
 الجمهىرية العربية السىرية 
 وزارة االدارة المحلية  

 مجلس مدينة حلب     
 مديرية المرصد الحضري 

 

 : المدرسة    

 :األنشطة 

 .إقامة الرحالت العلمٌة باإلضافة إلى الرحالت الترفٌهٌة  -

 .اكتشاف مواهب األطفال وتنمٌتها من خالل المسرح و مجالت الحائط  -

 تفعٌل حصص الرسم والموسٌقا والرٌاضة  -

 .االهتمام بالنشاطات الالصفٌة  -

 . االهتمام بالنشاطات الترفٌهٌة  -

 .تشجٌع الهواٌات داخل المدرسة وتنمٌتها  -

 . اعتماد حصة اسبوعٌة حرة للطالب ٌعبر منها عن آدائه ومقترحاته بوجود مختص  -

 .ة قٌام المدرسة بنشاطات األطفال خالل اعطلة الصٌفً -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المكتبة المدرسٌة مهمة لزٌادة ثقافة الطالب وتوعٌته وخاصًة تواجد ملحقات للغة اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة                           -

 : شؤون الطالب 

 : إبراز اٌجابٌات التلمٌذ والتحطٌمه كً تصل إلى نتٌجة معه من خالل 

 . الطالب حسب مقدراتهم توظٌف  -

 .اٌجاد صفوف لألطفال الذٌن لدٌهم صعوبات فً التعلٌم  -

 . اعطاء مستوى الطالب خالل العام الدراسً أهمٌة بالنجاح ولٌس فقط األمتحان النهائً  -

 . وضع حصص للمناقشات الحرة  -

 . تخصٌص نسخة من الكتب فً المدرسة نظراً لثقل الحقٌبة المدرسٌة  -

 . حسب أخالقه ونشاطاته وتمٌزه ولٌس فقط الدراسة  تقٌٌم الطالب -

 اكتشاف شخصٌة الطالب ومٌوله  -

 .التواصل بٌن المدرسٌن والطالب لتفادي المشاكل  -

 .فنون  –صناعة  –أدبً  –التخصٌص فً المراحل األولى فً المدارس علمً  -

 .عدم التمٌٌز بٌن الطالب وأوالد الهٌئة التدرٌسٌة  -

 .المقصر على التقدم من قبل المدرسٌن مساعدة الطالب  -

 تعزٌز ثقة الطالب بنفسه  -

 .إعطاء التلمٌذ أهمٌة وخاصة المهمش  -

 .إقامة دورات محو أمٌة لبعض طالب المرحلة اإلبتدائٌة  -

 .تطبٌق إلزامٌة التعلٌم بشكل كامل ومتشدد  -

 .إخبار األهل عن تأخر الطفل وعدم طرده من المدرسة  -

 .ب المتفوقٌن إعطاء األهمٌة للطال -

 .حماٌة الطالب من فخ الدروس الخاصة وتكالٌفها بالحلول الحادة  -



اشغال أوقات األطفال فً الباص بشكل مفٌد لٌقلل من المشاجرات والعادات السٌئة المتبعة بٌن الطالب  -

 .فً الباص 

 .التركٌز على الثانوٌات من الناحٌة التربوٌة والثقافٌة  -

 .ي الجامعة تعلٌم الطالب كٌف ٌسجل ف  -

 .زٌادة الوعً بالمهن والحرف الٌدوٌة  -

 .اٌجاد خزائن فً المدرسة لكل طالب  -

 :التوعية الصحية 

 / :1/1/1/األسعافات األولٌة 

 /1/األهتمام فً العناٌة الصحٌة بوجود عٌادة طبٌة   -

 / 1/التأمٌن الصحً فً المدارس    -

 . ضرورة تواجد طبٌب أو ممرض فً المدارس مؤهل بدوام كامل  -

 .فً الصفوف ( المدرسٌن )منع ظاهرة التدخٌن من قبل  -

 .منع ظاهرة التدخٌن بٌن الطالب  -

 .التوعٌة بمساوىء التدخٌن  بٌن طالب الثانوي  -

 : دورات المٌاه ونظافتها 

 .مراقبة اإلدارة للنظافة وخاصة الحمامات  -

 .بنظافة دورات المٌاه فً المدارس العامة األهتمام  -

 .أن تعمل على نظافتها آذنٌٌن أو ثالثة  -

 عدم السماح للمستخدمٌن ببٌع الوجبات الغٌر صحٌة  -

 .إلغاء الوجبات الغٌر صحٌة فً المدارس  -

 . أن تكزن التوالٌتات على الطراز الفرغبً  -

 :السالمة المرورية 

 . المدارس تأمٌن سالمة الطالب بعد خروجهم من  -

 .وضع اشارات ضوئٌة امام المدارس لنمكن الطالب من العبور بسالم  -

 تأمٌن وسائل النقل الخاصة بالمدارس  -

 . توعٌة األطفال حول السالمة الطرقٌة  -

 : ذوي األحتياجات الخاصة 

                                                                                                                                                اجراء دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن لٌكونوا قادرٌن على التعامل                                 -

 / .1/مع األطفال المكفوفٌن واألطفال ذوي األحتٌاجات الخاصة  

 .م زٌارات دورٌة لمدارس ذوي األحتٌاجات الخاصة للتواصل معه -

 (براٌل )إقامة مكتبة صوتٌة للمكفوفٌن وتأمٌن آالت طابعة  -

 .تهٌئة مبنى المدارس بحٌث ٌراعً حركة المكفوفٌن  -

طالب الجمعٌات الخٌرٌة فً المدارس العامة أحٌاناً ٌكون التعامل معهم عشوائً وشخصً ٌجب دراسة ذلك  -

 .ووضع الحلول 

 . دمج المكفوفٌن مع المبصرٌن والعالم الخارجً بشكل عام  -

 .توفٌر أدوات توضٌحٌة للطالب ذوي األحتٌاجات الخاصة  -

 .وجود عناصر تأهٌل للعالج النفسً الحركً والعالج األنشغالً  -

 :المناهج ( + وسائل وطرق التعليم ) 



 /1/1/1/اٌجاد المخابر والوسائل التوضٌحٌة 

 

 الدراسٌة زٌادة وقت الحصة  -

 . التأكد من فهم الطالب للدرس السابق قبل االنتقال إلى اآلخر  -

 . وجود طرق مختلفة فً المواد الحفظٌة مثل التارٌخ   -

 .األعتماد على الدراسة العلمٌة أكثر من الحفظٌة  -

 .إدخال المناهج العلمٌة فً مدارسنا   -

 ( . اجتماعٌات  –دٌانة )التخفٌض من المواد النظرٌة والتً التفٌد فً الحٌاة  -

 .تطوٌر الناهج الدراسٌة بما ٌتناسب مع مستجدات العصر  -

 .التركٌز على النوع ولٌس الكسم ضمن المناهج   -

 مخابر علمٌة قاعات مطالعة قاعات كمبٌوتر ز  -

 تأمٌن كادر تعلٌمً لمادتً االنكلٌزي و الفرنسً  -

 .تقٌٌم دوري للمواد العلمٌة  -

 .الفٌدٌو  –النٌت  -استعمال وسائل التعلٌم الحدٌثة األسقاط   -

 .التقلٌل من الواجبات المدرسٌة فً حال الدوام الطوٌل  -

 .إدخال دورات التقنٌة البشرٌة ضمن المناهج  -

 اٌجاد أسالٌب وطرق مجذبة للطالب فً المدرسة  -

 .من المناهج التطرق الى الجوانب االجتماعٌة ض -

 : العنف 

 . فرض عقوبات على األساتذة الذٌن ٌمارسون الضرب والعنف اللفظً والنفسً  على الطالب  -

 . تغٌٌر أسلوب المعاقبة لألطفال والشباب  -

 .إلغاء أسالٌب العنف بكل أشكاله  -

 .تفعٌل نظام الثواب والعقاب فً المدرسة  -

 (. المعلمة والمدٌرة والتعامل مع الطالب بأحترام خوف الطالب من )عدم استعمال أسالٌب األرهاب  -

 : التوعية االجتماعية والنفسية 

 .مراقبة سلوك األطفال ومتابعته مع األهالً وخاصة طالب الثانوي  -

 مراقبة الموباٌالت ومنعها  -

 تواجد طبٌب نفسً أو مرشد اجتماعً فً كل مدرسة  -

 .واألجتماعً زٌادة عدد الحصص األسبوعٌة لألرشاد النفسً  -

 : البناء الخارجي والترميم 

 إلغاء األعمال الترمٌمٌة قبل بداٌة العام الدراسً  -

 .اإلهتمام بالمساحات الخضراء بالمدرسة  -

 البنٌة التحتٌة ضمن المدرسة موجودة ولكن بحاجة إلى تطوٌر وعناٌة مستمرة لتكون آمنة مرٌحة و مفٌدة للطفل  -

 تغٌٌر الشكل الهندسً للمدارس التً تشبه السجون  -

 . اٌجاد تصامٌم مالئمة وحدٌثة للمدارس القائمة  -

 ( مكٌفات  –سٌنما )تحدٌث بناء المدارس  -

 .زٌادة عدد الصفوف فً المدرسة  -

 .استعمال باحات المدرسة فً أوقات العطل ألبناء الحً  -

 اٌجاد مطاعم فً المدارس  -

 .ٌة فً فترة مبكرة اٌجاد مدارس مهنٌة وفن -

 .زٌادة عدد المدارس وخاصة مناطق الكثافة السكانٌة  -

 .دعم المدارس بالتدفئة  -

 .تأمٌن مساحات ووسائل ترفٌهٌة فً المدارس الحكومٌة  -



 .صٌانة دورات المٌاه  -

 : مجالس أولياء األمور 

 التواصل بٌن أولٌاء األمور والجهاز اإلداري  -

 .هل إلغاء الفجوة بٌن المدرسة واأل -

 ردم الهوة بٌن المدارس الحكومٌة والمدارس الخاصة  -

 توعٌة األهل ونشر ثقافة مجالس أولٌاء األمور ودورها الفعال  -

 /1/1/1/1/تفعٌل دور مجلس أولٌاء األمر بحٌث ٌكون له الدور الفعال على مستوى سٌاسة التعلٌم  -

 :الهيكل التدريسي 

 /1/1/  عادد تتهيل المدرسين تربوياًا وتعليمياًا 

 / 1/دراسة هٌكلٌة جدٌدة لواقع التعلٌم  -

 الرقابة على الهٌكل التدرٌسً فً المدارس  -

 تقوٌة العالقة بٌن الطالب والمدرس  -

 /1/1/تأمٌن حٌاة المدرس لكً الٌفكر فً الدروس الخصوصٌة  -

 / 1/1/توجٌه المعلم لٌكون أكثر احتواءاً للطفل  -

 الزام المدرسٌن بإعطاء الحصة الدرسٌة ولو تواجد عدد قلٌل وواحد فً الصف  -

 /1/1/1/دورات توعٌة للمعلمٌن  -

 .االهتمام بخبرة المعلم وتعامله أكثر من االهتمام بشهاداته  -

 .تقٌٌم دوري للمدرسٌن  -

 .إنهاء المقرر الدراسً قبل نهاٌة العام الدراسً ومحاسبة المقصرٌن  -


