للعام الدراسى 1022 /1024
الموقع اإللكترونى :
www.nozhaschools.com

البريد اإللكترونى :
hijaz@nozhaschools.com
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تعمل مدارس النزهة جاهدة على الوصول بأبنائنا الطالب إلى أعلى درجات
التفوق والرقى  ،وهناك أهداف محددة تأملل المدرسلة تحقهق لا مملا هعلود بالفائلدة
الكبرى والمرجوة على التالمهذ وتقلدهم ددملة تعلهمهلة ممهلزة ــ للرذا ترجلو إدارة
المللدارس مللف ال اوللل أولهللا المللور التعللاوف مع للا للى ا لتللزام بنمللام الهللوم
الدراسى وتعلهمات المدرسة مف أجل مصلحة التالمهذ وهتبلور ذلك ى :

 أوالً  :مواعيد اليوم الدراسى
مواعيد اليوم الدراسى :
* المرحلةةا االبتداةيةةا :هبللدأ طللابور الصللبا

للى

تمام الساعة السابعة وعشروف دقهقة صباحً اـ
* علللللى أف تبللللدأ الحصللللة الولللللى لكللللل المراحللللل للللى السللللابعة
ودمس وأربعهف دقهقة صباحً ا وهنت ى الهوم الدراسى كاآلتي:
" المرحلا االبتداةيا واالعداديا والثانويا بنات " الساعا الثانيا وثالثون دقيقا "
" المرحلا االبتداةيا واالعداديا والثانويا بنين " الساعا الثانيا وثالثون دقيقا "

* تفلللتب أبلللواب المدرسلللة اسلللتعدا ًدا نصلللراف التالمهلللذ السةةةاعا الثانيةةةا و مةةة
وأربعةون دقيقةاــ وسلوف هلتم تسللهم تالمهلذ وتلمهلذات المرحللة ا بتدائهلة للولى
المر مف فصول الةدور اوول بمدرسةا البنةات والبنةين وللرذا نرجلو ملف السلادة
ً
أولهللا المللور التعللاوف معنللا حر ً
وحفامللا علللى ا لتللزام
صللا علللى سللالمة أبنائنللا
بالنمام المدرسىـ
* هبللدأ ارشللراف الصللباحى للى تملللام السللاعة السللابعة صللباحً ا وهنت للى ارشلللراف
المسائىالساعا الثالثا والنصف و مسئولهة على المدرسة بعد ذلك ـ

*

هسمب بدروج التالمهذ ي أثنا الهوم الدراسى إ
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ى حا ت الورورة قط

ثانياً  :تعليمات اصا بالناحيا الصحيا للتلميذ -:
* هجللب إدطللار المدرسللة بللالمرر أو الجراحللة تدللاذ
الالزم اجتماعهًا وطبهًاـ
* ى حالة التطعهم هتم التطعهم بنا ً عللى اللرد بالموا قلة
الكتابهلللة عللللى الدطلللاب المرسلللل للللولى الملللر ملللف
المدرسة وهرجى ا هتمام بالرد ـ
* ى حالة إصابة الطفل بأى مف المرار المعدهة مثل
( جللدهرى مللائى– حصللبة – غللدة نكا هللةر ،هرجللى ا لتللزام
بغهاب التلمهذ المرهر الملدة المحلددة للشلفا ملف(12 – 22
هومًا ر حرصً ا على التلمهذ وزمالئه ـ
* ى حالة – سمب هللا – مرر التلمهذ أو احتاج لتنلاول علالج أثنلا الهلوم الدراسلى
نرجو إبالغ إدارة المدرسة ـ
* برجا علدم إرسلال التلمهلذ إللى المدرسلة لى حاللة ملرر شلدهد أو حملى أو قلى أو
طفب جلدى أو إس ال حتى هشفى تمامًا بإذف هللا ـ
* برجا التأكد مف حصولكم على بهاف داص مف الطبهب لتحدهد ترة النقاهة
وللمدرسة الحق ى اتداذ قرار تأجهل رجوع التلمهذ إذا تبهف وجود دطورة على صحة
زمالئه قد َتطلب مف التلمهذ المرهر تأجهل رجوعه إلى المدرسة ـ

ثالثاً  :تقييم التالميذ الل العام الدراسي -:
سةةةيتم مةةةنب الاةةةالع تقةةةارير عقةةةع امتحانةةةات نصةةةف
الفصل الدراسى ونهايا الفصل الدراسى
*عالقا الدرجات بــ :
(أر غياع التلميذ :

الغهللاب المتكللرر بللدوف عللذر سللهترتب علهلله دصللم درجللات طب ًقللا للتعلهمللات
الوزارهة وإذا حدث لعذر ق رى عللى التلمهلذ أف هحولر ملا هفهلد ذللك( شل ادة
طبهة – سفر للدارج رـ
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( بر

سلوك التلميذ:

هؤثر السلوك السلبى للتلمهذ على درجات السلوك التلى تولاف لله ــ كملا أف
التزامه هساعده على الحصول على الدرجات كاملة ـ

رابعاً  :التواصل مع المدرسا
 -1أرقام تليفونات المدرسا :

* مكتع دما العمالء71771211211 - 62694222
71771141214
* ناظرة ابتداةى ( بنات )
71771141210
* ناظرة ابتداةى ( بنين )
71771211214
* ناظرة إعدادى وثانوى ( بنات )
71771146101
* ناظر اعدادى وثانوى ( بنين )
62611919
 -1كما يمكن إرسال فاك على الرقم :
 -3التواصل عن اريق البريد اإللكترونى للمدرسا :
hijaz@nozhaschools.com
أو البريد ال اص بأصحاع المدار :
yasin@nozhaschools.com

أو ووللم مللا هرهللد ولللى المللر مللف استفسللارات أو شللكاوى للى ( صةةندوق
الشكاوى ر المدصص ل ذا الغرر بالملددل الرئهسلى للمدرسلة واللذى هفلتب
بواسطة أصحاب المدارس قط ـ

 -4ملحوظا  ( :غهر مسمو لولى المر بالتددل لحل مشكلة مباشرة بهف نجله
وزمالئه بل علهه الرجوع ردارة المدرسة لحل المشكة بهف الطر هفرـ
-2مواعهد مقابلة الدصائههف بنهف (الثنهف والربعا مف الساعه
21الي  2م راًرـ
ً
مواعهد مقابلة الدصائههف بنات (الحد والثالثا مف الساعه  2:21م رارـ
-6مقابلة أولها الملور شل رها ملم ولروره حلرص وللي الملر عللي الحولور
لمصلحة التلمهذ
 -7موقع التواصل االجتماعى : Facebook
أتا استددام موقم التواصل ا جتماعى للمدرسة منذ عامهف للكثهر مف أولها
المور عرر آرائ م ومقترحات م وأهوً لا علرر أنشلطة المدرسلة وأحلداث ا
ــ وكذلك الواجبات المنزلهة الهومهة للمرحلة ــ و ى هلذا الصلدد ترجلو إدارة
المدرسللة عنللد اسللتددام الموقللم عللدم اسللتددام ألفللام غهللر ئقللة أو الللت كم أو
السدرهة بل هكفى عرر النقد أو المشكلة حتى همكف دراست ا وحل ا ــ و لى
حاللة وجلود شلكاوى أو أى موولوعات ذات طلابم شدصلى نرجلو إرسلال ا
مف دالل الرسائل على الصلفحة( Pageر وللهس عللى (الجلروبر الرئهسلى
أو مف دالل الوسائل السابق تووهح اـ
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ملحومة هامة :
نرجو مف ولى المر ورورة إدطار المدرسلة بلأح حاللة اجتماعهلة
داصللة أو صللحهة داصللة علللى الللرقم الدللاص بكللل مرحلللة ( راجللم
أرقام التواصل ملم المدرسلة ر حتلى هتسلنى لنلا متابعلة التلمهلذ نفسلهًا
واجتماع ًهللا وصللحهًا  ،ولعللدم تعللرر التلمهللذ والمدرسللة لى موقللف
حرج قد هؤثر على أمف وأماف التلمهذ ـ
ام ًسا  :نظامالرحالتالمدرسيافىجميعالمراحل -:
 -2ورورة الموا قلة كتابهًلا ملف جانلب وللى
المللللللللر وإ للللللللللف هسللللللللمب للتلمهلللللللللذ
بالذهابللرحلةـ
 – 1للى حالللة عللدم الموا قللة نرجللو تغهللب
التلمهذ حرصً ا على حالته النفسلهة وكلذلك
لعدم إهدار وقته دوف استفادة ـ
 -3موعد الرحلة ى دالل الهوم الدراسى ( مف  8صباحً ا  1 :م رً ا ر ــ على
أف تكوف هناك رحالت دارجهلة هلومى الجمعلة والسلبت للمرحللة ارعدادهلة
والثانوهللة مللم مراعللاة ا لتللزام بللالزى المناسللب ( للبنللات ر أثنللا الللرحالت
الدارجهة ـ
 -4الرحالت المدرسهة بدوف اشتراك مالى حسب البرنامج المقررـ
 -2غهر مسمو باستالم ولى ا مر للتلمهذ أثنا الرحلة ـ

سادسا-:ميثاق العمل للتالميذ دا ل المدرسا:

اناال ًقا من رؤيا المدرسا ورسةالتها فةى إعةداد جيةل متمسةك بمكةارم او ةالق
وت عةةاليم ديننةةا الحنيةةف كةةان البةةد مةةن إبةةرام نةةذا الميثةةاق بةةين إدارة المدرسةةا
وبين الاالع وولى أمره لتعاون جميع اواراف للوصول إلى تحقيق الهةدف
المنشود

بنود الميثاق
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أوال :الةحا التعليمات
 -2ارتدا الزى المدرسى بشكل ئق ( حتى أثنا امتحانات نصف العام وآدر
العام والرحالت ر وهجب ووم اسم التلمهذ على الزى المدرسى والرهاوى
والدوات الداصلللة بللله  ،المدرسلللة غهلللر مسلللئولة علللف قلللد أى متعلقلللات
مج ولةـ
وعلى التالمهذ ارتدا الزى الرهاوى بحصة التربهلة الرهاولهة وغهلر مسلمو
للتلمهذات بأرتدا حللى ملا علدا حللق للبنلات صلغهر الحجلم والمدرسلة غهلر
مسئ ولة عف قلد أى شلى ملف هلذا القبهلل ـــ وهرجلى ت لذهب الشلعر سلوا
تالمهذ أوتلمهذات ـ والتزام التلمهذات بارتدا (التلوكر البهولا ملم ا هتملام
بالنما ة الشدصهة والمم ر العام ـ
 -1عدم احوار أموال مبالغ ه ا ـ
 -3هسلللمب بإحولللار المحملللول أو أى ملللف أنلللواع الج لللزة
ارلكترونهللة إلللى المدرسللة وإذا دللالف التلمهللذ هللذه التعلهمللات
سللوف هللتم مصللادرة الج للاز لللدى اردارة حتللى ن اهللة الهللوم
الدراسى ــ و لى حاللة تكلرار المدالفلة سلوف هلتم مصلادرة
الج للازحتى ن اهللة العللام الدراسللى ــ كمللا أف المدرسللة غهللر
مسئولة عف قداف أى مف هذه الج زة ـ
 -3ا لتزام بكتب كل مادة وأدوات ا ى حصت ا ـ
 -4عدم التعدى على ممتلكات اآلدرهف ـ
ً
 -2استددام لغة راقهة ى التعامل مم الجمهم وداصة الكبار مثل :
" لو سمحت – شكرً ا  " please -ـ
 -6عدم تناول الطعام دادل الفصل ( أثنا الحصص ر ـ
 -7احترام النفس واحترام اآلدرهف ـ
 -1تحمل المسةوليا عن أى ما يصدر عنه من سلوك أو أعمال وتحمل نتاةج ذلك

 -9اتباع نمام المدرسة وا لتلزام بالقواعلد الداصلة دادلل ( الفصلل – المكتبلة
– المعمل – الفنا – الملعب – الحمامات رـ
 -20الحفللام علللى ممتلكللات المدرسللة مثللل  ( :أج للزة الحاسللب – المعامللل –
الحمامات – المكتبة – السبورة ارلكترونهة رـ
 -22عدم إلقا القمامة دارج السالت المعدة لذلك
 -21عدم موغ اللباف ـ
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ثانيا ً  :أمثلا للثواع
-2تكرهم ى الطابور

-1هداها ردهة للطالب المتمهز

ثالثا ً  :أمثلا فى حالا م الفا الةحا التعليمات
-1دصم لدرجات السلوك وا نوباط
-2استدعا ولى المر
 -4الحرماف مف حصة التربهة الرهاوهة
-3الحرماف مف الفسحة
-2حرماف مف الرحالت المدرسهة

ساب ًعا  :است دام اتوبيسات المدرسا
 -2إذا قمللت بلللإدراج نجلللك لللى ددملللة
التوصهل بسهارة المدرسة هلذا العلام
سوف هتوجب علهك ا نتمار أسلفل
المنزل ى الوقت المحدد ـ
 -1للللللهس عللللللى مشلللللر ات السلللللهارات
اصلللللطحاب التالمهلللللذ حتلللللى بلللللاب
العمللللارة للللال تنللللزل المشللللر ة مللللف
السللللهارة لى سللللبب مللللف السللللباب
محا ملللللللة عللللللللى بقهلللللللة التالمهلللللللذ
الموجودهف بالسهارة ـ
 -3مللف البللدهى أف هبلللغ ولللى المللر إدارة المدرسللة بللأى تغههلرات أو تعللدهالت
بشأف العنواف وأرقام التلهفونات ـ
 -4إذا أراد ولللى المللر أف همللر صللطحاب ابنلله بنفسلله علهلله إبللالغ المدرسللة
مقدما ً عف طرهق دطاب مرسل أو مكالمة تلهفونهة قبل وقت الم هرة ـ
 -2حسب قواعد المدرسة ونمام ا غهر مسمو بسماع أى شرائط كاسلهت لى
السهارة وبالتالى هسمب للتلمهذ بأف هطلب مف السائق تشغهل شرهط كاسهت
هدصه على ج از السهارة إ بعد موا قة مشر ة السهارة ـ

* السلوك أثناء التواجد فى السيارة :
ويقصد بها السةلوكيات الواجةع التة ام التالميةذ بهةا والتةى قةد تةؤدى إلةى
تشتيت انتباه الساةق :
 -2عدم التأ ر عن موعد السيارة هنبغلى أف هلتلزم بالموعلد المحلدد لله ملف
قبللل المشللر ة  ،وإذا تللأدر لللف تنتمللره السللهارة وسللوف هتحمللل ولللى المللر
مسللئولهة توصللهل نجللله إلللى المدرسللة ولكللل سللهارة موعللد محللدد للمغللادرة
والتلمهذ الذى هتواجلد لى الموعلد المحلدد لله للف تنتملره السلهارة وسلوف
هتحمل ولى الملر مسلئولهة توصلهل نجلله ملف المدرسلة حرصً لا عللى وقلت
التالمهذ وتدرهب م على احترام المواعهد وسرعة العودة للمنزل ـ
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 -1أثناء االنصراف ى حالة تأدر الطالب عف ركوب السهارة وأدى ذلك إلى
تأدر دروج سهارات المدرسلة فلى هلذه الحاللة سلهتم انتملار الطاللب حتلى
حووره ولكف لف هتم المرور علهله صلبا الهلوم التلالى حتلى حولور وللى
المر والتع د بعدم تكرار ذلك مف الطالب محا ً
مة على باقى زمالئه ،و لى
حالة تكرار ذلك هفصل أسبوع مف السهارة ثم هلغى العقد ن ائهًاـ
 -3ا لتزامبالمكاف المدصص لجلوس التلمهذ وعدم التحرك منهـ
 -4عدم د م أو لمس الشداص المتواجدهف بدادل السهارة ـ
 -2عدم التحدث بصوت عال ( ا لتزام بال دو ر ـ
 -6احترام التالمهذ بعو م البعر وكذا احترام السائق ـ
 -7عدم مواهقة التالمهذ لبعو م البعر ـ
 -8مشللر ة السللهارة مسللئولة عللف التالمهللذ دادل للا لللذلك بللد أف هلتللزم جمهللم
التالمهذ بتوجه ات وتعلهمات المشر ة المدصصلة للسلهارة حتلى هتسلنى ل لا
القهام بعمل ا على أكمل وجه ـ
وغهر مسمو لولى المر بالصعود إلى السهارة للركوب أو للتددل لحل مشكلة
مم التالمهذ أو المشر ة بل علهه اللجو ردارة المدرسة تداذ الالزمـ
 -9اتبلللاع تعلهملللات النما لللة دادلللل السلللهارة وا لتلللزام بإلقلللا القماملللة بالسللللة
الموجودة بالسهارة ـ
 -20عدم إلقا أشها مف السهارة ـ
 -22هسللمب لى مللف التالمهللذ بفللتب أو إغللالق بللاب السللهارة لف المشللر ة
هىالمسئولة الوحهدة عف ذلك ـ
 -21بد أف هرتدى التلمهذ الزح المدرسى كامالً وعلى ولى المر التأكلد ملف
ذلك قبل نزول ابنه ملف المنلزل وحتلى أثنلا اللرحالت المدرسلهة  ،والتلمهلذ
المدالف لف هركب السلهارة وهتحملل وللى الملر مسلئولهة ذللك الملر كلامالً
دوف أدنى مسئولهة تقم على إدارة المدرسةـ
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ثامنا ً  -:مفكرة العام الدراسي 1022-1024
الفصل الدراسي االول
بدايا الفصل الدراسى اوول
(أولي ابتداةي+المستجدين)
بدء العام الدراسي
عيد اوضحي المبارك
لقاء أولياء اومور
ا تبار شهر أكتوبر(لاالع المرحلا
الثانويا)
رأ السنا الهجريا
ا تبار نصف الفصل الدراسي االول
لجميع التالميذ
لقاء أولياء االمور
ا تبار شهر نوفمبر( لاالع المرحلا
الثانويا)
بدء العام الميالدي الجديد 6712
(ال يعقد امتحان)
المولد النبوي الشريف
عيد الميالد(ال يعقد امتحان)
امتحان الفصل الدراسي اوول(يت لله
عيد الغاا )
إجا ة نصف العام

السبت 6719 / 4 / 67
اوحد 6719/4/61
من السبت 17 -9إلي الثالثاء17/1
السبت 17/11
اوحد 17/ 14
السبت 17/ 62
اوحد 11/4
السبت 11/64
اوحد 11/ 07
ال مي

1/1

السبت 1/0
اوربعاء -1/1ال مي 1/1
من السبت 1 / 17
إلى ال مي 6719 / 1/66
من السبت  1/69إلي ال مي 6/2
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تابع  :مفكرة العام الدراسى 6712-6719
الفصل الدراسى الثانى
بدايا الفصل الدراسى الثانى

السبت 6 / 1

بدايه الدراسا

االحد 6/1

ا تبار شهر فبراير(للصفيين اوول والثاني
الثانوي)

اوحد 0/1

لقاء أولياء اومور

السبت 0 /19

ا تبار نصف الفصل الدراسي الثاني

اوحد 0 / 66

لقاء اولياء االمور

السبت 9/9

شم النسيم

اوثنين 9/10

ا تبار شهر ابريل(للصفيين اوول والثاني
الثانوي)

االحد 9/14

عيد تحرير سيناء

السبت 9/62

امتحان ا ر العام

السبت  2/4الي 2/60

امتحان الثانويا العاما

من السبت 2/2

تعلف المدرسة عف بد تنمهم مجموعات التقوهة للطلبة والطالبات حسب النمام اآلتى -:
 -2المجموعات ى جمهم المواد وبصفة ادتهارهة ولهست إجبارهة
 -1المجموعات للمراحل ا بتدائهة وارعدادهة والثانوهة
 -3تسجهل المجموعات ى قسم الحسابات ى المدرسة
مجموعا متمي ة
مجموعا عاما
المرحلا
172
92
ابتداةى
162
22
إعدادى وثانوى
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السبت 1023/6/8

العنوان  02 :ش الشيخ على عبدالرا ق
تليفون  2 ( 62112126 – 62600660 :اوا )

فاك

62119196 : :
موقع المدرسا :
www.nozhaschools.com

صفحا المدرسا :
www.facebook/nozhaschools
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