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تلتزم طالبات مدارس الذكر ابلتعليمات اليت تسري وفقها املدرسة مبا حيقق تربية النشء على مسات طالب العلم وآداب طلب العلم  ،ويتابع
أولياء األمور – مع املدرسة – حتقق التعليمات اآلتية :

أوالً :أمور عامة:

-1اتباع املبادئ اإلسالمية الداعية إىل مراقبة هللا يف كل األحوال .
-2االلتزام ابحلجاب الشرعي وغطاء الوجه للمرحلتني املتوسطة والثانوية ،وحتقق شروط العباءة السابغة دون زركشة أو تلوين أو ما يشابه ذلك مما
خيالف شروط احلجاب اإلسالمي ،ويف املرحلة االبتدائية تلبس الطالبة غطاء الرأس (الطرحة) يف الصف الرابع  ،أما يف الصفني اخلامس والسادس
فتلبس الطالبة العباءة إضافة إىل غطاء الرأس.
 -3األخذ بسنن الفطرة؛ من حيث تقليم األظافر ،وعدم إطالتها أو طليها أبي نوع من أنواع الطالء ،مع احملافظة على النظافة الشخصية.
حرصا من املدرسة على وصول املادة العلمية كاملة للطالبة فإهنا متنع تسليم أي ملخصات للمقررات الدراسية.
ً -4
 -5متنع أنظمة املدرسة اصطحاب الطالبة أي جهاز إلكرتوين ومنها اهلاتف النقال وأجهزة احلاسب ،ويف حالة وجود مشروع لدى الطالبة ميكن
إحضار جهاز احلاسب احملمول ،وتسليمه للمرشدة من بدء الدوام ،مع التأكيد على خلوه من أي صور وإبالغ القسم عن ذلك من بدء اليوم
الدراسي  ،ويف حالة املخالفة ستضطر املدرسة آسفة إىل مصادرته .
 -6يف املرحلة االبتدائية حتضر الطالبة مالءة (شرشف) للصالة ،ومينع لبس العباءة وقت الصالة.
اثنيًا:الزي املدرسي :

 -1االلتزام ابلزي الرمسي املعتمد؛ حبيث يتم ارتداء القميص من الداخل.
 -2لبس حذاء ابللون األسود أو الكحلي أو الرمادي أو األبيض أو البيج أو األخضر أو البين( ،وجتنب األلوان الفسفورية واملذهبات) مع جوارب
بيضاء تغطي الكعبني.
 -3لبس معطف (جاكيت) ابللون األسود أو الكحلي أو الرمادي أو األبيض أو البيج أو األخضر أو البين ،مع جتنب األلوان الفسفورية
صورا ذات أرواح،
واملذهبات واملطرزات وذات الكتابة املبهمة أو غري الالئقة أو اليت حتمل إشارة إىل جهات حمددة كالنوادي الرايضية أو اليت حتمل ً
ويف حالة لبس الطالبة معط ًفا (جاكيت) خمال ًفا سيتم مصادرته منها ولن يسمح هلا ابرتدائه يف ذلك اليوم ،وعند تكرر املخالفة سيتم تطبيق قواعد
السلوك واملواظبة حيال الطالبة املخالفة.
-4مراعاة لبس املعطف (جاكيت) على قميص (بلوزة) املدرسة ،وعدم لبسه على قميص (بلوزة) ذي أكمام قصرية ،مع مراعاة االلتزام بلبس
املعطف (اجلاكيت) املفتوح الذي يظهر الزي املدرسي والقميص.
 -5تصفيف الشعر ابلطريقة اليت تليق بطالبة املدرسة.
-6االلتزام ابللون األبيض لربطات الشعر يف املرحلة االبتدائية.
 -7ارتداء الزي الرايضي يف اليوم املخصص فيه حصة الرايضة فقط وال يُسمح بلبسه فيما عداه من أايم األسبوع  ،شريطة أن يُرتدى حتت الزي
املدرسي ( املريول ) الذي يُنزع يف حصة الرايضة مث تعود التلميذة إىل لبسه مباشرة بعد أداء الرايضة .
 -8لبس العباءة عند انتهاء اليوم املدرسي فقط ؛ حيث مينع لبسها يف الطابور أو القسم أو يف أثناء احلصص.
 -9مينع حضور الطالبة للمدرسة مبساحيق التجميل املختلفة ( كحل أسود أو ملون  ،مرطب الشفاه ابأللوان الواضحة  ،أمحر الشفاه ،أمحر
اخلدود ،املاسكرا).
 -10حيظر على الطالبات لبس اخللخال أو لبس احللي املبالغ فيها من خوامت وأساور  ،واملدرسة غري مسؤولة عن فقدان أي حلي مهما كانت.
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اثلثًا :اخلروج اليومي من املدرسة :
 -1تتسلم الطالبة بطاقة اخلروج من املدرسة من اليوم األول لبدء الدراسة ،ولن يسمح ألي طالبة ابخلروج إال عند إبراز البطاقة ؛ ولذا فإنه ينبغي
احلرص على حفظ البطاقة يف وضع آمن وعدم التهاون يف ذلك .
 -2عند خروج الطالبة من املدرسة يف هناية الدوام الرمسي فإنه يلزم إبراز بطاقة اخلروج املعدة من املدرسة أو أصل بطاقة ويل األمر مع كتابة اسم
الطالبة وفصلها ،ويف حالة عدم توفر أي منهما فإن املدرسة تعتذر عن إخراج الطالبة  ،والبد من توفري أي منهما الستكمال خروج الطالبة وفق
املتبع.
 -3يف حالة احلاجة إىل خروج الطالبة مع إحدى صديقاهتا يف املدرسة فيلزم إرسال خطاب صريح من ويل األمر يتضمن اسم الطالبة اليت ستخرج
ابعا)2/على أن يكون التبليغ يف وقت مبكر ،ويف حالة عدم
معها إضافة إىل إرسال رسالة نصية من جوال ويل األمر إىل اجلوال املدرج يف البند (ر ً
علما أبنه لن يتم االتصال من املدرسة ابملنزل بغرض التأكد  ،وهنيب أبولياء
توفر ذلك فإن املدرسة ستمنع الطالبة من اخلروج بصحبة زميلتها ً ،
حرصا على وقت األسرة وانسيابية اإلجراءات ،كما سيتم اإلبالغ من املدرسة لويل أمر الطالبة اليت ستصطحب زميلتها
األمور االلتزام بذلك ً
لإلحاطة.
ايال
 -4يف حالة ضياع بطاقة اخلروج فإنه يلزم إرسال خطاب من ويل األمر وتسليمه إلدارة القسم من بدء الدوام
مشفوعا مببلغ ( ) 50ر ً
ً
الستخراج بطاقة بدل فاقد بعد التأكد من ضياع البطاقة واستحقاق الطالبة الستخراج بدل فاقد ،وهذا اإلجراء يلغي صالحية البطاقة األساسية.
تنبيه مهم خاص ابملرحلة الثانوية:

احدا.
الحيق لطالبة القسم الثانوي اخلروج من املدرسة إال بعد انتهاء الدوام املدرسي حىت إن كانت تدرس مقرًرا دراسيا و ً

ابعا :التأخر الصباحي واالستئذان يف أثناء الدوام:
رً

صباحا  ،وااللتزام مبوعد اخلروج وفق ما حتدده املدرسة  ،مع جتنب التأخر املتكرر
 -1التقيد مبوعد بدء اليوم الدراسي ؛ حيث يبدأ الساعة السابعة ً
بعد هناية اليوم الدراسي .
صباحا يتم التواصل على األرقام اآلتية لإلبالغ عن مسببات التأخري :
 -2يف حالة أتخر الطالبة ً
ب /صفوف أولية

 ( 6742944ت)241-254-253/

ب /عليا

 ( 6742944ت)241-240/

م /املتوسط

 ( 6742944ت)260-259/

ث  /الثانوي

 ( 6742944ت)267-266/

اتصال
هاتفي
ابلرقم
الثابت

0559290771
0559290771
0559289146

رسائل نصية
فقط

0559230898

 -3قصر االستئذان على احلاالت الضرورية ؛ ملا يرتتب على خروج الطالبة من فوات املادة العلمية والتفاعل مع الدرس يف حينه  ،وهو أحد
األهداف املقصودة من التعلم ضمن نظام مدرسي (ولن يسمح للطالبة ابخلروج االضطراري أكثر من ( )3مرات خالل الفصل الدراسي)ويف
حالة االستئذان يراعى اآليت :
أ -إبالغ القسم برسالة هاتفية على اهلواتف املدرجة أعاله مع توضيح اسم الطالبة والصف؛ وذلك من رقم اجلوال نفسه املسجل لدى إدارة
حرصا على سالمتها .
القسم لألم أو األب ،ويف حالة اإلرسال من جوال آخر فإن املدرسة تعتذر عن إخراج الطالبة ً
ب-إحضار بطاقة خروج الطالبة مع املستلم للطالبة يف حالة حضور من يستأذن إلخراجها وقت الدوام الرمسي بعد اتباع ماورد يف (أ).
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خامسا :املواظبة :
ً

-1املواظبة على احلضور من اليوم األول يف كل فصل دراسي وإىل اليوم األخري منه حبسب التقومي الدراسي يف كل عام.
جدا؛ ملا يف الغياب من أتثري سليب يف التحصيل العلمي.
 -2قصر الغياب على احلاالت الضرورية ً
-3يف حالة غياب الطالبة ستخطر إدارة املدرسة يوميًا ويل األمر عن تغيب ابنته يف نفس اليوم الذي حدث فيه الغياب هاتفيًا من خالل املكاملة
إضافة إىل الرسائل النصية ،وتوثيق ذلك يف السجالت اخلاصة.
موقعا من ويل أمرها إذا كان العذر ليس مرضيًا ،أو إحضار التقرير الطيب
-4على الطالبة إحضار عذر الغياب يف اليوم التايل مباشرة دون أتخر ً
وخمتوما من اجلهة الطبية.
وقعا
الذي يوضح احلالة اليت استدعت التغيب ً
مؤرخا وم ً
ً
-5يف حالة عدم إحضار الطالبة للعذر فسيتم إرسال إشعار الغياب من املدرسة يف اليوم الذي حتضر فيه بعد غياهبا مباشرة لتعبئة اإلشعار،
وتوضيح مسببات الغياب من ويل األمر ،ومن مث تسليمه يف اليوم التايل للمراقبة ،وعند عدم تسليمه يتم تذكريها من املراقبة يف اليوم الذي يليه ،أما
إذا مر على تسليم اإلشعار للطالبة أسبوع ومل يرد عذر فسيتم احتساب الغياب بدون عذر ،ويتم التعامل معه وفق قواعد املواظبة.
-6ال تقبل املدرسة أعذار عدم توفر املواصالت هنائيًا ،ويتم التعامل مع الغياب على أنه غياب بدون عذر مقبول.
-7إذا تغيبت الطالبة ثالثة أايم متتالية ال يقبل عذر الغياب إال بتقرير طيب.
-8إذا كان مسبب الغياب مراجعة املستشفى ( موعد يف املستشفى ) فينبغي إحضار ورقة املوعد يف اليوم التايل مباشرة .
-9حني تكرر الغياب املرضي ثالث مرات يف الشهر نفسه للعذر الصحي نفسه فإن املدرسة ستطالب ويل االمر بتقرير طيب يوضح احلالة الصحية
للطالبة فيما يتعلق ابحلالة املتكررة للغياب املرضي ؛ لرعاية احلالة و التعامل معها وفق متطلباهتا .
-10تشرتط املدرسة توضيح األعذار االجتماعية والظروف العائلية الطارئة لوكيلة القسم  ،ويف حالة عدم التوضيح سيعد الغياب بدون عذر .
أسبوعا ذا خصوصية ؛ ولذا فإن الغياب يف أي منهما يقتضي التعامل
-11األسبوع الذي يسبق االختبارات واألسبوع الذي يلي اإلجازات يعد
ً
معه وفق التعليمات الوزارية الواردة هبذا الشأن  ،كما أن التغيب يوم احلفل السنوي لن يقبل فيه إال العذر املرضي فقط بتقرير طيب  ،وسيعد الغياب
بدون عذر مقبول .
درجات املواظبة يف املرحلة املتوسطة :
-1ختصيص ( )100درجة للمواظبة بواقع مخسني درجة لكل فصل دراسي يف املرحلة املتوسطة .
-2حتسم نصف درجة من درجات املواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر مقبول ماعدا األسبوع الذي يلي اإلجازات أو االسبوع الذي يسبق
االختبارات؛ فيتم حسم درجة عن كل يوم .
-3يتم التعامل مع الطالبة اليت يتكرر غياهبا بدون عذر مقبول -إضافة إىل احلسم عليها من درجات املواظبة -حبسب اإلجراءات اآلتية:
 -1-3تنذر إدارة املدرسة الطالبة إذا بلغت نسبة غياهبا () % 10خالل العام الدراسي بدون عذر مقبول سواءً أكانت األايم متصلة أم
متقطعة ،ويبلغ ويل أمرها خطيًا بذلك  ،مع التوقيع ابلعلم وتوضح اإلجراءات املرتتبة على الغياب .
 -2-3إذا بلغت نسبة غياب الطالبة (  ) % 15خالل العام الدراسي دون عذر مقبول سواءً أ كانت األايم متصلة أم متقطعة فيتم إنذار
الطالبة و تستدعى املسؤولة عنها يف األسرة ( األم ) وتوضح اإلجراءات املرتتبة على الغياب  ،و يؤخذ عليها تعهد خطي ابنتظام الطالبة يف
الدراسة .
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 -3-3إذا بلغت نسبة غياب الطالبة ( ) % 20خالل العام الدراسي دون عذر مقبول سواًء أكانت األايم متصلة أم متقطعة تستدعى
املسؤولة عنها (األم ) وتبلغ ابإلجراءات املرتتبة على الغياب  ،وحتول الطالبة إلدارة التعليم ( إدارة التوجيه واإلرشاد ) لدراسة احلالة ومتابعتها ،
وبعد دراسة وضعها وظروفها من إدارة التعليم تنقل إىل مدرسة أخرى ابلرفع ملدير التعليم مع أخذ االلتزام الكتايب من ويل األمر ابنتظام ابنته
وإنذارها ابحلرمان من الدراسة منتظمة  ،والتحويل إىل طالبة منتسبة وفق ضوابط القبول واالنتساب يف املدارس احلكومية
 -4-3إذا بلغت نسبة غياب الطالبة (  ) % 25خالل العام الدراسي دون عذر مقبول سواءً أكانت األايم متصلة أم متقطعة فتتبع اإلجراءات
اآلتية :
 -1-4-3ترفع إدارة املدرسة إلدارة التعليم تقر ًيرا عن وضع الطالبة املتغيبة و اإلجراءات اليت متت حبقها .
 -2-4-3تقوم إدارة التعليم بتقييم وضع الطالبة وما قدم هلا من خدمات إرشادية و تربوية ،وبناء عليها يصدر من مدير التعليم قرار حبرمان
الطالبة من االنتظام يف الدراسة و التحويل لطالبة منتسبة يف إحدى املدارس احلكومية .

ب – املرحلة الثانوية :

يتم التعامل مع غياب الطالبة يف املرحلة الثانوية وف ًقا للحصة الدراسية ؛ حيث تسجل كل معلمة الغياب يف حصتها ويتم رصد درجات
املواظبة يف سجل املعلمة عن حصتها واحتساب الدرجة املستحقة لكل طالبة يف بند املواظبة لكل مادة ؛ إذا ختصص (  ) 5درجات للمواظبة يف
كل مادة  ،ويتم التعامل معها كاآليت :
أبد ا أو كان تغيبها بعذر مقبول .
-1منح الطالبة درجات املواظبة كاملة يف املادة إذا مل تتغيب ً
-2يف حال حضور الطالبة للدوام مث استئذاهنا لظرف ما ؛ فإنه لن حيسب هلا احلضور إال يف احلصص اليت حضرهتا وسيعد هلا غياب بدون عذر يف
ابقي احلصص إال يف حال إحضار خطاب يوضح عذر الغياب ؛ليتم دراسته .
تعد غائبة بدون عذر يف احلصص اليت مل حتضرها.
-3يف حال استئذان الطالبة ومل يقبل عذرها أو جتاوزها احلد احملدد لالستئذان (  3مرات) ُ
-4حسم نصف درجة من درجات حضور الطالبة يف املقرر مقابل كل حصة غياب بدون عذر مقبول.
-5حسم ربع درجة من درجات حضور الطالبة يف املقرر مقابل كل ثالث مرات أتخري عن احلصة بدون عذر مقبول .
-6تنبيه الطالبة إذا وصل غياهبا إىل (  )3حصص دراسية يف املقرر الواحد سواءً أكان الغياب بعذر أم بدون عذر .
-7إنذار الطالبة إذا وصل غياهبا بدون عذر إىل ( )5حصص دراسية يف املقرر الواحد ويشعر ويل أمرها بذلك.
-8إنذار الطالبة إذا وصل غياهبا بدون عذر إىل (  )10حصص دراسية يف املقرر الواحد  ،وتتعهد ابحلضور واملواظبة بتوقيع ويل أمرها .
-9الطالبة اليت يصل غياهبا إىل (  ) 15حصة دراسية دون عذر مقبول يف أي مقرر من املقررات املسجلة فيها  ،حترم بقرار من جلنة التوجيه
صفرا) وحتتسب ضمن معدهلا الفصلي والرتاكمي ،وتظهر كلمة ( حمروم ) يف اإلشعار األكادميي .
واإلرشاد من دخول اختبار املادة وتعطى ( ً
إن مدارس الذكر تضع تلك التعليمات منبثقة من سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية اليت تدعو إىل تربية اجليل على االلتزام

ابلضوابط الرامية إىل تنظيم العملية التعليمية وحتقيق أعلى أهدافها .وهللا ويل التوفيق .

يتم توقيع الوثيقة من ويل األمر  ،و مث إعادهتا للمدرسة  ،مع االحتفاظ بنسخة منها
اسم ويل األمر ................................. :

التوقيع ............................. :
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