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 مقدمةال
 

ویة ، درجة خالل العملیة التعلیمیة والتربتولي مدرسة االتحاد الخاصة / جمیرا عنصري السلوك والتفاعل 
رسم استراتیجیتھا التربویة ، لما لھا من  دور في بناء شخصیة اإلنسان ، الذي ینشأ  كبیرة من األھمیة عند

في أسرة تسعى جاھدة لزرع مبادئ الدین والمجتمع في أبنائھا ، ولذلك یعد السلوك اإلیجابي من أھم  دائماً 
 األھداف التي یسعى المربون لغرسھا في طالبنا ، والذي یتضمن سلوك الطالب وانضباطھ والمتوافق تماماً 

ھج السلوكیات ، التي تضمن مع نموه النفسي واالجتماعي ، ویحدد ھذا من خالل مبدأ الثواب والعقاب ومن
 الرقي بھ وبتعامالتھ .
في استكشاف السلوك غیر المقبول ، لتقویمھ ومساعدة الطالب على التخلص   بالغاً  ومن ھنا نبدي اھتماماً 

 منھ، ومتابعة نموه ، وبناء الثقة فیھ .
باط بطالبنا إلى ممارسة االنضوعلیھ فإن الجھاز التعلیمي واإلداري في المدرسة یتعھد ببذل كل الجھد للوصول 

 السلوكي المأمول منھم على الدوام  .
 

 التعاریف 
 

 .تصدر عن الطالب فى مختلف المواقف الحیاتیة يھو االستجابات الت :               السلوك
 

 ي.الجیة تعزز مواقف االنضباط الذاتجراءات وقائیة وعإسالیب وأاستخدام :       توجیھ السلوك
  

 ي.یجابھا المدرسة بھدف تنمیة السلوك اإلتتخذ يسالیب التربویة التاأل:        السلوكتعزیز 
 

 .یتفق مع نظم ولوائح المدرسة سلوك مرغوب فیھ يأ:     يیجابالسلوك اإل
 

 .سلوك  غیر مرغوب فیھ یخالف نظم ولوائح المدرسة يأ:       يالسلوك السلب
 

  .االتحاد الخاصة فرع جمیرامدرسة :        المدرسة       
 

      لة عن مناقشة مشكالت الطلبة من الناحیتین التعلیمیة ؤوھى اللجنة المس :     اللجنة التربویة 
 تتخذ بحق الطلبة المخالفین  يجراءات التتنظر فى اإل يوالسلوكیة والت                        
 .الئحةلوفقا  ألحكام ھذه ا                        

 
 . المدرسة بوظیفة تعلیمیة يكل من یعمل ف:        المعلم          
  مره وبموافقة ھیئة المعرفةأ يالمدرسة من قبل ول يم تسجیلھ فكل من ت:        الطالب         

 .والتنمیة البشریة                         
 

 ھو حضور الطالب للمدرسة وعدم دخولھ الفصل وقیامھ بحل الواجبات  :        يالفصل الجزئ
 .ه داخل الصفؤیقوم  بھا زمال  يالصفیة الت                         

 .ه فى المنزلوحضور الطالب للمدرسة وبقا عدم:       الفصل المؤقت 
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 تعزیز السلوك اإلیجابي 
 

 1) التعزیز المعنوي أو األدبي :
ألعمالھ  في عبارات الثناء و اإلطراء و التشجیع التي یوجھھا المعلم للطالب أو یدونھا استحساناً ویتمثل 

الكتابیة و إنجازاتھ المدرسیة ، وكذلك شھادات التقدیر وكتب الشكر و لوحات الشرف و النشر بصحف 
باإلضافة إلى الرحالت و الحفالت و لقاءات التكریم. ،الحائط و الدرویات و المجالت  

 
 2) التعزیز المادي:

 الجوائز العینیة و المكافآت بأشكالھا المختلفة .
 
 

 المواقف التي تستحق التعزیز :
 

في كل  أو الوزارة الھیئھلمراحلھم الدراسیة ) على مستوى الفصل أو المدرسة أو  ز سلوك الطلبة (وفقاً یعزَ 
ت اآلتیة:من الحاال  

 
) التمیز في األمانة و الصدق و المبادرة ..... وغیر ذلك من السلوكیات اإلیجابیة .1  
) التفوق الدراسي وكذلك التحسن ( التقدم) وما یرتبط بھ من انتظام في أداء الواجبات و النظافة و النظام2  

  .والتعامل مع الكتب المدرسیة و األدوات       
النشاطات و المسابقات المدرسیة.) التفوق في 3  
) القدرات القیادیة و ممارستھا بصورة واعیة.4  
على المدرسة و الطلبة. ) تنفیذ برامج أو مشروعات تحقق فائدة و تؤثر إیجابیاً 5  
 ) إظھار سلوكا ایجابیا بعد تعدیل سلوكھ السلبي غیر المرغوب.6
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 مخالفة تعلیمات اإلدارة : .1.1
 

وعدم اتباع النظم السلوكیة  ،أم مدرساً  اً أم مشرف في حال مخالفة الطالب لتعلیمات اإلدارة سواء أكان إداریاً 
:جراءات التالیةسیتم اتخاذ اإل ،ستخدام مصادر ومرافق المدرسةادیة المقررة والتعلیمات الخاصة برشاواإل  

 
 عدد

 اإلجراءات المرات

 .وابالغ ولي األمر  وتعھد من الطالب بعدم التكرار  يتنبیھ شفو 1

 .تنبیھ خطي 2
 .درجات من السلوك 5لمدة یوم واحد + خصم  ينذار خطي أول و فصل جزئإ 3

 يأفي   یام  تكون درجة الطالب صفراً أ ةوالفصل المؤقت  لمدة ثالث نذار خطي ثانإ 4
 .درجات من السلوك 10وخصم  ةیام الفصل الثالثأامتحان خالل 

ي أفي   سبوع  تكون درجة الطالب صفراً أار خطي ثالث والفصل المؤقت لمدة نذإ 5
 درجة من السلوك . 15الفصل وخصم   سبوعأامتحان خالل 

 .للعام الدراسي القادم المدرسة عادة التسجیل فيإبعدم   يخطار خطإ 6
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –توقیع ( الطالب و عدم أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إفمثالً ( ةالسلوكی ةراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفجیكون تسلسل اإل •
 ةثان حسب تسلسل المخالف نذارإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ).ةاالخیر
، و اتخاذ أي إجراء  خارج الدولةشطة الخارجیة داخل أو في األن المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 .ةالمدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي  •

 
 

 التدریسیة و اإلداریة یتقبل و یحترم توجیھات الھیئة.1
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 : رشادات في األنشطة المشتركةالنظم و اإلمخالفة  .1.2
 

و  ،إلى توفیر أفضل بیئة تعلیمیة تربویة تساھم في تحقیق رؤیة و رسالة المدرسة تسعى المدرسة دائماً 
و ذلك من خالل برامج و  ،لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ةو األھداف العام ،أھداف األجندة الوطنیة

داخل أو خارج  ،أنشطة أكادیمیة و غیر أكادیمیة مشتركة و مختلطة بین الطلبة من مختلف أقسام المدرسة
 .في الدولة أو خارجھا المدرسة

 
، و عدم اتباع النظم و أو مدرساً  ، مشرفاً  سواء أكان إداریاً  ،في حال مخالفة أي من الطلبة لتعلیمات اإلدارة

 جراءات التالیة :صة بھذه األنشطة ، سیتم اتخاذ اإلرشادات و التعلیمات الخااإل
 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

 .تنبیھ خطي و إبالغ ولي األمر و تعھد من الطالب بعدم التكرار 1

 .السلوكدرجات من عالمة  5إنذار خطي أول و فصل جزئي لیوم واحد و خصم  2

إنذار نھائي و المنع من المشاركة في أي أنشطة مشابھة مستقبلیة و إعادة النظر في  3
 .التسجیل

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –توقیع ( الطالب و عدم أفي حال رفض  •
 .وساري المفعول 

 للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبةفي حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر طة الخارجیة داخل أو خارج الدولةفي األنش المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 الطالب .ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .علیھلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة في حال تخلف الطالب عن اإل •
 .ةصالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 مخالفة اآلداب العامة: .1.3
 

وقیم وعادات  ،أو النظام العام بالمدرسة ،مخالفة األداب العامة ھإتیان ما من شأنبال قیام الطالب في ح
شعر واستخدام مساحیق التجمیل المجتمع كالتشبھ بالجنس اآلخر في الملبس و المظھر و المشي وقصات ال

لنفسھ أو الترویج لغیره داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة  سدال الشعرإأو 
جراءات التالیة:سیتم اتباع اإل ولة أو خارجھا،داخل المدرسة أو خارجھا داخل الد  

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
ي أفي   أیام تكون درجة الطالب صفراً  ةنذار خطي اول  وفصل مؤقت لمدة ثالثإ

 وتعدیل الطالب لشكلھ وسلوكھمر و تعھد من ولي األ ةالثیام الفصل الثأامتحان خالل 
 .درجات من السلوك 10وخصم 

2 
ي امتحان أفي   سبوع  تكون درجة الطالب صفراً أوفصل مؤقت لمدة    ينھائإنذار  

من السلوك مع  درجة 20خالل اسبوع الفصل و تعھد ثان من ولي األمر وخصم  
 .وتعدیل الطالب لشكلھ وسلوكھعادة تسجیل الطالب للعام القادم إبعدم  يخطار خطإ

 .التربویةفصل نھائي من المدرسة بقرار من اللجنة  3
 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددالھ ، على ولي األمر تأمین المو في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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إدخال المواد المخلة باآلداب العامة كالمطبوعات أو الصور أو األشرطة  .1.4
 ا:وغیرھ

و باآلداب العامة كالمطبوعات أ في حال إدخال أو جلب أو حیازة أو عرض أو ترویج الطالب للمواد المخلة
لكترونیة أو مواد غیر مرخصة أو مخالفة للنظام العام واآلداب میة اإلعالالصور أو األشرطة أو المواد اإل

داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا  العامة وغیرھا
 ب لما یلي :سیتعرض الطال داخل الدولة أو خارجھا،

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
في اي امتحان   سبوع  تكون درجة الطالب صفراً أوفصل مؤقت لمدة    يإنذار  نھائ

من السلوك  درجة 30وخصم   من الطالب وولي األمرسبوع الفصل و تعھد أخالل 
 .عادة تسجیل الطالب للعام القادم إبعدم  يخطار خطإمع 

 .بقرار من اللجنة التربویةفصل نھائي من المدرسة  2
 

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددالھ ، على ولي األمر تأمین المو في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 تصدرھا المدرسة يالت في الشھاداتالتزویر  .1.5
 

 أي راسالت المدرسیة أومر في الملشھادات الرسمیة أو توقیع ولي األل في حال  تم ضبط الطالب مزوراً 
جراءات رسة فى رسائل خاصة سیتم اتباع اإلصادرة من المدرسة أو استخدام شعار المد ةورقة رسمی

 التالیة  :
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
ي ف  یام تكون درجة الطالب صفراً أ ةإنذار نھائي وفصل مؤقت لمدة ثالث

درجة من السلوك، مع  30وخصم  ةیام الفصل الثالثأي امتحان خالل أ
 .عادة تسجیل الطالب للعام القادمإبعدم  يخطخطار إ

 .فصل نھائي بقرار من اللجنة التربویة 2
 

 
 

 ترحل إجراءات ھذه المخالفة في ملف الطالب لحین تخرجھ من المدرسة. •
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة
ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 
 ة).االخیر ةالمخالف

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 آخر تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .ف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخل •
صالت في الوقت افي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •

 .المحدد
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 تبقى مسجلة في ملف الطالب للسنة التي تلیھا.حیث  العام الذي یلیھالمخالفات في التزویر ترحل كل عام إلى  •
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 والمواد الخطرة حضار األسلحة البیضاءإ .1.6

حارقة أو ترویج لبیع أدوات حادة أو اسلحة بیضاء أو مواد  أو استخدام أو تھدید حیازة أو جلب أو عرض
داخل الحرم المدرسي أو خالل  بمختلف أنواعھا مواد تھدد سالمة المجتمع المدرسي أي أو ،خطرةأو 

جراءات سیتم اتخاذ اإل ،األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو خارجھا
 التالیة:

 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
ي امتحان أ في  أیام تكون درجة الطالب صفراً  ةوفصل مؤقت لمدة ثالث نھائينذار إ

 المستخدمة ةدا. مصادرة األو تعھد من ولي االمر ةیام الفصل الثالثأخالل 
 مع إخطار خطي بعدم إعادة تسجیل الطالب للعام القادم. من السلوك ةدرج 30وخصم 

 .المستخدمة ةدا. مصادرة األفصل نھائي من المدرسة بقرار من اللجنة التربویة 2
 

 
 لحین تخرجھ من المدرسة.ترحل إجراءات ھذه المخالفة في ملف الطالب  •
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددالھ ، على ولي األمر تأمین المو في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 صفة الغیر:انتحال  .1.7

أو صفة بانتحال صفة الغیر أو ضیوفھ فرد من طرفھ  يأ قام في حال انتحل الطالب أو أوصى زمیلھ أو
جراءات سیتم اتخاذ اإل، أو ما شابھ جتماعات أو المكالمات الھاتفیة اال سواء بالمراسالت أو ،ولي األمر

 التالیة:
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
ي أفي   أیام تكون درجة الطالب صفراً  ةول  وفصل مؤقت لمدة ثالثأنذار خطي إ

من  ةدرج  10وخصم  و تعھد من ولي االمر  ةیام الفصل الثالثأامتحان خالل 
 .السلوك

2 
ي امتحان أفي   سبوع  تكون درجة الطالب صفراً أ وفصل مؤقت لمدة   يإنذار  نھائ

من السلوك مع  ةدرج  20و تعھد ثان من ولي األمر وخصم   ،سبوع الفصلأخالل 
  .عادة تسجیل الطالب للعام القادمإبعدم  يخطار خطإ

 .فصل نھائي من المدرسة بقرار من اللجنة التربویة 3
 

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر الخارجیة داخل أو خارج الدولةطة في األنش المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
 تقرره إدارةفي حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .حددصالت في الوقت المافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 العادات والقیم الدینیة ( اإلساءة إلى الدین أو الدولة)مخالفة قوانین الدولة و .1.8

    
داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و  بإتیان أي من األمور التالیة أو ذویھ في حال قام الطالب 

   :الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو خارجھا
                      

 التعرض باإلساءة للرموز السیاسیة والدینیة واالجتماعیة. .أ
 خرین.آلاعتداء الجنسي على اال .ب
أو  والمؤثرات العقلیةأترویج أو استعمال المخدرات والعقاقیر الطبیة المخدرة  وأجلب  وأحیازة  .ج

او أماكن االحتفاالت أو المھرجانات أو  داخل المدرسة المشروبات المنشطة أو مشروبات الطاقة
اجد أو التو ،داخل أو خارج الدولة المؤتمرات أو أیة فعالیة مدرسیة مقامة داخل أو خارج المدرسة

 .أو مشروبات منشطة ة  مخدرة ومؤثرات عقلیةبییر مخدر أو عقاقیر طتحت تأث
 والترویج والدعایة لھا.  ،واالدعاء بأنھا مواد مخدرة أو ممنوعة ،حضار مواد غیر معروفةإ .د
 المدرسة.في یسبب الفتنة الطائفیة والمذھبیة اإلساءة إلى األدیان السماویة أو إثارة كل ما  .ه
 وما في حكمھا داخل المدرسة.سلحة الناریة ألجلب وحیازة أو استخدام ا .و
بث أو ترویج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفیریة أو إلحادیة مناھضة لنظم المجتمع السیاسیة او  .ز

 و االجتماعیة.أالدینیة 

 
 تي:سیتم اتخاذ اإلجراء اآل

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

 .فصل نھائي من المدرسة بقرار من اللجنة التربویة - 1

 إحالة األمر إلى السلطات و الجھات الرسمیة بالدولة. - 2
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عضاء الھیئتین اإلداریة أعلى  يأو اللفظ يلبدنا(أو محاولة اإلعتداء) االعتداء  .1.9
 أو المستخدمین بالمدرسة:أوالتدریسیة 

أو من خالل وسائل التواصل في حال قام أحد الطالب باالعتداء أو محاولة اإلعتداء اللفظي أو البدني 
على أحد أعضاء الھیئتین اإلداریة والتعلیمیة أو العاملین بالمدرسة أو أحد زوار المدرسة، اإلجتماعي 

داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو 
 للجنة التربویة سیتم اتخاذ اإلجراء التالي:خارجھا، وبعد التحقیق في الحادث وبقرار من ا

 
 اإلجراءات عدد المرات

1 
 فصل نھائي من المدرسة -
 درجة من السلوك التربوي 25خصم  -

 إحالة اإلجراءات إلى السلطات و الجھات الرسمیة بالدولة - 2
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 :الطلبة اآلخریناالعتداء على  .1.10

                                    
بتزاز أو التھدید أو التعدي على الزمالء إلأو ا  ،في حال اعتداء الطالب بدنیاً على أحد زمالئھ في المدرسة 

 ةعلى البیئ مما یؤثر سلباً  ي،ساءة للزمالء عبر وسائل التواصل االجتماعإلأو تعمد ا ،بالقول أو الفعل
داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة)  -(الطالب  ةالمدرسی

 جراءات التالیة :سیتم اتخاذ اإلالمدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو خارجھا، 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

من  درجات 5یام  و خصم  أول  وتأخیر بعد الدوام ثالثة أنذار خطي إ 1
 .السلوك واعتذار للطالب

درجات من  10لمدة یوم واحد  وخصم   ينذار خطي ثان  وفصل جزئإ 2
 .السلوك  واعتذار للطالب

3 
أیام  تكون درجة الطالب  ةنذار خطي ثالث وفصل مؤقت لمدة ثالثإ

بعدم  يخطار خطإمع الثالثة ي امتحان خالل ایام الفصل أفي   صفراً 
من  ةدرج 15عادة تسجیل الطالب  للعام الدراسى القادم وخصم إ

 .ولي األمرمن السلوك و اعتذار للطالب  وتعھد 
   .فصل نھائي بقرار من اللجنة التربویة  4

  
 

 
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأر نذاإ
 ة).االخیر

، و اتخاذ أي إجراء آخر من حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة •
 تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .ف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخل •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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         الغیاب الجماعي:  2.1

الدراسیة المقررة والمعتمدة وال یحق لھم یجب على الطلبة الحضور إلى المدرسة في جمیع األیام 
 :الغیاب

  .قبل أو بعد إجازة رسمیة •
 و نھایة الفصل الدراسي.أبدایة  •
 قبل االمتحانات النھائیة. •

 جراءات التالیة :لى الغیاب الجماعي سیتم اتخاذ اإلوفي حال تم اتفاق الطلبة ع
عدد 
 اإلجراءات المرات

1 
 إنذار خطي

 بعد الدوام المدرسي. بعد الدوام لمدة ساعة واحدة یوم األربعاءتأخیر 
 بعد الدوام المدرسي. تأخیر یوم الخمیس لمدة ساعتین

شھر  يعلى أن یعیده ف يللعام الدراس يیحرم الطالب من دخول االمتحان النھائ 2
 سبتمبر من العام الدراسي الجدید

ویقوم  ،من األنشطة (الداخلیة و الخارجیة ) والرحالت طوال العام لبایحرم الط 3
 .دارة المدرسةإحسب ما تحدده  ،و خارج المدرسةأبخدمة مجتمعیة داخل 

 
 اً یعتبر القرار مطبق ھما مًعا) على القرار المدرسيیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
نذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

طة الخارجیة داخل أو خارج الدولة، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنش المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 .تراه مناسبا

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً الملف السلوكي للطالب ملفیعتبــــر  •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحدداالمدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموفي حال تأخر الطالب بعد الدوام  •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 ) درجھ من السلوك لكل غیاب أو مخالفة جماعیة لكل طالب .2سیتم خصم  ( •

 

 یمارس السیطرة على الذات.2
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 الھروب من المدرسة: 2.2

 
جراءات التالیة :إلثناء الدوام المدرسي سیتم اتباع اأفي حال ثبت ھروب الطالب من المدرسة   

 

عدد 
 اإلجراءات المرات

                                                                                                                               5وخصم   مر و تأخیر یومین بعد الدوامعالم  ولي األإول و أنذار إ 1
 .من السلوك اتدرج

 سبوع بعد الدوامأإنذار  ثان و تعھد من ولي األمر و تأخیر  2
 .من السلوك اتدرج 10وخصم  

3 
یام أ ةمر و فصل مؤقت لمدة ثالثمن ولي األنذار ثالث و تعھد ثان إ

 ةثالثالأیام الفصل ي امتحان خالل أفي   تكون درجة الطالب صفراً 
 من السلوك ةدرج 15وخصم  

 .العام الدراسي القادمفي عادة التسجیل إبعدم  يخطار خطإ 4
 

 
 

 اً المدرسي یعتبر القرار مطبق ھما مًعا) على القراریكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .في حال استدعى األمر ذلك للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 التلفظ بعبارات نابیة: 2.3

                                    
 ئقةبطریقة غیر ال اً أو إشارًة أو تلویح أو ایحاءً  ةً لفظاً أو كتاب ةفي حال استخدام الطالب لعبارات نابی 

داخل الحرم المدرسي أو  الزائرین للمدرسة داریة أو التدریسیة أو العاملین أوللزمالء أو أعضاء الھیئة اإل
 خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو خارجھا،

: جراءات التالیةسیتم اتخاذ اإل   
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

 .مرعالم ولى األإتنبیھ شفوي و 1

 وتعھد خطي من الطالب  عالم ولي األمرإنذار خطي أول وإ 2
                                      . من السلوك اتدرج 5وخصم  

 .لمدة یوم واحد وتأخیر الطالب بعد الدوام لمدة یومین يفصل  جزئ 3
 .من السلوك اتدرج 10وخصم أیام بعد الدوام   ةوتأخیر ثالث انذار خطي ثان 4

 يي امتحان خالل یومأفي   فصل مؤقت لمدة یومین تكون درجة الطالب صفراً  5
 .الفصل

 .من السلوك ةدرج 15وخصم   سبوع بعد الدوام أثالث  وتأخیر  نذار خطيإ 6

حسب و خارج المدرسة أویقوم بخدمة مجتمعیة داخل من األنشطة الطالب حرمان  7
 .دارة المدرسةإما تحدده 

یام أي امتحان خالل أفي   أیام تكون درجة الطالب صفراً  ةفصل مؤقت لمدة ثالث 8
 .عادة تسجیل الطالب للعام الدراسى القادمإبعدم  يخطار خطإمع الثالثة الفصل 

 
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
 إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةالمخالفنذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحدداالمدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموفي حال تأخر الطالب بعد الدوام  •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 :احتفـاالت التخــرجبروتوكول  2.4
 

 ،أدناه ةالمدرج ةلتزام بتعلیمات اإلدارفي حضور حفل التخرج االو ضیوفھ الراغبین  لبیتوجب على الطا -

 وفي 

تخاذ اإلجراءات التالیـــــة :التزام سیتــم ـال عــدم االحـ    

حال عدم االلتزام في  في اإلجراءات
توكول حفل التخرجوبر بروتوكول حفل التخرج  م البنود 

للمدرسة الحق في اقامة أو عدم اقامة -  
أو الغاء حفل التخرج حسب ما تراه     
مناسباً .     

تختار المدرسة المكان المناسب إلقامة ھذه  -
حتفاالت داخل أو خارج المدرسة .اال  
  قد تختار المدرسة الراعي المناسب للحفل حسب ما  -

 یقتضیھ الظرف .

 
مكان وراعي 

 الحفل
1 

یتم استبعاد الخریج من الصور الفردیة -  
والجماعیة .     
 من السلوك عالمات 01خصم  -

.للطالب التربوي  

 
تؤمن المدرسة زي تخرج مناسب لجمیع الخریجین -  
یتوجب علیھم اإللتزام بارتداءه .    

 
 الزي

 
2 

یتم استبعاد الخریج عن القاء اي كلمھ  -
الحضور. امممشاركھ أ أو  
من حق المدرسة استبعاد الطالب من  -

 الحفل اذا ارتأت ذلك للمصلحھ .

تعمل المدرسة على تدریب الخریجین من خالل  -  
وجب على الطلبھ یتعمل بروفات مسبقھ للحفل     
حضورھا في الوقت المحدد .     

 
 3 التدریبات

الطالب بعدد البطاقات  یلتزم -
تم یالمخصصھ لھ في حال التزویر س

) .6الرجوع الى البند رقم (  
ال یسمح باستبدال اسماء المدعوین بعد  -

 اصدار البطاقة وتعتبر البطاقھ الغیة .
الخروج عن المتوقع  في حال -

والمألوف للسلوكیات الخاصھ ببرتوكول 
مدرسة االتحاد الخاصة یتم اتخاذ 

اإلجراءات المشار الیھا في بند إثارة 
)7الشغب والفوضى أدناه رقم (  

 

 
بطاقات لحفل التخرج  5تمنح المدرسة الطالبھ عدد  -

 لدعوة أسرتھ لمشاركتھ الحفل 
بأسماء المدعوین .یتم تزوید إدارة المدرسة  -  
تقع مسؤولیة سلوكیات المدعوین على الطالب  -

 المضیف .
یتوقع من ولي األمر المشاركھ في انجاح حفل  -

صال جمیع سیاسات وبرتوكول الحفل یبإ جالتخر
 لجمیع المدعوین من قبلھم 

 
بطاقات 
 الدخول 

4 

ال یسمح للمصور الخاص بالدخول  -
 للقاعھ .

من السلوك  اتعالم 01خصم  -
 التربوي للطالب .

وفیدیو  – فوتوغرافيمصورین تؤمن المدرسة  -
متخصصین لتغطیة الحفل وعلیھ ال یسمح للطلبة 

حضار ن أو أولیاء أمورھم أو المدعوین إالخریجی
 مصورین خاصین بھم .

 

 
 5 التصویر
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تعتبر البطاقات الغیھ .  -  
یمنع حامل البطاقة من الدخول إلى  -

 الحفل 
یحرم الطالب من دخول حفل التخرج. -  
عالمة من السلوك التربوي  25خصم  -

 للطالب .
حرمان الطالب من شھادة حسن  -

 السیرة والسلوك .

تعمل المدرسة على تحدید عدد البطاقات المؤمنھ  -
.لكل خریج حسب ما یناسب الوضع في كل عام  

تقلید أو تزویر أو نسخ ھذه البطاقات یعتبر تزویر  -
 في مستندات رسمیھ خاصھ بالمدرسة 

دخول مدعوین بدون بطاقات الدخول یندرج ضمن  -
یر البطاقات .وبند تز  

 

 
تزویر بطاقات 

 الدخول 
6 

مصادرة ادوات الشغب . -  
توجیھ إنذار نھائي للطالب . -  
عالمة من السلوك التربوي   25خصم  -

للطالب إضافة الى العالمات التي تخصم 
 بسبب اإلنذار النھائي .

اخراج مثیري الشغب أو الصوت من  -
 قاعة االحتفال .

حرمان الطالب من شھادة حسن  -
والسلوك . ةالسیر  

اخراج الطالب المضیف لفئة مثیري  -
 الشغب من الحفل .

في حال عدم االستجابة یحول  -
والشرطة المضوع إلى اللجنة التربویة  

 
اولیاء  –طالب  –یتوجب على الحضور (مدعوین  -

یة امور ) اإللتزام ببروتوكول االحتفاالت الرسم
أو إحداث  وعدم إثارة شغب او احداث فوضى 

ستخدام ادوات تحدث شغباً أو أصوات أو تعلیقات أو ا
فوضى أو عدم االستجابة لتعلیمات المشرفین أو عدم 

 احترام المشرفین .
 
یقات التعل

 وإثارة الشغب 
7 

 
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددالھ ، على ولي األمر تأمین المو في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 التسرب من الحصص: 3.1

                                    
وره الحصة نھائیاً سیتم من الحصة أوعدم حض اً في حال تسرب الطالب من الحصص سواء بحضوره جزء 

جراءات التالیة :اتخاذ اإل  
 

جراءاتاإل  عدد المرات 

.تنبیھ شفوي  1 
.مرألعالم ولي اإتنبیھ شفوي ثان و  2 

.تنبیھ خطي   3 
.ول أنذار إ  4 

.یوم الخمیس الطالب ریو تأخ ةخصم ثالث عالمات من مادة الحص  5 
.نذار ثانإ  6 

.مر و الطالبتعھد خطي من ولي األ و مراأل استدعاء ولي  7 
.احتجاز الطالب بعد الدوام یوم الخمیس  8 

.ي امتحان خالل ھذا الیومأفي  فصل مؤقت لمدة یوم واحد وتكون  درجة الطالب صفراً   9 
 10  .عادة التسجیل للعام الدراسي القادمإخطار خطي بعدم إ

 
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •

 .المفعول  وساريَ 
 في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةالطالب ولیس حسب المخالفجراءات حسب ملف یكون تسلسل اإل •

 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

اتخاذ أي إجراء آخر ، و طة الخارجیة داخل أو خارج الدولةفي األنش المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلكللمدرسة الحق  •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن  •
 درجة من السلوك لكل تسرب من الحصص . 2سیتم خصم  •

 

 یتحمل المسؤولیة عن تصرفاتھ.3
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                               الواجبات المدرسیة  :ھمال إ  3.2

جراءات التالیة :المشاریع المدرسیة سیتم اتخاذ اإلھمال الطالب للواجبات أو إفي حال    
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

 .أول تنبیھ شفوي 1

 .مرعالم ولي األإتنبیھ خطي  و 2
 .عالم ولي األمر  وتعھد خطي من الطالب إنذار خطي أول  وإ 3
 .مر و تأخیر الطالب ساعة بعد الدوام لمدة یومینتعھد خطي من ولي األ 4
 .فصل جزئى لمدة یوم واحد 5
  .أیام بعد الدوام  ةوتأخیر ثالث نذار خطي ثانإ 6

 يي امتحان خالل یومأفي  اً لمدة یومین وتكون درجة الطالب صفرفصل  مؤقت  7
 .الفصل

  .سبوع بعد الدوام أذار خطي ثالث وتأخیر ساعة لمدة نإ 8

و خارج المدرسة حسب ما أویقوم بخدمة مجتمعیة داخل ، حرمان من األنشطة  9
 .دارة المدرسةإتحدده 

ي امتحان خالل أیام أفي  اً أیام  وتكون درجة الطالب صفر ةفصل مؤقت لمدة ثالث 10
 .عادة تسجیل الطالب للعام الدراسى القادمإبعدم  يخطار خطإمع الثالث الفصل 

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف في حال عدم  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
طة الخارجیة داخل أو خارج الدولة، و اتخاذ أي إجراء في األنش المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .ي أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخلف الطالب عن  •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 .سیتم خصم درجھ واحده من المشاركة الصفیة في االھمال •
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                             حضار المستلزمات المدرسیة  :إعدم  3.3

 ،كتروني ودفاتر وأقالم وغیرھالستلزماتھ المدرسیة من كتب ولوح احضار مإیجب على الطالب  
سیتم اتخاذ  ھمال حضارھا نتیجة اإلإ الطالبعلى وفي حال تعذر  ،والمحافظة علیھا وعدم تركھا بالمدرسة

 االجراءات التالیة :
عدد 
 اإلجراءات المرات

 تنبیھ شفوي أول 1

 تنبیھ خطي  واعالم ولي االمر 2
 انذار خطي أول  واعالم ولي األمر   وتعھد خطي من الطالب  3
 تعھد خطي من ولي االمر و تأخیر الطالب ساعة بعد الدوام  4
 فصل  جزئى لمدة یوم واحد  5
 انذار خطي ثانى و تأخیر ثالث أیام بعد الدوام   6

فصل مؤقت لمدة یومین وتكون درجة الطالب صفر في اي امتحان خالل یومى  7
 الفصل

 انذار خطي ثالث و تأخیر اسبوع بعد الدوام    8

ویقوم بخدمة مجتمعیة داخل او خارج المدرسة حسب ما حرمان من األنشطة  9
 تحدده ادارة المدرسة

 فصل مؤقت لمدة ثالث أیام  وتكون درجة الطالب صفر في اي امتحان خالل ثالث 10
 أیام الفصل مع توصیھ بعدم اعادة تسجیل الطالب للعام الدراسى القادم

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق وساري  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .المفعول 
 و حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبةفي  •

 5.8العمل باإلجراءات الواردة في بند 
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ).ةاالخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 تراه مناسبا.
 مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي  •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
•  
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .ام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخلف الطالب عن االلتز •
 .في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحدد •
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 سیتم خصم  درجة واحدة من السلوك لكل مرتین لعدم االلتزام بإحضار المستلزمات المدرسیة .  •
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 يالتحرش الجنس 3.4

ل بالقویحاء لذلك تحرش جنسي أو اإلیخدش الحیاء أو محاولة في حال قام الطالب أو حاول القیام بأي فعل 
داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو  ھیأو الفعل أو التشب

 جراءات التالیة:سیتم اتخاذ اإل خارجھا داخل الدولة أو خارجھا،
 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

من   درجات 5یام  و خصم  أول  وتأخیر بعد الدوام ثالثة أنذار خطي إ 1
 السلوك واعتذار للطالب

2 
أیام  تكون درجة الطالب  ةفصل مؤقت لمدة ثالث و نھائينذار خطي إ

بعدم  يخطار خطإمع  ةثالثالیام الفصل أي امتحان خالل أفي   صفراً 
من  درجة 15عادة تسجیل الطالب  للعام الدراسى القادم وخصم إ

 .السلوك و اعتذار للطالب  وتعھد ولي األمر
 .بقرار من اللجنة التربویة مباشر فصل نھائي  3

 
  

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق وساري  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .المفعول 
 و في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة •

 5.8العمل باإلجراءات الواردة في بند 
نذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأ
، و اتخاذ أي إجراء آخر تراه في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل  •

 المدرسة.
•  
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحدد في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي •
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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                                 حضار الممنوعات:إ 3.5

ألعاب  – الكامیرات –لكترونیة األجھزة اإل –جھزه الالسلكیة األ –لعاب الفیدیو أ –وتشمل : الھاتف النقال  
م تسلیمھ لإلدارة وعدم حضار الھاتف النقال إلى المدرسة یتإرھا ... ( في حال اضطرار الطالب وغی ناریة

 حضاره لھذه الممنوعات إلى المدرسة وإساءة استخدامإما في حال أثناء الدوام المدرسى ) أاستخدامھ 
جراءات التالیة :اذ  اإلثناء الحصص سیتم اتخأالھاتف النقال داخل المدرسة أو   

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

 .وتعھد كتابي من ولي األمرول ومصادرة الجھاز حتى نھایة الدوام أتنبیھ خطي  1

 تنبیھ خطي ثان. 2
 . من السلوكات درج 5وخصم   ومصادرة الجھاز حتى نھایة الفصلول أنذار خطي إ 3

و  من السلوكدرجات  10وخصم صادرة  الجھاز حتى نھایة العام وم ثان نذار خطيإ 4
 النظر في إعادة التسجیل.

 .من السلوك ةدرج 15وخصم   مصادرة الجھاز نھائیاً نذار خطي ثالث وإ 5
 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
حسب ما تقرره إدارة في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .قت المحددفي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الو •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 في حال ضبط ھذه األجھزة یتم مصادرتھا حتى نھایة الفصل . •
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 نشر مواد ذات روائح كریھة  : 3.6
                               

أي كان نوعھا في األیام االعتیادیة أو أثناء  ھروائح كریھة أو حیازة أدوات الطالب في حال ثبوت نشر 
الحرم المدرسي سیتم اتباع  األنشطة و الفعالیات المدرسیة في الدولة أو خارجھا داخل أو خارج

جراءات التالیة :إلا  
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

ي أفي   تكون درجة الطالب صفراً   ،أیام ةول و فصل  مؤقت لمدة ثالثأنذار خطي إ 1
 .درجات من السلوك  5وخصم   ةخالل ایام الفصل الثالث امتحان

ي امتحان خالل أفي   تكون درجة الطالب صفراً  ،سبوعأإنذار  خطي ثان  و فصل  2
 . و النظر في إعادة تسجیلھدرجات  من السلوك  10سبوع الفصل  وخصم  أ

 الدراسى القادمعادة تسجیل الطالب للعام إبعدم  يخطار خطإنذار خطي  ثالث  مع إ 3
 .من السلوك ةدرج 15وخصم  

 .فصل نھائى بقرار من اللجنة التربویة 4
 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف  في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
حسب تسلسل نذار ثان إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت في حال تأخر الطالب بعد  •

 .المحدد
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
في حال احضار الطالب مواد غیر معروفة واإلدعاء بأنھا مواد مخدرة أو ممنوعة و الترویج والدعایة لذلك یتم  •

 من المدرسة. اً نھائیاً ومباشر فصل الطالب فصالً 
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 : التواجد مع مدخنین أو حیازة أدوات التدخینو التدخین أ 3.7
                                   

في األیام  أي كان نوعھا في حال ثبوت التدخین أو التواجد مع المدخنین أو حیازة أدوات التدخین 
الحرم المدرسي  االعتیادیة أو أثناء األنشطة و الفعالیات المدرسیة في الدولة أو خارجھا داخل أو خارج

جراءات التالیة :إلاسیتم اتباع   
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

تسجیل الطالب للعام الدراسى النظر في عادة بإ يخطار خطإمع   نھائينذار خطي  إ 1
 .من السلوك ةدرج 15وخصم   القادم

 .فصل نھائى بقرار من اللجنة التربویة 2
 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

و تضاعف  في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب •
 5.8العقوبة و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء من حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي  •

 .المحدد
 ة.تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
في حال احضار الطالب مواد غیر معروفة واإلدعاء بأنھا مواد مخدرة أو ممنوعة و الترویج والدعایة لذلك یتم  •

 من المدرسة. اً فصل الطالب فصالً نھائیاً ومباشر
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 الجدیة في االمتحانات: 3.8

امل مع الورقة ن یكون على قدر المسؤولیة والنضج في االختبارات واالمتحانات ویتعیجب على الطالب أ
الدولیة الخارجیة  –الداخلیة  –النھائیة  –الفصلیة  –الدوریة  –نواعھا (التشخیصیة االمتحانیة بجمیع أ

في االمتحانات التشخیصیة الخارجیة أو الدولیة مع  وغیرھا) باھتمام وجدیة وحرص وأن تتناسب إجاباتھ
عدم الجدیة في ذلك سیتم اتخاذ مستواه االكادیمي في المدرسة وفي حال عدم االلتزام أو االستھتار و

جراءات التالیة:اإل  
 

 االجراء عدد المرات
 .عالمات من السلوك التربوي  5خصم  - 1

 .نذار أولإ -
 .تعھد خطي من الطالب -
 .رفع اسم الطالب لھیئة المعرفة والتنمیة البشریة -
 .عادة النظر في تسجیل الطالب للعام القادمإ -

 .نذار نھائيإ - 2
 .عادة تسجیل الطالب للعام القادمعدم إ -

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .وساري المفعول 
في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة
ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 
 ة).االخیر ةالمخالف

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 آخر تراه مناسبا.

 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
الوقت في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في  •

 .المحدد
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 اآلخرینتالف ممتلكات إ 4.1

                                    
جراءات التالیة :ممتلكات اآلخرین سیتم اتخاذ اإل خفاءأو إتالف أو العبث أو إ في حال تعمد الطالب تخریب  

 
 اإلجراءات عدد المرات

 .عالم ولي األمر واعتذار الطالبإو ولأتنبیھ شفوي  1

 تعھد من الطالب  واعتذار خطي من الطالب .و عالم ولي األمرإول  وأتنبیھ خطي  2

یام بعد الدوام واعتذار خطي من أ ةعالم ولي االمروتأخیر ثالثإنذار خطي أول وإ 3
 .من السلوك اتدرج 5وخصم  الطالب 

سبوع بعد الدوام  واعتذار خطي من أمر و تأخیر خطي ثان  واعالم ولي األنذار إ 4
 من السلوك اتدرج 10وخصم   الطالب

5 
  ایام  تكون درجة الطالب صفراً  ةمر وفصل مؤقت ثالثعالم ولي األإنذار خطي ثالث وإ

عادة تسجیل الطالب إبعدم  يخطار خطإمع  ةثالثال ي امتحان خالل ایام الفصلأفي 
 .من السلوك ةدرج 15وخصم  واعتذار خطي من الطالب 

 بعدم تسجیلھ في المدرسة العام الدراسي القادم . يخطار خطإ 6
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف في حال  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي  •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .م بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخلف الطالب عن االلتزا •
في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت  •

 .المحدد
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 سیتم تغریم الطالب ما تم تخریبھ. •

 

 یحترم حقوق و ملكیة اآلخرین .4
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 :مرافقھاو المدرسة ممتلكات تخریب  4.2
                                    

و االستیالء علیھا سیتم في حال تعمد الطالب تخریب أجھزة وأدوات ومصادر ومرافق وممتلكات المدرسة أ 
جراءات التالیة :اتخاذ اإل  

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

1 

 يأفي   تكون درجة الطالب صفراً   ،سبوعأوالفصل المؤقت لمدة   نھائينذار إ
عادة تسجیل الطالب  للعام إبعدم  يخطار خطإسبوع الفصل مع خالل أامتحان 

 .مر بالغ ولي األإودرجة من السلوك   15الدراسى القادم وخصم  
و في حال كان الطالب من طلبة الصفین السادس و الثاني عشر، تحتفظ 

 المدرسة بحقھا في حرمان الطالب من حضور حفل التخرج
 .نھائي بقرار من اللجنة التربویةفصل  2

 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف  •
 5.8لعمل باإلجراءات الواردة في بند و ا العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي  •

 .المحدد
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 سیتم تغریم الطالب في كل مرة ثمن اصالح أو استبدال الممتلكات التي تم تخریبھا . •
 حرمانھ من ركوب الحافلة المدرسیة إذا كان من المشتركین بھا . •
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 المدرسة خارج األوقات الرسمیة و بدون إذن مسبق دخول 4.3

بالدخول للمدرسة ألي سبب كان بدون إذن مسبق خارج أوقات الدوام الرسمیة أو  في حال قیام الطالب
 الدخول عنوة، سیتم اتخاذ اإلجراءات التالیة:

 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 

 إنذار نھائي. -
 إبالغ ولي األمر -
 السلوكدرجة من درجات  30خصم  -
أیام، تكون درجة الطالب صفر في أي امتحان خالل األیام  3فصل لمدة  -

 الثالثة.
 إخطار خطي بعدم إعادة تسجیل الطالب للعام الدراسي القادم -

 فصل نھائي مباشر بقرار من اللجنة التربویة - 2
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 دون إذن:المجتمع المدرسي تصویر  4.4
 

 المتعلمینالزمالء أو في حال قام الطالب بتصویر أو حیازة أو نشر أو تداول صور العاملین بالمدرسة أو 
 ساءة سواء كانت صور فوتوغرافیة أو الكترونیة أوإ دون إذن منھم تعتبر أو عمل تعدیل على الصور

داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل  غیرھا
 سیتم اتخاذ االجراءات التالیة:الدولة أو خارجھا، 

 
عدد 
 اإلجراءات المرات

ي أفي   تكون درجة الطالب صفراً   ،أیام ةول و فصل  مؤقت لمدة ثالثأنذار خطي إ 1
 .درجات من السلوك  5وخصم   ةالثالثیام الفصل أامتحان خالل 

ي امتحان خالل أفي   تكون درجة الطالب صفراً ،  سبوعأإنذار  خطي ثان  و فصل  2
 . درجات  من السلوك 10سبوع الفصل  وخصم  أ

 عادة تسجیل الطالب للعام الدراسى القادمإخطار خطى بعدم إنذار خطي  ثالث  مع إ 3
 .من السلوك ةدرج 15وخصم  

 بقرار من اللجنة التربویة يفصل نھائ 4
 
 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

نذار آخر للطالب و تضاعف في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند  العقوبة

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي  •

 .المحدد
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
 مصادرة الجھاز الذي تم التصویر بھ. •
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 إشعال الحرائق: 4.5

داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة  درسة أو ممتلكاتھاشعال حرائق بالمإفي حال حاول الطالب أو تعمد 
 جراءات التالیة:سیتم اتخاذ اإل و الفعالیات المدرسیة داخل المدرسة أو خارجھا داخل الدولة أو خارجھا،

 
 

عدد 
 اإلجراءات المرات

 . من المدرسة بقرار من اللجنة التربویةو مباشر فصل نھائي  1
 
 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

نذار آخر للطالب و تضاعف في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •
 5.8العقوبة و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
نذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إعلى 

 ة).االخیر ةالمخالف
، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •

 آخر تراه مناسبا.
 یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب . •
حسب ما تقرره في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك  •

 إدارة المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
الوقت في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في  •

 .المحدد
 .ةتخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحدد •
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 الصباحي أو بین الحصص :التأخیر  5.1

                                    
 7:45 – 7: 30الساعة  بین لمدرسةل و الحضوربتوقیت الدوام المدرسي یجب على الطالب االلتزام  

صباحاً والدخول للصف قبل دخول المدرس لحصتھ وفي حال التأخر الصباحي أوبین الحصص سیتم اتخاذ 
 االجراءات التالیة :

 
 

 عدد المرات االجراءات

. ولأتنبیھ شفوي   1 
. مرعالم ولي األإتنبیھ شفوي ثان و  2 

  ولأتنبیھ خطي  .1
 بعد الدوامتأخیر ساعة  .2
 عالمة من السلوك 1خصم  .3

3 

  تنبیھ خطي ثان .1
 تأخیر ساعة بعد الدوام .2
 عالمة من السلوك 2خصم  .3

4 

 ساعة 2خدمة مجتمعیة لمدة  .1
 عالمات من السلوك 3خصم  .2
 لمدة ساعة تأخیر یوم بعد الدوام .3
 تعھد من الطالب .4

5 

 استدعاء ولي األمر .1
 تعھد من ولي األمر .2
 عالمات من السلوك  4خصم  .3
 لمدة ساعة كل یوم تأخیر یوم بعد الدوام .4

6 

 إنذار أول .1
 عالمات من السلوك 5خصم  .2
 لمدة ساعة كل یوم تأخیر یومین بعد الدوام .3

7 

 إنذار ثان .1
 عالمات من السلوك 6خصم  .2
 لمدة ساعة كل یوم أیام بعد الدوام 3تأخیر  .3

8 

 بالتعلیمات (القوانین) المتبعة في الصف و المدرسة لتزمی.5
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 إنذار ثالث .1
 عالمات من السلوك 7خصم  .2
 أیام بعد الدوام 4تأخیر  .3

9 

 النظر في إعادة التسجیل  .1
 عالمات من السلوك 8خصم  .2

10 

 عادة التسجیل .إبعدم  خطار خطيإ .1
 عالمات من السلوك 10خصم  .2

11 

 
 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –توقیع ( الطالب و عدم أفي حال رفض  •

 .وساري المفعول 
نذار آخر للطالب و تضاعف القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إفي حال عدم االلتزام بتنفیذ  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند العقوبة 
 .ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم  •

 المدرسة.
ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ةالمخالف نذار ثان حسب تسلسلإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ
 ة).االخیر

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 آخر تراه مناسبا.

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .صالت في الوقت المحدداعلى ولي األمر تأمین الموفي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ،  •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 



 

 الغیاب من دون عذر: 5.2
                                    

حضار تقریر طبي في الیوم الذي یلي إ بسبب حالة مرضیة یجب على الطالب في حال غیابھ عن المدرسة 
من  اً الطالب احضار التقریر الطبي سیتم تسجیلھ غیاب على  وفي حال تعذر ،الغیاب یوضح سبب الغیاب

االمتحانات الفصلیة أو سبوع وقبل جازات والعطل ونھایة األالتغیب قبل أو بعد اإل وكذلك ،دون عذر مقبول
یتوجب علي ولي األمر إرسال تقریر خاص یوضح سبب  ةلعالمیة، وفي الحاالت غیر المرضیالدوریة أو ا

وفي حال تعذر على الطالب إحضار التقریر في أي من الحاالت السابقة دارة المدرسة فیھ. إاب وستنظر الغی
:سیتم اتخاذ االجراءات التالیة   

 
المراتعدد  االجراءات  

. ولأتنبیھ شفوي   1 
. مرعالم ولي األإتنبیھ شفوي ثان و  2 
ة .حجز خالل الفسح  3 

. مرنذار خطي للطالب وولي األإ  4 
.خصم من عالمات السلوك خمس عالمات   5 

. انذار خطي ثان  6 
. مرخطي یوقع من قبل الطالب وولي األ تعھد  7 

ة .دارداخل أو خارج المدرسة تحددھا اإل ةمجتمعی ةساعات خدم  8 
.یوم الخمیسبعد الدوام  بالمدرسة الطالب إبقاء  9 

ي امتحان خالل أفي  اً أیام وتكون درجة الطالب صفر ةفصل مؤقت عن الدوام لغایة ثالث
الثالثة.أیام الفصل   

10 

. القادم يعادة التسجیل للعام الدراسإخطار خطي بعدم إ  11 
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .وساري المفعول 

نذار آخر للطالب و تضاعف في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند العقوبة 

 .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب  •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
ول أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةالمخالفجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب یكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةفي مخالف

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 ر تراه مناسبا.آخ

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحدد •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلكللمدرسة الحق  •
 .لسلوك لكل مرتین غیاب من دون عذرسیتم خصم  درجة واحدة من ا •
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                             االنضباط داخل الصف: 5.3

أو تناول الطعام ومضغ  ،حداث الطالب للفوضى داخل الصف بشكل یعیق عملیة التعلیم  والتعلمإفي حال  
جراءات النوم داخل الفصل سیتم اتخاذ اإل أو، ثناء سیر الدرس أ أو الدخول أو الخروج من الحصة ،العلكة

 التالیة :
 

 اإلجراءات عدد المرات
 .تنبیھ شفوي  1

 . مرعالم ولي األإتنبیھ خطي و  2

درجات من  5وخصم عالم ولي األمر   وتعھد خطي من الطالب إنذار خطي أول وإ 3
 . السلوك

 . مر و تأخیر الطالب ساعة بعد الدوام لمدة یومینتعھد خطي من ولي األ 4
 .لمدة یوم واحد  يفصل جزئ 5

 . درجات من السلوك 10وخصم  ،أیام بعد الدوام  ةوتأخیر ثالث انذار خطي ثان 6
 

 يخالل یوم ى امتحانأفى  فصل مؤقت لمدة یومین وتكون درجة الطالب صفراً  7
 . الفصل

 . درجة من السلوك 1 5وخصم  ،سبوع بعد الدوامأنذار خطي ثالث و تأخیر إ 8
 

و خارج المدرسة حسب أویقوم بخدمة مجتمعیة داخل من األنشطة الطالب حرمان  9
 . دارة المدرسةإما تحدده 

في اي امتحان خالل أیام   أیام تكون درجة الطالب صفراً  ةفصل مؤقت لمدة ثالث 10
 . القادم يعادة تسجیل الطالب للعام الدراسإبعدم  يخطار خطإ مع ةثالثال الفصل

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .وساري المفعول 
نذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إفي حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 
 .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب  •
إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات  •

 المدرسة.
ول أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةفي مخالف

، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .الموصالت في الوقت المحددفي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین  •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 درجات من السلوك لكل مرة ازعاج من الطالب داخل الصف. 3سیتم خصم  •
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                            المدرسي: يالز 5.4

ما كیجب على الطالب االلتزام بالزي المدرسي أو الزي الریاضي بالمدرسة، كذلك االلتزام بلبس الحذاء ،  
ظافر ولبس المجوھرات ) لونة واألحذیة المرتفعة وطالء األكیاج والشیلة المیحظر على الطالبات (وضع الم

اذ ثم یتم اتخ، الطالب االلتزام ینظر باألسباب  على وفي حال تعذر،  یام االمتحانات النھائیةأبما فى ذلك 
 جراءات التالیة :اإل

 اإلجراءات عدد المرات
 .تنبیھ شفوي أول 1

 يال بالزإمر وعدم السماح للطالب بدخول الصف عالم ولي األإتنبیھ شفوى ثان و  2
 ي .المدرس

  .عالم ولي األمر إتعھد خطي من الطالب و 3
 . تنبیھ خطي و تأخیر ساعة بعد دوام یوم الخمیس 4

ر ساعة بعد الدوام یأول و خصم درجتین   من عالمة السلوك و تأخ يإنذار خط 5
 . "یوم الخمیس"

 .أیام بعد الدوام   ةتعھد خطي من ولي األمر وتأخیر ثالث 6
 .سبوع بعد الدوام أتأخیر و  نذار خطي ثان إ 7

جیة ) ویقوم بخدمة مجتمعیة (الداخلیة و الخارمن األنشطة   الطالب حرمان  8
 . دارة المدرسةإو خارج المدرسة حسب ما تحدده أداخل 

 . لمدة یوم واحد يفصل  جزئ 9

" في اي امتحان خالل اً أیام وتكون درجة الطالب "صفر ةفصل مؤقت لمدة ثالث 10
 . مالقاد يالطالب للعام الدراسعادة تسجیل إخطار خطى بعدم إو ةثالثال أیام الفصل

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .وساري المفعول 
نذار آخر للطالب و تضاعف في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •

 5.8العمل باإلجراءات الواردة في بند و العقوبة 
 .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب  •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
ول أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفإلیكون تسلسل ا •

 ة).االخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةفي مخالف

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 آخر تراه مناسبا.

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحدد •
 .مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة تخلي المدرسة •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 درجات من السلوك لكل مرة ازعاج من الطالب داخل الصف. 3سیتم خصم  •
 . مرات ال یتم بھا االلتزام بالزي المدرسي 3سیتم خصم  درجھ واحده من السلوك لكل  •
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 قوانین السیر في مواقف المدرسة الداخلیة والخارجیة:مخالفة  5.5

 في لتزام بقوانین السیرئق والمربیات والزوار والضیوف االمر والسایتوجب على الطالب وولي األ –
 ة.المدرسة الداخلیة والخارجی مواقف

 ةالمحدد ةااللتزام بالسرع –
 ة.ماكن المخصصركن السیارات في األ –
 ة.لعبور المشا ةماكن المرخصألمن االعبور  –
 . عدم الجري –
 . االلتزام بتعلیمات مشرفي السیر –
 . ات المخصصة لذلكابااللتزام بالدخول والخروج من البو –
 . بواقعدم استخدام األ –
 . ةااللتزام بمناطق توصیل وتحمیل الطلب –
 . طفاء محرك السیاره عند النزولإ –

 في حال عدم االلتزام : ةالتالیجراءات وسیتم اتخاذ اإل

 
3 

 
2 

 
1 

 عدد 
 المرات

 الفئة
نذار ثانإ عدم تجدید نذار أولإ   طالب 

 ولي أمر أو سائق انذار أول عدم تجدید -
 

كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق وساري  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 .المفعول 

 ونذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إفي حال  •
 5.8العمل باإلجراءات الواردة في بند 

 .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب  •
في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات •

 المدرسة.
ول في أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةثان حسب تسلسل المخالف نذارإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةمخالف

، و اتخاذ أي إجراء آخر في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحددفي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي  •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
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 قوانین استخدام اللوح االلكتروني : مخالفة 5.6
 

 ةدراسو فح كتبھ، یستطیع الطالب من خاللھ تص ةیعتبر اللوح االلكتروني وسیلة تعلیمیھ تعلمیھ ھام 
التواصل مع المعلم ... وعلیھ یتوجب المحافظھ علیھ واحضاره للمدرسة یومیاً و حل الواجباتو الدروس

-،مشحون كامال ، وفي حال عدم االلتزام بذلك سیتم اتخاذ األجراءات التالیھ :  
 

 
 اكثر

 
3 

 
2 

 
1 

عدد المرات             
 

 نوع المخالفھ
 خمسخصم  •

درجات من 
 السلوك

 ثانانذار  •
 عالم ولي األمرإ •

خصم ثالث  •
درجات من 

 السلوك
 نذار أولإ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم درجتین  •
 من السلوك

 تنبیھ خطي •
عالم ولي إ •

 األمر

خصم درجة  •
 من السلوك

 تنبیھ شفوي •
عالم ولي إ •

 األمر

شحن اللوح عدم  -
لكترونياإل  

 خمسخصم  •
درجات من 

 السلوك
 ثاننذار إ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم ثالث  •
درجات من 

 السلوك
 نذار أولإ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم درجتین  •
 من السلوك

 تنبیھ خطي •
عالم ولي إ •

 األمر

خصم درجة  •
 من السلوك

 تنبیھ شفوي •
عالم ولي إ •

 األمر

عدم احضار اللوح  -
 االلكتروني

تجدید تسجیل عدم  -
الطالب في المدرسة 

 العام الذي یلیھ

خصم ثالث  •
درجات من 

 السلوك
 نذار أولإ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم درجتین  •
 من السلوك

 تنبیھ خطي •
عالم ولي إ •

 األمر

خصم درجة  •
 من السلوك

 تنبیھ شفوي •
عالم ولي إ •

 األمر

مسح كلي أو جزئي  -
 للبرنامج

عدم تجدید تسجیل  -
الطالب في المدرسة 

عام الذي یلیھال  

خصم ثالث  •
درجات من 

 السلوك
 نذار أولإ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم درجتین  •
 من السلوك

 تنبیھ خطي •
عالم ولي إ •

 األمر

خصم درجة  •
 من السلوك

 تنبیھ شفوي •
عالم ولي إ •

 األمر

سوء استخدام اللوح  -
االلكتروني داخل 

 الصف أو المدرسة .

عدم تجدید تسجیل  -
الطالب في المدرسة 

الذي یلیھالعام   

خصم ثالث  •
درجات من 

 السلوك
 نذار أولإ •
 عالم ولي األمرإ •

خصم درجتین  •
 من السلوك

 تنبیھ خطي •
عالم ولي إ •

 األمر

خصم درجة  •
 من السلوك

 تنبیھ شفوي •
عالم ولي إ •

 األمر

تخزین برامج أو  -
أو مقاطع فیدیو  صور

أغاني غیر  –أفالم  -
 مناسبھ.
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كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •
 وساري المفعول 

نذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إ •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

 .عتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب ی •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
ول أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةالمخالفجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب یكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةفي مخالف

آخر ، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 تراه مناسبا.

 في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 في حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحدد •
 تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .ي عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلكللمدرسة الحق ف •
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 الغش في االمتحانات: 5.7

   :فى حال ضبط الطالب فى اى من الحاالت المذكورة ادناه سیتم اتحاذ االجراءات التالیة
استخدام  الطالب اإلشارات أو التكلم 

 داخل القاعة االمتحانیة
استخدام الغش عن طریق 

 البراشیم الورقیة أو غیرھا
االعتداء اللفظي أو الجسدي 
على أحد العاملین في لجنة 

 سیر االمتحانات
 .تنبیھ شفوي أول  •
 .تنبیھ شفوي ثان   •
االمتحانیة  التوقیع على الورقة •

مع السماح للطالب بإكمال 
 االمتحان 

درجات من نتیجة  5خصم  •
 .االمتحان 

 : في حال تكرار ذلك 
 .ســــیتم سحب الورقة االمتحانیة •
كتابة تقریر بالحادثة یوقع علیھ  •

 .كل من المراقب ورئیس القاعة 
یعطى الطالب درجة الصفر في  •

 .الورقة االمتحانیة
یراعى فیھ تسلسل ملفھ إنذار  •

 .السلوكي
 .درجات السلوك  منخصم  •

ضبط أداة الغش و سحب  •
 .الورقة االمتحانیة 

كتابة تقریــــر بالحادثة  •
یوقع علیھ كل من المراقب 

 .ورئیس القاعة 

ابات التي تلغى جمیع االج •
تم كتابتھا قبل ضبطھ 

یعطى الطالب عالمة (
الصفر في الورقة 

 االمتحانیة) . 

یراعى فیھ تسلسل إنذار  •
 . ملفھ السلوكي

 .خصم من درجات السلوك •

یحرم الطالب من بقیــــة  •
 .االمتحانات

صفرا في جمیع  ىیعط •
المواد الدراسیة ویعد 

   راسباً في صفھ .

درجة من  30خصم  •
 . السلوك

فصل نھائي بقرار من  •
 . اللجنة التربویة

 
كالھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبق  –ولي األمر  –في حال رفض او عدم توقیع ( الطالب  •

 .وساري المفعول 
نذار آخر للطالب و تضاعف القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إفي حال عدم االلتزام بتنفیذ  •

 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند العقوبة 
 .یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف تراكمیا یتضمن اي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب  •
ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل  •

 المدرسة.
ول أنذار إذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •

 ة).االخیر ةالمخالفنذار ثان حسب تسلسل إیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةفي مخالف

، و اتخاذ أي إجراء في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة المشاركةمن حق المدرسة حرمان الطالب من  •
 آخر تراه مناسبا.

 .في حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھ •
 .على ولي األمر تأمین الموصالت في الوقت المحددفي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ،  •
 .تخلي المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددة •
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
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 سرقة مستندات رسمیة أو ما شابھ: 5.8
 

 –قام الطالب بسرقة / إعادة إرسال مستندات رسمیة أو ما شابھ (امتحانات ورقیة  في حال
 ) …مراسالت مدرسیة صادرة أو واردة للمدرسة –شھادات  –رسائل  –امتحانات إلكترونیة 

في األیام االعتیادیة أو أثناء األنشطة و أو شارك في السرقة بشكل مباشر أو غیر مباشر 
، سیتم إتخاذ  الحرم المدرسي ي الدولة أو خارجھا داخل أو خارجالفعالیات المدرسیة ف

 االجراءات التالیة:

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 

 إنذار نھائي. .1
 درجة من درجات السلوك التربوي. 30خصم  .2
 إخطار خطي بعدم إعادة تسجیل الطالب للعام الدراسي الذي یلیھ. .3
 الحرمان من المشاركة في األنشطة المدرسیة. .4
الحرمان من المشاركة في الرحالت المدرسیة داخل أو خارج الدولة و عدم  .5

 إعادة مبلغ المشاركة بالرحلة (إن وجد).
 ساعة خدمة مجتمعیة. 20یتوجب على الطالب عمل  .6

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأر نذاإ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر من حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .ف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخل •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي  •
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 عدم االلتزام بالقرارات المدرسیة: 5.9
حال عدم التزام الطالب بالقرارات / العقوبات / اإلجراءات / التوجیھات الصادرة عن اإلدارة  في

 المدرسیة دون عذر مقبول ، سیتم إتخاذ اإلجراءات التالیة: 

عدد 
 اإلجراءات المرات

1 

 .توجیھ إنذار .7
 مضاعفة العقوبة. .8
 النظر في إعادة التسجیل للعام الدراسي الذي یلیھ. .9

2 

 .إنذار نھائيتوجیھ  .1
 مضاعفة العقوبة. .2
 إعادة التسجیل للعام الدراسي الذي یلیھ. بعدمإخطار خطي  .3

 إحالة الموضوع للجنة التربویة. 3
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

 بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبةفي حال عدم االلتزام  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر طة الخارجیة داخل أو خارج الدولةمن حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنش •

 تراه مناسبا.
 مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .ي أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .م بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال تخلف الطالب عن االلتزا •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي  •
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أو أصدقائھ من خارج  عائلتھ فرادأمن  يالطالب  أو أ لىأمر ألطالب أو الوصى ع يفي حال قام ول 

اللفظي أو البدني على أحد أعضاء الھیئتین اإلداریة أوالتدریسیة أو أو محاولة اإلعتداء باالعتداء  المدرسة
داخل الحرم المدرسي أو خالل األنشطة و الفعالیات المدرسیة  المدرسةفي  زائر  يالموظفین أو الطلبة أو أ

تربویة وبعد التحقیق فى الحادث وبقرار من اللجنة ال ،دولة أو خارجھاداخل المدرسة أو خارجھا داخل ال
 جراءات التالیة :سیتم اتخاذ اإل

 

 اإلجراءات عدد المرات

1 
 

 
(ھیئة المعرفة أو  لى الجھات الرسمیة بالدولةإرفع القضیة  •

 . الشرطة)
 خرىأخرین مرة مر بعدم التعرض لآلاأل يكتابة تعھد من ول •
 .لولي األمرإنذار نھائي  •
 .عتذار للمدرسة وللمعتدى علیھ كتابة ا •
 .من دخول المدرسة المعني منع ولي األمر •
في حال ثبت أن الطالب  درجة من السلوك التربوي 25خصم  •

 (ابن المعتدي) ھو المتسبب في الحادثة.

2 

فصل نھائي ومباشر لجمیع أبناء ولي األمر المتعدي من  •
 المدرسة.

  .السلوك التربويدرجة من  50خصم  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عضاء الھیئتین اإلداریة أالبدني أو اللفظي على  (أو محاولة اإلعتداء) االعتداء.6
مر األ يزائر بالمدرسة من قبل ول يأوالتدریسیة أو الموظفین أو الطلبة أو أ

 أو أي من أفراد عائلة الطالب  يأو الوص
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الطالب إذا لم یتم إبالغھا رسمیاً بوثائق  ال تتحمل المدرسة أیة مسؤولیة في تعامالتھا مع والديَ  .أ

 تؤكد وصایة أحد الطرفین.  خطیة  رسمیة موثقة قانونیاً 
 

على الوصي القانوني، في حال تعذر أن تكون الوصایة للوالدین، أن یحضر للمدرسة عند التسجیل  .ب
 جمیع الوثائق القانونیة التي تثبت وصایتھ على الطالب.مصطحباً 

 
المدرسة ستطلع الوصي فقط على تقاریر التقدم الدراسي وغیرھا من الوثائق السریة المتعلقة  .ج

 بالطالب المعني.
 

 ة.) وثائق قانونیة رسمیيمحامال( و من یمثلھ قانونیاً أمر األ يالرسائل الشخصیة من ول ال تعتبر .د
 

تحت جمیع الظروف وبغض النظر عن المقاصد واألھداف، یحظى الوصي بجمیع الحقوق ویتحمل  .ه
   جمیع المسؤولیات المخصصة لولي األمر .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدرسة فى حال وجود وصى على الطالب سیاسة .7
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 :مراض المعدیة التالیھمن األ يصابة الطالب او الطالبة بأإفى حال  يیرجى  االلتزام بالجدول التال
 

 مدة عدم الحضور للمدرسة نوع المرض المعدى 

 يالمائ يالجدر
لى حین جفاف إو أھور الطفح ظیام من ألمدة عشر 

 .الجدري

 يو التراخومأ يالرمد الصدید
فراز الصدید من العین والحصول على إلى حین توقف إ

 . شھادة طبیة بالخلو من المرض

 الدفتیریا 
 . لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 سھالاإل
 لى حین توقفھإ

 أالتھاب الكبد الوبائى 
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 ب يالتھاب الكبد الوبائ
 حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضلى إ

 الحصبھ
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 التھاب النخاع الشوكى
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 النكاف 
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرض إ

 القمل
 لى انتھاء فترة العالجإ

 السعال الدیكى
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 الشلل
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرض إ

 الحصبة االلمانیة
 یام من ظھور الطفحأ 5

 السل
 لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو من المرضإ

 التایفوئید
 المرض لى حین الحصول على شھادة طبیة بالخلو منإ

 
 

 يالطالب بمرض معدصابة إالمدرسة فى حال سیاسة .8
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 .عالهأمراض المذكورة من األ يصابة الطالب بأإخطار المدرسة فى حال إمر األ يعلى ول •
 خرى معدیة.أو أ مراض المذكورةصابتھ بأى من األإ اشتباهدخول الصف فى حال من یمنع الطالب  •
 .إصابة ابنھ/ ابنتة بمرض معد باحتمال عالمھابنتھ فى حال اتصال المدرسة إل /ستالم ابنھاسراع بمر اإلاأل يعلى ول •
 .من  جھات رسمیةة حضار شھادة طبیة بالخلو من المرض موقعإلى مقاعد الدراسة لحین إلن یسمح للطالب بالعودة  •
 مرض معد وذلك للصالح العام. يعاله وقائیة یتوجب العمل بھا لحین التأكد من عدم وجود أاإلجراءات أ •
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 یحرم الطلبة الحاصلون على اإلنذارات من اآلتي:

 

 )3إنذار ( )2إنذار ( )1إنذار (

الرحالت واألنشطة المدرسیة 
أو داخل الدولة أو  داخل اإلمارة
 .خارج الدولة

الرحالت واألنشطة المدرسیة 
أو  الدولةداخل وأداخل اإلمارة 
 .خارج الدولة

الرحالت واألنشطة المدرسیة 
الدولة داخل داخل اإلمارة و
 .وخارج الدولة

مشاركات ریاضیة داخل 
 .المدرسة

مشاركات ریاضیة داخل المدرسة 
 .الدولة داخل و

مشاركات ریاضیة داخل المدرسة 
 .الدولة وخارج الدولةداخل و

الطلبة داخل المدرسة تمثیل  .تمثیل الطلبة داخل المدرسة
 .الدولةداخل و

تمثیل الطلبة داخل المدرسة 
 .الدولة وخارج الدولةداخل و

حفالت  في لمشاركةالحضور أو ا .حضور حفالت التخرج -
 .التخرج

 
 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

في حال عدم االلتزام بتنفیذ القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،من نوع آخر ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأر نذاإ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر من حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة •

 تراه مناسبا.
 ي مخالفة سلوكیة یقــــدم علیـــھا الطالب .أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة العقوبة علیھفي حال  •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي  •

 
 
 

 في التعامل مع الطلبة الحاصلین على اإلنذاراتالمدرسة سیاسة .9
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 .یتم تحدید أطراف الحادثة والواقعة .1
 یتم التحقق من صحة أحداثھا عن طریق : .2

 .ستماع لجمیع األطرافاال •
 -المدرسین -" الطالب  طراف بما فیھم الشھوداأل جمیعكتابة الوقائع خطیاً من قبل  •

 .اإلداریین"
 .كل المستندات مع التقریر ورفعھ لإلدارة العامة كتابة تقریر بالحادثة وإرفاق •
 .جراءات المناسبة حسب لوائح التوجیھ والسلوك التربويتطبیق اإل •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحوادث والوقائع الخاصة بالمجتمع المدرسيالمدرسة في التعامل مع سیاسة .10
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الطالب بإتیان سلوكیات مخالفة لنظم و إرشادات الئحة التوجیھ و السلوك الطالبي داخل الدولة في حال قام 
أو خارجھا سیتم تشكیل لجنة تربویة من طاقم اإلشراف المرافق في الرحلة و تقدیر حجم المخالفة و إعالم 

 ب)مدیر القسم ثم اتخاذ االجراء المناسب للمخالفة، قد یتراوح االجراء (دون ترتی
 

 تنبیھ -
 إنذار -
استبعاد الطالب من الرحلة و إعادتھ للدولة بمفرده (بدون مشرف) حیث ال تعاد إلیھ رسوم  -

 االشتراك

 
 

 اً ھما مًعا) على القرار المدرسي یعتبر القرار مطبقیكل –ولي األمر  –و عدم توقیع ( الطالب أفي حال رفض  •
 .المفعول  وساريَ 

القرار الموجھ للطالب دون عذر مقبول یتم توجیھ إنذار آخر للطالب و تضاعف العقوبة في حال عدم االلتزام بتنفیذ  •
 5.8و العمل باإلجراءات الواردة في بند 

ذا كان الطالب  قد حصل على إ(فمثالً  ةالسلوكی ةجراءات حسب ملف الطالب ولیس حسب المخالفیكون تسلسل اإل •
 ةنذار ثان حسب تسلسل المخالفإیحصل فیھا على  ،نوع آخرمن  ةما ثم ارتكب مخالف ةول في مخالفأنذار إ

 ة).االخیر
، و اتخاذ أي إجراء آخر من حق المدرسة حرمان الطالب من المشاركة في األنشطة الخارجیة داخل أو خارج الدولة •

 تراه مناسبا.
 علیـــھا الطالب .ي مخالفة سلوكیة یقــــدم أیتضمن  تراكمیاً  اً یعتبــــر الملف السلوكي للطالب ملف •
في حال تعذر تنفیذ اإلجراءات في وقتھا یتم ترحیل ھذه اإلجراءات إلى العام الذي یلیھ و ذلك حسب ما تقرره إدارة  •

 المدرسة.
 .للمدرسة الحق في عدم التسلسل في اتخاذ العقوبات في حال استدعى األمر ذلك •
 .لعقوبة علیھفي حال تخلف الطالب عن االلتزام بالعقوبة وجب مضاعفة ا •
 .صالت في الوقت المحددافي حال تأخر الطالب بعد الدوام المدرسي كإجراء تأدیبي لھ ، على ولي األمر تأمین المو •
 ة.المدرسة مسؤولیتھا عن سالمة الطالب بعد األوقات المحددتخلي  •

 

المخالفات السلوكیة خالل الرحالت و األنشطة المدرسة في التعامل مع سیاسة .11
 المدرسیة داخل الدولة أو خارجھا.
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