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                                      حقوق الطالب  

                                     ˸الحق الطالب لهم 

بأن يكونوا محترمين و مرحب بهم بدون تحيز من قبل جميع 

                                            . العناصر المدرسية

.                              أن يكونو مقييمين بطريقة عادلة  

ات ذو معنى من خالل خدمة ذالحصول على عرض تدريبي 

.                                                           جودة  

الكتابي ,معرفة طريقة االمتحان و معايير تقييم التسميع الشفهي

االمتحانات في الصف يعلن عنها قبل بيوم على   .و العملي

مشار لها في سجل الصف ومخطط لها لتجنب المزيد من ,األقل

                                    . االمتحانات في نفس اليوم

.  الكتابي و العملي لكل مادة,معرفة تقييم االمتحان الشفهي  

 

 واجبات الطالب

˸يتوجب على الطالب  

التعامل مع االشخاص في المدرسة و الزمالء بسلوك سليم و 

.محترم  

 الرعاية و االهتمام بسالمة األبنية الهيكلية المدرسية

.حيبو جعلها مكات تر   

االهتمام بالنظافة و اللباس الشخصيين بطريقة التتباين مع 

.الغاية التربوية للمدرسة  

.مراعاة ان تكون األلفاظ مناسبة امكان الدراسة  

بحسب الجدول ,لكل مدرسةاحترام أوقات الدخول و المغادرة 

المحافظة على سلوك سليم و تربوي ,الزمني للمناهج المدرسية

وفي وقت ,خرآس النتقاله من صف الى في وقت تغيير المدر

.الدخول و المغادرة للمدرسة  

 

 

 

 

 

 

 

 على الطالب˸      

احضار الى المدرسة فقط الضروري للدروس و                

                               .الوجبة الخفيفة      

االلتزام وبشكل نظامي بالحصص الدراسية مع الدقة في 

بحصص بعد الضهر و الحصص  مواعيدها و ايضا

الطالب المسجلين بحصص فترة .(للمدرسة االعدادية)الموسيقية

بعد الضهر و حصص الموسيقا اليمكنهم االنسحاب منها اال في 

.حاالت خطيرة و اسباب مؤكدة موجهة الى مديرة المدرسة  

موقع من احد  احضار تبرير باالسباب, في حال الغياب

.ي يستقبل الطالبذمن قبل المدرس اليقييم و يسجل ,الوالدين   

االستفسار عن الدروس الجديدة و الواجبات في حال الغياب و 

.االلتزام بتعويضها  

بعدالتقدم  بطلب القبول و  التردد على الدورات االختيارية

.تبرير أي غياب  

للمشاركين بالحصة  (لةاآل)امتالك مواد الدراسة واالداة 

.الموسيقية واالهتمام بالترتيب  

.انجاز بجدية واجبات الدراسة  

 سواء في الصف او في البيت مراقبة, متابعة االعمال المدرسية

.ان تكون متممة بشكل صحيح  

 

 

 

 

 

 

 

 

˸من الممنوع  

ية الى ذاحضار ادوات خطرة او مؤ

ليس ية ذعرض او اظهار ادوات حتى ان لم تكن مؤ,المدرسة

.                                   لها عالقة بالعمل المدرسي  

الصراخ في المدخل او ,نذالخروج من الصف بدون ا,الجري

                                                       في الصف

 احضار أطعمة ومشاريب للمدرسة في حاالت اعياد 

ن ذناسبات الثابتة بعد احيث ممكن احضارها فقط في الم.الميالد

.من مدير المدرسة  

 

يسحب الجهاز و يسلم ,استعمال الموبايل في ظرف مخالف

ا يمنع على ذو غير ه,لةئللمسؤول ويبقى حتى تتصرف العا

االطالق عمل صور و فيديو في المدرسة و  ارسال او 

.ه الصور على االنترنتذاستعمال ه  

 

المدرسة ,الينصح ايضا باحضار المال او ادوات باهظة الثمن 

.على اي حال غير مسؤولة عن اي فقدان  

 

كور في النظام ذيطلب من الطالب االلتزام بماهو محدد و م

.االساسي للطالب و الطلبة  

 

حة ئفي حال عدم االلتزام بالقوانبن المدرسة ستعود الى الال

.المتعلقة التأديبية و العقوبات التأديبية  

 

 

 

 

    



 


