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مقدمة
للمدرسة العربية أهمية بالغة في تهيئة االرضية المناسبة ألبناء الجالية
لترسيخ المبادئ والمفاهيم السامية لديهم ناهيك عن أهمية تعليم اللغة
العربية والقران الكريم والتربية اإلسالمية .وذلك من خالل توفير مستلزمات
العملية التعليمية والتربوية ،كالمناهج التخصصية المناسبة ،والمدرسين
االكفاء ،واإلدارة العلمية الناجحة ،واخيراً التعاون و البناء بين كادر المدرسة
واولياء األمور.

نبذة عن المدرسة
تأسست مدارس الهدى والنور العربية في  1989/05/13تحت اسم (مدرسة
الهدى العربية المختلطة) .وفي ايلول سبتمبر  1995ونظرا لمنهجية مجلس
االمناء الخاص بالمدرسة تخصصت (مدرسة الهدى للبنين فقط) وأنشأت
(مدرسة النور للبنات) ابتدا ًء مراحل الروضة والتمهيدي المختلطة ومن
الصف الثاني الى السابع للبنات .وفي سبتمبر  2014انشأت (مدرسة نور
الهدى) المتخصصة المختلطة لمراحل الروضة والتمهيدي والصف االول
وبقيت مدرسة النور المخصصة للبنات للمراحل من الصف الثاني الى
الصف السابع.
	•شملت مدرسة الهدى العربية للبنين خالل العام  2015ـ  2016مرحلتين:
االولى المرحلة االبتدائية من الصف الثاني الى الصف السادس.
والثانية هي (السابع كتهيئة الى  )GCSEو(الثامن )GCSEوأخيرا
مرحلة (التاسع .)AS
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نظام املدرسة
 .1اوقات الدوام:
يبدأ الدوام في مدرسة الهدى للبنين الساعة
الساعة

 9:50صباحاً وينتهي في

 3:35بعد الظهر.

 .2دوام اسابيع الفصول الثالثة:
مجموع اسابيع الدوام خالل العام
مقسمة الى ثالثة
الدراسي ( )33اسبوع،
ّ
فصول بما يناسب الدوام والعطل في
المدارس االنكليزية.
مالحظة:

ثبتت هذه الجداول مسبقاً حسب عطل
المدارس االنكليزية وتبقى النسخة
النهائية هي التي سترسل الى اولياء
االمور عبر االيميل قبل بداية كل فصل.

قد تصادف المدرسة العربية تغيير
استثنائي بجدول االسابيع تقوم به ادارة
المدرسة االنكليزية بإعالمنا به قبل بداية كل فصل  ،لما يتناسب مع ظروفهم
ومتطلباتهم  ،كما هو بالعقد المبرم بين ادارة المدرسة االنكليزية ومكتب النور.
وعليه سنكون مضطرين الى ابالغ االهالي بهذا التغيير االستثنائي قبل بداية كل
فصل.
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 .3طريقة تبليغات المدرسة:

تتم التبليغات من قبل إدارة مدرسة الهدى العربية للبنين ألي مناسبة او عطلة او
التي تؤخذ من اولياء
احتفال او اي شيء يستحق التبليغ عن طريق االيميالت
االمور عند التسجيل ،أو عن طريق الرسائل الهاتفية .وعليه فان االيميل والرسائل
الهاتفية ستكونان وسيلة التواصل بين المدرسة واولياء امور التالميذ .اما بعض
الحاالت االستثنائية االخرى فتتم عبر االتصال الهاتفي .لذا من الضروري جداً ان
تكون متابعة يومية لاليميالت.

 .4رسوم التسجيل لتالميذ المدرسة:

يبدأ التسجيل في مدرستنا لكل عام جديد في بداية الفصل الثالث .وعاد ًة خالل
ايام االسبوع (من يوم االثنين الى الجمعة) يومياً (عدا يومي السبت واألحد) في
مقر مؤسسة النور فقط وعلى العنوان المبين في نهاية هذا الكتيب .حيث تقوم
ادارة المدرسة بإرسال ايميل لجميع اولياء االمور لتبليغهم بفترة التسجيل المحددة
بتواريخ معينة  ،لتثبيت التالميذ الموجودين اصال في المدرسة للعام الدراسي
الجديد .حيث توجد مرحلتان للدفع (اما خالل الفترة المحددة ضمن الفصل
الثالث وتكون معلومة مسبقاً عبر االيميل ،او ان يضاف مبلغ كأجور تأخيرية على
الرسوم الثابتة في حالة التأخير عن الدفع للفترة المحددة ضمن الفصل الثالث).
يرجى مالحظة ما يلي:
1.1اجور المدرسة تشمل (االجور الثابتة ويضاف اليها أجور الكتب).

2.2يرفع اسم التلميذ من قوائم المدرسة بعد االول من شهر تموز السابع ،في
حالة عدم الدفع ليعطى والذين هم على قائمة االنتظار.

3.3يمكن ألولياء األمور استرجاع رسوم التسجيل للتالميذ الراغبين باالنسحاب
من المدرسة بعد دفعهم الرسوم خالل الفصل األول فقط ،بعد خصم ٪10
عن كل أسبوع من الدوام ،على أن ال يزيد مجموع الخصم على  ،٪40علما إن
الرسوم غير قابلة لالسترجاع بعد الفصل االول.
4.4ال يمكن تسجيل أي تلميذ بعد اسبوعين من بداية الدوام.
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ابتداء من 2016.07.01
رسوم التسجيل
ً
الرسوم ما عدا أجور الكتب

عدد التالميذ

 330ما عدا أجور الكتب

1

 550ما عدا أجور الكتب

2

 710ما عدا أجور الكتب
 795ما عدا أجور الكتب

3
 4فأكثر

الجدد:
 .5قبول التالميذ ُ
خالل فترة التسجيل نقوم بقبول طلبات التقديم
الجديدة للتسجيل في مدرستنا وذلك بعد نجاح
التلميذ في االختبار المحدد تبعا لعمره ومستواه
العلمي لتحديد مرحلته الدراسية ،حيث تلتزم
إدارة المدرسة التعليمات الصادرة من السلطات
التعليمية البريطانية الخاصة بالفئات العمرية،
والتي ال تسمح ان يكون الفارق العمري أكثر من
سنتين (راجع ملحق الفئات العمرية) .وعند توفر
المقاعد الشاغرة في الصفوف يتم االتصال بولي أمر التلميذ الجديد
المقبول لدينا ابتدا ًء من االول من اغسطس (الشهر الثامن) .
للتسجيل ودفع األجور الدراسية مع الكتب في مقر مؤسسة النور.
أما طريقة تقديم الطلب فتكون باالتصال عبر ايميل المدرسة او
باالتصال الهاتفي لتحديد موعد الختبار التلميذ.
Email: alhuda@alhuda.org.uk			Tel: 020802041167
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 .6المناهج الدراسية:

بعد تجربتنا مع العديد من مناهج اللغة العربية سابقاً ،تبنّينا خالل العامين
الماضيين منهج اللغة العربية العراقي ،وذلك من خالل محاوالتنا المستمرة
إليجاد المنهج األكثر مالءمة لحاجة التالميذ في المهجر .لكننا وجدنا
أنه على الرغم من توفر هذه المناهج عموماً ومنهج اللغة العربية العراقي
خصوصاً على مادة غنية في تعلم اللغة العربية ،إال أن هذه المادة لم تكن
مطروحة بالطريقة التعليمية التي تناسب طلبتنا (في المهجر) .لذلك ،وفي
خطوة غير مسبوقة ،فقد قامت إدارة مدرسة الهدى العربية للبنين بإجراء
االتصاالت مع إحدى المؤسسات هنا في بريطانيا والتي بدأت منذ أكثر
من ثالث سنوات في إعداد منهج متكامل للغة العربية خاص بالتالميذ
في المهجر ،يكون أكثر قرباً من عقلية أبنائنا ،وباألسلوب التعليمي المتبع
في المؤسسات التعليمية البريطانية .حيث يحتوي المنهج على المهارات
اللغوية األربع وهي القراءة ،الكتابة ،االستماع والمحادثة ،كما يحتوي على
نظام القصة القصيرة ناهيك عن قواعد اللغة العربية واالنشاء واالمالء،
وبمستويات علمية مختلفة وبنظام متدرج وسلس.
وبتوفيق من الباري سبحانه وتعالى ،تم االتفاق على تزويد مدرسة الهدى
العربية للبنين بالمنهج الجديد على مرحلتين ،والذي من المتوقع أن يساعد
بشكل كبير ج ًدا على تسهيل تعلم اللغة العربية لألطفال ،وبشكل شيق وممتع.
• المرحلة األولى :تم تزويدنا بمناهج (لغة العربية) للصفوف الثاني ،والثالث
والرابع للعام الدراسي  ،2016/2015و بقي طالب صفي الخامس والسادس
يستخدمون المنهج العراقي لهذه السنة فقط.

• المرحلة الثانية :سيتم تزويدنا بمناهج (لغة العربية) لصفي الخامس
والسادس وذلك ابتدا ًء من العام الدراسي .2017/2016

هذا ما يتعلق فقط باللغة العربية الخاصة بالمستويات من الثاني وحتى
السادس .أما ما يتعلق بباقي المستويات في اللغة العربية ،أو ما يتعلق بباقي
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المواد ،فإنها ستبقى على ما هي عليه ،حيث سيستمر تالميذ الصفين
السابع والثامن باستخدام كتاب صديقك العربي ،ليأهلهم المتحانات الـ
( )GCSEوطالب الصف التاسع ( )ASلكتاب الموسم العربي .وسنستمر
كذلك باستخدام نفس كتب التربية االسالمية كما في األعوام السابقة.

 .7الكتب الدراسية والقرطاسية:

توزع جميع الكتب مع الدفاتر و القرطاسية لكافة التالميذ دون استثناء في
اليوم االول من كل عام دراسي جديد.

 .8الواجب البيتي:
من المهم جد ًا من قبل األهل
متابعة الواجب البيتي لكل اسبوع
ولكل مرحلة دراسية مع التلميذ
في البيت عبر دفتر او ورقة الواجب،
لما لهذه المتابعة من اهمية كبيرة
في تطوير قابليته ومهارته .وكذلك
يمكن االستعانة بصفحة المدرسة
االلكترونية  /الواجب البيتي
(.)alhuda.org.uk/homeworks
او االتصال بمرشدة الصف مباشرة.

 .9تبليغ االدارة عند الضرورة:

تأمل إدارة المدرسة من جميع اولياء االمور تبليغها عبر االيميل
بأي تغيير
قد يحصل مثل غياب التلميذ او تغيير العنوان وأرقام الهواتف وااليميالت او أي
مستجد آخر.
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 .10التأخير عن االصطفاف الصباحي:

لالصطفاف الصباحي أهمية بالغة جداً نظرا لما يرسخه من انضباط والتزام
عند التلميذ من خالل التعليمات والتوجيهات الصباحية التي تجعله يدخل الى
الصف اكثر هدوءاً وأكثر تركيزاً .فالحضور للمدرسة صباحاً يبدأ بالتواجد
لالصطفاف الصباحي (وليس عند بداية الدرس االول) ،لذا فان أي تأخير عن
االصطفاف الصباحي يُعتبر تأخير عن الحضور للمدرسة ،ويسجل في سجل
خاص بالتأخيرات.
إن التأخير الصباحي يخلق حالة من االرباك لكل من الجهاز االداري والكادر
التعليمي في المدرسة ،حيث تقوم ادارة المدرسة باجراءات خاصة للحد من
ظاهرة التأخير الصباحي ويتطلب ذلك تفرغ عدد من الكادر االداري للقيام
ومتابعة هذه االجراءات .أما من الناحية االكاديمية فان التاخير يربك المد ّرس
ويقطع سير المحاضرة التعليمية  ،حيث يتفرغ المد ّرس بتسجيل التلميذ المتأخر
عند دخوله الصف وكذلك يقوم بايجازه عما فاته من الدرس .فمث ً
ال لو تأخر اثنان
او أكثر من التالميذ باوقات مختلفة فان الوقت االكبر من المحاضرة سيذهب
للقايام بهذه االجراءات.
وستكون لإلدارة اجراءات للحد من هذه الظاهرة ومنها:
 .أمنع دخول التلميذ للدرس األول اال بعد حضور ولي األمر وهذا ما يساعدنا
تربوياً للمتابعة مع أولياء األمور.
 .بفي حالة تكرار التأخير الكثر من مرة خالل الفصل الواحد يتم استدعاء ولي
األمر لمناقشة اسباب التاخير والحد منها.
تهدف األدارة من هذه االجراءات للحد من ظاهرة التأخير الصباحي ولحث
اولياء األمور لالهتمام أكثر بمواعيد الدوام الخاص بالمدرسة.
والنسبة المسموح بها للتأخير هي يوم واحد فقط لكل فصل وألسباب استثنائية.
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أما عند غياب التلميذ فيجب على ولي االمر ذكر سبب الغياب من خالل تبليغ
االدارة:
	•اما عبر الهاتف 07412580772
	•او عبر االيميل

alhuda@alhuda.org.uk

 .11اجتماع ادارة المدرسة بأولياء االمور :

تقوم ادارة مدرسة الهدى العربية للبنين تنظيم اجتماع بين االدارة وبين اولياء
االمور خالل الفصل األول من كل عام ،لالطالع على آخر المستجدات والمناقشة
معهم لما يخدم مصلحة طلبتنا تربوياً وتعليمياً .وان متابعة اولياء االمور وحضورهم
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لهذا االجتماع يعكس مدى إهتمام وحرص االهل بالمدرسة والتي تنصب فائدتها
على طلبتنا جميعاً.

 .12االمتحانات النصفية و النهائية للعام الدراسي:

إن ألداء االمتحانات اهمية بالغة في تحديد مستويات التالميذ ،لذا فعدم الحضور
لالمتحان من دون عذر مشروع قد يعرض التلميذ إلعادة السنة والبقاء في
صفه .لذا فان تحديد االدارة
لمواعيد االمتحانات في بداية
السنة وتذكير التالميذ بها
من خالل مرشدي الصفوف
و اولياء االمور عبر االيميل
مسبقاً يدل على اهميتها
حيث تقام امتحانات نصف
السنة خالل النصف االول
من الفصل الثاني اما امتحانات نهاية السنة فتقام خالل النصف الثاني من
الفصل الثالث( .راجع ملحق نماذج النتائج االمتحانية).
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وقد قامت إدارة المدرسة بوضع مجموعة من الضوابط االمتحانية ومن أهمها:
1.1يتم تحديد األسئلة االمتحانية باالتفاق مع لجنة التقويم واالمتحانات ،وكذلك
الدرجة الخاصة لكل سؤال على ان يكون مجموع الدرجات النهائية هو 100
2.2تكون األسئلة وما هو المطلوب واضحة مع مثال ان اقتضت الضرورة
3.3عدم استخدام أسئلة تحمل أكثر من جواب
4.4استخدام الحركات عند الضرورة خاص ًة عند تأثيرها على المعنى
5.5إعطاء مساحة كافية لإلجابة
6.6تكون األسئلة مصنفة حسب المهارات اللغوية (قراءة ،ترجمة ،انشاء) مث ً
ال
7.7يتم تحديد الدرجات لألسئلة والفروع وفروع الفروع (النقاط)
8.8الصفوف المتكونة من أكثر من شعبة ،يتم توحيد األسئلة على ان تقسم بين
مدرسي الشعب
9.9سؤال الترجمة (ان وجد) يكون على شكل مقطوعة متكاملة المعنى وذلك
من أجل عدالة توزيع الدرجة ،أما بالنسبة للصفوف الدنيا فتكون على شكل
مفردات من الكلمات
1010منطوق سؤال االنشاء يجب ان يكون مختصراً ويطلب عدداً من النقاط كرأي
الكاتب أو أسباب أو نتائج معينة
1111الصفوف المتقدمة ( 7ــ  8ــ  )9تنقسم درجة االنشاء الى ثالثة أقسام وهي:
	•المحتوى ( )٪45تقريباً
	•التنظيم وتسلسل االحداث ( )٪40تقريباً
	•الجودة اللغوية ( )٪15تقريباً
	•للمدرس تغيير هذه النسب بشكل ال يخل بهيمنة المحتوى والتنظيم على
الدرجة ،وعليه اخبار المعاون االكاديمي (راجع ملحق توزيع درجة االنشاء)
1212عدم استخدام األسئلة االلهامية (تلهم الطالب الجواب)
1313يجب تقسيم األسئلة الى ثالثة مستويات وكما يلي:
• صعب ( 1سؤال)
		
• متوسط ( 2سؤال)
• بسيط ( 2سؤال)
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هنالك عدة انواع من الشهادات التي تمنح للتالميذ منها شهادة أفضل مصلِ من
كل صف وشهادات التفوق والتميز بعد االمتحانات الفصلية والنهائية باإلضافة
الى البطاقات الذهبية والفضية للتالميذ المتميزين في أي مستوى اخر .اما
الجوائز والهدايا فتعطى للمتسابقين ضمن المسابقات والمتفوقين نهاية السنة.
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 .14متابعة التالميذ الضعفاء:

إلدارة مدرسة الهدى نظام في متابعة التالميذ الضعفاء من خالل تشخيص مرشد
الصف للتلميذ ثم االتصال بولي االمر لتحديد موعد للمقابلة في بداية السنة
لمناقشة نقاط الضعف والصعوبات التي يواجهها التلميذ من أجل التعاون في
تحسين المستوى .وفي بعض االحيان يعطى التلميذ الضعيف بعض التمارين او
الواجبات البيتية االضافية بعد اعالم ولي االمر بذلك.
واحياناً يقوم المرشدون بتنظيم دروس إضافية اثناء الدوام وفي أوقات الفراغ
دون التأثير على الدروس األخرى .ويأتي ذلك لرفع المستوى العلمي والمعرفي
لدى الطلبة.

 .15نظام المخالفات والعقوبات:

مع النظام السابق للمخالفات في خطواته الستة والمبين ادناه استحدثت االدارة
نظام جديد يستخدم في المدارس االنكليزية ،والذي هو اقرب لذهن التلميذ من
الطرق التقليدية المعتاد عليها.

وهذا النظام الجديد يقوم على اساس ُسلـّمي ومتدرج المراحل كما مبين في
الشكل التالي حيث يعطي لكل مستوى من العقوبة رمزاً مشار اليه ومع ّرف لدى
التلميذ .أما المعايير التي تحدد كل رمز فهي مشروحة للتالميذ بشكل وافر وعلى
أساسها تحدد درجة العقوبة.

ارساله الى االدارة

الحرمان من درس الرياضة كامالً
 15دقيقة حرمان من درس الرياضة

التنبيه الشفهي
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أما النظام المتبع للعام الماضي فهو يبدأ بالتنبيه الشفهي اوال ومن ثم تغيير مكان
جلوسه ثم حرمانه  5دقائق من وقت الفرصة تليها  5دقائق من درس الرياضة او
الدرس كله ،اما اخر مرحلة فهي االتصال باألهل .وفي حال تكرار التجاوزات من
قبل التلميذ فيمكن ان تتصل المرشدة باإلدارة بطلب منها ،لتتخذ ادارة المدرسة
اجراءاتها .فتقوم االدارة باالتصال باألهل للحضور للمدرسة وكتابة تعهد بعدم
التكرار .وفي حاالت بعض التجاوزات التي يتخذ فيها قرار فصل التلميذ مباشرة
من قبل هيئة االدارة.

 .16مغادرة المدرسة:

على التالميذ مغادرة المدرسة بعد نهاية الدوام بمدة ال تزيد عن  15دقيقة
وستفرض غرامة قدرها  £5عن كل  15دقيقة تأخير لذا فان المدرسة ال تتحمل
أي مسؤولية في حال بقاء التالميذ بعد هذا الوقت.

Al-Huda Arabic School

االحتفاالت التي تقام يف املدرسة
1.1االحتفال بعيد االضحى المبارك وعيد الغدير ويوم المباهلة.

2.2االحتفال بمولد الرسول األعظم (ص) ويوم اليتيم العراقي.
3.3االحتفال بميالد االمام علي (ع) وحفل تكريم الطالب.
4.4مسابقة لحفظ وترتيل القرآن الكريم لجميع المراحل.
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نشاطات خاصة باملدرسة
تقوم إدارة مدرسة الهدى بتنظيم عدد من النشاطات والفعاليات بشكل
منفرد او بالتنسيق مع ادرة مؤسسة النور او بعض المؤسسات الخيرية.
ومن هذه النشاطات:
	•رحلة ترفيهية لكافة المراحل خالل شهر حزيران June/
	•االشتراك في المخيمات الصيفية بالتعاون مع الجمعية العراقية.
	•مسابقات قرآنية لكافة التالميذ (بالحفظ والترتيل) لسور معينة يتم
خاللها توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على الفائزين.
	•تجميع الصدقات من خالل تبرعات الطالب بالتعاون مع صندوق
النور لأليتام على ان يقوم كل صف بكفالة يتيم خالل السنة ،حيث
يطلع التالميذ على احوال اليتيم من خالل الرسائل.
	•الحانوت المدرسي والذي يباع فيه المأكوالت والعصائر والتي
تنتخب بشكل دقيق وفقاً لمعايير صحة التالميذ.
	•السوق الخيري والذي يقام في أواخر الفصل الثالث عاد ًة والذي
يساهم فيه كافة المنتسبين مع األهالي من بيع حاجيات جديدة
ومأكوالت ومشروبات يعود ريعها الى أيتام العراق .
كفالة االيتام من قبل تالميذ الصفوف

خصت ادارة المدرسة كل صف من صفوفها بكفالة احد االيتام
منذ العام ّ 2004
وذلك لغرس روح المسؤولية لدى تالميذنا ومساعدة من هو محتاج من الفقراء.

Al-Huda Arabic School
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لذا فان تشجيع اولياء االمور ألوالدهم في دفع الصدقات يعتبر محفزاً لروح
اإلنسانية التي جاءت بها التعاليم السماوية والتي تسعى إدارة المدرسة لغرسها
في نفوس التالميذ.

حيث تجمع الصدقات من خالل تبرعات التالميذ بالتعاون مع صندوق النور
لأليتام الذي يمثل حلقة الوصل بين تالميذ الصف واليتيم من خالل الرسائل
والهدايا التي يجمعها التالميذ وإرسالها لليتيم والذي بدوره يجيب على رسائلهم.

طاولة اليتيم

توجد طاولة اليتيم هذه عند مدخل المدرسة قرب االدارة والتي يعرض عليها
بعض نشاطات صندوق النور لكفالة االيتام وبعض المقتنيات التي يجلبها لنا بعض
االهالي .وحيث ان اغلب المنتسبين يساهمون بعرض كل ما هو جديد لديهم من
حاجيات أو بيع بعض المأكوالت والحلويات على هذه الطاولة ،وريع كل ما يباع
عليها كل اسبوع لأليتام.
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حانوت المدرسة

يمكن للتلميذ الحصول على وجبة غداء صحية كاملة خالل فترة الغداء وبأسعار
زهيدة ،ولذلك تبعا للسياسة الصحية المتبعة ال تتوفر المشروبات الغازية
واألطعمة غير الصحية في الحانوت.

المشاركة للعمل التطوعي في المدرسة

مجال المدرسة مفتوح لجميع من له االمكانية على روح العطاء في خدمة اوالدنا
وفي شتى المجاالت(رجاالً ونسا ًء).
وتفضل االدارة من له الخبرة في التعامل مع االوالد في المهجر وخاصة من
الشباب.

Al-Huda Arabic School
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شباب الهدى

لدينا مجموعة من الشباب (شباب الهدى) الذين يقومون بمهام كثيرة في المدرسة
مثل ادارة موقف السيارات و الحانوت و تهيئة قاعة الصالة و غيرها  ،و هم من
ثمار مدرستنا وخريجيها.

المشاركة للعمل التطوعي في المدرسة

فرص العمل التطوعي في المدرسة مفتوحة لكل من لديه اإلمكانات والقابليات
وروح العطاء وفي شتى المجاالت (رجاالً ونسا ًء) .وتفضل االدارة من يمتلك الخبرة
في التعامل مع االوالد في المهجر وخاصة من الشباب.

المحذورات:

لذا يمنع استعمال
	•نتيجة سوء استعمال بعض التالميذ للهواتف النقالة
الهاتف النقال (الموبايل) خالل الدوام وفي كل مرافق المدرسة منعا باتاَ،
وفي خالف ذلك ستتم مصادرته.
	•تجنباً لخلق أي مشاكل تبدأ بالمزاح بين التالميذ لذا يمنع منعا باتا احضار
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جميع انواع األلعاب االلكترونية
المدرسة ،وبخالفه سيتم مصادرتها.
	•تجنباً لخلق اي مشكلة قد تحصل في ساحة المدرسة خالل فرصة الغذاء
لذا يمنع احضار أي نوع من انواع الكرات
الى المدرسة ،وبخالفه سيتم
مصادرتها.
	•ال وحرصاً على سالمة التالميذ ال يسمح للتلميذ بمغادرة المدرسة بمفرده
اثناء الدوام إال برسالة مسبقة (ايميل) من ولي االمر  ،اما المغادرة خالل
الدوام مع ولي االمر ففي الحاالت االستثنائية فقط والذي بدوره يقوم بالتوقيع
في سجل خاص وقت المغادرة لدى االدارة.

أو المطبوعات (الكارتات) إلى
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االتصال بنا
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ستكون المراسالت بين المدرسة واالهالي عن طريق االيميالت
www.alhuda.org.uk
"Email: alhuda@alhuda.org.uk
facebook: alhuda school
ويمكنكم ارسال الرسائل على العنوان البريدي لمؤسسة النور:
Al-Huda Arabic School
4 Dalston Gardens, Stanmore HA7 2BU
Tel: 0208 204 1167 / Fax: 0203 235 2098
لالتصال خالل دوام ايام السبت على الرقم التالي:
Saturday (10:30 - 3:00): 07412580772
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2المحتوى)
الدرجة
0
1-2
3-4

5-6

7-9

10-12

ملحق توزيع درجات االنشاء
المعايير
عدم وجود مادة (ال توجد اجابة)
الطالب اظهر اقل ما يمكن من المعلومات
 الطالب لم يتطرق للمطلوب
 هناك بعض المعلومات الصحيحة
الطالب كتب معلومات قليلة
 الطالب عنون الموضوع بشكل عام دون السؤال بالتجديد
 هناك بعض المعلومات الصحيحة
الطالب كتب بعض المعلومات
 الطالب عنون ما ال يقل عن نقطة واحدة من المطلوب،
لكنه لم يستطع اثباتها
 المعلومات والحقائق اما بسيطة أو غير متعلقة بالسؤال
الطالب أظهر معلومات جيدة
 الطالب كتب عدة نقاط متعلقة بالسؤال ،وعلى األقل اثبت
واحدة منها
 الحقائق والمعلومات صحيحة ومعظمها متعلقة بالسؤال
 هناك إشارة الى بعض األفكار الخاصة بالطالب
الطالب أطهر معلومات ممتازة
 الطالب كتب عدة نقاط متعلقة بالسؤال ،وقد اثبت معظمها
 الحقائق والمعلومات صحيحة ومتعلقة بالسؤال وادخلت في
االنشاء بشكل جيد
 هناك دليل واضح وبدرجة جيدة على األفكار الخاصة
بالطالب
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تنظيم وتسلسل المعلومات
الدرجة
0

المعايير

عدم وجود مادة (ال يوجد تنظيم)

1-2

الطالب اظهر اقل ما يمكن من التنظيم ،الجواب بشكل كبير غير
منظم
الطالب أظهر قليل من التنظيم ،التنظيم غير مترابط

5-6

التنظيم ليس دائما ً واضح ومنطقي

7-8

التنظيم واضح ومنطقي

9-10

التنظيم والتسلسل واضح جداً وفعال في عكس االفكار

3-4
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ملحق الفئات العمرية

ملحق الفئات العمرية

Age
Year
3 to 4 Early Stage
4 to
5 Reception
Age
Year
5 to 6Stage Year 1
3 to 4 Early
4 to 5 6Reception
to 7
Year 2
5 to 6
Year 1
7 to 8
Year 3
6 to 7
Year 2
to 9 3 Year 4
7 to 8 8 Year
104 Year 5
8 to 9 9 to
Year
9 to 10 10 Year
to 115 Year 6
10 to 11 Year 6
11 to 12 Year 7
11 to 12 Year 7
to 138 Year 8
12 to 1312 Year
13 to 1413 Year
to 149 Year 9
14 to 1514Year
10 Year 10
to 15
15 to 16 Year 11
15 to 16 Year 11
https://www.gov.uk/national-curriculum/overview

https://www.gov.uk/national-curriculum/overview
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الجودة اللغوية
الدرجة
0
1

2

3

4

5

المعايير

عدم وجود مادة (ال يوجد جودة)
جودة اللغة قليلة جداً
 الترابط اللغوي يتحقق في بعض األحيان
 التراكيب النحوية بسيطة جداً ،وغالبا ً ما تستخدم بشكل غير
صحيح
 المفردات اللغوية غير مستخدمة ،او مستخدمة بشكل غير
صحيح
جودة اللغة بسيطة جداً
 الترابط اللغوي يتحقق معظم االحيان
ً
 التراكيب النحوية بسيطة ،ولكن تستخدم احيانا تستخدم بشكل
صحيح
المفردات اللغوية مستخدمة بشكل محدود
جودة اللغة مقبولة
 الترابط اللغوي يتحقق في بعض األحيان
 التراكيب النحوية بمستوى مقبول ،مع وجود بعض االخطاء
 المفردات اللغوية مستخدم بمستوى مقبول
جودة اللغة جيدة
 الترابط اللغوي يتحقق في معظم األحيان
 التراكيب النحوية في االعم مستخدمة بشكل جيد ،وبشكل
صحيح
 المفردات اللغوية مستخدمة بشكل جيد مع بعض المصطلحات
الخاصة بالموضوع
جودة اللغة ممتازة
 الترابط اللغوي متحقق بطالقة وتنوع
 التراكيب النحوية مستخدمة بشكل واسع ،وبشكل صحيح
 المفردات اللغوية مستخدمة بمستوى ممتاز ،مع الكثير من
المصطلحات الخاصة بالموضوع
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ملحق نماذج النتائج االمتحانية نصف السنة ()2016/2015
االمتحانيةالسنة
االمتحانية نصف
ملحقالنتائج
ملحق نماذج
)2016)/2016
2015/(2015
نصف( السنة
نماذج النتائج
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4 Dalston Gardens, Stanmore HA7 2BU
Tel: 0208 204 1167 / Fax: 0203 235 2098
www.alhuda.org.uk
Email: alhuda@alhuda.org.uk"
facebook: alhuda school
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