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يبطىطم مط ط  يطت  طيطبتط  ليطوكطر يطت اطتطلكط  للطيط  الطتط ط طيط  

 الموقت االختببر يىا . 
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 قانون انضباط الطلبة  أساليب املذاكرة الصحية
  التفوو  الودرا وي كويودكوا والوذاكورة الوفوويوة الوحو فو وة الووا ويوة

 الم تنيرة كيدكا 

  ال يوجد ان  ن غكي واخر ذكي ولكن يووجود مون يودرل  وفو وة
 وذاكرته   ى العمل واال تيع ل والفها 

  تأكدوا ان اهلل  كح نه وتع لى ال يضيع اجر من اح ن  مال 

  ثفوا كأنف كا وكفدراتكا التي وهكه  اهلل لكا 

   ق موا اوق تكا  ونود الوموذاكورة  و وى ت و ر ا وتوذكو ر وحودا
 م تف ة من كل م دة 

  احرصوا ان ي تمر معدل المذاكرة طول الع ا دون ضغوط  و وى
 اال ص ل 

  اذا ا تطعتا التحكا في موا يد النوا واال تيوفو   حو ول تن ال
تضيع وقت  من اول الع ا لئال تضغطوا   ى ا ص ككا وذاكرتكا 

 ك ل هر قرل االمتح ن   .

   ال تشغل  ن المذاكرة ألي  كل من األ ك ل  ووا  كو ن ذلو
داخل الج معوة اثونو   الويووا الودرا وي وخو رة الوجو موعوة اثونو   

 اال تذك ر في المنزل . 

 يع قل الط لل ك لتنكيه اذا ارتكل احد المخ لف   االتية :
 ع   التىي  ببلز  المل   المىرر يت الجبم ة ال الميئة  -0
 االابء الم عالقبت الزمبلة بيل الاتبة ال تجبلزه ببلىل  -2

 يع قل الط لل ك إلنذار اذا ارتكل احدى المخ لف   االتية  :
 ي ال ياتلجن الم بقبة ببلتنبيه مع ابق م بقبة ب ىلبة التنبيه -0
 اخالله ببلنظب  لالامأنينة لالاكينة يت الجبم ة ال الميئة  -2
 

(ثالثنين يومي  اذا ارتكل احدى 03يع قل الط لل ك لفصل لمدة )
 المخ لف    

 ي ال ياتلجن الم بقبة ببإلنذار مع ابق ب ىلبة اإلنذار  -0
تجبلز ببلىل  عتم ا   منتابت الجبم ة مل غير أعضبء  -2

  الت ريايةالميئة 
قيبمه ببلتشمير بأ   أعضبء الميئة الت رياية بمب ياتء الية  -3

  اخ  الكتية ال الم م  
التت تخ  — اخ  ال ر  الجبم ت—قيبمه بلضع المت ىبت -4

 ببلنظب  ال ب  لاآل ان. 
 

ي بقن الابلن ببلف   الموقت مل الجبم ة لم ل التزي  عل انه 
 رااية لا  ل اذا ارتكن ا  ى األي ب  المن لص عتيمب يت 

 (  .4المب ل )
 

 نصائح اىل الطلبة اجلدد


