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 مكتب القبول والتسجيل
 العام   الدراسي

 

 نظام المقررات
 

 

 المكرم ولي أمر الطالبة /........................................................ . حفظه هللا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ......
 وتحمل المسئولية ,  واالنضباطإن من العوامل الهامة في بناء شخصية الطالبة تنشئتها على الجدية 

 هذه األهداف .تحقيق  ومساعدا علىهاماَ عامالَ نظام المقررات ومن هنا كان 

  -:الغيابنظام  إلىنلفت نظركم  إنوعليه نود 

 تخصم نصف درجة مقابل كل حصة غياب بدون عذر مقبول . .5

 ( حصص دراسية في المقرر الواحد ويشعر ولي االمر بذلك . 4تنذر الطالبة اذا وصل غيابها الى )  .2

( حصص دراسية في المقرر الواحد يتعهد بالحضور والمواظبة  53تنذر الطالبة اذا وصل غيابها الى )   .0

 بحضور ولي امره .

( حصة ) دون عذر مقبول ( في أي مقرر من المقررات تحرم من 54الطالبة الذي يصل غيابها الى ) .5

 االمتحان في نفس المادة وتعطى صفراَ .

 تخصم ربع درجة كل ثالث تأخيرات . .4

في كل فصل دراسي وان يقوم ولي االمر بمخاطبة  اعذار 5يتجاوز اال يقبل العذر من ولي االمر بشرط  .6

المدرسة هاتفيا مع ارسال خطاب يوضح عذر الغياب في اليوم التالي للغياب وفي حال عدم إحضاره سيتم 

 الخصم من درجات الحضور .

 .  بوعألنه سيتم إغالق التعديل نهاية االساليوم التالي للغياب يتم تسليم عذر الغياب في  .7

أي غياب لسوء األحوال أو غياب األيام التي تسبق اإلجازة الرسمية ال تحتسب غياب بعذر طالما لم  .8

 .ترسل الوزارة أمر بذلك 

 .الحد األقصى للغياب لمسئولية المدرسة في حالة تجاوز الطالبة بالغ لولي األمر وإخالء يعتبر هذا الخطاب إ

 أتعهد أنا الطالبة .......................................بعد إطالعي على ما ذكر أعاله بالتزامي وعدم تجاوزي              

 النتائج المترتبة في حالة تجاوزي نسبة الغياب المحددة .  وأتحملنسبة الغياب  

 

 أمر الطالبة : ...................... اسم ولي                                ...توقيع الطالبة: .................

 ......توقيع ولى أمر الطالبة: ................                                                                            

 
 مالحظة هامة : الرجاء التوقيع على الورقة وإعادتها حتى يتم حفظها في ملف الطالبة األكاديمي .


