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 سيرة حياة القديس يوحنا الدمشقي
 

 روــمنص نــرجون بــس نــصور بـنو مــقي هــا الدمشـيوحن

                          
 
 
 
 

      
 
 
 
  

با ر القديس ساـمن عمره هجر العالم لدي في الثامنة واألربعين

سة ـأـتألليف فأي ااداب والس سقرب القدس حيث انصرف إلى ال

 هم سأأوريا وقأأدـ. يُعأأد مأأن  عأأتم الاتذأأاب الأأ ين  نجبتأأوالشأأعر

ا اتأأأاب لاأللحأأأان ـعر منهأأأـرة فأأأي الشأأأـرك مؤلسأأأاث اثيأأأـتأأأ

ينبأأوا المعرفأأةل وهأأو مأأن  ع أأم ل الثمانيأأةل امأأا  لذأأف اتأأاب

 في ع م التهوث والس سسة.المؤلساث 

ع أى اسأم  هب وقد لُقب مجرى الأ

نهر بردى بدمشق, ولد في دمشأق 

م وتوفي في القدس عأام 675عام 

م , ورث عأأأأن  بيأأأأ  وجأأأأدذه 749

منصأأأأأب إدارة بيأأأأأث المأأأأأا  فأأأأأي 

الدولأأأة األمويأأأة فاأأأان قيمأأأا  ع أأأى 

 موالها لماانت  مأن األمانأة والع أم 

وحسن اإلدارة وقد عاصر الخ يسة 

 عبد الم ك بن مروان وولدي . 
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 ةــيد المدرســنش
  

 نهر الذكريات
 ثْ السنوا يقراُ األجراَس عبرَ     من هنا ينساُب نهُر ال اريـاْث   
 افيـــاثْ صوٌس صافيــاٌث ــونس   نحن في شـطآنِ  زهُر الحيــاةْ    

 من هنا ينساُب نهُر ال اريـاثْ 
 ٭ ٭ ٭

 اانداُء المحامة ُ القديس  صـ      اســُم يوحنا ع ى مــرذِ الزمـان 
 ريـاثْ تُحيي ال اتشرق الروُح و       تبعـُث النـــوَر جديــــدا  ا َّ آن

 من هنا ينساُب نهُر ال اريـاثْ 
 ٭ ٭ ٭

  ْ ِ  النبيمن ِغ اِء الروح والعق    من صسوٍف ا ُّ ما فيها  صيْ    
 ةْ  حيــــــابني ليــا وتَ ُمُر الدنتَعْ      تَْط ُع األعتُم جيت  بعـَد جيــْ    

 من هنا ينساُب نهُر ال اريـاثْ 
 ٭ ٭ ٭

 ص ْ لدرِب واا ُّ من سارع ى     نحُن يا قديســَنا زهـــــُر األمْ   
  حيـــاةْ لنبني ويـــــا نَعمُر الدن    نحمُ  الِع ـــــَم بلهداِب الُمقـــْ    

 من هنا ينساُب نهُر ال اريـاثْ 
 ٭ ٭ ٭

 لصديــقْ وق وٌب م ُؤهــا حبَّ ا    ُن وعٌد مزهٌر ماٍض عريْق   نح
 ةْ يـــانبني ل حنَعمُر الدنيـــــا و    وعقوٌ  , وشـــموٌا ل طريـــق   

 من هنا ينساُب نهُر ال اريـاثْ 
 ٭ ٭ ٭
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 شعار المدرسة •
 
 
 
 
 
 

 

 لماذا كانت مدرسة يوحنا الدمشقي؟ •

خاصأأة  تربويأأةهأأي مؤسسأأة مدرسأأة يوحنأأا الدمشأأقي  إن      

 جميأأأع الطأأأتب الطأأأامحين  اتسأأأاب  مأأأاممخت طأأأة مستوحأأأة 

ع أأأى   ساسأأأامسأأأتوى متسأأأوق مأأأن الأأأتع م والتربيأأأة معتمأأأدين 

المنهأأاا الرسأأمي مأأدعوما  بستسأأ  مأأن الاتأأب التع يميأأة فأأي 

ك واأ ذ مأا مأن شألن  توسأيع مأدار والسرنسأية. اإلنا يزيةال غة 

لمخت سأأأة لتمايأأأنهم مأأأن ع أأأى الثقافأأأاث ا وإطتعهأأأمالطأأأتب 

ن لمواجهأأأة التحأأأدياث الع ميأأأة التأأأي تجع هأأأم مهي أأأي األدواث

 وا جتماعية وغيرها.
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 يأةافذ ة والثقة والرياضأيذ السنيذأ األنشأطةاما تأولي المدرسأة       

ثأر مأن   كبمأا لأ ل إليمانهأاة اهتماما  بالغا  جتماعيذ ية وا ـوالبي 

وتسأأأخيرها ابيأأأر فأأأي بنأأأاء شخصأأأية السأأأرد وتعزيأأأز قدراتأأأ  

 مع والبي ة المحيطة. لمص حة المجت

ا سأأتعما  الصأأحيح ل حريأأة والقأأدرة ع أأى ا نخأأراط  إن      

 او خيأر  و   نتمأاء الأوطني في الحياة ا جتماعيأة وتاأريس ا 

  هو ما تهدف إلي  العم ية التربوية.

 

 الهدف من هذا النظام: •

دة مأأع ث جيذأأالصأأحيح لحيأأاة الجماعأأة ولعتقأأا األداءمين لتأأ - 

 جميع األشخاص.

دة مأأن تأألمين الن أأام والهأأدوء لاأأي يتسأأنى ل جميأأع ا سأأتسا -ب

 والمهاراث وااتساب العاداث الجيدة.المعارف الع مية 

ا ومعرفأأأة مأأأ واألن مأأأةرفأأأة الحقأأأوق والواجبأأأاث ع داة لم -ا

ميأ  والتت األهأ ل لك ع أى  ,المخالسة لها  ويترتب ع ى التقيد 

 والتقيد ب . احترام ه ا الن ام
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 األولل ـالفص

 وق والواجبات في الحياة المدرسيةالحق

 

  حقوق المتعلّم  -1

ؤه   تالحق في التع م وااتساب القيم والمعارف والمهاراث التي  -
جحا  ل حياة لياون فردا  نا وإعدادهل حصو  ع ى الشهاداث المتاحة 

 في المجتمع.
 ؤهتت  وقدرات  واجتهاده.التميز بحسب م إبرازتماين  من  -
 تمتع  بالمساواة وتاافؤ السرص. -
 يجأادإفأي  واإلسهامبمصالح  ومعالجة قضاياه التربوية  ا هتمام -

 الح و  الممانة لها.
 بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسست  عبر ممث يأ  مأن إشراا  -

 التتمي .
سأأأية تماينأأأ  مأأأن المع ومأأأاث والوثأأأا ق المرتبطأأأة بحياتأأأ  المدر -

 المعمو  بها. األن مةوفق  واإلدارية
 ماانأأاث والوسأأا   الماديأأة المتأأوفرة فأأي المدرسأأة فأأيجعأأ  اإل -

 التن يمية المعمو  بها. القوانين إطارخدمت  في 
 وال جان اأي يشأارك ويسأهم األنشطةفسح المجا   نخراط  في  -

 في تسعي ها.
ي ضأعف المأادا متهأان والمعام أة السأي ة وال  شأاا حمايت  من  -

 والمعنوي.
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  واجبات المتعلّم -2

 .وج   حسنا جتهاد والتحصي  و داء الواجباث الدراسية ع ى  -

اجتيأأأاز ا متحانأأأاث وا ختبأأأاراث المسأأأتمرة بانضأأأباط وجديأأأة  -

 س الشريف.ونزاهة اعتمادا  ع ى التناف

 راسة.الموا بة وا نضباط والتقيد بالقواعد والن م و وقاث الد -

بهأا وال وازم المدرسأية التأي تتط  واألدواثجميع الاتب  ضارإح -

 تمييز.  والدروس بدون استثناء 

 ة والتصسية.السردية والجماعية الصسي األنشطةفي  اإلسهام -

الثقأأأافي  وإشأأأعاعهافأأأي رفأأأع اسأأأم المدرسأأأة الأأأة المسأأأاهمة السعذ  -

 والتع يمي.

 ى عالمحاف ة العناية بالتجهيزاث والمعداث والمراجع والاتب و -

حسا ا  ع أى رونقهأا  ممت ااث المؤسسة والعم  ع ى حسن ن افتها

 وم هرها. 

 اأأ  مأأا يعرقأأ  وإبعأأادالعمأأ  ع أأى ترسأأيا روح التعأأاون البنأأاء  -

  صسوا الدراسة وسيرها الطبيعي. 

خ ي المخ أة بالن أام الأدا السوضأى  وا بتعاد عن م أاهر العنأف  -

 ل مؤسسة. 

حأوار مبأد  ال إلى مبا حتااقضايا المطروحة معالجة المشاا  وال -

يأة البناء والتسأامح, وقبأو  ا خأتتف, وتبنأي الممارسأة الديمقراط

 وتدعيم ارامت .  اإلنسانواحترام حقوق 

والتربويأأة والقانونيأأة المعمأأو  بهأأا  اإلداريأأةا متثأأا  ل ضأأوابط  -

 واحترام العام ين في المؤسسة والوافدين ع يها. 
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ت  فضاء ل  حرم من المؤسسة يجابي في ا  ما يجع  ا اإلسهام -

 ويح ى بالتقدير وا حترام. 

لتأأزام يأأتء عنايأأة خاصأأة ل هنأأدام داخأأ  المؤسسأأة التع يميأأة وا إ -

 بأأالزي المدرسأأي الموحأأد بأأين التتميأأ  والت ميأأ اث بنأأاءذ ع أأى مأأا

 المدرسة. إدارةتقرره 

 

  المسؤوليات -3

ع أى  م بنأا هن بمراقبة وتتبأع موا بأة م زمو واألولياءااباء  إن -

ويتحم أون اامأ  المسأؤولياث المترتبأة عأن الدروس وانضباطهم, 

 سوء س واهم.  وغيابهم 

يطأر   المدرسة باأ  تغييأر قأد إشعار واألولياءيتعين ع ى ااباء  -

 ع ى عناوينهم فور حدوث . 

داخأ    شأياءؤولة عمأا قأد يضأيع ل تتميأ  مأن المدرسة غير مسأ -

 بجوارها مهما اانث قيمتها.   ومؤسسة ال

 بنأا هم عن تغيذب  رلتستسسا األولياء  وتستدعي المدرسة ااباء  -

 .األمراقتضى  إنلتحديد العقوبة تلخرهم, ودراسة حا تهم   و

يب تخر و  إتتفمسؤولية تعويض ا   األولياء و يتحم  ااباء  -

د المسأأؤولية, بصأأسة فرديأأة, فأأي حأأا  تحديأأ  بنأأاؤهميتسأأبب فيأأ  

 وبصسة جماعية حين انعدامها. 

ة خأت  فتأرالمدرسة مسؤولة عن التتميأ  داخأ  المدرسأة  إدارة -

 ا ستراحة, وخت  وجودهم في قاعة الدرس. 

 يستح باب المدرسة ويغ ق وفق الدوام المقرر.  -
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خأرا قاعة الدراسة وآخأر مأن ي إلىمن يدخ    و المع م هو  إن -

  لسرص وفي بداية ونهاية الدوام. منها قب  وبعد ا

ب نأ  ينقأ  حسأإرياضية لت مي  مأا ف  وعند وقوا حادثة مدرسية  -

عقأد  شسى مختص متعاقدة معأ  المدرسأة حسأبقرب م  إلىالحالة 

سأة المدر إدارةبالحادثأة وتتأولى   مأرهخبأر ولأي التلمين المبأرم ويُ 

 التزمة. اإلدارية باإلجراءاثالقيام 

  

 المحظورات  -4

 م.البقاء في قاعاث الدراسة دون حضور المع   ويمنع الدخو   -

عنأأد  إ حأأد تتم تأأ  مأأن الأأدرس  مع أأم بحرمأأان  ألي  يسأأمح  -

عرق أة السأير  إلأىالضرورة القصأوى ققيأام الت ميأ  بسأ وك يأؤدي 

 ارهاإشأعالمدرسة بعد  إدارة إلىحا  الت مي  يُ  إ (, الطبيعي ل درس

 ىإلأتقديم تقرير في الموضوا  وتس يم   ب لك, ويتعين ع ى المع م

 المدرسة.  إدارة

التتميأأ  داخأأ  حأأرم يمنأأع اسأأتعما  الهأأاتف المحمأأو  مأأن قبأأ   -

 المدرسة.

 داخ  المدرسة.  ما شابه  و   MP4يمنع استعما   -

 الحادة.  األدواثيمنع حم   -
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 ل الثاني ـالفص
  ةـــات عامــتعليم 

 

  المدرسة  إلىالحضور  -1

  .في المدرسة الساعة الثامنة ل صسوف اافةتبد  الدروس  -

عة مأأا عأأدا يأأوم الجمعأأة السأأا دقيقأأة 1,20ينتهأأي الأأدوام السأأاعة  -

  دقيقة. 12,35

 إلأأىقبأأ  الأأدخو   اإلدارة إلأأىيترتأأب ع أأى المتأألخرين التوجأأ   -

 الصف.

 لمناسب. ا اإلجراء  بحقذ  اإلدارةاستمر الطالب بالتلخير تتخ   إ ا -

 إحضأارفع ي   األسبابعن المدرسة لسبب من تغيب الطالب  إ ا -

 تسسر سبب غياب .  مرهتلشيرة من ولي   وتقرير طبي 

 يقأأأوم الموجأأأ  با تصأأأا  بأأأولي  يأأأام 3تغيأأأب الطالأأأب لمأأأدة  إ ا -

 ب لك.  اإلدارة وإعتمالطالب 

ي تتخأ  بحقأ  المدرسأة دون الأزي الرسأم إلأى ي طالب يحضأر  -

 زمة.اإلجراءاث الت

ل شأعر لطالبة بال هور بم هر   أق دون صأبا  ع ى الطالب وا -

  و لبس ح يذ ل زينة. 
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المدرسة مع شعر مصبو  يعأود  إلىطالبة يحضر   وطالب ا   -

 البيث.  إلى

 ف ة ع ى صأحت  لأ ا يجأب العنايأةان افة الطالب ضرورية ل مح -

 والشعر.  األ افربن افة الجسم ا   دون إهما  

 

 يات سلوك -2

 ت ت و سأاد بآداب الس وك مع زمت   وزميتت  ع ى الطالب التقي -

والعأأام ين فأأي المدرسأأة,  ن مخالسأأة هأأ ه القواعأأد عمأأداذ تعرضأأ  

رفضأ   إلأى ل عقوباث ومنها حسم من عتماث الس وك مما يأؤدي 

 من المدرسة ومدارس القطر.

 تبدي  المع مين الصسوف.  ثناءعدم الخروا من الصف  -

 عأاااإلزالأدرس وعأدم   ثنأاء ى الطالب ا نتباه وا لتأزام فأي ع -

ط ب من  المع م الخروا من الصف فع ي  التجأاوب حتأى يأتم  وإ ا

 .واإلدارةبحث الموضوا مع الموج  

يجأوز  ع ى الطالأب التأزام ماانأ  الأ ي حأدده موجأ  الصأف و  -

 من موج  الصف.  بإ ن إ تبدي  الماان 

 

  نظافة المدرسة -3

  .ع ى الطالب المحاف ة ع ى ن افة الصف والباحة والممراث -

 عدم الاتابة ع ى الجدران والطاو ث. -
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داخأأ  الصأأسوف وغرفأأة الحاسأأوب وغرفأأة  باألاأأ عأأدم السأأماح  -

 الوسا   السمعية البصرية.

  رجأأأأاءالبأأأأ وراث فأأأأي   اأأأأ   وعأأأأدم السأأأأماح بمضأأأأ  الع اأأأأة  -

 المدرسة.

 

 ممتلكات المدرسة -4

  ج اأأأموجأأأدث مأأأن  ألنهأأأااف أأأة ع أأأى ممت اأأأاث المدرسأأأة المح -

مدى تحضر اإلنسأان ومحبتأ  وانتما أ  والمحاف ة ع يها يد  ع ى 

 ل مدرسة.

 ي طالأأب يتسأأبب بأألي ضأأرر  و خأأراب فأأي ممت اأأاث المدرسأأة  -

 يعاقب ويتحم  المتسبب مسؤولية التعويض.

 

 الوظائف المدرسية -5

 مأأن العم يأأة التع يميأأةالو أأا ف المدرسأأية هأأي جأأزء   يتجأأز   -

وختلهأأا ترسأأا المأأادة فأأي  هأأن الطالأأب والتربويأأة فأأي المدرسأأة. 

 وتاشف ل  نقاط ضعس . 

ومخالسأة  يعدذ تقصيرا  في الواجبعدم القيام بالو ا ف البيتية  إن -

 مدرسية. 

مأأراث يقأأوم  3مأأن   اثأأرتاأأرر التقصأأير فأأي حأأ  الو أأا ف  إ ا -

 الطالب.   مرالمع م باستدعاء ولي 
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  االمتحان أثناءالتصرف  -6

وعأأأأدم ا متحأأأأان   ثنأأأأاءي تأأأأزم الهأأأأدوء فأأأأي   نع أأأأى الطالأأأأب  -

 التشويش. 

واأأ  طالأأب   يحأأاف  ع أأى  ,المحاف أأة ع أأى نزاهأأة ا متحأأان -

 الن امية والتزمة.  اإلجراءاثنزاهة ا متحان يتخ  بحق  

 

  عالجهالعنف و -7

                نأأأأأأواا خطأأأأأأر  يعأأأأأأد العنأأأأأأف الاتمأأأأأأي والجسأأأأأأدي مأأأأأأن       

      ,واتصأأأاف  بالضأأأعف اإلنسأأأانويأأأد  ع أأأى عأأأدم تحضأأأر  السأأأ وك

  تأأأأرى العنأأأف وسأأأأي ة لحأأأ ذ الختفأأأأاث والمجتمعأأأاث المتقدمأأأة 

 والمشاا . 

ن مأفصأ   نها يأا   إلىويؤدي الس وك العنيف من قب  الطالب       

 المدرسة بعد عقد مج س المدرسين. 

 

 الت المدرسيةوالرحالمدرسية  األنشطة -8

المدرسأأة هأأي  الأأرحتث المدرسأأية والسعاليأأاث التأأي تحأأددها -1   

 جزء   يتجز  من العم ية التربويأة فمأن واجأب الطالأب المشأاراة

 فيها.

ع أى  األنشأطة أك التصأسية بتن أيم ت األنشطةقوم مسؤولة ت -2   

 المدرسة.  إدارةمدار السنة بالتنسيق مع 
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المدرسأية  بتخطأيط سأنوي ل أرحتث تقأوم األنشطةمسؤولة  -3   

 .اإلدارةالثقافية والرياضية والسنية بالتنسيق مع  واألنشطة

المرافأق فأي  تع يمأاث المع أم إلأىع ى ا  طالب ا نصأياا  -4   

أرف غيأر   أق  وإ ا ,الرح ة  ثناء تأرى المدرسأة قام الطالأب بتصذ

 . من المشاراة في  ي رح ة مستقبت   حرمان ه ا الطالب

 

  األمور أولياءالسادة  -9

 ميأة تقدم الطالب مرهأون بمتابعتأ  فأي البيأث مأن الناحيأة الع إن -

والس واية. والترايز ع ى السروض والو ا ف البيتيأة ممأا يضأمن 

 قدذم  الدراسي.تحقيق مص حت  وت

المدرسأأة لتستسسأأار عأأن  إلأأىالحضأأور  األمأأور ألوليأأاءيماأأن  -

 وفق برنامجهأا و برنأام  ارةاإلدوفق موعد مسبق تحدده   و دهم

 المع مين. 

 المدرسأة دليأ  ع أى إدارةحضور ا جتماعاث التأي تحأددها  إن -

  و دام. حرصام ع ى مص حة 

التقيأد ويرجى من السادة  ولياء األمور التقيد بتع يمأاث التسأجي   -

 بمواعيدها ومواعيد تسديد اإلقساط. 
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 ل الثالثـالفص
 نين والشروطوالقوا األنظمةتطبيق 

 

 األنظمةتطبيق  -1
 ا  ما سبق ينطبق ع ى الطتب والطالباث بت استثناء.  -
  واأ  مأورهم و وليأاءت أزم المع مأين والطأتب  األن مأةه ه  إن -

مأأن لأأ  صأأ ة بالمدرسأأة وتاأأون سأأارية المسعأأو  مأأن بدايأأة العأأام 
 الدراسي.

 طالأبالالمناسأب ضأد  جأراءاإلاتخأا  ل مدرسة الحق الاام  فأي  -
 خ  ببند من ه ه البنود. قد 
ي تسجي   ي طالب في العام الدراس إعادةمن حق المدرسة عدم  -

 الناف ة. األن مةالقادم وفق 
 

 شروط النجاح والرسوب -2
وزاريأأة   ن مأأةتحأأدذدها النجأأاح والرسأأوب والترفيأأع   ن مأأة      

 وهي : 
 ية :: يعد الطالب ناجحا  عند توافر الشروط التال24المادة 

   من مجموا درجاث السص ين.   50٪ .1
 ن مادة ال غة العربية.م  50٪ .2
 اثـ: الرياضيـى لـة الع مــهايـن النم  40٪ .3

 . األجنبيةوا جتماعياث والع وم وال غة              
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قأ ذ مأن المعأد  فأي مأادة واحأدة ممأا  يسمح بالحصأو  ع أى       
السصأأ ين    المط أأوب لأأدرجاثسأأبق بشأأرط حصأأول  ع أأى المعأأدذ 

 المط وب في زمرتي ال غة العربية. والمجموا 
: يرسأأأب الطالأأأب عنأأأد عأأأدم تأأأوافر  ي مأأأن الشأأأروط الرسأأأوب

 المط وبة ل نجاح والم اورة  عته. 
 

 العقاب -3
وتاأأوين الهأأدف مأأن العقأأاب هأأو تغييأأر نمأأط سأأ وك معأأين       

 و  بأأاألختق وا نضأأباط ولأأيس المأأس باإلنسأأانز يأأشخصأأية تتم
  شخصيت .ب

 العقاب:   نواا
 التنبي  الشذسوي. -1
  (.المسجذ التنبي  الاتابي ق -2
 الرحتث المدرسية.  والحرمان من السرصة  -3
 المسجذ .  اإلن ار -4
رسأة, عدم اصطحاب الطالب عند نهاية الدوام في قباص( المد -5

  ستتم . األه واستدعاء 
لسأ وك ا إلأىدة لاتابة تعهد خطي بعدم العأو  مرهاستدعاء ولي  -6

 ال ي عوقب ع ي .
السصأأأأ  المؤقأأأأث مأأأأن المدرسأأأأة وفأأأأق قأأأأرار يتخأأأأ ه مج أأأأس  -7

 المدرسين.
 .ا عت ار عن تسجي  الطالب في العام الدراسي القادم -8

ااب مباشرةذ عند ارت األشدنضطر لتطبيق العقوبة   حيانا مالحظة:
 ابيرة.  إساءةالطالب 
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 ميزات خاصة -4
 . اإلدارةتب المتسوقين تقدرها هناك ميزاث خاصة ل ط -
نأأأون تلمينأأأا  شأأأامت  ضأأأد الحأأأوادث منأأأ  طأأأتب المدرسأأأة  - مؤمذ

من المدرسة حتى عودتهم إلى البيأث و يضأا فأي  خروجهم صباحا  
 الخارجية ضمن الدوام المدرسي. الرحتث

, وبريأأد الاترونأأي خأأاص, ل مدرسأأة انترنأأث تأأم تصأأميم موقأأع -
  والمدرسة. التواص  بين األه بهدف تسهي  

 

www.jod-school.com  

E-mail: info@jod-school.com 

 

م بتوجيهاث غبطة البطريرك  غناطيوس الرابع الجزيأ  ا حتأرا -
فأي مسأج  فأي المدرسأة قعأن الولأد الثالأث التمنح المدرسة حسما  

 لسنوي. من القسط ا ٪20( مقداره الوقث نسس 
في ق تمنح المدرسة حسما  عن الولد الرابع المسج  في المدرسة  -

 من القسط السنوي. ٪40( مقداره الوقث نسس 
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 .................... ولي الت مي   دناهالموقع   نا      
 الصف:                              الشعبة:       
       
 .... الطالب ل عام الدراسي ........ / .... اط عث ع ى دلي       
  .وج   ام ع ى تنسي  بنوده ع ى   قومن لب  تعهد      

 
 م:ـــا س                                     
 التوقيع:                                      

 
 
  


