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 وثيقة التزام الطالبة للمرحلة االبتدائية

اإليجابية التي تندرج تحت هذه  بااللتزام بالسلوكاتنتوقع من كل طالبة في مدارسنا التحلي باألخالق الحميدة وذلك 

 .األمان ( ، املسؤولية  ،املحاور ) االحترام 

 أواًل : االحترام

 االحترام درجة املخالفة

س يء استخدامها.أحافظ على الكتب  .1 2
ُ
 الدراسية والوسائل التعليمية وال أ

  الحصة لوازم جميع أحضر  .2 1
 
 .املادة معلمة قبل من للمطلوب وفقا

 ألبس الزي املدرس ي كما حددته املدارس. .3 3

 وأتجنب استعمال طالء األظافر . ونظيفة قصيرة أظافري  على أحافظ .4 1

  قصير  قصه أو  الصبغات وضع وأتجنب شعري  وترتيب نظافة على أحافظ .5 3
 
 .غريبة قصات أو  جدا

 أتقبل اإلجراءات اإلدارية الصادرة بحقي، وألتزم بها. .6 4

2 
أحضر فقط األطعمة املسموح بها في املدارس، وال احضر األغذية املمنوعة مثل: )مشروبات غازية، علكة،  .7

 بطاطس، شوكوالته..الخ(.

1 
 جنب التلهي الذي أركز خالل الحصة، وأت .8

 
) األحاديث الجانبية ، التحضير ملادة أخرى ، إزعاج  يؤثر علّي سلبا

 اآلخرين ( .

 . ألتزم بعدم مقاطعة املعلمة أثناء الشرح وأستأذن عندما أريد السؤال أو التعقيب .9 1

 . ألتزم بآداب الجمهور عند حضور املحاضرات .10 3

3 
تكوين الشلل التي تقوم باالستقواء وتهميش أحافظ على عالقات جيدة مع جميع زميالتي، وأبتعد عن  .11

 الطالبات األخريات.

 أحافظ على ممتلكات اآلخرين وممتلكات املدرسة وال أتعدى عليها ألي سبب كان. .12 4

 . املدارس حددتها كما طعام حقيبة و  مدرسية حقيبة استخدم .13 3

 . الصندل لبس وأتجنب املدارس حددته كما بيضاء جوارب مع أسود حذاء ألبس .14 3

 ، وال أحضر األغذية إلى الصف . الفسحة خالل فقط األغذية بتناول  ألتزم .15 2

 .الكمبيوتر استخدامي قبل املعلمة من أستأذن .16 1

 .نابية بألفاظ أتلفظ وال  الكالم، اختيار  أحسن .17 3

  ال  الزمالء مع أتشاجر  وال  حولي، من معاملة أحسن .18 5
 
  وال  لفظيا

 
 .جسديا

 .منهن أي على أتطاول  وال  املدارس، موظفات معاملة أحسن .19 5

 



  

 ثانيًا : المسؤولية

 املسؤولية الدرجة

 للمدرسة، وال أتغيب بدون عذر مقبول. .1 1
 
 أواظب على الحضور يوميا

 .األول  الجرس قرع قبل الصباح في مبكرة أحضر  .2 انظري سياسة املواظبة

 قبل جرس بداية الحصة . أحضر في الوقت املحدد لكل حصة ، .3 انظري سياسة املواظبة
 
 وأكون مستعدة تماما

  الحصص جميع بحضور  ألتزم .4 انظري سياسة املواظبة
 
 .منها أي عن أتخلف وال  اليومي، للجدول  وفقا

 أنجز األنشطة املنزلية، وأحرص على تقديمها كاملة في الوقت املحدد. .5 1

 أحافظ على نظافتي الشخصية ونظافة املكان من حولي. .6 2

 أتصرف بشكل إيجابي عند حضوري أنشطة خارج املدرسة وأعطي صورة جيدة عني وعن مدرستي. .7 4

5 
أحضر جميع احتياجاتي املدرسية فقط، وأتجنب إحضار األدوات املخالفة لقوانين املدارس إال بعد أخذ اذن  .8

 )جوال ، كاميرا ، آالت موسيقية ، أدوات مخلة باألدب ( . من إدارة املدارس اذا دعت الحاجة

 أعتمد على نفس ي عند أداء الواجبات وأتجنب نقلها من زميالتي )الغش في الواجبات(. .9 3

 .املعلمة من مباشر  إشراف تحت فقط االنترنت استخدم .10 2

 .باملدرسة وجودي خالل الشخص ي اإللكتروني بريدي دخول  أتجنب .11 3

 

 

 ماناأل  :لثًاثا

 األمان الدرجة

 ألتزم بتعاليم ركوب الحافلة وال أثير الفوض ى. .1 3

4 
ألتزم باستخدام املواصالت املعتمدة من قبل أهلي عند الحضور واالنصراف من املدرسة وال أركب سيارة  .2

 أخرى دون علم املدرسة أو األهل.

 خالل الدوام بدون إذن اإلدارة.ألتزم بالدوام املدرس ي طوال اليوم، وال أخرج من املدرسة  .3 5

 ال أسبب االزعاج والضرر داخل الصف أو خارجه مثل: )الغناء بصوت عاٍل، رش املاء..الخ(. .4 3

 .شابه وما والصراخ الركض وأتجنب املدرسية، واملباني املمرات داخل بهدوء أتجول  .5 3

 أي شخص في املدرسة . مع أتبادلها وال  الالئقة غير  املواقع عن وابتعد املناسبة املواقع فقط أدخل .6 5

 .والخوف بالتهديد يشعرهم قد بما أتسبب وال  حولي، من معاملة أحسن .7 4

 

 

 

: ُيرجى من األهل قراءة ومناقشة الوثيقة مع ابنتهم .مالحظة   



 
4 
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∫�Ë_« W�—b�«  UH�U�  «¡«d�≈ 
1. U???H�ô«Ë t???��J�—« Íc???�« Q???D�K� wNH??? q???OK%uH??? ‚5???� ÎU� W???LKF*« 

ÆW��UD�«Ë 
2.  *« h�??AK� W??��UD�« s??� Íœd??� ÍuH?? —«c??��«� �??F n??OKJ�??� W??LKF*« s

ÆW�dA*« Ë√ 
3. nB�« q�«œ UNO� »u�d� ‰UL�√ s� UN�U�d�Æ 
4.  ‰U� � WLKF*« q�� s� W�c�_« …—œUB�≈�—UC� �≈ U«ÆnB� 
5. K% bF� W��UDK� W�dA*« s� ÍuH tO�M�)« qOÆQD 
6. Æ®ÎU�uH© d�_« w�u� WLKF*« s� —UF≈ 
7. Æ®ÎU�uH© d�_« w�u� W�dA*« s� —UF≈ 
8. WLKF*« s� —UF≈ Æ®ÎUOD�© W��UDK� 
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9. Æ®ÎUOD�© d�_« w�u� WLKF*« s� —UF≈ 
10. X%Ë WLKF*« q�� s� `�H�« ¡UM�√ e�(« «d≈ÆUN� 
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2.  qOK%wD� � W�U��Ë t��J�—« Íc�« QD�K� l� bI«WLKF*Æ 
3. « ÂU�√ ÍuHA�« —«c��ôU� W��UD�« nOKJ�ÆnB� 
4. —UF≈ ®ÎUOD�© W��UD�« �≈ W�dA*« s� ËOK��Â_« mÆ 
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2.  w�Ë Âö�≈Ë W��UD�« q�� s� bNF� W�U��«Æd�_ 
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ÆrKF�U� tFO�u� 
4. Æ…d�b*« q�� s� W��UD�« …b�«Ë ¡U�b��« 
5. �_« w�Ë Âö�≈Ë …d�b*« s� ÍuH —«c�≈Æd 
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