اجتًبع تىجٍهً وإرشبدي نهسٍذ  /طبحت انرتخٍض ويذٌز املذرسخ
يع انطالة املخبنفني نسٍبسخ انتقىٌى انسهىكً

اليوم  :الثالثاء
المكان -:

المسرح المدرسً

الزمان -:

من الساعة السابعة والنصف صباحا

التاريخ  2014/9/16 -:م

جذول األعًبل -:
 -1ترحٌب السٌد صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة بالطالب وتهنئتهم ببدء العام الدراسً
الجدٌد .
 -2شرح وتوضٌح سٌاسة التقوٌم السلوكً والمخالفات الواردة فٌها ( وخاصة مخالفة إطالة
الشعر ) واإلجراءات التأدٌبٌة لكل مخالفة .

 -3توضٌح القرار لوزاري الجدٌد والخاص بحرمان الطالب الذين يتغيبون  7أيام بدون عذر
من اختبارات التقٌٌم األول .
 -4تكلٌف المشرفٌن اإلدارٌٌن واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن بإجراء االتصاالت مع أولٌاء أمور
الطالب المخالفٌن .

حمضز االجتًبع واهى انقزاراد
عقد السيد األستاذ  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخيص ومدير المدرسة

– اجتماعا

هاما الٌوم الثالثاء 2014/9/16م مع الطالب المخالفٌن لسٌاسة التقوٌم السلوكً ( مخالفة إطالة
الشعر والتأخٌر الصباحً ) ولم ٌستجٌبوا للجهود التً بذلت معهم خالل الفترة من بداٌة العام
الدراسً وذلك فً تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بالمسرح المدرسً .

و بحضور كل من -:
السٌد  /جاسم حسٌن – نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب .
السٌد  /غسان مشتهى – نائب المدٌر للشؤون األكادٌمٌة .
السٌد  /سالم النابتً  -منسق شؤون الطالب .
السٌد  /راشد األسود – مسئول التوجٌه واإلرشاد .
السادة األخصائٌٌن االجتماعٌٌن واألخصائً النفسً  ،والمشرفٌن اإلدارٌٌن .
أوال  -:تزحٍت انسٍذ طبحت انرتخٍض ويذٌز املذرسخ ثبنطالة وتهُئتهى ثجذء انعبو
انذراسً اجلذٌذ -:

وقد بدأ سٌادته االجتماع بكلمة ترحٌب بالطالب بمناسبة بدء العام الدراسً الجدٌد منوها إلى
أهمٌة احترام الطالب لسٌاسات وقوانٌن المجلس األعلى للتعلٌم  ،وبالتالً احترام النظم واللوائح
التً حددتها المدرسة لطالبها لكً ٌلتزمون بها بكل دقة من اجل الصالح العام .

وأضاف سٌادته أن اإلدارة ال تدخر جهدا من اجل توفٌر جمٌع احتٌاجات الطالب لكً ٌبدؤون
عامهم الدراسً الجدٌد بكل جدٌة ونشاط  ،ولكً ٌسعوا إلى الحصول على أعلى الدرجات فً
جمٌع المواد  ،متمنٌا للجمٌع التوفٌق والنجاح بتفوق ورفع اسم المدرسة عالٌا .

ثبٍَب  -:شزح وتىضٍح سٍبسخ انتقىٌى انسهىكً واملخبنفبد انىاردح فٍهب ( وخبطخ
خمبنفخ إطبنخ انشعز ) واإلجزاءاد انتأدٌجٍخ نكم خمبنفخ - :

فْ ٙزا انجُذ يٍ جذٔل األعًبل لبو انسٛذ األسزبر  /عهٗ ثٍ سبنى انكٕاس٘ – طبدت انزشخٛض
ٔيذٚش انًذسسخ – ثششح يجسظ نسٛبسخ انزمٕٚى انسهٕكٔ ٙيب رذزٕ ّٚيٍ يجًٕعخ يٍ انًخبنفبد
لسًذ ثذست خطٕسرٓب عهٗ يسزمجم انطالة إنٗ أسثعخ دسجبد  ،يؤكذا عهٗ أٌ جًٛع انطالة
اطهعٕا عهٓٛب ثسبدخ انًذسسخ كًب أٌ انسبدح َٕاة انًذٚش لذ عمذٔا نمبءاد رعشٚفٛخ ثٓزِ انسٛبسخ
يع انطالة ٔأٔنٛبء األيٕس ْٕٔ ،يب ٚكف ٙنعذو يخبنفزٓب يٍ لجم طالثُب أثُبئُب فهزاد أكجبدَب .
طبنت سٛبدرّ ثعذ ْزِ انًمذيخ يٍ انطالة انز ٍٚال ٚشغجٌٕ ف ٙرُفٛز انسٛبسخ أٌ ٚمفٕا نُٛبلشَّٕ
ف ٙيخبنفزٓى إطبنخ انشعش ٔ ،يب ْ ٙاألسجبة انز ٙرجعهٓى ال ٚمظشٌٔ شعٕسْى رُفٛزا نمشاساد
دضشح طبدت انسًٕ أيٛش انجالد انًفذٖ انز٘ أطذس انمشاساد انخبطخ ثسٛبسخ انزمٕٚى انسهٕكٙ

يُز كبٌ ٔنٛب نهعٓذ ٔ ،كبٌ سًِٕ ٚسعٗ يٍ خالل رنك إنٗ رشثٛخ انطالة ٔرعهًٓٛى عهٗ أفضم
يسزٕ٘ يٍ انعهى ٔاألخالق انذًٛذح  ،فبنز٘ ٚعزشع عهٗ ْزا ٚمف ٔٚزذذس ٔ ،انز٘ ال ٚعزشع ،
ٕٔٚافك عهٗ رُفٛز سٛبسخ انزمٕٚى انسهٕك ٙفعهٛخ االنزضاو ٔانذضٕس غذا ْٕٔ يمظش نشعشِ
ٔيٓزثّ ٔ ،ثٓزا َكٌٕ لذ انزضيُب جًٛعب .

ٔفَٓ ٙبٚخ دذٚثّ طهت سٛبدرّ يٍ انسٛذ انُبئت اإلداس٘

– ثضشٔسح يزبثعّ ْزِ انًجًٕعخ يٍ

انطالة يٍ خالل انًششف ٍٛاإلداس ٍٛٚنأللسبو ٔثبنزعبٌٔ يع انسبدح  /يُسك شؤٌٔ انطالة ،
ٔيسئٕل انزٕجٔ ّٛاإلسشبد ٔ ،رجًٛع انطالة انًسزًش ٍٚف ٙانًخبنفبد رًٓٛذا نعشضٓى عهٗ
نجُخ انضجظ انسهٕك ٙثبنًذسسخ ٔثًجهس أيُبء انًذسسخ  ،السزذعبء أٔنٛبء أيٕسْى ٔارخبر
اإلجشاءاد انًُظٕص عهٓٛب ف ٙسٛبسخ انزمٛٛى انسهٕك ، ٙعهٗ أٌ ٚزى االَزٓبء يٍ ْزا انعًم يع
َٓبٚخ ْزا األسجٕع كأخش فشطخ نٓى .

ثبنثب  -:تىضٍح انقزار نىساري اجلذٌذ واخلبص حبزيبٌ انطالة انذٌٍ ٌتغٍجىٌ 7أٌبو
ثذوٌ عذر يٍ اختجبراد انتقٍٍى األول -:

ٔفْ ٙزا انخظٕص أٔضخ السيد  /صاحب التزخيص ومديز المدرسة

– نهطالة اَّ ٔطجمب

نهمشاس انٕصاس٘ سلى  23نسُخ 2014و ٔانظبدس فٕٚ ٙو األسثعبء انًٕافك 2014/9/3و -:
يحزم الطالب يٍ دخٕل اخزجبساد انزمٛٛى األٔل إرا ثهغ غيابة بدون عذر لمدة  7أيام سٕاء كبٌ
ْزا انغٛبة يزمطعب أٔ يزظال .
نزا فئَُب َزٕجّ نطالثُب األعضاء نالَزجبِ الٌ رطجٛك ْزا انمشاس سٛزى يُز ثذء انعبو انذساس ٙانذبنٙ
ٔنٍ ٚسًخ أل٘ طبنت ثذضٕس اخزجبساد انزمٛٛى األٔل إرا ثهغ غٛبثّ  7أٚبو ثذٌٔ عزس ٔ ،نٍ رمجم
أعزاس انغٛبة ثسجت انسفش يع األْم أٔ انٕانذ أٔ غٛش رنك يٍ األسجبة انغٛش يٕثمّ ثطشٚمخ
سسًٛخ ٔاضذخ .
نزنك ٔجت عهٗ جًٛع انطالة االَزجبِ ٔادزسبة أٚبو غٛبثّ ف ٙاألسجٕع األٔل نجذء انذساسخ نكٙ
ال ٚزعذٖ غٛبثخ األٚبو انسجعخ ثأ٘ دبل يٍ األدٕال .

راثعب  -:تكهٍف املشزفني اإلدارٌني واألخظبئٍني االجتًبعٍني ثإجزاء االتظبالد يع أونٍبء
أيىر انطالة املخبنفني وعذو انسًبح هلى ثذخىل املذرسخ غذا إال ثعذ تقظري انشعز:-

وفً نهاٌة االجتماع وجه السٌد  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة
بضرورة إشراك أولٌاء األمور فً المسؤولٌة  ،والتواصل معهم من اجل متابعة الطالب داخل
المدرسة وخارجها  ،وخاصة فٌما ٌخص تالفً المخالفات الحالٌة وهً الخاصة بإطالة الشعر
و التأخر الصباحً .
وقد قام السٌد  /جاسم حسٌن

– نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة والطالب

– بتوزٌع الطالب

المخالفٌن المتواجدٌن بالمسرح طبقا لصفوفهم الدراسٌة وطلب من كل مشرف إداري االتصال
بأولٌاء أمور الطالب التابعٌن لقسمه  ،وطلب من األخصائٌٌن االجتماعٌٌن متابعة هؤالء
الطالب واتخاذ اإلجراءات الواردة فً سٌاسة التقوٌم السلوكً

بكل حزم حتى ٌلتزم جمٌع الطالب

بسٌاسات واتفاقٌات المدرسة المبرمة معهم ومع أولٌاء أمورهم .
تم بحمد هللا ،،،
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عهى ثٍ سبمل انكىاري
طبحت انرتخٍض ويذٌز املذرسخ

