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We will be looking at the 
following areas:

• What is Inclusion?

• How inclusion 

look like in Islamic 

Education?

• A TRUE STORY of 

inclusion in Islamic 

from Repton school



اقصاء فصل دمج

اإلحتواء-الدمج

ولماذا نحتاجه؟الدمج؟ ما هو الهدف من 



IBتفسره منظمة البكالوريا العالميةالدمج كما 

عملية متكاملة ومتواصلة تسمح للطالب تحقيق أهدافه وتحقيق المساواة واحترام الدمج هو 
ثقافاتنا واختالفاتنا 



2020عامبقدومدبيمدارسفيالدمج 

من ذوي اإلحتياجات التعليمية جميع مدارس دبي ستحتوي على طالب 2020بحلول عام 
للجميعمدينة -ضمن الفصول الدراسية تحت شعار مدينة دبي الخاصة 



؟يتعلمواكيطالبهالمعلميساعدكيف



للمدرسة؟للصف؟العامالجوماصفك؟يبدوكيف



اللوحات داخل وخارج الصف

ماذا تقول اللوحات خارج صفك؟ ماذا تقول اللوحات داخل صفك؟



Students need to believe that their teacher is invested in their individual 
success (Hattie,2012)

الطالب بحاجة أن يثقوا بأن معلميهم يثقون بهم ويثقون بقدراتهم 

Clarity in classroom instructions and activities is an essential element for 
student achievement. Nearly every teacher falls victim of lack of clarity, it is 

important that every student understands the lesson goal and how each 
activity moves them closer to that goal.

أن يفهم الطالب األهداف واألنشطة للدرس ويعرفوا أنها ستوصلهم الى الهدف , الوضوح من المعلم أمر ضروري للطالب

We need to be sure that assumptions are not influencing our decisions about how 

to group students or provide different learning experiences.

.للتقارب وتبادل الخبراتالبد أن نمنحهم ونمنح انفسنا فرصة , المسبق عنهمحكمنا وال على أساس افتراضاتنا بناء على النعامل الطالب 



Every child deserves a 
champion

"We know why kids don't learn"

"You know, kids don't learn from 

people they don't like.”

But one of the things that we never discuss or we rarely discuss is the value and 

importance of human connection . . . relationships.

James Comer says that no significant learning can occur without a significant 

relationship.

George Washington Carver says all learning is understanding relationships.

Everyone in this room has been affected by a teacher or an adult.

http://en.wikipedia.org/wiki/James_P._Comer


.أحد األشياء التي ال نناقشها هي أهمية التواصل والعالقات-نحن نعلم لماذا ال يتعلم الطالب

.ليس هناك تعلم دون عالقة عظيمة بين المعلم وطالبه: جيمس كومر قال

.كل التعليم أساسه العالقات: جورج واشنطن كوفر قال

.الجميع هنا قد تأثر بمعلم علمه في السابق وترك أثرا في نفسه

.الطالب ال يتعلمون ممن ال يحبونه

قادراما انك قادر على بناء عالقة أو أنك غير : بعض الناس يقولون

,  تسعى لفهم طالبكأن كل ما هو مطلوب منك هو : ستيفن كوفي كانت لديه فكرة أفضل

.أن تعتذر حين تخطيءتحاول أن 



True Story of 
Inclusion in Islamic 
Education from 
Repton School



مادةفياالحتواءحقيقيةعلىقصة
ونريبتمدرسةفياإلسالميةالتربية



Yuri and Mari

• They were different – yet 
Included

•Diversity was respected

•Access and Engagement 
not labelled

• Target based learning


