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ملخص العرض الفني

التقدميات عن کل عام درايس عنوان

 تقديم طلب اعتامد دويل للمدرسة يف یییییییییییییییییییییییي

ودفع اإلشرتاك السنوي  باإلضافة إىل متابعة والتقييم. ب 
طلب اعتامد دويل 1

 يتضمن الدليل التنظيمي  الرسالة، الرؤية، القيم، األهداف اإلسرتاتيجية، الهيكل

التنظيمي ، الوصف والوظيفي للوظائف.ب
اعداد الدليل التنظيمي 2

مناهج ورقية لقسمی الروضات و اإلبتدايئ  

                                                   كتاب انكليزي                                  كتاب حساب ذهني   

 كتاب انكليزي                                 جهاز للحساب الذهني

كتاب علوم                                     کتاب معلوماتیة

                                                                                                                                         علم اإلجتامع

مناهج ورقية 3

إجراء اختبارات إلختيار املعلمني املناسبني لتعليم املناهج الدولية. ی اختيار معلمني 4
 إقامة ورشة تدريبية لخمس موظفني لکل مدرسة ملدة سبع ايام يف لبنان إلكساب
 املعلمني مهارات تعليم اللغة االنكليزية والعلوم والحساب الذهني واملعلوماتيه
وإلطالعهم عىل التجربة النموذجية املتعمدة يف مدارس اكادميي هاي سكول. س

ورش تدريبية يف لبنان 5

 اجراء ورش تدرييب إلكساب املعلمني مهارات تعليم اللغة االنكليزية والعلوم

والحساب الذهني واملعلوماتيه.س
ورش تدريبية 6

 تقديم الربنامج املعلومايت ادارة إلدارة املدارس بشكل يسمح للمدرسة بإدارة مجمل

عملياتها اإلدارية واملالية. س

 برنامج  معلومايت  اداري

إلدارة املدارس
7

  تحضري طالب الذين ينهون مرحلة اإلبتدايئ ويدخلون مرحلة املتوسط لإلمتحان العاملي

الذي يخّولهم الدخول إىل الجامعات العاملية.ی

  التحضري لإلمتحان العاملي

SAT
8

اجراء مسابقة الحساب الذهني لجمیع الطالب.ب مسابقة الحساب الذهني 9
 تطبيق                      عىل                  و                    ويكون لكل تلميذ حساب

 رسي خاص به و هذا الحساب هو الوسيلة التي يحصل التلميذ من خاللها عىل الشهادة

الدولية من خالل الدخول عل حسابه الرسي. ی

  » التطبيق اإللكرتوين

World’s Key»
10

ارشاف دوري اجراء ارشاف دوري للمدارس 11

AdvancEd-Cognia

SAT

play store App store world’s key

mental math
soroban

computer

reading

science 
writing

social studies
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العرض الفني لتطویر المؤسسات التعلیمیة

حصول المؤسسة التعلیمیة علی اعتماد دولي 1

 إن مجموعة البشرى للتربية والعلوم تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التربوية الموثوقة في 
 تطوير المدارس و تحويلها من فكرة إلى مؤسسة جيدة األداء ، وذلك يشمل البناء والتجهيز

والتوظيف والتدريب و قياس األداء.

الوكيل الهم منظمة معايير دولية
 المؤلفه من 36 الف مدرسة التي تضم 20 مليون تلميذ في 70 دولة في امريكا و العالم

 وحصريا في العراق.ن
تعمل لتقدیم خبراتها من اجل التعاون و العمل مع المدارس الحكومية واالهلية.ا        

 بحيث تنال كل بمدرسة تنضم إلى مظلة المجموعة ضمن صيغة عقد رسمي إعتماداً رسمياً
 وصفة المدرسة الدولية وذلك بعد فطرة من المتابعة والتقييم والتدريب من قبل الخبراء
 الدوليين في مجموعة البشرى وهذا األمر له فائدة كبيرة على الصعيد التربوي و التعليمي

ويظهر المدرسة بصورة المعة وبطابع دولي.

AdvancED - Cognia
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صياغة الدليل التنظيمي للمدرسة والذي يتضمن التالي:

 الوثيقة التنظيمية :
تتكون من المكونات التالية:

الرؤية : صورة ذهنية واضحة التي ترغب المدرسة أن تكون عليه مستقبال.

الرسالة : بيان يوضح علة وجود المدرسة.

 األهداف اإلستراتيجية : األهداف بعيدة المدى والتي تتكامل لتحقيق رؤية المدرسة
ورسالتها.

القيم : الصفات التي ترشد الكادر اإلداري والتعليمي أثناء القيام بالمهام الموكلة إليهم.

الهيكل التنظيمي:
 يتم إعداد لكل مدرسة دولية هيكاًل تنظيمياً يحّقق التوافق بين القوانين العراقية وحاجات
 المدارس الدولية بحيث أضفنا على ما هو مقرر من قبل الدولة العراقية ما نحتاجه إلنجاح

العمل.

الوصف الوظيفي: 
 يتم إعداد وصف وظيفي  لكل وظيفة على هيكل تنظيمي، بحيث يتضح في الوصف الوظيفي

مجموعة عناصر هامة مثل:
المسمى الوظيفي

موقع الوظيفة في الهيكلية

العالقات الوظيفية

المهام األساسية
 المؤهالت: يجب أن يتمتع بها صاحب الوظيفة والمؤهالت العلمية والتدريبية  المطلوبة من

صاحب الوظيفة.

الدليل التنظيمي 2
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 إثراء مناهج قسمي الروضات و اإلبتدائي و المتوسط بمناهج تعليمية حديثة ورقیة و الکترونیة
 في  تعليم اللغة اإلنكليزية و الحساب الذهني و المعلوماتية و العلوم  بما يتناسب مع معايير

التعليم الدولية و التي تسمح للطالب إكتساب مهارات عدة وفق التالي:

اللغة اإلنكليزية                  : 12 مهارة  معتمدة ضمن المعايير الدولية وهي على الشكل التالي:
      Reading - Writing - Listening - Speaking - Comprehension Strategies ـ Genre -
      Show and Tell - Presentation - Analysis - Vocabulary - Vocabulary Skills.

 الحساب الذهني                             : تعليم التالميذ المفاهيم األساسية في الرياضيات بطريقة

 فريدة إلجراء الحسابات والعمليات الرياضية في الجمع والطرح والضرب والقسمة بسهولة
وسرعة عالية , الطريقة ابتكرت في اليابان.

 العلوم                   : إكساب التلميذ مجموعة معلومات ومعارف علمية تجعله اكثر تمكناً من
 فهم الكون وما يحتويه من تجارب وحقائق علمية مذهلة وهي تساعد الطالب في اإلجابة عن

 التساؤالت التي تطرق أذهانه عند مالحظاته للعالم الذي يحيط به بحيث يتضمن كتاب العلوم
المفاهيم الستة التالية: النباتات - الحيونات - الكيمياء - الفيزياء - اإلنسان - األرض.

 علم اإلجتماع                                :تتضمن هذه المادة دراسة العالقات االجتماعية و عمل المجتمع
 و تتألف هذه المادة من محاور معمقة في تاريخ الحضارات )االنثروبولوجيا( والحكومات و

االقتصاد و التربية المدنية و علم االجتماع و الجغرافيا.

 الكمبيوتر                       : تعليم التالميذ المفاهيم األساسية في الكمبيوتر وذلك لتنمية الوعى لدى
 الطالب باهمية استخدام الكمبيوتر فى جميع المجاالت وعليه إن كتاب الكمبيوتر يكسب الطالب

 المهارات التالية: مهارات الرسم - مهارات الرسم الثالثي األبعاد - مهارات استخدام اختصارات
 لوحة المفاتيح- مهارات الطباعة- مهارات الرسم عن طريق البرمجة- مهارة تصميم األلعاب

والرسوم المتحركة.

  

 مناهج دولیة لقسمي الروضات و اإلبتدائي و المتوسط 

Computer 

Social Studies

Science 

Mental Math

English
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في التدریب

 من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية المحددة في الوثيقة اإلستراتيجية تعمل مجموعة
 البشرى للتربية والعلوم على تدريب الكادر التعليمي واإلداري ألجل رفع كفاءة اإلداريين

 والمعلمين في المدارس في المجاالت التالية : تعليم اللغة اإلنكليزية-تعليم العلوم في  اللغة
 االنكليزية-تعليم الحساب الذهني-تعليم المعلوماتية- إداراة الموارد البشرية- التخطيط-

المعايير الدولية للتعليم.

 ويتم على ضوء اإلحتياجات التدريبية المحددة وضع »خطة تدريب السنوية » والتي تشمل
 مجموعة متنوعة من الورش والدورات المتميزة في العراق ولبنان والتي ستغطي اإلحتياجات

التدريبية المطلوبة التي تتماشى مع المعايير الدولية في المجالين اإلداري والتعليمي. ر
عليه تتضمن هذه الخطة المواضيع التالية:

أواًل: عرض لألهداف اإلستراتيجية المرتبطة بالتدريب.

ثانياً: محاور الخطة.

ثالثاً: القواعد التنظيمية الخاصة بالدورات والورش التدريبية.

رابعاً: عرض لمحتوى البرامج التدريبية.

خامساً: البرنامج الزمني للدورات والورش التدريبية.

سادساً: اإلحتياجات اللوجستية.

سابعاً: زیارات میدانیة من قبل المدربین الدولیین الی المدرسة.

4
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 «  World’s Key» اشتراك سنوي علی التطبيق اإللكتروني 

                                                                    هو تطبيق تعليمي تفاعلي لمجموعة من المناهج الدولیة لمرحلتي الروضات واالبتدائي
  حيث يحصل الطالب على كتاب ورقي في المدرسة اضافه الى حساب سري على تطبيق

  لالطالع على الدروس بالصوت والصوره اضافة الى اجراء تمارين تفاعليه لكافه
الدروس من خالل التطبيق في المواد التالیة:

حصول الطالب کل فصل علی شهادة دولية من خالل التطبیق.  

Science, Social Studies, Mental Math, Computer,  English (Reading, Writing, Grammar, Phonics) 

World’s Key

اشتراك سنوي في برنامج  معلوماتي اداري إلدارة المدارس

 تقديم البرنامج المعلوماتي ادارة إلدارة المدارس بشكل يسمح للمدرسة بإدارة مجمل
 عملياتها اإلدارية والمالية وفق صالحيات محددة لكل مستخدم )مدير- محاسب -معاون

 لشؤون الطلبة ( متضمناً التالي:

 المدير یتحكم باألمور التالية :  حسابات المستخدمين-  تسعير الصفوف-  توزيع األقساط-
الحسومات- تقاريرالتسجيالت- تقارير التسديد...

 المحاسب یتحكم باألمور التالية :  حساب المستخدم – ابرام عقود التسجيل – تسديد
االقساط- ملف الديون- الرسائل النصية- الصندوق.

 المعاون شؤون الطلبة یتحكم باألمور التالية :  حساب المستخدم- ملف الصفوف- برنامج
الحصص- ملف العالمات- ملف السلوك- ملف الغياب- الرسائل النصية- التقارير العامة.

5
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اجراء مسابقة في                                 بین الطالب.

اشتراك سنوي في برنامج  تعلیمي بالصوت و الصوره

برنامج معلوماتي لکل صف لعرض مواد اللغة االنکلیزیة بالصوت و الصوره مع التمارین. 

Spelling Beeاشتراك في المسابقة

 Spelling Bee

اشتراك في المسابقة السنویة للحساب الذهني

اشراف دوري على المدارس

 SAT اشتراك في لإلمتحان العالمي  

اجراء مسابقة في الحساب الذهني للطالب.

يقوم وفد من شركة البشرى بزيارات فصلية على المدارس.ت

  تحضير طالب الذين ينهون مرحلة اإلبتدائي ويدخلون مرحلة المتوسط لإلمتحان العالمي
الذي يخّولهم الدخول إلى الجامعات العالمية.

SAT
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