المســتوى 
للطــالب  األكاديمــي 
نظــم  أكاديميــاً  الضعــاف 
االجتماعــي  األخصائــي 
طــارق مصطفــى ورشــة 
طــرق   « بعنــوان  عمــل 
 « الجيــد  االســتذكار 
فــي  الضعــاف  للطــالب 
منتصــف  اختبــارات 
األول. الدراســي  الفصــل 

وفــي الورشــة تــم مناقشــة الطــالب فــي أســباب تدنــي المســتوى األكاديمــي فــي اختبــارات منتصــف الفصــل الدراســي 
األول، حيــث تــم الشــرح بالتفصيــل آليــات محــددة مــن اجــل التغلــب علــى الصعوبــات الدراســية لتحفيــز الطــالب ومــن 

هــذه اآلليــات:
خطــوات هامــة لالســتذكار  منهــا ) اقــرأ الموضــوع قــراءة ســريعة ، أعــد هــذه القــراءة بتأنــي مــع التجزئــة ، اســترجع 
الموضــوع كامــال ، حــدد الكلمــات الهامــة بقلــم الرصــاص ، حــاول أن تكتــب ملخصــا للموضــوع ،  مــن الضــروري فهــم 
المــادة وليــس حفظهــا ، حــاول أن تمنــح ذاكرتــك قــوة اإلبصــار ، ثــق تمامــا بــأن الذاكــرة هــي معــول التذكــر  (  كمــا تــم 
توضيــح آليــة كيــف يســتذكر الطالــب دروســه )بــان يوفــر جميــع األدوات التــي يحتاجهــا ،يتذكــر بــأن المذاكــرة ليســت 
قــراءة  ، يلــق نظــرة ســريعة علــى الموضوعــات التــي ينــوي اســتذكارها ، ال ينشــغل بغيــر المذاكــرة ، بعــد االنتهــاء مــن 

المذاكــرة يقــوم باختبــار نفســه ( 
كمــا تــم التوضيــح للطــالب أهميــة تحديــد وتنظيــم العطلــة األســبوعية )  أخبــر أصدقائــك بمواعيــد وقــت فراغــك أثنــاء 
ــس  ــة األســبوعية ولي ــي العطل ــال ف ــا طوي ــي تســتغرق وقت ــل نشــاطاتك الت ــارات ، اجع ــادل الزي ــة األســبوعية لتب العطل
فــي األيــام العاديــة ، اســتفد مــن عطلــة األســبوع فــي المراجعــة الشــاملة للمــواد التــي أخذتهــا  ، اســتفد مــن العطلــة 
األســبوعية فــي إتمــام بعــض الواجبــات المدرســــــية التــي تســتغرق وقتــا طويــال ، اســتفد مــن العطلــة األســبوعية فــي 
ممارســة هواياتــك المفضلــة ونشــاطاتك االجتماعيــة ، اســتفد مــن العطلــة األســبوعية بالتقــرب إلــى هللا ســبحانه وتعالــى 
بتـــالوة القــرآن الكريــم وأداء صــالة الجمعــة ،اســتفد مــن العطلــة األســبوعية فــي االســتعداد والتحضيــر لألســبوع القــادم 
( وتــم فــي نهايــة المحاضــرة فتــح بــاب النقــاش بيــن الطــالب والمحاضــر, كمــا تــم توزيــع مطويــة بعنــوان )فوائــد تحديــد 

أوقــات المذاكــرة  (وقــام الطــالب بتعبئــة اســتبانة عــن أســباب ضعــف المســتوى األكاديمــي .
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         أعز مكان في الدنا سرج سابح        وخير جليس في الزمان كتاب.
ــة  ــة عــن أهمي ــدوة تثقيفي ــخ 3-5- 2017ن ــم بتاري ــدم مركــز مصــادر التعل ــراءة( ق ــي إطــار ترســيخ قيمــة )حــب الق ف
ــات  ــالل فعالي ــراءة خ ــي للق ــوم العالم ــال بالي ــات االحتف ــن فعالي ــرأ« ضم ــة اق ــعار »أم ــت ش ــم تح ــب العل ــراءة وح الق
أســبوع القــراءة تضمنــت محاضــرة عــن أهميــة القــراءة ودورهــا فــي حيــاة ورقــي الشــعوب والحضــارات فــي 
ــا  ــدوة ثماره ــت الن ــد آت ــاة االنســان، وق ــي حي ــراءة ف ــة الق ــة وقيم ــى أهمي ــرف عل إطــار حــّث الطــالب وتحفيزهــم للتع
ــخ. ــر صفحــات التاري ــم عب ــي األم ــى وســر رق ــة األول ــة المعرف ــا بواب ــراءة  كونه ــام بالق ــى االهتم ــزت الطــالب إل وحف

. 

ــبها  ــا ويكس ــا يفعله ــن مم ــبات ، ولك ــتجدات ومناس ــن مس ــا م ــري حوله ــا يج ــلخ مم ــة لتنس ــة التعليمي ــن العملي ــم تك ل
روح الحيــاة أن تتفاعــل وتســتجيب مــع مــا حولهــا مــن لمحــات ومناســبات تعيــد الماضــي بعبقــه وكنــوزه أو تتماشــى 
مــع الحاضــر ومســتجداته أو تستشــرف المســتقبل اســتعداًدا لــه واســتقبااًل لمــا يحمــل بيــد قويــة ؛ ومــن ثــم كنــا دائمــا 

ــات ومســتجدات  ــا مــن مناســبات ومجري متفاعليــن مــع مــا حولن

اليوم العالمي للسالم توطئة المناسبات

كشــافة علــي بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي الثانويــة المســتقلة للبنيــن تنظــم احتفاليــة باليــوم العالمــي للســالم علــى مــدى 
يوميــن حيــث تــم تنفيــذ برنامــج إذاعــي فــي طابــور الصبــاح تعميقــا لمعــارف الطــالب بأهميــة اليــوم العالمــي للســالم ومــا 
يعنيــه االحتفــال بــه واإلشــارة إلــى ســبق اإلســالم لنشــر ثقافــة الســالم كمــا تــم تنظيــم ورشــة للطــالب فــي مركــز مصــادر 
التعلــم تنــاول فيهــا أ/ جمــال خليفــة منســق العلــوم االجتماعيــة ومــدرب التنميــة البشــرية تأريخــات مهمــة علــى طريــق 
تحقيــق الســالم ثــم تنــاول القائــد محمــد النوســاني قائــد فرقــة الكشــافة مضمــون وأهميــة لفــظ الســالم فــي اإلســالم وكيــف 
أنــه اســم ديننــا واســم للجنَّــة وتحيــة المؤمنيــن فــي الجنــة ووصــف ألعظــم ليلــة وهــي ليلــة القــدر وختــام أعظــم أركان 
اإلســالم وهــو الصــالة كمــا تحــدث عــن دور الكشــافة فــي نشــر الســالم وتنــاول مبــادرة رســل الســالم لخــادم الحرميــن 
وملــك الســويد واحتفــاالت الكشــافة باألســبوع العالمــي للســالم والــذي يســتمر مــن 18 ـ 2/24 مــن كل عــام ومبــادرات 
كشــافة لبنــان فــي ســلوفينيا مــن خــالل مشــروع خيمتــي خيمتــك الــذي يهتــم برعايــة النازحيــن والمســاعدة فــي توفيــر 
المســكن والملبــس والمــأكل والعــالج لهــم. كمــا أشــار لتجــارب كولومبيــا وأندونســيا  فــي هــذا المضمــار كنمــاذج لنشــر 

الكشــافة لثقافــة الســالم.
وقــد حضــر الورشــة كشــافو علــي بــن جاســم القدامــى بزيهــم الكشــفي ومعهــم عناصــر مــن طــالب المدرســة المرشــحين 

لالنضمــام لفريــق الكشــافة.
وصــرح األســتاذ/ هــادي البريــدي مديــر المدرســة بأنــه يؤمــن بأهميــة الــدور الــذي يمكــن للكشــافة العالميــة أن تضطلــع 
بــه فــي تفعيــل مفهــوم الســالم عبــر العالــم وأنــه يتطلــع لقيــام كشــافة قطــر بــدور كبيــر فــي هــذا المضمــار انطالقــا مــن 

ريادتهــا المشــهود لهــا بهــا فــي كل المجــاالت ومنهــا المجــال الكشــفي.

ورشة )) حب القراءة (( 
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ــة وعــي الطــالب  ــدف تنمي ــك به ــي القطــري وذل ــوم البيئ ــي الخليجــي والي ــوم البيئ ــال بالي ــام باالحتف ــار االهتم ــي إط ف
ــة   ــى البيئ ــة عل ــي المحافظ ــر ف ــة قط ــي ودور دول ــاون الخليج ــس التع ــح دول مج ــة توضي ــى البيئ ــاظ عل ــة الحف بأهمي
وفــى هــذا اإلطــار شــاركت جماعــة أصدقــاء البيئــة بمدرســة علــي بــن جاســم فــي تفعيــل يــوم البيئــة الخليجــي 
التالــي  اإلذاعــي  البرنامــج  شــمل  وقــد  الصباحيــة  اإلذاعــة  تفعيــل  خــالل  مــن  وذلــك  القطــري  البيئــة  ويــوم 

  اإلفتتاح : القرآن الكريم والحديث الشريف 
كلمة عن أهمية االحتفال باليوم البيئي الخليجي والقطري 

مسابقة ثقافية عن اليوم البيئي وقد تفاعل الطالب مع البرنامج اإلذاعي وتم تقديم جوائز عينية للمشاركين أثناء اإلذاعة  

هــذا  ومــن  البيئيــة  المشــاكل  مــن  والحــد  البيئــة  علــى  بالحفــاظ  الدولــة  توليــه  الــذي  االهتمــام  إطــار  فــي 
الفاضــل  ومديرهــا  للبنيــن  المســتقلة  الثانويــة  جاســم  بــن  علــي  مدرســة  مدرســتنا/  ســعت  المنطلــق 
القطريــة  البيئــة  يميــز  مــا  أهــم  إلبــراز  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  البريــدي،  هللا  عبــد  هــادي  األســتاذ/ 
البيئــي التــوازن  علــى  للحفــا  الموائــل  تلــك  أهميــة  حــول  الطــالب  وتثقيــف  الهامــة  موائلهــا  علــى  والتعــرف 
قــام أ / محمــود عبــد هللا، مــدرس األحيــاء. بمعاونــة طــالب صــف 12 طبــي 2 المتميــزون بتقديــم العــرض التوضيحــي 
لمحاضــرة اليــوم العالمــي للموائــل مــع الشــرح المســتفيض لباقــي طــالب الصــف عــن اليــوم العالمــي للموائــل وأســباب 
انقراضهــا والتعــرف علــى أمثلــة لهــا مثــل المهــا العربــي والنمــر العربــي والغــزالن ومواطــن تواجدهــا فــي العالــم العربــي 
والــدب القطبــي تحــت إشــراف أ/ محمــد زايــد مســؤول جماعــة أصدقــاء البيئــة بمدرســة علــى بــن جاســم الثانويــة للبنيــن. 
وقــد نالــت المحاضــرة رضــا الطــالب وطالبــوا بتقديــم مزيــد مــن المحاضــرات المماثلــة كمــا قــام األســتاذ صــالح علــي 
بعمــل مطويــة عــن اليــوم العالمــي للموائــل متضمنــة المعلومــات المهمــة عــن النمــر العربــي والغــزالن والمهــا وأهميــة 
الموائــل وكيفيــة الحفــاظ عليهــا ثــم أجــرى مســابقة بيــن الطــالب مــن خــالل المعلومــات التــي اطلعــوا عليهــا فــي المطويــة

االحتفال باليوم البيئي
 )الخليجي – القطري(

اليوم العالمي للموائل
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احتفال اليوم الوطني 

تحقيقــاً لرؤيــة المدرســة التــي تنبــع مــن رؤيــة قطــر الوطنيــة ، فقــد قامــت مدرســة علــي بــن جاســم باحتفاليــة اليــوم 
الوطنــي يــوم األربعــاء الموافــق 14-12-2016 م  وقــد تنــاول برنامــج االحتفــال فقــرات متنوعة  منها كلمة الســيد مدير 
المدرســة وكلمــة أوليــاء األمــور والمجلــس الطالبــي وفقــرة الشــعر النبطــي  والمســابقات التاريخيــة والثقافية ومســرحية  
بعنــوان )حنــا مطوعيــن الصعايــب (بجانــب  تكريــم الفائقيــن فــي اختبــارات المنتصــف واختتــم الحفــل بالعرضــة الوطنيــة 
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اليوم العالمي للعمال اليوم الرياضي للدولة

فــي إطــار األنشــطة اإلثرائيــة 
الموهوبيــن  للطــالب 
ــم مشــاركة بعــض  ــا ت رياضي
فــي  الموهوبيــن  الطــالب 
التــي  الرياضيــة  األنشــطة 
طــارق   / بمدرســة  أقيمــت 
فــي  الثانويــة  زيــاد  بــن 
ــرة –  ــدم – طائ رياضــات )ق
يــد –ســلة( بغــرض تقديــم 
للطــالب  إثراءيــه  أنشــطة 
روح  وخلــق  الموهوبيــن 
المــدارس  مــع  المنافســة 
الفعاليــات فــي  المشــاركة 

الثانــي  الصــف  طــالب  قــام  العمــال  وليــوم  المســؤولية  لقيمــة  وتفعيــال  خيــر  فينــا  حملــة  إطــار  فــي 
وتحملهــم  لجهودهــم  منهــم  تقديــراً  وذلــك  بالمدرســة  األمــن  وحــراس  العمــال  بتكريــم   1 هندســي  عشــر 
المدرســة. لطــالب  اآلمنــة  البيئــة  توفيــر  فــي  والمســاهمة  بالمدرســة  واألمــن  النظافــة  مســؤولية 
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