
 استقبال الطالب في بداية العام الدراسي 

تسعى اإلدارة المدرسيّة الستقبال الّطالب استقباالا يليق بالمدرسة والمدرسين، ليتركوا انطباعاا في نفوس الّطلبة 

، يعمل على تشجعيهم للبدء بالدّراسة والخوض في العام الجديد بكّل نشاٍط وكّل حماس وحزٍم، كذلك يحثّهم   جميالا

ا لتحقيق أعلى الدّرجات وأفض ل المراكز، وتعتمد خطط استقبال الّطلبة في العام الدّراسّي الجديد  على المضّي قُدُما

 :على عدّة نقاط منها

 .اجتناب البدء والخوض في الدّروس والواجبات من اليوم األول •

 .القيام بالفعاليات والنشاطات التي تبّث الحماس والتشجيع في النّفوس •

 .تعريف الّطالب بقوانين المدرسة القديمة والحديثة لاللتزام بها •

 .تعريف الطالب المستجدّين على أقسام المدرسة ونشاطاتها العاّمة •

 .لفةاستقبال الّطلبة مع أولياء أمورهم والقيام بالنّشاطات والّرياضات المخت •

 .توعية الطلبة وتعريفهم بأهمية التّعليم والمدرسة •

 .تقديم األطعمة والهدايا التي تفرح الطلبة وتحثّهم على القدوم للمدرسة •

 .التعّرف على الّطلبة المستجدين ومعرفة أسمائهم وهواياتهم •

 خطة استقبال الطالب للعام الدراسي الجديد جاهزة للطباعة

ال الطالب في العالم الدراسي الجديد، للحّث والتشجيع على بدء العام الجديد، وتبعث  إّن وضع خّطة ناجحة الستقب

في نفوس الّطلبة الّراحة، كما تجلوها من الّرهبة الّتي قد تعتريها في األيّام األولى، وفي اآلتي نضع بين أيديكم  

 :خطةا من أفضل الخطط الستقبال الّطلبة ستكون قابلة للتعديل والّطباعة وهي

  

 الزمن الجهة المسؤولة اإلجراءات  األهداف 

التحاق الطلبة  

المستجدين 

بالمدرسة من خالل  

 الرابط المخصص 

اإلعالن عن بدء  

التسجيل من خالل رابط 

 المدرسة اإللكتروني

 8/10/2022 اإلدارة المدرسية 

تحضير وتهيئة  

األجواء المناسبة 

الستقبال الّطالب 

 الجدد في المدرسة 

إعداد لجنة من المعلّمين  

والمعلّمات لتنظيم  

استقبال وفرز الطلبة  

 الجدد 

 30/8/2022 اإلدارة المدرسية 

العمل على التقليل 

من خوف ورهبة 

الطلبة المستجدين  

 في المدرسة 

توفير أجواء الفرح 

س  والبهجة ليتجلى فينف

الطلبة الّشعور باألمان 

 والراحة النفسية المطلقة 

 1/9/2022 مربّي أو معلّم الصف



تقديم رسالة اإلدارة  

للطالب الجدد في  

المدرسة في جّوٍ  

 مناسب ولطيف 

التنظيم مع اللجنة 

المسؤولة عن االستقبال  

لنشر قوائم تسّهل توزيع  

وفرز الطلبة في  

 .الفصول

 1/9/2022 اإلدارة المدرسية 

القيام بنشاطات تبّث  

النشاط والحماس 

في نفس الّطالب 

المستجد لبدء العام 

 الدراسي 

القيام بتعليم الطالب  

وتدريبهم للخروج  

والدّخول للمدرسة في  

الحاالت العاديّة وفي  

 حاالت الّطوارئ

 2/9/2022 مربّي أو معلّم الصف

توعية الطلبة الجدد  

وتعريفهم ببعض  

إجراءات المدرسة  

وبعض  والقيم 

القواعد التي يجب 

 االلتزام بها

القيام بتوزيع منشورات  

أو كتيّبات صغيرة  

تتضمن بعض القواعد 

 واآلداب العامة للمدرسة 

 2/9/2022 مربي ومعلّم الصف 

بّث النشاط  

والحماس في نفس  

الطالب لبدء العام  

 الدراسّي الجديد 

تسليم الكتب للطلبة مع  

بعض األدوات  

 المدرسيّة الضرورية 

 2/9/2022 مربّي أو معلّم الصف

 خطة استقبال الطالب الفصل الثاني 

بعد استقبال الطالب في بداية العام الدراسي، ال بدّ بعد انتهاء الفصل األول منه من تحضير خطة لطيفة الستقبال  

الّطلبة في الفصل الدراسي الثاني، ليجددوا نشاطهم وحماسهم وليتابعوا التعلّم والمذاكرة والدّراسة، وإليكم خطة 

 :احتفال للفصل الدراسي الثاني

غير للطلبة والعمل على الزينة الملفتة  القيام باحتفال ص

 والمبهجة لهم

استقبال المعلّمين للطلبة باألناشيد واألغاني الترحيبية  

 والكلمات والّرسائل

تقديم هدايا رمزية تعبّر عن فخر المعلمين بما قدّمه الّطلبة 

 في الفصل األول من جهود في المذاكرة

تذكيرهم بأهمية الدراسة والتعليم وتوعيتهم بشأن هذا 

 األمر

إعادة تعريفهم بقواعد المدرسة وآدابها العامة التي يجب 

 عليهم التزامها كما الفصل األول

المة التي يجب القيام بها  التعرف على إرشادات الس

 في الحاالت الطارئة 

تقديم بطاقات تحمل صور الطلبة وأسمائهم وبعض  

 األلقاب اللطيفة التي تصف كّل واحٍد منهم 

إقامة احتفال بسيط وتقديم األطعمة للطلبة لبّث روح  

 األلفة والنشاط فيهم

 خطة استقبال الطالبات

يختلف أسلوب استقبال الطالبات اإلناث عن استقبال الطلبة الذّكور، وفي مدارس البنات في الوطن العربّي ال بدّ  

ا في المراحل الدّراسية   من التخطيط الستقبال الّطالبات استقباالا يليق بأمهات المستقبل يحثّهم على المضّي قدما

 :لى خطة استقبال الطالبات للعام الدّراسّي الجديدلتحقيق الدراجات العالية، وفيما سيأتي سنتعّرف ع

 .قيام المعّلمات بالترحيب بالطالبات بشكٍل مميٍّز وخاص من خالل بعض الكلمات أو النشاطات المميزة •

 .القيام ببعض النشاطات المحببة للفتيات بشكٍل عاٍم كالمسرحيات والغناء واإلنشاد •

 .اإلضافة إلى تخصيص المقاعد من خالل وضع صورهّن عليهاالقيام بتفقّد الفتيات من خالل الّصور ب •



 .التعريف بالصورة العامة للمدرسة، والتوعية بآدابها وقواعدها وإجراءاتها •

يمكن للمعلمات ترك اليوم األول من العام الدراسي للتّعارف وخلق جّوٍ من األلفة والود بين الطالبة   •

 .والمعلمة

 .اث لتكون سبباا في حبّهم للمدرسة والمعلّماتتقديم بعض الهدايا الخاصة باإلن •

 


