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  يالنظــام الداخلــ ٢. ١. ٨
    

 التعايش قام مدرسو المدرسة بالتعاون مع مجلس ا�باء واتحاد الطالبات بوضع ھذا النظام وھو يھدف إلى تنظيم
   ،بالمدرسة

 :عاة النقاط التالية بكل تفاصيلھا مرامع وجوب

  

  .ص عليه المنصوي الموعد المحدد لتحية العلم مرتديات الزى المدرسفيتأتى الطالبات  .١

  .، إK بمصاحبة أحد أعضاء ھيئة التدريس المدرسة قبل تحية العلميمبان دخول يمنع .٢

تتجه الطالبات بالصفوف من اQول حتى الثالث إلى فصولھن أو الحجرات المتخصصة قبل تحية العلم،  .٣
  .  المواديس عشر بعد تحية العلم وذلك بنظام وتحت إشراف مدريوالطالبات بالصفوف من الرابع حتى الثان

  . المدرسة Qن الضوضاء تزعج الطالبات أثناء الدراسةي الحفاظ على الھدوء داخل مبانيينبغ .٤

  .كل طالبة مسئولة عن نظافة المدرسة والقمامة مكانھا س[ل المھم[ت .٥

 تحدثھا التي وأولياء اQمور مسئولون عن اQضرار ،يجب التعامل بحرص مع اQدوات المدرسية واQثاثات .٦
  .عمدطالبات عن ال

  . وK تتحمل المدرسة المسئولية عنھا،كل طالبة مسئولة عن ممتلكاتھا الشخصية .٧

 وذلك بأسرع وقت ممكن ، بالفناءتقضيھا الطالبات التي حةتذھب جميع الطالبات إلى فناء المدرسة عند بداية الفس .٨
  .  والمدرسون مسئولون عن إغ[ق الفصل بالمفتاح،ومن أقصر طريق

،            ت موافقة أحد أعضاء ھيئة التدريس، وتتطلب اKستثناءاة المدرسة أثناء الفسحي مبانفياجد الطالبات  تويمنع .٩
  . دفتر الفصلفيعلى أن يتم تدوين الموافقة 

 الس[ل واQوعية المخصصة فيويجب إلقاء المھم[ت   ملعب كرة السلة فقط،في ةيسمح بلعب الكرة أثناء الفسح .١٠
  . لذلك

 وK يسمح ، فناء المدرسة فقطفيوالمشروبات اQخرى  تناول مأكوKت الكانتين والمشروبات الساخنة يكون .١١
 .اللب إلى المدرسةبتناول اQطعمة والمشروبات أثناء الحصص باستثناء الماء، وممنوع إحضار اللبان و

يقوم المدرس : ، اKستثناءالدراسيK يسمح بعمل طلبيات لoطعمة والمشروبات من خارج المدرسة خ[ل اليوم  .١٢
  . الفصل على سبيل المثالفي موقف بعينه، من أجل احتفال فيبعمل طلبية 

رائدة الفصل أن تبلغ  خمس دقائق من بداية الحصة يجب على  مرور حالة عدم حضور مدرس المادة بعدفي .١٣
 ). مكتب نائب المدير أو مكتب السكرتاريةفي (نائب المدير

  . على اvط[قالدراسيللطالبات بمغادرة المدرسة أثناء اليوم K يسمح  .١٤

اف  ويقوم مدرسو المواد باvشر، المدرسة من أقصر طريقي تغادر كل الطالبات مبانالدراسيعند نھاية اليوم  .١٥
  الحصة اQخيرةفيالمادة  ومدرس ، وذلك قبل موعد الجرس بدقيقة أو دقيقتين،يعلى نزول الصفين اQول والثان

  . مسئول عن إغ[ق الفصل بالمفتاح

 جزء من ھذا النظام يالملعب وحمام السباحة واQتوبيسات باvضافة إلى الزى المدرساستخدام القواعد الخاصة ب .١٦
 .يالداخل

  )آيبود، آيباد، الخ،  3MPالتليفون المحمول، (بط استخدام اQجھزة اKلكترونية اضو .١٧

 قبل وبعد اليوم الدراسي آيبود، آيباد، الخ،  MP3ن المحمول، مثل التليفويسمح باستخدام اQجھزة اKلكترونية 
يجب غلق تلك اQجھزة فور دخول المدرسة، وتبقى مغلقة بحقيبة المدرسة أو الحقيبة . وفي سيارة المدرسة  

ًكما يجب أن تبقى مغلقة أيضا خ[ل حصص مجموعات . الشخصية طوال اليوم الدراسي حتى انتھاء آخر حصة
  .النشاط
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Kغراض تعليمية خ[ل الحصة بموافقة المدرس:ستثناءاتاQ لكترونيةKجھزة اQيسمح باستخدام تلك ا .  

 باستخدامھا خ[ل الفسحة أو الحصص الخالية على التراس فقط وليس في ١٢ و١١الصف يسمح لطالبات 
  .الفصل

 أيام من مكتب ٣ استعادته بعد ويمكنھا.  يتم سحب الجھاز من الطالبة عند أول خرق لھذه القاعدة:اvجراءات  
  .عند تكرار ذلك للمرة الثانية K يستعاد إK بعد أسبوع ويسلم لولي اQمر. السكرتارية

 : استخدام التراس .١٨

  . التراسفي عشر فقط بالتواجد يثان عشر والييسمح لطالبات الصفين الحاد  

 . من المدرسين اصطحاب فصله إلى التراس لتنفيذ الحصة ھناكيويستطيع أ  

  

  )٤/٢/٢٠١٥ بتاريخ  للسادة أعضاء ھيئة التدريس لقرار اKجتماع العامطبقا الصيغة الجديدة (


