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 مقدمة

إلى مدرستنا. ويرجىى قىراءة اىذا الىدليل مىك نجلكىم ك نجلىتكم والحفىان عليى  ألنى   كممن دواعي سرورنا انضمام 

املدرسىىية خىىالل العىىام الدراسىى ي. كمىىا يمكىىنكم مراجعىىة والقىىوان ن  القواعىىدبيعتبىىر مرجعىىا لكىىم مىىي عىىل مىىا يتعلىى  

والتى تضم عافة ( www.alhodaschools.com)من خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت  توقيتات العام الدراس ى

املتعلقىىىة بالعىىىام الدراسىى ي )االمتحانىىىاتا اإلجىىىازاتا اجتماعىىىات أوليىىاء األمىىىورا إلىىى ( والتىىىى سىىى تم  املهمىىىةالتىىواري  

مىىىي بدايىىىة عىىىل شىىىهر مىىىن خىىىالل املوقىىىك اإللكترونىىىي للمدرسىىىة أو مىىىن خىىىالل الرسىىىائل القصىىى رة علىىىى تىىىذك ركم   ىىىا 

 اواتفكم املحمولة .

 :الرؤية

 .تقديم تعليم راق متطور مك الحفان على الهوية اإلسالمية الوسطية واالنتماء الوطني

 الرسالة

واألخالقىىىىىىي مىىىىىىك تغذيىىىىىىة الجوانىىىىىىب الفكريىىىىىىة إعىىىىىىداد طالبنىىىىىىا لي ونىىىىىىوا نىىىىىىايح ن ومتم ىىىىىىزين علىىىىىىى املسىىىىىىتوي ن العل ىىىىىىي 

 واالجتماعية والروحية لدي م بما ال يخالف تعاليم الدين اإلسالمي.
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 ياتسئولتحديد امل

 يات املدرسةمسئول

 تعليمية متم زة. ةتقديم خدم 

 .توف ر ب ئة آمنة وداعمة للطالب ول افة القيم واألخالقيات اإلسالمية 

 ردية للطالب والعمل على دعمها.تطوير املهارات والقدرات الف 

  م مك تطوير س ر العملية التعليمية.يتالءالتنمية املهنية ل افة العامل ن باملدرسة بما 

 يات الطالبمسئول

 مي تمام الساعة و حضال 
ً
 طوال العام الدراس ي. 54:7ر يوميا

ً
 صباحا

 لتزام بالزي املدرس ي.اال 

 ن علي ا.فاحالحسب الجدول اليومي و ر الكتب والكشاكيل واألدوات املدرسية احضإ 

 سبوعية.لتزم بدداء الواجبات املنزلية اليومية واأل اال 

 باملدرسة . الهاتف املحمول  استخداموعدم  عدم إحضاراأللعاب اإلكترونية إلى املدرسة    

 لتزم بالقوان ن والقواعد املدرسية املتعارف علي ا.اال 

 م عافة العامل ن باملدرسة.احتر ا 

 طالب وطالبات املدرسة. ماحتر ا 

 ن على ممتل ات املدرسة.فاحال 
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 يات ولي األمرمسئول

  يدتي إلى املدرسة وينصرف من ا يوميا مي الوقت املحدد. الطالبالتدكد من أن 

  ظهرا مي حالة انصراف الطالب مي وقت مبكر.  00411إبالغ املدرسة قبل الساعة 

  فاعليىىات  خىىالل أىاملدرسىىة وأثنىىاء الىىرحالت و  داخىىللىىزي املدرسىى ي ا الطالىىبالتدكىىد مىىن ارتىىداء

 أخرى خاصة باملدرسة.

 بديىىىىة مخىىىىاوف أو ظىىىىروف عائليىىىىة قىىىىد تىىىى ثر علىىىىى أداء  علىىىىى علىىىىم املدرسىىىىة يجىىىىب أن ت ىىىىون إدارة

 مي املدرسة. الطالب

  أثناء القيام بالواجبات املنزلية من خالل توف ر ب ئة اادئة ومريحة الطالبدعم. 

 إنجاز الواجبات املنزلية  ة صعوبات تواج  الطالب اثناءيجب  إبالغ املعلم ن بدي. 

 دعم وااللتزام بجميك السياسات واإلجراءات املدرسية.ال. 

  وجىىىود ظىىىىروف عائليىىىىة أو تغي ىىىر مىىىىى م ىىىىان  ولىىىى األمىىىىر بملخطىىىىار املدرسىىىة مىىىىى حىىىىاليجىىىب أن يقىىىىوم

 السكن او أرقام الهاتف أو الحاالت املرضية املزمنة

  ألمور.جتماعات أولياء ااحضور 

 .تشجيك الطالب على االشتراك مي األنشطة والرحالت املدرسية 

 ةةمي األوقات املحدد ةدفك مصاريف املدرسة عاملاأللتزام ب. 
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  الدراسيةاملناهج 

  التعليميىىىىىةة عىىىىىن دعىىىىىم الطىىىىىالب بتىىىىىوف ر جميىىىىىك الوسىىىىىائل الالزمىىىىىة للوفىىىىىاء باملعىىىىىاي ر مسىىىىىئولاملدرسىىىىىة 

املرسىىلة مىىن املنىىاط  واملعىىاي ر التعليميىىة  والتعليم األزاىىرى املصىىرية الخاصىىة بىىوزارة التربيىىة والتعلىىيم

 . ل ل من اواألدارات التابعة 

  املمارسىىىات التعليميىىىة تتما ىىى ى مىىىك مهمىىىة املدرسىىىة وأاىىىداف املنىىىاهج ويىىىتم دعمهىىىا بالبحىىى  مىىىي أفضىىىل

الصىف املمارسات بناء على احتياجىات الطىالب. تقىدم املدرسىة الخىدمات التعليميىة ل جتسى ن حتىى 

 السادس االبتدائي فقط. وتقدم املراحل اإلعدادية والثانوية األزارية للبنات فقط.

 الواجبات املنزلية

فرصىة للتواصىل بى ن  تمثىل يوهى. املىواد املختلفىة مىنوتختبىر قىدرات الطالىب فيمىا تعلمى  عزز تالواجبات املنزلية 

ية سىىىئولاالنضىىىبات وتحمىىىل امل صىىىفاتالطىىىالب يكتسىىىب ا واجبىىىاتمىىىن خىىىالل اىىىذ  الو  اآلبىىىاء واملعلمىىى ن والطىىىالب

 واملهارات التنظيمية.

الواجبىىىىات املنزليىىىىة اليوميىىىىة عمومىىىىا وفقىىىىا الحتياجىىىىات وقىىىىدرات الفئىىىىات العمريىىىىةا وتتضىىىىمن قىىىىراءة  حديىىىىديىىىىتم ت

ل والعمىىل علىىى املشىىار ك سىائحىىل املو أة يالدراسىىخاصىة بىىاملواد واإلجابىىة علىىى أسىىئلة أفصىول مىىي الكتىىاب املدرسى ي 

 التقديمية. والعروض

 يتبغي مراعاة املبادئ التوجي ية التالية لنجاح إتمام الواجبات املنزلية4

 نس  الواجبات من السبورة إلى دفتر املتابعة. االبتدائىبداية من الصف الثانى  يجب على الطالب 

 .يجب على الطالب تقديم جميك الواجبات مي الوقت املحدد 
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  غيابالبسبب  التي فاتت  الواجبات املنزلية إجابةية مسئولعلى الطالب الذي يغيب. 

  ت املدرسية مك توجي ىات بسىيطة الواجبا إجابةيترك الطالب لألعتماد على النفس بقدر األم ان مى

 " للضرورة حتاج األمر لذلك "إن ا

 . مناهج القراءة

القىىىىراءة خىىىىالل برنىىىىام   مىىىىن واىىىىاتطبيىىىى  جميىىىىك املهىىىىارات التىىىىي تعلم الصىىىىف الثالىىىى  االبتىىىىدائيمىىىىن يبىىىىدأ الطىىىىالب 

اسىىتخالا النتىىائ  وخىىرائط القصىىة والرسىىوم البيانيىىة و  اتشخصىىيال تحليىىل. واىىذا يشىىمل املسىىتويات ةمتعىىدد

ال مىن مجىرد الترك ىز بد اتمهارات التفك ر التحليلي أثناء قراءة الرواي تطوير واذا من شدن . األحداث تسلسلل

 على األحداث.

 العروض التقديمية واملشاريع

حجىىىىىر الزاويىىىىىة لبنىىىىىاء الشخصىىىىىية والثقىىىىىة بىىىىىالنفس  الطىىىىىالبتقديميىىىىىة التىىىىىي يحضىىىىىراا ويلقي ىىىىىا عتبىىىىىر العىىىىىروض الت

 خالل العام الدراس ي.على األقل مرت ن  شفهيةتقديم عروض من م  يطلبوالطالقة. وبالتالي سوف 

 الرياضيات والعلوم

ضىىىىافية اإل  كتىىىىب واملىىىىالزماسىىىىتخدام الب مىىىىي مىىىىادتي الرياضىىىىيات والعلىىىىوما نقىىىىوم املنطقىىىىىلتعزيىىىىز مهىىىىارات التفك ىىىىر 

 .األول والثاني والثال  االبتدائيللصفوف 

 

  األنشطة املدرسية
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التىىي تن ىىي موااىىب الطىىالب وقىىدرا  م علىىى واملسىىابقات والىىرحالت املدرسىىية تقىدم املدرسىىة العديىىد مىىن األنشىىطة 

 .كما او موضح مى نتيجة العام الدراس ى التواصل املجتمعي النايح

 تاملسابقا

 قدرا  م بش ل تنافس ي منظم. الب وتن يتعد املسابقات من األنشطة التي تجذب الط

 الكريم القرآنمي حفظ وتجويد  اتمسابق 

 ةرياضي مسابقات 

 القراءة مسابقات مي 

 مسابقة الخط العربي 

 الرحالت املدرسية

خىالل الفصىل الدراسى ي األول وأخىرى خىالل الفصىل الدراسى ي  مرحلىةرحلة ميدانية تعليمية ل ل  تنظم املدرسة

 ي الفصول.عل الثاني تحت إشراف م

 ةحتفاالت واملناسبات الخاصاال 

يىوم  -ن اية العىام الدراسى ي  -املولد النبوي الشريف  -عيد تحرير س ناء  -يوم الحج  -عيد األضحى  -عيد الفطر 

وغ راىىىىىا مىىىىىىن  يىىىىىوم السىىىىىياحة -عيىىىىىد املعلىىىىىم  -يىىىىىوم املىىىىىرور  -الجىىىىىدود يىىىىىوم  -يىىىىىوم الكتىىىىىاب  -يىىىىىوم األرض  -الصىىىىىحة 

 املناسبات .

 التواصل مك املدرسة
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للمدرسة4   www.alhodaazhar.comاملوقك اإللكتروني 

 تراسال امل

 تي4باآل مسبوع األول من الدراسة إلبالغهاأل خالل  ولياء األمور خطاب أل  رسالس تم إ 

خىىىىالل  الطاالىىىىب والكشىىىىاكيل واألدوات التىىىىي سىىىىيحتاجهاطلبىىىىات املدرسىىىىية مىىىىن الكتىىىىب ال 

 .س ياالعام الدر 

 .نتيجة املدرسة 

 .جدول الحصص اليومي 

 .كيفية التواصل

  بدام األحداث املدرسية مي ن اية عل فصل دراس ي ةس تم إعطاء عل طالب نشر. 

 ستتواصل إدارة املدرسة مك ولي أمر الطالب طوال العام الدراس ي ملتابعة  

 .متحانات الشهريةالدراس ي للطالب من خالل الواجبات اليومية واال  ى املستو  

 .ةشتراك الطالب ك الطالبة مي األنشطة والرحالت املدرسيا 

 .ئ األخالقي للطالب من خالل متابعة سلوك  مك معلمي  وزمال  ى املستو  
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 للتواصل  مهمةعن طريق وسيلة 

 كراسة املتابعة 

 ن طريىى  كراسىىة املتابعىىة. يىىتم إرسىىال كراسىىة املتابعىىة يوميىىا تبىىادل املعلومىىات حىىول الطالىىب ي ىىون عىى

 مك الطالب ويجب على ولي األمر التوقيك على عل م حوظة مكتوبة.

 جتماع أولياء األمور ا 

يقوم املعلىم املدرسة على األقل عل فصل دراس ي كما او مقرر مي نتيجة  ةواحد ةمر اجتماع أولياء األمور يعقد 

 لآلباء الستخدامها من أجل مساعدة الطالب مي املنزل إذا لزم األمر..بتقديم مناهج محددة 

  العاجلة لألمور 

أي  .دفتىر املتابعىة أو االتصىال باملدرسىة ااتفيىامي أيىام خاصىة مىن خىالل مك املعلم أو اإلدارة يتم تحديد موعد  

 صوصية الطالب.مناقشة بشأن الطالب ال ينبغي أن تتم إال مع األفراد املعنيين من أجل حماية خ

  وسائل االتصال األخرى 

 االتصال التليفوني 

  (.الهاتف املحمول )الرسائل القص رة على 

 قتراحات ولألمور العاجلة .ستخدام  لالويمكن ا البريد اإللكتروني 

  لقىاء خخ ى ي ل مىن األفضىل تحديىد موعىد اوالقضايا السىلوكية للطالب التعلي ى ملناقشة املستوى

 ة.الئمل ل ست مئاملسا تلكالبريد اإللكتروني بشدن  وإرسال علماملمك 
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  ااتفيا.باملدرسة مي حالة الطوارئا يمكنك االتصال 

 أرقام التليفونات والبريد اإللكتروني

 0020238834226/27/28اواتف املدرسة4 

  01021116731/32املوبايل4 

  admin@alhodaschools.comإرسال بريد إلكتروني على اإلدارية العامةا يرجى  لألمور 

أو   primary@alhodaschools.com علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا يرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى إرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال بريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد إلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةعليمالتلألمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور 

alhodaschools.comkg@ 
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 تقييمال

نتظىىىام عىىىن طريىىى  التطبيقىىىات وأداء الواجبىىىات واملشىىىاركة مىىىى الفصىىىل واألنشىىىطة ويرسىىىل يىىىتم تقي ىىىيم الطالىىىب با

الربىىك متحىىان درجىىات نصىىف العىىام و ك تقريبىىا علىىى أن ي ىىون الثىىانى مىىك اأسىىابي 6اىىذا التقيىىيم لىىولى األمىىر مىىرة عىىل 

 الدراس ى.األخ ر مك إمتحان آخر العام 

 يمات والتوقيك علي ا .يعلى التق االطالععلى األباء  يجب

 الجوائز

 -4مي اذ  الحاالت التقديريةجوائز التمنح 

  ز السلوعى واألخالقيالتم. 

 ركة الفعالة مى األنشطة .ااملش 

 . التم ز مى املجاالت املختلفة 

 امل حون التفوق الدراس ي. 

  الكريم قرآنحفظ للالالتفوق مى. 
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 الحضور والغياب

 الحضور واالنصراف

 54:1من الساعة  بدايةالطالب  ةتستقبل املدرس  
ً
 صباحا

  54:7مي تمام الساعة  الصباحطابور يبدأ  
ً
 .صباحا

 من حضور الطابور. 5471الساعة بعد يصل إلى املدرسة  يحرم الطالب الذي 
ً
 صباحا

 0411السىاعة بعىد يصىل إلىى املدرسىة  يحرم الطالب الىذي  
ً
ثىالث مىرات مىي الشىهر مىن حضىور صىباحا

 ()املرت ن األولى والثانية = تحذير شفهيالحصة األولى 

  يبلى  ولىى األمىر بىدن يحضىر إلىى املدرسىة ألصىطحاب الطالىب لعىدم  حالىة تكىرار التىدخ ر بىدون عىذرمى

 السماح ل  بدخول الفصل.

 فقط. بل  املدرسةالتى تق يقبل التدخ ر بعذر مي الحاالت االستثنائية 

  عصرا 0411يتتهي اليوم الدراس ي مي تمام الساعة 

 ظهرا  0401نصراف يوم الخم س مى الساعة ا 

  م مىن املدرسىة التواجىد مىي موعىد أقصىا  ربىك أبنىا سىتالم يجب على أولياء األمور الىذين يحضىرون ال 

 .نصراف اليومينت اء موعد اال اساعة بعد 

  عافمي حالة التدخر عن املوعد املحدد يجب إبالغ إدارة املدرسة قبلها بوقت. 

  أي تغي ىر مىي مواعيىد الحضىىور واالنصىراف سى تم اإلعىىالن عنى  علىى موقىك املدرسىىة وإرسىال تنويى  إلىىى

 ولي األمر.



12 

 واإلجازات الطويلة الغياب

مذكرة طبية من الطب ىب املعىالج مىي اليىوم  يمقدعلي  تا يجب لظروف مرضية أيام 0إذا غاب الطالب أكثر من 

 .بالحضور لن يسمح ل   وإالفي  عود الذي ي

 الواجبىاتإعىداد  تسنى لهىاممتد حتى ي غيابأي  بخصواأسبوع على األقل قبل  فصلال ةإخطار معلمجب ي

 . بلالطالخاصة با

لطالىىىب لاملىىىواد  إعىىىادة عىىىنة مسىىىئولاملدرسىىىة. املدرسىىىة ل سىىىت  جىىىدول مىىىك العطىىىالت العائليىىىة تتعىىىارض  اليجىىىب أ

 .وولى األمر مسئول عن تحصيل ما فات  الرسمية العطالت غيب بدون عذر مي غ ر أوقاتتالذي ي

 املغادرة أثناء اليوم الدراس ي

سىتمارة الخاصىة بىذلك مىى اال  مىلءاليوم الدراس ى لعىذر مقبىول علىى ولىى األمىر  انت اءمى حالة خروج الطالب قبل 

إرسال موافقة كتابية مى السىن األكبىر مك عامى  قبل وقت األبالغوعلي  املراحل الصغرى ,وذل لطالب األستقبال 

. 

 الغياب بدون عذر

 ل.فصلل متفرق نيوما  01بدون عذر أو يوما متتالية  07عن الدراسة  يبغالذي يتب الالط عرضتي
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 سياسة االنضبات

 قواعد السلوك

 بما يلي4  االلتزامب الطاليجب على 

  بش ل منتظم ومي الوقت املحدد حصصالحضور جميك . 

  املناسبة كتب واألدواتاملواد والب حصةل ل  دستعدااال . 

 عامال . الزي املدرس ي ارتداء 

 إظهار االحترام تجا  اآلخرين. 

  وممتل ات املدرسة املتاحة ل  . مرتبةنظيفة و  أدوات الحفان على 

  ذلك قواعد السالمةااللتزام ب افة قواعد املدرسةا بما مي 

 علم أو اإلداري املختصملا التوج  إلىا مش لةوجود أي  ومي حالة االسلوك املنضبطااللتزام ب . 

  اإللكترونية ألجهزةا متثال لسياسة املدرسة الخاصة باستخداماإل. 

 والعلوم. كمبيوترال عاملاملكتبة وم االلتزام بقواعد 

 . األتزام بقواعد إستخدام السبورة الذكية 

  ل ىىات مىىى املدرسىىة علىىى ولىىى األمىىر دفىىك نفقىىات إصىىالح الضىىرر وفقىىا للىىوائح ة ممتضىىرار بد ىىمىىى حالىىة اال

 املدرسة.
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 سياسة الثواب والعقاب 

فهم أفعالىى  والنتىىائ  املترتبىىة علىىى السىىلوك لىىي طالىىبالتدكيىىد علىىى السىىلوك اإليجىىابي ومسىىاعدة عىىل يقىىوم املعلىىم ب

 طالىىىبالتحىىىدث مىىىك البملعلىىىم سىىىلوك الطالىىىبا يقىىىوم احاجىىىة لضىىىبط ال وعنىىىدغ ىىىر مقبىىىول.  وأ مقبىىىوالسىىىواء عىىىان 

مشىكالت أي العمىل معىا علمىا أمكىن لحىل والطىالب اآلبىاء واملعلمى ن علىى . يجىب منى  توقىكي ذاحول مىا حىدث ومىا

واألخصىىىىىىائي  الىىىىىىبالط مىىىىىكالتحىىىىىىدث بدير قىىىىىىوم امليا ا بشىىىىىى ل متكىىىىىرر عىىىىىىدواني اسىىىىىلوع الىىىىىىبظهىىىىىىر الطأ إذاسىىىىىلوكية. 

 .ذلكاألمر ملناقشة األسباب التى أدت  إلى ستدعاء ولى وا االجتماعي باملدرسة

ذ عىىدة إجىىراءات يىىنفيقىىوم املعلىىم بتا فصىىل أو املدرسىىةاعىىد الو قالأو كسىىر سىى ئا  اسىىلوع الطالىىبر اظهىىإ مىىي حالىىة

 أيام. 0من املدرسة ملدة  الفصلإلى  املنك من الفسحة أو حصة التربية الرياضيةتتراوح ب ن 

 األجهزة اإللكترونية

 ال يسمح للطالب باستخدام األجهزة التالية مي املدرسة4

 أجهزة  الهواتف املحمولةI-Pod  أو مشغالتMP3 

 األلعاب املحمولة 

مىىىي مكتىىىب اىىىا ؤ سىىىح  ا وإبقا  تماملدرسىىىة سىىى   مىىىيجىىىدأثنىىىاء توا أي مىىىن اىىىذ  األجهىىىزة اسىىىتخدامبب الىىىالط قىىىامإذا 

مىي مكتىب  دي أجهىزةوقوع انت اعىات الحقىةا سى تم االحتفىان بى . مي حالةالدراس ي مي ن اية اليومإلي  عاد تاإلدارة و 

يتم تنفيذ اذ  السياسىة و  فصل الدراس يللطالب حتى ن اية ال اايتم إعطاؤ لن و . وتسليمها إلى ولي األمراإلدارة 

عىىىن الدراسىىىة واألبتعىىىاد عىىىن الترك ىىىز املطلىىىوب للعمليىىىة  لطىىىالبا شىىىتتتتتسىىىبب مىىىي املىىىذعورة أعىىىال   جهىىىزةألن األ 

 املمتل ات.اذ  عن تلف أو سرقة  ةولئمس غ را واملدرسة ليميةالتع
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يجىب تىرك الهىاتف مىي فا يسى ادر يىوم المن أجىل االتصىال بوالديى  بعىد ال حمول لى الهاتف املإ البالط إذا احتاج

 إلى الطالب. ت عادإمكتب اإلدارةا حي  س تم االحتفان ب  حتى ن اية اليوم الدراس ي ثم 

 أيىةحىدوث مىي حالىة ومي حاالت الطىوارئ فقىط.  مي سيارة املدرسةو سمح للطالب استخدام الهواتف املحمولة 

 الهاتف وتسليم  إلى مكتب اإلدارة. سحبة شرفا يجوز للممن جانب الطالب مخالفات

 األنشطة التجارية

األنشىىىىطة الخ ريىىىة والعمىىىىل علىىىي إقامىىىة جمىىىك األمىىىىوال ألي سىىىبب مىىىن األسىىىىباب. تشىىىجك املدرسىىىىة يمنىىىك منعىىىا باتىىىىا 

املجتمعي ولكن ال يسمح للطالب االنخرات مي أي أنشىطة مىن اىذا القبيىل داخىل املدرسىة دون موافقىة مسىبقة 

 ال يسمح للطالب االشتراك مي أي نشات تجاري داخل املدرسة )مثل بيك السلك(.و إدارة املدرسة. من وإشراف 

 الزي املدرس ي

وكىذلك يجىب  اأنيقو  انظيف ي ون الطالب. يجب أن تعاليم ديتنا وثقافتنا مك يتما  ىالزي املدرس ي ل صميمتم ت

سىمح وال يوتنظيفهىا ظافر ن تقليم األ ال بد م. حجاب البنات م ويا وملفوفا بعنايةو  مرتباو  ازي نظيفأن ي ون ال

 .مطلقا طالء األظافراستخدام ب

 لىىىىون مناسىىىىبا وفقىىىىا بيوميىىىىا بال امىىىىلا بمىىىىا مىىىىي ذلىىىىك األحذيىىىىة  للمدرسىىىىةارتىىىىداء الىىىىزي الرسىىىى ي  يجىىىىب

 مكتب االستقبال. أو من خالل وجود مي اذا الكت باملللوصف 

 وكىىذلك  حصىىصجىىدول اللوفقىىا  حصىىة التربيىىة الرياضىىيةفقىىط مىىي يىىوم الىىزي الريايىى ي  اءرتىىديتبغىىي ا

 أثناء الرحالت املدرسية.
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 عقوبة عدم ارتداء الزي املدرس ي

 0حالىىىة تكىىىرار عىىىدم االلتىىىزام بىىىالزي أكثىىىر مىىىن مىىىي و. شىىىفهياال يحتىىىرم الىىىزي املدرسىىى ي تحىىىذيرا  يلىىىذب الىىىالطا تلقىىىىي

 يدرسى امل الىزي  بتتظىر مىي املكتبىة حتىى يىتم اسىتدعاء ولىي أمىر  لجلىي. و الفصىلدخول بىب الىا لن يسمح للطمرات

 .ل 

 املواصالت

 ات املدرسةسيار 

تعي ن  ا حي  يتممن وإلى املدرسةالطالب األكثر أمانا لنقل  يه الهدىدارس ملطالب التي تقدمها انقل  خدمة

واقىىف امل أثنىىاء وقىىوفهم مىىي اإلشىىراف علىىى الصىىغارلضىىمان سىىالمة طالبنىىاا يتبغىىي علىىى اآلبىىاء و ب. الىىطل ىىل  مقعىىد

ومىي حالىة وجىود أي ظىرف طىارئ يسىتلزم تغي ىر م ىان . املدرسىة أو أثنىاء الرعىوب والنىزول من ىا سيارةلاملخصصة 

 وأخىىىذ سىىىيارةمشىىىرفة الإلىىىى معلمىىىة الفصىىىل أو كتىىىابي تقىىىديم طلىىىب علىىىى ولىىىي األمىىىر يجىىىب زول الطالىىىبا رعىىىوبكن

 . املرحلةمدير  ةوافقم

مىىذكرة موقعىىة ب إعىىالم املدرسىىةيجىىب إلىىى أي خىىخص آخىىرا  طالىبمىىي حالىىة رغبىىة ولىىي األمىىر مىىي تسىىليم المالحظىة4 

 .إظهار بطاقة استالم الطالب من يتسلم الطالبويجب على   من

 قواعد استخدام سيارة املدرسة

 .م ياذ  التعليمات متواجدة بشئون الطلبة يوقك علي ا ولى األمر أثناء التقد
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 أوقات الصالة والوضوء

ا جماعىىىىىىة صىىىىىىالةالالطىىىىىىالب أثنىىىىىىاء الوضىىىىىىوء وآداء  باإلشىىىىىىراف علىىىىىىى األدوار واملشىىىىىىاي  ومشىىىىىىرفوان و علمىىىىىىيقىىىىىىوم امل

 .ولها وقت مخصص مى الجدول املدرس ى  آداب املسجدب ون مذكر يصالة و ال م انإلى  ف رافقون م

 الخدمات

 الطبية الخدمة

  بمبىىىىادئ  امللىىىىم علىىىىمة املدرسىىىىة أو املطب بىىىيىىىىتم التعامىىىىل مىىىىك الحىىىوادث الصىىىىغرى مىىىىن قبىىىىل  -الحىىىوادث

 .ى ولي األمرلوإرسالها إبتفاصيل الحادث كتابة مذكرة باملعلم  يقوماإلسعافات األولية. 

  فىىى اد( برفقىىىة ممرضىىىة الإلىىىى أقىىىرب مستشىىىفى )دار   بجىىىروح خط ىىىرةا سىىى تم نقلىىى الىىىبالط أصىىى بإذا

مىىىي املستشىىىفى. ويىىىتم إبىىىالغ  قىىابلت م. يىىىتم إخطىىار أوليىىىاء األمىىىور علىىىى الفىىىور ملأحىىىد املعلمىىى ناملدرسىىة أو 

 املدرسة. مدير

  أو القىىيء  ارتفىىاع شىديد مىىي درجىة الحىىرارة)مثىىل علىىى الطالىب شىديدة مرضىىية أعىىراض  ظهىور مىي حالىىة

 .صطحاب الطالب ل حضور وا األمور  املفرت(ا يتم إخطار أولياء

 الحصىىىبة مثىىىل ) معىىىدمىىىرض بىىىدي  إصىىىابت بعىىىد إلىىىى املدرسىىىة  طالىىىبعنىىىدما يعىىىود ال 4األمىىىراض املعديىىىة

فتىىرة  قضىىاءإال بعىىد  لصىىفل الو دخبىى الىىبيسىمح للطلىىن والسىىعال والت ىىاب الحلىى (ا  ئيري املىىايجىدالو 

 التقرير الطبي. تقديمو مي الب ت الحضانة 

 إذا أصى ب الطالىب   ىىا  ةالنظافىىة الشخصىياالاتمىام ب برجىاءعىدوىا الملنىك انتشىىار  4حشىرات الشىعر

 أيام (0البد من العالج الفورى وال يسمح بالحضور للمدرسة خالل فترة العالج )
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 املفقودات

 فقدان امي حالة  ما  م بحي  تعاد لهقلعمتابنككابتتك على جميك  كتابة اسمدكد من ت. 

 دور ال ةمك مشرفاملوجود ت ادو فقامل صندوق مي  اتيتم وضك جميك املفقود. 

  ت ملساعد الفصل ةمعلم إلىالطالب   جديا املفقود الشيئإذا لم يتم العثور على. 

  نحىل  ىاملىدة أسىبوع ن. بعىد ذلىك يىتم تخزين املفقىودات صىندوق املفقىودة مىي  باألشياء حتفانيتم اال  

 .القادم اآلباءاجتماع موعد 

 دار األيتام.إلى  إرسالها يتما عام الدراس يلم يطالب   ا أحد مي ن اية الأشياء  تإذا تبق 

  كمبيوترال عاملكتبة ومقواعد استخدام امل

 املكتبةاستخدام  عدقوا

 مىىرة ملىىدة أسىىبوع واحىىدا قابلىىة للتجديىىد   نبابحىىد أق ىى ى كتىى االسىىتعارة مىىن املكتبىىة ىىل طالىىب يحىى  ل

 .ملدة أسبوعواحدة 

  وأشىىىىرطة الفيىىىىديو  املدمجىىىىة)املوسىىىىوعات واملجىىىىالت واألقىىىىراا  املراجىىىىك اسىىىىتعارةال يسىىىىمح للطىىىىالب

 (.وأشرطة ال اس ت

  مىىي  .األولىىىللمىىرة ا يىىتم توجيىى  إنىىذار شىىفوي أو إتالفىى  الكتىىاب إلىىى املكتبىىة إعىىادةالطالىىب مىىي  تىىدخرإذا

 ستعارة من املكتبة حتى ن اية العام. ال ابلطالب لاملرة الثانيةا لن يسمح 

  كتىىىىىابدفك قيمىىىىىة اليطالب بىىىىىاسىىىىىأو أتلف مىىىىىن املكتبىىىىىة  إذا فقىىىىىد الطالىىىىىب الكتىىىىىاب الىىىىىذي اسىىىىىتعار  +

 املصروفات اإلدارية واملقدرة من قبل إدارة املدرسة.

 قبل الطباعة االستئذان. 



19 

 ءلزمالجميك ا ماحتر ا. 

 قواعد استخدام السبورة الذكية 

  السبورة الذكية باألصابك.ممنوع ملس 

  ي ا.لكتابة عللالسبورة الذكية الخاا باستخدم فقط القلم 

 ال تدعل أو تشرب عند استخدام السبورة الذكية. 

  عند االنت اء من استخدام  م ان السبورة الذكية الخاا بوضك القلم ال بد من. 

بنائنىا الطىالب علىى االلتىزام بقواعىد املدرسىة أ  مور واملدرسة لحكد على ان التعاون ب ن اولياء األ ومى الختام ن  

تقويىىة  علىىىيضىىا  ىىر مىىن تحمىىل املسىىئولية كمىىا تسىىاعد أيسىىاام بشىى ل كب ىىر مىىى بنىىاء خخصىىية سىىوية علىىى قىىدر كب

 الشعورباالنتماء للم ان الذى يع ش في  او يتعلم في 

 قوان ن .على احترام القواعد والكما يعتاد أيضا منذ الصغر 

 ,,,مك تمنياتنا البنائنا بالتوفي  والنجاح وشكرا جزيال لتعاونكم                             


