
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مدارس نفرتاري الدولٌة هً مإسسة تربٌة وتعلٌم تتضافر فٌها جهود 
للعمل  (طالب وأولٌاء أمور وعاملٌن)جمٌع أفراد المإسسة التعلٌمٌة 

 .على الحفاظ على هذه المهمة
توفر الحٌاة المدرسٌة للطالب فرصة اكتشاؾ شخصٌته والتعبٌر عنها 

 . مع االحترام الكامل لحرٌة وحقوق اآلخرٌن
تهدؾ هذه الالئحة إلى تدرٌب الطالب تدرٌجٌاً على تحمل المسئولٌة 

 .وتنظٌم الحقوق والواجبات لكل فرد داخل المإسسة المدرسٌة
جمٌع العاملٌن بالمدرسة علٌهم االلتزام بهذه الالئحة والعمل على 

 .تطبٌقها
 
 
 
 

 : أهداؾ المدرسة األساسٌة هً
 الحٌادٌة والعلمانٌة 
 العمل 
 االلتزام والدقة 
 قبول اآلخر واحترام شخصٌته ومعتقداته 
 المساواة فً الفرص والمعاملة 
  ضمان الحماٌة من أي شكل من أشكال العنؾ النفسً أو

 الجسدي أو المعنوي
 عدم لجوء أي فرد الستخدام العنؾ 
  االحترام المتبادل بٌن الطالب بعضهم البعض وبٌن الطالب

 .والبالؽٌن
 

 
 
 

ٌتمتع كل فرد داخل المإسسة المدرسٌة بحرٌة التعبٌر عن رأٌه فً 
 .إطار من التسامح واحترام قواعد العمل داخل المدرسة

 
 

 

 :ٌتمتع الطالب بالحق فً
  التربٌة بما ٌسمح له بتنمٌة شخصٌته واالرتقاء بمستواه

 واالندماج فً الحٌاة المدرسٌة والمهنٌة وممارسة مواطنته
 ًفله حقوق وعلٌه واجبات : الحماٌة فً اإلطار المدرس

 محددة قانوناً 
  النجاح داخل المدرسة وفقاً إلمكاناته وطموحاته وعمله

 الشخصً
  الحصول على المعلومة والنصٌحة خاصة فٌما ٌتعلق

 بالتوجٌه
  األسرة )المشاركة فً  الجماعات الموجودة داخل المدرسة

 (االجتماعٌة التربوٌة، الجماعة الرٌاضٌة
  التعبٌر بشكل فردى أو جماعً عن طرٌق نواب الفصول

ٌجوز لهإالء النواب االجتماع بزمالئهم بعد . المنتخبٌن
 .الحصول على تصرٌح من مدٌر المدرسة

 
ألولٌاء أمور الطالب الحق فً الحصول على المعلومات الخاصة 

بتعلٌم أبنائهم، وفً القٌام  بدور التوجٌه كما أنهم مدعوون للمشاركة 
 .فى الحٌاة المدرسٌة

 
 
 
 

 :مواعٌد الحصص. 3.1

 
 .تتم عملٌة دخول المدرسة واالنصراؾ منها  بهدوء

 

 تنتهً فً تبدأ فً 

 8.20 7.25 الحصة األولى

 9.15 8.20 الحصة الثانٌة

 9.50 9.15 استراحة

 10.45 9.50 الحصة الثالثة

 11.40 10.45 الحصة الرابعة

 12.35 11.40 الحصة الخامسة

 13.00 12.35 استراحة

 13.55 13.00 الحصة السادسة

 14.45 13.55 الحصة السابعة

 
 . دقٌقة55مدة الحصة 

ٌجب على جمٌع أعضاء المإسسة المدرسٌة االلتزام بهذه المواعٌد 
 .واحترامها

 

 مدارس نفرتارى الدولٌة

 الالئحة الداخلٌة

 الدٌباجة

 األهداؾ العامة .1

الحقوق فً المإسسة المدرسٌة. 2  

 تنظٌم الحٌاة المدرسٌة. 3



 
 

 
 

 
  الزى المدرس3.2ً

 
وفى حالة التقصٌر ؼٌر المبرر . ارتداء الزى المدرسً كامالً إجباري

ض الطالب للعقاب  . فً دفتر المراسالت الرقمً عرَّ
 

 االلتزام. 3.3

 
 :ٌلتزم الطالب بما ٌلً

  ًحضور جمٌع الحصص اإللزامٌة واالختٌارٌة المقٌدة ف
 .الجدول ومعه الكتب واألدوات الالزمة

  القٌام بجمٌع األعمال الكتابٌة و الشفوٌة المطلوبة منه السٌما
 .امتحانات تحدٌد المستوى اإللزامٌة فً موعدها المحدد

 االلتزام بقواعد امتحانات تحدٌد المستوى. 
 

 .أي ؼٌاب مصرح به مسبقاً ٌجب أن ٌقدم مباشرة إلى المدرس المعنً
 

  التؤخٌر 3.4

 
ٌضر التؤخٌر . ال ٌسمح بالتؤخٌر إال فً حالة وجود ظرؾ قهري

تبدأ الحصص . بانتظام الطالب فً المدرسة و ٌربك سٌر الحصص
ٌتقدم الطالب المتؤخر بدفتر المراسالت إلى مسئول . عند دق الجرس

 .الحٌاة المدرسٌة للحصول على إذن دخول للحصة
 .ٌتم إبالغ  أولٌاء األمور بؤي تؤخٌر وعلٌهم تبرٌر ذلك

 5إذا زاد التؤخٌر عن . إذا تكرر التؤخٌر ٌتعرض  الطالب للعقاب
 .دقائق ال ٌسمح للطالب بدخول الحصة وٌظل باالستقبال

أما بالنسبة للمدرسٌن أو العاملٌن المتؤخرٌن، فعلٌهم إبالغ اإلدارة على 
وجه السرعة حتى ٌتم اتخاذ إجراء سرٌع ومناسب مع الطالب 

 .المعنٌٌن
 

  الغٌاب3.5

 
ٌنبؽً على جمٌع العاملٌن بالمدرسة التقدم بطلب ؼٌاب إلى اإلدارة مع 

 . ساعة48توضٌح السبب وذلك فً خالل 

اتصال )أما بالنسبة للطالب، ٌقوم أولٌاء األمور فً أسرع وقت ممكن 
 .بإخبار المستشار التربوي (هاتفً فً الصباح أو الظهٌرة

عند عودة الطالب، وقبل دخول الحصة، ٌتوجه إجبارٌاً إلى مكتب 
ومن ثم . الحٌاة المدرسٌة ومعه عذر كتابً مبرر وموقع من األسرة

 .ٌتم إعطاإه إذن بدخول الفصل
 
 

 
 .إذا كان الؽٌاب متوقع مسبقاً، ٌُرسل بخطاب إلى المستشار التربوي

إذا حدث أي ؼٌاب ؼٌر مبرر، ٌتم إبالغ األسرة وعلٌها إعادة 
 .اإلخطار مرفق به تبرٌر موجه للمستشار التربوي

 
 
 
 
 
 

  حصص بدون تدرٌس3.6

 
 .تعنى الحٌاة المدرسٌة بالطالب فً حالة ؼٌاب المدرس

 

 الشطب. 3.7

 
ٌحصل أي طالب ٌؽادر المدرسة أثناء السنة الدراسٌة،  بناءاً على 
طلب كتابً ومبرر من ولً أمره، على شهادة توجٌه موقعة من 

هذا المستند ٌسمح للطالب بإعادة .مدٌر المدرسة والمسئول اإلداري
التسجٌل فً مدرسة أخرى، وال ٌتم استخرج هذه الشهادة إال فً 

 .حالة تحقق إدارة المدرسة من سالمة موقؾ الطالب تجاه المدرسة
 

 
 
 

تجتمع لجنة الصحة واألمن لتقٌٌم المخاطر المحتملة وتحدٌد . 4.1

المشاكل المتعلقة بالصحة والتحقٌق فً الملفات التً ترفع إلى 
 .مجلس اإلدارة

 
 فً القاعات والممرات والبهو. 4.1.1

. تتم عملٌة التنقل فً الممرات والفناء وقاعة االستقبال فً هدوء تام
 :وٌمنع الطالب  من

  بلؽة ؼٌر الفرنسٌة  (الفصول)التحدث داخل قاعات الدرس
 سوى فً حصص اللؽات األجنبٌة،

 الجلوس فً أحد القاعات بدون صحبة مسئول 
 الجلوس فً الممرات أو البهو 
 دخول حجرة المدرسٌن 

  

 الؽٌاب المتعمد و التؤخٌر المتكرر ٌعتبر خطؤ ٌتم التعامل معه 

.معاملة اإلخالل بالنظام  

قواعد الحٌاة داخل المدرسة. 4  



 
 

 
 

 

  

 الممنوعات. 4.1.2

 :ممنوع منعاً باتاً 

 اصطحاب أشٌاء خطٌرة أوكل ما ٌمكن استخدامه كسالح 
  وبصورة أعم، استخدام أشٌاء ال عالقة لها باألنشطة التعلٌمٌة

 ،(......برامج مراسالت، ُمسجل  - ألعاب)
  هواتؾ محمولة، ُمشؽل إم )استخدام أجهزة تسجٌل أو تصوٌر

 .داخل الفصول أو فً أماكن الحٌاة المدرسٌة (بً ثري 
 

  تعلٌمات األمن4.1.3

 
 
 
 
 
 

 دخول المدرسة. 4.1.4

 
ال ٌجوز ألي شخص ؼرٌب  . ٌمنع تسهٌل دخول الؽرباء إلى المدرسة

دخول المدرسة بدون تصرٌح من مدٌر المدرسة، وفى جمٌع الحاالت 
 .ٌجب أن ٌتوجه الزائر أوالً لمكتب االستقبال

 

 احترام الذات واآلخرٌن. 4.2

ٌجب على كل فرد احترام جمٌع أعضاء المدرسة والتعامل مع الجمٌع 
بسلوك مناسب واالمتناع عن استخدام أي إهانة أو ألفاظ بذٌئة، أو 

 .العنؾ الشفوي أو البدنً
 .ُتمنع أي لعبة من شؤنها اإلضرار بالسالمة البدنٌة

ٌتوجب على كل عضو فً العملٌة التعلٌمٌة التدخل فً أي وقت لمنع 
 .الفوضى

المبانً والمساحات ؼٌر )ممنوع منعاً باتاً التدخٌن داخل  المدرسة 
 .(المؽطاة

تعتبر  (...تقلٌد توقٌع، تزوٌر شهادة مرضٌة، نسخ )أي محاولة للؽش 
 .خطؤ جسٌم

 
 

 
 
 

 (اللبان)ممنوع البصق أو مضػ العلك 
 

 الحفاظ على المبانً والممتلكات. 4.3

 
: ٌتوجب على كل فرد الحفاظ على ممتلكات اآلخرٌن والمدرسة

 ...المبانً، المنشآت، الكتب، األدوات
وبجب علٌه تجلٌدها . كل طالب مسئول عن الكتب التً ٌتسلمها

 .ووضع اسمه علٌها
وبصورة أعم، ٌتعرض كل من ٌفقد أدوات تمتلكها المدرسة أو 

ٌتلفها إلى العقاب وٌتم الرجوع لألسرة للقٌام بإصالحها أو 
 .التعوٌض عنها مادٌاً 

 
ولتفادى أي سبب للنزاع أو الفقدان، . الطالب مسئول عن أدواته

ٌوصى عدم اصطحاب أشٌاء ثمٌنة إلى المدرسة  
 . أو ما شابه ذلك (...مجوهرات،هواتؾ محمولة)

 .والمدرسة غٌر مسئولة عن أي حالة فقدان أو سرقة أو تلف
 

 الرعاٌة والعٌادة والطوارئ الطبٌة
الذي ٌتم " السجل الطبً"ٌتوجب على األسرة أن تستوفى بدقة 

ٌجب . تسلمه عند التسجٌل بهدؾ ضمان العناٌة المناسبة لكل طالب
أن تحتفظ المدرسة برقم هاتؾ المسئول القانونً عن الطالب أو فً 

 .حالة عدم تواجده برقم أحد األقارب أو الجٌران
 

فً حالة حدوث أي حادث أو توعك داخل المدرسة، ٌتم إخبار 
وفى حاالت . المسئول األقرب عن الطالب بوقوع أي حادث

. الحوادث أو الطوارئ، تقوم سكرتارٌة المدرسة بإبالغ األسرة
المدرسة ؼٌر مسئولة عن اصطحاب األطفال المرضى إلى 
 .منازلهم ولكن األسرة هً الملزمة بذلك وفقاُ لمقتضى األمور

 
 

صنادٌق اإلنذار، )من األهمٌة بمكان الحفاظ على معدات األمان 

الموجودة فً  (طفاٌات الحرٌق، خراطٌم مٌاه الخاصة باإلطفاء

 .مبانً المدرسة ألنها قد تنقذ الحٌاة فً حاالت الكوارث

.ٌرتدى كل أفراد المدرسة زٌاً نظٌفاً ومالئماً   

ٌجب على كل طالب ٌقوم بزٌارة العٌادة التوجه إلى خدمة 

 .الحٌاة المدرسٌة لتسجٌل هذه الزٌارة فى دفتر المراسالت



 
 

 
 

 

 

 
وٌقوم كل طالب ٌخضع . ال ٌحمل الطالب أي أدوٌة داخل المدرسة

لعالج معٌن بتسلٌم األدوٌة إلى طبٌب المدرسة مرفق بها روشتة طبٌة 
 .وتصرٌح من األسرة باستخدامها (أو صورة منها)
 
 
 

 
ٌجب التمٌٌز بٌن العقوبات المدرسٌة والجزاءات التؤدٌبٌة مما ٌسمح 

تها وٌعطً الفرصة لكل مسئول . باألخذ فً االعتبار تعدد األخطاء وحدَّ
 .ممارسة دوره التربويلفً المدرسة 

 
ٌعنى المدرسون والعاملون باإلدارة ومسئولو التربٌة أو المتابعة 

بالعقوبات المدرسٌة والتً ٌحق لمدٌر المدرسة تحدٌدها  بناءاً على 
تتعلق . مقترح من العاملٌن بالمدرسة ورداً على أي فعل مخالؾ للنظام

العقوبات المدرسٌة بعدم التزام الطالب وبإرباك الحٌاة داخل الفصل أو 
 .المدرسة

 
ٌختص مدٌر المدرسة أو مجلس التؤدٌب بالجزاءات التؤدٌبٌة التً  

تسبب اإلضرار بؤشخاص أو بممتلكات أو بانتهاك جسٌم لالئحة 
 .الداخلٌة

 

 العقوبات المدرسٌة. 5.1

 
 التوبٌخ الشفهً

 إخطار األسرة من خالل دفتر المراسالت
 تقدٌم اعتذار شفهً أو كتابً

 القٌام بواجبات إضافٌة قد تكون مصحوبة بالبقاء فً المدرسة
 ساعات إضافٌة بالمدرسة مع القٌام بعمل معٌن/قضاء ساعة

ٌجب أن ٌكون االستبعاد . استبعاد  استثنائً مع تكلٌؾ الطالب بعمل ما
 .استثنائً وإخبار المستشار التربوي أو مدٌر المدرسة كتابة بذلك

 
وٌمنع تماماً . ٌجب أن تحترم أي عقوبة شخصٌة وكرامة الطالب

استخدام العنؾ البدنً أو الشفهً أو القٌام بؤي تصرؾ فٌه إذالل أو 
 .إهانة للطالب

 

 الجزاءات التؤدٌبٌة. 5.2

 

 : حجم الجزاءات1985 أؼسطس 30ٌحدد القرار المعدل والصادر فً 

 

 اإلنذار 
 التوبٌخ 
  فصل مإقت من المدرسة ال ٌتجاوز مدة شهر مع إمكانٌة

 .التؤجٌل
 فصل نهائً من المدرسة مع إمكانٌة التؤجٌل. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدابٌر الوقاٌة والتقوٌم والمسئولٌة والمرافقة. 5.3

 
هناك عدة إجراءات بدٌلة للوقاٌة والمرافقة التً تهدؾ إلى مساعدة 

 .الطالب على إدراك أفعاله وتقٌٌم سلوكه
 

 هً إجراء ٌهدؾ إلى الحماٌة من حدوث أفعال ٌعاقب الوقاٌة
 :وتتعلق بصورة أساسٌة ب. علٌها أو تفادى حدوثها

 ًإلزام الطالب بالقٌام بعمل شفوي أو كتاب 
 مصادرة بعض األشٌاء الخطٌرة أو الممنوعة 
 ًتقدٌم اعتذار شفوي أو كتاب 
 تطبٌق نظام المرافقة التعلٌمٌة التربوٌة. 
 عمل ملؾ متابعة 

 
وٌجب الحصول مسبقاً على .  هو إجراء ذو طابع تربويالتقوٌم

 :وٌتعلق هذا اإلجراء ب. موافقة ولى األمر

  القٌام بعمل ذو هدؾ دراسً ٌتم خارج الساعات
المدرسٌة، وٌعتبر ذلك اإلجراء نوع من المرافقة فً حالة 

وٌتوجب على الطالب حٌنئذ القٌام . الفصل المإقت للطالب
بؤعمال مدرسٌة كاستذكار دروسه، تحرٌر نص، عمل 
واجبات مدرسٌة وٌقوم بتسلٌمها للمدرسة وفقاً لقواعد 

 .ٌضعها مدٌر المدرسة بالتعاون مع الفرٌق التربوي
 القٌام بعمل ذو هدؾ اجتماعً تحت إشراؾ مختص .

وٌؤخذ العمل طابع تربوي وال ٌجب أن ٌتضمن أي عمل 
 .ٌشكل خطراً أو إهانة

إن طرٌقة عرض العقوبات المدرسٌة والجزاءات التؤدٌبٌة بهذا 

 األسلوب ال ٌعنً  أي مسارا  إجبارٌا                            

ى عمل مخالؾ ٌخضع للعقوبات المدرسٌة أو الجزاءات أ

التؤدٌبٌة داخل المدرسة وٌمكن أٌضاً أن ٌإدى إلى اتخاذ إجراء 

.جنائً  

االنضباط. 5  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 فً إشراك الطالب، خارج ساعات تحمل المسئولٌةٌتمثل إجراء 

 أو نشاطات تكوٌنٌة أو فً تنفٌذ مهمة ثقافٌةالمدرسة، فً نشاطات 
 .ذات أؼراض تربوٌة خالل مدة ال تتعدى عشرون ساعة

لضمان إعادة إدماج الطالب لدى عودته للمدرسة بعد فصله مإقتاً 
 .ٌجب أن ٌخضع لعملٌة متابعة تربوٌة

 

 المجال التربوي. 5.4

ٌجب التمٌٌز بعناٌة بٌن العقوبات المتعلقة بسلوكٌات الطالب عن تلك 
ولذلك الٌجوز خفض درجة الواجب . المتعلقة بعمله الشخصً

وٌمنع أٌضاً . المدرسً بسبب سلوك الطالب أو لؽٌابه بدون تبرٌر
 .وضع خطوط أو رقم صفر

 

 متابعة العقوبات. 5.5

 سجل العقوبات. 5.5.1

 
ٌُبٌن فٌه وقائع األخطاء التً ارتكبها الطالب  ٌُحتفظ بسجل للعقوبات 
ومالبساتها واإلجراءات التً تم اتخاذها فً هذا الصدد دون اإلشارة 

وٌعد هذا السجل ذاكرة المدرسة الحقٌقٌة إذ ٌمثل . إلى اسم الطالب
 .أسلوب تسوٌة وٌعزز تحقٌق الشفافٌة الحقٌقٌة

 

 الملف اإلداري للطالب. 5.5.2

 
 كل جزاء تؤدٌبً هو عبارة عن قرار ٌخّص طالب بعٌنه وٌتم تسجٌله 

وٌجوز لألسرة اإلطالع على هذا الملؾ .فً الملؾ اإلداري للطالب
 .فً أي وقت

 
 القرارات الفورٌة إجراءات االنضباط5.6 

 مدٌر المدرسة. 5.6.1

 
وٌستشٌر فً ذلك . ٌحق له أن ٌقرر تطبٌق مالحقات تؤدٌبٌة لطالب

 .الفرٌق التربوي
 
 
 
 
 
 

 

وٌجوز له أن ٌتخذ منفرداً، أي دون االجتماع بمجلس التؤدٌب،  
من  (بحد أقصى ثمانٌة أٌام)قرار العقوبة باإلنذار بالفصل المإقت 

 .(...المكتبة، الكافٌترٌا، )المدرسة أو من الخدمات الملحقة 
 

 مجلس التؤدٌب. 5.6.2

مدٌر المدرسة، ) أعضاء قانونٌٌن 3: ٌتكون من اثنً عشر عضواً 

 ممثلٌن ألولٌاء 3و  (مساعد مدٌر المدرسة والمستشار التربوي

 ممثلٌن للعاملٌن بالتدرٌس والمكتبة والمتابعة والتربٌة 3األمور و 

 . ممثلٌن للطالب وممثل ألفراد الخدمة2و

ٌجوز لمجلس التؤدٌب بناءاً على طلب مدٌر المدرسة استدعاء أي 
 .شخص ٌمكن االستفادة من وجوده

 
ٌجوز للمجلس اتخاذ القرار بالفصل المإقت لمدة ثمانٌة أٌام أو 

 .قرار بالفصل النهائً مع احتمال التؤجٌل
 

 المكافآت. 5.7

 
أفضل مكافؤة للطالب هو نجاحه فً عمله وقدرته على تحقٌق 

ومن األهمٌة بمكان أٌضاً تقدٌر الطالب الذٌن . مشروعه الشخصً
وفى نهاٌة الفصل الدراسً ٌحصل الذٌن . ٌظهرون كفاءة بالمدرسة

 .بذلوا جهوداً محمودة على تشجٌع أو مدح أو شكر
وفى نهاٌة العام الدراسً، ٌحصل الطالب الذي أثبت التزامه 

 .وانتظامه فً العمل وحسن أخالقه على مكافآت إضافٌة
 
 
 
 

 دفتر المراسالت. 6.1

ٌعد دفتر المراسالت الرقمً  وسٌلة تواصل بٌن األسرة 
و على أولٌاء األمور ضرورة مراجعته باستمرار و . والمدرسة

 .Pronoteتوقٌع أى رسائل موجهه إلٌهم عن طرٌق الدخول على 

  

فً حالة الرفض، تقوم سلطة التؤدٌب بإبالغ الشخص المعنى 

.بتعرضه للجزاء  

وسائل التواصل. 6  



 
 

 
 

 

  دفتر تسجٌل الواجبات6.2

ٌحضر كل طالب دفتر تسجٌل الواجبات أو أجندة بما ٌسمح ألولٌاء 
ٌسجل فٌه الطالب كل . األمور متابعة عمل أبنائهم بصورة ٌومٌة
ٌجب االلتزام بالمهلة التً . األعمال الكتابٌة والدروس التً سٌذاكرها

وٌوصى بشدة ألولٌاء األمور  الرجوع . ٌحددها المدرس  لتسلٌم العمل
 .لهذا الدفتر بصورة منتظمة لمتابعة عمل أبنائهم

 

  دفتر دروس الفصل6.3

ٌوجد لكل فصل دفتر رقمً لتسجٌل الدروس ٌمكن ألولٌاء األمور 

ٌُسجل . Pronoteوالطالب اإلطالع علٌه عن طرٌق الدخول على 

 .فٌه المدرس عناوٌن الدروس والواجبات فً كل حصة
 .ٌراجع هذا الدفتر السٌد مدٌر المدرسة

 

 الشهادات. 6.4

بعد اجتماع مجلس الفصل الذي ٌعقد فً نهاٌة كل فصل دراسً، ُتسلم 
األسرة دفتر تقٌٌم الطالب مسجل به تقٌٌماً كامالً لعمل الطالب وٌجب 

 .على األسرة االحتفاظ به
إذا كان ملحقا بالدفتر إنذارا كتابٌا من مجلس الفصل، ٌجب على 

 .األسرة التوقٌع على بٌان استالمه وإعادة البٌان للمدرسة
 

 وسائل أخرى. 6.5

 : تتعلق أساساً ب

 حضور أولٌاء )اإلدارة / المدرسٌن- لقاءات أولٌاء األمور
 (األمور ضروري

  مقابالت شخصٌة بناءاُ على طلب ولى األمر أو أحد أعضاء
 فرٌق التدرٌس

 االتصال مع جمعٌات أولٌاء أمور طالب المدرسة 
 ٌتم توزٌعها خالل العام الدراسً وتلتزم : مستندات رسمٌة

األسرة بمٌعاد إعادتها وعلى مدرسٌن الفصول األساسٌٌن 
 .التؤكد من ذلك

ٌجوز لجمٌع أفراد المإسسة : الموقع الرسمً للمدرسة على اإلنترنت
 .المدرسٌة زٌارته بصورة دورٌة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة. 7.1

 التحركات. 7.1.2

ٌقؾ الطالب فً أماكنهم فً صؾ عند سماع الجرس وٌجب أن 
 .ٌكون معهم دفتر المراسالت

تتم التنقالت الخارجٌة بصورة جماعٌة وفى هدوء تحت إشراؾ 
 .مدرس الفصل الرئٌسً

 .ٌعاقب كل طالب ال ٌلتزم بتعلٌمات األمان
 

 الزى. 7.1.2

الزى الرٌاضً إجباري فً كل حصة تربٌة رٌاضٌة وٌعتبر جزء 
فً حالة تكرار عدم إحضار الزى الرٌاضً . من الزى المدرسً

 .ٌتعرض الطالب للعقوبة
فً حالة وجود حصص سباحة، ٌجب على الطالب إحضار اللباس 

 (ماٌو، منشفة وؼطاء رأس)الخاص بالسباحة 
 

 األدوات.  7.1.3

وفى حالة  . ٌجب الحفاظ على األدوات التً ٌستخدمها الطالب
اإلتالؾ المتعّمد أو الناتج عن إهمال ٌتم معاقبة الطالب وُترسل 

 .بفاتورة مطالبة لألسرة بالقٌمة المطلوبة

 

  

 أحكام خاصة. 7

 



 
 

 
 

 

 دخول المنشآت الرٌاضٌة. 7.1.4

ؼرفة خلع )ٌمنع الطالب تماماً من دخول المنشآت الرٌاضٌة 
ال ٌجوز ألى . فً ؼٌر وجود مدرس (...المالبس، قاعات، مالعب

 .طالب مؽادرة الحصة أو التدرٌب بدون تصرٌح
 

  اإلعفاء7.1.5

  

ٌجب إحضار شهادة : إعفاء كلى أو أكثر من ثالثة أسابٌع. 7.1.5.1

طبٌة من طبٌب وٌجب أن ٌوقع علٌها أٌضاً طبٌب المدرسة، و ٌكون 
 .وجود الطالب حٌنئذ اختٌاري

 

ٌجب تقدٌم شهادة طبٌة إلى : إعفاء أقل من ثالثة أسابٌع. 7.1.5.2

وفى هذه الحالة . مدرس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة والمستشار التربوي
ٌُترك للمدرس توفٌق . ٌكون وجود الطالب فً الحصة إجباري

فً حالة تعذر . التدرٌب الرٌاضً مع حالة الطالب وفقاً للشهادة الطبٌة
 .أو استحالة انتقال الطالب، تعنى خدمة الحٌاة المدرسٌة بشؤنه

 

ٌقوم ولى األمر بإخبار  (حصة واحدة)إعفاء استثنائً. 7.1.5.3

مدرس التربٌة البدنٌة والمستشار التربوي بواسطة دفتر المراسالت 
حضور الطالب فى . فقط بعدم قدرة االبن على ممارسة الرٌاضة

الحصة إجباري وٌمكن حدوث استثناء فً حالة وجود دورات رٌاضٌة 
 .وتعنى خدمة الحٌاة المدرسٌة بشؤنه. خارج المدرسة

 

 :(المكتبة)مركز التوثٌق والمعلومات . 7.2

 
المكتبة هً مكان للبحث . ٌحق لجمٌع طالب المدرسة دخول المكتبة

ٌجب على الطالب العمل داخل المكتبة والقراءة . والقراءة والتثقٌؾ
 .بهدوء وترتٌب الكتب فً أماكنها وترك المكان نظٌفاً ومرتباً 

 .تعلق مواعٌد المكتبة خارج الباب
ٌجوز للطالب دخول المكتبة أثناء ساعات الدراسة الشخصٌة الموجودة 
بالجدول والساعات االستثنائٌة بعد الحصول على إذن كتابً فً دفتر 

المراسالت من مسئول المرافقة أو أثناء الساعات الحرة وذلك وفقاً 
 .لألماكن المتاحة

 ٌلتزم الطالب الذي ٌختار الذهاب للمكتبة للدراسة أو أثناء فترة راحة 
التنقل بٌن المكتبة وقاعة المرافقة ٌجب . الؽذاء بقضاء الفترة الكاملة

 .أن ٌكون استثنائٌا
 
 
 
 

 
فً المرة  (..كتاب، مجلة،)ٌجوز لكل قارئ استعارة وثٌقتٌن 

ٌمكن تمدٌد فترة االستعارة بناء على . الواحدة  وذلك لمدة أسبوعٌن
التؤخٌر فً تسلٌم الكتب قد ٌإدي إلى  سحب تصرٌح .طلب مقدم

أي كتاب ٌتعرض للتلؾ أو الفقدان ٌجب .االستعارة والعقاب
 .التعوٌض عنه

أي سلوك سًء من شؤنه أن ٌإدى إلى طرد مإقت وإذا تكرر 
 . األمر ٌكون الطرد نهائٌاً 

 .ال ٌسمح باالستعارة فً فترة اإلجازة الصٌفٌة
 

 نسخ الكتب. 7.3

 ٌخضع نسخ الكتب األصلٌة لقواعد محددة
 

 تصفح اإلنترنت. 7.4

وتصفحها  (اإلنترنت)ٌسمح للطالب الدخول على شبكة المعلومات 
وٌفترض هذا قبول وتوقٌع . تحت إشراؾ ومسإولٌة شخص بالػ

 .الالئحة الخاصة بذلك 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . ُتسلم أسرة كل طالب نسخة من الالئحة الداخلٌة لمدارس نفرتارى الدولٌة
 تطبق الالئحة الداخلٌة على الطالب وأسرته. وتعلق فً قاعات التدرٌس

 وٌإدى أي إخالل بهذه الالئحة إلى.  منذ تسجٌل دخوله إلى المدرسة
 . عقوبات أو جزاءات وفقاٌ لحجم الخطؤ

 
 .ٌجوز لمجلس اإلدارة تؽٌٌر هذه الالئحة الداخلٌة عند اللزوم

 .ٌقر مجلس اإلدارة هذه الالئحة فً اجتماعه القادم
 

أقر باحترام الالئحة "
 "الداخلٌة

 

   20..../.../ُعلم بذلك فً 

 
 توقٌع الطالب

 

نقر باحترام والحث على "
 "احترام الالئحة الداخلٌة

   20..../.../ُعلم بذلك فً 

 
توقٌع ولى األمر أو الممثل 

 القانونً للطالب
 
 
  

 تطبٌق الالئحة الداخلٌة. 8

 


