
 

 

 

 

 

 

 

 

 قطر –المدرسة اللبنانية 

 سة المصادر التعليميةسيا

  



 6 من  1 صفحة 

 

I.  :األهدافأوال : 

اللّبنانيّة    تسعى العامة وثيقة  يتوافق مع    مضبوطنظام منهجّي    التزامإلى  في قطر  المدرسة  والقواعد   األسس 

م في  ي والتعليم العالي في دولة قطر الخاصة باعتماد الكتب الدراسية ومصادر التعلالصادرة عن وزارة التربية 

بما يحقق اكتساب الطالب الكفايات والمهارات المطلوبة دون اإلخالل بالقيم    المدارس ورياض األطفال الخاصة

 . األخالقية

 

II.  :أعضاء اللّجنة:ثانيا 

 .معلم لغة عربية .1

 .معلم تربية إسالمية .2

 المواد األخرى. معلمون من  .3

 

III.  :مهام لجنة المصادرثالثا : 

سواء كانت ورقية أم رقمية  التحقق الشامل والمراجعة الدقيقة لكل المصادر التي سيتم تدريسها للطلبة   .1

تعاليم الدين اإلسالمي، والمبادئ الوطنية والعربية، والعادات والتقاليد  خلوها من كل ما يخالف  لتأكد من  ل

 .راالجتماعية في دولة قط

 . رأو التّغيي اإلخفاءبالشطب أو   :معالجتها واقتراحات المخالفات بإلدارة المدرسة   مفّصلة تقارير رفع .2

3. " إلى  وإرساله  المصادر  عن  دراسي  عام  كل  نهاية  في  سنوي  تقرير  المدارس إعداد  شؤون  إدارة 

 (. 1)راجع الملحق رقم  "الخاصة

  طلبا رسميا   المدرسةتقدم    ،تغيير ألي مصدر تعليميفي حال الرغبة في إجراء أي تعديل أو إضافة أو   .4

بطلب اعتماد   "إدارة شؤون المدارس الخاصةإلى "  موقعا ومختوما من كل من اللجنة وإدارة المدرسة
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بعد أن تكون  (  1)راجع الملحق رقم   من كل عامفي موعد أقصاه نهاية شهر فبراير    المصدر المذكور

في    مخالفتهإلى    وأشارت   أن تكون راجعتهأو بعد    ،من المخالفات   من خلوهاللجنة قد راجعته وتأكدت  

 :  حال وجودها مع 

 . بيان اآللية التي ستتبعها المدرسة أو الروضة للتخلص منها بالشطب أو اإلخفاء أو التغيير  .أ

 .وتقديم خطاب تعهد بإتمام عملية المراجعة .ب 

  – لمصادر )بحلول نهاية مارس " تقريرا عن اإدارة شؤون المدارس الخاصةتصدر "وبناء عليه  .ج

بداية أبريل( من العام الدراسي حتى تتمكن المدرسة أو الروضة من طلب المصادر التعليمية في  

 الوقت المناسب للعام الدراسي القابل. 

" طلب اعتماد مصادر جديدة بعد أن تكون قد  إدارة شؤون المدارس الخاصة  ترسل المدرسة إلى "  .5

إدارة شؤون المدارس  البيانات المصادر المدرسية التي تم تطويرها وتحديثها من قبل "راجعت قاعدة 

 ".الخاصة

 

IV.  :جنةنطاق عمل اللّ رابعا : 

 بما يشمل:  الورقية والرقمية اللجنة محتوى المصادر التعليمية تراقب 

  .لكترونية الرقميةمصادر المواد األساسية والمساندة الورقية واإل -

 المكتوبة. النصوص  -

 الصور والرسوم البيانية والرسومات والخرائط.  -

 والمصادر المرجعية األخرى. والمعاجم الموسوعات  -
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V.  :ةاألسس العامة لقضايا وموضوعات محتوى المصادر التعليميّ خامسا : 

 : ينفي الّد   .أ

 األطفال. بتدريس غير الدين اإلسالمي في المراحل الدراسية المختلفة بما يشمل رياض  يُمنع  .1

 .مراعاة تعاليم الدّين اإلسالمّي في الحالل والحراميجب  .2

مواد أو  )اإلشارة إلى المشروبات الكحوليّة والمخدّرات والتّشجيع عليها بأّي شكل من األشكال  يُمنع   .3

 . (صور

 .تصوير اإلنسان بصورة الخنزيريُمنع  .عرض صور تناول لحم الخنزير والتّشجيع على تناولهيُمنع  .4

 ألخالق: في ا .ب

 صور المالبس غير المحتشمة.  كوالثقافية القطرية   يم اإلسالميةاستخدام صور تخالف القيُمنع  .1

تضمين المواد التعليمية العالقة الجنسية خارج الزواج، أو الشذوذ الجنسي، أو أي من الطبائع  يُمنع   .2

 الدخيلة على المجتمع القطري وعاداته وتقاليده األصيلة. 

لروضة والمرحلة االبتدائية يمنع اإلشارة إلى المعارف الجنسية )الصور واإليحاءات بالنسبة لمرحلة ا .3

 والعبارات المخلة( سواء كان ذلك في إطار الزواج أم خارجه.

بدًءا من الصف   .4 المقرر المدرسي  الجنسية في محتوى  المنهج اإلشارة إلى المعارف  في حال تطلب 

" في المدرسة )عبر اآللية  لجنة المصادر التعليمية مراجعة "  السادس في المرحلة االبتدائية فال بد من 

(؛ لضمان مؤاءمتها القيم الدينية والعادات والتقاليد االجتماعية في دولة  في نهاية هذه الوثيقةالمحددة  

 قطر.

في حال تطلب المنهج الدولي للمدرسة تناول موضوعات حساسة ثقافيا كتنظيم االحتفاالت والمناسبات   .5

إدارة ترفع األمر إلى "لبمدة كافية  اللجنة مسبقا    إعالمبمجتمعات وثقافات أخرى، فال بد من  الخاصة  

 جل النظر فيه واعتماده.ألالدولي  ج " فتطلعها على متطلبات المنهشؤون المدارس الخاصة
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 ( بإطار حذر يراعي الثقافة القطرية. 12 –  6تدريس محتوى التكاثر للصفوف ) .6

 مراعاة سن الطلبة في تدريس مادتي العلوم واألحياء.   .7

يمكن تغطية األساطير اليونانية أو غيرها بشرط أن تتعلق بمواضيع المناهج الدراسية في الدراسات   .8

التاريخية أو األدبية وفي إطار ال يخالف روحية البنود السابقة ومع تجنب الرسومات األسطورية غير  

 (. من القسم "ب" 3  – 1و:    من القسم "أ" 2  – 1لبنود: )راجع ا المقبولة أخالقيا

 : في السياسة .ج

 التركيز على القضايا التي تعزز قيم المواطنة واالنتماء والنماذج اإليجابية الملهمة. .1

 عدم الخوض في القضايا التي تثير النزاعات بين األفراد في المجتمع.  .2

ة والعربية السيما فلسطين وفقا العتراف دولة  التأكيد على موقف قطر الثابت تجاه القضايا اإلسالمي .3

بدول الرسمي  يشمل  ةقطر  بما  اإلقليمية  وحدودها  الحصر(  فلسطين  ال  المثال  سبيل  الكتب   )على 

 والخرائط واألعالم والصور والوسائط.

  التعاليم اإلسالمية ووفقا للسياسات واألنظمة المعتمدة  قيودضمن المناسبة تناول قضايا حقوق اإلنسان  .4

 (. و"ب" "أ" ين)راجع القسم وتطلعات دولة قطر وإنجازاتها في هذا المجال

 

VI.  :آلية عمل اللجنة والهيئة التعليميةسادسا : 

موضعه  هنا مع تحديد  هالتعاليم الواردة    ون في أنه يخالفأو يشكّ   يبلغ المدرسون المنسقين بكل ما يخالف .1

 وتوثيقه. 

  إدارة قسمهم.يرفع المنسقون المواد التي وردتهم إلى  .2

 تقارير المنسقين إلى اللجنة.  إدارات األقسامترفع  .3
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بعد التشاور   لمعالجة المخالفة اإلجراء المناسب وتقترح في المواد المرفوعة إليها  وتنظر  اللجنة  تجتمع .4

 . تخاذ اإلجراء المناسب ليتم ا  ، ثم ترفع تقريرا بذلك إلى المدير العامالجماعي والتقويم

 " للبت فيه.  إدارة شؤون المدارس الخاصةيُرفُع األمر إلى "  عند الحاجة .5

ل  .6 المدرسين  من  جهاز  مع  يعين  بالتّنسيق  المكتبة  كتب  تنقيح  مهام  والمنسقين  األقسام،    مديريتقسيم 

 مسؤولة المكتبة. و

 

VII.  :مراجعة السياسة سابعًا 

. كما ستتّم  تطبيقها وفاعليّتهابمراقبة    تقوم اللجنةوسوف    2021أوكتوبر  تّم وضع هذه السياسة في شهر  

تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي في دولة قطر. حسب   وتحديثها عند الضرورة دوريًّامراجعتها 



 

 1 امللحق

 

 ):اللجنة  هذه  أعضاء  لجميع  الكاملة   األسماء  ذكر  يرجى (  للمدرسة   الداخلية  المصادر   لجنة   من  مقدم 

 
 :التوقيع                                                             :المدرسة مدير 

 :المدرسة ختم

 لتعليمية     املصادر  تقديم  قبل  املدارس  قبل  من  "املصادر  مراجعة  نموذج"  مراجعة  يجب 

 The Lebanese Schoolاسم املدرسة:  :االنتهاء  تاريخ

 الثقافية  الحساسية  معايير

 1 السياسة 3 )التربوية  القيم(  األخالق 5 )االحتفاالت(  الثقافة

 2 الدين 4 )االجتماعية  والتقاليد  العادات(  األعراف 6 أخرى 
 

 املقدمةقائمة املصادر 

  املصادر  دار النشر  ISBN العمر  وضع االعتماد  املعرفة  الصفحات السبب التوصيات 

        1.  

        2.  

        3.  

        4.  

        5.  

        6.  

        7.  


