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

 

 

 

 

 

 

 

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

 .2021لبرنامج الدبلوما منذ أيار وهي مرّشحة  2016

 مةالمنظ 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 ةثالث

 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 لىع حاليًا الدولية البكالوريا منظمة تشرف .عاًما

 

 

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

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

، التي 2030مج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام برا

 .2015اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 

 

 

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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 .2019-2018منذ العام الدراسي  "LabelFrancÉducation"تصنيفحائزة على المدرسة 

دارس األجنبية المشاركة، في إطار تعليمها الوطني، في تألّق اللغة والثقافة ، ُيمنح للم2012أنشئ في عام 

للّغة الفرنسية  امعززً  االتي تقدم لطالبها تعليمً ، مؤسسات العامة أو الخاصةالهذا التصنيف  ويقّدر .الفرنسية

 .وتمّكنهم من اكتشاف تخّصصات أخرى في تلك اللغة

 

 

 

 

 

 

 

التي تمنح من السفارة الفرنسيّة للمدارس التي تعلّم اللّغة الفرنسية وتفيد  CELFدة على شها2012حائزة منذ آذار 

 .DELFبالمستوى اللّغوي المعتمد في هذه المدرسة. كما أنها مركز معتمد لتقديم إمتحانات الـ 

 

 

 

 

 

 

روسفت متحانات مايكإجراء إو لتقديم  Pearson VUEتابع لشركة  مركز معتمدثانوية رفيق الحريري 

 .2019منذ شباط  عالميًّاالمعترف بها 
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 الكرام، األهالي حضرة

كثر فعاليّة وهي تؤمن أّن عمليّة التّعلّم األ ،ألوالدكم وية رفيق الحريري مدرسةً فنا اختياركم ثانويشرّ  يسعدنا

تكمن من خالل تزويد طالبنا بأهداف التّعلّم الّضروريّة بطرائق متنّوعة ُمباشرة، وغير ُمباشرة عبر النّشاطات 

 التّرفيهيّة والتّفاعليّة الممتعة وغير ذلك ... .

يعهم على إّن هدف فريق العمل المتخّصص هو توفير تعليم ُمتميّز، وتقديم ما يلزم من دعم لمساعدة طالّبنا جم

تطوير إمكاناتهم، وتنمية قدراتهم والحصول على فرٍص الكتساب مهاراٍت تمّكنهم من تحقيق النّجاح الّذي 

 يبتغونه في العالم الُمتغيّر الّذي نعيش فيه.

األساتذة، ين جميع أطراف المجتمع المدرسي )إنّما هذا ال يمكن تحقيقه إالّ من خالل التّعاون المثمر والبنّاء ب

 داريين، الّطالّب، األهل(.اإل

ستجدون في هذا الّدليل معلوماٍت تتعلّق بسياسات وإجراءات وإرشادات تساعدكم على االنطالق برحلتكم معنا و

الّذي نتمنّاه مزدهًرا وآمنًا  2023-2022بطريقة واضحة شفّافة وُمريحة منعًا ألي إلتباٍس في العاّم الّدراسي 

 وناجًحا للجميع.

للتّأكيد على دوركم األساسي في تشجيع أبنائنا على استيعاب والتزام تطبيق القوانين، كوننا مؤتمنين  وهي مناسبة

         معًا على حياة طالّبنا التّربويّة.

 

 

 

 

 

 

 مع الّشكر

 

 ةاإلدار

 .يتوّجب على الّطالب إحترام وإلتزام تطبيق البنود المذكورة في الّدليل 

 ط ويستبق كّل الّظروف والحيثيّات المتعلّقة بالمجتمع المدرسي، لذلك تحتفظ إّن أّي دليل ال يمكنه أن يحي

 المدرسة بحّق اتّخاذ اإلجراءات المناسبة في الحاالت االستثنائيّة والّطارئة.

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

 

 

 مالحظات
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 تأمين بيئة آمنة صحيّة، وتعليم كيفيّة المحافظة عليها.   

  باحث محب للمعرفةإكساب المهارات لتنمية متعلّم. 

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

 .الجماعي

 .مواكبة مستجدات التربية أكاديميًا وتكنولوجيًا والعمل على تطويرها بطريقة مستدامة  

 قرن الواحد والعشرينالّسعي إلى الوصول إلى مستوى أكاديمي متميّز مواكٍب لمهارات ال. 

 تأمين جو يشّجع على اإلبداع وينميه. 

 .العمل على تخصيص وقت أكبر وخبرات لتنمية الفنون المتنوعة 

 المجتمع المدرسي )أهالً، إداريين، معلمين،  أفراد تأمين الفرص لتوثيق التعاون والتواصل واألُلفة بين

 متعلّمين وخريجين(.

 لّموه ومعلّموه تفكيرهم النقدي البنّاء.تنمية مجتمع مدرسي يستخدم متع 

 . تنمية مجتمع مدرسي متنّوع يحترم القانون 

   .نشر وتعزيز مهارات التّواصل اإليجابي 

 . تطوير مهارات التّخطيط إلدارة األزمات 

 تنمية وتعزيز ثقافة خدمة المجتمع. 

 . تنمية روح المواطنة 
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 بإنجازاتهم واالعتزاز على تطوير قدراتهم الطالب ةمساعدل التربويّةمستجدات لا مواكبةالمدرسة  أهداف منإن 

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

 واجب لذاقبلهم. لمست مناسب هو ما واختيار ،والجامعيةالرسمية ، المدرسية إلمتحاناتا في النجاحتحقيق ل سبيالً 

  .زمستوى أكاديمي متميّ لتحقيق  جتهاد والمثابرة في دراستهمالجد واال عليهم
 

 المنهج اللبناني

 التّعديالتليم العالي، آخذة بعين اإلعتبارتعتمد المدرسة المنهج اللبناني المقّرر من وزارة التربية والتع

 القرن لمهارات مواكبو مدى الحياةمتعّلم  مثقّف، مواطنعلى المناهج من أجل بناء الّتي تطرأ افةكوالتحديثات 

 والعشرين. الواحد

 

  ystemSAmerican  لمنهج األميركيا

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

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

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

 مرحلة المتوسطة و/أو الثانويّة. في مرحلة التعليم األساسي أو صفّين متتاليين في ال

)من  High School Diploma - Freshmanه الّصف الثّاني عشر على شهادة د انهائيحصل الّطالب عن

 وزارة التّربية والتّعليم العالي(. -موقع: الجمهوريّة اللّبنانيّة 

 

 . IBDPالمدرسة تعمل على التحضير لحيازة الترخيص لتعليم منهج البكالوريا الدولية *

 

بناء المستقبل أّن "الّشهيد رفيق الحريري الذي آمن  رفيق الحريري الّرئيسمؤّسس ثانوية 

 الّزاهرال يكون إالّ عبر التّعليم وتمكين الّشباب وزرع األمل في نفوسهم".

تي تقع في بلدة كفرفالوس الجديدة، الآنذاك تحمل اسم "مدرسة صيدا الجديدة" وكانت المدرسة 

 عن صيدا على طريق جّزين. امسافة خمسة عشر كيلومترً  تبعد

يّد المبنى الجديد للمدرسة في موقعها الحالي على األوتوستراد الشرقي لمدينة شُ  1988سنة 

تغيّر اسم المدرسة من مدرسة صيدا الجديدة إلى ثانوية رفيق الحريري  1992صيدا وسنة 

 .2582بموجب المرسوم الجمهوري الذي يحمل رقم 

 

 التأسيس



8 

 

ليطور  كل متعلمللمساعدة ا ها تقدم، فإنالمتنّوعةات الطالب قدرب ة وفلسفة المدرسة التي تؤمنإنطالقا من رؤي

 .هثقته بنفس ليعززومهاراته األكاديمية 

  

 لمتابعة األكاديمية للطالبا

وذلك من  ، المنصرمة ا إلى نتائجهم للسنة الدراسيةا منذ بداية العام الدراسي، استنادً تتم متابعة الطالب أكاديميً 

 .الطالببعد اطالع األهل على الخطة وبعد االتفاق مع  ، فيها إلى دعم ومتابعة حتاجونيالمواد التي  ةقبل أساتذ

 

 

  Writing Center مركز الكتابة
 

( بهدف تحسين وتعزيز ت العربية، الفرنسية واإلنكليزيةيقدم خدمات إلى الطالب في مجال الكتابة )باللغا

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

 .تدريبهم على مهارات فن الخطابة

 للمرحلة الثانوية الجامعيواإلرشاد مكتب التوجيه 
 

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

 مساعدته الختيار التخصص المالئم.و ةللتركيز على إمكانيات الطالب الفردي قاعدة التوجيه الجماعي وذلكو

المتعددة  الميدانية يسعى المكتب لتأهيل الطالب من خالل المحاضرات داخل المدرسة كذلك من خالل الزيارات

ي بناء خيارتهم لزيادة معرفتهم بالمحيط الجامعي وبالتالاالختصاصات الُمتاحة وللتّعّرف إلى الجامعات  لمختلف

  كون إلى مئٍة في المئة.إن نسبة قبول طالبنا ودخولهم الجامعة هي أقرب ما ت بشكٍل أفضل.

 التّعاون مع جامعة البلمند
 

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

ع إلمتحانات دخول في المواد العلميّة وذلك بعد أن تقدم المدرسة في أن يتقّدم إلى الجامعة من دون أن يخض

 الّتي تدعم الطالب.المناسبة الوثائق 

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

د مع نهاية جدّ فصل الدراسي األول، وتُ % من قيمة القسط  لل25، يحصل على منحة دراسيّة تصل إلى 80/100
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% وما فوق طوال السنوات الدراسيّة في 80كل فصل حتى مرحلة التخرج شرط أن يحافظ الطالب على معدل 

 الجامعة.

% بدل 35كل طالب يحتل المرتبة األولى في صفّه في الّصف الثالث الثانوي يحصل على منحة جامعيّة تعادل 

. وتجدد مع نهاية كل فصل حتى مرحلة التخرج شرط أن يحافظ الطالب على % من قيمة القسط السنوي25

 % وما فوق طوال السنوات الدراسيّة في الجامعة.85معدل 

 معهايتم أخذ التوصيات الّتي ترسلها المدرسة بشأن الّطالب المحتاجين لدعم ماّدي بعين اإلعتبار ويُتعامل 

 كأولوية لديها.

 المكتبة         

  تضم المدرسة ثالث مكتبات

  قسمالمكتبة قسم الروضات ويستفيد منها طالب. 

  قسم.الطالب قسم االبتدائي ويستفيد منها المكتبة 

 طالب قسمي المتوسط والثانوي ا المكتبة الرئيسة ويستفيد منه. 

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

 .والدراسة وأنواع النشاط المختلفةللقراءة 

  مصادرمن أهدافها دعم العملية التعليمية، مساندة البحث العلمي عبر إتاحة الوصول إلى 

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

 لمطالعة التي تغني مخزون الثقافة.والتحفيز على ا

 هم في إعادة الكتابوعند تأخر ،ا لقوانين المكتبةوفقً الكتب ستعارة اطالب لجميع ال يمكن 

عليهم ففي حال ضياعه،  ، أماعبر البريد اإللكتروني للطالب إليهم اشعاٌر تذكيري هوجّ يُ 

 .ماليةغرامة دفع إحضار كتاب بديل أو

  في الوقت المحّددإلى المكتبة كافة لكتب المستعارة اإعادة على جميع الطالب. 

  تستخدم المكتبة نظامFollett Destiny  مما يتيح ألي شخص اإلطالع علىDatabase 

 نترنت.إلالمكتبة عبر شبكة ا

 بعد حصوله  بإمكان الطالب تصويرها واالستفادة منها مدرسية تالمكتبة نماذج إمتحانا في(

 .مسبقًا(على بطاقة تصوير مدفوعة 

http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=986
http://www.rhhs.edu.lb/index.php?s=986
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 واألدبية والرياضية والمسابقات العلمية  البرامج القياديّة
 

إذ تتماشى مع رؤية  واألدبية والرياضية والمسابقات العلمية تؤمن ثانوية رفيق الحريري بأهميّة البرامج القياديّة 

ة على الّصعيدين دعدي برامج ومسابقات ونشاطاتالمدرسة ورسالتها، لذلك من أهدافها أن يشارك طالبنا في 

 الوطني والدولي

 :من أهداف هذه البرامج                

 .تطوير شخصيّة الطالب 

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

 تنمية مهارات التّواصل والحوار، اإلصغاء، وتقبّل الّرأي اآلخر. 

  ّبأن يحصل على منح جامعيّة مقدّمة من  –في حال فوزه في المؤتمرات  –الب إعطاء فرصة للط

 الّجهات الدّاعمة لمثل هذه البرامج.

 .إفساح المجال للّطالب للمشاركة في مؤتمرات عالميّة ودوليّة 

 

 

 

 لنشاطات المرافقة للمنهج ة وااألندي

هادفة تساعد على نمّوهم  ه، ترفيهيّة ورياضيّةتثقيفيّ تسعى الثانوية إلى تقديم كل ما يهم الطالب من أنشطة 

الصحي المتوازن على الصعيدين العقلي والجسدي، كما تساعد أيضا في صقل شخصياتهم وتقديرهم لذواتهم، 

 ز لديهم الثقة بالنفس. وتعزّ 

وير اهتمامات منذ تأسيس المدرسة، تشجيعًا وإيمانًا منّا بضرورة ُمتابعة وتط تّم إنشاء عدد من النّواديولقد 
 مواهب طالّبنا في المجاالت الّرياضيّة والفنيّة والعلميّة وغير ذلك... في بيئة آمنة.هوايات وو

 -الّرسم  - Steam –الجمباز  -الكاراتيه  -الرقص  - كرة الطاولة -كرة السلّة  -القدم  كرة: من هذه النّوادي

 ...الدراما - البيئة -خدمة المجتمع 

 

 :يةالصيف الّدورة

 .Steamو يّةرحالت ترفيهو رياضية متنوعة األعابً  ،سباحةال تعليم ية تتضمنفصي دورةتنظم المدرسة 
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       صفوف قسمي المتوسط والثانوي والمواد التعليمية

 
   .األميركي، المنهج الثامن والتاسع األساسي بفرعيها اإلنكليزي والفرنسي السابع، يضم صفوف السادس،

 

 

 

 

 

 ادس األساسيالس

 -التاريخ  -العلوم  -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 
   -  التربية البدنية -الفن  -التربية الدينية  -المعلوماتية  -التربية المدنية  -الجغرافيا 

EdTech. 

 السابع األساسي

الكيمياء  -الفيزياء  -الرياضيات  -جنبية الثانية اللغة األ -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 

 -التربية الدينية  -المعلوماتية  -التربية المدنية  -الجغرافيا  -التاريخ  - علوم الحياة

 .EdTech -التربية البدنية 

 الثامن األساسي

الكيمياء  -الفيزياء  -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 

 -التربية الدينية  -المعلوماتية  -التربية المدنية  -الجغرافيا  -التاريخ  - علوم الحياة

 .Ed Tech -التربية البدنية 

 التاسع األساسي
الكيمياء  -الفيزياء  -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 

 التربية البدنية. -المعلوماتية  -التربية المدنية  -جغرافيا ال -التاريخ  - علوم الحياة

AS 6 

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية المتخّصصة 

 - Social Studies - التربية البدنية -الفن  -التربية الدينية  - ةالمعلوماتي -العلوم 

EdTech. 

AS 7 

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -ية المتخّصصة اللغة العرب

 - البدنية التربية -التربية الدينية  -المعلوماتية  -علوم الحياة  -الكيمياء  -الفيزياء 

Social Studies - EdTech. 

AS 8 

 -رياضيات ال -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  - المتخّصصة اللغة العربية

 -التربية البدنية  -التربية الدينية  -المعلوماتية  - علوم الحياة -الكيمياء  -الفيزياء 

EdTech - Social Studies. 

AS 9 
 -الفيزياء  -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 

 . - Social Studies دنيةالتربية الب -المعلوماتية  - علوم الحياةالكيمياء 
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  .بفروعها الثانوي والثالث الثانوي، الثاني ،الثانوي األول صفوف ضمي

 

 
 

 

 

 ول الثانوياأل

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

 - المعلوماتية - قتصاداإل - جتماعإلا - التربية المدنية - الجغرافيا- التاريخ - علوم الحياة

 .التربية البدنية

 علوم / الثاني الثانوي

-الكيمياء  -الفيزياء  -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية 

 - المعلوماتية -اإلقتصاد  -اإلجتماع  -التربية المدنية  -الجغرافيا -التاريخ  - علوم الحياة

 لتربية البدنية.ا

 / الثاني الثانوي

 إنسانيّات

  الرياضيات -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -الفلسفة والحضارات  -اللغة العربية 

 -اإلجتماع  -التربية المدنية  -الجغرافيا -التاريخ  - علوم الحياة-الكيمياء  -الفيزياء 

 ية.التربية البدن -المعلوماتية  -اإلقتصاد 

   /  الثالث الثانوي
 علوم الحياة

 - الرياضيات - جنبية الثانيةللغة األا -اللغة األجنبية  -الفلسفة العامة  - اللغة العربية

 - المعلوماتية - التربية المدنية - الجغرافيا - التاريخ - م الحياةعلو- الكيمياء - الفيزياء

 .التربية البدنية

   /  الثالث الثانوي
 عاّمةعلوم 

 - علوم الحياة –اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -الفلسفة العامة  -اللغة العربية 

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

/  الثالث الثانوي

 إجتماع وإقتصاد

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -الفلسفة العامة  -اللغة العربية 

 -اإلجتماع -التربية المدنية  -الجغرافيا  -التاريخ  - علوم الحياة -الكيمياء  -الفيزياء 

 التربية البدنية. -المعلوماتية  -اإلقتصاد 

   /  الثالث الثانوي
 آداب وإنسانيّات

 -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -الفلسفة األجنبيّة  -الفلسفة العامة  -ة العربية اللغ

 -التربية المدنية  -الجغرافيا  -التاريخ  - علوم الحياة -الكيمياء  -الفيزياء  -الرياضيات 

 التربية البدنية. -المعلوماتية 
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   عدد التقارير

 العام الدراسي.تين خالل مرّ الب الطّ  لإلعالم بتحصيلالكترونّي  تقريررسل ي 

 تطبيق  يتم استخدام لالطالع ومتابعة العالماتEduflag  الرابط اآلتي: أو /و 
    https://portal.rhhs.edu.lb    

 التواصل مع المدرسة عبر الخّط الساخن.    باإلمكانكلمة المرور أو كلمة السر نسيانفي حال     

  الطالب مرتين في السنة أهاليجتماع بين الهيئة التعليمية و إيعقد. 

 إحتساب معّدل الّطالب في الماّدة

 :  ي للمادة على الشكل التالييتم احتساب المعدل السنو     

 المعدل السنوي

 (Term 1)الفصل األول 

%50  

  (Term 2)الفصل الثاني 

%50 

 االمتحان النهائي السعي اليومي االمتحان النهائي السعي اليومي

*60% 40% *60% 40% 

 

 -النزاهة األكاديمية  -لمشاركة ا -االلتزام  -% لسلوكيّات العمل ) المبادرة 10* معّدل الماّدة في الفصل يتضّمن 

 .إحضار مستلزمات الماّدة،...( -إلتزام تسليم العمال في موعدها 

AS 10 

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -ألجنبية اللغة ا -اللغة العربية المتخّصصة 

             -Social Studies  -  البدنية التربية -ة المعلوماتي - علوم الحياة -الكيمياء  -الفيزياء 

 EdTech . 

AS 11 

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية المتخّصصة 

 - Social Studies - التربية البدنية - المعلوماتية – علوم الحياة -يمياء الك -الفيزياء 

EdTech - .Psychology 

AS 12 

 

 -الرياضيات  -اللغة األجنبية الثانية  -اللغة األجنبية  -اللغة العربية المتخّصصة 

                EdTech  - - Social التربية البدنية -المعلوماتية  -  الحياة علوم  -الكيمياء -الفيزياء 

 Studies -     .Psychology - Arts 

https://portal.rhhs.edu.lb/


14 

 

 

 ليترفّع الّطالب إلى الّصّف التّالي، عليه أن يحقّق الّشروط األساسيّة اآلتية:   

 فما فوق. 65%على معدل عام  حصول الطالب 

 في أي مادة. 60%أقل من  معدل عدم حصوله على 

 باإلضافة إلى الّشروط الخاّصة ببعض الّصفوف بحسب  70ني عالمة الحياة المدرسية عن %تد عدم

 الجدول أدناه:

 التاسع األساسي ← السادس
 ن أساسيتين من المواد اآلتيّة: مادتي فيفما فوق  70% حصوله على معدل

 الرياضيات. -اللغة األجنبية األولى  -لغة العربية لا

لثاني ا ← األّول الثّانوي

 الثانوي اإلنسانيّات
  فما فوق في اللغتين العربية واألجنبية األولى 70% معدلحصوله على. 

الثاني  ← األّول الثّانوي

 الثانوي العلوم

  الفيزياء  -الرياضيات المواد اآلتية: فما فوق في  70%حصوله على معّدل- 

األجنبية بية والعر تينفما فوق في اللغ 65%ومعّدل  الكيمياء وعلوم الحياة

 .األولى

 الثاني الثّانوي اإلنسانيّات

جتماع اإلالثالث الثانوي ←

 واالقتصاد

  اللغة العربية،  :فما فوق في المواد اآلتيّة 70%حصوله على معّدل

 االجتماع واالقتصاد. الرياضيات،

 

 ← الثاني الثّانوي اإلنسانيّات

الثالث الثانوي اآلداب 

 واإلنسانيات

  فما فوق في اللغتين العربية واألجنبية األولى. 70% عدلمحصوله على 

  في مادة الفلسفة. 65%حصوله على معدل 

الثالث ← علوم الثاني الثّانوي

 جتماع واالقتصاداإلالثانوي 

  70فما فوق في مادتي اللغة العربية والرياضيات و 65% على معّدلحصوله 

 مئة فما فوق في مادتي االجتماع واالقتصاد.من 

 ← علوم الثاني الثّانوي

 الثالث الثانوي علوم الحياة

  الفيزياء الرياضيات و :فما فوق في المواد اآلتيّة 70%حصوله على معّدل

اللغة األجنبية  و اللغة العربيةفما فوق في  65%والكيمياء وعلوم الحياة و

 األولى.

 ← علوم الثاني الثّانوي

 الثالث الثانوي العلوم العامة

 الفيزياء والكيمياء وعلوم  :فما فوق في المواد اآلتيّة 70%لى معّدل حصوله ع

 اللغة األجنبية األولى. و اللغة العربيةفما فوق في  65%الحياة و

  رياضيات.المادة فما فوق في  75% حصوله على معّدل 

 علوم الّصّف الثاني الثّانوي

 الثالث الثانوي اآلداب ←

 واإلنسانيات

  فما فوق في اللغتين العربية واألجنبية األولى. 70% معدلحصوله على 
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 األساسيّة اآلتية: ليترفّع الّطالب إلى الّصّف التّالي، عليه أن يحقّق الّشروط     

 فما فوق. 60%على معدل عام  حصول الطالب 

 في أي مادة. 60%أقل من  معدل عدم حصوله على 

 % 70عدم تدني عالمة الحياة المدرسية عن. 

 فما فوق في مادتين أساسيتين من المواد الثالث اآلتية 65% ه على معّدلحصول : 

 .علوم الحياة( -الكيمياء  -)الفيزياء  العلوم - الرياضيات - اللغة األجنبية
 

وفي كل مادة ما دون  70ساسية التي لم ينل فيها عالمة %يخضع الطالب إلى امتحان إكمال في المواد األ

%60. 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

رفيق  الرئيس الشهيد منحة

 الحريري
 

 

الصف السابع األساسي حتى الصف الثاني من ب الثالثة األوائل يستفيد منها الطالّ 

 وهي على الشكل اآلتي: .لثانويا

  على رسم التعليم للطالب الحائز على المرتبة األولى في  100%حسم

 .الصف

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

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

 درجة شرف
 89لغاية  85%من عام  دلمع%. 

  فما فوق 90%عالمة الحياة المدرسية. 

 درجة امتياز
 فما فوق 90%عام  معدل.  

  فما فوق. 90%عالمة الحياة المدرسية 
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منحة السيدة بهية 

 الحريري

 

  .سيادس األساالسّ بة األولى في الصف الب الحائز على المرتيستفيد منها الطّ 

  على رسم التعليم 100%حسم. 

 

 

منحة السيدة رندى الدرزي 

 الزين

 

لثاني الثانوي ف ات في الصّ غاولى في اللّ الب الحائز على المرتبة األيستفيد منها الطّ 

الب العام عن ل الطّ ومعدّ  85%عن  لغةكل ل على أن ال يتدنّى معدّ  نسانياتفرع اإل

%80. 

  على رسم التعليم 100%حسم. 

 

 بشعبه كافة اف صفاً واحدً الصّ  يعتبر. 

 .يستفيد الطالب من إعفاء واحد في المدرسة مهما كان سبب االعفاء أو مصدره 

 يستفيد الطالب من المنحة شرط أن يتابع دراسته في ثانوية رفيق الحريري. 

 

 

 اآلتي:رابط اليُقدّم الطلُب الكترونيًا على  خريجي ثانوية رفيق الحريري.ة أّسسته جمعي

https://form.jotform.com/220954299133056 

 

 

 % فما فوق.  80أن يكون معدله العام السنوي 

 % فما فوق. 95أن تكون عالمة الحياة المدرسية 

  برامج  –رياضية  –أن يكون مشارًكا في نشاٍط واحٍد مرافٍق للمنهج كحّدٍ أدنى )مسابقات علمية وأدبية

 ...(.-قيادية 

فلن يشارك في حفل  60إذا لم يحصل الطالب في الصف الثالث الثانوي بفروعه على معّدل عام سنوي %

 التخرج.

 

https://form.jotform.com/220954299133056
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 احتسابها ريقةط
كرصيد عالمة  100%تعتمد على نظام الرصيد بحيث يحصل كل طالب في بداية العام الدراسي على 

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

 زًما لإلدارة وفقًا لبعض الحاالحسم أو التّحصيل التّدريجي قد ال يكون ملالعمل بمبدأ ال 

  يُنصح في نهاية العام الّدراسي بأن يُغيّر المدرسة. 60عند حصول الّطالب على عالمة 

 

الحياة المدرسيّةبر إعتماد مبدأ إحتساب عالمة يتم تقييم سلوك الطالب ع  



21 

 

 

 

 

 

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

 .الطالب ة في ملفوزيادة النقاط اإليجابيّ 

 فيما يخص المخالفات هي مقسمة إلى فئات منها:

 نّظاممخالفات ال. 

 مخالفات المظهر. 

 مخالفات التّأخير. 

 . مخالفات أكاديميّة 

 وغير ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 .لمّ إستمارة تأ + للطالب أولشفهي  تنبيه -1

 .للطالب ثان  شفهي  تنبيه -2

 .(ي )نسخة لألهلتنبيه خطّ  -3

 .مقابلة األهل -4

ليوم كامل مع إنجاز ما  (In school reflectionفي الصف ) الحصص الدراسية بعض عدم حضور -5

 هل إما هاتفيا أو خطيا.مع تبليغ األيكلف به من قبل األساتذة 

 فصل جزئي عن اليوم الدراسي. -6
 

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

 لتزام بتدرج االجراءات أعاله .دون اإلمن يحق للمدرسة اتخاذ االجراء المناسب وفق ما تستدعيه الحالة 

 إن هذه المالحظات تحفظ في ملف الطالب.

 

 

 المرحلتين المتوسطة والثانوية نظام المكافأة وتحمل المسؤولية في

 

 ترتيب اإلجراءات الخاّصة بالمخالفات
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 التعاون توثيق مبدأ من اإنطالقً  ،المجتمع المدرسي جميعهم أطراف بين لتواصلل متنّوعة طرائق الثانوية تعتمد

 .المتعلم مصلحة هم لما فيهبين

 

      

        ،مرتين في السنة في مواعيد محددة في روزنامة العام الدراسي اجتماع مع أولياء األمور يعقد

، وتعّد هذه اإلجتماعات بمثابة تقارير شفهيّة يحفظ ملّخص عنها في ملّف الّطالب. ذويهم مع بحضورالطالب

 للتعاون ،أو الّسلوكيستدعاء األهل الى المدرسة عند الحاجة إلطالعهم على وضع ولدهم األكاديمي ن ايمك

 .متابعة الحلولوإلشراكهم في 

 

 

، يعمل على تعزيز التواصل App Storeأو  Play Storeم تحميله عبر هو تطبيق على الهاتف المحمول، يت

 . وغير ذلك...، عالماتالطالب من غياب، سلوك، نشاطات،  بين المدرسة واألهل وإطالعهم على ما يخص

هواتفهم وتفعيله عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة  على تحميل هذا التّطبيق على األهلالضروريلذا من 

 .(الخاص بالمدرسةHotlineالخط الساخن ) منالمرسلة  (username and password)المرور 

 

 

 : يتم إرسال التعاميم عبرالع اليومي حيث ضرورة االطّ 

- .Eduflag 

من  ةعلى أرقام الهاتف الخليوي المعتمدفي الحاالت الطارئة  الخّط الّساخن الخاص بالمدرسة -

 باألهل. ةتغيير يطرأ على أرقام الهاتف الخاص أيبقبل األهل، لذلك يرجى إبالغ اإلدارة 

 

 

 rhhs@rhhs.edu.lb  بريد المدرسة االلكتروني

 Intermediate@rhhs.edu.lb بريد القسم المتوسط االلكتروني

 secondarydivision@rhhs.edu.lb بريد القسم الثانوي االلكتروني

 

mailto:rhhs@rhhs.edu.lb
mailto:Intermediate@rhhs.edu.lb
mailto:secondarydivision@rhhs.edu.lb


25 

 

 

 

 

سائل التواصل اإلجتماعي بإستمرار إذ نؤمن بالشفافية التي تشكل طريقة فعالة لتحسين مع و تتعامل المدرسة 

من الوسائل الّتي تؤمن  ألنهارار يتم تفعيلها باستم أداء المدرسة ووسيلة رائعة لمشاركة اللحظات الممتعة.

 ة.حظات الممتعة والهامّ تي يتشارك فيها أفراد المجتمع المدرسي اللّ رائق الّ ، وهي من الطّ واصلالتّ 

 :المدرسة اتحساب

   

  

 

  

 

 

 

         

/https://rhhs.edu.lb 

 

 
ويتم الرد خالل الدوام  رسائل نصيّة أو صوتيّة فقط عبر تطبيق الوتسابيتلقّى            96176948208+  

 .المدرسي

     

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

 أو  739595/07 - 723986/07 - 722741/07 - 723551/07أرقام المدرسة:على   المدرسي      

 .rhhs@rhhs.edu.lbعبر البريد اإللكتروني      

 

 

 

 

 

 

 

https://rhhs.edu.lb/
mailto:rhhs@rhhs.edu.lb
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العطل الّخاّصة ، وتتضّمن المواعيد واإللكتروني وضع روزنامة العام الدّراسي على موقع المدرسةت

 تخضع بعض المواعيد للتعديل،  إذ قدوزنامة لدائم على الريرجى من األهل اإلطالع ابالمدرسة جميعها، 

 التام بالمواعيد المدرجة فيها. لتزاماإلكما يُرجى و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يسمح ألّي طالب بإحضار الهاتف الخليوي إلى حرم المدرسة. •

في الحاالت الّطارئة يستطيع الّطالب التّواصل مع أهله عبر استخدامه هاتف المدرسة من مكتب   •

 السنترال.

 

 

 .من دون شريحة الهاتف() أسبوعلمدة تنبيه خّطي واإلحتفاظ بالهاتف الخليوي  .1

واالحتفاظ بالهاتف الخليوي لمدة شهر )من دون من عالمة الحياة المدرسيّة عالمات  10حسم  .2

 . شريحة الهاتف(

واالحتفاظ بالهاتف الخليوي حتى انتهاء العام من عالمة الحياة المدرسيّة عالمة  20حسم  .3

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

 حضوري الّصفّ 

 التاسع األساسي و الثالث الثانوي
 أيام اإلثنين، الثالثاء واألربعاء بعد الظهر 2:30صباًحا حتى  8:00

 أيام الخميس بعد الظهر 3:15صباًحا حتى  8:00

 المتوسط و الثانوي صفوف
 من اإلثنين حتى الخميس بعد الظهر 2:30صباًحا حتى  8:00

 أيام الجمعة 11:20حتى  صباًحا  8:00

 

 التّعليم غير متزامن أيام الجمعة، وقد يكون حضوريًّا أو متزامنًا إذا دعت الحاجة، ويتم التبليغ بذلك في حينه.

 

 الغياب 
سة لتأمين جودة عالية من التعليم، وبما أن عملية التعلم تحصل في المدرسة، انطالقًا من أهداف ومبادئ المدر

 :ال يمكن التعويض عنه، لذلكفإن وجود الطالب لإلستفادة الكلية من التجربة التعليمية هو أمر 

 ها الزامي.يعإن حضور الحصص الدراسية جم 

 صباًحا لحضور  7:40ضرورة حضور الطالب إلى المدرسة قبل الساعة  تشدد االدارة على

 . 2:30الدوام المدرسي عند الساعة  في المدرسة حتى انتهاء ئهبقاالحصة األولى و

  ذلك غيرأوة مواعيد طبيّ االرتباط ب خصوًصاال يُسمح للطالب بمغادرة المدرسة ألي سبب 

يرجى من األهل أخذ المواعيد لذا  ال في حاالت الّضرورة القصوىخالل الدوام المدرسي إ

يام العطل المحددة في الروزنامة في أ ذلك وغير السفر ومواعيدبعد الدوام المدرسي ية الطب

 .المدرسية

 عبر اإلتصال بالقسم أو  صباًحا نفسه في اليوم في حال غياب الّطالبلى األهل تبليغ المدرسة ع

 .البريد اإللكتروني الخاص بكل قسم أو على الخط الساخن

  ّاعي السفر، يترك لإلدارة اتّخاذ ما تجده مناسمتحان بدإ عن بفي حال التغي ً  .با

 .سيكون للغياب المتكرر تأثير سلبي على األداء األكاديمي للمتعلم 

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

 .مناسبًا دراسة الحالة التّخاذ ما تجدهللمدرسة  ي هذه المدة يحقّ حال تخطّ 
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 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 

حق في حال تأخر الطالب عن حضور أي حصة دراسية خالل اليوم المدرسي ي .بعد الظهر 2:30الساعة 

 .اللمدرسة اتخاذ ما تجده مناسبً 

ة بالمادة وسيكون من ة األولى، سيخسر معلومات خاصّ من الحصّ  دقيقة 15في حال تأخر الطالب ما يتعدى 

 ب التّأخير التّخاذ اإلجراء المناسب.يتّم درس سب، لذلك الصعب تعويضها بسبب جدول المدرسة الضيق

 

 

 البيئة المدرسية 
 األمور المتعلقة نة والصحية من خالل متابعة تشدد المدرسة على ضرورة تأمين البيئة المدرسية اآلم

 .النظافةوتأمين أعلى مستويات كافّة سالمة الطالب ب

  للحفاظ على بيئة  م المدرسة وذلك، لذا يمنع منعا باتا التدخين داخل حرالتدخينالمدرسة خالية من

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

 (تعميم وزارة التربية

 

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

 المتوسط والثانوي.

 حرًصا على سالمة طالّبنا/طالباتنا يُرجى:

 على الرابط   تحديث الملف الّصحيhttps://forms.office.com/r/SpQ6ZaJcpS  

  لصّحي لهم.جديد يطرأ على الوضع اإعالم المدرسة بأي 

 .تأمين تقرير طبّي إن كان هناك حالة صحيّة خاّصة 

 

 

https://forms.office.com/r/SpQ6ZaJcpS
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 تغذية وبناء الجسم السليم المتوازن. ألهمية األكل الصحي في وذلك فيفة الصحيةخالوجبات التؤمن الكافتيريا 

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

 .منذ الصباحرورة تأمينها مع ض

 

 

 الباصات
 .تّم اعتماد شركة البيالني لخدمات النقل لتأمين مواصالت الّطالب إلى ومن  المدرسة

  .االشتراك في خدمة النّقل سنوّي، يُسدّد على ثالث دفعات 

  العاّم الدّراسّي، مع التّفاصيل الّتي يجب يتّم تسجيل الّطالب/ة في خدمة النّقل باعتماد رابط يُرسل في بداية

 معرفتها.

 

 .79181528: التالي مالرق للنقليات على الساخن عبر الخط التواصل لإلستفسار يمكن ألهل الطالب
 

 السيارات الخاصة و الباصات الخاصة 
 لى المدرسة أن يتقيدوا بالدوام المدرسي.حضار أوالدهم إإهل الذين يتولون على األ

 

 مالحظات

  أمراض يرجى عدم إرسال الّطالب إلى المدرسة في حال ارتفاع في درجة الحرارة أو الّشكوى من التهابات و

 معدية أو غيره.

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

 إال في حاالت استثنائيه يتّم تنسيقها مع ممرضة المدرسة. المدرسة

  الطالب الى البيتيستدعى األهل الصطحاب تقيؤ...( ُ –في حال المرض المفاجىء )إرتفاع درجة الحرارة. 

  إذا تعرض الطالب لحادث طارئ في المدرسة، تقدم له اإلسعافات األولية الالزمة وعند الضرورة يرسل

لى وحدة الطوارىء في المستشفى المعتمدة من المدرسة ويبلغ األهل فوراً إبمرافقة ممرضة المدرسة 

 لمالقاته.

 وإحضاره عند العودة. تأمين تقرير طبي إذا تعّدى الغياب يومين متتاليين 
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 :مراحلدفع األقساط على ثالث ت

 .القسط األّول قبل بدء العام الدراسّي 

 .القسط الثّاني خالل شهر كانون الثاني 

 .القسط الثّالث خالل شهر نيسان 

  القسط:التسجيل وتسديد 

  2022-2023لالّطالع على الئحة أقساط العام الدراسي:/https://rhhs.edu.lb/fees     
 

 خالل أيام الدوام من يوم اإلثنين ليوم الخميس بين فقط  )مكتب التسجيل(  في المدرسة نقًدا تسديدال تمي

 .هرظعد الب 1:30صباحاً و 8:30الساعة 
 

 طبعة الّدوالر يجب أن تكون جديدة. 
 

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

 

 
 

 

 

https://rhhs.edu.lb/fees/


31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


