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تأسست عام 1994 بمرسوم جمھوري رقم 6089 
مراحل التعلیم: من الروضة إلى الثانوي

اللغات األساسیة: اإلنجلیزية والعربیة
تدرّس المنھج اللبناني والمناھج األجنبیة

لديھا تعلیم متخصص للتالمیذ الذين يعانون من 
صعوبات تعلیمیة



رؤيتنا
وجدنا لكي نكون قیادي وملھمي التغییر في 

القطاع التربوي لتنشئة قادة المستقبل 
متمكنین ومبدعین يغنون مجتمعاتھم 

وأوطانھم.

استراتیجیتنا
نطمح لتحقیق رؤيتنا من خالل اعتماد نظام 

تعلیمي عالمي متطور مواكب للثورة 
التكنولوجیة ومحتضن للقدرات االبداعیة 

ومحفز للتفوق االكاديمي٫ المھني، الرياضي 
والفني.
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نؤمن بأن دور المدرسة ھو بناء اإلنسان بشكل متكامل فال نھتم بجانب 
ونھمل الجانب اآلخر



الجانب العقلي



مناھج منتقاة بدقة
اختارت إدارة المدرسة مناھج 

منتقاة من أھم وأفضل دور النشر
 المحلیة والعالمیة.

طرق تعلیمیة مبتكرة 
يتفاعل طالب الیوم مع الطرق الحديثة في 

التعلیم من خالل األلعاب والنشاطات 
والموسیقى واإلبتعاد عن الحفظ والتلقین 
والضغط، كما وتفخر مدرسة بولدوين أنھا 

من أولى المدارس التي يتم داخلھا استخدام 
الفیديو واأللعاب اإللكترونیة التفاعلیة على 

 iPad / التابلت

ھیئة تعلیمیة وإدارية كفوئه
نؤمن بأن ھیئتنا التعلیمیة واإلدارية ھي من 

أھم العناصر لنجاح المدرسة لذلك نوظف نخبة 
من الكفاءات الشابة الذين لديھم الحماس 
والقدرة إلغناء حیاة التالمیذ بالعلم المفید 

والتربیة السلیمة 

 



الجانب اإلبداعي



تعتبر الفنون الجمیلة والموسیقى من المواد 
األساسـیة لتنمیة القدرات اإلبداعیة والتعبیر  
العاطــفي والنفسي. لذلك نعتبر ھذه المواد 
أساسیة ونوظف نخـــب األسـاتذة لتعلیمھا. 

مدرسة بولدوين من أوائـــل المدارس التــي أدخلـت 
ھذه المواد الى المنــھج الــدراسي وخـصــصت لھــا 
حصتـین أسبوعیتـین ثابتتــین يتــم خاللــھا تــعلــیم 
التــالمـذة اســتخــدام الحاسـب اآللـي وصوالً الــى 
تــعلیم كیفیة تصــمـیم روبــوت وبــرمجــته لتــنفیذ 
مھمات تلقائیة وبـذلك فإنه ال حدود لمخیلة الطــالب 
بمــا يمــكنه أن يخــترع وھذا ھو الھدف الرئیسي. 

الفنون الجمیلة 
والموسیقى

التكنولوجیا 
والروبوتكس 

مدرسة بولدوين من أوائل المـــدارس الـــتي أدخلـت 
ھـــذه الـــمواد الــى المـنھج الدراسي وخصصـت لھا 
حــصتین أسبوعیتین ثابتین يتم خاللھا تعلیم التالمذة 
استخـــدام الحـــاسب اآللـي وصوالً الى تعلیم كیفیة 
تــصـمیم روبوت وبرمجته لتنفیذ مھمات تلقائیة وبذلك 
فــإنه ال حــدود لمــخیلة الــطالب بما يمكنه أن يخترع 

وھذا ھو الھدف الرئیسي. 



مدرسة بولدوين من أوائل المـــدارس الـــتي أدخلـت 
ھـــذه الـــمواد الــى المـنھج الدراسي وخصصـت لھا 
حــصتین أسبوعیتین ثابتین يتم خاللھا تعلیم التالمذة 
استخـــدام الحـــاسب اآللـي وصوالً الى تعلیم كیفیة 
تــصـمیم روبوت وبرمجته لتنفیذ مھمات تلقائیة وبذلك 
فــإنه ال حــدود لمــخیلة الــطالب بما يمكنه أن يخترع 

وھذا ھو الھدف الرئیسي. 

الجانب
العاطفي



المھارات القیادية واالجتماعیة: 

الحرية والراحة النفسیة: 

الذكاء العاطفي:

الكـثیر مـن  الدراـسات والكـتــب صـدرت عــن مــوضوع الـذكاء 
العاطفي وأصبح ال يمكن تجاھل موضوع تنمیة الذكاء العاطفي 
عند التالمیذ، وتدريبھم على كیفیة إدراك مشاعرھم وأسبابھا 

والتحكم باألفعال واألقوال نتیجتھا. 

جود الطالب في المدرسة لیس فقط للتعلم بل أنه يكتسب 
مھارات إجتماعیة ضرورية في تكويــن شخصیته ونحن  فـي 
مدرسة بولدوين نعزز ثقته بنفسه ونؤمن له اآلمان النفسي 
لكي يبني صداقات ويتفاعل بشكل صحي مع محیطه، كما 
أننا نركز على تحفیز المھارات القــیادية وتحمل المســؤولیة 

لكي يحقق تالمیذنا أحالمھم في المستقبل. 

نؤمن بأن المدرسة ھي البیت الثاني للتالمیذ بل قد تكون 
البیت األول للبعض، كما أننا نؤمن بأن التلمیذ المرتاح نفسیا 
لديه الـقدرة على التفكیر بطريقة أفضل مما ينعـكس عــلى 
آدائه األكاديمي، لذلــك نحــرص عــلى نبذ العنف الجسدي 
واللفظي وندعم حرية التعبیر والــنقاش والنقد بین التــالمیذ 

والھیئة اإلدارية والتعلیمیة. 



الجانب الروحي



تقدمة التربیة على التعلیم في 
إســم الــوزارة وذلـــك لـسـبـب 
أســاســي ھــو أن األخـــــالق 
والمـــبادئ اإلنـسانیة علیھا أن 
تــكون األولوية لذلك نحرص في 
المــدرسة أن نــربي تالمیـــذنا 
علـى المبادئ والقیم األخالقیة 
مــن خــالل محاضرات وأنشطة 
متخصصة لھذا الموضوع وغیرھا 

من المبادرات. 

األخالق والقیم
 اإلنسانیة

نـســعى فــي مـــدرســة 
بولـدوين الى تــعزيز الفــكر 
الــتطوعي ونشجع تالمیذنا 
الـــى الــتطوع في األعمال 
اإلجـــتمــاعیة مما يساھم 
فـي إغناء المجتمع ويعطي 
التــالمیذ الــثقة بالنفــــس 
والشــعور بالـــمسـؤولیـــة 

واإلنتاجیة. 

التطوع 
والمسؤولیة 

اإلجتماعیة

الــوطن لــه حـصته الخاصة 
فــي أولــوياتنا، نسعى من 
خــالل نشاطات ومحاضرات 
وورش عــمــل أن نزرع حب 
الوطــن والــوالء لــه مــھما 
كانت الظروف ونبذ الطائفیة 
والــتفــرقة بــین المواطنین 
مــھما كــانت عـــرقـھــم أو 
ديــنـھم أو وضعھم المادي.  

التربیة 
الوطنیة



الجانب الجسماني



مبنى آمن وتجھیزات 
السالمة

يقع مبنى المدرسة في أحضان الطبیعة الھادئة 
حیث يحیطة أشجار الصنوبر المعمرة والغابات 

الخضراء مما يعطي جو من الصفاء الذھني المثالي 
للتعلم بعیدا عن الضوضاء وخطر السیارات وملوثات 

الجو. كما أن المبنى المرمم حديثاً يتمتع بغرف كبیرة 
وواجھات زجاجیة double glazing تحد دخول الصقیع 
في أيام الشتاء كما أن المدرسة مجھزة بنظام تدفئة 

مركزي بحیث تكون درجات الحرارة داخل المبنى 
دافئة مھما كانت خارج المبنى. كما أن المبنى مجھز 

بكامیرات مراقبة وجمیع وسائل اآلمان. 

التربیة والنشاطات
الرياضیة

العقل السلیم في الجسم السلیم ونحن نؤمن 
بأھمیة الرياضة لیس فقط لمنافعھا الصحیة بل أيضاً 
لمنافعھا النفسیة كما أن الرياضة يمكن إحترافھا 
وتدر على أصحاب القدرات الكثیر من الخیر، لذلك 
خصصنا حصتین في األسبوع لكل صف لممارسة 

الرياضة. كما ويشارك طالبنا في العديد من البطوالت 
والنشاطات الرياضیة المحلیة. 

اإلرشادات الصحیة 
والتغذية السلیمة

مسؤولیتنا الحفاظ على صحة تالمیذنا، لذا نسعى 
أن نرشدھم الى الغذاء الصحي والتغذية السلیمة 

كما ونبعدھم عن األكل الغیر صحي خاصة في 
الكافیتاريا بحیث ھناك عدد من القوانین التي 

نطبقھا. 

دوام المدرسي
المريح

دوام مريح للطالب حیث تبدأ الدروس عند الساعة 
التاسعة صباحا وتنتھي عند الثانیة بعد الظھر مما 

يجعل الطالب يأخذون حاجتَھم من النوم وال يضطرون 
أن يستیقظوا قبل الفجر في صقیع الشتاء.. وھناك 

دراساتٌ عالمیة تأكد صحة ھذا القرار. 



موقع المدرسة:
 بعقلین الشوف طريق نھر بعقلین حي
عین حطاب طريق عینبال القديمة
تلفون:
 05306606 او 76483334 
بريد إلكتروني:
communications@boldwin.me 
موقع اإللكتروني: 
www.boldwinschool.com
صفحتنا على الفیسبوك:
www.facebook.com/boldwinschool 

تواصل معنا


