ً
أوال :الئحة نظام القبول والتسجيل بالمدرسة:
ر
ر
اآلت:
• يشتط للتسجيل بالمدرسة ي
 .1ملء نموذج التسجيل المخصص لذلك.
 .2الموافقة عىل لوائح المدرسة.
 .3شهادة ميالد أصلية أو صورة طبق األصل عنها.
ر
لالستداد.
غت قابلة
 .4دفع نصف الرسوم المدرسية المقررة ،مع العلم أن هذه القيمة ر
 .5يف حال انتقال الطالب من مدرسة أخرى يرفق ملفه السابق ،وتقارير األداء آلخر سنة
دراسية له.
ول األمر
 .6يف حال وجود أي مرض
يستدع رعاية أو عناية خاصة بالطالب ،يجب عىل ي
ي
إعالم اإلدارة بذلك أثناء تقديمه طلب التسجيل بالمدرسة.
 .7الموافقة عىل إعطاء الحق إلدارة المدرسة يف تصوير الطالب وتسجيل أحداث اليوم
ر
الت تجمع
اس والرحالت واألنشطة المدرسية وكذلك االجتماعات المختلفة ي
الدر ي
الطالب أو أولياء األمور مع المدرسة واستخدام المادة المصورة أو المسجلة يف
أنشطة المدرسة المختلفة.
التال:
• تكون أولوية القبول بالمدرسة حسب
ي
اس السابق.
 .1لطالب المدرسة
ر
المنتظمي يف العام الدر ي
 .2ألي طالب يكون له أخ أو أخت يف المدرسة.
 .3وفق أولوية تاري خ تقديم طلبات التسجيل بالمدرسة.
المحيطي بالمدرسة.
للجتان
.4
ر
ر
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ثانيا :الئحة تعليمات السالمة والحفاظ عىل الطالب بالمدرسة:
ر
في
ول األمر من دخول ابنه لمبت المدرسة ،وتسليمه لمدرس الفصل أو أحد
المش ر
 .1يتأكد ي
بالمدرسة.
المدرس أو بعد انتهاءه.
 .2المدرسة ال تتحمل مسئولية أي طالب قبل بدء دوامه
ي
ول األمر بعدم صدور أي شكوى أو ازعاج من ابنه يف حال وجوده بالمركز خارج وقت ويوم
 .3يتعهد ي
الدراسة المخصص له.
ول األمر نهاية الدوام ألي سبب يجب عليه إعالم اإلدارة أو معلم الفصل بذلك.
 .4يف حال تأخر ي
لول أمره ،أو إل أحد ينوب عنه ،ويكون ذلك بالتنسيق
 .5ال يتم تسليم الطالب نهاية الدوام إال ي
المسبق مع اإلدارة.
المدرس.
ول األمر بدخول الفصول الدراسية أثناء الدوام
 .6ال يسمح ل ي
ي
ر
المباش بإدارة المدرسة وحجرة االستقبال فقط.
 .7عىل جميع أولياء األمور التعامل واالتصال
ول األمر لحديث أو نقاش خاص مع مدرس الفصل يكون ذلك خارج وقت الحصة
 .8يف حال احتاج ي
وبالتنسيق المسبق مع مدرس الفصل.
 .9ال يسمح للطلبة باصطحاب أي نوع من أنواع اآلالت الحادة معهم.
اس.
 .10ال يسمح باستخدام أو فتح أي نوع من أجهزة االتصال أثناء الدوام الدر ي
 .11يطلب من جميع الطلبة ارتداء زي مناسب حسب عمر وجنس الطالب.
 .12من حق المدرس واإلدارة سؤال الطالب ومتابعته حال وجود أي عالمات اعتداء عليه.
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ثالثا :الئحة الحضور والغياب:
 .1ال يسمح للطالب بالتأخر عن الوقت المحدد للدراسة.
 .2ال يسمح بتواجد الطالب مبك ًرا عن وقت الدراسة المحدد له ر
بأكت من  5دقائق.
ً
ول األمر بتسجيل دخول ابنه لدى إدارة المدرسة.
 .3يف حال حضور الطالب متأخرا ،يقوم ي

ً
اس ،يقوم بإخطار مدرس الفصل كتابيا
 .4يف حال حاجة ول األمر إلخراج ابنه قبل نهاية الدوام الدر ي
بذلك ،ويتسلم ابنه من إدارة المدرسة.
 .5يلغ اسم الطالب من قائمة الفصل ف حال تغيب الطالب عن الدوام المدرس ر
أكت من  3أيام
ي
ي
ول أمره.
دراسية متتالية يف الشهر ،ودون إخطار إلدارة المدرسة بذلك من قبل ي
ا
مثل ،يرسل ول األمر إشعارا مكتوبا لإلدارة بذلك.
متر كالسفر أو المرض
 .6يف حال تغيب الطالب ألي ر
متر مسبق مرسل إلدارة المدرسة ،يحتسب يوم غيابه
 .7يف حال تغيب الطالب عن المدرسة دون ر
من قبل مدرس الفصل ،ويخصم من درجة النشاط والحضور.
 .8يف حال عدم انتظام الطالب يف الحضور أو تأخره المتكرر ،تقوم إدارة المدرسة بتقديم انذار لول
األمر.
المتر ،إال بورقة وتحويل من إدارة
غت ر
 .9لن يستقبل المدرس الطالب يف الفصل بعد غيابه أو تأخره ر
المدرسة.
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رابعا :الئحة التأديب بالمدرسة:
• يمنح الطالب بطاقة لفت نظر (صفراء) يف الحاالت التالية:
متر يف الشهر الواحد.
 .1يف حال تأخر الطالب لمدة  3أيام دون ر
 .2تكرر عدم احضار الكتب واألدوات المدرسية.
 .3اإلهمال المتكرر للواجبات المدرسية.
 .4الشجار المتعمد والمتكرر مع الطلبة.
غت الئقة.
 .5التلفظ بألفاظ ر
المدرس.
 .6استخدام أجهزة االتصال أثناء الدوام
ي
 .7عدم التقيد بتوجيهات المدرس داخل الفصل.
 .8عدم ر
االلتام بآداب المسجد وتأدية الصلوات.
لول األمر من قبل إدارة المدرسة يف الحاالت اآلتية:
• يتم االستدعاء
الرسم ي
ي
غت الئقة مع أحد أفراد أشة التدريس بالمدرسة.
 .1التلفظ بألفاظ ر
المدرس.
 .2اإلتالف المتعمد لألثاث
ي
 .3إذا تحصل الطالب عىل ر
ول
أكت من
بطاقتي صفر ر
ر
اويتي تعىط له بطاقة إنذار يتم استدعاء ي
مترات استدعائه ويطلب منه التعاون مع المدرسة يف
ول األمر عىل ر
األمر من خاللها ،ويطلع ي
حل المشكلة.
ً
اسيي ويتم تحويل
 .4يف حال استمرار الطالب بتجاوزاته يتم ايقافه عن الدراسة مؤقتا
ليومي در ر
ر
أمره للجنة المدرسة.
خىط لضمان عدم حدوث تجاوزات
ول األمر بتقديم تعهد
 .5من حق لجنة المدرسة أن تطالب ي
ي
من ولده مرة أخرى.
لول األمر أن يتقدم بتظلم للجنة المدرسة يف حال شعوره بوقوع ظلم عىل ولده من قبل
 .6يحق ي
المدرس أو إدارة المدرسة.
غت
 .7يف حال إساءة الطالب المتعمدة لمدرسه أو أي عضو من أشة التدريس ،أو تلفظه بألفاظ ر
أخالقية يف حقهم ،تقوم اإلدارة بإيقاف فوري للتلميذ ،وتحويل أمره للجنة المدرسة ،مع
ول أمره وإيضاح سبب اإليقاف له.
استدعاء ي
ن
الخاتمي بالمدرسة:
خامسا :الئحة اعتماد الطالب
Page 4 of 6

• يف حال إتمام أي طالب من طلبة المدرسة ختم القرآن الكريم كامال عىل أشة التدريس
بالمدرسة يطلب من المدرس التأكد من إتمامه تالوة كامل أجزاء وسور القرآن ،وتحويل
ر
ر
اآلت:
والت بدورها تنظم ي
اسمه إلدارة المدرسة ،ي
اس ،ومنحه درع ختم القرآن.
 .1تكريمه يف الحفل
الختام للعام الدر ي
ي
 .2ترشيحه لرحلة العمرة المدرسية إن سجل يف العمرة ،وإعفائه من نصف رسوم
الرحلة.
• يف حال رغبة الطالب الحصول عىل إفادة تخرج ،أو شهادة إتمام حفظ القرآن من إدارة
ً
ً
رسميا لإلدارة ،ر
النهات
لالختبار
موعدا
له
تحدد
بدورها
والت
طلبا
المدرسة ،يقدم الطالب
ي
ي
التال:
وذلك عىل النحو ي
 .1تكوين لجنة من ثالثة أعضاء ترشحهم لجنة المدرسة لهذا الغرض.
جزئيي :الجزء األول يمتحن فيه الطالب يف النصف األول من
 .2يكون االمتحان من
ر
األخت من القرآن الكريم ،عىل
الثات ويمتحن فيه يف النصف
القرآن الكريم ،والجزء
ر
ي
ر
األكت.
الزمت ربي االختبارين شهرين عىل
أال يتجاوز الفارق
ي
ً
 .3يتكون كل اختبار من  12سؤاال شفويا و  5أسئلة يف أحكام التجويد.
 .4يجاز الطالب ويمنح شهادة من إدارة المدرسة يف حال تجاوز مجموع درجاته .%75
 .5يرشح الطالب يف حال اجتيازه االختبار بنجاح لرحلة عمرة مجانية عىل حساب
المركز.
 .6يف حال حصول الطالب عىل نسبة أقل من المعدل المطلوب للنجاح ،يحدد له موعد
آخر لالختبار حال رغبته يف ذلك.
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سادسا :الئحة االختبار الشامل:
• يف حال وجود ظرف طارئ يمنع الطالب من إجراء االمتحان األول يف موعده:
ً
ً
ول األمر طلبا مكتوبا إلدارة المدرسة بإجراء اختبارات أوالده قبل الموعد.
 .1يقدم ي
 .2يف حال وافقت اإلدارة عىل الطلب يتم إجراء اختبارات النصف األول يف موعد ال يزيد
األساس لالختبار.
أسبوعي قبل موعد
عن
ر
ي

ً
• يف حال وجود ظرف طارئ يمنع الطالب من أداء االختبار األول نهائيا:
ً
ً
ول األمر طلبا مكتوبا إلدارة المدرسة بتأجيل اختبار ابنه إل نهاية العام.
 .1يقدم ي
ً
ا
اس.
ر
الد
العام
كامل
خالل
استه
ر
د
تم
ما
جميع
ف
شامل
ا
ر
 .2يتم اختبار الطالب اختبا
ي
ي
 .3يكون االختبار الشامل من  100درجة.
 .4يف حال تكريم الطالب؛ يقدم الطالب الذي أدى االختبارات األول والثانية عىل
الطالب الذي أدى االختبارات الشاملة.
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