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  .مدرسة اإليمان ويمثلها مشرف شؤون الطالب : الطرف األول 
  : ........................ الصف :.......................................................ولي أمر الطالب : الطرف الثاني 

  
ا ويحق للطرف األول        بتاريخه أدناه ،  اتفق الطرفان أعاله على أن يقوم الطرف الثاني بتنفي             ذ بنود هذا العقد ، وفي حال اإلخالل بأي منها   من قبل الطرف الثاني  يكون هذا العقد الغًي

اه                       راض تج داء أي اعت إصدار أي قرار إداري يتضمن إيقاف الطالب فوًرا عن الدراسة ويشطب اسمه من قوائم طالب المدرسة دون سابق إنذار ،  وال يحق لولي األمر إب
   ذلك فور صدور القرار ذ لدى أي جهة رسمية أو قضائية ،  وعليه االلتزام بتنفيذلك

  
  :وقد جرى االتفاق على ما يلي 

  
  :أتعهد بأن يلتزم ولدي بما يلي : أوًال 

  ) .  غة اإلنجليزية اللغة العربية والرياضيات والل: (  اجتياز اختبارات القبول التي تجريها المدرسة لولدي  ، وذلك في المواد التالية – 1
 .     االلتزام بقيم اإلسالم وشعائره آالصدق واألمانة وأدب الحديث وحسن الخلق  والبعد عن آل ما يخالف ذلك –2
سكينة                  - 3 ى المسجد ألداء الصالة ب ر في التوجه إل ى الوجه األآمل والتبكي ا عل ع     المحافظة على الصالة جماعة في مسجد المدرسة والحرص على أداءه  وإجالل ، م

 .التزام األدب أثناء البقاء في المسجد 
 .  تطبيق ما يأخذه في المدرسة من علم شرعي وسلوك أخالقي في حياته العامة - 4
  . احترام األنظمة والتعليمات المدرسية ولوائحها في آل األمور التي تهم الطالب وولي أمره – 5
ا    االعتماد على النفس في حل الواجبات واأل     –6 نشطة المعطاة  وأداء االختبارات وما يطلب منه ، وعدم تدخل ولي األمر في حل الواجبات واألنشطة واالآتفاء بمتابعته له

 .  
  . تنفيذ بنود الئحة قواعد االنضباط السلوآي  في حال حصول أية مخالفة منه   – 7
  .لى أدواته ودفاتره  العناية بالنظافة الجسمية والملبس والمأآل والمشرب والمحافظة ع- 8
ه        ) الثوب العربي األبيض في الصيف والقاتم في الشتاء         (  الحضور إلى المدرسة بالزي المدرسي المقرر        – 9 ة فعلي ة بدني وعدم مخالفة ذلك إال في حال وجود حصة تربي

  . االلتزام بالزي الرياضي المقرر 
  .شدين وعمال وطالب ، وتنفيذ تعليمات المعلمين المناوبين أثناء الفسح وفي الصالة  ومعلمين ومرن احترام جميع منسوبي المدرسة من إداريي– 10
ع          )  الساعة السابعة صباًحا    (  الحضور إلى المدرسة يومًيا في الوقت المحدد         –11 افي م صباحي الرياضي والثق قبل موعد الطابور الصباحي وعليه التفاعل مع البرنامج ال

  .  ة قبل وقت االنصراف إال بموافقة إدارة المدرسةضرورة عدم الخروج من المدرس
  . عدم إعطاء المعلمين أية هدايا أو مكافآت مالية – 12
 . تجنب السهر ليتمكن من متابعة شرح المعلم في الصف بنشاط وحيوية في اليوم التالي – 13
 نوعة التي تنفذها المدرسة  الحرص على تنمية مهاراته ومواهبه من خالل اشتراآه في برامج األنشطة المت–14
 . تجنب اإلخالل بقواعد األمن والسالمة داخل المدرسة وخارجها – 15
رة                       –16 اء الحصة األخي د انته ل الصالة وبع سحة وقب ل الف دوء قب ى المعامل أو الرياضة ، وعدم إشاعة الفوضى أو إصدار               . الخروج من الصف به د التوجه إل أو عن

  .اقع األصوات المزعجة في آل المو
ذار المدرسة عن استمرار                                     – 17 ى اعت ك إل رار ذل ؤدي تك د ي صفية ، وق صباحي أو عن الحصص  ال أخر عن الحضور ال  تطبيق تعليمات المدرسة في حال تكرار الت

  . الطالب فيها 
واب ائل ، الوسائل التعليمية ، السبورة ،  لوحات عرض الوس (  أو المدرسة مثل أثاث وموجودات الصف المحافظة على   – 18  ، الجدران ، األرضية ، الطاوالت ،    األب

  .قيمة ما يتلفه مع ضرورة تطبيق التعليمات المدرسية عليه  ، عليه دفع أي منهاإتالف أو تشويه وفي حال قيامه ب)    …  الكراسي المقاعد
  ) . بهم ءأو االستهزاشتم الطالب ( استخدام الكالم البذيء  عدم  -19
   . في المدرسة أو داخل حافالتها لهم بالضرب واإلهانةضأو التعرالب اآلخرين أو استفزازهم إيذاء الط عدم -20
دم -21 ة  إحضارع رطة ،  ( األدوات الممنوع و ، األش الم البالنك ة ، أق شروبات الغازي شارط ، الم صات ، الم ادة ،المق الجواالت واألدوات الح ة ،آ راص الممغنط   األق

ة محظورة    العطور ، األدوات التي على شكل ألعاب       يلة إعالني ه     )  …  ،ا لمجالت التي تحتوي صوًرا فاضحة ، أو صوًرا إباحية أو أية وس يس ل ا ل وآل م
  ، وللمدرسة الحق بمصادرة أي من األدوات السابقة مع إيقاع العقوبة المناسبة عليه  طالب لعالقة بتعلم ا

  .، مع تطبيق الئحة الغش عليه   بأنواعهاراتالغش في االختبا عدم -22
  .  في المدرسة عند المغادرة  ترآها البيت أومناألدوات المدرسية  وأ الكتب والدفاتر  عدم إحضار-23
    . بطريقة غير الئقة مالتعامل معه و أو أي من العاملين في المدرسة بطريقة غير تربوية أالتحدث مع المدرس عدم -24
  .رشادات المدرسين والتعليمات المدرسية  إإتباع -25
  . حصص الرياضة  غير إحضار المالبس الرياضية أو لبس األحذية الرياضية  في-26
  .، مع تطبيق التعليمات المدرسية عليه بشكل مستمر عن المدرسة  الحرص على عدم الغياب المتكرر بدن عذر و-27
  .المحددة ، ودفع أية غرامة مالية تترتب على ذلك  إعادة آتب المكتبة المستعارة في األوقات – 28

   
  : أن ألتزم أنا ولي أمر الطالب بما يلي : ثانًيا 

ة                           – 1 شة الهادئ ة نظر اآلخرين بالمناق رام وجه ادل واحت رام المتب ى االحت ة عل املين في المدرسة مبني ين والع ين والمعلم ع اإلداري  إيجاد عالقة ودية طيبة في التعامل م
   .المفيدة

  .   عدم الدخول إلى الصفوف الدراسية في مبني المدرسة ، واالآتفاء بمراجعة إدارة المدرسة في حال الحضور إليها - 2
  . سداد الرسوم الدراسية في مواعيدها ، حيث يترتب على عدم السداد حجز ملف الطالب ونتائج اختباراته وعدم إدخال الطالب إلى الصف الدراسي– 3
  مع إدارة المدرسة لحل أية مشكلة أو شكوى أو اقتراح ، وعدم الرجوع إلى المعلمين مباشرة  التفاهم – 4
ة                       – 5 ة جه دعوة الخاصة لمقابل ة ال ذلك تلبي  حضور االجتماعات واللقاءات والمناسبات العامة التي  تقيمها المدرسة وتوجه بها الدعوات الرسمية إلى أولياء األمور ، وآ

  .إدارية محددة 
  .االطالع على مالحظات المعلمين اليومية في سجل الطالب والتجاوب معها ومتابعة الواجبات الدراسية ومقررات الحفظ في القرآن الكريم واألنشطة الخارجية  – 6
  . توفير المالبس الرياضية واألحذية والمواد المطلوبة التي تحددها المدرسة في وقتها – 7
  

ات             على جميع أصح    " -أ  :  مالحظة   ذلك العقوب ا وآ ا يوازيه د أو م ذا العق واردة في ه ات الطالب ال ع مخالف اب العالقة من اإلداريين والمعلمين اعتماد سجالت تنظيمية تدون بها جمي
  " .والمخاطبات التي تجرى مع ولي األمر والقرارات المتخذة بحقه 

ى الطالب   - ب ات عل ؤمن أي إشراف أو مناوب ة ال ت أن المدرس م ب ساعة يرجى العل ل ال أمين   ) 6.50(  قب ور ت اء األم ى أولي ساء ، وعل ة م ساعة الثاني د ال صباًحا وبع
ذه                        در اهللا خارج ه ا يجري للطالب ال ق ر مسؤولة عم د الظهر وهي غي ة بع ساعة الثاني د ال ا عن المواصالت ألبنائهم ضمن  هذه المواعيد ، والمدرسة ستغلق أبوابه

   .  األوقات 
  

  :ولي األمر: الطرف الثاني :                                        شؤون الطالب مشرف : الطرف األول 
  ................................................................:                   االسم ..........................................................................:  االسم 

  ..............................................................:                     التوقيع ........................................................................: وقيع الت
  

                                  يعتمد                                                         الخاتم الرسمي             
                                                                                                                  مدير المدرسة

  
    هـ142:       /      /      التاريخ 
              م                  200:       /      /     الموافق 


