
 

 

 

 

                                  
 
 

 الفرقان االبتدائية الخاصـــة للبنـــينمدرسة 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

دليل  ولي أمر الطالب................................................................    استلمت أنا السيد /
 :  والذي يحتوي على الطالب وولي أمره

 م2019/2020اعيد االختبارات واإلجازات للعام الدراسي أوال : أجندة مو
 .ووسائل التواصل بين البيت والمدرسة طرائقثانيا : 

 .واالختبارات التي تجرى للطالب نظم التقييمات ثالثا :
 .رابعا : الرسوم المدرسية
 .خامسا : األنشطة الالصفية

 .لوكينظام الضبط السسادسا : حقوق وواجبات الطالب وولي أمره و
 سابعًا: اإلجراءات التأديبية لغياب الطالب و التأخر الصباحي.

 

 الطرف اآلخر : مدير المدرسة                                         الطرف األول : ولي األمر
 التوقيع               التوقيع                                                                                           

  
  

 كتروني لولي األمرالبريد اإلل                   إليه SMSالذي يمكن إرسال رسائل  ولي األمرجوال 
 

 

 

 

 

 مرهدليل الطالب وولي أ
 كل ما تريد معرفته عن الفرقان االبتدائية

 .........../ ...........الصف:                   ........................................................... /الطالب اسم 
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 الفرقان االبتدائية الخاصـــة للبنـــينمدرسة 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 محتويات الدليل : 
 م2019/2020ندة مواعيد االختبارات واإلجازات للعام الدراسي أوال : أج

 .ووسائل التواصل بين البيت والمدرسة ثانيا : طرائق
 .واالختبارات التي تجرى للطالب نظم التقييمات ثالثا :

 .رابعا : الرسوم المدرسية
 .خامسا : األنشطة الالصفية

 .بط السلوكينظام الضسادسا : حقوق وواجبات الطالب وولي أمره و
 سابعًا: اإلجراءات التأديبية لغياب الطالب و التأخر الصباحي.

 
 

                                                                                                                                                                                                       

 مدير المدرسة

 حممد مسري عبد السالمأ /  
 

 

 

 

 

 

 دليل الطالب وولي أمره
 كل ما تريد معرفته عن الفرقان االبتدائية

 .........../ ...........الصف:                   ........................................................... /الطالب اسم 
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 الفرقان االبتدائية الخاصـــة للبنـــينمدرسة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البيان اليوم والتاريخ
  م2019/2020دء دوام الطالب للعام األكادميي ب م 25/08/2019

 اختبارات منتصف الفصل الدراسي األول م22/10/2019:  13/10من 

 صل الدراسي األولاختبارات هناية الف م12/12/2019:  05/12من 

 إجازة منتصف العام األكادميي م02/01/2020: اخلميس  22/12من األحد 

 بدء الدوام للفصل الدراسي الثاين م01/2020/ 05األحد 

 اختبارات  ملحق هناية الفصل الدراسي األول جلميع الصفوف م30/01/2020:  21/01من 

 الدراسي الثاين  اختبارات منتصف الفصل م12/03/2020:  05/03من 

 م2020-2019الفصل الدراسي الثاين إجازة منتصف  م19/3/2020 اخلميس حىت 15/3األحدمن 

 بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاينبدء الدوام  م22/3/2020األحد 

 م2020/2021بدء تسجيل الطالب اجلدد للعام الدراسي  م02/05/2020السبت 

 تبارات هناية الفصل الدراسي الثاين  اخ م09/06/2020:  02/06من 

 اختبارات الدور الثاين م23/07/2020:  14/07من 

  م2020/2021 بدء دوام الطالب للعام األكادميي م25/08/2020

م2019/2020أوال : أجندة مواعيد االختبارات واإلجازات للعام الدراسي   
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 تتيح المدرسة الكثير من االختيارات والبدائل للتواصل منها :  
  للمجمع.كتروني اإلل لموقعواوالجوال  اتف الثابتاله .1

 

 البيان التفصيل
ش الريحان 52 –اللقطة  –الدوحة   عنوان المدرسة 

44860110 

 44862445 هواتف المدرسة

44868559 

  المدير هاتف 44866510

 جوال النائب األكاديمي 66270216

 جوال النائب اإلداري 77338462

 جوال السكرتير  55387102

ال المشرف اإلداري }ضابط المدرسة{جو 77198958  

   االجتماعي خصائياأل جوال 50287844

 جوال المحاسب 66088324

 6/2و 6/1و  5/4و  5/3و 5/2و 5/1و 4/4مشرف صفوف  33106410

 3/4و  6/4و 6/3و  4/3و 4/2و  4/1مشرف صفوف  70938992

 3/3مشرف الدور األرضي صفوف أول وثان وثالث حتى  77891585

 جوال ممرض المدرسة 70708464

 13865ص.ب: 

 44862211:فاكس

 44868559فاكس:

   فاكس -صندوق البريد  

http://www.alforqanschools.sch.qa/site/index.php  الموقع اإللكتروني 

alfurqan.pri@education.qa البريد اإللكتروني 

 

 (55265282يرجى تسجيل هذا الرقم )

 باسم الطالب واملرحلة والصف الدراسي (whatsapp) إليه عرب وإرسال رسالة

ملتابعة أنشطة املدرسة والفعاليات املختلفة والرسالة األسبوعية

 ووسائل التواصل بين البيت والمدرسة ثانيا : طرائق
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 والسادة املدرسني املواد منسقيالسادة جوال 
 
 
 

 

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 محمد الفالحجي أ/ منسق 3ني/وثا 3قيم أول / – 3لغة عربية أول/ 55845196

  – 3، أول2تربية إسالمية أول/ – 2لغة عربية أول/ 55709150

 1،2،3حاسب آلي أول 
 2 محمد عبد المطلبأ/  مدرس

 3 السعوديأ/ أحمد  مدرس 2، قيم أول/ 1قيم أول/ –علوم  -تربية إسالمية  –لغة عربية  77995504

 4 أ/ محمد فتحي مدرس 4حاسوب أول/ –قيم  –علوم  - تربية إسالمية –لغة عربية  77833845

 5 أ/ محمد مسلم مدرس 4، 3، 2، 1لغة إنجليزية صفوف أول  55258399

 6 أ/ كمال نجاح مدرس 3علوم أول/ – 4، أول/ 3رياضيات أول/ 66899171

 7 أ/ يوسف إبراهيم مدرس  2، أول/ 1رياضيات + علوم أول/ 77895495

 

 

 

 

 

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفواد الم الجوال

 1 أ/ الصادق الباشا منسق 3/3قيم  – 1حاسوب ثاني/ – 1لغة عربية ثاني/ 55181615

 2 أ/  إبراهيم حجي مدرس 2حاسوب ثاني/ -فنية –علوم  –تربية إسالمية  –لغة عربية  55306970

 3 ياأ/  مدحت زكر مدرس 4، ثاني/ 3لغة عربية ثاني/ 55710974

 4 فهميأ/ خيري  مدرس 4، 3، 2، 1لغة إنجليزية صفوف ثاني  33993026

55481541 
 4، ثاني/3، ثاني1التربية اإلسالمية صفوف ثاني/

 4، ثاني3حاسوب ثاني 
 5 علم الدين عبد الحيأ/  مدرس

 6 أ/ عالء عبدالمنعم مدرس 4، ثاني  3قيم ثاني / –علوم  –رياضيات  77570721

 7 أ/ سيد مصطفى مدرس 1علوم ثاني/ – 2، ثاني/1رياضيات ثاني/ 70244034

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يلصف الثانا  

األولالصف   
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 مادة التربية اإلسالمية

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 أ/جمال الدين الطيب منسق للصف الثالث كامال –التربية اإلسالمية  30665151

 2 أ/إسماعيل شعبان مدرس لرابع  كامالللصف ا –التربية اإلسالمية  55326763

 3 أ/ إبراهيم عبدالستار مدرس للصف الخامس  كامال –التربية اإلسالمية  70174646

 4 أ/ عادل أحمد مدرس للصف السادس كامال –التربية اإلسالمية  66095443

 

 

 مادة اللغة العربية

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 أ/ أحمد منيسي منسق 1وسادس/ 1لغة عربية صف خامس/ 55019886

 2 أ/ محمد متولي مدرس 4وثالث/ – 3لغة عربية صف ثالث/ 55492639

 3 أ/رجب عبد العاطي مدرس 4، ورابع/2، وثالث/1ثالث/لغة عربية صف  66509217

 4 ساميأ/ محمد  مدرس 3رابع/ – 2رابع/ – 1لغة عربية صف رابع/ 30444989

 5 أ/ حماده خلف مدرس 4، وخامس/3، خامس/2لغة عربية خامس/ 55660322

 6 أ/ محمد فولي مدرس 4، وسادس/3، سادس/2لغة عربية سادس/ 30444064

 

 

 مادة اللغة اإلنجليزية

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 صالح أ/ معتصم  منسق + دعم 4لغة إنجليزية ثالث/ 55375468

 2 أ/ محمد الحسيني مدرس 3، ثالث/2، ثالث/1لغة إنجليزية ثالث/ 77836563

 3 أ/ سعيد كريت مدرس 4،و رابع/3، رابع/2لغة إنجليزية رابع/ 66069273

 4 أ/ محروس سليمان مدرس 2، سادس/ 1، وسادس/4لغة إنجليزية خامس / 77272471

 5 عبد الونيسأ/ محمود  مدرس 4، سادس/ 3، وسادس/1لغة إنجليزية رابع / 77893736

 6 أ/محمد عز الدين مدرس 3، خامس/ 2، خامس/1لغة إنجليزية خامس / 74759935

 7 أ/ عبدالرحمن حبسه مدرس دعم اللغة اإلنجليزية 55684942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادس صف ثالث إىل من  
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 مادة الرياضيات

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

3، وثالث/1حوسبة رياضية ثالث/ – 4رياضيات ثالث/ 55835823  1 أ/ محمد العوادلي منسق 

 2 فايد أ/ أحمد عبده مدرس 3، وثالث/ 2، ثالث/1رياضيات ثالث/ 77895753

4، رابع/ 3، رابع/2رياضيات رابع/ 77330504  3 أ/أحمد عز مدرس 

1، سادس/1، خامس/ 1رياضيات رابع/ 70257849  4 سعيد مدأ/ محمد أح مدرس 

4، وخامس/3، خامس/2رياضيات خامس/ 55481606  5 أ/ إبراهيم عيسى مدرس 

4، وسادس/3، سادس/2رياضيات سادس/ 66098134  6 أ/ محمد سعد مدرس 

 
 

 مادة العلوم

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 أ/ صالح فريد منسق علوم الصف الثالث كامال 30444637

 2 أ/ محمد عبدالهادي مدرس 4، وسادس/ 1علوم صف رابع كامال+ سادس/ 77790932

 3 أ/ كرم الهواري مدرس 3، وسادس/2علوم صف خامس كامال + سادس/ 66082386

 
 

 مادة االجتماعيات

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1 إيهاب عطيةأ/  مدرس 3، وثالث/2/، ثالث1اجتماعيات سادس كامال + ثالث/ 30747872

 2  عبد المنعم البحيريأ/  مدرس اجتماعيات رابع كامال ، وخامس كامال 77678411

 3 أحمد علي أبو عيسىأ/  مدرس 4اجتماعيات ثالث/ 70079807

 
 

 و الرياضة والتربية البصرية  تكنولوجيا المعلوماتمواد 

 م االسم وظيفةال التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 تربية رياضية صفوف خامس ، سادس 55232865
مقرر عام 

 المواد المهارية

 1  حسن الجوهريأ/

 2 محمد عبد الفتاحأ/  مدرس تربية رياضية صفوف ثالث ، رابع 55628073

 3 أ/لطفي عيسات مدرس تربية رياضية صفوف أول وثاني 33835267

 4 أ/محمد حماده   درسم حاسب آلي صفوف رابع وخامس 55260927

 5  أ/ أحمد علي مدرس حاسب آلي ثالث وسادس 70079807

 6 أ/ ماهر حراز مدرس تربية بصرية  صفوف ثالث ورابع و خامس وسادس 30537982

 

 الدعم اإلضافي

 م االسم الوظيفة التي يدرسها والصفوفالمواد  الجوال

 1   أحمد منصورأ/ مدرس وخامس وسادس ورابع ثالث صفوف في اللغة العربية دعم اضافي 30377802

 7 أ/ عبدالرحمن حبسه مدرس دعم إضافي في اللغة اإلنجليزية 55684942
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 برنامج القيم واألخالق اإلسالمية

 م االسم الوظيفة المواد والفصول التي يدرسها الجوال

 19 أ/مصطفى حمودة منسق القيم 4خامس/ 70447076

 1 أ/ أحمد السعودي مدرس 2ول/، وأ1أول/ 77995504

 3 أ/ محمد الفالحجي منسق 3أول/ 55845196

 2 أ/ محمد فتحي مدرس 4أول/ 77833845

 4 أ/سيد مصطفى مدرس 1ثاني/ 70244034

 5 أ/  إبراهيم حجي مدرس 2ثاني/ 55306970

 7 أ/عالء بدران مدرس 4ثاني/ 77570721

 8 أ/ صالح فريد منسق 1ثالث/ 30444637

 15 أ/جمال الدين الطيب منسق 2ثالث/ 55369881

 6 أ/ الصادق الباشا منسق 3ثالث/ 55181615

 9 أ/ محمد متولي مدرس 4ثالث/ 55492639

 12 أ/محمد سامي مدرس 2، رابع/1رابع/ 30444989

 10 أ/ أحمد عبده فايد مدرس 3رابع/ 77895753

 11 أ/ علم الدين عبدالحي مدرس 4رابع/ 55481541

 14 أ/ إبراهيم عبدالستار مدرس 3، وخامس/1خامس/ 70174646

 18 أ/ كرم الهواري مدرس 2خامس/ 66082386

 16 أ/أحمد منيسي مدرس 1سادس/ 55019886

 13 أ/ إيهاب عطية مدرس 2سادس/ 30747872

 17 أ/ محمد فولي مدرس 4،و سادس/3سادس/ 30444064

 .44860110 )هاتف المدرسة(و) SMS)القصيرة رسائل الالتواصل من خالل خدمة  .2

 .من خالل أيام المعايشة التي تنظمها المدرسة .3

  .الدورية التي تنظمها المدرسة تمن خالل االجتماعا .4

  )سادس –خامس  –اإلثنين من كل أسبوع )صفوف رابع من خالل الحضور للمدرسة يومي  .5

صباحا والتواصل في الغرف  11: 10من   (ثالث – ثان –من كل أسبوع) صفوف أول واألربعاء  

غير  مر بدخول الصفوف أو مقابلة طالباإلدارية ، وفي هذه الحالة ال تسمح المدرسة مطلقا لولي األ

 .وهذا حرصا على وقت الجميعابنه فقط، 

 إدارة المدرسة.  وبالتنسيق معيمنع نهائيا خروج الطالب أثناء اليوم الدراسي إال بعذر طبي  – 8

نرجالالو حالالث الطالالالب علالالى الحضالالور فالالي الموعالالد ف (؛صالالباحا 6:50يبالالدأ فالالي تمالالام السالالاعة ) دوام الطالالالب -9

 المحدد.

، ويالالالالالوم األحالالالالالد إلالالالالالى األربعالالالالالاء( مالالالالالن ظهالالالالالرا 12:35ينتهالالالالالي دواد الطالالالالالالب فالالالالالي تمالالالالالام السالالالالالاعة ) -10

 (.ظهرا 12:30ينتهي دوام الطالب في تمام الساعة ) الخميس
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 النسبة املئوية الفترة الزمنية لعقد التقييمات ةبيان التقييمات الصفي م

 %20 22/10/2019 13/10/2019 اختبارات منتصف الفصل الدراسي األول  1
 %20 12/12/2019 5/12/2019 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 2

 %40 (األولالنسبة المئوية المخصصة لتقييمات الفصل الدراسي )

 %20 12/3/2020 5/3/2020 الثانيل الدراسي اختبارات منتصف الفص 3
 %40 9/6/2020 2/6/2020 اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 4

 %60 (الثانيالنسبة المئوية المخصصة لتقييمات الفصل الدراسي )

 %100 2019/2020 األولالنسبة المئوية المخصصة للدور 
 

 

 
 

 النسبة املئوية لعقد التقييمات الفترة الزمنية بيان التقييمات الصفية م

 %15 22/10/2019 13/10/2019 اختبارات منتصف الفصل الدراسي األول  1
 %20 12/12/2019 5/12/2019 اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 2
 %5 - - أعمال السنة المقررة للفصل الدراسي األول )كل مادة على حده( 3

 %40 (األولمات الفصل الدراسي )النسبة المئوية المخصصة لتقيي

 %15 12/3/2020 5/3/2020 اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني 3
 %40 9/6/2020 2/6/2020 اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 4
 %5 - - )كل مادة على حده( الثانيأعمال السنة المقررة للفصل الدراسي  5

 %60 (الثانيلفصل الدراسي )النسبة المئوية المخصصة لتقييمات ا

 %100 2019/2020 األولالنسبة المئوية المخصصة للدور 

 

 واالختبارات التي تجرى للطالب التقييمات  نظم ثالثا :
 

وزارة التعلالاليم والتعلالاليم العالالالي،  قرهالالاتلتالالزم مدرسالالتنا بالسياسالالات واإلجالالراءات التالالي ت 

 الفعال: من بأن التقييمونحن نؤ

 للطالب.  األكاديمي توىألنه يقيس المسالتعلم؛ أهم عناصر عملية  ـ من

في تعزيز جوانب القوة ومعالجة مواطن الضعف وتحقيق المعايير المطلوبالة  ـ يساعد

 لكل مادة من المواد الدراسية.

ـ له تالأثير مهالم فالي تصالميم خبالرات تعلالم مناسالبة لمسالتويات الطالالب وإلالى حضالراتكم 

  السادس:تقييم الصفوف من األول إلى  مصفوفة

 م2019/2020المرحلة االبتدائية  –سرة للتقييمات الفصلية بطاقة الطالب واأل

 أوال: صفوف األول والثاني والثالث

 أوال: صفوف رابع و خامس وسادس
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 :المصاريف المدرسية
نهاية رياال قبل  9600رياال   تدفع على دفعتين األولى  19200رسوم العام الدراسي    .1

 م    2019 هاية شهر ديسمبرقبل ن (9600) واألخرى، شهر سبتمبر 

رياال  (2250)تدفع على دفعتين األولى للعام الدراسي رياال  4500رسوم حافلة المدرسة  .2

    .الفصل الدراسي الثانيفي بداية  (2250، واألخرى )الفصل الدراسي األولفي بداية 

بداية في  وتدفع  وزارة التعليم والتعليم العاليتحدد من قبل  لغير القطريين رسوم الكتب .3

 . (م1/10/2019) في موعد أقصاه  ام الدراسيالع

الصف 

ولاأل  

الصف 

 الثاين

الصف 

 الثالث

الصف 

 الرابع

الصف 

 اخلامس

الصف 

 السادس

348 324 253 207 205 208 

 :نظام القسائم التعليميةالمستفيدين من  أولياء األمور

ث بحيالالالال (واألم األب) الطالالالالالبإحضالالالالار القسالالالاليمة التعليميالالالالة مالالالالن جهــالالالالـة العمالالالالل الخاصالالالالة بالالالالولي أمالالالالر  .4

 . م 15/10/2019أقصاه  بموعد( بدل تعليم عن أبنائه يتقاضى العبارة ) علىتحتوي 

 :مهمة ملحوظـــة

  م 1/10/2019 سداد القسط األول في موعد أقصاهعليهم وليس لديهم قسائم تعليمية  القطريونالطالب  .5

قسط األول يلتزم بتسديد مصاريف ال بعد مرور شهر من العام الدراسيإذا سحب الطالب ملفه  .6

 .باإلضافة إلى رسوم الكتب، ورسوم اشتراك الحافلة إن وجدت، (قطري ريال 9600)وقدره 

 .القطرييرتدي طالب المدرسة الثوب 

 رابعا : الرسوم المدرسية 
 

 

 التقارير
ام الدراسي بواقع تقريرين لكل فصل دراسي كالتالي :عتصدر مدرستنا أربعة تقارير في ال  

المشاركة فات التقييم السابقة }بناء على مصفواختبار منتصف الفصل الدراسي األول ويتم تقييم األ: يصدر بعد التقرير األول 

ـ المشروع ـ درجة تقييم منتصف الفصل { وفق النسب المئوية التي بجدول التقييموالتعيينات ـ الواجبات  الصفية ـ األنشطة  

: يصدر بعد اختبار نهاية الفصل الدراسي األول بنفس الطريقة مع مراعاة النسب المئوية لكل بند من بنود التقييم التقرير الثاني   

الفصل الدراسي الثاني اختبار منتصفيصدر بعد  : الثالثالتقرير   

اختبار الدور األول يصدر بعد : الرابعالتقرير   

 

% فأعلى من الدرجات الكلية من مجموع 50الطالب معايير الحد األدنى لكل فصل عند حصوله على نسبة  جيتاز

 السابق.الدرجات المشار إليها في الجدول 
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 األنشطة الال صفية خامسا :
 

 

ينتظم  مييتط بتال درية فت  لت    ت  :  حصة القررن  الررريا الصرياح ة

 تتةيا درنيتت   لتت   حتت  حتتيب ي  ،بحتت  يتت ر     ي تتب   ظ فتتيم درآتت ال  در

غبرييتت  بتتال درية فتت  لتت  دريفتتبيآ  درية فتتي  ر فتتم درآتت ال در تت ي  درظتت  

العالالي، وحققالت المدرسالة العالام الماضالي  ظنميهب  زد ة درظع تي   درظع تي 

 .نسبة نجاح غير مسبوقة

ل ) دري د  ة ن بب يآييه نبة  إيةدع درف قبل يظضي: نشاط مرحيا بطالب العلا

  ل در دميبت     أن ب  ةيني    فم دريظ ل درع يي     أن ب   يبضي  
ي ي   ييب  ة   ظى درفبع  در،بيف  يفبء   ثآبلي  يظن ع   يل يعة درة د  

 . دأل يعبء دإلثنيل

: تقاليم المدرسالة مخيمالات ومعسالكرات املخ مرا  واملعكرررا  والرشرا ة  نشراط 

ـ )سميسالالمة( أو داخالالل المدرسالالة أيالالام الخمالاليس أو اسالالبوعية بمخيمهالالا الالالدائم بالال

الخمالاليس والجمعالالة ، يشالالمل العديالالد مالالن الفعاليالالات الخاصالالة بحيالالاة البالالر والبحالالر 

 والمعسكرات وورش العمل والندوات التي تؤسس لغرس القيم اإلسالمية

تنظم المدرسة لطالبها برنامجا للزيارات  الزيارا  العلم ة والرت  ه ة : نشاط 

 .العلمية والبيئية والترفيهية على مدار العام الدراسي يشمل العديد من األماكن

نشاط  تقيمه المدرسة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ويذهب  نشاط أعمال الرب: 

ين المحتاجين في شتى أنحاء العالم ، ويهدف النشاط لتنمية روح ريعه للمسلم

االنتماء لألمة اإلسالمية واالهتمام بأمر المسلمين ويشمل كفالة يتيم وحفر آبار 

 وبناء مساجد من خالل طبق الخير والصدقة 

نشالالالالاط  تقيمالالالاله المدرسالالالالة بالتعالالالالاون مالالالالع المؤسسالالالالات  نشرررراط العمرررري التطرررر عي 

ة والمجتمالالالع المحلالالالي كتعطيالالالر المسالالالاجد وتجميالالالل المتنزهالالالات  المختلفالالالة لخدمالالالة البيئالالال

 .والتشجير وغيره

:  املدرسة دوام برنامج}كي صياح{وصالة الضحى و عال ا  ما قيي

تستقبل المدرسة طالبها بدءا من السادسة صباحا بقاعة الرياضة ، وتنظم 

صباحيا حافال عنوانه }كل صباح{ يشمل العديد من الفعاليات  نامجالهم بر

وقراءة القصص ، وتعلم الرسم ،  كصالة الضحى، وحفظ األذكار ،

 .والمسابقات الثقافية والرياضية الخفيفة ، والخطابة ، واإللقاء

المشالالالالاركة فيالالالاله ويشالالالالمل الجماعالالالالات ويمكالالالالن للطالالالالالب  النشرررراط ال رررر مي بال رصررررة   

، واألشالالالالالغال اليدويالالالالالة ، واللغالالالالالة عالالالالالة ، والخطابالالالالالة ، وصالالالالالحبة األخيالالالالالار التاليالالالالالة : الزرا

قالالالالدم وسالالالاللة وطالالالالائرة دوري كالالالالرة الاإلنجليزيالالالالة ، والحاسالالالالوب ، واألنشالالالالطة الرياضالالالالية : 

  .وتنس طاولة
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 حق ق الطالب  املادة األوىل 

 والمساواة واالحتراموتوفر له الحرية ه توصحمنه الشخصي أه يحق لكل طالب أن يتعلم في بيئة توفر ل .1

 .، والمحافظة على ممتلكاته الشخصية وتميزهإيذاءه بدنيا  أووعدم التعرض لمشاعره 

   ، والمساواة بينه وبين زمالئه في المدرسة ومواقفه بديمقراطية وحرية أرائهيعبر عن  أنيحق للطالب  .2

المعلمين لبحث مشكلة تضايقه  ألحد أولمربي الصف  أوخصائي و األلمشرف أيحق لكل طالب التوجه ل .3

 .إلدارةواو بترتيب مسبق مع المعلم أفي وقت االستراحات 
 : وواجياتهاأول اء األم ر حق ق  املادة الثان ة :

 (سادس –خامس  –الحضور للمدرسة يومي اإلثنين من كل أسبوع )صفوف رابع  لولي األمريحق  .1

صباحا والتواصل في الغرف  11: 10ثالث(  من  –ثاني  –) صفوف أول  كل أسبوعواألربعاء من  

اإلدارية ، وفي هذه الحالة ال تسمح المدرسة مطلقا لولي األمر بدخول الصفوف أو مقابلة طالب غير ابنه 

 فقط، وهذا حرصا على وقت الجميع.

ب بساعة على األقل ؛ النشغال الموظفين قبل انتهاء دوام الطال استقبال أولياء األمورتعتذر المدرسة عن  .2

 بصالة الظهر مع الطالب ، وعمل الترتيبات الالزمة لالنصراف اآلمن للطالب.

وفق مستوى الطالب المعلمين لبحث  ألحد أولمربي الصف  أوخصائي لمشرف أو األالتوجه لالحق في  .3

  .مرتب وموعد ترتيب مسبق

وخلق ظروف تعليمية مناسبة له وتزويده بجميع اللوازم ، لبيتفي ا نهوتوجيه ابمتابعة  ولي األمرعلى  .4

 . التعليمية المطلوبة

الترشح واالنتخاب  و المدرسية، ويحق لهأمور الصفية ولياء األأالمشاركة في اجتماعات  ولي األمرعلى  .5

 .لمجلس األمناء 

والدهم من المدرسة أج خراإو أو التحدث مع طالب المدرسة ، أمن دخول الصفوف  أولياء األموريمنع  .6

 . مع تقديم مسوغ معتبر إلخراج الطالب أثناء الدوام  دارة المدرسةإبدون موافقة خطية من 
 :املادة الثالثة : واجيا  الطالب

وذلالالي يوميالالا   ظهالالرا 12:30، واالنصالالراف فالالي صالالباحا  6:45لالالى المدرسالالة مبكالالرا )السالالاعة إالحضالالور  .1

 . وااللتزام بطابور الصباح

 وااللتزام بالزي المدرسي. وتقاليد المجتمع القطريعادات المالبس الشاذة الخارجة عن  عدم استعمال .2

   الهندسية واألدواتالدفاتر و،  الكتبو،  التزود باللوازم المدرسية المطلوبة: القرطاسية .3

 .دارة والمعلمينغرف الصفوف وغرف اإلو،  ثناء االستراحات في الممراتأيمنع تجوال الطالب  .4

  العالاملين و ، المعلمالينو،  : الطالالب بهالا الموجالودينظالة علالى ممتلكالات المدرسالة وعلالى ممتلكالات المحاف .5

 ثمنها إلدارة المدرسة على الفور ه ألي منها يضمنها ولي أمره بدفعوعند إفساد

، وعالدم التسالبب فالي  ثنالاء الحصالةأيجب على الطالب عالدم التالأخر عالن الالدرس وااللتالزام بتعليمالات المعلالم  .6

 .و تشويش سير الدرسأ خريناآلزعاج إ

وبنظافالالة المدرسالالة فالالي الصالالفوف وفالالي السالالاحات  ،والمالبالالس( )الجسالالمااللتالالزام بالنظافالالة العامالالة للشالالخص  .7

  .والحمامات

 .تمنع تسريحات الشعر الشاذة المخالفة للذوق العام .8

 .خريناآل جزعاإوعدم  جناح،الخاصة لكل  الحماماتاستخدام  .9

 .المنزلية و بالواجبات أوعدم الغش بها  ،االختباراتمانة في تقديم األ .10

بالالغ إ ولالي األمالرعلالى و،  دارة المدرسالةإمالن  بالذذن إال،  ثنالاء الالدوامأيمنع خالروج الطالالب مالن المدرسالة  .11

 . من المدرسة المدرسة هاتفيا مسبقا عند رغبته في خروج ابنه

حضالار تصالديق عالن إطالالب ، وعلالى ال ة القصوىفي حالة الضرور إالو التأخر عن المدرسة أيمنع التغيب  .12

 . أو المشرف اإلداري سبب الغياب. وتسليمه لمربي الصف

 واألسالرةن يلتالزم بالاحترام زمالئاله أ، و الحميدة في المدرسالة وفالي كالل مكالان باألخالقعلى الطالب التحلي  .13

 .. وأخالقنابالكالم الحسن وفق ديننا  إالال يتلفظ أ، و المدرسية وكافة العاملين بها

 . الجسدي والنفسي ( وعدم استخدامه بتاتاولوانه )الكالمي أنبذ العنف بمختلف على الطالب  .14

حضالارها إو أعدم اسالتخدامها وعالدم حيازتهالا و دوات الخطرة والمحظورةو األألعاب على الطالب تجنب األ .15

 ( ، العاب مزعجة مفرقعاتألعاب دوات حادة ، ألى المدرسة )إ

 .ي المدرسةف جوالالالهاتف و استخدام أحضار إعدم  .16

و تشويه صورهم علالى الشالبكة أ خرينلآل، وعدم التعرض  نترنت في غير المناسبعدم استخدام شبكة اإل .17

 .خرىأو تفاصيل مدرسية أ،  وعدم عرض تفاصيلهم
 يتبع                                                                                                                        

 
                                                                                           

 نظام الضبط السلوكي و سادسا : حقوق وواجبات الطالب وولي أمره
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املخالفات وإجراءاتها           

   األوىلأوالً : خمالفات من الدرجة 

 المخالفة
 اإلجراء التأديبي

 في المرة األولى

 إلجراء التأديبيا

المرة الثانية في  
 إلجراء التأديبيا

الثالثةالمرة  في  
 إلجراء التأديبيا

الرابعةالمرة  في  

 إلجراء التأديبيا

المرة  في

 الخامسة

التكرار أكثر 

 من ذلي

التأخر عن 

 الحصص
التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

تعهد خطي من 

ار الطالب + إشع

ولي األمر + 

 دراسة حالة

تعهد خطي من 

الطالب + استدعاء 

ولي األمر + تعهد 

خطي من ولي 

 األمر

فصل مؤقت + 

واستدعاء ولي 

 األمر وإعالمه

إحالة الطالب 

للجهة المختصة 

 بهيئة التعليم

دخول الصف 

أو الخروج 

 دون استئذان

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 لمقبل المع

تعهد خطي من 

الطالب + إشعار 

ولي األمر + 

 دراسة حالة

تعهد خطي من 

الطالب + استدعاء 

ولي األمر + تعهد 

خطي من ولي 

 األمر

فصل مؤقت + 

واستدعاء ولي 

 األمر وإعالمه

 

إثارة الفوضى 

بالفصل أو 

 المدرسة

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

تعهد خطي + 

إشعار ولي األمر + 

 دراسة حالة

تعهد خطي من 

الطالب + استدعاء 

ولي األمر + تعهد 

خطي من ولي 

 األمر

فصل مؤقت + 

واستدعاء ولي 

 األمر وإعالمه

 

تناول األطعمة 

أو المشروبات 

 بالصف

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

تعهد خطي من 

الطالب + إشعار 

مر + ولي األ

 دراسة حالة

تعهد خطي من 

الطالب + استدعاء 

ولي األمر + تعهد 

خطي من ولي 

 األمر

فصل مؤقت + 

واستدعاء ولي 

 األمر وإعالمه

 

المقاطعة غير 

 الهادفة للشرح

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

تعهد خطي من 

الطالب + إشعار 

ولي األمر + 

 دراسة حالة

عهد خطي من ت

الطالب + استدعاء 

ولي األمر + تعهد 

خطي من ولي 

 األمر

فصل مؤقت + 

واستدعاء ولي 

 األمر وإعالمه

 

النوم في 

 الفصل

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

إشعار ولي األمر 

 هاتفيا

إشعار ولي األمر 

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

ألمر إشعار ولي ا

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

 

عدم أداء 

 الواجبات

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

إشعار ولي األمر 

 هاتفيا

إشعار ولي األمر 

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

إشعار ولي األمر 

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

 

عدم إحضار 

الكتب 

 تواألدوا

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

التنبيه الشفهي من 

 قبل المعلم

إشعار ولي األمر 

 هاتفيا

إشعار ولي األمر 

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

إشعار ولي األمر 

هاتفيا + تعهد 

خطي + دراسة 

 حالة

 

التوقيع عن 

 ولي األمر

التنبيه الشفهي من 

قبل المعلم + 

مصادرة الورقة + 

 األمر إشعار ولي

التنبيه الشفهي من 

قبل المعلم + 

مصادرة الورقة + 

 إشعار ولي األمر

التعهد الخطي + 

مصادرة الورقة + 

 إشعار ولي األمر

التعهد الخطي + 

مصادرة الورقة + 

 إشعار ولي األمر

التعهد الخطي 

للطالب وولي أمره 

 + فصل مؤقت

 

التأخر عن 

 الطابور

التنبيه الشفهي من 

 قبل اإلدارة +

 إشعار ولي األمر

التنبيه الشفهي من 

قبل اإلدارة + 

 إشعار ولي األمر

التعهد الخطي + 

 إشعار ولي األمر

استدعاء ولي األمر 

والعمل على عالج 

 المشكلة

استدعاء ولي األمر 

وأخذ تعهد خطي 

 منه

استدعاء ولي 

األمر ألخذ 

الطالب للمنزل 

واحتساب يوم 

 غياب

عدم المشاركة 

في طابور 

 حالصبا

التنبيه الشفهي من 

 قبل اإلدارة

أخذ تعهد على 

 الطالب

أخذ تعهد خطي من 

الطالب + إشعار 

 ولي األمر

استدعاء ولي األمر 

وأخذ تعهد خطي 

منه + دراسة 

 الحالة

 

 

إتالف 

 المصادر

التنبيه الشفهي من 

قبل اإلدارة + 

إشعار ولي األمر+ 

 دفع قيمة ما أتلفه

التعهد الخطي من 

+ قبل اإلدارة 

إشعار ولي األمر+ 

 دفع قيمة ما أتلفه

إشعار ولي األمر+ 

حرمان الطالب من 

 استعارة الكتب

  

 

 يتبع                                                        
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 ثانيا : خمالفات من الدرجة الثانية

 

 المخالفة
في  اإلجراء التأديبي

 المرة األولى

 في إلجراء التأديبيا

نيةالمرة الثا  
 في إلجراء التأديبيا

الثالثةالمرة   
 في إلجراء التأديبيا

الرابعةالمرة   

إلجراء ا

 في التأديبي

المرة 

 الخامسة

الهروب من 

 الحصص
التنبيه الشفهي من قبل 

 المعلم

تعهد خطي + إشعار 

ولي األمر + دراسة 

 حالة

تدوين محضر بالحالة + 

أخذ تعهد خطي على 

 ولي األمر

اء فصل مؤقت + استدع

ولي األمر +أخذ تعهد 

 على الطالب

إحالة الطالب 

للجهة المختصة 

 بهيئة التعليم

إحضار الهواتف 

 النقالة

التنبيه الشفهي من قبل 

المعلم + إرسال الهاتف 

 لإلدارة

تعهد خطي + إشعار 

ولي األمر + ومصادرة 

الهاتف وإعادته لولي 

 األمر

تعهد خطي + إشعار 

ولي األمر + ومصادرة 

وإعادته لولي  الهاتف

 األمر + فصل مؤقت

إحالة الطالب للجهة 

 المختصة بهيئة التعليم

 

 التعصب القبلي
التنبيه الشفهي 

وتوضيح الجزاءات 

 المترتبة 

عمل محضر +تعهد 

خطي + إشعار ولي 

 األمر +دراسة حالة

عمل محضر + استدعاء 

ولي األمر وكتابة تعهد 

 خطي +فصل مؤقت

عمل محضر + استدعاء 

األمر وكتابة تعهد ولي 

 خطي +فصل مؤقت

إحالة الطالب 

للجهة المختصة 

 بهيئة التعليم

المشاجرات 

البسيطة بدون 

 وقوع ضرر

التنبيه الشفهي 

وتوضيح الجزاءات 

 المترتبة 

عمل محضر +تعهد 

خطي + إشعار ولي 

 األمر +دراسة حالة

عمل محضر + استدعاء 

ولي األمر وكتابة تعهد 

 خطي +فصل مؤقت

حضر + استدعاء عمل م

ولي األمر وكتابة تعهد 

 خطي +فصل مؤقت

إحالة الطالب 

للجهة المختصة 

 بهيئة التعليم

الشجار واأللفاظ 

 غير الالئقة

التنبيه الشفهي 

وتوضيح الجزاءات 

 المترتبة 

عمل محضر +تعهد 

خطي + إشعار ولي 

 األمر +دراسة حالة

عمل محضر + استدعاء 

ولي األمر وكتابة تعهد 

 فصل مؤقتخطي +

عمل محضر + استدعاء 

ولي األمر وكتابة تعهد 

 خطي +فصل مؤقت

إحالة الطالب 

للجهة المختصة 

 بهيئة التعليم

اإلضرار ببيئة 

المدرسة }كتابة 

 –على الجدران 

 –تمزيق لوحات 

 اقتالع نباتات{

تعهد خطي على الطالب 

+ تعويض قيمتها + 

 إشعار ولي األمر

تعهد خطي على الطالب 

يض قيمتها + + تعو

إشعار ولي األمر + 

 دراسة الحالة

تعهد خطي على الطالب 

+ تعويض قيمتها + 

إشعار ولي األمر + 

 دراسة الحالة

تعهد خطي على الطالب 

+ تعويض قيمتها + 

استدعاء ولي األمر + 

 فصل مؤقت

 

عدم االلتزام 

 بالزي المدرسي

التنبيه الشفهي من قبل 

المعلم + التنبيه الشفهي 

 بل اإلدارةمن ق

التنبيه الشفهي من قبل 

اإلدارة +إشعار ولي 

 األمر +دراسة حالة

تعهد خطي للطالب + 

تعهد خطي لولي أمره + 

 فصله يوم المخالفة

فصل مؤقت + عدم 

السماح بدخول المدرسة 

حتى يلتزم بالزي 

 المدرسي

 

عدم االهتمام 

 بالمظهر العام

التنبيه الشفهي من قبل 

لشفهي المعلم + التنبيه ا

 من قبل اإلدارة

التنبيه الشفهي من قبل 

اإلدارة +إشعار ولي 

 األمر +دراسة حالة

تعهد خطي للطالب + 

تعهد خطي لولي أمره + 

 فصله يوم المخالفة

فصل مؤقت + عدم 

السماح بدخول المدرسة 

 حتى يلتزم بالزي 

 

عدم االلتزام 

 بنظم الحافالت

عمل محضر + تعهد 

خطي للطالب +إشعار 

األمر + التعويض  ولي

 عند التلف

عمل محضر + تعهد 

خطي لولي األمر 

+التعويض عند التلف 

+ دراسة حالة +حرمانه 

يوم  واحد من ركوب 

 الحافلة

عمل محضر + تعهد 

خطي لولي األمر + 

التعويض عند التلف 

أيام من  3+حرمانه 

 ركوب الحافلة

حرمان الطالب من 

ركوب الحافلة لمدة 

ير أسبوع وإرسال تقر

للجهة المختصة بهيئة 

التقييم وإشعار ولي 

 األمر بذلي

 

رفض الطالب 

اإلجراءات 

اإلدارية الصادرة 

 ضده

استدعاء ولي األمر 

 وكتابته تعهد خطي

فصل مؤقت وإعالم ولي 

 أمره + دراسة حالته
   

االستخدام السيئ 

 لإلنترنت

التنبيه الشفهي من قبل 

 المعلم

تدوين المعلم للحالة + 

ه من استخدام حرمان

أيام +إشعار  3اإلنترنت 

 ولي األمر واإلدارة

استدعاء وإعالم ولي 

أمره + منعه من 

اإلنترنت حتى نهاية 

 الفصل الدراسي 

عند اعتذار الطالب 

وتعهد ولي األمر كتابيا 

 يلغى الجزاء
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 الثالثةثالثا : خمالفات من الدرجة 

 

 المخالفة
في المرة  اإلجراء التأديبي

 األولى

المرة  في إلجراء التأديبيا

 الثانية
المرة  في إلجراء التأديبيا

 الثالثة

إلجراء ا

 في التأديبي

الرابعةالمرة   

حيازة السجائر 

 والسويكة

مصادرة المواد + تنبيه 

 شفهي

عار تعهد خطي للطالب + إش

 ولي األمر + دراسة حالة

استدعاء ولي األمر وأخذ 

 تعهد خطي منه 

 +فصل مؤقت للطالب

إحالة الطالب إلى 

الجهة المختصة 

بهيئة التعليم 

وإعالم ولي 

 األمر

الهروب من 

المدرسة أثناء اليوم 

 الدراسي

تعهد خطي للطالب +إشعار 

 ولي األمر + دراسة حالة

إحالة الطالب إلى الجهة 

صة بهيئة التعليم المخت

 وإعالم ولي األمر

  

إتالف وسرقة 

ممتلكات المدرسة 

 واآلخرين

مصادرة المسروقات + كتابة 

محضر +تعهد خطي للطالب 

+ استدعاء ولي األمر + 

 التعويض + دراسة حالة

إرسال محضر مع الجزاءات 

للجهة المختصة + تعهد ولي 

األمر + التعويض + فصل 

 مؤقت

لتعويض  تعهد ولي األمر+ ا

+ فصل مؤقت وإحالة الطالب 

 للجهة المختصة بهيئة التعليم

 

إساءة األدب مع 

المعلمين أو 

اإلداريين أو 

العاملين قوال أو 

 إشارة

عمل محضر + استدعاء ولي 

األمر وأخذ تعهد خطي منه 

+االعتذار + فصل مؤقت 

 +تعهد الطالب عند عودته

اإلجراءات السابقة +إرسال 

ات للجهة نسخة مع الجزاء

المختصة + تغيير البيئة 

 الصفية للطالب

إحالة الطالب للجهة المختصة 

بهيئة التعليم وإشعار ولي 

 األمر

 

إحضار واستخدام 

العاب خطرة أو 

بخاخات غازية 

 ملونة

مصادرة وإتالف المضبوطات 

+ كتابة محضر +تعهد خطي 

للطالب + استدعاء ولي األمر 

 + التعويض + دراسة حالة

ة وإتالف المضبوطات مصادر

+ كتابة محضر +تعهد خطي 

للطالب + استدعاء ولي األمر 

+ التعويض +إحالته للجهة 

 المختصة بهيئة التعليم

  

المشاجرات باأليدي 

 مع وجود ضرر

عمل محضر ترسل نسخة منه 

لهيئة التعليم مرفق 

بالجزاءات + استدعاء 

الجهات األمنية حال وقوع 

 ضرر +استدعاء ولي األمر

وإشعاره خطيا + اعتذار 

الطالب لمن أساء لهم + فصل 

مؤقت للطالب + تعهد خطي 

 عند عودته

   

 

  

 رابعا : خمالفات من الدرجة الرابعة
 

 المخالفة
في المرة  اإلجراء التأديبي

 األولى

المرة  في إلجراء التأديبيا

 الثانية
المرة  في إلجراء التأديبيا

 الثالثة

إساءة األدب مع 

ين أو المعلم

اإلداريين أو 

 العاملين بالضرب

محضر وإحاطة هيئة التعليم 

+استدعاء الجهات األمنية عند 

حدوث إصابات +استدعاء ولي 

بما يجري + إحالة  هاألمر وإشعار

الطالب إلى الجهة المختصة بهيئة 

 التعليم

  

التجمع بهدف إيذاء 

 اآلخرين )التنمر(

محضر +استدعاء أولياء األمور 

م باإلجراءات + أخذ تعهد وإشعاره

خطي على الطلبة + فصل مؤقت 

 للطلبة +دراسة حالة

محضر +استدعاء أولياء األمور 

وإشعارهم باإلجراءات + إحالة 

الطلبة إلى الجهة المختصة بهيئة 

 التعليم
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 و التأخر الصباحياإلجراءات التأديبية لغياب الطالب سابعًا: 
 أواًل: التأخر الصباحي

 الفةالمخ

 صباحاً( 7:15أخرين عن الحصة األولى الساعة )يبدأ تسجيل الطالب المت -1

 عليها في حالة تكرارها. واإلجراءات المترتبةترسل رسالة نصية لولي األمر بالمخالفة  التأخر في المرة األولى -2

في حالة عدم حضور ولي األمر األمر وأخذ تعهد نهائي بعدم التأخير، و ولياستدعاء  التأخر في المرة الثانية -3

 يعتبر التعهد مفعالَ.

 اليوم غياب. ويعتبر هذااألمر الستالمه  ويستدعى ولييمنع الطالب من دخول الصف  التأخر في المرة الثالثة -4

 م المنظم لغياب الطالب.2014لسنة  23عند تكرار األمر يعتبر كل تأخر غياب ويطبق عليه القرار الوزاري  -5

   المنظم لغياب الطالب  2014لسنة  23: القرار الوزاري رقم ثانيا:
 

  اإلجراء التأديبي المخالفة

إذا تجالالالالاوزت مالالالالدة غيالالالالاب الطالالالالالب بالالالالدون عالالالالذر مقبالالالالول سالالالالبعة أيالالالالام 

 من بداية العام الدراسي اتمدرس )متصلة أو غير متصلة( اعتبار

يحالالالالالالرم الطالالالالالالالب مالالالالالالن دخالالالالالالول اختبالالالالالالار التقيالالالالالاليم 

 األول )جميع المواد(

أيالالالالام تجالالالالاوزت مالالالالدة غيالالالالاب الطالالالالالب بالالالالدون عالالالالذر مقبالالالالول عشالالالالرة إذا 

 من بداية العام الدراسي اتمدرس )متصلة أو غير متصلة( اعتبار

يحالالالالالالرم الطالالالالالالالب مالالالالالالن دخالالالالالالول اختبالالالالالالار التقيالالالالالاليم 

 )جميع المواد( الثاني

يومالالا  الطالالالب بالالدون عالالذر مقبالالول ثالثالالة عشالالرإذا تجالالاوزت مالالدة غيالالاب 

 ن بداية العام الدراسيم اتمدرس )متصلة أو غير متصلة( اعتبار

يحالالالالالالرم الطالالالالالالالب مالالالالالالن دخالالالالالالول اختبالالالالالالار التقيالالالالالاليم 

 )جميع المواد( الثالث

 الطالالالالب بالالالدون عالالالذر مقبالالالول خمسالالالة عشالالالر إذا تجالالالاوزت مالالالدة غيالالالاب

مالالالن بدايالالالة العالالالام  ايومالالالا تمالالالدرس )متصالالاللة أو غيالالالر متصالالاللة( اعتبالالالار

 الدراسي

 الالالالالالالدوريحالالالالالالرم الطالالالالالالالب مالالالالالالن دخالالالالالالول اختبالالالالالالار 

بالالالالالدخول ،ويسالالالالالمح لالالالالاله  األول )جميالالالالالع المالالالالالواد(

% مالالالالالالن 100اختبالالالالالالار الالالالالالالدور الثالالالالالالاني بواقالالالالالالع 

 النهاية العظمى للمواد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خريا اهلل وجزاكم
 والتقدير االحرتام فائق بقبول وتفضلوا

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

 


