
                                                                                                    
  ١٠/۲۰۱۷/ ٦ في، طرابلس      

    CIR- 03-17/18                  
                                                                                                                       

 
 الكرام، التالمیذ الثانویین إلى أهالي

 
شعورًا منها بأهمیة التوجیه األكادیمي والمهني وتأثیره اإلیجابي المباشر على حیاة أوالدنا ومستقبلهم، وٕادراكًا   

ار ال یقتصر مفعوله على منها بأن اختیار المهنة واالختصاص األكادیمي والجامعة من قبل الطالب وأهله هو اختی
السنوات الجامعیة، بل یتعداه لیشمل كل الجوانب الحیاتیة المستقبلیة لإلنسان، تود إدارة مدرسة راهبات القلبین األقدسین 

طرابلس إعالمكم عن برنامجها التوجیهي الشامل الذي طورته وتنفِّذه بالتعاون مع مؤسسة "وزنات" لالستشارات التربویة  –
 .٢٠١٨-٢٠١٧التوجیه األكادیمي والمهني للعام الدراسي في مجال 

 
 أساسیة هي: ل برنامج التعاون خمس نواحِ وسیشم 
 
مشاركة الطالب بمعلومات أساسیة حول المهن واالختصاصات كافة وذلك في حصص دراسیة منتقاة من خالل  -١

كل شعبة من شعب الصفوف الثانویة  "وزنات" إلى العادیة. فخالل السنة الدراسیة یدخل مرشد من ساعات التدریس
 أربع مرات لیتشارك والتالمیذ بمعلومات حول مهٍن واختصاصات جامعیة وجامعات ومهارات تتعلق باتخاذ القرار.

 

خالل مكتب مسؤولة القسم  من "وزنات"، بموجب مواعید تحددمؤسسة عقد لقاءات ثنائیة للطالب وأهالیهم مع مرشد  -٢
الثانوي، وذلك لالستفسار الشخصي والفردي حول المواضیع الجامعیة كافة. وتحدِّد اإلدارة األیام التي یمكن لألهل 

 خاللها إجراء اللقاءات تباعًا خالل السنة المقبلة.
 

التي تستقطب طالب  مساعدة المدرسة في تنظیم معرض جامعي تربوي في الحرم المدرسي تشارك فیه الجامعات -٣
المدرسة عادة. وتتسنى للتالمیذ وأهالیهم خالل هذا الوقت الفرصة للتعرف عن كثب على معاییر الدخول إلى 

 الجامعات واألقساط والمساعدات المالیة وأماكن السكن وغیرها.
 

" وهو یحتوي على Road Map to Your Futureوضع بین أیدي التالمیذ كتابًا إلكترونیًا وضعته وزنات بعنوان " -٤
 معلومات شاملة حول مئة وثالثین مهنة واختصاص جامعي.

 

متابعة تالمیذ الصف الثانوي الثالث من نهایة شهر نیسان وحتى آخر أیلول عبر صفحة "وزنات" على الفایسبوك  -٥
 تلمیذ ثانوي سنویًا. ١٨٠٠التي یزورها ویتواصل معها أكثر من 

 
 مة والشكر لتعاونكممع المحبة الدائ               
 األخت جورجیت أبو رجیلي            
 الرئیسة            
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