
 

 النظام املدريس

 ة/احملرتمالطالب/الطالبة ___________________ أ مرحرضة ويل 

 بلك خري. أ وقاتمك هللاسعد السالم عليمك وأ  

عدادا هلم لالخنراط يف احلياة وبناتمك يف النوايح التعلميية، الرتبوية،  مياان منا، وحرصا عىل تقدم أ بنائمكا   الثقافية والاجامتعية، وا 

واذلي  دريس، وأ عالما يف جممتعهم، نضع بني أ يديمك النظام اململس تقبل بدلمه ونرباسا يس تضاء به عامدا يهف بشلك يكونون 

 .حىت نقدم طالاًب ممتزيين ومبدعني ابلعمل وال خالق واجملمتع والعمل به جيب التقيد به

لزم مجليع وهو م   ،الطالب ء امورلياوجلنة أ و  يف املدرسة بني الهيئة التدريس ية  ضع هذا النظام  ابلتشاور والتنس يقو  

 .أ مورمه الطالب وأ ولياء 

 وابلتعلاميت به  عىل هذا النظام  والزتاهمم هر الطالب وويل أ م وافقةوقبول الطالب للتعمل يف املدرسة يعين مضنًا م تسجيل 

 ملدرسة.املتبعة يف ا والانظمة

 

 :التحصيل العلميجانب  .أ  

 واجباتلمن حيث التحصيل العلمي وحهثم عىل القيام اب أ بناهئمية متابعة مسؤول  أ ولياء أ مور الطالبتقع عىل  .1

يوميا  ال قل عىل ساعتنيهيامت بأ ن يقيض ابهنام مدة ن أ  عىل الوادلين . اليومية والتحرضر جيدًا لالمتحاانتاملدرس ية 

عداد   .ملدرس يةا واجباتهو  دروسهيف ا 

 .85%  عالماته فوق ال أ ن تكون مجيعو  90%يفوق  فصيليطمح للحصول عىل معدل  أ نعىل لك طالب  .2

، يوضع حتت يف ثالثة مواضيع  85%من أ قل  وأ   90 حصول الطالب عىل معدل س نوي اقل من % يف حال .3

تخذ من قبل اللجنة بواسطة قرار ي   عاد النظر يف مسأ ةل  متابعة  دراس ته يف املدرسة وذكل ل اكدميية، وي  املراقبة ا

فصل أ عاله. ا   يف قة احللمدرسل الرتبوية اخلاصة.  بعاد طالب عن املدرسة بسبب عالمات متدنية كام هو م 

سلوك أ بناهئم  ، ملتابعةاملدرسة ومعلمهيادارة ااالتصال ادلامئ واملتواصل مع  هل الكراماملدرسة من ال   تتوىخ .4

نرتنيت و وب ,س تقبال اخلاصة بلك معمل ومعمل ات  الاساعلربانمج   فقا، وذكل و  العلميوحتصيلهم  اسطة موقع ا 

 .Livetopومنظومة ال  لكرتوينالربيد اال   املدرسة أ و



درايس ، وذكل تشجيعا وحتفزيا هلم عىل الاسزتادة من العمل  فصلالطلبة مع هناية لك  أ وائلتكرمي ب  تقوم املدرسة  .5

 ورفع مس توامه العلمي بشلك دامئ.

 

 اجلانب السلويك والاجامتعي:

ىل املدرسة قبل  أ ن حيرض طالبلك  عىل( صباحًا. لزامًا 8:25منة والنصف )ة الثايبدأ  ادلوام املدريس الساع .6 ا 

 (.صباحاً  8:10ادلوام بربع ساعة عىل ال قل )بداية 

لزايم. غياب الطالب عن املدرسة خاضع لتعلاميت  .7 ىل املدرسة ا   ملعارفاملدير العام لوزارة امنشور حضور الطالب ا 

فصل الحقًا(.ونظام املدرسة اخلاص هبذا اجلان  ب )وكام هو م 

ح عن املدرسة، عليه يف حال تأ خر الطالب أ و غاب .8 سبب التأ خر  لرشح رهمطيب، أ و رساةل من ويل أ   ضار تقريرا 

 .أ و الغياب

ذخارج حرم املدرسة ل ي سبب اكن، ا  ثناء ادلوام املدريس من اخلروج أ   بمينع الطال .9 دارة.   خطير    نال اب   من اال 

 يف غرفة الصف، مس تعدا للحصةالطالب التعلميية والسلوكية، لزامًا أ ن يتواجد الطالب  مصلحة عىل منا حرصاً  .10

 ،خالق امحليدةابل  املعمل لغرفة الصف. خالل سري ادلرس, لزامًا عىل لك طالب أ ن يلزتم قبل دخول قبل بدايهتا و 

اهل  ب.لضامن سري ادلرس كام جي معلمه وأ ن حيرتم الهدوء والاصغاء واملشاركة الفعر

 ، املوسوم بشعار املدرسة، منذ بداية ادلوام حىت هنايته.املقرر املدريس املوحد ابلزييلزتم الطالب  .11

ويف حاالت الرضورة  ساعات ادلوام   منع الطالب من اس تعامل الهاتف اخللوي داخل الصف واملدرسة خالل ي   .12

 ميكنه اس تعامل هاتف املدرسة.

حيافظ ، ذلا عىل الطالب أ ن حتت ترصفه وخلدمتهالتعلميية ويه  طالبلامسخرة الس تعامالت  املدرسةممتلاكت  .13

تالف ل ي من املمتلاكت اليت ف ا  , خرابعىل ممتلاكت املدرسة. يتحمل الطالب مسؤولية أ ي رضر,  ساد أ و ا 

مبا يتالمئ والرضر  فرض عليه عقوبةوت   ماديً  اخلسارة تعويضب ( ويلزم )وهو ما ال نتوقعه منهوضعت حتت ترصفه

 اذلي أ حدثه.

حترص املدرسة عىل اس تغالل ساعات ادلوام  واحلصص املقررة يف برانمج ادلروس ال س بوعي  لتحقيق الغاية   .14

ة. وعليه مينع الطالب منعا ابات من اس تغالل وقت احلصة من أ ج ل الاحتفال مبناس بات العلمية والرتبوية املرجور



مجيع متر تعممي هذا ال مر عىل سواقة وغري ذكل(, حيث ي خصةعىل ر  احلصولأ و   امليالدد اعي)ك  خشصية خاصة به 

 .املربني واملعلمني

هتا ومنشأ   واملراحيض، فاملدرسة والساحاتافظ عىل نظافة املدرسة والصفوف وال روقة الب ابحلالطيلزتم  .15

 الثاين. وممتلاكهتا مبثابة بيته

عىل الطالب أ ال  ،والاحرتام املتبادلبة احلس نة، ال خالق الفاضةل، والعالقات الطي حفاظا عىل جو تعلميي تسوده  .16

لزتام بقواعد ال داب الا  عليهاملدرسة.  معلميه، أ و العاملني يف فعل عىل زمالئه، أ و ابلأ و  يتطاول ابلقول

  مع ال خرين. تعامهلوال خالق  يف 

ها املدرسة، نظرا اليت تنظم  والرحالت ة، والفعاليات الاجامتعيةيمهنج اللايلزتم الطالب ابملشاركة ابلنشاطات  .17

 الحقا. صقل خشصيته ومسؤوليته جتاه جممتعهفي يف تثقيال و  دلورها الرتبوي

 

 :اجلانب الصحي

 عنه، خاصة يف حال ةطبي ريراتق رفاقواوضع الطالب الصحي، املدرسة خطيا حول  عالما  الطالب  أ مرعىل ويل  .18

صابة الطالب )ال قدر هللا( بأ ي مرض أ و جعز أ و عائق مي  اليات الرتبوية أ و املدرس ية، فعنعه من الاشرتاك يف الا 

ة و  رة املعلومات  عىلتتعهد املدرسة ابحملافظة التامر  .خصوصية الطالب و رسي

بل ال هل وتسلميها ل مانة املدرسة لوضعها يف امللف   .19 عىل الطالب أ ن ي عئب اس امترة "تقرير حصي" وتوقهيا من ق 

 الشخيص اخلاص به.

 

 :اجلانب املايل

دا أ و ابلتقس يط( حىت )نق املدرسة املالية املس تحقة دلى سكراترية دلفعاتترتيب ار الطالب و معىل أ ولياء أ   .20

 (. 12شهر اكنون أ ول من الس نة ادلراس ية اجلارية )شهر  موعد أ قصاه

جراءات تفادي .21  ملدرسة.ة اير سكرات تسديد وترتيب ال مور املالية دلى ، نطلبغري مرغوبة الختاذ ا 

اةل وغري هواتف نقر سالسل ذهبية, اىل املدرسة )نقود,  مقتنيات غالية المثنلطالب أ ن ميتنع عن احضار عىل ا .22

 .ةل يف حال ضياعها أ و خراهباملدرسة غري مسؤوا نفا واذا ما حضارها, ذكل(

 



 (: السلوكيات وأ ساليب التوجيه/العقاب 1ملحق رمق )

 العقاب/التوجيه أ ساليب السلوكيات املطلوبة )املتوقعة(

وسوء  وتعلاميت اجلهاز الرتبوي الالزتام ابل نظمة .1

 الترصف:

جيب عىل الطالب الترصف بشلك مالمئ, مبا  -

 .يتالمئ مع  أ النظمة النتبعة يف املدرسة

تعلاميت اجلهاز الرتبوي عىل الطالب أ ن ميتثل ل  -

حىت وان اكنت هذه التعلميت واردة من معمل 

وهذا يشمل  اذلي ال ي عمل الطالب بشلك مبارش

 املعمل املناوب واملعمل املؤقت )ماكن معمل غائب(.

جيب عىل الطالب الامتناع لكيا عن لك أ شاكل  -

 العنف الالكيم واجلسدي.

 وحتذيره شفوًي. جترى  حمادثة خشصية مع الطالب -

 تسجل اخملالفة يف ملف الطالب.  -

عالم ال هل ابخملالفة اليت قام هبا الطالب -  .وارسال حتذير خطي ا 

شاكل. -  دعوة ال هل جللسة تفامه ملعاجلة اال 

 طلب الاعتذار. -

 متابعة ترصفات الطالب  خالل ادلروس والفرص. -

بعااذا تكررت اخملالفات,  -  د الطالب عن املدرسة ليوم أ و لثالثة أ يما 

 بقرار من اللجنة الرتبوية اخلاصة.

يف حاةل عدم الانضباط املتواصل للجهاز الرتبوي توصية بنقل  -

 لب ملدرسة اخرى. الطا

 

 املدريس املوحد واملظهر الالئق. ابللباسالالزتام . 2

 .ابللباس املوحد جيب احلضور اىل املدرسة -

جيب احلضور اىل املدرسة مبظهر الئق ومقبول  -

)ممنوع صباغة أ و وضع اجلل عىل الشعر أ و احلالقة 

والزتيرن ابحليل ومظاهر الزينة  غري املقبوةل

 .(ال خرى

 . ملف الطالب حتت بند "اللباس املوحد" الفة يفتسجيل خم -

 جتري حمادثة خشصية مع الطالب. -

 مع ال هل حول املوضوع. حمادثةجتري  -

ىل الصف )ويف  يف حال تكرار اخملالفة ال - يسمح بدخول الطالب ا 

احلاةل حيول اىل غرفة املكتبة ويطلب منه تعويض املادة اليت  هذه

 خرسها(

 ، وتعاد  اىل الطالب عند هناية ادلوام . تصادر قطع وأ دوات الزينة -

-            

 التأ خر أ و الغياب.تسجيل  - الغياب والتأ خر:. 3



 جيب احلضور اىل املدرسة ابلوقت املطلوب. -

جيب احلرص عىل ادلخول لدلرس حاال بعد انهتاء   -

 الفرصة.

 ابجلدول الزمين للمدرسة.جيب التقيد  -

 ابلتواجد يف الصف أ ثناء احلصص جيب الالزتام -

 سة بدون موافقة املسؤولني.وعدم مغادرة املدر 

 

 

 مع الطالب جترى حمادثة خشصية -

عالم ال هل ابخملالفة.  -  ا 

بعاد الطالب حلصة أ و لعدة حصص. -  ا 

 دعوة ال هل جللسة تفامه مبوضوع تأ خر وغياب الطالب.  -

 امتام املادة التعلميية اليت خرسها. -

اميت املدير العام لوزارة يف حال الغياب بدون عذر يمت تنفيذ تعل -

 . قيض خبصم عالمات من املعدل الفصيل والس نوياملعارف واليت ت

 التوجه لضابط ادلوام املنتظم ملعاجلة امر الطالب. -

 اخلروج من الصف:. 4

 اخلروج من الصف مبوافقة املعمل فقط. -

 

طالب اذلي اخرج من الصف يبقى جبانب ابب  -

 ادلرس.غرفة الصف حىت يرجعه املعمل اىل 

 

خروج الطالب من حرم املدرسة ممنوع اطالقًا  -

خالل ادلوام املدريس الا ابذن من املعمل املناوب 

  أ و ادارة املدرسة. 

  

 

 تسجيل خمالفة يف ملف الطالب. -

 جترى حمادثة خشصية مع الطالب -

عالم ال هل ابخملالفة.  -  ا 

بعاد الطالب عن حصة املعمل - ىل اخملالفة خالل درسه وعاذلي متت  ا 

الطالب امتام املادة اليت خرسها )يمت حتديد عدد احلصص اليت يبعد 

 عهنا الطالب( 

 يتواجد الطالب يف مكتبة املدرسة خالل احلصص املبعد عهنا. -

 

 :والبيئة داخل املدرسة احملافظة عىل ممتلاكت املدرسة. 5

جيب احلرص عىل بيئة تعلميية نظيفة ومرتبة خالل  -

مهة يف تطوير املظهر ادلوام املدريس واملسا

 اخلاريج للمدرسة.

جيب احملافظة عىل ممتلاكت املدرسة وساحاهتا  -

 ومجيع املبايت اخلاصة ابملدرسة

 حمادثة خشصية مع الطالب. -

عالهمم ابل مر. -  اس تدعاء ال هل وا 

صالح الرضر اذلي سببه ملمتلاكت املدرسةيتعهد  - ويف  .الطالب اب 

س باب غري مادية: تشاورات عىل مبلغ ادلفع ل   حاةل عدم االتفاق

اس تدعاء الاهل ونقاش حول معارضة ال هل بدفع  مدرس ية,

 مصاريف الارضار مع اماكنية تقدمي شكوى قضائية يف حاحل الرفض.



 نظافة املدرسة. جيب احملافظة عىل  -

تثبيت برامج أ و أ لعاب يف عدم ادخال أ و  -

 .حواسيب املدرسة

بقرار من  عن املدرسةيبعد الطالب لفرتة  الفعل تكراريف حال  -

 اللجنة الرتبوية اخلاصة.

 

 .قواعد السلوك أ ثناء ادلرس . 6

 ه أ ثناء ادلرس.عىل الطالب أ ن جيلس ماكن -

احضار الادوات الالزمة لدلرس واخراهجا من  -

 احلقيبة أ ثناء ادلرس.

 الاصغاء والتعمل. -

املشاركة يف ادلرس والنقاش مبوافقة املعمل  -

 وابحرتام.

 م املعطاة أ ثتاء ادلرس.القيام ابملها -

 

 تسجل خمالفة يف ملف الطالب.  -

 حمادثة خشصية مع الطالب. -

عالم املريب وال هل بذكل. -  ا 

 منع الطالب من ادلخول اىل ادلرس وارساهل اىل املكتبة. -

يف حاةل الازعاج الشديد واملتكرر خالل ادلرس ي فصل الطالب ليوم  -

 أ و عدة أ يم حسب ما يقرره مدير املدرسة.

 .(טיפולת התערבותرتاح تدخل عاليج )اق -

 . اس تعامل الهواتف اخللوية )النقاةل(7

حضارممنوع منعا ابات  - للحرم الهواتف اخللوية   ا 

ويف حاالت الرضورة ميكن اس تعامل املدريس 

 هاتف املدرسة.

 التصوير ممنوع منعًا اباًت. -

ممنوع ترش صور معلمني أ و طالب يف ش باكت  -

 جامتعي ووسائل الاعالم.الانرتنت والتواصل الا

دارة  يصادر الهاتفو ، لطالبتسجيل خمالفة يف ملف ا - ملدة تقدرها ا 

 .املدرسة

 اعالم/دعوة الاهل للتباحث يف ال مر. -

يف حال تكرار اخملالفة يعاقب  الطالب كام هو متبع يف حاةل خمالفة  -

أ نظمة املدرسة )فصل ملدة يوم أ و أ كرث, كتابة وظيفة عن موضوع 

 , منع دخول الطالب اىل الصف(.اخملالفة

 

 التدخني .8

 التدخني ممنوع اطالقًا داخل املدرسة. -

 ممنوع اس تعامل الارجيةل داخل املدرسة. -

 

 طالب.حمادثة خشصية مع ال -

 اعالم ال هل بترصف الطالب. -



 ممنوع ادخال السجائر اىل املدرسة. -

 ممنوع اخلروج من املدرسة من أ جل التدخني. -

ممنوع احضار علب الكربيت أ و الوالعات اىل  -

 املدرسة.

 تسجيل خمالفة يف ملف الطالب. -

 تربوية ذات صةل مبوضوع اخملالفة. اعطاء الطالب وظيفة -

دعوة الطالب وال هل حملادثة يف املدرسة واقرتاح خطة تدخل  -

 .(התערבות תוכנית)

 فصل ملدة يوم واحد. -

احضار مرشوابت روحية للمدرسة,  خالل  .9

لرحالت ارج املدرسة, أ ثناء انشاطات داخل وخ

 والسفريت.

ممنوع منعًا اباًت ادخال املرشوابت الروحية اىل  -

 املدرسة ورشهبا.

 اعالم الاهل ابل مر. -

 اعطاء الطالب وظيفة تربوية ذات صةل مبوضوع اخملالفة. -

 دعوة الطالب وال هل حملادثة يف املدرسة. -

نشاطات يف حال رشب الكحول مرة اخرى يف املدرسة وخالل ال  -

 اخملتلفة:

 منع مشاركة الطالب ابلفعاليات املدرس ية والرحالت. -

 فصل ملدة ثالثة أ يم. -

اذا رشب الطالب الكحول خالل الرحةل أ و نشاط خارج املدرسة  -

  اعادة الطالب اىل البيت.

 .ةيفعاليات املدرس  الو  رحالتاملشاركة يف ال .10

خارج داخل و املشاركة يف الرحالت والفعاليات  -

 درسة يه جزء من اخلطة التعلميية أ اللزامية.امل

احلضور وقواعد السلوك خالل الفعاليات أ مور  -

لزمة وجيب احلرص علهيا بشدة.  م 

عدم خمالفة تعلاميت املرافقني واملسؤولني خالل  -

 الرحةل أ و الفعالية.

الرحالت املدرس ية اليت تنفذ يف اطار اخلطة  -

 حمادثة خشصية مع الطالب وحتذيره شفهيًا. -

 للطالب. اعالم الاهل وحترير انذار خطي -

 والطالب واملسؤولني.طلب الاعتذار للمعلمني  -

 يث عن ترصف ابهنم/ابنهتم.دعوة ال هل للمدرسة للحد -

 فرض تنفيذ هممة أ و كتابة وظيفة حول موضوع اخملالفة. -

يف حال تكرار هذا الترصف مينع الطالب من املشاركة يف الرحالت  -

 . ليات خارج املدرسةوالفعا

 



قيفية وترفهيية التعلميية الالزامية تكون تعلميية, تث 

وتقترص ليوم واحد بدون مبيت )هذا الامر 

ساري املفعول عىل لك طبقات املدرسة من 

 التاسع حىت الثاين عرش(. 

 

 

 

 

 

 . احلفاظ عىل نزاهة الامتحاانت.11

افظ وأ ن ي طبق مجيع التعلاميت عىل الطالب أ ن حي -

 .والتوجهيات املتعلقة بزناهة الامتحاانت

)هناكل رشح موسع عن موضوع الامتحاانت يف 

   (2امللحق رمق 

 يف الامتحاانت ادلاخلية )ليست امتحاانت جبروت(: -

يف حاةل عدم الالزتام بتعلاميت الزناهة خالل الامتحان )مثاًل:  .أ  

(: خصم عالمات من امتحان ريبالنظر اىل امتحان الطالب الق

 لك من شارك يف حماوةل النقل.

 دعوة الطالب والاهل حملادثة حول املوضوع. .ب

الغاء الامتحان يف حاةل اثبات عدم احملافظة عىل نزاهة  .ت

الامتحان, وذكل  بعد اعطاء الطالب حق الاعرتاض 

 .(ערעור)

يف حاةل عدم احملافظة عىل نزاهة البجروت: حسب منشور  .ث

 ر العام.املدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نظام الغياابت يف املدرسة2ملحق رمق )



 

تواجد الطالب يف املدرسة ويف احلصص التعلميية هو امر يف غاية ال مهية ويشلك جزءًا من مسؤولية الطالب ورشطًا من 

 رشوط جناحه وتقدمه.

ת סדירה בביה"ס :   "...נוכחוُكتب ما يلي( 2008, )אפריל 4.08-)א( מ8סח/ يف منشور املدير العام 

 ....קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד, ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים..."
  

 صادق علهيا:غياابت م   .أ  

 

)غياب بسبب وفاة قريب ليس من ادلرجة الاوىل يعاجل يف  ثالثة أ يم –من ادلرجة الاوىل  قريب غياب بسبب وفاة .1

 اللجنة الرتبوية(.

 

 يوم واحد. –قارب من ادلرجة الاوىل ( أ حد ال  رسغياب بسبب فرح )ع   .2

 

 –غياب بسبب أ يم معل جامهريية, نشاطات تربوية يف املدرسة, نشاطات يف اطار حراكت ش بابية, أ عامل تطوعية  .3

س بقاً عدد الا  من قبل املدرسة. يم واجملاالت يمت املصادقة عليه م 

 

ملصادقة عىل امتحانني يمت ا –( טסט-מעשי) ومعلية (תיאוריהسواقة نظرية ) غياب من أ جل اجراء امتحاانت  .4

 صادق علهيا(.)ابيق الامتحاانن لن ي   حانني معليني وامتنظريني

 

برشط احضار املستندات  –( אשפוז/ בדיקה בבית חוליםغياب بسبب تلقي عالج/حفوصات يف املستشفى ) .5

 الطبية الالزمة.

 

 ترصحي طيب(. غياب أ كرث من أ ربعة أ يم بسبب مرض )برشط احضار .6

 

اذلي يشهد عىل أ ن املرض هو  غياب بسبب وجود مشلكة مرضية مزمنة/متكررة )مع احضار ترصحي طيب ملرة واحدة .7

 زمن(. مرض م  

 

ت قدم خطيًا من قبل الطالب ويمت مناقش هتا يف جلنة مدرس ية  صادقة عىل غياابت مل ت ذكر يف القامئة أ عالهطلبات م   -

 .خاصة يرتأ سها مدير املدرسة

العالمة القصوى  (.הנוכחות ציוןعند الانهتاء من عد الغياابت غري املرصح هبا جيب حساب عالمة احلضور ) -

 يف احلضور يه صفر )صفر غياابت(, الغياابت س تؤدي اىل نقص يف العالمة. 

 

 

 حساب نس بة ساعات الغياب: .ب

 التدريس الفعلية للك موضوع. سب مبا يتالمئ مع نس بة ساعات الغياب من ساعاتاحلضور حي  عالمة ركب م   .1



 

 عالمته يف احلضور صفر. –% من ساعات التدريس الفعلية 15طالب اذلي مل يتغيب اطالقًا أ و تغيب حىت  .2

 

, أ ي أ ن من عالمته يف -5عالمته  -% 20% من ساعات التدريس الفعلية وحىت 15يب أ كرث من طالب اذلي تغر  .3

صم   عالمات. 5املوضوع التدرييس خت 

 

صم هل عالمتني اضافيتني من عالمته  -% 25% من ساعات التدريس الفعلية وحىت 20ذلي تغريب أ كرث من طالب ا .4 خت 

 يف املوضوع وهكذا.

 

% وأ كرث من ساعات التدريس الفعلية ملوضوع معني لن حيص عىل عالمة هنائية يف هذا 15طالب اذلي تغريب من  .5

 املوضوع وتظهر مالحظة توضيحية عن ذكل.

 

 :التأ خرات .ت

 

 دلرس بعد ان أ غلق املعمل ابب الغرفة".التأ خر ي عرف عىل أ نه: "ادلخول اىل ا

. livetopيف منظومة ال  التأ خري ي سجل ادخاهل للصف.يمت  –طالب يف املرحةل الاعدادية اذلي تأ خر لدلرس  -

 ابلنس بة للك واحد من املواضيع التعلميية. دة العالمات, عدد التأ خرات يسجل يف شها

 وي سجل التأ خري كغياب  عن ادلرس. خل للصفال يد – املرحةل الثانوية اذلي تأ خر لدلرس طالب يف -

دقائق.  10( ي دخل اىل الصف يف حال تأ خر حىت 8:30طالب يف املرحةل الثانوية اذلي تأ خر عن ادلرس ال ول ) -

سب التأ خري كغياب عن ادلرس. ال يدخل 8:40بعد الساعة  طالب اذلي وصل  الصف وحي 

 حظة:مال -

 وذكل ان رأ ى  مصلحة يف ذكل. حيق للمعمل أ ن ي دخل الطالب املتأ خر للصف, عىل الرمغ من تسجيل غياب لهذا الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقومي املس توى العلمي للطالب(: 3ملحق رمق )

 



 قومي الطالب. مع بداية الس نة التعلميية عىل لك معمل اعالم طالبه ابملتطلبات اخلاصة ملوضوعه, ما يه املعايري لت

 عاين مهنا.  قومي الطالب وكشف الصعوابت الين ي  والوظائف هو املسامهة يف تالهدف من الامتحاانت, 

 

لزمة للمعلمني والطالب فامي يتعلق مبوضوع الا -  والوظائف:متحاانت, قواعد أ ساس ية م 

 

 س بوع.لك أ  يف جتري ثالثة امتحاانت فقط  .1

ثالثة أ سابيع )تقريبًا( بعد  –امتحاانت يف موعدين: يف النصف ال ول  خالل الس نة ادلراس ية يمت نرش برانمج .2

 ة النصف الثاين.مع بداي –افتتاح الس نة ادلراس ية. يف النصف الثاين 

 

  برانمج الامتحاانت ي نرش يف ال(livetop )يف الصفحة اخلاصة للك طبقة. 

 

د برانمج امتحاانت وي عطى للك طالب من قبل .3 در لزم ولك تغيري فيه  للك طبقة وصف حي  مريب الصف. الربانمج م 

لزم للمعلمني والطالب ولن يكون تأ جيل أ و  يمت فقط مبوافقة املركز وفقط ان اكن رضورًي. برانمج الامتحاانت م 

 الغاء موعد امتحان بدون التنس يق مع مركز الطبقة. 

مت يف درسني أ و ثالثة عىل ال كرث ويمت هو لفحص الوظائف البيتية أ و مادة تعلميية اليت ع ل (בוחןالاختبار ) .4

س بقًا.  بدون الاعالم عنه م 

ال متنع الطالب من حتضري وظائفه  لك امتحان أ و اختبار ي عاد للطالب خالل اس بوعني عىل ال كرث. الامتحاانت .5

  اليومية يف املواضيع الاخرى.

 

 لزم بتعيني  .أ يم قبل موعد الامتحان متحان قبل لك امتحان عىل ال قل أ ربعةمادة الا املعمل م 

تكون بدياًل لالمتحان.  –ابعالن من املعمل  –وظيفة نظرية تكون اضافة للتدريس يف الصف ويف حاالت معينة  .6

 كرث منذ تقدميها.  لتقدمي وت عاد للطالب شهر عىل ال  املعمل ي علن عن تقدمي الوظيفة عىل ال قل اس بوعني قبل موعد ا

 حاانت.حتضري وظائف بيتية, اختبارات وامتشرتاك يف الصف, عالمة الطالب تتكون من: الا .7

تطبيقها بشدة عىل يد املعلمني واملدرسة من أ جل أ ن  سيمتالتعلاميت املتعلقة بزناهة الامتحاانت )وأ يضًا الوظائف(  .8

 املس توى احلقيقي للطالب. دقيقة وتعكس الطالبتكون معلية تقومي 

 بشلك مس تقل عىل يد الطالب من خالل اس تعامل املادة املساعدة  الاختبار, الامتحان والوظائف ت كتب

 املسموح هبا فقط.

 لغى امتحانه وحيصل عىل عالمة لب اذلي ي قبض عليه وهو ينقل ي  اممنوع النسخ والنقل يف الامتحاانت. ط

 (1يف امللحق رمق  11 -صفر )انظر البند ال



اذلي أ لغى امتحانه. اذا يس توحض ال مر مع معلمه  حسب رأ ي الطالب(طالب اذلي أ لغي امتحانه بدون حق ) .9

طالب أ ن يتوجه اىل املركز من أ جل حفص ال مر مرة حدثت خالفات يف الرأ ي بني املعمل والطالب, يس تطيع ال

 .ىخر ا

 

 ي منع منعا  ابات  تغيب الطالب عن ادلوام العادي أ و أ ي فعالية اجامتعية داخل املدرسة من أ جل التحرض لالمتحان. .10

 

اذا تغيب الطالب عن املدرسة يوم الامتحان ومل حيرض ترصحي مالمئ, لن يس تطيع التقدم المتحان موعد اثين,  .11

قنع   . (מוצדקת סיבה)ويكون مبثابة طالب تغيرب عن الامتحان بدون سبب م 

 

 عالمة امتحان خالل عىل للطالب أ ن ي قدم طلب اعرتاضحيق  –امتحان  عالمة عىل (ערעור) طلب اعرتاض .12

 اس بوع من حصوهل عىل العالمة.

 

 تكون عىل النحو التايل:  معلية الاعرتاض   .13

 التوجه ملعمل املوضوع.  -

 توجه خطي ملركز املوضوع مع نسخة ملعمل املوضوع. -

العالمة )عىل الطالب أ ن حيفظ دليه املالحظات و الطالب مع طلب الاعرتاض منوذج الامتحان بدون  ي رفق -

 صلية(.مع املالحظات ال   النسخة ال صلية لالمتحان

الامتحان حفص عمل املوضوع من أ جل مركز املوضوع يبحث الطلب واذا متت املوافقة عليه, ي نقل الطلب مل -

 .من جديد

 

 امتحاانت موعد اثين: .14

 

 ا بسبب ت اليت أ جريت لصفه واليت تغيرب عهنامتحاانت موعد اثين هتدف لمتكني الطالب أ ن ي متحن ابالمتحاان

حي طيب فقط(, أ و لسبب أ خر غري متعلق به )مشاركة يف س باق رييض...(. يف هذه احلاالت, مرض )بترص

لزم ابعالم املعمل مس بقًا حول غيابه املتوقع.  الطالب م 

   وي علن عهنا مس بقًا يف لوحة نفذ مبوعدين مع هناية لك فصل من الفصلني ال ول والثاينامتحاانت موعد اثين ت ,

ب أ ن ي متحن يف املوعد الثاين ابمتحانني عىل ال كرث, وفقط يف احلاالت اليت وافق فهيا معمل الاعالانت. حيق للطال

موقعة  (מיוחד טופס)املوضوع عىل طلب اجراء الامتحان. املوافقة ت عطى للطالب بواسطة اس امترة خاصة 

 من قبل معمل املوضوع. جيرى الامتحان بعد انهتاء ادلوام املدريس. 



 وامتحاانت ادلبلوم. اثين لالمتحاانت الهنائيةموعد  ال يوجد 

 .التسجيل المتحان موعد اثين يمت عند معمل املوضوع وفقط بعد موافقته 

 

 :امتحاانت البجروت وادلبلوم .15

 

يرشح للطالب  العالمة, )שקלולتوزين )مع بداية الس نة ادلراس ية, املعمل اذلي يقدم طالبه للبجروت يرشح كيفية 

ادلبلوم ونسبته وماكنة العالمة الس نوية )عالمة معدل الس نة ادلراس ية( وعالمة املدرسة )عالمة من أ مهية امتحان  عن

 المة البجروت(.اجل حساب ع

 

 امتحان دبلوم: (1

مراجعة شامةل قبل البجروت وكشف يشمل لك املادة املشموةل يف البجروت. هيدف اىل  -بلومادلامتحان  -

 لطالب قبل تقدمه للبجروت.أ مام ا تركيبة وصيغة امتحان البجروت

 الاعالن عن موعد امتحان ادلبلوم ي عطى للطالب ثالثة أ سابيع مس بقًا عىل ال قل. -

امتحات ادلبلوم ي عاد للطالب بعد حفصه حىت اس بوع من موعد امتحان البجروت وقبل ارسال العالمة  -

 الس نوية.

 وم قبل الامتحان.ي امتحان البجروت وادلبلوم ي عفي الطالب من احلضور اىل املدرسة -

 :هذا الاجراء ال يشمل

 وضوعي   مب   (פ"בע מבחני)امتحاانت البجروت وادلبلوم الشفوية . 1

 اللغة الاجنلزيية والعربية.    

 (.עברית הבעהوالتعبري ابلعربية ) امتحاانت ادلبلوم يف موضوع الاجنلزيي. 2

 

 (:מגן ציוןالعالمة الواقية )( 2

 العالمة اليت ت عطى عىل يد املعمل للك طالب قبل تقدمه المتحان البجروت. العالمة الواقية يه –العالمة الواقية 

 % ت شلك عالمة البجروت اخلاريج(.50% من عالمة املوضوع يف شهادة البجروت )50ت شلك 

 



  التالية: لعالمة الواقية تتكون من املركباتا. 2.1

 .البجروت متحانل خريتني قبل اس نة أ و الس نتني امعدل عالمات الطالب يف ال  .أ  

 .امتحان ادلبلوم .ب

 (בונוס)عالمة تشجيع  .ت

 

 . تقس مي العالمة الواقية حسب املركبات أ عاله:2.2

 

 الواقية./شلك حىت ثلث العالمة الس نويةمن املمكن أ ن ت   –عالمة الس نة الاوىل  -

 .واقيةال /العالمة الس نوية من املمكن أ ن ت شلك حىت ثليث –عالمة الس نة الثانية  -

املفضةل بني عالمات الس نتني الاخريتني وبني امتحان ادلبلوم هو: ثلثني  (היחס)وزن امتحان ادلبلوم: النس بة  -

 كرث لعالمة ادلبلوم.ثلث عىل ال  ( عىل ال قل ملعدل الس نتني و 3/2)

العالمات هذه  – (בונוס- מיטובعالمات بونوس ) 7للعالمة الس نوية من املمكن اضافة حىت  -

 (.נוכחותهجد تعلميي, وحضور )عىل: مشاركة,  ت عطى

        

   هل والطالب قبل موعد امتحاانت البجروت.فصل هبذا املوضوع سيمت ارساهل لل  منشور م 

  

 :ترتيبات عامة تتعلق ابمتحاانت البجروت والعالمة الس نوية. 3

 

 שיעורים)حصص اضافية  يف العطةل الش توية وما بعدها ت عطى تنظمي ادلراسة يف فرتة الامتحاانت: -

 يف بعض املواضيع. ( מתוגברים

 

خصص ذلكل يمت نرشه قبل اخلروج للعطةل. - مع العودة من العطةل الش توية يكون تعلمي عادي  برانمج مالمئ وم 

ثواين عرش اذلين -حسب الربانمج ادلرايس العادي, حىت موعد انهتاء التعلمي املنتظم لطالب احلوادي عرش

 يمت الاعالن عن موعد انهتاء التعلمي املنتظم والربانمج اخلاص يف حينه.  انت البجروت.يتقدمون المتحا

 

)بدون ترش أ سامء الطالب(, قبل اس بوع من لك امتحان.  الهويةالعالمات املدرس ية ت ترش بقوامئ مع ارقام  -

 .Livetopويف منظومة ال  العالمات ت نرش عىل لوحة الاعالانت

 

ملدرس ية )الواقية( حىت يومني من نرش خطي عىل العالمة ا (ערעור) دم اعرتاضيس تطيع الطالب أ ن يق -

 .ضوع يرد خالل يومني عىل الاعرتاض )قبوهل أ و رفضه(معمل املو خطيًا ملعمل املوضوع.  الاعرتاض ي قدم العالمات.

 

 

 

                                                 



 مالحظات(: 4ملحق رمق )

جراءات تصل اىل حد ال بعاد عن  3سجيل يف حال ت  .1 عالم ال هل وقد تتخذ ضده  ا  خمالفات ضدر الطالب  يمت ا 

 املدرسة ليوم أ و لعدة أ يم.

ضع هذا النظام املدريس ليشلك مهنجا تربوي ، ثقافيا ، اجامتعيا وسلوكيا للطالب، املدرسة واجملمتع ، ولبناء  .2 لقد و 

 رصح تعلميي شامخ, حضاري وممتزي. 

لقوانني وال نظمة الواردة  أ عاله هامة جدا ، وجيب التقيد هبا والعمل وفقها ، حيث يرسي مفعولها حىت انهتاء ا .3

 الطالب من دراس ته يف املدرسة.

اللجنة الرتبوية اخلاصة تتكون من مدير املدرسة, انئب مدير املدرسة, مركز الطبقة اليت يتمني الهيا الطالب, مريب  .4

 رسة ومعمل املوضوع اذلي هل عالقة ابخملالفة اليت قام هبا الطالب.الصف, مستشارة املد

 قرارات الابعاد والفصل تتخذ من خالل اجامتع خاص للجنة الرتبوية. .5

 مجيع ال نظمة أ عاله تتالمئ مع الانظمة الواردة يف منشور املدير العام لوزارة املعارف. .6

 اء.ما ذكر أ عاله ينطبق عىل الطالب والطالبة عىل حد سو  .7

انتساب الطالب للمدرسة يعين مضنا موافقة ال هل والطالب عىل ال نظمة والقوانني الواردة يف النظام املدريس  .8

 وتعلاميت منشور املدير العام لوزارة املعارف.

 نأ مل من هللا التوفيق والسداد والتسهيل ، وان ينعم علينا س نة دراس ية ممثرة بامثر طيبة ومفيدة. .9

 

 م والتقديرمع فائق الاحرتا

     عام املدرسة مدير -امري احلاج

 

 


