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االجراءات التربویة واالجراءات الخاصة بالنظام  
)6/3/2017( وألحقت بھا إضافات فى )  19/2/2013(أقرھا االجتماع العام للمدرسین فى  

 
1- الزي المدرسي والمظھر الخارجي   

 
إرتداد الزى المدرسى   

 
تلتزم الطالبات بصفة أساسیة بحضور الحصص الدراسیة بالزى المدرسى تاما منضبطا. •  
داء الزى المدرسى أثناء تأدیة االمتحانات التحریریة (اإلعدادیة واألبیتور والثانویة رتا •

ملزما. المتخصصة)  
رتداء الزى المدرسى أثناء الرحالت ملزما ا • فى حاالت استثنائیة فقط یرجع األمر للمدرس/ة  –

المرافق/ة  
 

الزي الصیفي :  
بنطلون حكلي طویل.جیب كحلي حتي الركبة أو بنطلون جیب حتي الركبة أو  •  
تي شیرت أبیض نصف كم أو كم طویل علیھ لوجو المدرسة مطعم بخطوط حمراء وزرقاء علي  •  

الیاقة.                       
یسمح لطالبات الصف الثانى عشر بارتداء تیشیرت من تصمیمھن بدءا من النصف الثانى للعام •  

الدراسى.          
. Skinnyأو  Leggingsو جینس أو الیسمح بارتداء بنطلونات ریاضیة أ •  

 
 

الزي الشتوي :   
• بنطلون كحلي طویل أو جیب كحلي حتي الركبة أو بنطلون جیب حتي الركبة وشراب  

كولون كحلي أو أبیض .   
تي شیرت أبیض بكم طویل علیھ لوجو المدرسة ومطعم بخطوط حمراء وزرقاء علي  •

الیاقة  
شیرت من تصمیمھن بدءا من النصف یسمح لطالبات الصف الثانى عشر بارتداء تی •

.الثانى للعام الدراسى  
سویت شیرت كحلي أو جاكیت كحلي أو سترة كحلي علیھ لوجو المدرسة •  
جاكیت شتوي (سویتر أو جاكیت من الصوف) إن لم یتم توفیرھا عن طریق الدیر  • – 

.ھادئة ةغامق ةموحد نالوأب  
.Skinny   أو  Leggingsرتداء بنطلونات ریاضیة أو جینس أو االیسمح ب •  

 
زي التربیة الریاضیة :   

 
حلي سادةكحسب األحوال الجویة بنطلون ترینج قصیر أو طویل بلون  •  
حسب األحوال الجویة تي شیرت أحمر، تي شیرت بكم طویل أو بلوفر أحمر سادة علیھ  •  

أو التیشیرت المصمم بمناسبة "یوم عدوالمنتزه" لوجو المدرسة         
•   .جینس رتداءاالیسمح ب 

 



 2 

 
األحذیـــــــــة :                     

المدرسي : أحذیة كحلي أو سوداء أو أحذیة ریاضیة أو صنادل  تبعا للزي •  
جودة عالیة اترتداء أحذیة ریاضیة ذابالنســبة لحصص التربیـــة الریاضیـــة یســمح ب •  

بجمیع ألوانھا في أیام الحصص الریاضیة فقط.                   
لنسبة للجوارب سواء قصیرة أم طویلة یكون لونھا أبیض أو كحلي.با •  
أو كولون. رتداء األحذیة بدون جوارب قصیرة أو طویلةاالیسمح ب •  

 
شـــــال العنـــــق :         

داكنلــون أبیض أو  •  
 

غطــاء الرأس :         
لون أبیض أو كحلي  •  

 
مالحظات أخري:      

 
الیسمح باستخدام الحلي وطالء األظافر والمكیاج الملفت للنظر •  
الیسمح باستخدام الحلي في حصص التربیة الریاضیة. •  

 
            

 
1- اإلجراءات المتبعة في حالة خرق اللوائح المدرسیة: 1  

یتم إخطار مدرس الفصل عند خرق ھذه اللوائح. وفي حالة الخرق المتكرر یتخذ مدرس الفصل 
ءات تعلیمیة أو تربویة و تأدیبیة .إجرا  

 
2- النظافة في مبني المدرسة والفناء   

 
2- . حجرة الفصل:1  

الطالبات  ونمدرسالتترك الطالبات الفصل نظیفا بعد الحصة األخیرة في نھایة الیوم الدراسي. ویحفز 
على تنظیم  ونظافة الفصل في أي وقت.   

 
2- . المبني والفناء:2  

بأسماء الطالبات الالتي یتسببن فى تلویث (إلقاء مھمالت) فناء و  یتم إخطارمدرس/ة الفصل
مبني المدرسة أو أي أشیاء خاصة بالمدرسة فیتخذ إجراءات تعلیمیة أو تربویة و تأدیبیة .  

 
3- الموبایل واألجھزة اإللكترونیة األخري :   

 
اإلستعمال :  

 
المدرسة. ویسمح باستعمالھا فقط في یجب غلق الموبایالت واألجھزة اإللكترونیة األخري داخل مبني 

فناء المدرسة. والیستثنى أحدا إال بإذن من مدرس/ة.  
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اإلجراءات عند خرق اللوائح:  

 
 لدىفي حالة خرق اللوائح یتم سحب الموبایل أو الجھاز اإللكتروني من الطالبة ویتم حفظھ بالسكرتاریة 

الجھاز بعد التوقیع باستالمھ.ة / فیوال . ویسمح ألولیاء األمور فقط باستالم نساآل  
 

4 - المضایقات أثناء الحصة والسلوك الغیر الئق   
 

االجراءات التربویة المناسبة أو االجراءات التعلیمیة عند حدوث مضایقات أو سلوك غیر الئق یتخذ مدرس المادة 
والخاصة بالنظام على النحو التالى:  

 
لوم •  
فى سجل الفصل الواقعة تسجیل •  
المدرسةعقوبة البقاء فى  •  

 
جراءات المتخذة ، وفى حالة تكرار السلوك الغیر الئق یتم ابالغ أولیاء أمر الطالبة ویتم ابالغ مدرس الفصل باإل

الذین یجرون حوارا مع مدرس المادة و / أو مدرس الفصل.  
 

جراءات إوجراءات تعلیمیة إتخاذ إخطار مدیر المدرسة الذى یمكنھ إوفى حالة عدم حدوث تغیر فى السلوك یتم 
خاصة بالنظام.أخرى   

 
فى حالة اجتماع مدرسى الفصل ینصح باتخاذ اجراءت موحدة.  

 
 

6/3/2017اإلسكندریة فى   
 

فولفجانج ماجر  
                                                                                                                             

مدیر المدرسة                                                                                                                            


