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 االعداديالقسم لطالبات  2020 -2019لعام   الالئحة الداخلية

  لتزام بها حرًصا على النظام واألنضباطعد ونظم على الجميع احترامها واالسير فيه الجماعة وفقًا لقواتالمدرسة هى بيتك الثانى 

 

 لتزام بضوابط المدرسة والتوقيع بالعلمء قراءة الالئحة واإلبرجا

 

 

 

 مقدمة : 

  متميزة شخصية  وذات العصر تغيرات ومواكبة المجتمع مع التعامل على قادرة  مبدعة طالبة تهدف المدرسة الي إعداد

 . وطنها رقى فى وتساهم الحميدة واألخالق بالقيم تتحلى ومستقلة

 

المناخ المناسب لتحقيق هذه  والعمل علي تهيئة اإلنسانية العالقات قواعد ا علي إرساءتركز المدرسة اهتمامهكما 

 . الرسالة بالتعاون الوثيق بين كل من ادارة المدرسة والمعلمين واولياء األمور

 

 اإلنضباط السلوكي بالمدرسة

 والغياب  بخصوص الحضور واالنصراف: أوالً 

 . 7.50وذلك استعدادا لطابور الصباح وتحية العلم حيث يدق الجرس الساعة  7:45برجاء حضور الطالبات قبل الساعة   ▪

 عن الميعاد المحدد سيتم اخطار ولّي األمر بإنذار كتابي. مرات ( 5)  في حالة تكرار تأخر الطالبة ▪

 . سيحسب لها نصف يوم غيابواذا تكرر بعد ذلك  ▪

  حتي بداية الحصة الثانية. ستحرم من دخول الفصل  8.10الساعة عند حضور الطالبة بعد  ▪

 وبذلك تُحرم من اليوم الدراسي.  8.30سمح للطالبة بالدخول بعد الساعة ولن ي       

 اليوم الدراسي أو بعد أداء امتحانات الشهر نهائياً  .  أثناء غير مسموح بخروج الطالبات من المدرسة  ▪

 عن اليوم بأكمله.ويعد التغيب في أي وقت اثناء اليوم الدراسي تغيباً        

 

وائح الوزارية فلن يسمح للطالبات بالغياب دون عذر مقبول ويتعين على الطالبة إحضار ورقة الغياب الحاصلة عليها من المدرسةةة لطبقا ل ▪

 .في اليوم التالي للغيابوذلك شرط لدخول الفصل  وتسليمها لمسئولة الغياب موضحة فيها سبب الغياب وتوقيع ولي األمر

 .درجاتها في االمتحان صفرا تحتسببطولة رياضية بسبب أو  ( شهادة طبية) يبت الطالبة أثناء االمتحان بدون عذر رسمي إذا تغ ▪

 تحرم الطالبة المتغيبة عن اليوم الدراسي من ممارسة اي نشاط متعلق بذلك اليوم من مجموعات او انشطة. ▪

 من عدد ايام الدراسة الفعلية (. %85 يجب مراعاة اال تتجاوز نسبة ايام الغياب المحددة علي ) ▪

 ً  الزي المدرسيبتعليمات خاصة : ثانيا
 االلتزام بالزى المدرسى من الضروريات وسوف يتابع مسئولو القسم هذا األمر  

 ستحرم الطالبة من دخول الفصللتزام وفى حالة تكرار عدم اال

 لدراسة على النحو التالي:الزي المدرسي كامال من اليوم األول ل بارتداءالطالبات  تلتزم

 ووشاح ) سكارف ( كحلةةي او ابةةي   سادة  باالضافة الي جاكيت كحليالخاص بالمدرسة  البولوو واسع سادة زرق غامق بنطلون جينز أ ▪

 سادة. ( بي أ - كحلي توكة شعر )بي  وأسود وشراب أوحذاء جلد في الشتاء 

 ممنوع ارتداء بادي كارينا تحت البولو النصف كم ( فقطابي   بندانهالوحجاب ال النسبة للطالبات المحجبات )ب **

أما بالنسبة ليوم حصة التربية الرياضية  فترتدى الطالبة الزي المدرسي الخاص باأللعاب مع ارتداء حذاء رياضي أسود أو أبيض فقططط  ▪

 واليسمح بارتداء الزى الرياضى فى األيام العادية.

حيث انها ستطبق بكل حزم علي اي   ة الالئحة واإللتزام بضوابط المدرسة والتوقيع بالعلمبرجاء قراء

 طالبة تحيد عن النظام العام. 



 

 ً  النظام العام: ثالثا

أو مدرسين(  طالبات)  لطالبة احترام األخرين فإن أى سلوك غير مرغوب فيه تجاه اآلخرينيجب على ا

 .قد يصل الي الحرمان من اليوم الدراسي اً حازمسيكون عقاب فال
والوقةوف فةي الطةابور  الطالبة التوجةهيجب على جرس ال يدقأن اذ بمجرد فسحة الوبعد وتحية العلم يجب على الطالبة االلتزام بنظام الطابور في الصباح  ▪

تحرم الطالبة مةن الفسةحة فةي أخرت عن الوقوف اذا ت وممنوع نهائياً في المدرسة .وما شابه مع العلم ان اللبان والتوقف عن تناول المأكوالت والمشروبات 

البةة. وكةذلك سةجل لاليجابيةات وذلةك لمكافةأة الطالبةة علما بانه يوجد سجل خاص لدي مشرفة القسم تسةجل بةه المخالفةات والجةزاءات الموقعةة علةي كةل ط .اليوم التالي

 الملتزمة.

 .مأكوالت أو مشروبات ةوعدم تناول أي  الفصلتلتزم الطالبة الهدوء والنظام في  ▪

لى الفور بتوقيةع رسة ع( ستقوم المد....إذا تسببت الطالبة في إتالف أي من األثاث المدرسي )المكتب أو السبورة أو أجهزة الحاسب اآللي أو أدوات المعمل ▪

 (. يكتورروتمنع إدارة المدرسة استخدام الطالبة ألي نوع من أنواع الكو . )لية المناسبة على الطالبةلماالغرامة ا

 يحظر النوم في الفصل واثناء الشرح فاذا تكرر ذلك يتم استدعاء ولي األمر وتعهده بعدم تكرار ذلك وذلك من خالل انذار كتابي . ▪

 .سيتم استدعاء ولي األمرتزوير توقيع ولي األمر في حالة اكتشاف  ▪

 وعند االهمال المتكرر سيتم استدعاء ولي األمر. E-Learningااللتزام بعمل الواجبات المدرسية وكذلك متابعة كل ما يكتب علي ال  يجب ▪

 سيتم مصادرتها عند رئيسة القسم. . وان وجدتزجاجات قابلة للكسر ( –مقص  –على الطالبة ) كاتر  اً دوات تمثل خطرإحضار أى أ عدم ▪

وططالء  والحنة والضطفاير الملونطةالمكيطاج وصطبغات الشطعرارتداء أو استخدام أي اكسسوارات مخالفةة للةزي المدرسةي أو أي مةن ب  غير مسموح للطالبة ▪

 يع مخالفة مالية.في حالة المخالفة يتم توق ( أما األذن فيكتفي بحلق واحد فقط  Piercingوعمل ثقب في األنف )  االظافر

  )الدين هلل والوطن للجميع ( ▪

 يحظر تماما المناقشة او نشر اي مطبوعات لها عالقة بالدين او السياسة ألن ذلك يعرض الطالبة للمساءلةلذلك        

نهايةة العةام يحظر احضار اي مجالت او صور خاصة او كتب روائية واستخدامها داخل المدرسة او في الفصل .. سةيتم مصةادرتها حتةي  ▪

 الدراسي مع انذار كتابي لولي األمر.

 في اإلساءة الي اي فرد داخل المؤسسة التعليمية,     Face bookيمنع منعاً باتاً استخدام االنترنت  و ال  ▪

  سةحتي الساعة الرابعة والنصف في اليوم الذي تحدده المدروالحجز بداخل المدرسة  للمساءلة ألن ذلك يعرض الطالبة       

وقطد ترتطب علطي ذلطك في حالة الغياب المتكرر او اذا كان سلوك الطالبة غير الئق بداية من المرحلة االعدادية وطوال فترة المرحلة الثانوية   ▪

 حفل الخريجات.فقرات تٌحرم الطالبة من االشتراك في  انذارا مكتوبا او حجز بالمدرسة ...

جهزة الكترونية داخل المدرسطة بكافطة أنواعهطا وفطي حطال مخالفطة أية أيٌحظرعلي الطالبات إحضار او استخدام  ▪

الطالبة للتعليمات واستخدام هذه األجهزة داخل المدرسة ... ستقوم إدارة المدرسة بالتحفظ عليها ولن تٌسلّم لهطا 

   أو لولّي أمرها اال مع نهاية العام الدراسي. 

 

 مقتنيات ثمينة ....( –مشغوالت ذهبية  –المدرسة غير مسئولة عن فقدان اي متعلقات شخصية للطالبة ليست لها عالقة بالمدرسة ) محمول  ▪

 

 الشعر .....( –رجاء االهتمام بالنظافة الشخصية ) نظافة الزي  ▪

 

 شراء ( –يحذر التعامل المالي بين الطالبات ) بيع  ▪

 

 

 ً     :لياء األمورخاص بالسادة أو: رابعا

 -تحرص المدرسة علي التواصل المستمر مع سيادتكم وذلك بطرق متعددة وذلك من خالل :

 مقابلة رؤساء األقسام واعضاء هيئة التدريس وفقا للجدول الذي يتم توزيعة في بداية كل فصل دراسي. •

 ارسال دعوات لحضور اجتماعات دورية او ندوات. •

 جود باالدارة.صندوق المقترحات والشكاوي المو •

 تلقي رسائل عبر البريد األلكتروني وفحصها والرد عليها. •

 الشهادة التي تضم درجات الطالبة في االمتحانات وذلك ليكون ولي المر علي علم بالمستوي العلمي لنجلته. •

 ارسال انذارات كتابية في حالة خروج نجلتكم عن النظام. •

 استدعاء لسيادتكم اذا تطلب األمر. •



 

 

 

 

 ء رجا
ا علةى   2.45وحتةي السةاعة  2.00ومةن السةاعة   8.30وحتي السةاعة  7.30عدم دخول المدرسة أو الوقوف أمام الباب الرئيسى من الساعة  ▪ حفاظةً

 النظام واألمن .

مقابلةة أعضةاء هيئةة الفناء أثنةاء اليةوم الدراسةي أو خةالل الفسةحة أو االمتحانةات باسةتثناء المواعيةد المخصصةة ل الوقوف في المدرسة أو عدم دخول ▪

 . ورجاء االلتزام بها والتى سيتم اإلعالن عنها . التدريس

 .عاملة لتسليمها للطالبةأى يرجى عدم تسليم أي أدوات لعامل األمن أو  ▪

م ادارة تقوسة و يةثثر علةى تحصةيلها الدراسةيأو عقةاب يرجى التعاون مع المدرسة في الحد من ظاهرة الغيةاب حتةى ال تتعةرض الطالبةة ألي إجةراء  ▪

 المدرسة بتنفيذ الالئحة الوزارية المرفقة.

 علي الطالبات يجب ان تعاد الي المدرسة موقعة من األهل في مدة أقصاها ثالثة أيام. الشهادة واوراق االمتحانعند توزيع  ▪

لةذلك ترجةو إدارة المدرسةة أوليةاء   حرصا على صحة وسالمة الطالبات قامت إدارة المدرسة بمنع بع  المأكوالت كالشيبسي والمشةروبات الغازيةة ▪

 .األمور التعاون في هذا الصدد

 يرجي عدم حجز اي مواعيد لالطباء خالل اليوم الدراسي. ▪

رسال ذلطك فطي خططاب خطاص طبقاً لما تتطلبه حالتها ويمكن إوذلك لمراعاتها  وجود أية مشكلة صحية خاصة لدى الطالبة خطارنا في حالة برجاء إ ▪

   .الي رئيسة القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاص بالئحة االنضباط السلوكي المدرسي    2014/  5/  20بتاريخ  234وفقا للقرار الوزاري رقم     

ً شفوي  اً سوف توجه لها ادارة المدرسة انذارخروج للطالبة عن التعليمات المشار إليها سلفاً ي أ •  . ا

 .او استدعاء له ولي األمر  إلىوتعهد كتابي بعدم تكرار الخطأ او المخالفة  نذاررسال إقوم إدارة المدرسة بإسوف تالقويم في حالة تكرار الخطأ او السلوك غير  •

    سوف يحق للمدرسة اتخاذ ما تراه مناسباً في سبيل تقويم علي االنذارفاذا تخلف عن الحضور في الموعد المقرر او في حالة االمتناع عن التوقيع         

  البة.الط        

 . في اليوم الذي تحدده المدرسة  يالدراساليوم في المدرسة بعد انتهاء حجز الطالبة عقوبة إلى  المدرسةبعد ذلك سوف تضطر ثم      

 . وفي بع  الحاالت يمكن للمدرسة تطبيق الفصل الداخلي للطالبة       

 .لداخلية والخارجيةاهذا ويحق للمدرسة حرمان الطالبة مثقتا من الرحالت المدرسية      

 .  يتم فصل الطالبةالمعلمين او ادارة المدرسة الطالبات او  العمال او بالقول او الفعل علياو ولّى أمرها اعتداء الطالبة  في حالة  •

ي األنشطة والمجطاالت والمتميزين فومن جهة اخري تقوم ادارة المدرسة بدعم وتشجيع الطالب الملتزمين بالنظام واالنضباط المدرسي              

 المختلفة بمنحهم شهادات تقدير .

 نشكرتفهمكم لما سبق ,, 

 مع تمنيات إدارة المدرسة بعام دراسي موفق سعيد

 .الفصل رائدةبرجاء التوقيع على الجزء األسفل و إعادته إلى 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مدرسة جيرار

بالالئحة الداخلية باني تسلمت التعليمات واإلرشادات الخاصة   ---------------------------------اقر أنا ولي أمر الطالبة / 

 . أنى على علم تام بمضمونها و عدادية االللمرحلة 

           بالعلم : توقيع الطالبة                            

 بالعلم واالستالمولي األمر توقيع ....................................                                                                  
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 ظات واقتراحات حمال
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