
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2222/ 2222 الّدراسي العام
 

 دليل ولي األمر

1 



 

 الفهرس

 الصفحة رقم الموضوع م

 3 الخاصة قابوس السلطان مدينة مدرسة قصة 1

 4 المدرسة قيم / المدرسة رسالة / المدرسة رؤية 2

 5 المدرسي وقيتالت   3

 7 المدرسي يالز   4

 11  المحمولة الهواتف / ةالمدرسي   الحقيبة / ةالمدرسي   المستلزمات 5

 11 األمور أولياء مع واصلالت   نظام /اإلفطار وجبة 6

 13 عشر نيالثا   فوالص   (11-1) من فوفللص   واالمتحانات قويمالت   نظام  7

 15 واالستئذان الغياب نظام / الواجبات نظام / الت قوية دروس 8

 16 المدرسيّة الّرحالت / والفعاليّات األنشطة 9

 17  التعلم مصادر مراكز 11

 11  الشكاوي مع التعامل سياسة / المدرسية الكتب 11

 11 المدرسة تالميذ وخروج دخول بوابات / اكالسير نصةم 11

 01 التالميذ وانصراف حضور بموعد خاصة الحظاتم 31

 11 المرفقات عناوين 14

 

 

 
2 



 

 الكريم األمر ولي   الفاضل       
ا العالقة متتمّيز به ذانلى معاني الّتعاون والّتكامل الّ تحمل بين طّياتها أسم ر،تحّية احترام وتقدي

بين األسرة والمدرسة؛ لتنشئة جيل يساهم في بناء الوطن، متشّبث بالمبادئ والقيم اإلنسانّية، 
 وفخور بوطنه وهوّيته.

من طريقة  ةحّتى تّطلع عليه وتكون على بّين ،الدليال مفصّ ولي األمر الفاضل، نضع بين يديك 
 ستنا الّتربوّية.سير العمل داخل مؤسّ 

 

 

الّرائدة في قطاع  ،سلوى عبد األمير -، عندما أّسست دم7891بدأت رحلة نجاحنا األكاديمي عام    

حيث وضعت كّل خبرتها كمعلّمة  -مدرسة مدينة الّسلطان قابوس الخاّصة -الّتعليم في سلطنة عمان

ألكثر  تكون استثنائّية،هذه المدرسة  لتنجح وست أسّ ومديرة مدرسة في وزارة الّتربية والّتعليم. لقد 

مكانة مدرستنا اليوم في المجتمع هي انعكاس خّريجين استثنائّيين، إّن من ثالثة عقود من الّتمّيز و

د طبعت قللّتعليم المتمّيز ذي الجودة الّدائمة الّذي يتلقّاه تالميذنا. هناك ركائز مختلفة تجعلنا متمّيزين و

ليها حصل عيلّتعليم، ومّما يستحّق ذكره اإلنجاز األكاديمي الممتاز وعدد المنح الّتي مسيرتنا في ا

ضافة إلى سياسة انضباط فريدة من نوعها، وها نحن نكمل مسيرة الّنجاح بتقديم تعليم نا، باإليخريج

 .سريعو متمحور حول الّتلميذ، تحّركه القيم وموّجه نحو المستقبل في عالم متغّير

 االستثنائي ة المسيرة تستمر  و

العشرين المتغّير بسرعة، نطمح أن نكون استثنائّيين من خالل إلهام في عالم القرن الحادي و    

يرتكز هذا على تقديم تعليم شامل، قائم على تطوير الّشخصّية إعدادهم للحياة. والّتالميذ للّتعلّم، و

عى  في عالم سريع الّتغّير. في نفس الوقت ال بّد أن نس الّسليمة  وغرس القيم لتأهيل تالميذنا ليتمّيزوا

إلعداد تالميذنا للمستقبل من خالل إكسابهم المهارات الحياتّية مثل الّتفكير االبتكاري، مهارات 

هذا  .المرونة الستغالل الفرص بأفضل طريقة ممكنة في عالم العولمةالّتواصل، حّل المشكالت، و

طرق العناية بالّصّحة كسابهم المهارات والكفايات وتعليمهم اماً كبيًرا إليتطلّب مّنا أن نولي اهتم

ليكّون تالميذنا رؤية شاملة عن الّذات كعامل للّتغيير وخلق المعرفة في بلدهم الحبيب عمان والحياة 

واإليجابي  تكارياالبكيف يمكن للّتعليم  في استكشافرحلتنا  تستمرّ لهذه الغالية،  االعالم. تحقيقً  وفي

هجنا، اممارسات الّتعلّم والّتعليم، وتصميم منالمستمر لتطوير الأن يقودنا نحو  -المرتبط بالقيم -

 للّتعليم.  م0202وتشكيل ثقافة مدرستنا، ووضع أهدافنا االستراتيجّية لتستجيب لرؤية عمان 

 

ة لطان قابوس الخاص  ة مدرسة مدينة الس   قص 
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 م، وُنمّكنهم للحياة"" نلهمهم للتعلّ 

 

قابوس الخاّصة بتقديم برنامج ثنائي اللّغة ذي جودة يضمن الّنجاح  تلتزم مدرسة مدينة الّسلطان    

نحن  موّجه للمستقبل ويراعي الفروق الفردّية.األكاديمي من خالل تقديم تعليم شامل، تحّركه القيم، و

صفوفنا ونحرص على استخدام استراتيجّيات الّتعلّم االبتكاري نعتمد مقاربة محورها الّتلميذ في 

 والنشط.

تركيزنا على المهارات الحياتّية هو لضمان اكتساب متعلّمينا مدى الحياة شخصّية فريدة، وممارسة 

 الّسلوك الخلوق، والّتفكير الّنقدي لحّل المشكالت، واالنخراط في تجارب تعلّمّية تحاكي الواقع.

ر الشراكة بين المدرسة وأولياء األمور من خالل مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة نقدّ إننا في 

 .مةرأي أو مساهمة قيّ  ة لكلّ إعطاء أهميّ 

ة قابوس الس لطان مدينة مدرسة قيم  الخاص 

 نحن نهتم  

 الثقة 

 اإلبداع 

 الالفع   التواصل 

  اإلنجاز 

  المرونة 

  االحترام 

   ز التمي 

 التعاطف 

 

لطان مدينة مدرسة رسالة ة قابوس الس   الخاص 
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 رؤية المدرسة



 

 المدرسي وقيتالت  
 

 ثالثينو  ابعةالس   اعةالس   قبل اصباح   المدرسة إلى الحضور إلى الميذالت   المدرسة إدارة دعوت
 ،دقيقة وأربعين سخمو  ابعةالس   اعةالس   تمام في بدأت يتال   األولى ةللحص   االستعداد لهم ىليتسن   دقيقة؛

 ةللمر   أخيرالت   صلي عندماو  ة،االجتماعي   ةاألخصائي   لدى أسمائهم تسجيل فيتم   رونالمتأخ   الميذالت   اأم  
  أخير.الت   بعدم دتعه   بكتابة األمر ولي   المدرسة لزمت ابعةالر  

 صصح ست   امتداد على ظهرا انيةالث   اعةالس   إلى ربع إال   امنةالث   اعةالس   من الحصص تبدأ
 /أوالد ) عشر انيالث   إلى الخامس من فسحة الحصص هذه لوتتخل   الواحدة، ةللحص   دقيقة 55 بواقع
 / )أوالد ابعالر   إلى لاألو   من فوفللص   وأخرى ،دقيقة 03 تهامد  و  األولى ةالحص   بعد (منفصلين بنات
 بعد فوفالص   لجميع دقيقة 55 ةلمد   فسحة جانب إلى ،دقيقة 03 تهامد  و  انيةالث   ةالحص   بعد بنات(
                           . الخامسة ةالحص  

 اعةالس   يةلغا المدرسة في المناوبين تواجد يكون ،ظهرا انيةالث   اعةالس   تمام في وامالد   انتهاء بعد 
  وقيت.الت   هذا دبع تلميذ أي   بقاء ةي  مسؤول المدرسة إدارة لتتحم   ال بحيث ،فقط ظهرا صفوالن   انيةالث  
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 التوقيت الحصة
 (من)

 التوقيت
 (إلى)

 الزمن

  7230 7215 الحضور
 دقيقة 55 8:40 7:45 األولى

  الصفوف فسحة

  12 إلى 5 من
 دقيقة 30 9:10 8:40

 دقيقة 55 9:35 8:40 (4-1) الثانية
 للصفوف الثانية
 (5-12) 

 دقيقة 55 10:05 9:10

  صفوف فسحة

 (4-1) األولى الحلقة
 دقيقة 30 10:05 9:35

 دقيقة 55 11:00 10:05 الثالثة
 دقيقة 55 11:55 11:00 الرابعة

 دقيقة 55 12:50 11:55 الخامسة
 دقيقة 15 13:05 12:50 فسحة

 دقيقة 55 14:00 13:05 السادسة
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 المدرسي التوقيت

 م2023/ 2022 الدراسي للعام



 

 المدرسـي   ي  الــز  

 ته.مرحل حسب كل   بها، الخاص   ي  الز   بارتداء إليها المنتسبين الميذالت   المدرسة إدارة تلزم

 األطفال رياض

 وحذاء ،اليمين( )جهة المدرسة شعار عليه ،رماديبال مطعم بيج وقميص ،رمادي بنطلون البنين: •
 .رياضي

 فاتح، رديو  بأكمام الفاتح، بالوردي مطعم اليمين( )جهة المدرسة شعار عليه رمادي فستان البنات: •
 .رياضي ذاءوح

 

 محل   زيارة جاءالر   األطفال، رياض زي   لخياطة مالحظة:
 تيمور بن سعيد مسجد من بالقرب المها، شارع الخوير، بمنطقة الواقع مسقط" "يونيشيك
 (14447575)الهاتف:
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 األساسي بعد وما األساسي تعليمال   مرحلة

 عشر انيالث   إلى لاألو   من فوفالص   : األوالد

 األساسي، ادسالس   إلى لاألو   من فوفالص   لتالميذ رياضي حذاء مع ة،كم   مع بيضاء دشداشة 
مكاني     عشر. انيالث   إلى ابعالس   من فوفالص   لتالميذ نعال ارتداء ةوا 

 
  األساسي ادسالس   إلى لاألو   من فوفالص   -1البنات:

 المدرسة ارشع عليه بالبنفسجي مطعم أبيض وجاكيت ،الخصر( في ةقصير)قص   بنفسجي مريول
 األبيض( باللون باتللمحج   الرأس )غطاء. رياضي وحذاء ،أبيض وبنطلون ،اليمين( )جهة
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  عشر انيالث   إلى األساسي ابعالس   من فوفالص   -2

 شعار هعلي بالبنفسجي مطعم أبيض وجاكيت ،الخصر( في ةقص   )بدون طويل بنفسجي مريول 
 بويج المدرسي الزي على تعديل أي إدخال عدم يرجى كعب( )بدون وحذاء ،اليمين( )جهة المدرسة

 المريول لأسف جانبية فتحات عمل وعدم مرتفعة الرقبة فتحة تكون وأن فضفاضا المريول يكون أن

 األبيض( باللون باتللمحج   الرأس غطاء( .

 

 
 

 بة(العذي فرع القرم/ )فرع هديم مخزن تبمحال   يباع البنات، لزي   البنفسجي القماش :مالحظة
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 استخدام تمنع كما ة،الفضيّ  أو ةهبيّ الذّ  الحليّ  أو اإلكسسوارات لبسب ةالمدرس إدارة تسمح ال *

 الفضة. أو هبالذّ  من حليّ  أي ضياع عن مسؤولة غير المدرسة وإدارة جميل.التّ  مساحيق

 لمدرسة،ا دهاتحدّ  تيالّ  المناسبات بعض في المدرسي يّ الزّ  بتغيير الميذللتّ  المدرسة إدارة تسمح *

 .بذلك مسبقا إبالغكم ويتمّ 

 

 

 

 الرياضي الزي  
 

 حصص أثناء بشعارها دوالمزو   بالمدرسة الخاص   ياضيالر   ي  الز   بارتداء الميذالت   المدرسة إدارة تلزم *
 53 لواحدا ياضيالر   ز ي  ال وقيمة المدرسة إدارة لدى رمتوف   ي  الز   وهذا ياضي،الر   واليوم ياضةالر  

 . عشر انيالث   إلى السابع من فوفللص   ريـال 55و ادسالس   إلى الروضة من فوفللص   رياالت

* على تالميذ الّصفوف )1-6( الحضور من المنزل بالّزي الّرياضي في اليوم المحّدد لحّصة 

 الّتربية الّرياضّية حسب جدول الحصص .

 * تلميذات الّصفوف )5-8( لهنّ  االختيار في ارتداء الّزي الّرياضي من المنزل أو في المدرسة

 * تالميذ الّصفوف )7-11( ارتداء الّزي الّرياضي تحت "الّدشداشة "

* عدم ارتداء األحذية الرياضية الخاصة بكرة قدم مالعب العشب الطبيعي لعدم تناسبها مع أرضية 

قاعة الرياضة المدرسية والملعب المعشب، وعلى اإلناث االلتزام بعدم إدخال أي تعديل على الزي 

الرياضي حيث حرصت إدارة المدرسة على تفصيل قميص رياضي مناسب، وفي حال لوحظ أي 

 تغيير ستطلب المدرسة قميصا آخر مناسبا لمواصفات المدرسة.

 

 ام  أ ،أسود لونها يكون جاكيت( ) سترة ارتداء لألوالد يمكن البارد، قسالط   حالة في مالحظة:
 الس ترة ارتداءب االلتزام ضرورة مع ،اأسود أو اأبيض لونها يكون سترة ارتداء يمكن للبنات سبةبالن  

ة  .آخر بلون سترة ةأي   بارتداء يسمح وال تحتها، الش عار تحمل وال تي بالمدرسة الخاص 

10 



 

 ةالمدرسي   المستلزمات
 من فوفالص   لتالميذ سم(الر   ومستلزمات ات،وملف   )دفاتر، ةالقرطاسي   أدوات المدرسة إدارة رتوف     
 .فقط ادسالس   إلى لاألو  
 
  
 

 ةالمدرسي   حقيبةال
 المدرسة قطب  وت وزنها، لثقل وذلك ؛العجالت ذات الحقائب باستعمال الميذللت   المدرسة إدارة تسمح ال   

 .فوفالص   في الموجودة الخزانات في كتبهم ترك الميذالت   بإمكان حيث الخفيفة؛ الحقيبة نظام

 

 اإللكترونية واألجهزة ةحمولالم هواتفلا
 

 في بما ابات منعا ةاإللكتروني   واأللعاب المحمولة الهواتف إحضار من الميذلت  ا المدرسة إدارة تمنع   
 الكمبيوتر أجهزة إحضار عدم يجب كما تلميذ/ة، أي ذلك من يستثنى وال ،الذكية الساعات ذلك

 حيث شرع والثاني عشر الحادي الصفين ذلك من ويستثنى يباد(األ - توب)الالب اللوحي أو المحمول
 .ةص  المخت المعلمة إشراف تحت فقط المعلومات تقنية حصص في توبالالب استخدام لهم يسمح
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 ( SNACK)اإلفطار وجبة
 يمنعو  ،بهم الخاصة الماء قنينة مع ةصحي   وجبات ( 7-الروضة) من الصفوف تالميذ يحضر  

 قانقوالن   البطاطس ورقائق الكافيين ومنتجات الساخنة والمشروبات ةالغازي   المشروبات إحضار
  .والحلويات والبيض والل حوم

 فةالخفي األغذية وبعض الماء ريوف   والسالمة الصحة لشروط مطابق مدرسي مقصف لدينا يوجد
 ميذ.للتال

 تحت احة،الس   إلى الخروج قبل ف  الص   داخل اإلفطار وجبة (7-5) من الصفوف تالميذ يتناول
 .ةمالمعل   إشراف

 الكريم األمر ولي   من يرجى المغادرة، قبل المنزل في باحالص   فطور لميذةلميذ/الت  الت   تناول ةحال في
 .بذلك المدرسة إدارة إعالم

 

 األمور أولياء مع واصلالت   نظام
 جوانب من بأبنائهم قيتعل   ما كل   في األمور أولياء مع ائمالد   واصلالت   على المدرسة إدارة تحرص     

 روفالظ   فيو  المدرسة، في المقامة والمناسبات اتالفعالي   مختلف وفي ةواجتماعي   ةسلوكي   ة،أكاديمي  
 بااتسوالو  كالسيرا ةمنص   على األمر بولي   الخاص   اإللكتروني البريد طريق عن وذلك ارئة،الط  

 ةالجتماعي  ا ةاألخصائي   بواسطة الهاتفي صالاالت   جانب إلى ،فقط ارئةالط   لألمور بالمدرسة الخاص
 مفصل تعميم كمل )مرفق.المدرسة منتسبي جميع على راسيالد   العام بداية في واصلالت   ةآلي   تعميم م  ويت

 بذلك(

 خالل األمر ولي   قبل من أحضرت إذا الميذللت   غرض أي   بتسليم يناإلداري   تكليفب نسمح ال *
 البيت، رةمغاد قبل يحتاجه ما ويحضر نفسه، على االعتماد لميذالت   ديتعو   ىحت   ؛المدرسي   وامالد  

 .ذلك تنفيذ  على ومساعدتنا إحراجنا عدم منكم نرجو وعليه
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 عشر انيالث   فوالص   (11-1) من فوفللص   واالمتحانات قويمالت   نظام
 بفصلين لمث  والمت الخاص   االمتحاني قويمالت   نظام ةالخاص   قابوس لطانالس   مدينة مدرسة إدارة تعتمد   

فوف لجميع الت قويم سياسة تعميم ويتم   ،العام منتصف إجازة لهمايتخل   دراسيين  األمور أولياء لىع الص 
  .أبنائنا متعل   في األمر ولي بإشراك منا إيمانا دراسي   عام كل   بداية في

 

 األساسي (4-1) فوفالص   •

 فصل لكل   واحدا نهائي ا اختبارا يطب ق أن ه العلم مع المرحلة لهذه 533 من المستمر الت قويم يعتمد
ف ين دراسي   .والر ابع الث الث للص 

  األساسي (6-5) فوفالص   •

 على االعتماد من قليلللت   وذلك (،03) من رجةالد   وتكون المستمر، قويمالت   درجة على االعتماد
 من هائيلن  ا االمتحان درجة فتكون لميذ،للت   لييحصالت   المستوى لقياس كأداة ةاالمتحاني   الورقة

(73.)  

 عشر الحادي إلى ابعالس   من فوفالص   •

 (.03) من فتكون االمتحان درجة اأم   (73) من المستمر قويمالت   درجة على االعتماد
 

 ةهام   لحوظةم

 بوضع لاألو   يراسالد   الفصل انتهاء بعد لميذللت   راسيالد   حصيلالت   عن شهادة المدرسة إدارة تعد     
 ة،عليمي  الت   البوابة نم هادةالش   ستخرجفت انيالث   راسيالد   الفصل اأم   ة.دراسي   ةماد   لكل   ةهائي  الن   رجةالد  

 والثاني. لاألو   راسيينالد   الفصلين طمتوس   درجة على وتشتمل
 

  الي:الت   حوالن   على راسيينالد   الفصلين طمتوس   يستخرج *

 2 ÷ اني(الث   راسيالد   الفصل درجة ل+األو   راسيالد   الفصل )درجة
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 عشر انيالث   ف  الص   •

 ةاألساسي   للمواد ةسببالن   وذلك عليم،والت   ربيةالت   بوزارة الخاص قويمالت   بنظام المدرسة إدارة تلتزم
 ة.واالختياري  

 

 واإلكمال جاحالن   شروط

 تيالّ  (%02) من أكثر درجة على حصل إذا األعلى فالصّ  إلى ومنقوال ناجحا لميذالتّ  يعتبر •
 د( ) مزالرّ  يقابلها

 أو مادة في )ه( مزالرّ  يقابلها تيوالّ  (%02) من أقلّ  درجة على حصل إذا المكمّ  لميذالتّ  يعتبر •
 جاح.النّ  مواد من األكثر على تينمادّ 

  الثاني ورالدّ  امتحان أداءب ملزم المكمل لميذالتّ  •

 .هلصفّ  ومعيًدا راسبا يعتبر جاحالنّ  مواد من فأكثر ةدراسيّ  مواد ثالث في لميذالتّ  رسب إذا •

 ال أن على واحدة، ةمرّ  الدراسي هصفّ  بإعادة لميذللتّ  يسمح سوب،الرّ  حالة في :مالحظة

 ظرالنّ  ةالخاصّ  الحاالت للجنة ويحقّ  عشر. الحادي إلى ابعالسّ  من المرحلة في تينمرّ  اإلعادة تتجاوز

 . حالته دراسة بعد اسبالرّ  لميذالتّ  إعادة في

 الشرف لوحة

 )%82( يعادل ما أي ( أ ) نهائي تقدير على يحص    ل تلميذ كلّ  اس    م رفالش    ّ  لوحة في ليسجّ  -5

  ة.الفرديّ  األنشطة ومواد ةاألساسيّ  ةراسيّ الدّ  المواد جميع في ةهائيّ النّ  رجةالدّ  من األقلّ  على

 )%82) يعادل ما أي ( أ ) نهائي تقدير على حصلي ذيالّ  لميذالتّ  اسم قينالمتفوّ  لوحة في ليسجّ  -0
 ة.األساسيّ  المواد جميع في ةهائيّ النّ  رجةالدّ  من األقلّ  على

 

 الوصفية التقارير

  دراسي فصل كل منتصف في ةوصفيّ  تقارير إرسال يتمّ 
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 قويةالت   دروس
 راسيالد   لعاما بداية في المدرسة إدارة تقوم الميذ،الت   مستوى وتطوير ةالفردي   الفروق مراعاة إطار في 

 ة،اإلنجليزي   ةغالل   ة،العربي   غة)الل   ةاألساسي   المواد في حصيليالت   المستوى قياس اختبارات بإجراء
 الميذالت   سماءأ وحصر نتائجها، وتحليل تصحيحها، يتم   ذلك وبعد المدرسة، تالميذ لكل   ات(ياضي  الر  
 تعطى ثحي المشرفين، قبل من دائمة متابعة نظام في إدراجهم يقع ثم   مساعدة، إلى بحاجة هم ذينال  

ا بعوالر   ابعةالس   اعةالس   من ايومي   تقوية دروس  المواد مختلف يف بع،الر   إال   امنةالث   اعةالس   إلى صباح 
 ىت  ح األمور؛ أولياء إلى وترسل ةاالجتماعي   ةواألخصائي   مينالمعل   طرف من ةالمعد   الجداول حسب
 روس.الد   لهذه دةالمحد   اماألي   في المدرسة إلى رامبك   أبنائهم إحضار لهم ىيتسن  

 

 الواجبات نظام
 مرفق لكم سياسة الواجبات

 
 الميذللت   واالستئذان غيابال نظام

 
 واالستئذان الغياب الئحة لكم مرفق
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 ةالمدرسيّ  اتوالفعاليّ  األنشطة

 بناء يف تهابأهمي   منها إيمان ا اتوالفعالي   األنشطة مختلف إقامة على المدرسة إدارة تحرص          
 تقيمه ام وتبرز ي.المحل   والمجتمع األمور أولياء مع واصلالت   جسور ومد   لميذ،الت   ةشخصي   وصقل
 تنميتها.و  مواهبهم واكتشاف الميذالت   أداء في ةوعي  الن   الطفرة حجم ات،وفعالي   أنشطة من المدرسة

 المدرسية األنشطة :أوال

 تنميةو  الهوايات وممارسة ،الميذالت   واهتمام ميول إلشباع ةمهم   مجاالت ةالمدرسي   األنشطة لتمث     
 توزيع ويتم   دراسي عام بداية كل   الد راسي للعام المعتمدة األنشطة تحديد ويتم   والقدرات، المواهب
  ومواهبهم. ميولهم حسب األنشطة مختلف على الت الميذ

  الفعاليات :ثانيا

ة الفعالي ات من العديد بتنظيم نوي اس المدرسة تهتم    الفعالي ات كذلكو والوطني ة العالمية الفعاليا ت منها العام 

ة  . الد راسي ة الس نة مدار على بالمدرسة الخاص 

 ةالمدرسي   حالتالر  

 من وهي ةراسي  الد   للمناهج زةوالمعز   الهادفة ةربوي  الت   شاطاتالن   من ةالمدرسي   حالتالر   تعد         
 فيهم تول ده وما اللها،خ من الميذالت   يكتسبها تيال   للخبرات نظرا الفع الة، ةعليمي  الت   واألساليب الوسائل

 دهمتعو   وما والمالحظة، والبحث واالكتشاف العاالط   إلى ميل من فيهم تثيره وما ودوافع، حوافز من
 .تعاوني وعمل وصبر نظام من عليه

 : إلى حالتالر   تنقسم

  ةتطبيقي   ةتعليمي   وسيلة وتعد   المدرسي، بالمنهج مرتبطة رحالت هي :ةتعليمي   ةمنهجي   رحالت -1
 . هاب المسموح واألنظمة للقوانين وفق ا اختيارها يتم   مدروسة رحالت هي :ةترفيهي   رحالت -2
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 بالمدرسة الّتعلم مصادر مراكز

 : إلى تنقسم

 (7-5) فوفالص   لتالميذ ةالعربي   غةلل   معل  الت   مصادر مركز -5
 (52-5) فوفالص   لتالميذ المكتبة -2     
 (52-5) فوفالص   لتالميذ اإلنجليزي اديالن   -0     
 معل  الت   مصادر مراكز ةأهمي  
 المصادر من لقصوىا االستفادة تحقيق على لميذالت   تساعد تيال   المناسبة ةعليمي  الت   البيئة توفير .5

 .المتاحة ةعليمي  الت  
 .به ارتباط ذات متعل   مصادر توفير طريق عن راسيالد   المنهج دعم .2
 .مالمتعل   لدى المشكالت وحل   النقدي فكيروالت   واالكتشاف البحث مهارات تنمية .0
ا تقديم .7  .االنتباه جذب إلى ييؤد   امم   ةفي  الص   ةالحص   عن مختلف ا نموذج 
 .اتيالذ   معل  للت   فرصة إتاحة .5
 وتقويمها وتنفيذها روسالد   تصميم في حديثة أساليب تصميم من مالمعل   نتمك   .0

 

 االستعارة نظام
 : اإلعارة من نوعين على قائم معل  الت   مصادر مراكز في االستعارة ظامن
 -  ادرةن  ال الكتب - )الموسوعات مثل تستعار ال تيال   الكتب عدا ما الكتب لجميع ةعادي   إعارة – 1

 الكبيرة( األحجام ذات كتب
  المعارف. ودوائر المعاجم مثل المراكز، في تحفظ تيال   الكتب تضم   : محدودة إعارة – 2

 أو واحد ليوم الكتب هذه استعارة يمكن المركز عن المسؤول من بتصديق ةخاص   حاالت )في
 . األسبوع( نهاية في
 الكتب يستعير أن له يحق   من
 والتدريسية اإلدارية الهيئتين أعضاء / المدرسة بطال   جميع - أ

 راألمو  أولياء -ب
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 استعارتها يمكن تيال   الكتب عدد
   كتابين استعارة بال  للط   يحق . 

 من لمطلوبةا الكتب ضمن الكتاب هذا يكون ال أن بشرط للكتب، اإلعارة فترة بتمديد البللط   يسمح 
 . آخرين قراء
   أقصى كحد   بالشهر كتابين ةواستعار  التعلم مصادر مراكز زيارة األمر لولي يحق 

 الكتب إرجاع سياسة
 وفق هل دةالمحد   ةالمد   انتهاء قبل المعارة الكتب بإرجاع المستعير مطالبة في الحق للمركز 

  المركز مصلحة مقتضيات

 ثمن ةمالي   غرامة دفع أو جديد كتاب بشراء لزمي   إتالفه، أو المعار للكتاب المستعير فقد عند 
 التالف. أو المفقود الكتاب

  
 المدرسية الكتب

ا ثقيلة حقائب حمل عبء نجّنبهم وكي ،التالميذ أبنائنا وسالمة صّحة على مّنا حرًصا     تقومس يومّيً

  لمدرسة؛ا في بها واالحتفاظ الّتالميذ، من والّدفاتر الكتب بجمع ثالث إلى أّول من الّصفوف معلّمات 

 الدراسي العام بداية في وإرسالها عليها، الّتلميذ اسم وكتابة الكتب، بتغليف الّتفّضل كممن نرجو لذلك

 لمةمع مع الّتواصل عليه يتعّين معّين، دفتر أو كتاب، على باالّطالع األمر وليّ  رغبة حال وفي 

 .للمنزل لوبالمط الّدفتر أو الكتاب، بإرسال لتقوم باألمر؛ وإبالغها كالسيرا، في إيميلها عبر المادة 

 

 

 والمالحظات الشكاوى مع التعامل سياسة

 

  الشكاوى سياسة لكم مرفق
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 كالسيرا منصة

 

 لبريدكم مرةالمست المتابعة يرجى وعليه واإلدارية التعليمية العمليات جميع في كالسيرا منصة تعتمد

 : بالمنصة اإللكتروني

 والنشرات التعاميم -

 المدرسية الجداول -

 األسبوعية الخطط -

 السلوكية أو األكاديمية المالحظات -

 المدرسية الواجبات -

 األمور اولياء مع المعلمين تواصل -

 األخرى المواضيع من وغيرها باالختبارات الخاصة المواضيع -

 

 

 بوابات دخول وخروج تالميذ المدرسة
 
 

 الصفوف الدخول بوابة الدخول بوابة

 من الصفوف + التمهيدي + الروضة اإلدارة( )مدخل 2 البوابة 2 البوابة

 الرابع إلى األول

 أوالد عشر الثاني إلى السابع من 1 لبوابةا 4 + 3 البوابة

 من الصفوف + السادس + الخامس 3 البوابة 4 + 3 البوابة

 بنات عشر الثاني إلى السابع
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 التالميذ وانصراف بحضور خاصة مالحظات
 األمور بأولياء الخاصة بالمواقف االلتزام 

 التشغيل حالة في تركها وعدم التالميذ الستالم التواجد قبل السيارة إغالق 

 لهم السائق مصاحبة وضرورة بمفردهم األطفال ترك عدم 

 الطريق وغلق السيارات حركة إعاقة عدم 

 يسببه لما هونهايت الدوام بدية في السيارة( )هورن بالسيارة هالتنبي صوت استعمال عدم 
 .واألهالي المنطقة لسكان للتالميذ، إزعاج من

 اعةالس تمام في المعلمين مناوبة تبدأ حيث الرسمية الدوام بمواعيد االلتزام يرجى 

 ماك الوقت هذا قبل يحضر تلميذ أي مسؤولية المدرسة تتحمل ال وعليه (334: )
 الساعة امتم في المعلمين مناوبة تنتهي حيث التالميذ استالم في التأخير عدم يرجى

  .الوقت هذا بعد تلميذ أي يةمسؤول المدرسة تتحمل وال (2: 03)

 بالبنطلون المدرسة دخول ويمنع للمدرسة الحضور عند المناسب بالزي االلتزام 
  )الشورت( القصير

 رةالما سالمة على حفاظا واالنصراف الحضور أثناء والسالمة األمن بشروط االلتزام 
 مشتركة مسؤولية والسالمة األمن أن   ذلك المنطقة وساكني

 اءهمأد خالل المعلمين مقاطعة وعدم المدرسي المبنى استقبال داخل الهدوءب يحل  الت 
 ناءأث صامت الالنق   الهاتف ووضع االستقبال بفضاء تواجدهم خالل أو مناوبتهم
 الهدوء سير على حفاظا المدرسي الحرم في التواجد

 اليوم خالل الدراسية بالصفوف الخاصة األقسام إلى األمر ولي   بدخول يسمح ال 
 التالميذ رافانص أو حضور وعند الدراسي
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 المرفقات:

 التواصل سياسة

  الواجبات سياسة

  الطلبة تعلم تقويم سياسة

 الشكاوى سياسة

 

 اهلل بحمد تم  
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