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 العامة األنظمة -المدرسية الحياة

 
 :المدرسي الدوام .1

 المدرسة إلى الوصول الطالب من ويتوقع الظهر بعد من 2:10 الساعة في وينتهي "صباحا 7:25 الساعة تمام في الدوام يبدأ
 بعد من 2:45 الساعة بعد المدرسة في يبقون الذين الطالب عن مسؤولة غير المدرسة وإن هذا ."صباحا 7:25 الساعة قبل

 2:45 إلى 2:15 الساعة بين ما المدرسة في يبقون المدرسين جميع أن حيث ، المدرسة تنظمها نشاطات لديهم يكن لم ما الظهر
. 
 

 :الطالب من المدرسة توقعات .2
 :باآلتي التقيد دسمان في الطالب من يتوقع
تأخير بدون المدرسة إلى الوصول. 
المدرسي الزي ارتداء. 
صفوفهم إلى مستعدين الحضور. 
زمالئهم ومع الكبار مع باحترام التحدث. 
المدرسة ممتلكات على المحافظة. 
  الدراسية الحصص خالل الممرات في للتواجد خطي إذنالحصول على. 
الدراسية الحصص خالل) العلك (اللبان مضغ أو الطعام تناول عدم. 
نهائياً. النقال الهاتف أجهزة إحضار بحظر االلتزام  
الصفوف وداخل الممرات في الركض وعدم بهدوء المشي. 
الدوام ساعات خالل المدرسة مغادرة قبل الممرضة وأإدارة المدرسة  من خطي إذن على الحصول. 
بإستثناء مباني المرحلة الثانوية. خطي إذن دون أو مرافق معلم بدون مباني ومرافق المدرسةل الدخول عدم 
المدرسة نظافة على المحافظة. 
المدرسة مقصف من احتياجهم شراء عند منتظمة بصفوف الوقوف. 
صالة ،)المكتبة( اإلعالمي المركز ، المسجد :مثل فيها يتواجدون التي الخاصة األماكن في النظام اتباع 

 .والعيادة ، المسرح ، العلوم مختبرات ، الرياضية األلعاب
االمتحانات بأنظمة االلتزام. 
المعلم يحددها التي الصف أنظمة احترام. 
المدرسة في التدخين حظر بسياسة االلتزام. 
القميص ياقة شعرهم طول يتعدى بأال) الذكور (الطلبة يلتزم. 
 

 اإلجراءات المتبعة في حاالت الطوارىء: .3
دسمان ثنائية اللغة قوائم باإلجراءات التي يجب إتباعها في حاالت الطوارىء مثل: إخالء المدرسة،  وضعت مدرسة

 اإلنذار بالحريق و تدريبات الملجأ اآلمن.
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هذا ويتضمن النشاطات . المدرسةتفخر مدرسة دسمان بوجود مجموعة متنوعة من النشاطات والمصادر العلمية لطالب 
األكاديمية وأيضا النشاطات اإلضافية الغير صفية التي تتم بعد الدوام المدرسي والتي البد أن يكون الطالب على دراية 

  .تامة بمتطلبات اإلشتراك بها أو باألنشطة الرياضية في المدرسة
 
 تحت المدرجة التوجيهية المبادئ تلبية الطالب على يجب مدرسي، نشاط أي في المشاركة أجل من: النشاطات .1

 ".النشاط في للمشاركة التوجيهية المبادئ"
 

الطلبة مجلس: 
 .المدرسة في التعليمية الهيئة أعضاء أحد المجلس بإرشاد ويقوم الطلبة، مجلس يشكلون عنهم ممثلين الطالب ينتخب
 المدرسية، النشاطات برعاية المجلس يقوم كما القيادية، الطالب قدرات لتطوير مهمة وسيلة الطلبة مجلس يعتبر

  .بفعالية وتطبيقها المهام وبإنجاز االجتماعية، الخدمات ومشاريع
 
واألندية النشاطات: 
 عن "بعيدا الخاصة اهتماماته تطوير على الطالب مساعدة هي المدرسية واألندية النشاطات في المشاركة من الغاية إن

  .مفيدة ترفيهية بنشاطات وقته الستغالل له المناسبة الفرص توفير وبالتالي التعليمية المجاالت
 
المطبوعات: 
  .األخرى المدرسية المجالت و المدرسية الصحف و السنوي الكتاب إصدار في المساهمة على الطالب تشجيع يتم
 
التعليمية الرحالت: 

 بداية في واحدة رسالة إرسال ويتم الصف، خارج للتعلم أوسع مجاالت والمعلمين للطالب التعليمية الرحالت توفر
 خالل تنظم التي الرحالت كافة في أبنائهم مشاركة على الخطية موافقتهم ألخذ األمور أولياء جميع إلى الدراسي العام
  .رحلة كل وموعد هدف يحدد خطي إشعار إرسال يتم ذلك، إلى باإلضافة .الدراسي العام

 
الرياضية الفرق 

  .سواء حد على الطالبات و للطالب الرياضية الفرق من عدد دسمان مدرسة لدى يوجد
  
  
  
  
  
  
  

 :التالية هي دسمان بمدرسة الخاصة المدرسية القواعد

  العامة القواعد
 

 :المدرسي الزي .1
 ضيقة مالبس بارتداء يسمح وال المدرسي، زيه وأناقة نظافة على المحافظة الطالب على. 
 المدرسة جاكيت أو كنزة ، دسمان مدرسة شورت أو بنطلون طويل، كم أو كم نصف دسمان مدرسة قميص. 

 .آخر زي أي يقبل لن

 النشاطات و المصادر العلمية

 قواعد المدرسة / التوقعات المدرسية
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 أنواع من نوع بأي يسمح لن الطالب سالمة لضمان لكن و لون أي من رياضي حذاء أو رسمي بحذاء يسمح 
 .الخلف من مغلقة األحذية جميع تكون أن البد و "الكروكس" األحذية أو المنزل أحذية                     

  ًالقميص ياقة يالمس ال بحيث األوالد، لشعر مناسبا طوال. 
 المدرسي الزي من "جزءا ليست أنها ذلك الصفوف في وضعها ويمنع الملعب في القبعات وضع يمكن. 
 المدرسي بالزي ملتزم يكن لم إذا الصف بالدخول طالب ألي يسمح لن. 
 .سيتم ارسال الطالب إلى اإلدارة عند مخالفتهم للزي المدرسي 

 يسمح حتى )المدرسة شعار عليهما وبنطلون قميص( كامالً  المدرسي بالزي المدرسة إلى الحضور الطالب على يجب
 إلى المدرسي الزي ارسال منه يطلب سوف المدرسي بالزي الطالب التزام عدم حال في .الصف إلى الدخول له

 .المدرسي بالزي االلتزام عدم عواقب تطبق الحالة هذه في .المدرسة
 ,ذلك تكرار حال وفي ,المدرسي للزي األولى المخالفة عند السبت يوم ساعة لمدة قسري حجز على الطالب يحصل
  .المدرسي بالزي التزامهم لعدم المدير نائب مكتب الى ارسالهم يتم مرة كل واحد يوم لمدة مؤقت فصل على الطالب يحصل

 
 :الحر الزي أيام .2

 حدوث حال وفي .الحر الزي أيام خالل حتى المالئمة المالبس ارتداء بشأن المدرسة بقواعد االلتزام الطالب على يجب
 .ال أو مالئمة المالبس كانت اذا تحدد من هي المدرسة ادارة ن أ إلى اإلشارة مع .المنزل الى الطالب ارسال يتم ذلك، عكس

 المالبس من نوع أي أو والبنطلونات القمصان على مناسبة غير شعارات وجود الحصر ال المثال سبيل على ذلك يتضمن
  .ملفت بشكل الجسم تظهر التي الضيقة

 
 :الهدايا .3

 المدرسة تتبع .بذلك االلتزام والطالب األمور أولياء من ويطلب ، المدرسة في العاملين من أي إلى الهدايا تقديم يمنع
 أولياء أو الطالب من /إلى الهدايا قبول / اعطاء الموظفين يستطيع ،ال األمور وأولياء للطالب بالنسبة .للهدايا سياسة
 هدايا يستلم من كل على الزاما ذلك، على وعالوة .الغذائية والمواد الزهور مثل للتلف القابلة البنود باستثناء األمور

 .الطالب أو األمور أولياء إلى إرجاعها يمكن حتى المرحلة ناظر إلى الهدايا هذه تسليم بها له المصرح غير

 
  :الخزائن .4

 الطالب يستخدم أن يجب .خزانته في يحدثه تخريب أي قيمة دفع الطالب وعلى للمدرسة ملك الطالب خزائن إن
في نهاية ة ينار كويتي) مسترد 5دفع تأمين قدره (. على الطالب الخزانة في آمنة أمتعتهم على والحفاظ لهم المعينة الخزانة

  .األشياء هذه من أي تلف أو فقدان مسؤولية المدرسة تتحمل ال حيث .العام
 

 :االحتفاالت .5
 موافقة على الحصول دون الطعام واحضار الفعاليات تنظيم يمنع كما .المدرسة في الميالد أعياد حفالت إقامة يمنع

  .اإلدارة من مسبقة
 

 :الدوام ساعات خالل الطالب متعلقات استالم .6
 لألشياء فقط ويسمح المدرسي، الدوام خالل المدرسة إلى متعلقات أي إرسال يمنع بأنه العلم اآلباء و الطالب على

 :مثل "جدا الضرورية
 .المدرسي الزى أو الطبية النظارات األدوية

 سوف المكتب داخل الطلبة متعلقات من أي ترك حال في .إرجاعها يتم سوف ذكره سبق ما غير أخرى متعلقات أي
  .للطلبة توصيلها يتم متعلقات أي سالمة مسؤولية المدرسة تتحمل لن .تجاهلها يتم
 

 :المدرسة هاتف استخدام .7
 وبعد الفرص وخالل المدرسي الدوام بداية قبل وذلك الطارئة الحاالت في المدرسة هاتف باستخدام للطالب يسمح
  .طارئة حالة األصدقاء أحد منزل إلى للذهاب إذن على الحصول أجل من االتصال يعتبر وال هذا .الدوام انتهاء

 
 :والمدرسة المنزل بين التواصل .8

 أمورهم أولياء إلى والنشرات الرسائل نقل الطالب وعلى األهمية، بالغ لشأن األمور وأولياء المدرسة بين االتصال إن
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 للمدرسة االلكتروني الموقع إلى الرجوع األمور أولياء على .فيه توزع الذي اليوم نفس في
 ( http://www.dbs.edu.kw )بد وال .المدرسية بالنشرات علم على للبقاء  ً  برنامج وذوهم الطالب يستخدم أن أيضا

 Plus portal  وحضورهم األكاديمي الطالب مستوى بتقدم يتعلق جديد كل على لالطالع. 
 
 
 

 :الثمينة والمتعلقات المجوهرات .9
 أو فقدان مسؤولية المدرسة تتحمل ال حيث .المدرسة إلى ثمين هو ما كل إحضار أو المجوهرات ارتداء من الطالب يمنع
 .األشياء هذه من أي تلف

 
 :الشخصية األغراض تعريف .10

ً  اسمه كتابة طالب كل على  وحقائب رياضية ومالبس ومعاطف ودفاتر كتب من( الشخصية أغراضه على واضحا
 .األشياء هذه من أي تلف أو فقدان مسؤولية المدرسة تتحمل ال حيث .) الخ …

 
 :األخرى االلكترونية واألجهزة النقالة الهواتف .11

 نائب مكتب الى ارساله و الهاتف مصادرة ستتم كما. الحصة خالل الكترونية اجهزة ةي أ او النقالة الهواتف باستخدام يسمح ال
 باستخدام يسمح .) الحمام في أو الممرات في أو االرشاد حصص خالل أو الحصص أثناء يستخدمه الطالب كان حال في المدير

  : التالية االوقات خالل الكتروني جهاز أي او النقالة الهواتف
  :التالية العواقب يواجه النقال الهاتف بسياسة يلتزم ال طالب أي . المدرسة بعد و الفرصة خالل ، المدرسة قبل

 
 .اسبوع لمدة المدير نائب مكتب داخل النقال الهاتف حجز يتم :األولى المخالفة 1.
على أن يتم استالم الهاتف النقال من قبل ولي  شهر لمدة المدير نائب مكتب داخل النقال الهاتف حجز يتم :الثانية المخالفة 2.

 األمر.
على أن يتم استالم  الدراسي الفصل اختبارات نهاية حتى المدير نائب مكتب داخل النقال الهاتف حجز يتم :الثالثة المخالفة 3.

 الهاتف النقال من قبل ولي األمر.
 .مخالفة أي حدوث عند االمر ولي اعالم سيتم

  .االلكترونية لألجهزة المقبول االستخدام سياسة في المدرسة لقواعد يخضع االلكترونية االجهزة من كل / أي استخدام
 

 :التدخين .12
  التدخين في مدرسة دسمان.يمنع 

 
 لف أوراق أو الكبريت القداحات،( بالتدخين عالقة لها أخرى مواد أي أو التبغ منتجات بدخول يسمح ال

  .المواد هذه من بأي ضبطه تم حال في التأديبية للعواقب الطالب يتعرض سوف و  )أو مدواخالسجائر
 

 :والخروج الدخول تسجيل .13
 يغادرون الذين الطلبة كذلك .6دسمان  ب اإلستقبالالمكت عند أسمائهم تسجيل المدرسة عن المتأخرين الطلبة على يجب

 يسجلوا سوف بذلك يقوموا لم وإذا المدرسة إلى بعودتهم اإلدارة إلعالم اإلستقبال مكتب الى التوجه عليهم ,يعودون ثم المدرسة
 ً  غيابا

 اسمه يسجل لم إذا السبت يوم ساعة لمدة قسري حجز على الطالب يحصل ذلك إلى إضافة .الحصص جميع في
  .المدرسة إلى العودة أو التأخر حال في
 

 :التخريب .14
 .م مع رسالة إنذارأيا ثالثة إلى يصل قد مؤقت فصل على يحصل سوف المدرسة لممتلكات أذى أو تخريبي بعمل يقوم طالب أي

ً  هذا يشمل  على الرسم أو الكتابة :مثل ,المدرسة ممتلكات في تخريب أو أذى إلى يؤدي سلوكي تصرف أي أيضا
 وأولياء الطلبة على يجب .التصليح كلفة الطالب يغرم كما ,الفصول داخل أو الحمامات ,الممرات في الحائط
 تخريبي بعمل يقوم طالب أي صارم بشكل وتعاقب جدي بشكل األمر تأخذ سوف المدرسة بأن العلم األمور
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  .المدرسة لممتلكات
  
 

 :اإلعالنات تعليق .15
 أنحاء جميع في إعالنات لوائح وضع تم لقد بدون علم اإلدارة. النوافذ أو الطلبة خزانات أو الممرات على اإلعالنات وضع يمنع

 هذه يخالف وهو يضبط طالب أي .اإلعالنات لوائح استخدام عليها إعالنات بوضع ترغب لجنة أي .المدرسة
  .ساعة لمدة السبت يوم قسري حجز على يحصل سوف القوانين

 
 :التنمر .16

 ال المثال سبيل على منها كثيرة أمور يشمل وذلك .التنمر تجاه بسياستها اللغة ثنائية دسمان مدرسة تتسامح لن
 األعمال من بأي الطالب اشتراك عند .مقبولة غير ألقاب أو مرغوبة غير لمسات أو المهينة التعليقات الحصر

  .أيام ثالثة لمدة يصل المدرسة خارج مؤقت لفصل يتعرض سوف المذكورة
 

 :الدراسي العام نهاية إجراءات .17
إلى  والمراجع المواد من وغيرها المدرسية الكتب إعادة ذلك ويتضمن ، الدراسي العام نهاية بإجراءات االلتزام الطالب على

  .التالفة أو المفقودة المتعلقات على رسوم تطبيق سيتم .وأدراجهم خزائنهم تنظيف إلى باإلضافة ، المركز اإلعالمي (المكتبة)
 

 :العام نهاية اختبارات من اإلعفاء .18
 على بالحصول الراغبين الطلبة على ,عليه وبناءً  ,حق وليست ميزة هي الدراسي العام نهاية اختبارات من اإلعفاء إن

 :تتضمن والتي ,المطلوبة الشروط الستيفاء العمل اإلعفاء
مرات لمواد التي ليست وحدة واحدة) 3( السنة في مرات-6 التأخيرات عدد يتعدى ال.  
 مرات لمواد التي ليست وحدة واحدة (بعذر أو بدون عذر) السنة في مرات-6 الغياب عدد يتعدى ال. 
الفن،  (مثل اختبار بها ليس التي المواد من مادة أي في) عذر بدون او بعذرالسنة ( خالل مرات-6 الغياب عدد يتعدى ال

 ) .أخرىالرياضة أو أي مادة 
االسباب من سبب ألي فصله يتم لم 
الصفوف من أي في للمدرسين مشاكل يسبب ال. 
الواحدة المادة في أكثر أو % 93 معدل على حاصل. 
  

 .للطالب االعفاء منح رفض في الحق بكل المدرس يحتفظ
  

 :المدرسية األنشطة في للمشاركة األهلية سياسة .19
 

 نمو من هام جزء األكاديمية والفرق الرياضية األلعاب مثل المدرسية األنشطة في المشاركة اللغة ثنائية دسمان مدرسة تعتبر
 .للطالب األكاديمي يؤثر على المستوى أن ينبغي ال األنشطة هذه في المشاركة ولكن .الطالب

  .حضوره وسجل وانضباطه األكاديمي مستواه على )السفر ذلك في بما (المدرسية النشاطات في الطالب مشاركة تستند
 

 الطالب بين اجتماع على اعتمادا النشاط، في الطالب بمشاركة يتعلق ما في النهائي القرار لها اإلدارة أن المالحظة يرجى
  .واإلدارة األمور وأولياء

 
  .الطالب الى الرحلة مبلغ كامل رد على قادرة المدرسة تكون ال قد سلوكية، أو أكاديمية ألسباب الطالب سفر تعذر إذا
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 :السلوك تحسين .1
 من تسعى خاصة أساليب إلى تلجأ المدرسة فإن ، بها المعمول األنظمة تجاه "مناسبا "فرديا "سلوكا الطالب يظهر لم إذا 

  .سلوكه تحسين في مساعدته إلى خاللها
 
الطالب، مع بالتعامل المعني الفصل مرشد أو/و المعلم يقوم األمر بداية في  
 المدير إلى أو االجتماعي المرشد إلى الطالب يحول.  
 الطالب بحرمان إجراءات اتخاذ إلى ذلك يؤدي أن قبل ، السوي غير السلوك معالجة في إلشراكه األمر ولي استدعاء يتم 

 .منها نهائيا فصله أو المدرسة من مؤقتا
 

 :السوي غير السلوك عواقب .2
 كانت سواء السلوك، عواقب بمفهوم يتعلق ذلك من وجزء الطالب في بالمسؤولية الحس غرس إلى دسمان معلمو يهدف

 السوي غير السلوك خطورة مدى إن .السوي غير للسلوك وأخرى السوي، للسلوك عواقب هناك .سلبية أم إيجابية عواقب
  :التالي التسلسل إتباع سيتم عام وبشكل أنه إال .عليه ستطبق التي العواقب ستحدد

 
للطالب المعلم تحذير. 
للطالب المعلم من ن ثا تحذير. 
باألهل االتصال. 
التدخل وطلب باألمر واإلرشاد التوجيه مكتب بتبليغ المعلم يقوم. 
المدير نائب مكتب إلى الطالب إرسال. 
المدرسة خارج فصل أو السبت يوم قسري حجز على الطالب يحصل.  
 

 إتباع وعدم المدير نائب مكتب إلى مباشرة الطالب إرسال الخطيرة االنضباط حاالت بعض تتطلب قد :مالحظة
 .الطالب لباقي المطلوب التعليمي الجو لتهيئة الفصل من الطالب إبعاد لضرورة وذلك أعاله، المذكورة الخطوات

  :ستطبق التالية العواقب فأن المدير نائب مكتب إلى طالب إرسال عند أنه عليه المتعارف من
 
 

 : األولى المخالفة
إرسال إلى دعته التي األسباب فيه يشرح أحاله الذي المدرس من كتاب معه سيحضر الذي بالطال المدير نائب سيقابل 

  .السبت يوم قسري حجز على الطالب يحصل .السلوك بسوء المتعلقة المسائل حل وسيحاول المكتب، إلى الطالب
 

 :الثانية المخالفة
األول العقاب تطبيق إعادة. 
خارج الفصل يبدأ .الثانية المخالفة عند المدرسة مبنى الطالب يغادر .واحد ليوم المدرسة خارج فصل على الطالب يحصل 

  .إضافية مخالفة أي عواقب لشرح باألهل االتصال ويتم .األولى الحصة بعد وقعت إذا ,للمخالفة التالي اليوم في المدرسة
 

 :الثالثة المخالفة
 حتى الحصص بحضور للطالب يسمح لن .بهم لالجتماع األهل ويطلب المدرسة خارج إضافي فصل على الطالب يحصل

  .باألهل االجتماع يتم
 

 صفر درجة على المفصول الطالب يحصل كما المدرسة، خارج لفصل طالب أي حصول عند المدرسين جميع إبالغ يتم
 ملف في يبقى الفصل سجل بأن التنبه والطلبة األهل على يجب .الفصل فترة خالل إتمامه أو تسليمه مطلوب عمل أي عن

 ألي يسمح لن بأنه العلم أخذ يرجى .األكاديمي الطالب ملف من جزء تصبح سلوكية مشكلة أي أن كما .دائم بشكل الطالب

 قواعد السلوك
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  .القصيرة واالختبارات واالختبارات، المشاريع ذلك في بما الفصل فترة خالل فاته عمل أي بإعادة مفصول طالب
 

 :القسري الحجز .3
 عن يتغيب الذي الطالب إن. 10:00و حتى الساعة  09:00 الساعة من السبت أيام في يكون سوف القسري الحجز
ً  الطالب كان حال في .يليه الذي األحد يوم مؤقت فصل على يحصل القسري الحجز  الحضور من يتمكن ولم مريضا

 بالمدرسة الخاص الطبي النموذج على المستشفى أو العيادة و المعالج الطبيب من مختوم و موقع طبي عذر تقديم عليه
 للحجز المحدد السبت يوم من ساعة 24 خالل أو السبت يوم قبل اإلنترنت على المدرسة موقع من عليه الحصول يمكن الذي و

 . القسري
 

 :المدرسة من الفصل .4
 والمشاريع كاالختبارات مدرسية أعمال من فاته ما تقديم له يسمح لن ، ما سبب ألي المدرسة من فصله يتم طالب أي

 . اعمال من فاته ما في صفر درجة على سيحصل و الصف وأعمال والواجبات القصيرة واالختبارات
  
  
 

 
 تعريف الغياب بعذر و الغياب بدون عذر: .1

الطالب الحضور إلى المدرسة ومتابعة الجدول المقرر بشكل يومي، وعلى الطالب و ولي األمر إدراك أن على 
مايجري  في الصف (الشرح والتعليم، المناقشات والتفاعل بين المعلم و الطالب، المحاضرات والتقارير، اإلستخدام 

  دم الطالب.ضروري وأساسي لتق للوسائل السمعية والبصرية، والتعلم التعاوني)
  

مدرسة دسمان لديها نوعان من الغياب، الغياب بعذر و الغياب بدون عذر، الغياب بعذر يسمح للطالب إعادة جميع 
على أي شيء يكون مافاتهم من أعمال أو اختبارات، أما الغياب بدون عذر يحصل الطالب بموجبه على درجة صفر 

  أن بؤدي إلى الحصول على درجة صفر في اختبار نهاية الفصل.قد فاتهم و الغياب المتكرر بدون عذر من الممكن 
  

حصة من أي مادة ذات نصف  16ن عذر) أو مادة ذات وحدة واحدة (بعذر أو بدو حصة من أي 25إذا تغيب الطالب 
إلعادة المادة في الصيف أو في او ربع وحدة خالل السنة الدراسية، يرسب الطالب في هذه المادة وعليه أن يخطط 

  عادة مواد مابعد المدرسة.ا
  

إذا تجاوز الطالب العدد المقبول للغياب المذكور أعاله، شوف تقوم اإلدارة بوضع خطة للطالب في تلك المادة لما تبقى 
  من السنة الدراسية، وسوف يتم تنسيق هذه الخطة بين اإلدارة، أولياء األمور و الطالب.

  
ن الحصص لكل عام دراسي سيتم توثيقه في خطاب التوصية المرسل بي إن سجل غياب الطالب والتأخير الصباحي/

  من المدرسة إلى جامعاتهم.
  

 الغياب بعذر: .2
  

  
  
  

  صباحاً. 8:30في حال تغيب الطالب عن المدرسة، يطلب من ولي أمره إبالغ المدرسة بذلك قبل الساعة     أ.
  

لكي يكون غياب الطالب بعذر، البد أن يكون مع الطالب ورقة اجازة طبية رسمية و مطبوعة من العيادة أو   ب. 
ورقة رسمية من العيادة/المستشفى أو المستوصف. يجب أن تتضمن ورقة اإلجازة على المستوصف أو المستشفى، 

(المدرسة لها الحق في أن تطلب  الطبية الرسمية توقيع وختم الطبيب و أيضاً ختم العيادة/المستشفى أو المستوصف.
، ستطلب المدرسة ماتراه ضروريا للتحقق من صحة النموذج الصحي. إذا كان هناك مايدعو للشك في صحة النموذج

 قواعد الحضور المدرسي

المدرسة لديها الحق في التشكيك في صحة أي إجازة مرضية وفقاً "للمادة الثالثة عشرة" من سياسة وزارة التعليم 
الطالب بعذر أو بدون عذر.للغياب. سوف تقرر إدارة المرجلة الثانوية إذا كان غياب   
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من أولياء األمور أخذ النموذج ل "إدارة التصديق على النماذج الطبية داخل وزارة الصحة" لتأكيد صحة توقيع و 
  أختام الطبيب والعيادة).

  
على األكثر حتى يسمح للطالب تقديم أي عمل فاته. فإذا  ن دراسيين بعد الغيابخالل يومييم هذا النموذج يتم تسل   ت.

لم تتم إعادة النموذج خالل يومين بعد عودة الطالب للمدرسة. سيعتبر الغياب بدون عذر ولن يعطى الطالب أي فرصة 
  مرضة.وليس إلى مكتب الم المديرإلى مكتب نائب لتقديم مافاته من أعمال بما فيها االختبارات. يتم تقديم النموذج 

  
  ث.   األعذار المقبولة هي:

 .مرض الطالب 
 .مرض خطير في العائلة أو حالة وفاة 
 .حالة عائلية طارئة 
 .ظروف طارئة أخرى يوافق عليها اإلداري في المدرسة 

                                ج.   يعتبر الطالب حاضراً عندما يشارك في األنشطة المدرسية المحددة. وتعتبر مشاركة الطالب في الرحالت             
  الميدانية جزءاً من الحضور. وعلى الطالب انجاز مافاته عند تغيبه بسبب الرحالت أو المناسبات المدرسية.

    ح.   قد يكون من الضروري أحياناً أن يغادر الطالب المدرسة قبل نهاية الدوام، وفي هذه الحاالت على ولي أمر/والد            
   في المرحلة الثانوية، على أن يكون موقعاً من ولي أمره وموضحاً فيه سبب  المديرالطالب تقديم طلب خطي إلى مكتب نائب 

  الطالب. المغادرة. وعلى ولي األمر التوجه إلى مكتب اإلستقبال الصطحاب 
مدرسة. إذا عاد إلى المدرسة بعد خ.   الطالب الذي يغادر المدرسة لموعد طبيب يقوم بالتوقيع للخروج لدى ممرضة ال

في المرحلة  المديرزيارة الطبيب، أو إذا حضر متأخراً ألي سبب، يتعين على الطالب التوقيع بالعودة لدى مكتب نائب 
  وليس لدى الممرضة.الثانوية 

  
 الغياب عن الحصة: .3

 ً ً  15مع نظام الغياب المطبق في وزارة التربية والذي ينص على ان الطالب الذي يصل غيابه إلى  توافقا أو أكثر  يوما
ولكي يعتبر بدون عذر، سوف يحرم من تقديم اختبار نهاية الفصل . وبناًء عليه، يحصل الطالب على عالمة صفر. 

دارة موثق من الطبيب ثم بالمدرسة إلى اإلى النموذج الخاص الغياب بعذر على الطالب تقديم تقرير طبي عل
فضالً عن ذلك يجب أن تقر اإلدارة  المستشفى أو مركز حكومي خالل يومين بعد عودة الطالب من الغياب المرضي.

  على هذا العذر. للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة نظام الغياب في وزارة التربية.
  

عذرلتحديد ما إذا كان يحق للطالب اعادة مافاته من اختبارات وامتحانات، يستخدم مصطلحي الغياب بعذر و من دون 
مع اإلشارة إلى أن الغياب بعذر لن يتم حذفه من سجل حضور الطالب. الرجاء قراءة مايلي للحصول على مزيد من 

  عدد الغياب المسموح به في كافة المواد. على أن وفقاً لكل فصل دراسي.ل التفاصيل حو
  

  الدراسية: العربي، االنجليزي، العلوم و الرياضياتالمواد  

  بولي أمر الطالب.المدير عذر، يتصل مكتب نائب  بدونمرات  لخمسالغياب 
  بدون عذر، توجه للطالب رسالة انذار. العاشرالغياب 
  بدون عذر، يحرم الطالب من تقديم االختبار النهائي، ويحصل على عالمة صفر. الخامس عشربعد الغياب 

  المواد الدراسية األخرى:

  بولي األمر. المديراو اكثر بدون عذر، يتصل مكتب نائب  ثالثالغياب 
  مرات أو أكثر بدون عذر، توجه للطالب رسالة انذار. لخمسالغياب 
  بدون عذر، يحرم الطالب من تقديم االختبار النهائي، ويحصل على عالمة صفر. الثامنبعد الغياب  

  

 

  بإنتظام   plus portalيتعين على الطالب و أولياء األمور اإلطالع على سجل الحضور على   
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 الهروب من حضور الحصص أو حصص اإلرشاد: .4

إذا تهرب الطالب من حضور أي حصة من الحصص أو حصة اإلرشاد سوف يترتب على ذلك حصوله على حجز قسري يوم 
ً جل متغيبسالسبت لمدة ساعة وسي  .ا

 التأخير في الوصول للصف: .5
% من المعدل 1-أي طالب يتأخر على الصف سواء صباحاً أو مابين الحصص سوف يحصل على خصم عالمة 

%. في حال وصل عدد التأخير إلى خمس تأخيرات للمادة الواحدة يحصل 10الصفي للفصل لكل تأخير، بحد أقصى 
الب على فصل خارج المدرسة لمدة يوم واحد بعد التأخير الطالب على حجز قسري يوم السبت لمدة ساعة. يحصل الط

السادس. يقوم المدرسون بإعالم اولياء األمور عند التاخير الثالث والخامس. عند حصول التاخير الخامس يرسل 
  التخاذ اإلجراء الالزم.المدير الطالب إلى مكتب نائب 

  األوقات التالية و سيتم اعتبارهم غياب بدون عذر في المادة:اليسمح للطلبة بدخول الحصص متاخرين بعد             

 (بعد مرور نصف الحصة االولى). 7:45الحصة االولى: بعد الساعة   .أ
 دقائق من بداية الحصة. 5: بعد مرور الثامنة –الحصة الثانية   .ب

  
 الفصل من المدرسة:  .6

مافاته من أعمال مدرسية كاالختبارات ،المشاريع ، أي طالب يتم فصله من المدرسة ألي سبب ما، لن يسمح له تقديم 
% في أي عمل بالصف نتيجة فصله 0يحصل الطالب على عالمة  االختبارات القصيرة ،الواجبات و أعمال الصف.

  خارج المدرسة.
 مغادرة المدرسة يوم الخميس أو قبل العطل: .7

عطل الرسمية أو في حاالت اإلنصراف المبكر من غير مسموح للطالب مغادرة المدرسة يوم الخميس أو اليوم ماقبل ال
في الحال ضرورة الخروج المبكر للطالب على ولي األمر  المدرسة، لخروج الطالب يجب حضور ولي األمر فقط.

 ورقة الموعد. إحضار إعالم اإلدارة قبل يوم من موعد المغادرة مع ضرورة

 

 

 

 

 األمانة األكاديمية: .1

نجاز وتقديم أعماله بنفسه، وعلى الرغم من حاجة الطالب لبعض األحيان إلى مساعدة ولي أمره إمن الطالب أن يقوم ب يتوقع
  وزمالئه في الصف، إال أنه من الضروري أن يتعلم الطالب جميعاً العمل بإستقاللية.

  

تتدرج في صرامتها. يعرف الغش بأنه ول أبداً تحت أي ظرف من الظروف، وسينتج عن غش الطالب عواقب إن الغش غير مقب
  القيام بأحد هذه االمور:

  

  

  دون بيان المصدر بالشكل المناسب. نسخ االعمال من طالب أخر أو استخدام مراجع من الكتب أو برامج الكمبيوتر 
 .الكتب أو المالحظات توضع بعيداً تماما أثناء األختبارات و االختبارات القصيرة 

 الشؤون االكاديمية
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 االختبار الدوري/ االختبار القصير. /اختبار نهاية الفصلطياً مع طالب أخر خالل التواصل شفهياً أو خ 
 االختبار الدوري/ االختبار القصير. / اختبار نهاية الفصلخالل ا اغير مسموح به موادأي  الحصول على أو حيازة 
 .تمكين طالب من تقديم عمل يكون أصالً حصيلة جهد طالب آخر أو من مصدر آخر 
  االختبار الدوري/ االختبار القصير. / اختبار نهاية الفصلالنظر في ورقة طالب أخر خالل 
 .ًالعثور على هاتف نقال مع الممتحن حتى وإن كان مغلقا 

  

  طالب في المرحلة الثانوية في مدرسة دسمان :للة يدراسالصفوف الخالل  وسيتم تطبيقهاتراكمية،  الغش عواقبتكون 

 

  االولى:المخالفة 

  اإلمتحان/ االختبار الدوري/ االختبار القصير أو المشروع.تعطى درجة صفر على  
  بوثائق واقعة الغش. المديريزود نائب 
  إلعالمه بما قام به ابنه/ابنته. بولي األمريقوم المعلم باالتصال 

 

  المخالفة الثانية:

  او المشروع. القصيراإلمتحان/ االختبار الدوري/ االختبار تعطى درجة صفر على  
  بوثائق واقعة الغش. المديريزود نائب 
 .يحصل الطالب المعني على انذار و فصل من المدرسة لمدة يوم واحد 
  المديراالتصال بولي أمر الطالب لطلب اجتماع مع. 

 

  المخالفة الثالثة:

  اإلمتحان/ االختبار الدوري/ االختبار القصير أو المشروع.تعطى درجة صفر على  
 بوثائق واقعة الغش. المديرزود نائب ي 
  ثالثة أياميحصل الطالب المعني على انذار و فصل من المدرسة لمدة. 
  المديراالتصال بولي أمر الطالب لطلب اجتماع مع. 

 

 المخالفة الرابعة:

  اإلمتحان/ االختبار الدوري/ االختبار القصير أو المشروع.تعطى درجة صفر على  
  بوثائق واقعة الغش. المديريزود نائب 
 .يحصل الطالب المعني على انذار و فصل من المدرسة لمدة خمسة أيام 
 .االتصال بولي أمر الطالب لطلب اجتماع مع مدير المدرسة 
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  المخالفة الخامسة:

  اإلمتحان/ االختبار الدوري/ االختبار القصير أو المشروع.تعطى درجة صفر على  
  عة الغش.بوثائق واق المديريزود نائب 
 .يوصى بفصل الطالب نهائياً من المدرسة عند استعراض سجله خالل اجتماع لمجلس إدارة المدرسة 

 
 نظام الدرجات بما يخص: .2
 المشاريع أو األبحاث المتأخرة:  .أ

يعتبر أي مشروع أو واجب "متأخر" إذا لم يتم تسليمه في اليوم والوقت المحدد. سوف تترتب العواقب التالية ألي تأخير         
 بدون عذر:

  من العالمة المقررة له.10تأخير يوم واحد يخصم على الطالب %  
  من العالمة المقررة لهذا العمل.20تأخير يومين يخصم على الطالب % 
  على الموعد ثالثة أيام يمكن للطالب تقديم عمله حتى أخر موعد لتسليم الدرجات الخاصة بالربع. يحصل إذا فات

 % كحد أقصى.50الطالب في هذه الحالة على درجة التتجاوز 
 

 األعمال الصفية والواجبات اليومية:  .ب

 يحصل الطالب على درجة صفر على أي عمل يومي اليتم تسليمه في الوقت المحدد.

  

  ختبارات البديلة:اال .3

على الطالب الحضور إلى االختبارات المعلنة في اليوم والوقت المحددين لذلك. أما إذا تغيب الطالب عن االختبار المعلن وكان 
عذره مقبوالً، يتوجب عليه الخضوع الختبار بديل في يوم السبت التالي لالختبار. تخضع القرارات المتعلقة باالختبارات البديلة 

. إذا تغيب الطالب عن االختبار المعلن وكان عذره غير مقبول، أو تغيب عن الصفوف التي تسبق المديروافقة نائب إلى م
 االختبار المعلن، فإنه يعطى صفراًعلى االختبار بشكل نهائي.

  

و الذي يكون  المديريجب على الطالب أداء اختبار اإلعادة (في حال كان عذر الغياب مقبول ) في اليوم المحدد من قبل نائب 
في أغلب األحيان يوم السبت التالي للغياب، وفي حال لم يتمكن الطالب من الحضور يحصل على درجة صفر في ذلك االختبار. 
أما في حال سلم عذر طبي مقبول يستطيع الحصول على فرصة أخرى ألداء االختبارولكن لن يستطيع الحصول على اكثر من 

  % كأعلى عالمة.70

  

  وس الخصوصية:الدر .4
ليس لمدرسة دسمان ثنائية اللغة أي عالقة في ايجاد مدرسين خصوصين للطلبة إال اذا وجد مكتب اإلرشاد بأن هؤالء 

 الطلبة على حافة الرسوب وبحاجة إلى مساعدة اضافية.
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  الواجبات المنزلية: .5

أولياء االمور متابعة أعمال أبنائهم وبناتهم بشكل منتظم تعتبر الواجبات المنزلية عنصرا اساسياً في االنجاز االكاديمي. وعلى 
للتأكد من قيامهم بهذه الواجبات، كما يجب توفير مكان هادىء في المنزل للدراسة. يعين الواجب المنزلي لكل الصفوف على 

ى الخميس. يمكن تعيين من األحد ال 180-150مدى أيام االسبوع الدراسية، واليستغرق أداء الواجب المنزلي اليومي أكثر من 
مهام دراسية أخرى خالل العطلة األسبوعية. التوجد واجبات مدرسية للعطالت أكثر من ثالثة أيام بإستثناء المشاريع طويلة 

 األمد.

  
  شروط الترفيع: .6

 يرفع الطالب اعتيادياً إذا حقق الشروط التالية:
 .أتم متطلبات الحضور والغياب  
 تطلبات التخرج.تم مأ 
 سلوكه مرضياً. كان سجل 

 تحتفظ المدرسة بالحق في عدم دعوة الطالب بالعودة إلى مدرسة دسمان ألي من االسباب المذكوره أعاله.

  

  الرسوب (الرسوب في ثالث مواد أو أكثر): .7
في قد يسمح الي طالب يفشل في تحقيق جميع شروط الترفيع بإعادة صفه، علماً بأنه اليسمح باإلعادة اكثر من مرة واحدة 

المرحلة الثانوية. أي طالب يرسب ثالث مواد أو اكثر عليه إعادة صفه تلقائياً بدون فرصة أخذ اختبار االعادة. سوف لن 
  يسمح ألي طالب بالعودة إلى المدرسة في حال الرسوب للمرة الثانية خالل المرحلة الثانوية.

  
 الكورس الصيفي: .8

للطالب الذين رسبو في بعض المواد في مدرسة دسمان. الكورس الصيفي توفر مدرسة دسمان ثنائية اللغة كورس صيفي 
أيام في األسبوع. يطلب من الطالب حضور الصفوف بإنتظام ويتم  5يجري لمدة ثالث أسابيع. تقام الفصول الدراسية 

صف من أجل إكمال ساعة على األقل بال 20تقييمها على المواد التي تغطيها الكورسات الصيفية. يطلب من الطالب اكمال 
  الكورس بنجاح.
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 نموذج اقرار األهالي

 

  2017أكتوبر  12

  

  أولياء األمور األعزاء،

واحدة من أهم الوثائق لكل طالب وأسرة  بالعمل علىفي كل عام دراسي تقوم المرحلة الثانوية في مدرسة دسمان ثنائية اللغة 
  ".2018-2017. هذه الوثيقة األساسية هي " دليل المرحلة الثانوية ونقدم لكم جزء منها في المرحلة الثانوية

المطلوب منكم كأولياء أمور هو قراءة هذه الوثيقة الهامة بعناية، ثم استعراض ومناقشة ماجاء بها مع ولدك/ أوالدك. بعد ذلك 
اإلرشاد. تتضمن هذه الوثيقة كافة  وعلى أحد أولياء األمور توقيع هذه الرسالة وإعادتها إلى مدرس حصةيجب على كل طالب 

  المعلومات األساسية والهامة المتعلقة المرحلة الثانوية في مدرسو دسمان ثنائية اللغة.

"، يرجى اإلتصال باإلستاذ جهاد 2018-2017إذا كانت لديكم أية أسئلة بشأن المعلومات الواردة في "دليل المرحلة الثانوية 
  نائب مدير المرحلة الثانوية. –وية أو اإلستاذ مارلون مدير المرحلة الثان -سعدالدين

  

الطالب لن ينفي حق  الرسالة الموقعة في ملف الطالب و/أو عدم وجود توقيع أحد الوالدين/ ولي األمر/ عدم وجود هذه
  تطبيق قواعد المدرسة/العواقب.

  

  أطيب التحية،

  

  أ. جهاد سعدالدين، مدير المرحلة الثانوية

************************************************************************************************** 

  " 2018-2017توقيعي يدل على أنني قد قرأت وفهمت "دليل المرحلة الثانوية 

  اسم الطالب: __________________________________الصف / القسم:____________
  (يرجى الكتابة بخط واضح)                            

  
  _______التاريخ:________________توقيع الطالب:___________________________

  

  اسم ولي األمر:_________________________________
  (يرجى الكتابة بخط واضح)                                

  
  األمر:__________________________________التاريخ:_____________توقيع ولي 

 


