Circular ALL № 9 Y 2016-2017
The Lebanese School – Qatar
Tel: 44934545/44934546
Fax: 44934547

المدرسة اللبنانية – قطر
هاتف44934546 / 44934545:
فاكس44934547:

http://www.lebaneseschool.edu.qa

الدوحة في 6106/01/6
أألعزاء أولياء أمور ألطالّب المحترمين
تحيّة طيّبة،،
الملإلهههههإلهههههة ال المية ل عتماد
حمل إلينا البريد باألمس غالفا ً يحتوي على شهههههكادا ن ّنا ننتبراا باارب الوهههههبر ،واي الشهههههكادا التي تمنحكا
ّ
المدرإلهي

فخر واعتزاز أزفّ إلينم خبر حوول المدرإلة
 AdvancEdللمدارس التي تإلتوفي شروط اإلعتماد المدرإلي وم اييره .فبن ّل ٍ

اللبنانية على اذه الشكادا وأرفق اذه الرإلالة بنإلخة عنكا.
كيف حصلت المدرسة على  AdvancEd Accreditation؟
والمنإل هنون والمدرّإلههون وا ه ين خططا ً لتحإلههين
جكود جبّارا اجتم ت على مدى عدّا إلههنوات شههارف فيكا المدراء بما فيكم المدير المالي
ّ
ال مل التربوي في المدرإلههة ني نحوههل على أف ههل النتااإل في اإلمتحانات الرإلههمية واإلمتحانات ال المية للرتين الارنإلههية واإلننليزية بما
ملإلههههإلههههات اإلعتماد
فيكا ( . (DELF, SAT, MAPولند وههههبّت اذه الجكود واذه النجاحات في قوالب تتطابق مع الم ايير التي تار ههههكا
ّ
تاإلهههإلهههت في الو يات
المدرإلههي بوهههورا عامة .ونان أن اختار مجلس أمناء المدرإلهههة اللبنانية متاب ة اإلعتماد تحت راية
ملإلهههإلهههة عالمية ّ
ّ
ملإلهههههإلهههههات اإلعتماد المدرإلهههههي المشهههههكورا في الو يات المتحدا .وتجدون على الختم المعبّت على
المتحدا ا ميرنية واي مبلّة ل دد من
ّ
الملإل هإلههة على مدى الإلههنتين
الملإل هإلههات التي تن ههوي تحت لواء  .AdvancEdولند تاب نا ال مل مع اذه
الشههكادا مختوههر ألإلههماء اذه
ّ
ّ
الما هيتين وخالل شهكر أيّار  6106ح هر إلى المدرإلهة فريق من الخبراء ال الميين ( 8أشخاص) الذين نلّاتكم ملإلّإلة  AdvancEdللنيام
بدراإلهة ميدانية للمدرإلهة على مدى اإلهبوع ب د أن ق هوا أنعر من شهكر قبل ح ورام يتاحّوون التنارير المندّمة من المدرإلة حول التنييم
الذاتي وووهههف الو هههع فيكا من نل األوجس والمإلهههتويات .وبنتيجة الدراإلهههة الميدانية وهههدر عن اذا الاريق تنرير ينترح على اللجنة ال ليا
لملإلّإلة  AdvancEdمنح المدرإلة اللبنانية اإلعتماد المدرإلي.
ماذا يعني اإلعتماد المدرسي على مستوى المدرسة؟ فيما يلي إلرد لما يتطلّبس اإلعتماد من المدرإلة:
ملإل هإلههة  AdvancEDويلتزم مجلس أمناء المدرإلههة بدعم اذه الإلههياإلههة
 تتنيّد المدرإلههة بإلههياإلههة تربوية مطابنة لتلف التي ت تمداا
ّ
والإلكر على تنايذاا
 ت تمد المدرإلة رليا ورإلالة وا حتين ،نذلف ّ
خطة تربوية لتحإلين ال مل والنتااإل
 ت تمد المدرإلة منكجا ً وأإلاليبا ً للتدريس مطابنة للم ايير الحديعة في ال مل التربوي


ت تمد المدرإلة على ما تووّلت إليس التننولوجيا الحديعة في حنل التدريس والتنبيم

 تلمّن المدرإلة دعما ً للطالّب داخل الوفّ ومن خالل النشاطات الالواّية
 ت تمد المدرإلة على اإلمتحانات والتنييم ونتااجكا تشكد تحإلّنا ً من إلنة إلى إلنة
 المدرإلة مجكّزا تجكيزاً نافيا ً من حيث المباني والمحتويات وتتم ّتع بالدعم المالي الالزم
 ت تمد المدرإلة ّ
خبة لالمن والإلالمة حإلب م ايير الدولة وتلمّن للطالّب مناخات جيّدا في واوفكا ومرافنكا

 تراقب المدرإلة عملياتكا الحإلابية وموارياكا وتإلت ين إلنو ّيا ً بشرنة محاإلبة م تمدا للتدقيق بالحإلابات والميزانية
 انالف عالقة وعينة وت اون مإلتمر بين إدارا المدرإلة ومجلس ا مناء
 تمنح المدرإلة شكاداتكا ومدى تحويل الطالب فيكا على اإلاس عدد إلاعات التدريس المطابق لمتطلبات الجام ات ال المية
عمل لمدا  61إلاعة إلنويا ً نحد أدنى
 اإللتزام بإجراء ومشارنة ال املين في المدرإلة بورشات
ٍ


تتخطى المدرإلة الح ّد األقوى للطالّب في الواوف وذلف نما جرى تحديده بموافنة المختوّين

 توفّر اإلدارا للمدرّإلين وقتا ً نافيا ً للتح ير
ّ
توبف المدرإلة إداريين واإلاتذا ومرشدين من ذوي النااءا والخبرا متنيّدا بالنواعد التي تشترطكا وزارا التربية النطرية

ماذا يعني اإلعتماد المدرسي على مستوى الطالب؟
 ترنيز على النجاح في اإلمتحانات الرإلمية اللبنانية واإلمتحانات ال المية
 توبيف نل الطاقات أعاله في دعم الطالب في نل ما يوفّر لس إلبل النجاح
 يوهههبح لشهههكادات المدرإلهههة قبول في الجام ات ال المية برضّ النبر عما إذا نان الطالب قد نجح في الشهههكادا الرإلهههمية – واذا
ينطبق على الجام ات في لبنان حيث تبنى شروط النجاح في الشكادا الرإلمية أإلاإلا ً لدخول الجام ة.
وختاما ً نكنىء أإلههههرا المدرإلههههة اللبنانية ،بدءاً من مجلس األمناء إلى إدارا المدرإلههههة وم لّميكا وإدارييكا وطالّبكا وإلى جميع أولياء األمور
بمإلتنبل واعد.
فيكا .نتم ّنى أن تنون شكادا اإلعتماد اذه الحافز ا نبر لنا لمتاب ة الجكود التي أوولتنا إلى انذا نجاح وا مل نبير
ٍ

اإلدارا

