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قــال تعالــى « :وهو معكــم أينما كنتم وهللا بمــا تعملون بصير«.
وقــال ايضـاً « :واعلمــوا أن هللا يعلم ما في انفســكم فاحذروه«.
وقال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم :اتق هللا حيثما كنت واتبع الســيئة الحســنة تمحها
وخالق الناس بخلق حســن
تســتند مرجعيتنــا فــي المعالــي إلى المنهــج الرباني العظيم والذي به تصفو حياة االنســان
وتســلم نفســه وينال ســعادة الدارين ،ونؤمن أن مخافة هللا وتعظيمه في النفس هي
الضمــان للســلوك الحســن ،وتفعيل جهــاز المراقبة الداخلية وتعظيم هللا يســتوجب احترام
جميــع الرســل واالنبيــاء عليهم الصالة والســام وااليمان بالكتب المقدســة التي أنزلها هللا
عليهــم ،ونخــص القــران الكريم بتدبرآياتــه وحفظها مؤكدين أن التســامح وتفهم االخر
وعــدم التعصــب للــرأي والفكــرة والمذهب هو القاعــده التربوية التي ينشــأ عليها جيل
المعالي
ومــن منطلــق إيماننــا بقولــه تعالــى « الذين آمنوا وتطمئــن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا
تطمئــن القلــوب» (  28الرعــد) وبقــول رســوله الكريم صلى هللا عليه وســلم  :مثل الذي
يذكــر ربــه والــذي ال يذكــره مثل الحي والميــت ،لذلك نحرص على التربيــة الروحية ،فنبدأ
نهارنــا التعليمــي بذكر هللا وبالصالة والســام على رســوله ونربط االيــات القرانية بما
فيهــا مــن إعجــاز ودالالت علــى قدرة الخالق بما يناســبها من المواد والمفاهيــم العلمية
والتربوية
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القيم واألخالق

ال ْح َسانِ إِ َّل ْ ِ
{ َه ْل َج َزا ُء ْ ِ
ال ْح َسانُ}

المعالي  ...؟
(.) 60الرحمن

رحم هللا من عاقبني فهذّبني فربّاني  ،فقد نفعني أكثر ممّن ألهاني فأفسدني فأشقاني .
مرجعيّتنــا فــي المدرســة فــي تعاملنــا مــع طالبنــا هــي التّعاليــم الدينيّــة ،مســتنيرين
ومسترشــدين بأرقــى األســاليب والنظريــات التربويّــة ،فنكافــئ المبدعيــن ونحفّــز
المق ّ
صريــن لنحفــظ للمدرســة مكانتهــا وهيبتهــا وللدّســتور احترامــه والعمــل بــه .
األخــاق واآلداب هــي أعلــى القيــم التــي تســعى المدرســة لغرســها وترســيخها فــي نفــوس
ـاب ،لــذا نحتــرم ونق ـدّر ونكافــئ ّ
الطـ ّ
الطالــب الخلــوق والمــؤدب ونتعامــل بحــزم مــع كل
إخــال فــي األدب والنّظــام .
مبــدأ العنــف بجميــع أشــكاله كالميًّــا كان أو جســديًّا مــن قبــل الطـ ّ
ـاب والعامليــن مرفــوض
ي ســبب كان  .وإن مبــدأ التّســامح وقيــم األخـ ّـوة هــي شــعار
ي ظــرف وأل ّ
فــي المعالــي تحــت أ ّ
المعالــي قــوال وعمــا وتطبيقــا.
ـق إلدارة المدرســة معاقبــة ّ
يحـ ّ
الطالــب علــى مخالفــة دســتور المدرســة أو تعليمــات اإلدارة
ي تصــرف أو فعــل مــن شــأنه المــس بســمعة المدرســة أو بأمــن وأمــان ّ
الطــاب
أو علــى أ ّ
والعامليــن.
ـق إلدارة المدرســة أن تفصــل ّ
يحـ ّ
الطالــب ليــوم واحــد أو ع ـدّة أيّــام أو حتّــى بشــكل نهائــي
وذلــــك بــــعد اتّــــخاذ جميع اإلجراءات الــــقانونيّة والــــوقائيّة والــــتحذيريّة الـــاّزمة وبشكل
ي محــض.
تربــو ّ

ً
خرجات متميزة اخالقيا
المعالي مشروع تربوي نزرع من خالله احال ًما ونرعاها لتثمر
انجازا و ُم َ
وعلميا.
تستمد المعالي رؤيتها ورسالتها من موروث حضارتنا االسالمية العريقة وتواكب روح العصر
بطريقة علمية عملية نوظف من خاللها االمكانيات والطاقات المخزونة في مجتمعنا لنصل إلى
االبداع والتفوق وصناعة الحياة.
في سنة  1426هـ وفق  2005م تأسست مدرسة المعالي االبتدائية كمدرسة ناميه تقدم خدماتها
لطالب من كفركنا والمنطقة المجاورة.
وتقدمت المدرسة بخطى ثابتة لتصل المرحلة االعدادية والثانوية .ففي سنة  1436هـ وفق2015
م ـ تم افتتاح الثانوية في مبنى حديث وعصري مجهز بأحدث التقنيات وبأعلى المواصفات
كااللواح الذكية والمختبرات العلمية واجهزة الحاسوب وخدمات االتصال االلكتروني والمرافق
ً
محفزا لالبداع والتألق والتميز.
العامة والساحات التي توفر منا ًخا تربويًا مري ًحا
تعتمد المعالي على كادر من العاملين والمعلمين ذوي الكفاءات العلمية العالية والتميز االخالقي
يؤمنون أن رسالتهم أمانة ثقيلة يحرصون على حملها والمضي بها قدما كما يحب هللا ورسوله.
تذوت قيما راقية وتترجمها
ومن هذا المنطلق فإن المعالي بمنظومتها المتكاملة تطمح بمخرجات ّ
واقعا عمليا اهمها التربية على احترام االخر وتقبله والصبر والتسامح والمرونة والتجدد.

رسالة المعالي
إعــداد جيــل مبــدع متميــز اخالقيا وعلميــا معتز بدينه وثقافته  ،مبــادر قادر على مواجهة
التحديــات ،فاعــل فــي مجتمعه ،ايجابي في فكره وســلوكه يحترم ثقافــة االخر ومعتقداته
مــن خــال منظومــة تربوية عالية الجودة وهيئة تدريســية حاضنة ومعطاءة وبمشــاركة
مجتمعيــة فاعلة.

رؤيــة المعالــي

رواد يع ّمرون
تتطلــع المعالــي إلــى منتج اخالقــي عالي الجودة ،متميز ومبــدع ،وصناعة ّ
الدنيا واالخرة كما يحب هللا ورســوله.
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أَهداف ال ُّد ســتور
ي المعلومــات حــول الواجبــات
1.1إعطــاء جميــع الفئــات فــي المدرســة بشــكل واضــح وعلنــ ّ
والحقــوق لــكل فئــة وإقامــة أطــر لتنفيذهــا .
2.2أن يعــرف الطالــب األنظمــة والقوانين التي يجب ِإتّباعها في المدرســة وااللتزام بها .
3.3غــرس روح المســؤولية فــي نفــوس الطــاب تجــاه اآلخريــن وحثهــم علــى احتــرام بعضهــم
البعــض ومعلّميهــم ومنــع مظاهــر العنــف .
4.4توجيــه الطــاب نحــو القيــم والعــادات الكريمــة والســلوك الحســن والحــدّ مــن كل ظاهــرة
اجتماعيّــة ســلبيّة .
5.5تحديــد طــرق عالج لكل مخالفة فهذا يؤدي إلى المســاواة بين الطالب .
6.6يفســح المجــال أمــام الطالب إلقامة لجــان تمثيلية مثل  :مجلس الطالب ولجان اخرى .
7.7تعزيــز قيــم االنتمــاء للمجتمــع وذلــك مــن خــال اِتبــاع عــادات وتقاليــد اجتماعيــة كريمــة والعمــل
مــن خــال االلتــزام الذاتــي والعمــل التطوعــي فــي خدمــة مجتمعــه .

لجنة اولياء امور الطالب :
يتم انتخاب لجنة أولياء أمور ّ
الطالب العا ّمة لتكون ُم َم ِث ّلة ألهالي الطالب  .اللجنة تعمل بالموازاة مع ادارة المدرسة
لدعم تقدمها وتطورها واالرتقاء بطالبها تعليميا واخالقيا.
تنقل اللجنة اقتراحاتها ومشاريعها للجنة التربوية لدراستها  ،لتضمن أوسع نطاق من التعاون والمشاركة من أجل
االرتقاء بطالب المدرسة.

تمثيل أولياء أمور الطالب
تُنت َ َخــب لجنــة أوليــاء أمــور الطــاب مــرة كل ســنتين فــي نهايــة الفصــل األول مــن العــام الدراســي وتتكــون
مــن ســبعة أعضــاء ويُنتخــب رئيســها مــن قبــل اعضائهــا.
تفتح المدرسة المجال امام مبادرات األهل آبا ًء وامهات بما يخدم مصلحة ابنائهم ويرتقي بالمدرسة.

8.8زرع مفهوم المســؤوليّة لتنظيم العالقات بالمدرســة بين الطالب والمعلمين .
 9.9تحســين المناخ التعليمي في المدرســة .
1010المحافظــة على ممتلكات المدرســة وعلى ممتلكات الطالب .

* انظر فصل المخالفات والعقوبات .
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مدير عام

مجلس االدارة

المبنى التنظيمي الذي تطمح اليه المعالي

ادارة التربية والتعليم

مستشار قانوني

مدير املدرسة

وحدة التدريب
والتطوير
فريق التخطيط
االستراتيجي

لجنة توجيه
وارشاد

مركزو
المواضيع
املواضيع
التعليمية

التخصصات
طاقم المعلمين

مركزو المواضيع
ومساعدو المدير

الشؤون التربوية
واالجتماعية

عالقات
عامه

وحدة االعالم

برامج
الموهوبين
دورات استكمال
المعلمين
التدريب التربوي
والتعليمي

السكرتارية
وحدة الحاسوب
والعلوم
خدمات وتطوير
موقع انترنت
المدرسة

الدعم الفني وصيانة
الحواسيب واالجهزة
المرافقة

انشطة
طالبية
شؤون الطلبة
مجلس طالب
لجنة
اولياء االمور

تنمية بشرية
وتطوير شخصية
للطالب
الخدمات االجتماعية
والنفسية

امن المعلومات
واالنظمة وخدمة
الشبكات

ادارة منظومة
التعليم االلكتروني
المبادرات والمشاريع
التعليمية االلكترونية
برنامج الحاسوب
وبرمجيات المدرسة

الفعاليات
واالنشطة التربوية
النشاطات والمناسبات
الدينية

لجنة رعاية
الموهوبين
مجلس مربي
الصفوف

القياس والتقويم
بكافة مركباته
ورشات تدريبية
للمعلمين ولالهل

االرشفة االلكترونية
لقواعد البيانات وكافة
نشاطات المدرسة
مشرف المختبرات
العلمية

امين مختبر

انشطة اجتماعية
وفعاليات لالهل

مراقب حسابات

نائب المدير

دورات لالهل
متخصصة وعامة
تربوية وعلمية

مخيمات تعليمية
وترفيهية خالل ايام
العطل والفرص

المشاركة في النوادي
والفعاليات التنافسية
المحلية

دورات رياضة في
مجاالت مختلفة

دورات تعليمية تلبي
احتياجات الطالب

مركز النشاطات
الال منهجية

أُمناء المدرسة

ترخيص المدرسة

الشؤون
االدارية والمالية
الخدمات المساندة

قبول الطالب

التغذية والرعاية
الصحية

المكتبة العامة

الصيانة

المواصالت
والسفريات

النظافة
مشتريات اللوازم
المدرسية

المحاسبة العامة
قسم الرواتب
والتامينات
امين صندوق
شؤون الموظفين
ارشيف المدرسة

االمن والسالمه

نادي لتنمية المهارات
الفنية
والذهنية

مهام مدير المدرسة بالمشاركة مع المدير العام ولجنة المدرسة

1.1وضع الخطة التربوية العامة وفق الخطة اإلستراتيجية
2.2مناقشة البرامج والخطط المقدمة من األقسام
وإقرارها
3.3اإلشراف على تنفيذ الخطة العامة
4.4متابعة خطط العمل التربوية وتقييمها
5.5تطوير المشاريع المرتبطة بالمدرسه مثل المعاهد
ومراكز التدريب ومراكز البحث العلمي
6.6التوجيه االداري والتنظيمي والتربوي الصحاب
الوظائف ،مركزين المواضيع والمعلمين
7.7األهتمام بالتنسيق الكامل بين مركبات المنظومة
المدرسية بمكوناتها البشرية وغير البشرية
8.8اختيار الهيئة التدريسية وطاقم المركزين
9.9وضع لوائح الترقية وسلم األجور وإنهاء الخدمة
1010اعتماد دستور المدرسة وقوانين ونظم اإلدارة
المدرسية

واجبات الطالب

الطالــب – حقــوق وواجبات
بــر المعالــي َّ
الطالــب األســاس والمركــز الّــذي تــدور بفلكــه ك ّل الفعاليّــات التعليميّــة
ت َ ْعت َ ُ
ق كان افتتــاح الدســتور بحقوقِــه وواجباتــ ِه .
والتَربويّــة ،وبحــ ّ ٍ

حقوق الطالب
مــن حــق الطالــب :أن يتمتَّــع بمعاملــة حســنة ويحظــى باحتــرام وتقديــر الطــاب وأعضــاء
الهيئــة التدريسـيَّة واإلدارة وجميــع العامليــن فــي المدرســة وأن يشــعر باألمــن واألمــان .
تهتــم المدرســة باحتــرام ثقافــة القوميــات المختلفــة للطــاب كافّــة ،فســيتم العمــل علــى
تبــادل ثقافــي معهــم ودمجهــم بطريقــة سلســة مــع طــاب المدرســة .
مــن حــق الطالــب أن يتــم المحافظــة علــى خصوصيّاتــه االجتماعيّــة والصحيّــة وضمــان
ســريتها فــي المدرســة وأن يحظــى بالمســاواة التامــة مــع جميــع الطــاب ،أن يطلــب
ّ
المحادثــة الشــخصيّة مــع المربــي ،المعلــم ،المستشــار ومديــر المدرســة .
ي ٍ آمــن ومريــح وأن يمتلــك جميــع الوســائل
للطالــب الحــق فــي أن يتمتَّــع بمنــاخ تعليمــ ّ
الكفيلــة بتزويــده بالمهــارات المختلفــة وتحفيــزه علــى اإلبــداع والتميُّــز .
صــه فــي العمليّــة التربويّــة داخــل المدرســة
للطالــب الحــق فــي المشــاركة بــكل مــا يخ ُّ
ـرأي فــي عــرض أي مشــروع أو قضيّــة للنقــاش بالطــرق
وال ّ
صــف  ،فيحــق لــه إبــداء الـ ّ
المقبولــة والمالئمــة والمشــاركة بجميــع الفعاليّــات المدرســيّة المنهجيّــة والالمنهجيّــة .
للطالــب الحــق باســتخدام كافّــة مرافــق المدرســة بمــا يخــدم مبادراتــه التعليميــة ووظائفــه
المدرســية ومواهبــه الشــخصيّة .
مجلس الطالب :
ي جديد  :رئيــس ،نائب رئيس وأعضاء .
فــي كل ســنة يُنت َ َخـ ُ
ـب َمجلــس طالب ّ
يتــم انتخــاب المجلــس بانتخابــات ديموقراطيــة ســرية عامــة ومباشــرة مــن جميــع طــاب
المدرســة.
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* أدبني ربي فأحسن تأديبي*
التعامــل بمبــدأ االحتــرام واألدب اإلســامي واإلنســاني مــع طــاب المدرســة وأعضــاء
زائــر ا أو
الهيئــة التدريســية واإلدارة وجميــع العامليــن وكل مــن يدخــل المدرســة
ً
ضيفًــا واحتــرام تعليمــات وتوجيهــات اإلدارة والمســؤولين والحفــاظ علــى ممتلــكات
المدرســة وممتلــكات الغيــر .
ُّ
تعتــز بــه وتســعى دائ ًمــا للمحافظــة عليــه
إن ســمعة المدرســة هــي رأس مالهــا الّــذي
فالطالــب الّــذي هــو ســفير المعالــي عليــه أن يتحمــل مســؤولية تصرفاتــه  ،كالمــه  ،أعمالــه
وتعاملــه فــي المدرســة أو فــي محيطهــا أو خارجهــا للحفــاظ علــى ســمعتها الطيّبــة .
يتوجــب علــى طالــب المعالــي المشــاركة فــي الفعاليــات المدرســيّة المنهجيّــة
والالمنهجيّــة بمــا فــي ذلــك القيــام بجميــع الواجبــات والوظائــف الملقــاة علــى عاتقــه
بنشــاط وجــد وإبــداع وتميــز فــي المدرســة والبيــت.
احتــرام دســتور ونظــم وقوانيــن المدرســة وااللتــزام بقــرارات اإلدارة والتعامــل مــع
التعليمــات بــروح ايجابيــة وبأســلوب فعــال .

املعلــم – حقــوق وواجبات
كفاك شرفًا أيها المعلم أن رسالة التعليم هي رسالة األنبياء والعظماء.
فخير معلّم هو حبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي يقول { إنما بعثتُ معلما }
ُ
وإن كنَّــا نــدرك هــذا الشــرف فإننــا نــدرك كذلــك عظــم هــذه األمانــة وهــذه المســؤولية،
فالمعلــم مؤتمــن علــى الطالــب ومســؤول عــن تربيتــه تربيــة صالحــة .
حقوق المعلم

أن يتمتـــع المعلّـــم باالحتـــرام مـــن قبـــل اإلدارة والطـــاب والعامليـــن واألهـــل كمبـــدأ
ي فـــي مدرســـة المعالـــي .
أساســـ ّ
أن يحصـــل المعلـــم علـــى حقوقـــه الماديـــة والمعنويـــة بشـــكل منتظـــم وحســـب اللّوائـــح
والقوانيـــن المتعـــارف عليهـــا فـــي وزارة المعـــارف والمؤسســـات التعليميّـــة .

تشكيل لجنة معلمين تكون مسؤولة عن الفعاليات الالمنهجية الخاصة بالمعلمين .
ي علـــى تميـــزه واجتهـــاده فـــي مجـــال
ي ومـــاد ّ
ي ومعنـــو ّ
يحظـــى المعلّـــم بتقديـــر إدار ّ
وظيفتـــه واختصاصـــه .
ي والظــروف المريحــة واألدوات المناســبة لتأديــة أمانتــه
أن يـ ُــهيأ للمعلــم المنــاخ التعليم ـ ّ
بمس ــؤوليّة وإب ــداع .
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واجبات المعلم
ان يُن ِشــئ جيــا يحترم نفســه وغيره ويفهــم مبدأ االحترام والتواضع .
أن يرتقــي المعلّــم بطــاب المعالــي إلــى العــا وذلــك باســتخدام كافَّــة الوســائل واألدوات
العصريّــة واألســاليب التدريســيّة والمهنيّــة .
أن يبــادر المعلّــم فــي االســتكمال والمتابعــة لــكل مــا هــو حديــث ومفيــد فــي موضوعــه بشــكل
خــاص وفــي المواضيــع التربويّــة بشــكل عــام ليرتقــي بنفســه وبطالبــه علميًــا ومهنيًــا.
أن ال ينحصــر دور المعلــم فــي موضــوع تخصصــه ،بــل يتعـدّى ذلــك إلــى نشــر قيــم راقيــة
و ُمث ُـ ٍل عليــا مــن خــال المبــادرة والتنفيــذ لفعاليــات منهجيّــة وغيــر منهجيّــة .

يتوجـب علـى المعلـم أن يتـزود بـكل مـا يلزمـه للـدرس قبـل دخولـه إلـى الصـف بحيـث يدخـل وهو
واثـق مـن اسـتعداده التّـا ّم للدرس .
صـف أن يتابـع يوميـا وأسـبوعيًّا مـا يسـجل في دفتـر يوميـات صفه وان يقـوم بواجبه
علـى مربّـي ال ّ
التـام فـي هـذا المجال .
ّ
الطلاب بشـكل دائـم وتقديـم تقريـر شـهري عـن ذلـك لمديـر
علـى المربـي متابعـة غيـاب وتأ ّخـر
المدرسـة.
ي.
علـى مربـي الصـف متابعـة مواظبة طالب صفّه على ارتداء اللباس المدرسـ ّ
علـى مربّـي الصـف متابعة زوايا صفه وتوجيـه الطالب النجاحها .
على مربّي الصف مشاركة طالبه في الفعاليات الال منهجية والعمل على إنجاح ذلك النشاط

التواصــل الفعّــال مــع الطــاب وذويهــم واإلصغــاء لهــم وتفهــم مشــكالتهم والتعامــل مــع
قدراتهــم وإمكانياتهــم ،ليحظــى الجميــع بفــرص مناســبة وظــروف مالئمــة كل حســب حاجتــه

يمنع إخراج أي طالب من المدرسـة خالل الدوام إال بإذن خاص من إدارة المدرسـة .

احتــرام دســتور ،نظــم وقوانيــن المدرســة وااللتــزام بقــرارات اإلدارة والتعامــل مــع
التعليمــات بــروح ايجابيــة وبأســلوب فعَّــال .

فـي حـال احتـاج معلـم لطالـب أو لمجموعـة مـن الطلاب فـي حصة غيـر حصتـه فعليـه ترتيب ذلك
مسـبقا مـع معلـم الحصـة األخرى .

علـى المعلّـم أن يكون قدوة للطالب في سـلوكه ،نهجه ،كالمه ،ومالبسـه .
ف الّذي يدرسـه .
علـى المعلـم أن يهتـ َّم بمراجعـة المنهاج
المقرر لموضوعه ولل َّ
ّ
ص ّ
الردهـات،
علـى المعلّميـن المناوبيـن التواجـد فـي سـاحة المدرسـة خلال االسـت راحة ،وفـي ّ
حسـب قائمـة المناوبـة المحـددة وكل منـاوب يتح ّمـل كامـل المسـؤولية عن ك ّل مـا يحدث أثناء
مناوبتـه .
يقـوم المعلـم بمعالجـة أي مشـكلة تحـدث فـي حصته باألسـاليب التربوية ،وإذا اسـتدعى األمر
يُو ّجـه الطالـب /ة إلـى مر ّكـز ّ
الطبقـة أو المستشـار /ة أو المدير .

الصف تتالق
يا شمعة يف زوايا ّ
ت ُـــنري درب املــعايل وهــي تحـرتق
ال أطفا الله نورا انت مصدره
الصبح و الفلق
يا صادق الفجر انت ّ

علــى كل معلــم أن يســجل الحضــور والغيــاب فــي كل حصــة فــي دفتــر يوميــات الصــف
وفــق مــا جــاء فــي صفحــة  6مــن دفتــر اليوميــات ،يتحمــل المعلــم مســؤولية مــا قــد ينجــم
عــن عــدم التســجيل .
علـى كل معلـم تسـجيل مـادّة الحصة التي علّمهـا والوظائف المعطاة .
المعلـم آخـر مـن يخرج من الصف قبل االسـت راحة وبعد انتهاء الدوام .
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أولياء أمور الطالب

“ التعاون أســاس النجاح “
ـي في سياســة المدرســة ودستورها .
ليس
ّ
مجرد شــعار بل ركن أساسـ ّ
َّ
إن التّعــاون والمشــاركة مــن قبل األهل من أ َّهم الدّعائم لنجاح المدرســة.
مبادئ ومضامين
1.1التواصل الفعّال مع األهل من قبل اإلدارة والمعلم والمستشار لتمكينهم من متابعة أبنائهم تعليميًّا
ي في الوقت المناسب وعلى أكمل وجه .
ي والتربو ّ
وسلوكيًّا والقيام بدورهم التحفيز ّ
صص إدارة المدرسة وهيئتها التربويّة-التعليميّة .
2.2يحترم األهل مهنيّة وتخ ّ
3.3تحترم المدرسة ّ
حق األهل في متابعة وضمان تقدم ابنهم \ابنتهم.
4.4تتابع لجنة أولياء أمور ّ
الطالب العمليّة التربويّة  -التعليميّة وتقوم بدورها الها ّم في مجال دعم،
تطوير إدخال برنامج ،مواضيع تعليمية ووسائل تكنولوجية متقدمة حسب امكانيات المدرسة
والمساهمة لطرح أفكار وعرض مشاريع من شأنها إثراء النشاطات المدرسية مع اإلعداد الجيّد
والتنسيق المسبق مع اإلدارة لتنفيذها .
5.5التفاهم والتّعاون بين األهل والمعلمين هو أَمر ذو أهميّة قصوى في بلورة مستقبل ّ
الطالب
وضمان تقدمه ،لذلك يتطلب تعاونًا مشتر ًكا ومتابعة مشتركة في وضع ّ
خطة متفق عليها لمساعدة
طالب أَو مجموعة طالب لضمان تحسين سلوكياته\تهم أَو رفع تحصيله\هم العلمي ،وكل ذلك
يصب أوال وأخيرا في مصلحة الطالب ويساهم جدا في نجاعة عمل الخطة .

ب على األَهل تلبية دعوة المدير ،المربي ،المعلم بالحضور لمتابعة وضع ابنه\ابنته.
6.6يتو َّج ُ
7.7على األهل التقيُّد بساعات استقبال المعلّمين .
8.8من المفترض أَن يُ ْع ِلم األهل المدرسة بكل تغيير في أَرقام الهاتف والعنوان لضمان عملية
االتصال السليم ولالتصال في حالة الضرورة.
9.9مساعدة األهالي في تطبيق النظام في المدرسة (على سبيل المثال ال الحصر :احضار أَو
إرسال أوالدهم في وقت يمكنهم من الوصول قبل قرع الجرس ،وكذلك التأكد من ارتداء
أوالدهم اللباس الموحد ) .
1010عدم دخول األهل للصف إال بإذن اإلدارة ألَن هذا األمر يشوش على مجرى عملية التعليم
ي وأمور أخرى تتعلق بوضع
1111من المهم أَن يعلم األهل المدرسة ،المربي عن أ ّ
ي ِ وضع صح ّ
ابنهم \ابنتهم وذلك لمصلحته \ مصلحتها وفي حال إخفاء معلومات يتحمل األهل مسؤولية
ذلك .
1212في حال تغيّب الطالب عن المدرسة أكثر من يوم يجب االتصال وإبالغ السكرتيرة أو مربي
الصف بذلك .
ي لظرف ما ،يجب ابالغ المدرسة خطيّا أَو هاتفيَّا .
1313في حالة تأخر طالب عن الحضور الصباح ّ
1414في حالة مرض أو ِإصابة طالب يتم االتصال مع األَهل للحضور ألخذه للعالج إال في ظروف
حرجة  -ال سمح هللا  -تقوم المدرسة بنقل الطالب الى المستشفى او العيادة الطبية.
1515لضمان تقدّم الطالب ومصلحته على األهل الذين يتم اعالمهم من قبل المدرسة بوجود حاجة
مختص آخر  .التجاوب مع المدرسة للعمل على
ي أو
ًّ
ي نفس ّ
لفحص الطالب من قبل أخصائ ّ
تنفيذ الطلب بأسرع وقت والحرص على استمرار المعالجة والجلسات مع اخصائيين اذا
اقتضى األمر .
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النظام العام
للرقي والتّقدم
ـي
ّ
النّظــام ركيــزة العمــل المتقن ومبدأ أساسـ ّ
الدوام المدرسي
ي وتلتــزم بمنشــور وزارة المعــارف بخصــوص
تعتمــد مدرســة المعالــي دوام التّعليــم ال َّ
صباحـ ّ
األيّــام الدراسـيّة ،العُطــل واألعياد.
يحــق للمدرســة إضافــة أيــام أو دروس تعليميّــة أو فعاليّــات مدرســية فــي غيــر أوقــات الــدوام
الرســمي حســب مــا تــراه مناســبا ،وهــذه تعتبــر ملزمــة للطــاب وليســت اختياريــة .
يجــب علــى الطالب التواجد في المدرســة يوميا قبل الســاعة  7:50صباحا ً .
علــى المعلّــم المنــاوب التواجــد فــي المدرســة الســاعة  7:30واســتقبال الطــاب وحفــظ
النظــام واألمــان .
يـُــمنع ّ
الطالــب الخــروج مــن حــرم المدرســة خــال وقــت الــدوام إالّ بــإذن خــاص مــن مديــر
المدرســة أو مــن ينــوب عنــه .
التّأ ُّخر والغياب
فــي حــال تأ ّخــر ّ
الطالــب عــن الســاعة  7:50يســجل وينقــل تاخــره لمربــي الصــف إذا تكــرر
ي أمــر الطالــب لضمــان عــدم تأخــره.
التأخــر أكثــر مــن ثــاث مــرات يجــب اســتدعاء ولـ ّ
غيــاب الطالــب عــن المدرســة يســبب لــه خســارة كبيــرة ،وعليــه يـُــمنع تغيــبُّ الطالــب عــن
ي األمــر إرســال رســالة خطيــة يبيّــن فيهــا ســبب
المدرســة بــدون ســبب مقنــع  ،وعلــى ول ـ َّ
الغيــاب وبنفــس األهميــة يـُــمنع تغيــب المعلّــم بــدون ســبب مقنــع .
يمنــع خــروج الطــاب مــن المدرســة خــال ســاعات الــدوام حتــى لــو كان األمــر بطلــب
مــن االهــل.
( اال فــي حــاالت الضرورة القصوى ).
ساعات االستقبال
تـُــحدّد ســاعات اســتقبال األهــل فــي المدرســة مــن بدايــة الســنة بحيــث يحـ ُّ
ـق لألهــل زيــارة
المدرســة واالستفســار عــن األبنــاء فــي هــذه الســاعات وحســب البرنامــج المحــدد والمرســل
ــف بعــد الحصــول علــى تصريــح مــن مديــر
ص ِّ
ي أمــر ويســمح لألهــل زيــارة ال َّ
لــك ّل ولــ ّ
المدرســة .

الزي المدرسي
{ َو َص َّو َركُ ْم فَأَ ْح َس َن ُص َو َركُ ْم} صدق هللا العظيم (  .) 3سورة التغابن
من ُحسْن آية
وجمال آية {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم} صدق هللا العظيم (  . ) 4سورة التين
ي المو ّحــد خــال الــدوام والفعاليّــات
تشــترط المدرســة علــى جميــع الطــاب الحضــور بالــز ّ
ي المدرسـ ّ
ي الالّئــق والنظيــف والجميــل ،لنشــكل مــع
المدرســية المختلفــة  ،وكذلــك االهتمــام بالمظهــر الخارجـ ّ
المعلميــن والعامليــن بلباســهم المالئــم والمحتشــم لوحــة جميلــة تــزدان بهــا معالينــا .
مالحظــة  :التــزود بمالبــس المدرســة يكــون فــي أيــام االســتقبال خــال العطلــة الصيفيــة وقبــل بدايــة
العــام الدراســي .

حصة الرياضة
درس الرياضــة هــام وضــروري لمــا فــي ذلــك مــن فوائــد أدبيــة وصحيــة ،عــدا عــن ذلــك فهــو ملــزم
مــن قبــل الــوزارة  ،خاصــة فــي الصفــوف العليــا ،وعليــه :
1.1يجب المشاركة الفعّالة في الدروس والفعاليات الرياضية .
2.2يجب التعامل بمبدأ األحترام واألدب االسالمي والتحلي بالروح الرياضية .
3.3يجب االنصياع لتوجيهات معلم/ـة الرياضة .
4.4يجب التزود بمالبس رياضية وحذاء رياضي .

اللوازم المدرسية
ي المقبــل مــع انتهــاء
تقــوم إدارة المدرســة بإعــداد قوائــم الكتــب واللــوازم المدرس ـيّة للعــام الدراس ـ ّ
ـزود بهــذه اللّــوازم والكتــب وتحضيرهــا وترتيبهــا
كل ســنه دراســية ،وذلــك لتمكيــن األهــل مــن التـ ّ
واالطــاع عليهــا.
يضر بشــكل مباشــر بالطالب
التقصيــر فــي إحضــار اللــوازم ســواء بنســيانها أو بعــدم اقتنائهــا أصــا،
ُّ
وبســير الــدرس ،وعليــه يـُــعتبر هــذا النــوع مــن التقصيــر مخالفــة وإخــاال بالنظــام  ،وقــد يســبب
فــي عــدم انتظــام الطالــب فــي درس أو موضــوع معيــن  .وعلــى الطالــب االهتمــام بنظافــة كتبــه
والمحافظــة عليهــا وإحضارهــا إلــى الصــف حســب البرنامــج المدرســي وتعليمــات المدرســين .
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ملـــــحق

األمن واألمان
التّأمين
إن األنظمــة التــي تكفــل أمن وأمان ّ
ّ
الطالب داخل باحات المدرســة وخارجها هــي المنظومة
األساسـيّة لدســتور وقانون المدرســة وعليه يرجى مراعاة ما يلي :
1.1يمنع دخول مركبات االهالي الى ساحة المدرسة لما في ذلك من خطر وتعطيل .
2.2سير ّ
صيف وأخذ الحيطة والحذر في ال ّ
شارع .
الطالب على الر ّ

سائقين ،العاملين ،المعلميّن واألهل الكرام بشكل عام
3.3التّمهل والقيادة بحذر من قبل جميع ال ّ
وفي باحة المدرسة ومحيطها بشكل خاص .
صة لذلك فقط .
4.4إيقاف ال ّ
سيارات في الموقف المعد واألماكن المخ ّ
ص َ
سفر وبتوقيت الذّهاب واإلياب .
5.5االلتزام بموعد ال ّ

ي أداة حادة ّ من الممكن أن تضر بهم أو بإخوانهم
6.6مراقبة األبناء والتأكد من عدم امتالكهم أل ّ
ّ
الطلبة .
صحيّة ّ
للطالب وإذا كان المرض مع ٍد
ي تغيير في الحالة ال ّ
7.7تبليغ إدارة المـــدرسة عن أ ّ
ّ
الطالب إليها حتى يشفى من مرضه أو حــــسب
فيرجى تبليغ الـــمدرسة وعدم إرسال
تــــعليمات ّ
الطبيب وممرضة المدرسة.
8.8يمنع تسلّق الجدران أو تسلّق النّوافذ أو رمي أغراض من النّافذة أو لعب أَلعاب خطرة .

ساحات وعدم الجري بسرعة والتزام الهدوء
9.9يجب الذّهاب واالياب بتم ّهل في
الممرات وال ّ
ّ

1.1يؤ ّم ــن ّ
الطال ــب ف ــي المدرس ــة (تأمي ــن إصاب ــات ش ــخصيّة) لم ـدّة  24س ــاعة ف ــي المدرس ــة
س ــنة بحس ــب م ــا ه ــو متبّ ــع .
أو خارجه ــا وعل ــى م ــدار كل ال ّ
2.2عن ــد حص ــول أيّ ــة إصاب ــات لطال ــب ،حت ــى خ ــارج المدرس ــة تبلّ ــغ إدارة المدرس ــة بذل ــك
فـــورا أو قبـــل مـــرور  7أيـــام ( المـــدّة القانونيـــة إلبـــاغ شـــركة التّأميـــن ) وذلـــك مـــن
أج ــل ضم ــان ح ـ ّ
ـق المص ــاب .
3.3الطال ــب \ة المص ــاب مل ــزم بتقدي ــم كل ال ّ
ش ــهادات والتّقاري ــر الطبيّ ــة المتعلّق ــة بالح ــادث
إلدارة المدرس ــة والتّأمي ــن .
ّ
االطالع عليها .
4.4وثيقــة التّأميــن وبنودهــا موجودة في المدرســة ويمكن
5.5فـــي حـــال حصـــول إصابـــات فـــي األســـنان يجـــب االتّصـــال علـــى ســـكرتيرة المدرســـة
لتوجيـــه األهـــل لعيـــادات متّفـــق عليهـــا حســـب توصيـــات شـــركة التّأميـــن .
6.6فـــي حالـــة إصابـــة ّ
الطالـــب أثنـــاء الـــدّوام إصابـــة تتطلّـــب زيـــارة طبيـــب أو مستشـــفى
تتو ّجـــه المدرســـة لألهـــل بطلـــب مرافقـــة ّ
الطالـــب ،إال إذا كانـــت الحالـــة ال تتح ّمـــل
االنتظـــار .
7.7تهتــم المدرســة بمتابعــة حالــة الطالب المصاب عــن طريق االهل او بزيارته .

رسوم الخدمات المدرسيّة

1.1علـــى ولي أمر ّ
الطالب \ة أن يدفع رســـوم التســـجيل واالقســـاط التعليمية قبل بداية الســـنة
الدراسية.
 2.2عدم الدفّع يعطي المدرسة الحق أن تنظر في استمرار بقاء ّ
الطالب فيها .

صف .
خالل دخول ال ّ
ساحة وتنفيذ تعليمات المناوبين في االيّام الماطرة.
1010النّزول مباشرة مع بداية كل استراحة إلى ال ّ
صباح ووقت االستراحة .
1111يجب احترام المناوبين واتّباع تعليماتهم في ال ّ
ساحات وفعاليات ال ّ
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موقع املدرســة االلكرتوين

سنوي
برنامج المدرسة والتّخطيط ال ّ
صيفيّة ويتم توزيعه على ّ
الطالب
تقوم اإلدارة بإعداد البرنامج األساسي للمدرسة خالل العطلة ال ّ
ّ
المخطط لها وذلك في األيّام األخيرة من عطلة الصيف ويـُعتبر هذا البرنامج
والمعلّمين في أيّام االستقبال
ملزما ّ
سنة .
األول في ال ّ
للطالب والمعلّمين بحيث يبدأ تنفيذه من اليوم ّ
تقوم المدرسة بإعداد تخطيط سنوي يشمل األهداف والفعاليّات التربويّة والترفيهيّة للعام الدّراسي مع
األخذ بعين االعتبار نظام االمتحانات الشهرية والفصليّة وتقييم الطالّب والشهادات المرحليّة ويـُنشر
هذا التّخطيط عبر موقع المدرسة خالل ال ّ
شهر األول من العام الدّراسي
ضــرورة ذلــك.
1.1يحــق إلدارة المدرســة إجــراء بعــض التّعديــات علــى البرنامــج إذا اقتضــت ال ّ
عنــد بنــاء البرنامــج وإعــداد التّخطيــط يـُــؤخذ بعيــن االعتبــار جميــع المالحظــات واقتراحــات
ّ
الطــاب وأعضــاء ّ
األهــل ولجــان أوليــاء أمــور ّ
وخطــة الــوزارة العا ّمــة .
الطاقــم التّدريســي

أيام االستقبال قبل افتتاح السنة الدراسية
تقوم المدرسة باإلعالن عن أيّام استقبال قبل بداية العام الدّراسي ( في أواخر شهر آب) وهي أيّام
سنة الدراسيّة بشكل منتظم ومبرمج ،وتكون ملزمة لجميع
لإلستعداد والتّحضير الفتتاح ال ّ
ّ
الطالب والمعل ّمين بحيث يتواجدون في المدرسة .
يتم خالل هذه األيّام :
صفوف وتحديد التخصصات
تقسيم ال ّ
توزيع البرنامج.
توزيع الدّستور (وإقرار التع ّهد والموافقة )
اقتناء ّ
الزي المدرسي.
ّ
صعاب إن ُوجدت .
االطالع على المالحظات وتفادي المشاكل وال ّ
تنفيذ بعض الفعاليّات االجتماعيّة والتربويّة تمهيدا لبداية العام الدّراسي .
التأكد من تفاصيل ّ
الطالب وتصويرهم الستصدار بطاقة الطالب .

ســليمة
سياســتنا فــي المدرســة هــي األخــذ بــك ّل مــا هــو مفيــد واســتثمار كافّــة الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة وال ّ
ســامية .
للوصــول إلــى األهــداف والغايــات ال ّ
وال يخفــى علــى أحــد أن ال ّ
شــبكة العنكبوتيّــة ( اإلنترنــت ) أصبحــت أهــم وســائل االتّصــال ونقــل المعلومــات،
وتمثــل بصورتهــا المتفائلــة عالمــا جديــدا ألهــل القيــم واألخــاق والفضائــل لينشــروا مــن خاللهــا العلــم واإليمــان
والفضيلــة .
فأطلقــت المدرســة منــذ تأسيســها موقعهــا  Maaly.injazcom.netليكــون بوابّــة المدرســة فــي هــذه ال ّ
شــبكة
صــت المدرســة ّ
طلبهــا بالتّواصــل المباشــر عبــر نشــر المــواد التعليميّــة والوظائــف
إلــى العالــم الواســع  .وخ ّ
والمهــام المختلفــة ،ليشـ ّكل الموقــع جســرا ها ًّمــا مــن جســور التّواصــل والتّرابــط بيــن الطــاب والمدرســة .

وعليه ترى المدرســة
وجــوب متابعــة الموقــع بشــكل يومــي مــن قبــل الط ـاّب واألهــل ليكــون تواصلنــا فعّـ ً
ـال ومجديًــا .عل ًمــا أن
عــا أساس ـيًا وجــز ًءا مركزيًّّــا فــي العمليّــة التعليميّــة والتربويّــة .
المدرســة تعتبــر الموقــع فر ً
ّ
والطاقــم  ،ويؤثّــر ســلبا ً علــى تحصيــل
(عــدم متابعــة الموقــع قــد يــؤدي إلــى خلــل فــي التّواصــل مــع المدرســة
ّ
الطالــب العلمــي ويشـ ّكل عائقًــا فــي طريقــه إلــى الت ّ ّميــز).
ّ
والطاقــم فــي تزويــده وإثرائــه
الســتغالل الموقــع بشــكل ناجــع ومفيــد  ،يجــب اســتثمار طاقــات الطــاّب
والرســائل بجديّــة واهتمــام لنرتقــي دائمــا فــي
بالمــواد والمعلومــات المحفّــزة والمه ّمــة وإرســال التّعليقــات ّ
موقعنــا وملفاتنــا إلــى األفضــل .

اختيار المعلمين :
تعلن المدرسة عن حاجتها لمعلمين في موقعها االلكتروني ,يتم تقديم طلبات التوظيف أو تجديد
الوظيفة في مدرسة المعالي في الفترة الواقعة ما بين  15.3الى  15.4من كل سنة ،وتقوم اللجنة
االدارية ببحث طلبات العمل حسب المواصفات المطلوبة وتعيين طاقم الموظفين للسنة المقبلة
قبل بداية العام الدراسي.

21

20

20

21

الثواب والعقاب وســائل تربويّة
مــن أجــل الوضــوح ومــن أجل إتّباع سياســة تربويّة واضحة في المدرســة -ولبناء مناخ تعليمي تربوي ســليم نوجّه

ـاص َحيَاة ٌ يَا أُو ِلي ْ
ب لَعَلَّ ُك ْم تَتّقُونَ } (  .)179ســورة البقرة
صـ ِ
األلبَا ِ
{ولَ ُكـ ْم فِي ْال ِق َ
قــال تعالــىَ :
يعتبــر العقــاب جــز ًءا ال يتجـ ّ
ـزأ مــن حيــاة البشــر فــي مختلــف مراحــل حياتهــم فالحيــاة ذاتهــا
أقامهــا هللا عــز وجــل علــى أســاس الثّــواب والعقــاب  .فحتــى االيــة الكريمــة تشــير الــى
الثــواب اوال :
ـرا يَ َره }(  . )179ســورة الزلزلة
قال تعالى{ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ َخي ًْرا يَ َره َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ َ
شـ ًّ
وكمــا فــي االيــة الكريمــة يجــب العمــل اوال بالثــواب ،واذا لــزم االمــر بالعقــاب لتصحيــح
ّ
والطالــب فــي مدرســته والعامــل فــي
معــرض للثــواب والعقــاب
االمور.االبــن فــي بيتــه
ّ

عنايتكــم وانتباهكــم لمجموعــه مــن اإلجراءات التربويّه التي ســتتّبعها المدرســة إزاء الطالب المخالفيــن ألنظمتها ،وذلك
وفقــا لمنشــور المدير العام لوزارة التربّيــة والتّعليم .
ســلوك في شــهادة ّ
ســتقوم المدرســة بإدراج عالمات ال ّ
الطالب المدرسـيّة والتي قد تؤثّر ســلبا ً أو إيجابا ً على معّدل
ّ
الطالــب ،وإليكــم مجموعــة مــن اإلجــراءات نرجو منكــم قراءتها وفهم مضمونهــا ،والتّوقيع على هذا المنشــور في نهايته .

مفتــاح دليــل االجراءات والعقوبات :
رقــم ( - )1المخالفــة في المرة االولى
( - )2المخالفة فــي المرة الثانية
رقــم
                                                                               
رقــم ( - )3المخالفة فــي المرة الثالثة

ّ
سســته .الثــواب لتثبيــت دعــم الســلوك الســليم الســتمراره وتقويتــه،
عملــه
والموظــف فــي مؤ ّ

يحق للمدرسة اتخاذ اجراءات مشددة واستثنائية للسلوكيات وذلك بحسب حجم المخالفة .

ســلوك وليــس هدفــا بحـدّ ذاتــه .ويجــب توضيــح
أمــا العقــاب فيعتبــر وســيلة تربويّــة لتقويــم ال ّ

* في حال لم يذكر ( تنفذ جميع الخطوات من المرة االولى) يتم العمل بمراحل 1-2-3

القوانيــن ّ
للطالــب وشــرحها جيّــدا ويتو ّجــب تبيــان المخالفــة التــي ارتكبــت حيــث يكــون
العقــاب مرافقــا لحــوار منطقــي وودي وواضــح حــول الذّنــب الــذي اقترفــه ّ
الطالــب مــن

الرقم

عدم االنصياع إلرشادات ّ
الطاقم التّربوي
في المدرسة.

والتــدرج بالعقــاب مهــم جــدًّا فــي عمليّــة التّقويــم وكذلــك يتّوجــب
الــذي يتو ّجــب تقويمــه
ّ
ســلوك .
يتكــرر هــذا العمــل أو ال ّ
ّ

نوع الحادثه

سلوكيات

ســلوك
جهــة ومعرفــة الدّوافــع الرتكابــه للمخالفــة ويتو ّجــب مالءمــة العقــاب مــع حجــم ال ّ
علــى المربّــي أن يقيّــم العقــاب الــذي اســتخدمه إن كان مالئمــا ومناســبا ورادعــا لئــاّ

1

الطالب االنصياع لتعليمات ّ
(على ّ
الطاقم
التّربوي حتّى لو صدرت من قبل معلّم ال
يعلّمهم بشكل مباشر سوا ًء كان هذا المعلمّ
مربيّا ً أو معلّما ً مهنيّا ً أو مناوبا ً أو معلّما ً
بديالً).

عدم المحافظة على نظافة البيئة المدرسيّة
( تخريب ممتلكات مدرسية أو كتابة على
الجدران أو على أثاث المدرسة ،أو إلقاء
النفايات ) .
2

22

22

اإلجراء التّربوي أو العقوبة

(يجب التّشديد على بيئة تعليميّة نظيفة
وصحيّة ومرتّبة خالل كل الفعاليّات
المدرسيّة ،كما ويجب المحافظة على
نظافة المدرسة وعلى ممتلكاتها وعلى
محيطها) .

1.محادثة مع ّ
الطالب  +توثيق المخالفة في سجلّه ال ّ
خصي .
ش
ّ
 2.احستاب  5عالمات سلبيّة  +اخبار مربّي الصّف واألهل .
 3.في حاالت استثنائية سيتم ابعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدة تقرّ رها
اإلدارة وعقد جلسة خاصّة مع لجنة تربويّة التخاذ قرار بشأن ّ
الطالب .

 1.1محادثة مع ّ
الطالب  +توثيق المخالفة في سجلّه ال ّ
شخصي .
 2.2احتساب ( )10عالمات سلبيّة للسّلوك  +إخبار مربّي الصّف واألهل
 3.3تغريم ولي األمر ماليا لتعويض التّخريب ،في حالة الرّ فض لدفع
الغرامة يتم استدعاءهم لبحث أسباب الرّ فض واللّجوء للقانون إذا لزم
األمر .
* تكرار ذلك لمرة ثانية يؤدي الى بحث امكانية إبعاد الطالب عن المدرسة .
23

23

الرقم

اإلجراء التربوي أو العقوبة

نوع الحادثه

الرقم

نوع الحادثه
سلوكيّات

ّ
الزي المدرسي المالئم
الرقم

نوع الحادثه

عدم ارتداء الزي الموحّد
في المدرسة وفي
الزيّة .الموحّد
ارتداء
عدم
التربوي
الفعاليّات
في المدرسة وفي
3
الفعاليّات التربويّة .
( 3يجب الحضور إلى
بزي الئق
المدرسة ّ
الحضور .إلى
(يجب
وبلباس موحّد)
بزي الئق
المدرسة
ّ
وبلباس موحّد) .

اإلجراء التّربوي أو العقوبة

اإلجراء التربوي أو العقوبة
ّ
الزي المدرسي المالئم
1.1محادثة مع ّ
الطالب .

الغشّ المثبت في االمتحانات.

 2.2تسجيل مخالفةّ رسميّة والحديث مع األهل واعالمهم خطيّا (نسخة لملف الطالب).
1.1محادثة مع الطالب .
3.3احتساب عالمتين سلبيّتين للسّلوك بعد كل مّرة عن طريق المربّي وعدم استقبال ّ
الطالب في
 2.2تسجيل مخالفة رسميّة والحديث مع األهل واعالمهم خطيّا (نسخة لملف الطالب).
المدرسة إال بحضور ولي أمره .
ّ
3.3احتساب عالمتين سلبيّتين للسّلوك بعد كل مّرة عن طريق المربّي وعدم استقبال الطالب في
المدرسة إال بحضور ولي أمره .

6

(يجب على ّ
الطالب المحافظة
على القوانين والتّعليمات
المتعلّقة بنزاهة االمتحانات
وااللتزام بإرشادات المراقبين في
االمتحانات).

1.1محادثة مع ّ
الطالب  +تسجيل مخالفة  +احتساب ( )3عالمات سلوك سلبيّة
.
 2.احتساب عالمات سلبيّة من عالمة االمتحان حسب تقدير المعلم  +استدعاء
األهل .
 3.يلغى االمتحان +إعالم االهل خطيًّا .
*  2او  3حسب شدة االمر ( لقرار المعلم )

سلوكيات
سلوكيات

عدم احترام دخول المعلّم
الصف .دخول المعلّم
عدم احترام
إلى
إلى الصف.
(يجب استقبال المعلم
استقبال
( 4يجب
المعلمفي
الجلوس
باحترام و
الجلوس في
وتحضير
باحترامالودّراسة
مقاعد
لوازم الدّ
المحددة
 4مقاعد
راسةوالتزام
الحصّة
قائمة الجلوس
حسب
الهدوء).
المسجلة في دفتر يوميات
الصف.وتحضير لوازم
الحصّة و التزام الهدوء).
اإلزعاج وعرقلة الدّرس
داخل الصّف .أو في
احتفاالت وفعاليّات
مدرسيّة 0
5

5

اإلزعاج ّوعرقلة سير
الطالب التّصرّ ف
(على
الدّرس داخل الصّف .أو
بشكل الئق والمشاركة
في احتفاالت وفعاليّات
خالل الحصّة التعليميّة
مدرسيّة 0
والفعاليات المدرسيّة ) .
(على ّ
الطالب التّصرّ ف
بشكل الئق والمشاركة
خالل الحصّة التعليميّة
والفعاليات المدرسيّة ) .

الغياب والتّأخر والحضور المنتظم
1.1محادثة مع ّ
الطالب وتوثيق المخالفة في سجّله ال ّ
خصي .
ش
ّ
ش.
ّتين للسّلوك
عالمتين سلبي
احتساب
مع ّ
األهل ّ
خصي .
وإعالمجّله ال
المخالفة في س
وتوثيق
الطالب
2.محادثة
1.21
ّ
ّلوك واستدعاء األهل .
سلبيللّةسللس
احتساب ()5
ّلوك .
عالماتيّتين
عالمتين سلب
3.احتساب
2.32
* في المرة الثانية يُعلم االهل وتحتسب ( 5عالمات ) سلبية للسلوك

التأ ّخر الصّباحي (فعاليّات الصّباح)
والتأخر عن الحصص التعليميّة
7

 1.1توثيق المخالفة في سجلّه ال ّ
خصي .
ش
ّ

(على ّ
الطالب الحضور في الوقت
للحصّة والدّخول إلى الصّف مع
نهاية الفرص ،وحضور جميع
الدروس وعدم مغادرة المدرسة
دون الحصول على تصريح من
مدير المدرسة).

الطالب  +تسجيل مخالفة  +اعالم مر ّكز ّ
1.1محادثة مع ّ
الطبقة .
ولي األمر  +احتساب عالمتين سلبيتّين للسّلوك .
 2.2إعالم ّ
 3.3عدم الدخول إلى الحصة التي تأخر عنها .

 2.2احستاب  5عالمات سلبيّة  +إخبار مربّي الصّف واألهل .
 3.3االستعانة بفرع االستشارة والقيام بمهمّة تربويّة ايجابيّة .
* في حاالت استثنائيّة وازعاج مستمر سيتم ابعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدّة تقررّ ها اإلدارة وعقد
جلسة خاصّة مع لجنة تربوي ّّة التّخاذ قرار بشأن ّ
الط5الب .
 1.1توثيق المخالفة في سجله ال ّ
عالمات سلبية في السلوك.
خصي واحتساب
ش
ّ
2.2في الثانية يُعلم االهل  +تحتسب  10عالمات في السلوك
 3.3االستعانة بفرع االستشارة والقيام بمهمّة تربويّة ايجابيّة .
* في حاالت استثنائيّة وازعاج مستمر سيتم ابعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدّة تقررّ ها اإلدارة وعقد
جلسة خاصّة مع اللجنة التربويّة التّخاذ قرار بشأن ّ
الطالب .

التّجوال في أروقة وسّاحات
المدرسة دون إذن خالل اليوم
التعليمي ،أو االنقطاع عن حضور
الحصص التعليمية.
8

(يمنع التّجوال في الممّرات
والساحات اثناء الحصص التعليمية
أو الخروج من حدود المدرسة
ويمنع ترك المدرسة قبل انتهاء
خطي من مدير
الدّوام دون تصريح
ّ
المدرسة) .

الطالب  +توثيق ( تسجيل مخالفة )  +إعالم مر ّكز ّ
1.محادثة مع ّ
الطبقة +
احتساب عالمتين سلبيتّين للسّلوك .
ولي األمر .
 2.إعالم ّ

ولي األمر ووضع ّ
خطة لمعالجة المشكلة .
3.استدعاء ّ
* في حال استمرار ّ
الظاهرة واستنفاذ الخطوات السّابقة ينظر في امكانيّة
استمراريّة ّ
الطالب في المدرسة .

25
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الرقم

اإلجراء الت ّ
ربوي أو العقوبة
ّ

نوع الحادثه

الرقم

نوع الحادثه

والجسدي ومخالفات قانونيّة
الكالمي
العنف واالعتداء
ّ
ّ

تخريب ممتلكات
تخريب أو سرقة ممتلكات
اآلخرين.

9

(عندما يستعمل ّ
الطالب
ممتلكات اآلخرين دون إذن
تقع مسؤوليّة خرابها عليه
وكذلك األمر عند سرقة
ممتلكات اآلخرين من لوازم
مدرسيّة أو أخرى).

1.1محادثة مع ّ
الطالب وتسجيل مخالفة  +القيام بعمل لتصحيح ال ّ
ضرر  .احتساب ()5
ولي األمر .
عالمات سلبيّة للسلوك  +إعالم ّ
ولي األمر وإبعاد ّ
الطالب عن المدرسة بقرار من االدارة واللجنة التربوية.
 2.2تغريم ّ

اإلجراء الت ّ
ربوي أو العقوبة
ّ

13

الجسدي
االعتداء بالعنف
ّ
على أحد ّ
الطالب.

 .13.3محادثة مع ّ
الطالب وتسجيل مخالفة رسميّة  +إعالم األهل  +توجيهَ
الطالب لالعتذار للطالب المعتدى عليه بناء ّ
ّ
خطة عمل تربويّة بمشاركة األهل
وقسم االستشارة لمتابعة سلوكيّات ّ
الطالب وتحسينها .
 .24.4احتساب ( )30عالمة سلبيّة للسلوك  +استدعاء األهل لجلسة تباحث األمر
 .35.5إبعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدّة تقرّ رها إدارة المدرسة .

في المرّ ة األولى تتخذ جميع الخطوات التّالية
10

تفجير المفرقعات وعبوّ ات
الرّ ائحة الكريهة داخل
المدرسة.

11

الكالمي
االعتداء بالعنف
ّ
(شتائم ،ألقاب  ،تهديد،
إهانة ،ألفاظ ذات طابع
جنسي ) على أحد ّ
الطالب.
ّ

12

الكالمي
االعتداء بالعنف
ّ
(شتائم ،ألقاب ،تهديد،
إهانة،ألفاظ ذات طابع
ّ
جنسي) على أحد (المعلمين،
عمّال الصّيانة ،السّكرتارية،
ضيوف المدرسة).

1.1محادثة مع ّ
ولي األمر .احتساب ( )15عالمة
الطالب وتسجيل مخالفة  +اعالم ّ
ولي األمر.
للسلوك  +إعالم ّ
2.إبعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدّة تقّررها االدارة واللجنة التربوية.
والجسدي ومخالفات قانونيّة
الكالمي
العنف واالعتداء
ّ
ّ

فورا.
1.1العمل على إيقاف الحادثة ً
14

االعتداء باستعمال آلة حادّة
او أي أداة مضرّ ة على أحد
ّ
الطالب.

2.2إعالم المفتّش وال ّ
شرطة وقسم الرّ فاة.

3.3تسجيل مخالفة رسميّة (نسخة لملف ّ
الطالب).
4.4محادثة مع األهل إلعالمهم واستدعائهم وتوثيق ذلك.
5.5احتساب ()70عالمة سلبيّة للسلوك .
6.6إبعاد ّ
فورا عن المدرسة لمدّة تقرّ رها إدارة المدرسة ،وعقد جلسة
الطالب ً
خاصّة مع لجنة تربويّة التّخاذ قرار بشأن إبعاده لمدّة أطول أو نقله إلى
مدرسة أخرى.

1.1محادثــة مــع ّ
الطالــب وتســجيل مخالفــة رســميّة  +إعــام األهــل إضافــة إلــى توجي ـهَ
ّ
الطالــب لالعتــذار للطالــب المعتــدى عليــه .
 2.احتساب ( )5عالمات سلبيّة للسلوك  +استدعاء األهل .
3.فــي حــاالت اســتثنائيّة ســيت ّم إبعــاد ّ
الطالــب عــن المدرســة لمــدّة تقرّ رهــا اإلدارة
واللجنــة التربويــة .

في المرّ ة األولى تتخذ جميع الخطوات التالية
فورا.
    .1العمل على إيقاف الحادثة ً

          

1.1محادثــة مــع ّ
الطالــب وتســجيل مخالفــة رســميّة  +احتســاب ( )30عالمــة ســلبيّة
للســلوك وتوجيــهَ ّ
الطالــب لالعتــذار واســتدعاء االهــل.
 2.2إبعاد ّ
الطالب عن المدرسة لمدّة تقرّ رها اإلدارة واللجنة التربوية

15

الجسدي على
االعتداء
ّ
أحد العاملين في المدرسة
(المعلّمين ،عمّال الصّيانة،
السّكرتارية ،ضيوف
المدرسة) .

    .2محادثة مع األهل إلعالمهم واستدعائهم وتوثيق ذلك.
    .3إبعاد ّ
فورا عن المدرسة لمدّة تقررها االدارة واللجنة التربوية
الطالب ً
والتّباحث باستمراريّة بقائه في المدرسة.
    .5تسجيل مخالفة رسميّة (نسخة لملف ّ
الطالب) واحتساب ( )100عالمة
سلبيّة للسلوك عن طريق المربي.
    .6عقد جلسة خاصّة للجنة التّربويّة التخاذ قرار بشأن إبعاد ّ
الطالب لمدّة
أطول أو نقله إلى مدرسة أخرى وتبليغ الشرطة وضابط الحضور المنتظم
في السلطة المحلية.
27
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الرقم

اإلجراء الت ّ
ربوي أو العقوبة
ّ

نوع الحادثه

والجسدي ومخالفات قانونيّة
الكالمي
العنف واالعتداء
ّ
ّ
ممنوع احضار الهاتف
الخليوي الى المدرسة,
في الحاالت االستثنائية
يجب الحصول على
تصريح من مدير
المدرسة

الرقم

16

17

حيازة مواد ممنوعة
(مخدرات ،دخان) ،أو
أدوات خطرة وآالت حادّة
(سكين ،موسّ ،
مفك،
مقصّ  ،مخمّس ،شفرة،
الخ )...أو تقليد لسالح
ناري أيا ً كان (فرد خرز،
مفرقعات ،العاب ناريّة
وإالخ)...

18

جنسي أو تحرّ ش
اعتداء
ّ
جنسي على أحد ّ
الطالب.
ّ

نوع الحادثه

السلوك الخطر
 .1محادثة مع الطالب وتسجيل مخالفة رسمية واحتساب  3عالمات سلوك.

تدخين (سجائر ،نرجيلة) في
المدرسة أو أثناء الرّ حل ،أو
الخروج من حدود المدرسة
للقيام بذلك.

 .2مصادرة الهاتف ليومين واعالم األهل.

19
الخلوي
استعمال الهاتف
ّ
ألهداف غير اخالقيّة أو
أي جهاز آخر لتصوير
شخص (معلّم  ،طالب
 ،عامل) دون علمه
واستعمال الصّور من
اجل اإلساءة.

اإلجراء الت ّ
ربوي أو العقوبة
ّ

 .1محادثة مع ّ
الطالب وتسجيل مخالفة رسميّة  +احتساب ( )50عالمة سلبيّة للسلوك  +إعالم أهل
وتوثيق ذلك .
اعالم المفتش والشرطة  +إبعاد ّ
الطالب لمدّة تقررها ادارة المدرسة واللجنة التربوية.

اتخاذ جميع الخطوات التّالية

(يمنع منعًا باتًّا تدخين سجائر
أو نرجيلة أثناء الرّ حل أو داخل
المدرسة وساحاتها كما ويمنع
الخروج من المدرسة من أجل
ذلك).

ّ
بالنظام أثناء الفعاليّات
االخالل
داخل المدرسة أو خارجها
( رحالت او فعاليّات ) بما في
ذلك شرب أو إحضار مشروبات
ممنوعة .
20

الطالب وتسجيل مخالفة  +اعالم مر ّكز ّ
1.1محادثة مع ّ
الطبقة وقسم االستشارة +
احتساب ( 20عالمة) سلبيّة من السّلوك .
 2.2إعالم األهل وإبعاد ّ
الطالب عن المدرسة ليوم واحد .
3.3إبعاد ّ
الطالب ألكثر من يوم بقرار من ادارة المدرسة والمجلس التربوي.

الطالب وتسجيل مخالفة  +إعالم مر ّكز ّ
1.1محادثة مع ّ
الطبقة وقسم االستشارة +
احتساب ( 20عالمة) سلبيّة من السّلوك .
2.2إعالم األهل وابعاد ّ
الطالب عن المدرسة ليوم واحد .

فورا.
1.1تصادر المواد واآلالت ً

 3.3إبعاد ّ
الطالب ألكثر من يوم بقرار ادارة المدرسة واللحنة التربوية.

2.2احتساب ( )50عالمة سلبيّهَ في السلوك.
3.3إعالم األهل واستدعاؤهم.
4.إعالم المفتش والشرطة.
5.5إبعاد ّ
الطالب لمدة تقررها ادارة المدرسة واللجنة التربوية.

                                

مالحظات عامّة :
في المرّ ة األولى تتخذ جميع الخطوات التّالية
1.1العمل على إيقاف الحادثة فوراً.
2.2إعالم المفتّش وال ّ
شرطة وقسم الرّ فاة في السلطة المحلية.
3.3تسجيل مخالفة رسميّة (نسخة لملف ّ
الطالب).
4.4محادثة مع األهل إلعالمهم واستدعائهم وتوثيق ذلك.
المربي.
5.5احتساب  100عالمة سلبيّة للسلوك عن طريق
ّ
ـورا عــن المدرســة لمـدّة تقّررهــا إدارة المدرســة واللجنــة التربويــة وفقًا لمنشــور
6.6إبعــاد الطاّلــب فـ ً
ّ
ـي ،وعقــد جلســة خا ّ
صــة مــع لجنــة تربويــة التخــاذ
المديــر العــا ًّم 28
الخــاصّ فــي التّحــرّ ش الجنسـ ّ
ّ
قــرار بشــأن إبعــاده لمـدة أطــول أو نقلــه إلــى مدرســة أخــرى.

28

ي يقــوم بــه ّ
الطالــب ســوف يُكســبه  10عالمــات ســلوك إيجابيّــة تحتســب
ك ّل عمــل أو ســلوك إيجابـ ّ
ســلوك النّهائيّــة علــى ال ّ
شــهادة.
لصالحــه عنــد وضــع عالمــة ال ّ
عندمـا يجمـع ّ
صلا بمخالفـات
سـلوك ،تُرسـل المدرسـة
الطالـب  30عالمـة سـلبيّة فـي ال ّ
تقريـرا مف ّ
ً
ـف ومر ّكـز ّ
ّ
الطبقة ويرفق لذلـك التقرير إنـذار لضرورة
ي أمـره عـن طريـق مربّي ال ّ
ص ّ
الطالـب لولـ ّ
سـلوك غيـر ال ّجيـد وإخطـار حـول إمكانيّة مثـول ّ
الطالب أمـام اللجنـة التّربويّة المدرسـيّة إذا
تغييـر ال ّ
تابـع بسـلوك سـيئ (تحفـظ النّسـخ فـي ملـف ّ
الطالب) .
29
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التقـدّم لالمتحانــات ملزم لكافّة ّ
الطالب
بعــد أن يجمــع ّ
ســلوك ،تقــوم المدرســة بدعــوة رســميّة لولــي أمــر
الطالــب  50عالمــة ســلبيّة فــي ال ّ
ــف ومر ّكــز ّ
ّ
الطبقــة ،للمثــول أمــام اللجنــة التّربويّــة التخــاذ القــرار
الطالــب بواســطة مربّــي ال ّ
ص ّ
المناســب بشــأنه .
ّ
ســلوك
ـرا فــي موضــوع ال ّ
الطالــب الــذي يجمــع حتــى  100عالمــة ســلوك ســلبيّة ســتكون عالمتــه صفـ ً
فــي ال ّ
شــهادة المدرسـيّة  .هــذا الطالــب يُبحــث امــر ابعــاده وحتــى كليــا عــن المدرســة

االمتحانات
حق ّ
من ّ
تخص االمتحان قبل موعده .
الطالب أن يستفسر عن أمور
ّ
مواعيـد االمتحانـات وتسـليم األبحـاث والوظائـف تنشـر علـى لوحـات إالعالنـات وفـي موقـع
المدرسـة .
تعـاد االمتحانـات بعـد تصليحهـا للطلاب خلال  10أيّـام علـى األكثـر ويكـون توزيـع العالمـات
واض ًحـا بالنسـبة للطالـب .
سابق .
ال يحق للمعلّم أن يقوم باجراء امتحان آخر جديد إال بعد أن يعيد االمتحان ال ّ

صغيرة عن المواد التي تعلّمها ّ
ّ 1.1
الطالب .
ي عدد من االختبارات ال ّ
يحق للمعلّم أن يقوم بأ ّ
ّ
الطلب
2.2تعلن المدرسة عن مواعيد االمتحانات الفصليّة مسبقا قدر اإلمكان حتّى يتم ّكن
من االستعداد لالمتحانات بال ّ
شكل األمثل .في حال وجود تغيير في مواعيد االمتحانات يتّم
إعالم ّ
الطالب قبل موعد االمتحان .
صل المعّلم للطالب المواد المطلوبة لالمتحان .
3.3يف ّ
ي وامتحان فصلي ك ّل فصل ،يتم إجراء أكثر من امتحانين
4.4يجري ك ّل معّلم/ـة امتحان شهر ّ
في الفصل بموافقة مدير المدرسة (ال يقيّم ّ
الطالب بنا ًء على امتحان واحد)
5.5يتم إجراء ثالثة امتحانات أسبوعيّة ال أكثر .
6.6يجب إعطاء مهام مختلفة تكون ضمن العالمة النّهائيّة للطالب ،كوننا نركز على التقييم
البديل

االختبـار هـو امتحـان لمعرفـة مـدى فهـم ّ
الطالـب للمـادّة ،يجـوز أن يكـون مفاجئـا وبـدون اعلام

ي.
7.7يمنع إجراء أكثر من امتحان خالل اليوم التّعليم ّ
ّ 8.8
الطالب الذي يغش في االمتحان تتخذ بحقه إجراءات وفقا لما جاء في فصل العقوبات * .

يجب االمتناع عن إجراء اختبار في اليوم الذي تقرر فيه االمتحان .

 9.9يتم إرجاع االمتحانات بعد عشرة أيام من إجرائه كحد اقصى ( انظر الصفحة السابقة )

مـن ّ
حـق الّطالـب االستفسـار أمـام المعّلـم عـن العالمـه التـي حصـل عليهـا وإذا لـزم األمـر يمكـن

 1010ال يجوز الخروج أثناء االمتحان إال لظرف طارئ.

صتييـن تـم تعليمهمـا .
مسـبق ومدتـه  15دقيقـة ومادتّـه مـن آخـر ح ّ

التّو ّجـه الـى مر ّكـز الموضـوع .
الطالـب الـذي لـم يتقـدّم المتحـان ولديـه تصريـح ّ
ّ
ّ
الحـق في امتحـان آخر
خطـي بشـرعيّة غيابـه له
يحـدّده مـع معلّـم الموضوع .
ال يقبل تسليم وظيفة للمعلّم بعد الموعد المحدد إال بإذن من المعلّم أوالمدير .
ال يجوز إعطاء اختبار كعقاب للطالب .
ف وذلك للمحافظة على خصوصيّة الفرد ،وعلى
ال يجوز قراءة النتائج جهريًّا أمام طالب ال ّ
ص ّ
ذلك تُسلم االمتحانات والعالمات بشكل فردي .

 1111ال يجوز إخراج ّ
ف.
الطالب الذي أنهى االمتحان من ال ّ
ص ّ
صة حسب التّقرير المناسب .
 1212تلزم المدرسة بإعطاء المالءمات الخا ّ

ي في ك ّل
 1313في بداية السنّة يشرح معلّم الموضوع كيفيّة تقييمه للطالب في موضوعه التّعليم ّ
فصل بحسب ما ورد في تخطيطه .
1414اذا كان المعدل العام للطالب اقل من  80%يتم تسليم الشهادة لولي األمر وعلى الطالب
حضور دورة الزامية في العطل ما بين الفصول لمراجعة المواد التعليمية الواجبة من قبل
معلم على حساب االهل.
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أالنظمة والتّصرفــات في المختبر

نماذج وأمثلة لمخالفات في االمتحان :
•التفات إلى ورقة طالب مجاور.
•سؤال طالب لطالب آخر.
•تمرير ورقة لطالب آخر.
•استالم ورقة من طالب آخر.
• استخدام إشارة من قبل طالب لطالب.
•كتابة مضامين تتعلق باالمتحان على مختلف الوسائل .
•تشويش او محادثة بين الطالب خالل االمتحان.
رصف يف غرفة الحاسوب
التّ ّ
1.1الدّخــول إلى غرفة الحاســوب بــإذن المعلّم فقط .
2.2تشــغيل وإيقاف الحواســيب فقط حســب التّعليمات .
3.3ممنوع إدخال أكل أو شــرب لغرفة الحاســوب .
ي مادّة بــدون تصريح المعلّم .
4.4ممنــوع طباعــة أ ّ
5.5الدخــول إلــى اإلنترنــت فقــط بتعليمــات مــن المعلّــم ( علــى المعلّــم تقــع مســؤوليّة
ّ
الطالــب فــي غرفــة الحاســوب ) .
ي جهــاز
ي أو مخــزن متنقّــل أو إيصــال أ ّ
6.6ممنـــوع اســـتعمال أ ّ
ي قـــرص ضوئـــ ّ
بــدون إعــام المعلّــم .
7.7يجــب المحافظــة علــى النّظام في الغرفــة وممتلكاتها .

1.1االنصياع لطلبات معلّم العلوم ومشرف المختبر وتنفيذ طلباتهم بالكامل .
المس بالمواد او األجهزة الموجودة بدون تعليمات واضحة من المعلّم أو مشرف المختبر .
2.2يمنع
ّ
ي من المواد الموجودة داخل المختبر ألنّها قد تكون مواد
3.3يمنع منعا باتًا ّ
تذوق أو ش ّم أو شرب أ ّ
كيماويّة خطرة جدا .
الخاص في المختبر .
يخص اللباس أو الحذاء
4.4التّقيّد بتعليمات المعلّم أو مشرف المختبر بما
ّ
ّ
5.5الدّخول إلى المختبر يكون بصورة نظاميّة وبموافقة معلّم أو مشرف المختبر فقط .
جول في المختبر خالل الدّرس .
6.6الجلوس بهدوء واالستماع للتعليمات وعدم الت ّ ّ
7.7العمل حسب التّعليمات في التّجارب والحفاظ على األدوات واألجهزة المخبريّة .
8.8الحفاظ على النّظافة والتّرتيب وترك المختبر نظيفًا ومرتبًا والتّعاون مع المعلّم ومشرف
صا على نظافة المختبر وترتيبه .
المختبر لفعل ذلك حر ً
ي جهاز يلزم
9.9األجهزة في المختبر هي أجهزة ثمينة ،ك ّل طالب يتسبب في خراب أو إتالف أ ّ
بدفع كامل الضّرر ويمنع من دخول المختبر .
ف
التّصرف في غرفة ال ّ
ص ّ

1.1مع سماع الجرس ينتظر ّ
ف مهيّئين لبدء الدّرس .
الطالب المعلّم/ـة في غرفة ال ّ
ص ّ
ف أثناء
ف لديه صالحيّة تعيين أماكن الجلوس لطالب ال ّ
ي وك ّل معلّم يعلّم ال ّ
ص ّ
ص ّ
2.2المرب ّ
درسه وفقا لتقديره ال ّ
ي.
شخص ّ
3.3ال ّ
مزودًا باللوازم المطلوبة بالدّروس .
يحق للطالب االشتراك في الفعاليات ال ّ
صفيّة دون أن يكون ّ
الطالب مكلّف برفع كرسيّه وتثبيته على ّ
4.4في نهاية الدّوام ّ
الطاولة بهدوء .

5.5في حالة تأخر المعلّم أو عدم تواجده في الوقت لبدء درسه على العريف أو رئيس لجنة
ّ
الطالب إعالم سكرتارية المدرسة خالل خمس دقائق من بدء الدّرس .

ي.
6.6درس التعويض ملزم للطالب كدرس إعتياد ّ
7.7يمنع مضغ العلكة أثناء الحصص.
8.8يحق للطالب استئذان المعلّم للشرب أو الذهاب للمراحيض ( يفضل االنتظار حتى
االستراحة )
9.9ال ّ
ف أو معلّم الموضوع.
يحق االنقطاع عن الدّروس أو الخروج من الحصص دون إذن مربّي ال ّ
ص ّ
 1010يمنع المس باألجهزة االلكترونية الموجودة في غرفة الصف ( مكيف ,عاكس  ,سماعات.)...
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سفريّات
ســلوك في ال ّ
األنظمة وال ّ

الرحالت والجوالت
تخطــط المدرســة برنامج ـا ً مــن الجــوالت والرحــات لجميــع الصفــوف اخــذة بعيــن االعتبــار
امــورا كثيــرة :
التكلفــة ،دمــج الترفيــه والتعليــم ،اختيــار ودمــج مســارات تخــدم المــواد والمضاميــن المدرســية،
مــدى الفائــدة التــي يجنيهــا الطالــب مــن الرحلــة او الجولــة فــي المســتويات التعليميــة
والشــخصية واالجتماعيــة.
قبــل الخــروج الــى الرحلــة او الجولــة يُعلــم االهــل بذلــك ويطلــب توقيعهــم علــى ورقــة “

ّ
حــق السفر(التســجيل
صعــود إلــى البــاص إذا كان مــن ذوي
1.1يســمح للطالــب ال ّ
للســفريات ودفــع الرســوم المطلوبــة يتــم فــي قســم الســفريات ).
2.2علــى الطالــب التعامل باحترام مع كل األطراف المســؤولة في الســفريات.
الطالــب تعليمات ّ
3.3يتّبــع ّ
ســفريّات وتعليمات ســائق الباص .
منظمي ال ّ

4.4علــى ّ
الطالــب االنتظــار في المكان المعدّ لذلــك وليس في طريق الباص .
ســفر أواإلنتظار .
ي تصرف غير الئق خالل ال ّ
5.5ضــرورة االمتنــاع عــن أ ّ
ّ
ومحطة االنتظار .
6.6يجــب الحفــاظ على نظافة البــاص

موافقــة ” خاصــة فيهــا تفصيــل الرحلــة او الجولــة واهدافهــا .

صعــود والنّزول من الباص بحذر وانتباه شــديدين .
7.7يجــب ال ّ

نرجــو التوقيــع علــى الموافقة واعادتها الى المدرســة فــي التاريخ المحدد .

صغار ثم الكبار ..
صعــود إلــى البــاص يكون بنظام  -بدايــة بال ّ
8.8ال ّ
9.9علــى ّ
ســفر وربــط حــزام األمــان وال يقــوم مــن مكانــه
الطالــب الجلــوس خــال ال ّ
ّ
محطــة بيتــه .
إال عنــد وصولــه إلــى
ســلوك المــؤدّب والتّعامــل باحتــرام بعيــدا عــن
ســفر يجــب االلتــزام بال ّ
1010اثنــاء ال ّ
التّدافــع وال ّ
المــس بســيارة البــاص وأثاثهــا .
شــجار أو
ّ
ي غرض من نافذة الباص .
1111يمنــع منعًــا باتًّا رمــي أ ّ

قانونيــا تمنــع مشــاركة اي طالــب /طالبــة فــي ايــة رحلــة  /جولــة دون المصادقــة الخطيــة
مــن االهــل .

الرأس أواليد من شــباك الباص .
1212يمنــع منعًــا باتًّا إخراج ّ

مالحظة :
سلوكيّات أعاله تمنع ّ
سفريّات.
الطالب من االشتراك في ال ّ
مخالفة ال ّ
تف ّ
ضل
ا
ل
م
د
ر
س
ة
حضور الطّ
ال
ب
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ب
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ر
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الرسوم المدرسيّة
ّ
ي مــن ميزانيّــة المدرســة حتّــى تســتطيع تح ّمــل أعبــاء
ّ
الرســوم المدرســيّة هــي جــزء أساســ ّ
ســنويّة .وعليــه يـُــطلب مــن جميــع أوليــاء أمــور ّ
الطــاب دفــع هــذه
ومصروفــات المدرســة ال ّ
المســتحقّات بع ـدّة طــرق ممكنــة ( بطاقــات االعتمــاد ،شــيكات أو الدّفــع نقًــدا ) التقســيط ممكــن
بواســطة الفيــزا وال ّ
ـررة عنــد تأكيــد تســجيل أبنائهــم للســنة المقبلــة فــي شــهر
شــيكات ال ّ
ســنويّة المقـ ّ
نيســان مــن ك ّل عــام .
الرسوم بالتّشاور مع إدارة المدرسة والقائمين عليها ولجان أولياء أمور ّ
الطالب
يت ّم تحديد ّ

الرجــاء قــراءة الدســتور كامــا بتمعن وامعــان وتدويــن مالحظاتكم واقتراحاتكم للمســاهمة
ّ
الفعّالــة فــي تعديلــه وتحســينه فــي العــام المقبــل  -لمــا فيــه خيــر طالبنا  -بــإذن هللا .
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

تعهد والتزام
بعـــد أن قـــرأت الدّســـتور ّ
واطلعت على جميـــع فقراته وكافّة بنـــوده وملحقاته ،أعـــرب بهذا عن
التزامـــي وموافقتـــي عما ورد فيـــه وعلى تطبيقـــه ،وكذلك ابنائـــي  /بناتي ،أتع ّهد بالمســـاهمة
بإنجـــاح الفعاليّات التّربويّة واالجتماعيّة في المدرســـة ،ومســـاندة اإلدارة والهيئة التّدريســـيّة في
القيـــام بمهامها التّربويّـــة والتّعليميّة.
ي والتعليمي
كلنا أمل أن تســـاهم هذه القواعد والتّعليمات في إنجاح العمل التّربو ّ
لتألـــق ابنائنا وبناتنا إلى أعلى العال ،ولتكـــون معالينا صرحا تربويا وتعليميا نفخر به وامتنا

باحترام

ّ
الطالب  /ــة

ي أمر ّ
الطالب  /ــة 			
ول ّ

االسم

التّوقيع

االسم
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التّوقيع
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