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 مالحظة:

 في كل مرة يتم فيها استخدام لفظة طالب أو معلم أو ناظر في هذا الدليل، فإنما يقصد بها دوًما صيغة المؤنث أي

 طالبة أو معلمة أو ناظرة أيًضا.

 

 2016ثانوية رفيق الحريري مدرسة بكالوريا دوليّة، حائزة على ترخيص برنامج السنوات االبتدائيّة منذ حزيران 

 .2021لبرنامج الدبلوما منذ أيار وهي مرّشحة 

 ثالث المنظمة صممت. جنيف ومقرها 1968 العام في تأسست ة،ربحيّ  غير تعليمية منظمة هي ،البكالوريا الدولية

 المرحلة برنامج عاًما، 12و أعوام 3 بين ما العمرية للفئة )PYP( االبتدائية المرحلة برنامج تعليمية، برامج

 19و 16 بين ما العمرية للفئة )DP( الدبلوما وبرنامج عاًما، 16و 11 بين ما العمرية للفئة )MYP( المتوسطة

 .مختلفة دولة 144 في مدرسة 3500 من أكثر على حاليًا الدولية البكالوريا منظمة تشرف .عاًما

 

 

هي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم  التي اليونسكوشبكة المدارس المنتسبة إلى ثانوية رفيق الحريري من 

ثقافة. وتتمثل رسالتها في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة. إذ تساهم وال

، التي اعتمدتها 2030برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 

 .2015الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 

 

 .2019-2018منذ العام الدراسي  "LabelFrancÉducation"تصنيفحائزة على لمدرسة ا

، ُيمنح للمدارس األجنبية المشاركة، في إطار تعليمها الوطني، في تألّق اللغة والثقافة 2012أنشئ في عام 

للّغة  امعززً  اتعليمً  يَعترف هذا التصنيف بالمؤسسات العامة أو الخاصة ويقدّرها، والتي تقدم لطالبها .الفرنسية

 .الفرنسية وتمّكنهم من اكتشاف تخّصصات أخرى في تلك اللغة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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التي تمنح من السفارة الفرنسيّة للمدارس التي تعلّم اللّغة الفرنسية وتفيد  CELFعلى شهادة 2012حائزة منذ آذار 

 .DELFإمتحانات الـ  بالمستوى اللّغوي المعتمد في هذه المدرسة. كما أنها مركز معتمد لتقديم

 

 

 

 

 

 

 

 

بحيث  مركز للصعوبات التعلميةالعقدت اتفاقية تعاون وشراكة مع  فقد،  Leapsتتعاون المدرسة مع مركز الدّعم 

راد عوبات في التعلم وإلى األفيعانون ص ُمقابل رسوم مادّيّة مدروسة إلى الطالّب الذين خدمات تعلميةيوفر 

حاليًا يقتصر التّعاون على  .بأنها وقائية و تصحيحية و متسارعة "Leaps" الموهوبين. تتسم خدمات مركز

 االستشارات ومتابعة برنامج التعلّم الفردي لبعض الطالّب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متحانات مايكروسفت المعترف إجراء إو لتقديم  Pearson VUEتابع لشركة  مركز معتمديق الحريري ثانوية رف

 .2019منذ شباط  عالميًّابها 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1060
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1060
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1060
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 الُمقّدمة
 

 

 الكرام، األهالي حضرة

 خصص ذا الخبرة علىالمت. إن فريق العمل وية رفيق الحريري مدرسة ألوالدكمفنا اختياركم ثانويشرّ  يسعدنا

 . ونيبتغ الذي النجاح قيحقتو موصقل مهاراته مقدراته ةنميساعد الطالب على تلياستعداد لتقديم ما يلزم من دعم 

الب، )الط بين جميع أطراف المجتمع المدرسي اءوالبنّ  المثمر التعاون خالل من إاّل  تحقيقه اليمكن هذا إنما

 ( . األساتذة، اإلداريين واألهل

دوركم أساسي في حث  ومريحة. فعالة بطريقة معنا برحلتكم نطالقدون في هذا الدليل ما يساعدكم على االستج

 .التزامهاعلى استيعاب القوانين وتطبيقها وأبنائنا 

 وهذه ُمناسبة للتأكيد على كوننا مؤتمنين معًا على حياة طالّبنا التربويّة.

 

 

 مالحظات:

 بريد اإللكترونّي المدرسّي الخاّص بالّطالب.سيتّم إرسال هذا الدّليل إلى ال .أ

 لتزام تطبيق البنود المذكورة في الدّليل.الّطالب إحترام وإ علىيتوّجب  .ب

ات المتعلّقة بالمجتمع المدرسي، لذلك تحتفظ إّن أّي دليل ال يمكنه أن يحيط ويستبق كّل الّظروف والحيثيّ  .ج

 ستثنائيّة والّطارئة.الت االالمدرسة بحّق اتّخاذ اإلجراءات المناسبة في الحا

 عند إجراء أّي تعديل على بنود "دليل المجتمع المدرسي" سيتّم إبالغ األهل والّطالب بذلك. .د

 

 

 مع الّشكر

 اإلدارة
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 الرؤية
 "    رات.بناء مجتمع تعلّمي مثقّف وفعال ُمتخّطٍّ للتّحدّيات، متكيّفٍّ بمرونة مع المتغيّ "
 

 والمبادئهداف األ
  بيئة آمنة صحيّة، وتعليم كيفيّة المحافظة عليهاتأمين.   

 إكساب المهارات لتنمية متعلّم باحث محب للمعرفة. 

 أو  تحفيز ومساعدة كّل متعلّم على تطوير قدراته واالعتزاز بإنجازاته سواء على الصعيد الفردي

 .الجماعي

 بطريقة مستدامة. مواكبة مستجدات التربية أكاديميًا وتكنولوجيًا والعمل على تطويرها  

 الّسعي إلى الوصول إلى مستوى أكاديمي متميّز مواكبٍّ لمهارات القرن الواحد والعشرين.  

 تأمين جو يشّجع على اإلبداع وينميه. 

 .العمل على تخصيص وقت أكبر وخبرات لتنمية الفنون المتنوعة 

  أهالً، إداريين، معلمين، متعلّمين تأمين الفرص لتوثيق التعاون والتواصل واألُلفة بين المجتمع المدرسي(

 وخريجين(. 

 . تنمية مجتمع مدرسي متنّوع يحترم القانون 

   .نشر وتعزيز مهارات التّواصل اإليجابي 

 . تطوير مهارات التّخطيط إلدارة األزمات 

 تنمية وتعزيز ثقافة خدمة المجتمع 

 . تنمية روح المواطنة 

  ّموه تفكيرهم النقدي البنّاء.تنمية مجتمع مدرسي يستخدم متعلّموه ومعل 

 

 التأسيس
بناء المستقبل الّزاهرال يكون إالّ عبر أّن "الّشهيد رفيق الحريري الذي آمن  مؤّسس ثانوية رفيق الحريري الّرئيس

 وكانت آنذاك تحمل اسم مدرسة صيدا الجديدة. "التّعليم وتمكين الّشباب وزرع األمل في نفوسهم

كفرفالوس الجديدة، التي تبعد مسافة خمسة عشر كيلومتراً عن صيدا على طريق كانت المدرسة تقع في بلدة 

 جّزين.

 1992شيّد المبنى الجديد للمدرسة في موقعها الحالي على األوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا وسنة  1988سنة 

مهوري الذي يحمل تغيّر اسم المدرسة من مدرسة صيدا الجديدة إلى ثانوية رفيق الحريري بموجب المرسوم الج

 .2582رقم 
 

  وأهدافها المناهج المدرسية
 بإنجازاتهم واالعتزاز على تطوير قدراتهم الطالب ةمساعدل التربويّةمستجدات ال مواكبةالمدرسة  أهداف منإن 

 سبيالً  العلم والمعرفةمتّخذين  ،إعداد طالب واعين، مثقفين من أجل وذلك ،أوالجماعي الفردي الصعيد على سواء

 عليهم واجب لذالمستقبلهم.  مناسب هو ما واختيار ،والجامعيةالرسمية ، المدرسية إلمتحاناتا في النجاحتحقيق ل

 . مستوى أكاديمي متميز لتحقيق  جتهاد والمثابرة في دراستهمالجد واال
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 المنهج اللبناني -أ

 التّعديالتعالي، آخذة بعين اإلعتبارليم التعتمد المدرسة المنهج اللبناني المقّرر من وزارة التربية والتع

 لمهارات مواكبو مدى الحياةمتعّلم  مثقّف، على المناهج من أجل بناء مواطنالّتي تطرأ افةكوالتحديثات 

 والعشرين. الواحد القرن

 American System  المنهج األميركي -ب

إلى لبنان أن يتابع برنامًجا أجنبيًّا  اللبناني بحكم إقامة وعمل وليّه خارج لبنان في حال عودته طالبلليحّق 

يختاره لنيل الّشهادة التّي تمنح بموجب هذا البرنامج، شرط أن يكون هذا البرنامج مرّخًصا تدريسه قانونًا 

قد أنهى بنجاح في الخارج دراسة ثالثة صفوف في المرحلة االبتدائيّة أو ثالثة  طالبفي لبنان وأن يكون ال

 مرحلة المتوسطة و/أو الثانويّة. م األساسي أو صفّين متتاليين في الصفوف في مرحلة التعلي

 High School Diploma - Freshmanد انهائه الّصف الثّاني عشر على شهادة يحصل الّطالب عن -

 وزارة التّربية والتّعليم العالي(. -)من موقع: الجمهوريّة اللّبنانيّة 

 

 . IBDPخيص لتعليم منهج البكالوريا الدولية المدرسة تعمل على التحضير لحيازة التر

 

 الدعم التربوي
ليطور  كل متعلمللمساعدة ا ها تقدم ، فإنالمتنّوعةقدرات الطالب ب ة وفلسفة المدرسة التي تؤمنإنطالقا من رؤي

 ه.ثقته بنفس ليعززومهاراته األكاديمية 

 المتابعة األكاديمية للطالب -أ

وذلك من  ، المنصرمة بداية العام الدراسي، استنادا إلى نتائجهم للسنة الدراسيةتتم متابعة الطالب أكاديميا منذ 

بعد اطالع األهل على الخطة وبعد االتفاق مع  ، فيها إلى دعم ومتابعة يحتاجونالمواد التي  ةقبل أساتذ

 .الطالب

 مراكز وبرامج تربويّة
  Writing Center مركز الكتابة -أ

( بهدف تحسين وتعزيز ت العربية، الفرنسية واإلنكليزيةال الكتابة )باللغايقدم خدمات إلى الطالب في مج

. باإلضافة إلى وتحفيزهم على الكتابة اإلبداعية مهاراتهم الكتابية المرتبطة بالمنهاج الدراسي، أو تشجيعهم

 -SAT-ILETSإمتحانات على الطالب  تدريب من يود من يتمّ كما  تدريبهم على مهارات فن الخطابة.

DELF . 

 للمرحلة الثانوية الجامعيواإلرشاد مكتب التوجيه  -ب

للطالب  ةعلى قاعدة المقابلة الفردي بإلى مساعدة وتوجيه الطالالجامعي  واإلرشاد  التوجيهيسعى مكتب 

مساعدته الختيار و ةوليس على قاعدة التوجيه الجماعي وذلك للتركيز على إمكانيات الطالب الفردي

سعى المكتب لتأهيل الطالب من خالل المحاضرات داخل المدرسة كذلك من خالل ي التخصص المالئم.
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لزيادة معرفتهم االختصاصات الُمتاحة وللتّعّرف إلى الجامعات  المتعددة لمختلف الميدانية الزيارات

إن نسبة قبول طالبنا ودخولهم الجامعة هي أقرب  بالمحيط الجامعي وبالتالي بناء خيارتهم بشكلٍّ أفضل.

  كون إلى مئةٍّ في المئة.ما ت

 التّعاون مع جامعة البلمند -ج

لديه  88/100ما يساوي  16/20كل طالب في الصف الثالث الثانوي  حاصل على معدل عام يعادل   -

الحق في أن يتقدّم إلى الجامعة من دون أن يخضع إلمتحانات دخول في المواد العلميّة وذلك بعد أن تقدم 

 ي تدعم الطالب.المدرسة الوثائق الّت

 14/20كل طالب في الّصفوف اآلتية : األول والثاني والثالث الثّانوي  حاصل على معدل عام يعادل   -

% من قيمة القسط  للفصل الدراسي األول، 25، يحصل على منحة دراسيّة تصل إلى 80/100ما يساوي 

% وما فوق طوال 80ى معدل وتجدد مع نهاية كل فصل حتى مرحلة التخرج شرط أن يحافظ الطالب عل

 السنوات الدراسيّة في الجامعة.

كل طالب يحتل المرتبة األولى في صفّه في الّصف الثالث الثانوي يحصل على منحة جامعيّة تعادل  -

% من قيمة القسط السنوي. وتجدد مع نهاية كل فصل حتى مرحلة التخرج شرط أن يحافظ 25% بدل 35

 ق طوال السنوات الدراسيّة في الجامعة.% وما فو85الطالب على معدل 

يتم أخذ التوصيات الّتي ترسلها المدرسة بشأن الّطالب المحتاجين لدعم مادّي بعين اإلعتبار ويُتعامل بها  -

 كأولوية لديها.

 

 المكتبة -د

  تضم المدرسة ثالث مكتبات

 .قسمالت ويستفيد منها طالب مكتبة قسم الروضا -1

 قسم.الطالب قسم االبتدائي ويستفيد منها المكتبة  -2

 .طالب قسمي المتوسط والثانوي ا المكتبة الرئيسة ويستفيد منه -3

يحوي المنتقى من الكتب والمواد التربوية التي تناسب حاجات طالب المدرسة للقراءة  زهي مرك -

 .والدراسة وأنواع النشاط المختلفة

 مصادرافها دعم العملية التعليمية، مساندة البحث العلمي عبر إتاحة الوصول إلى من أهد -

إنترنت، ...( ، بصرية-مواد سمعية ،كالها وأنواعها المختلفة )من كتبالمعلومات بكل أش

 والتحفيز على المطالعة التي تغني مخزون الثقافة.

يتوجب  هم في إعادة الكتابوعند تأخر ،وفقا لقوانين المكتبةالكتب ستعارة اطالب لجميع ال يمكن -

 .ماليةغرامة دفع إحضار كتاب بديل أوعليهم ففي حال ضياعه،  عليهم دفع غرامة مالية، أما

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=986
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 إلى المكتبة قبل نهاية العام الدراسي.كافة الكتب المستعارة إعادة على جميع الطالب  -

المكتبة  Databaseع على مما يتيح ألي شخص اإلطال Follett Destinyتستخدم المكتبة نظام  -

 نترنت.إلعبر شبكة ا

)بعد حصوله  بإمكان الطالب تصويرها واالستفادة منها مدرسية تتحوي المكتبة نماذج إمتحانا -

 .على بطاقة تصوير مدفوعة مسبقًا(

 

 واألدبية والرياضية والمسابقات العلمية  البرامج القياديّة -ه

إذ  واألدبية والرياضية والمسابقات العلمية القياديّة  تؤمن ثانوية رفيق الحريري بأهميّة البرامج -

برامج ومسابقات تتماشى مع رؤية المدرسة ورسالتها، لذلك من أهدافها أن يشارك طالبنا في 

 عديدة على الّصعيدين الوطني والدولي. ونشاطات

 

 النشاطات المرافقة للمنهج واألندية -و

من أنشطة ترفيهية هادفة تساعد على نمّوهم الصحي المتوازن تسعى الثانوية إلى تقديم كل ما يهم الطالب 

على الصعيدين العقلي والجسدي، كما تساعد أيضا في صقل شخصياتهم وتقديرهم لذواتهم، وتعزز لديهم 

 الثقة بالنفس. وهي تهتم بمواهب الطالب وتوفّر لذوي القدرات الجسدية والرياضية البيئة المناسبة.

 ه المسابقات واالنشطة افتراضياً بسبب جائحة كورونا.مالحظه : قد تجري هذ

 من أهداف هذه البرامج

 تهيئة الطالب ليتمتّع بشخصيّة ذات تفكير ببعد عالمي. -

 مالئمة لها.تحديد المشاكل واقتراح الحلول الالنّقدي عند الّطالب، ليتمّكن من  تنمية التّفكير -

 .، وتقبّل الّرأي اآلخرتنمية مهارات التّواصل والحوار، اإلصغاء -

بأن يحصل على منح جامعيّة مقدّمة من  –في حال فوزه في المؤتمرات  –إعطاء فرصة للّطالب  -

 الّجهات الدّاعمة لمثل هذه البرامج.

 إفساح المجال للّطالب للمشاركة في مؤتمرات عالميّة ودوليّة. -

 األندية الشتوية* 

 النوادي على تقديم نشاطات تنمي هذه من النوادي منذ تأسيس المدرسة. يحرص مسؤولو افتتح عدد

، كرة المضرب، كرة القدم: ومنها وحسب الفئات العمرية قدرات الطالب في مختلف المجاالتمواهب و

 . ...الفن ،الروبوتكس، الجمباز، البيئة، الدراما الكاراتيه،الرقص،  السباحة، كرة السلة،

  الصيفية الّدورة* 

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=972
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=972
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 يّة.رحالت ترفيهو رياضية متنوعة األعابً  ،سباحةال تعليم ية تتضمنفصي دورةتنظم المدرسة 

 المتعلق بجائحة كورونا . الصّحي* يعتمد اطالقها هذا العام على الوضع 

 

 صفوف قسمي المتوسط والثانوي والمواد التعليمية
 

، المنهج الثامن والتاسع األساسي بفرعيها اإلنكليزي والفرنسي السابع، صفوف السادس، يضم :القسم المتوسط

   .األميركي

 جدول المواد التعليميّة:

 

  .بفروعها الثانوي والثالث الثانوي، الثاني الثانوي، األول صفوف يضم :الثانوي القسم

 جدول المواد التعليميّة:

 ساسيالسادس األ
- التاريخ - العلوم – الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -جنبية اللغة األ - عربيةاللغة ال

 .Ed Tech - التربية البدنية - الفن - التربية الدينية - اتيةالمعلوم - التربية المدنية - الجغرافيا

 ساسيالسابع األ

- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - جنبية الثانيةللغة األا -جنبية اللغة األ - عربيةاللغة ال

ة التربي -التربية الدينية  - المعلوماتية - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ - الطبيعيات

 .Ed Tech - ةالبدني

 ساسيالثامن األ

- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -جنبية اللغة األ - عربيةاللغة ال

التربية  -التربية الدينية  - المعلوماتية - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ - الطبيعيات

 .Ed Tech - البدنية

 ساسيالتاسع األ
- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -جنبية اللغة األ - عربيةللغة الا

 .التربية البدنية - المعلوماتية - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ - الطبيعيات

 ول الثانوياأل

- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -جنبية اللغة األ - عربيةاللغة ال

 -المعلوماتية - قتصاداإل - جتماعاإل - التربية المدنية - الجغرافيا- التاريخ -الطبيعيات 

 .التربية البدنية

 علوم / الثاني الثانوي

- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -اللغة األجنبية  - للغة العربيةا

 -المعلوماتية - قتصاداإل - جتماعاإل - التربية المدنية - الجغرافيا- التاريخ -الطبيعيات 

 .التربية البدنية

 / الثاني الثانوي

 إنسانيّات

 الرياضيات - جنبية الثانيةاللغة األ -اللغة األجنبية  -الفلسفة والحضارات  - اللغة العربية

 - جتماعاإل - التربية المدنية - الجغرافيا- التاريخ -الطبيعيات - الكيمياء - الفيزياء -

 .التربية البدنية - المعلوماتية - قتصاداإل

/ علوم  الثالث الثانوي

 الحياة

 - الرياضيات - جنبية الثانيةللغة األا -ة اللغة األجنبي - لفلسفة العامةا - اللغة العربية

 - المعلوماتية - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ -الطبيعيات - الكيمياء - الفيزياء

 .التربية البدنية
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 التّقييم في المرحلتين المتوسطة والثانوية

 عدد التقارير -أ

 :اآلتي الشكل يتم تقييم تحصيل الطالب العلمي في المرحلتين المتوسطة والثانويةعلى 

 مّرة واحدة نهاية العام الدراسي.يل الطالب حول تحصخّطي  تقريررسل ي 

  على ال لالطالع ومتابعة العالماتPortal. 

 يعقد اجتماع بين الهيئة التعليمية و أولياء أمور الطالب مرتين في السنة. 

 إحتساب معدّل الّطالب في المادّة: 

 ئةمن م 40االختبارات ، من مئة 20التطبيقات المنزلية ، من مئة 25العمل الصفي ) سعي يومي ،

  (من مئة 15سلوكيات العمل 

 ( المشاركة داخل الصف، االلتزام بتحضير األعمال التطبيقية المنزلية تشمل سلوكيات العمل

 .والصفيّة كافة، المبادرة والتعاون، الجدّيّة والمسؤوليّة ...(

 يتم احتساب المعدل السنوي للمادة على الشكل التالي  : 

 للمادة ثالثمعدل الفصل ال للمادة ثانيلفصل المعدل ا معدل الفصل األول للمادة

30% 35% 35% 

 

 في المرحلة المتوّسطة سياسة الترفيع )المنهج اللبناني( -ب

 :يرفع الطالب من صفه في حال استوفى الشروط الثالثة اآلتية

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

 اللغة  -اللغة العربية  :ين أساسيتين من المواد اآلتيّةمادت في مئة فما فوقمن  70مة حصوله على عال

 الرياضيات. -األولى األجنبية 

/ علوم  الثالث الثانوي

 عاّمة

 - اتالرياضي - جنبية الثانيةللغة األا -اللغة األجنبية  - لفلسفة العامةا - اللغة العربية

 .التربية البدنية -المعلوماتية  - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء

/  الثالث الثانوي

 إجتماع وإقتصاد

 - الرياضيات - جنبية الثانيةللغة األا -اللغة األجنبية  - لفلسفة العامةا - اللغة العربية

 -اإلجتماع - التربية المدنية - الجغرافيا - يخالتار -الطبيعيات - الكيمياء - الفيزياء

 .التربية البدنية -المعلوماتية  -اإلقتصاد 

/ آداب  الثالث الثانوي

 وإنسانيّات

 - جنبية الثانيةللغة األا -اللغة األجنبية  -الفلسفة األجنبيّة  - لفلسفة العامةا - اللغة العربية

 - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ -ات الطبيعي- الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات

 .التربية البدنية -المعلوماتية 
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  مئة في أي مادة.من  60عدم حصوله على أقل من 

 في المرحلة الثانويّة سياسة الترفيع )المنهج اللبناني( -ج

الثالثة استوفى الشروط اإلنسانيّات في حال  فرع الثانوي الثاني إلى الثّانوي األّول الّصفّ  يرفع طالب -1

 :اآلتية

  مئة فما فوق من  65حصوله على معدل عام. 

  العربية واألجنبية األولى .في اللغتين  مئة فما فوقمن  70 معدلحصوله على 

  مئة في أي مادةمن  60عدم حصوله على معدّل أقل من. 

 

 

 :الثالثة اآلتيةحال استوفى الشروط  العلوم فيفرع  الثانوي الثاني إلى الثّانوي األّول الّصفّ  يرفع طالب -2

 مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام  .1

الفيزياء والكيمياء وعلوم الرياضيات والمواد اآلتية:  مئة فما فوق فيمن  70دّل حصوله على مع .2

 . فما فوق في اللغة العربية واللغة األجنبية األولى مئةمن  65ومعدّل  الحياة

 مئة في أي مادة.من  60قل من عدم حصوله على معدّل أ .3

 

واالقتصاد في حال  االجتماع الثالث الثانوي فرع إلى اإلنسانيّات الثّانوي الثاني الّصفّ  يرفع طالب -3

 :اآلتيةالثالثة  استوفى الشروط

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

  االجتماع  ،ة، الرياضياتاللغة العربي :اآلتيّةمئة فما فوق في المواد من  70حصوله على معدّل

 .واالقتصاد

  مئة في أي مادةمن  60عدم حصوله على معدّل أقل من. 

 

يات في حال واإلنسان فرع اآلداب الثالث الثانوي يرفع طالب الّصّف الثاني الثّانوي اإلنسانيّات إلى -4

 :اآلتيةاستوفى الشروط 

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

  للغتين العربية واألجنبية األولىمئة فما فوق في امن  70 معدلحصوله على. 

  من مئة في مادة الفلسفة. 65حصوله على معدل 

  مئة في أي مادةمن  60عدم حصوله على معدّل أقل من. 

 

واالقتصاد في حال استوفى  االجتماع فرعالثالث الثانوي  إلى علوم-الثّانوي الثاني الّصفّ  يرفع طالب -5

 :تيةاآل الثالثة الشروط

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

  مئة فما فوق من  70ادتي اللغة العربية والرياضيات ومئة فما فوق في ممن  65على معدّلحصوله

 في مادتي االجتماع واالقتصاد.

  مئة في أي مادة.من  60عدم حصوله على معدّل أقل من 

الحياة في حال استوفى الشروط  علومفرع الثانوي الثالث علوم إلى -ع طالب الّصّف الثاني الثّانوييرف -6

 :اآلتيةالثالثة 

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 
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  الفيزياء والكيمياء وعلوم والرياضيات  :مئة فما فوق في المواد اآلتيّةمن  70حصوله على معدّل

 .جنبية األولىاللغة األ و اللغة العربيةمن مئة فما فوق في  65و الحياة

  مئة في أي مادة.من  60عدم حصوله على معدّل أقل من 

 في حال استوفى الشروطعلوم إلى الثالث الثانوي فرع العلوم العامة -ع طالب الّصّف الثاني الثّانوييرف -7

 اآلتية:

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

  من  65و كيمياء وعلوم الحياةالفيزياء وال :مئة فما فوق في المواد اآلتيّةمن  70حصوله على معدّل

 .جنبية األولىاللغة األ و اللغة العربيةمئة فما فوق في 

  رياضيات.المادة مئة فما فوق في من 75 حصوله على معدّل 

  مئة في أي مادة.من  60عدم حصوله على معدّل أقل من 

 

نسانيات في حال استوفى واإل فرع اآلداب الثالث الثانوي علوم إلى-ع طالب الّصّف الثاني الثّانوييرف -8

 :اآلتيةالشروط الثالثة 

  مئة فما فوق.من  65حصوله على معدل عام 

  مئة فما فوق في اللغتين العربية واألجنبية األولى .من  70 معدلحصوله على 

  مئة في أي مادة.من  60عدم حصوله على معدّل أقل من 

 يللصف السادس االساس )المنهج األمريكي( سياسة الترفيع -د

 :يرفع الطالب من صفه في حال استوفى الشروط الثالثة اآلتية

  مئة فما فوقمن  60حصوله على معدل عام. 

  اللغة األجنبية :اسيتين من المواد الثالث اآلتيةمئة فما فوق في مادتين أسمن  65 معدّلحصوله على- 

 العلوم.-الرياضيات

 مئة في أي مادةمن  60أقل من  معدّل عدم حصوله على. 

 لصفوف السابع، الثامن والتاسع االساسي)المنهج األمريكي(  سياسة الترفيع -هـ

 :يرفع الطالب من صفه في حال استوفى الشروط الثالثة اآلتية

  مئة فما فوقمن  60حصوله على معدل عام. 

 نبيةاللغة األج :مئة فما فوق في مادتين أساسيتين من المواد الثالث اآلتيةمن  65 حصوله على معدّل- 

 .علوم الحياة-الكيمياء-فيزياءال-الرياضيات

  مئة في أي مادةمن  60عدم حصوله على معدّل أقل من. 

 سياسة الترفيع )المنهج األمريكي( في المرحلة الثانوية -و

 :اآلتيّةالثالثة يرفع الطالب من صفه في حال استوفى الشروط 

  مئة فما فوقمن  60حصوله على معدل عام. 

  الفيزياء  – الرياضيات – مئة فما فوق في المواد اآلتيّة اللغة األجنبيةمن  65معدّل حصوله على- 

 .علوم الحياة -الكيمياء

  مئة في أي مادةمن  60عدم حصوله على معدّل أقل من. 
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 في المرحلتين المتوسطة والثانوية الئحة الشرف -ز

 مئة من  90 وعالمة الحياة المدرسيةفوق من مئة فما  85 معدله العامب درجة شرف إذا كان ينال الطال

 .فما فوق

  مئةمن  90وعالمة الحياة المدرسية  مئة فما فوقمن  90معدله العام درجة امتياز إذا كان ينال الطالب 

 .فما فوق

 معايير اختيار عريف حفل تخّرج المرحلة الثانوية من طالب الثالث الثانوي -ح

  ئة فما فوقمن م 80أن يكون معدله العام السنوي.  

  من مئة فما فوق. 95أن تكون عالمة الحياة المدرسية 

  برامج  –رياضية  –أن يكون مشارًكا في نشاطٍّ واحدٍّ مرافقٍّ للمنهج كحدٍّّ أدنى )مسابقات علمية وأدبية

 ...(.-قيادية 

 مالحظة

فلن يشارك في حفل من مئة  60إذا لم يحصل الطالب في الصف الثالث الثانوي بفروعه على معدّل عام سنوي 

 التخرج.

 

 المدرسيّة في المرحلتين المتوّسطة والثانويّة المنح -ط

 رفيق الحريري الرئيس الشهيد منحة -1

 :لة الثانوية وهي على الشكل اآلتييستفيد منها الطالب الثالثة األوائل في الحلقة الثالثة والمرح

 .ولى في الصفتبة األيم للطالب الحائز على المرعلى رسم التعل مئةمن  100حسم 

 .على رسم التعليم للطالب الحائز على المرتبة الثانية في الصف مئةمن  50حسم 

 .على رسم التعليم للطالب الحائز على المرتبة الثالثة في الصف مئةمن  25حسم 

 

 منحة السيدة بهية الحريري -2

 .على رسم التعليم مئةمن  100حسم 

  .ولى في الصف السادس األساسيمرتبة األها الطالب الحائز على اليستفيد من

 

 درزي الزينالمنحة السيدة رندى  -3

 .على رسم التعليم مئةمن  100حسم 

ت على أن فرع االنسانيااللغات في الصف الثاني الثانوي ولى في يستفيد منها الطالب الحائز على المرتبة األ

 .مئةمن  80عن طالب العام ومعدل ال  مئةمن  85عن  لغةكل ال يتدنّى معدل 

 مالحظات

 .كافةبشعبه  ايعتبر الصف صفاً واحدً  -

 .يستفيد الطالب من إعفاء واحد في المدرسة مهما كان سبب االعفاء أو مصدره -
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 .شرط أن يتابع دراسته في ثانوية رفيق الحريري يستفيد الطالب من المنحة -

على المراتب  يق الحريري الذين يحصلونهناك صيغة خاصة ألوالد المعلمين والموظفين في ثانوية رف -

 األولى في صفوفهم.

 

 أنظمة مدرسيّة
يسعى فريق عمل المدرسة إلى دعم وتحفيز الّطالب من أجل أن يتمتّعوا بمالمح متعلّمي البكالوريا الدّوليّة . لذلك 

  يتوقّع منهم أن يكونوا :
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 األعمال التطبيقية المنزلية
وأبحاث وغيرها بهدف تعزيزالعملية التعلميّة من جازه في المنزل من أعمال تطبيقية كل ما على الطالب إنتتضمن 

 :خالل

 تعلمية وحياتية تمكنه من العمل باستقاللية. إكساب الطالب مهارات •

 مراجعة معلوماته وتأكيد فهمها بشكل جيد الستثمارها. •

 في الوقت المحدد لها. لتزام إتمام هذه األعمال وتقديمهاإ •

 

 ية الفكرية والغشالملك

احترام مبدأ الملكيّة الفكريّة فيجب عدم نسخ أو اقتباس أو اقتطاع أي كتابات أو نصوص من دون ذكر  -أ

، وخصوًصا بعد اشتراك القسم الثانوي في المدرسة بنظام ر أو المراجع التي تم النقل منهاالمصد

Turnitin. 

أو طباعته الستخدامه في أي موقع كان  إن شعار المدرسة ملك خاص لها، فال يحق ألي شخص نسخه -ب

 دون إذن من اإلدارة، حفاًظا على مبدأ الملكية الفكرية.من 

 20 على االمتحان/االختبار مع حسم صفرعدم الغش وفي حال ضبط الطالب، يتم احتساب عالمة  -ج

قد يعّرض  ، كماو إجراء يتخذه رئيس القسم بالتنسيق مع اإلدارة عالمة من عالمات الحياة المدرسيّة

 نفسه للرسوب في المادة، أو الصف، أوالفصل الجزئي أو الكلي عن المدرسة.

 

 نقاط هاّمة
 عدم

 بطاقات للحفالت داخل حرم المدرسة.، بيع وترويج توزيع -

 اإلحتفال بأعياد الميالد بإحضار قوالب الحلوى أو ما شابه. -

 ها أو يخل بانتظام العمل فيها.المشاركة في أي نشاط يسيء إلى سمعة المدرسة أو يضر بمصلحت -

 استخدام الهاتف الخلوي داخل حرم المدرسة بتاتًا. -

 في حال المخالفة وتكرارها سوف تتخذ اإلجراءات اآلتية:

 لمدّة أسبوع. ) من دون شريحة الهاتف( تنبيه شفهي واإلحتفاظ بالهاتف الخليوي -

 لمدة شهر.هاتف( ) من دون شريحة التنبيه خّطي واإلحتفاظ بالهاتف الخليوي  -

من دون شريحة الهاتف( حتى انتهاء العام واالحتفاظ بالهاتف الخليوي ) تدنّي عالمة الحياة المدرسيّة -

 الدراسي.

في حال تّم استخدام الهاتف الخليوي للتنّمر اإللكتروني على أي فرد من أفراد  مالحظة هاّمة:

التي قد تصل إلى متابعة األمر عبر مكتب  مجتمعنا المدرسّي، تتّخذ المدرسة اإلجراءات المناسبة

 مكافحة الجرائم اإللكترونيّة.
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 الزّي المدرسيّ 
أو تي شيرت سادة ) أي من دون  poloأو بإمكان الطالب /ة ارتداء أي  توفّر، زي المدرسة إن  رتداء إ .1

زقة أو األلبسة مع التزام عدم ارتداء البناطيل المم وبنطال جينز أو كحلي. بة عليها( رسومات أو كتا

 الشفافة أو الضيقة.

  أو ارتداء ثياب رياضية أخرى مناسبة . إن توفّر،  رتداء الزي الرياضي المدرسي إ .2

 

 

 المظهر العام
 :اآلتيلتزام وإ دالطالب التقيّ  على

 قص االظافر..( –)االستحمام اليومي  النظافة الشخصية -

 نظافة الثياب وترتيبها -

ً المحافظة على الشعر  -   )ال يالمس العينين(  و مرتبًانظيفا

  Birkenstockنتعال الحذاء المقطع أو الـاعدم  -

 عدم وضع طالء األظافر ومساحيق التجميل -

   ربط الشعر الطويل وعدم تلوينه أو صبغه -

 :عدم وضع الحلي والمجوهرات -

 في حال عدم االلتزام يتّم أخذها واالحتفاظ بها مدّة شهر. •

  .حتفاظ بها حتّى نهاية العام الدراسيفي حال التكرار، يتّم اال •

 

 اللوازم المدرسية واألغراض الخاصة 
 

على الطالب إحضار لوازمه المدرسية جميعها منذ الصباح )أغراضه المدرسية، المصروف الشخصي،  -

 .الفطور أو الغداء...(

 ال يسمح للطالب بإحضارأغراضهم الخاصة التي ال عالقة لها بالدرس إطالقا. -

ثياب  ،وري كتابة اسم الطالب على أغراضه الّشخصيّة جميعها )كتب، دفاتر، مقلمة، حقيبةمن الضر -

 رياضة...(.

وعلى  توضع األغـراض المفقودة التي ال تحمل اسم أي طالب في صندوق خاص بالمفقودات والموجودات. -

 أو األهل مراجعة المكتب المختص بهذا الشأن في أقرب وقت. الطالب

 

 خزانة الطالب
 

بداية العام الدراسي على خزانة و مفتاح خاص بها، وتتم إعادته في نهاية العام  يحصل كل طالب في -

 الدراسي.
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الخزانة هي من ممتلكات المدرسة ومن مسؤولية الطالب أن يحافظ عليها محافظة تامة )نظافتها، عدم الكتابة  -

 داخلها، إلحاق أي ضرر بها، أو ترك المأكوالت فيها....(.

 لب هو المسؤول عن أغراضه الخاصة داخل الخزانة لذلك يجب عدم تركها مفتوحة بتاتاً.الطا -

 ستعمال الخزانة لوضع األغراض المدرسية المسموح بها فقط.إتزام إل -

 تحتفظ المدرسة بحق االشراف الدائم على محتويات الخزانة بالتّنسيق مع الّطالب. -

 ال يسمح ألحد الطالب فتح خزانة رفيقه . -

 ّرض من يخالف هذه االنظمة ومن يفقد مفتاح الخزانة لغرامة تُحدّدها االدارة.يتع -

 

 سلوك الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
 

  .الحياة المدرسيّةيتم تقييم سلوك الطالب عبر إعتماد مبدأ إحتساب عالمة 

 

 طريقة احتسابها

كرصيد  مئةمن  100لعام الدراسي على تعتمد على نظام الرصيد بحيث يحصل كل طالب في بداية ا

عالمة الحياة المدرسية، ويتم الحسم من الرصيد أو اإلضافة إليه تبعًا لمدى التزامه بأنظمة وقوانين 

 المدرسة.

 

 أهمية هذه العالمة وتأثيرها

 من مئة. 90من شروط الئحة الشرف عدم تدني عالمة الحياة المدرسية عن الـ

 

 المرحلتين المتوسطة والثانوية مسؤولية فينظام المكافأة وتحمل ال

 ل نحو السلوك الحسنل المسؤولية منها التنويه بغية التحوّ تعتمد المدرسة السياسة اإليجابية لجهة المكافأة وتحم  

 .الطالب ة في ملفوزيادة النقاط اإليجابيّ 

لمظهر، مخالفات التّأخير، مخالفات مخالفات النّظام، مخالفات ا فيما يخص المخالفات هي مقسمة إلى فئات منها:

 أكاديميّة .

 

 ترتيب اإلجراءات الخاّصة بالمخالفات:

 المرحلة المتوّسطة

 لمّ إستمارة تأ + تنبيهات شفهية )للطالب( أوالً:

 إستمارة تأّمل+ علم وخبر )نسخة لألهل(  ثانيًا:

 إستمارة تأّمل+ (ي )نسخة لألهلتنبيه خطّ  ثالثًا:
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مع تبليغ األهل إما هاتفيا ليوم كامل مع إنجاز ما يكلف به من قبل األساتذة  الحصص الدراسيةعدم حضور : بعًارا

 أو خطيا.

 probation  إنذار خّطي ا: خامسً 

 

 المرحلة الثانويّة

 + إستمارة تأّملتنبيه شفهي  2 :أوالً 

 + إستمارة تأّملتنبيه خّطي  :ثانيًا

 + إستمارة تأّملمقابلة األهل :ثالثًا

ا مع تبليغ األهل إما هاتفيّ ليوم كامل مع إنجاز ما يكلف به من قبل األساتذة  عدم حضور الحصص الدراسيةعًا: راب

 ا.أو خطيّ 

 ينصح فيه بتغيير المدرسة في العام الدّراسي المقبل.probation  إنذار خّطي خامًسا: 

 .(EduFlagيتم إرسال ما ذكر أعاله إلى هواتف األهل عبر تطبيق )

 دون االلتزام بتدرج االجراءات أعاله .من للمدرسة اتخاذ االجراء المناسب وفق ما تستدعيه الحالة يحق 

 إن هذه المالحظات تحفظ في ملف الطالب. :مالحظة

 

 مندوب الّصف -ج

 والمعلّمين خاللاإلدارة  لىإواقتراحاتهم  هم ونقل آرائهممندوب الّصّف هو الّطالب المنتخب من قبل زمالئه لتمثيل

 العام الدّراسي.

 صفات مندوب الّصفّ  -1

 :أن يكون

 إلى رفاقه.في إيصال األفكار ودقيقًا ةالمسؤوليّ  تحّمالً ، وممثااًل لألخالق والّسلوك الجيّد 

 مشارًكا.  ، يناقش ويحاور حواّرا فعّاالًّ

 بمهامه ووظائفه المكلّف بها. ملتزًما 

 

 مهام مندوب الّصفّ  -2

 اإلدارة... لّصفّ ا ة/مرشدبين الّطاّلب،  تواصلال ، . 

 .العمل على خلق جو إيجابي يسوده التّعاون والتّفاهم بين طاّلّب الّصّف 

 .العمل على ترتيب وتزيين الّصّف بشكلٍّ دائمٍّ بمشاركة رفاقه في الّصّف 

  مواضيع للمناقشة بالتّنسيق مع مرشد/ة الّصّف. نشاطات أواقتراح 

 إدارةحات للّقاءات مع الّطاّلب )الحّث والتّشجيع الدّائم على تقديم اقترا( Assembly. 
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 نظام التواصل
 التعاون توثيق مبدأ من اإنطالقً  ،المجتمع المدرسي جميعهم أطراف بين لتواصلل متنّوعة طرائق الثانوية تعتمد

 المتعلم. مصلحة هم لما فيهبين

 

 أولياء األمور اتاعإجتم -أ

 مع بحضورالطالب ،في مواعيد محددة في روزنامة العام الدراسيمرتين في السنة  اجتماع مع أولياء األمور يعقد

ستدعاء األهل الى ن ايمك، وتعدّ هذه اإلجتماعات بمثابة تقارير شفهيّة يحفظ ملّخص عنها في ملّف الّطالب. ذويهم

 .لحلولمتابعة اوإلشراكهم في  للتعاون ،أو الّسلوكيالمدرسة عند الحاجة إلطالعهم على وضع ولدهم األكاديمي 

 EduFlag -ب

، يعمل على تعزيز التواصل بين App Storeأو  Play Storeهو تطبيق على الهاتف المحمول، يتم تحميله عبر 

 الطالب من غياب، سلوك، نشاطات، عالمات وغير ذلك... المدرسة واألهل وإطالعهم على ما يخص

هواتفهم وتفعيله عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور  على األهل هذا التّطبيق تحميل الضروريمن لذا 

(username and password)  المرسلة عبرSMS. 

 التعاميم -ج

  :يتم إرسال التعاميم عبرضرورة االطالع اليومي حيث 

 

ليوي المعتمد من قبل األهل، لذلك يرجى على أرقام الهاتف الخفي الحاالت الطارئة  (SMS) ةيّ صائل النالرس

 باألهل. ةإبالغ اإلدارة عن أي تغيير يطرأ على أرقام الهاتف الخاص

 البريد اإللكتروني -د

 rhhs@rhhs.edu.lb  بريد المدرسة االلكتروني

 Intermediate@rhhs.edu.lb بريد القسم المتوسط االلكتروني

 secondarydivision@rhhs.edu.lb بريد القسم الثانوي االلكتروني

 التّواصل اإلجتماعيصفحات المدرسة الرسمية على وسائل  -ه

 رحساب المدرسة على تويت .1
          @RHHS_Saida 

 رسة على الفايسبوكحساب المد .2
           RaficHaririHighSchool   

 موقع المدرسة اإللكتروني .3
          www.rhhs.edu.lb  

 (Instagramاغرام )حساب المدرسة على انست .4
          www.rhhs.edu.lb 

 (linkedinن )د إحساب المدرسة على لينك .5
          www.rhhs.edu.lb 

 

ويتم الرد خالل  ى رسائل نصيّة أو صوتيّة فقط عبر تطبيق الوتسابالذي يتلقّ  ( :(hotline الخط الساخن -و

 . )0096176948208( الدوام المدرسي.  

 

 اإلتّصال بالمدرسة خالل الدوامستفسارات بإمكانكم زيارة الموقع اإللكتروني أو للمزيد من المعلومات واال

 media@rhhs.edu.lbأو عبر البريد اإللكتروني  227المدرسي على المقسم 

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1111
mailto:rhhs@rhhs.edu.lb
mailto:Intermediate@rhhs.edu.lb
https://twitter.com/rhhs_saida
../Downloads/https/www.facebook.com/RaficHaririHighSchool/
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1111
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1111
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1111
mailto:media@rhhs.edu.lb
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 روزنامة المدرسة  -ز

العطل الّخاّصة ، وتتضّمن المواعيد واإللكتروني وضع روزنامة العام الدّراسي على موقع المدرسةت

تخضع بعض المواعيد للتعديل،  إذ قدعلى الروزنامة لدائم يرجى من األهل اإلطالع ابالمدرسة جميعها، 

 التام بالمواعيد المدرجة فيها. لتزامواإل

 هامة مالحظات

   توجه المدرسة أبناءها الطالب إلى حسن استعمال منصات التواصل اإلجتماعي، وتشدد على

سي، عهم المدرأي منشورات تسيء إلى مجتم لية في ضرورة عدم استعمالها لنشرتحمل المسؤو

 لذا يرجى من األهل التعاون على تحقيق ذلك. ، رفاقهم أو األساتذةو أو تضر بسمعتهم أ

 ن اإلتصال بإدارة إذ يمك ،بشكل شخصيل عدم اإلتصال بأفراد الهيئة التعليمية يرجى من األه

 لتحديد موعد يتم فيه اللقاء مع معلم/ة المادة.أو إرسال بريد إلكتروني  المدرسة

  وال تقبل المراجعات الشفهية عن طريق الطالب أو سائق  لمدرسة هاتفياً أو خطيّابايتم اإلتصال

 الباص مثالً.

 .يتم الرد على الخط الساخن ضمن الدوام المدرسي 

 في الموعد المحدد.ورقياً أو الكترونياً من المدرسة  موجهةستمارة ة أوايرجى إعادة أي ورق 

 يعتذرون عن تقبل أي هدية في أي ، فإن جميع موظفي المدرسةيرمع كل الشكر لما تعبرعنه الهدية من تقد

 مناسبة .

 

 الدوام المدرسي
 دوام الصفوف -أ

 :دوام الطالب من الصف السادس األساسي إلى الصف الثالث الثانوي وفق الجدول اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 إلى الساعة من الساعة اليوم الصف

لى الصف إمن الّسادس األساسي 

 الثانوي ثالثال

 ن الى الخميسمن اإلثني

 )حضورياً(
8:15  ً  بعد الظهر 2:00 صباحا

: تعليم غير الجمعة

 متزامن.
/ / 

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1084
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=1084
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 الغياب والتأخير -ب

 الغياب 

 ها الزامي.يعإن حضور الحصص الدراسية جم 

  الدوام المدرسي عند  وحتى انتهاء 8:15تشدد االدارة على بقاء الطالب في المدرسة من الساعة

   ة مواعيد طبيّ االرتباط ب خصوًصاال يُسمح للطالب بمغادرة المدرسة ألي سبب  ذإ ،2:00الساعة 

 .ال في حاالت الّضرورة القصوىأو غيرها خالل الدوام المدرسي إ

 يام العطل المحددة في وغيره في أ السفر يرجى من األهل أخذ المواعيد الطبية ومواعيد

 بعد الدوام المدرسي.، أو الروزنامة المدرسية

  أنظر تعميم كورونا في حال تغيّب الّطالب

https://drive.google.com/file/d/1GQZZhkbbnaleisBqqGX6zrL6UhJVuWXx/view?usp=dri

vesdk 

 صباًحا. نفسه سة عن تغيب الطالب في اليوملى األهل تبليغ المدرع 

  ّمتحان بداعي السفر، يترك لإلدارة اتّخاذ ما تجده مناسإ عن بفي حال التغي ً  .با

  وفي  كثر من خمسة عشر يوما خالل العام الدراسي الواحد.أال يحق للطالب التغيب عن المدرسة

 .تجده مناسبًا دراسة الحالة التّخاذ ماللمدرسة  ي هذه المدة يحقّ حال تخطّ 

 الغياب في يوم إجراء االمتحان أو في ما قبله

 اجرائه. قبل يوم من عن إمتحان أو غياب أي طالب تكرر عند المناسبةاإلجراءات تتخذ االدارة 

 التأخير

صباحاً وينتهي بانتهاء الحصة االخيرة عند  8:00عند قرع الجرس االول الساعة ا يبدأ دوام المدرسة صباحً  -

 .بعد الظهر 2:00الساعة 

حق للمدرسة اتخاذ ما تجده في حال تأخر الطالب عن حضور أي حصة دراسية خالل اليوم المدرسي ي -

 .امناسبً 

 

 

 

 

 الصحة المدرسية
 

 البيئة المدرسية  -أ

سالمة األمور المتعلقة بنة والصحية من خالل متابعة تشدد المدرسة على ضرورة تأمين البيئة المدرسية اآلم -

 .النظافةوتأمين أعلى مستويات كافّة الطالب 

https://drive.google.com/file/d/1GQZZhkbbnaleisBqqGX6zrL6UhJVuWXx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GQZZhkbbnaleisBqqGX6zrL6UhJVuWXx/view?usp=drivesdk
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للحفاظ على بيئة مدرسية  ، لذا يمنع منعا باتا التدخين داخل حرم المدرسة وذلكالتدخينالمدرسة خالية من  -

تعميم وزارة  أنظر) اإلجراءات المناسبة في حال خالف أحد الطالب ذلك.للمدرسة الحق في اتخاذ سليمة، و

 (التربية

 

 قسم التمريض -ب

قسمي  لرعاية طالبالثاني طالب قسمي االبتدائي والروضات و عايةلراألّول ، قسمان للتمريضفي المدرسة 

 المتوسط والثانوي.

 حرًصا على سالمة طالّبنا/طالباتنا يُرجى:

 تحديث الملف الّصحي. -

 لهم.إعالم المدرسة بأي جديد يطرأ على الوضع الصّحي  -

 تأمين تقرير طبّي إن كان هناك حالة صحيّة خاّصة. -

 

 مالحظات

يرجى عدم إرسال الّطالب إلى المدرسة في حال ارتفاع في درجة الحرارة أو الّشكوى من التهابات وأمراض  -

 معدية أو غيره.

الّطالب إلى ، لذلك يرجى عدم إرسال أّي دواء مع نعتذر عن تحمل مسؤولية إعطاء أي دواء في أثناء الدوام -

 إال في حاالت استثنائيه التي يتم تنسيقها مع ممرضة المدرسة. المدرسة

، تقيؤ...( يستدعى األهل الصطحاب الطالب الى البيت –في حال المرض المفاجىء )إرتفاع درجة الحرارة  -

 وال يرسل في سيارة المدرسة.

ألولية الالزمة وعند الضرورة يرسل رض الطالب لحادث طارئ في المدرسة، تقدم له اإلسعافات اإذا تع -

فى المعتمدة من المدرسة ويبلغ األهل فوراً لى وحدة الطوارىء في المستشإبمرافقة ممرضة المدرسة 

 لمالقاته.

 

 

 

 

 قسم الكافتيريا -ج

 تغذية وبناء الجسم السليم المتوازن. ألهمية األكل الصحي في وذلك فيفة الصحيةخالوجبات التؤمن الكافتيريا 

خاصة منفصلة عن حقيبة الكتب حفاًظا على سالمة الكتب والدّفاتر، مع  رسال الّطعام مع الّطالب في حقيبةيرجى إ

 .منذ الصباحرورة تأمينها ض
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 النقل
 الباصات -أ

، عملت شركة البيالني لخدمات النقل العام على وضع خّطة  في ظّل أزمة المحروقات التي ال تخفى على أحدٍّ

 ة.ل الطالب/ الطالبات إلى المدرسة، لتسهيل عودتهم الحضوريّ بهدف تأمين نق

 نقاط توضيحيّة هاّمة:  -

  .االشتراك في خدمة النقل شهري وُمسبق الدفع 

  .تصدر أواخر كّل شهر تكلفة النقل للشهر التالي بحسب سعر المحروقات، وسعر صرف الدوالر 

  : ين استيفاء االشتراك الشهري التالي، في حال استخدم ، إلى حل.ل.100,000 يتّم دفع مبلغ تأمين قدره

الطالب/ة الباص لمدة أسبوع من الشهر التالي ولم يُسدّد قيمة االشتراك كامالً،تحسم قيمة التأمين ويتّم 

 في اليوم الثامن.  االعتذار عن اصطحاب الطالب/ة

  ال يتم تعويضها. العُطل الناجمة عن إضرابات او اضطرابات ولم تتجاوز الثالثة أيام 

  نعتذر عن ردّ أي مبلغ في حال تّم إلغاء اشتراك الباص قبل انتهاء الشهر، ألن تّم حجز المقعد بإسم ولدكم

 ابنتكم.  /

 .إّن بعض الباصات قد ال يحمل اسم المدرسة أو شعارها 

 ثنائيا من بعض قد يتّم جمع طالب/ طالبات المدرسة مع طالب/ طالبات من مدرسة أخرى  في الباص است

 المناطق، وذلك بعد إعالم وأخذ موافقة األهل.  

 )لمن يرغب بالتسجيل تدفع قيمة النقل كاملة حتى لو كان اختيار النقل جزئيًا  )الذهاب أو اإلياب 

 آلية تسجيل الّطالب/ة في الباص : -
 

 لى نقاط خطوط الّطول والعرض () سيتّم اعتماد هذه اآللية ألّن نظامها، والتّسجيل، والتّسعير،يعتمد ع    
 

  Sign Up   المدرسة لدى المعتمد الهاتف رقم باستخدام حساب بانشاء المستخدم يقوم ان يجب -1

 و الهاتف     رقم خالل من  Login الدخول تسجيل أهل الطالب بإمكان الحساب، تفعيل عملية إتمام بعد -2

 .اختيارها تم السرالتي كلمة

على الجهاز الّذي ستستعملونه إلتمام عمليّة التّسجيل : الهاتف الخليوي  المطلوبة الّصورالتأّكد من وجود  -3

 أو "الكمبيوتر"، ألّن هذا األمر إلزامي وضروري في عمليّة التّسجيل .

  الّصور المطلوبة :

  . صورة الّطالب/ة : تظهر مالمح الّطالب/ة واضحةً، على أن تكون حصًرا له 

 ذة نهاًرا .صورة مكان الّسكن : مأخو 

 تظهر شكل البناء الخارجي والمدخل بشكلٍّ واضحٍّ للطالب/                                    

 والّطالبات في قسمْي الّروضات واالبتدائي .                           

 GPSإتمام تحديد عنوان المنزل الّذي سيحضر منه ويعود إليه الّطالب/ة عن طريق  -4

 التّسجيل في أثناء تواجدكم في المنزل منعًا لحدوث أّي خطأ .إتمام عمليّة  -5

 تحديد الموقع يدويًّا على الخريطة في حال حدوث خطأ ما. -6

 .خطأ المكان تحديد كان حال في الموقع لتعديل األهل مع التواصل سيتم -7

 على عصًرا 4 و صباًحا 8 الساعه للنقليات بين الساخن عبر الخط التواصل لإلستفسار يمكن ألهل الطالب

 .81190473أو  81190463التالية:  األرقام
 

 لمزيد من المعلومات يرجى مشاهدة فيديو شرح آليّة التّسجيل وفقًا للجهاز الّذي ترغب في إتمام عمليّة التّسجيل من خالله : 

  الهاتف الخليوي)Mobile(     rdNijDebA7tps://www.youtube.com/watch?v=Wht 

 الكمبيوتر  )WEB( https://www.youtube.com/watch?v=EK5f1zObR18 

 

 السيارات الخاصة و الباصات الخاصة  -ج

https://www.youtube.com/watch?v=W7rdNijDebA
https://www.youtube.com/watch?v=W7rdNijDebA
https://www.youtube.com/watch?v=EK5f1zObR18
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 ن يتقيدوا بالدوام المدرسي.لى المدرسة أحضار أوالدهم إإهل الذين يتولون على األ -

توعية أوالدهم باألهل  ينصح قيادة السيارة من وإلى المدرسة، بما فيها أيام اإلمتحانات أو النشاط المدرسي. -

 بعدم قيادة سيّارة قبل حصولهم على رخصة القيادة.

 

 

 األقساط المدرسية
 

 :مراحلتدفع األقساط على ثالث  -أ

 .القسط األّول قبل بدء العام الدراسّي 

 .القسط الثّاني خالل شهر كانون الثاني 

 .القسط الثّالث خالل شهر نيسان 

  القسط:التسجيل وتسديد  -

  2022-2021لالّطالع على الئحة أقساط العام الدراسي:/https://rhhs.edu.lb/fees     
 

  في المدرسة خالل أيام الدوام من يوم اإلثنين  أويمكنكم التسديد في اي فرع من فروع بنك البحر المتوسط

 :اآلتية، وذلك باختيار احدى الوسائل هرظعد الب 1:00صباحاً و 8:30ليوم الخميس بين الساعة 

 نقدا.       .1

 .)ألمر: بنك البحر المتوسط ش.م.ل/ ثانوية رفيق الحريري( ك مصرفي بالليرة اللبنانيةشي .2

 .POSنظام  .3

 

 . (216مقسم  723551/07يرجى مراجعة مكتب التسجيل ألي استفسار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعميم وزارة التربية الخاص بالتدخين
 

http://www.rhhs.edu.lb/userfiles/Image/sections/tuition%201819.jpg
https://rhhs.edu.lb/fees/
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