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 .المختلطة الرسمية  دولة الرئيس رياض الصلحعزيزي الطالب في ثانوية 

يشكل لك ممرا  آمنا  ذا إتجاهين,  الرسمية أن تمد معك جسرا  دولة الرئيس رياض الصلح ... وأنت على أبواب عام دراسي جديد, تود ثانوية 

 لما ترجوه.

 

 : عليك يجب

 

 القيام بواجباتك المدرسية على أكمل وجه ودون المفاضلة بين المواد الدراسية. 

  د 7:50الحضور الى الثانوية باكرا  قبل الساعة. 

  القميص(  التقيد بالزي المدرسي الخاص يوميا– polo – و المتناسب مع بنطلون كح )كما التقيد  .لي أو رمادي أو ابيضجاكيت

  بالزي الرياضي الخاص بالثانوية خالل حصص الرياضة حصرا .

  عدم التغيب عن الثانوية إال عند الظروف الطارئة والملحة على أن يتم التبرير عبر التقرير الطبي الرسمي أو من خالل حضور

 .  دوام ألي سبب كانلل امغادرة الثانوية خال عدمولي األمر شخصيا  مع التأكيد على 

 اإللتزام بقوانين الثانوية والمحافظة على النظام العام مما يؤمن سيرا  ميَّسرا  للعمل داخل الصف وفي الملعب. 

 .العمل بموجب مالحظات اإلدارة والنظار والمعلمين لما فيها من مصلحة على الصعيدين الفردي والجماعي 

 ض صاحبها إلجراءات مسلكية خاصةتعرّ  التي وسائل الغشّدي دون اللجوء إلى إنجاز اإلمتحانات المقررة بتحضير ج. 

 المحافظة على ممتلكات الثانوية في داخل الصف وفي خارجه. 

 

 : يحظر عليك
 

 وي في حرم الثانوية تحت أي سبب كانإستعمال الهاتف الخلإحضار و. 

 التدخين في حرم الثانوية وأمام مدخلها الخارجيإحضار الدخان و. 

 التجمع أمام مدخل الثانوية صباحا  وعند اإلنصراف. 

 التجمع أمام غرف الصف أو في الممرات في فترات ما بين الحصص الدراسية أو أثناء دخول الصف و اإلنصراف منه. 

 ،والفوبيجو والتبرج لبس الحلي واإلكسسوار إسدال الشعر و إطالق اللحى، إستعمال الجل. 

   إثارة المشاعر الطائفية والمذهبية والسياسية ولو تلميحا  أو مزاحا . 

 إستعمال العنف الكالمي والجسدي في الصف وفي الملعب وفي محيط الثانوية مع التالميذ وجميع العاملين في الثانوية 

 

 من حقك :
 

 .  الحصول على أفضل ما عندنا, أكاديميا  وثقافيا 

 بأسلوب هادئ . د ما تراه خطأ،إنتقا 

 .الشكوى البناءة والموضوعية عند شعورك بغبن ما 

 . إبداء رأيك بجرأة وتقديم أية إقتراحات تراها مفيدة للثانوية بحسب التراتبية 

  حوار معنا , إدارة ومعلمين , في أي موضوع يجترحه عقلك الشاب , ما لم يكن من المحظورات المذكورة آنفا  .الفتح 

 صغاؤنا إليك ,  وإحترامنا لرأيك .إ 

 . ) تشكيل فرق رياضية , ترفيهية , ثقافية .....) بإشراف اإلدارة 

 قامة ندوات ثقافية وتربوية ودعوة شخصيات يعملون في هذا المجال بإشراف اإلدارة .إ 

 .المشاركة في النوادي الال صفية 

 

 
 

التعاون معها لمصلحتك , فهي ترى من واجبها أن توضح لك أن  وإذ ترجو إدارة الثانوية , يا عزيزي الطالب ,      
بإختيارك هذا الممر اآلمن ستجدها تتعامل معك بقفاز من مخمل , وإالّ فإنك ستجدها يداً حديدية ضمن إطار النظام 

 يات الرسمية .والداخلي للثان
    

  . تأكد عزيزي الطالب , أن قفاز المخمل أجمل وأنفع من اليد الحديدية 


