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 الئحة السلوك والتوجيه التربوي 

 معلومات ھامة للطلبة وألولياء االمور 

  2019/2018للعام الدراسي 

  

تعتبر ھذه الالئحة من أساسيات تنظيم العالقات المدرسية الالزمة ، وتھئية األجواء 

 . التربوية المناسبة لضبط السلوك الطالبي

تنص ھذه الالئحة على العديد من السياسات واألنظمة وتساعد على تنظيم وتسھيل عملية 

 . اإلدارة المدرسية بتفاصيلھا اليومية 

الرجاء قراءة ھذه الالئحة باھتمام وتأني الستيعابھا وفھم جميع بنودھا والتوقيع عليھا من قبل 

 . كل من  الطالب و ولي أمره

يرجى من ولي األمر التعاون مع المدرسة في تطبيق ھذه الالئحة وذلك لضمان سير 

 . العملية التعليمية في بيئة جاذبة وآمنة للجميع 

   الحضور:  أوالً 

  : اليومي Uالروتين U.   أ

  كحد أقصى  7:40يتوجب على الطلبة الحضور للمدرسة في الساعة  •

تحصيل الطالب األكاديمي وعلى سير الحضور إلى المدرسة متأخرا ً يؤثر على  •

  .الحصة الدراسية

  .يعتبر حضوره متأخراً  7:50في حال تأخر الطالب عن الساعة  •

ال يسمح له بدخول الحصة إال بعد  7:50في حال تأخر الطالب عن الساعة  •

  .الحصول على إذن مسبق من إدارة القسم
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ي للطالب ويقوم الطالب أيام يتم توجيه إنذار خط) 3(في حال تأخر الطالب  •

  .بكتابة تعھد بعدم تكرار الغياب كما ويتم خصم درجات سلوكه

أيام يتم االتصال بولي األمر والطلب منه الحضور ) 4(في حال تأخر الطالب  •

لتوقيع تعھد بعدم تأخر الطالب كما وسيفرض على الطالب التأخر لمدة ساعة 

  .واحدة بعد الدوام يومين متتاليين

  .أيام يؤدي الى فصل الطالب لمدة يوم دراسي واحد) 5(التأخرلمدة  •

خصوصاً بعد تأخر الطالب مرتين (االستمرار في الوصول متأخرا للمدرسة  •

يؤدي الى حرمان الطالب من األنشطة والتوصية بعدم ) لمدة ساعة بعد الدوام 

  .إعادة تسجيله في السنة الدراسية التالية 

  

  :الغياب Uالئحة   U.  ب

في حال اضطرار الطالب للغياب على ولي أمر الطالب إخطار المدرسة ھاتفياً  •

 . 

عند مباشرة الدوام على الطالب تسليم إدارة القسم التقرير الطبي الذي يبرر  •

  .غيابه

دون غيابا ً ب" في حال تعذر احضار التقرير الطبي سيتم اعتبار غياب الطالب  •

  ".عذر

أيام سيتم توجيه إنذار خطي للطالب ) 3(ب بدون عذرفي حال تكرار الغيا •

  .وخصم من درجات السلوك والطلب منه كتابة تعھد خطي بعدم تكرار الغياب

يمنع غياب الطلبة في األيام التي تسبق االمتحانات او األعياد أو العطل  •

الرسمية إال بموجب تعميم من إدارة المدرسة ، في حال قيام الطالب بذلك يعتبر 

  . كما ويتم خصم درجات سلوكھم" غيابا ً بدون عذر" لغياب ا
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   :  القصيرة Uاالختبارات الصباحية .  Uج 

لوحظ أن التأخر المستمر لبعض الطالب أو تغيبھم عن حضور ھذه االختبارات أدى الى تدني 

النھائي ، في مستواھم األكاديمي وذلك ألن درجات االختبارات ھي جزء من معدل الطالب 

 . لذلك فإننا نؤكد على أھمية حضور االختبارات

 : يرجى مراعاة التالي 

حسب الجدول الذي  8:05-7:50تعقد االختبارات الصباحية القصيرة الساعة  •

  .يتم توزيعه في بداية كل فصل دراسي 

في حال تأخر الطالب عن الوقت المحدد يخسر الطالب ھذا الوقت من وقت  •

  .تم تعويضه عنهاالختبار وال ي

 يقدم في يوم عودة الطالب  Uال يعاد االختبار إال في حال احضار تقرير طبي •

Uللمدرسة   

 .  ويتم إعادة االختبار مع امتحان نھاية الفصل 

  

   :  الحصة Uالتأخر عن   U.د 

  .يجب على الطالب االلتزام بزمن الحصة والحضور في الوقت المحدد لھا  •

دقائق بين الحصص مخصصةالحضار الطالب مستلزماته  5نؤكد على وجود  •

  .من كتب وكراسات والتوجه مباشرة الى الحصة التي تليھا

في حال التأخر عن الحصة يمنع دخول الطالب إليھا إال بعد الحصول على إذن  •

  من مشرف القسم 

  .التأخر عن الحصة يؤدي الى الخصم من درجات السلوك •

ؤدي الى الحرمان من الفسحة ، التأخر بعد الدوام تكرار التأخر عن الحصص ي •

الرسمي وأخيرا الى انذار وتوصية بعدم اعادة التسجيل للعام الدراسي التالي ، 

  .مع االستمرار في خصم دراجات السلوك
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• Uالھروب من الحصة او المدرسةU    يؤدي الى اعالم ولي االمر في الحال وتوجيه

السلوك ، تكرار الھروب يؤدي التوصية بعدم انذار للطالب وخصم من درجات 

  .اعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي التالي 

  .ال يسمح للطالب بترك الصف اال بعد الحصول على اذن كتابي من المدرس •

او ... في حال الحاجة للذھاب الى االدارة الرئيسية ، الممرضة ، المحاسبة ،  •

  .اي جھة خارج حدود القسم يجب الحصول على اذن كتابي من ادارة القسم 

لن يسمح بمغادرة الحرم المدرسي إال بعد الحصول على اذن خطي من ادارة  •

  . القسم

  

   الواجبات الصفية والبيتية: ثانيا 

يتوقع من الطالب الحضور الى الصف مصطحبا ً معه كافه المستلزمات التي يحتاج .   أ

  : في حال عدم االلتزام بذلك يتم ...) كتب ، كراسات ، اقالم ، حاسبة ،  ( اليھا 

  تأخير الطالب بعد الدوام المدرسي •

  الحرمان من األنشطة المدرسية  •

  خصم من درجات السلوك •

اجباته المدرسية والتي ھي جزء من تحصيله االكاديمي في يلزم الطالب بتسليم و.   ب

  .الوقت المحدد 

 : عدم االلتزام بذلك يؤدي الى 

 إعالم ولي األمر  •

 . إلزام الطالب بتأدية واجباته المدرسية خالل الفسحة أو بعد الدوام •

  . قد يؤدي تكرار وعدم أداء الواجب البيتي الى تدنى التحصيل االكاديمى  •

فقدان الكتب ،الدفاتر المدرسيه واوراق العمل لن يسمح للطالب فى حال  •

باستنساخھا فى المدرسة بل سيفرض عليه اعادة كتابتھا خالل الفسحة او بعد 

  . انتھاء الدوام الرسمى
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  الزي المدرسي: ثالثا 

الزي الرياضي . على جميع الطلبة االلتزام بالزي المدرسي في جميع األوقات  •

 . يلبس فقط أثناء الحصة الرياضية 

يمنع لبس الجاكيتات التي فيھا صور أو كتابات أيا ً كانت ألنھا تشوه البيئة  •

ويسمح فقط بارتداء الجاكيتات ذات اللون األسود ، األزرق ، او . المدرسية

  .االبيض

  يسمح للبنات باللون الوردي •

  .لب فلوب ، واالحذية الملونة يمنع ارتداء الصنادل ، النعل ، الف •

يمنع صبغ الشعر باأللوان الفاقعة والغير العادية مثل االلوان الفضية والذھبية  •

  .الخ ... واألصفر والبنفسجي واألخضر 

  .على الطالب المحافضة على شعره قصيرا ً ولحيته مرتبة  •

 شكل منولن تكون المدرسة مسؤولة بأي   Uيمنع لبس الساعات الباھظة الثمن •

  .االشكال عن ضياعھا 

  .يمنع لبس القبعات والمناضر الشمسية داخل القسم أو داخل الصفوف •

  .االلتزام والتأكد من ان جميع أزرار القميص مقفلة ويسمح فقط بفتح الزر األول •

  

Uفي  في حال عدم االلتزام بما ورد سابقا للمدرس الحق في اتخاذ االجراءات الالزمة

... الدوام  السلوك ، الحرمان من الفسح ، االنشطة ، التأخر بعد خصم من درجات

    .الخ
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   االنضباط والسلوك: رابعا

يمنع استعمال الھواتف النقالة أو االجھزة االلكترونية أيا كان نوعھا وفي حال  •

وفي حال عدم تسليمھا . جلب اي نوع ألى المدرسة يجب تسليمھا الى إدارة القسم 

  .الى ادارة القسم والعثور عليھا مع الطالب سيتم حجزھا الى نھاية السنة الدراسية 

 . سوف يتم تفتيش الطالب في حال الشك بأنه يحمل اي من ھذه االجھزة

  .في حال جلب الكمبيوتر المحمول الى المدرسة يجب تسليمه الى ادارة القسم  •

ليس  الموسيقى والترفيه. Uيمكن استخدامه فقط باذن من االدارة ولغرض اكاديمي فقط 

  .الغرض من وجودھم داخل الحرم المدرسى

 . يمنع استعمال الكاميرات اال بعد اذن من االدارة  •

 .. يمنع جلب المواد الممنوعة من السجائر ، الروائح الكريھة ، االلعاب النارية   •

 . ب وبحوزته اي مما سبق سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحقهفي حال ضبط الطال

يمنع مخالفة العادات والقيم الدينية او االإساءة الى الدين، او ارتكاب ما يخل  •

المخالفات  ارتكاب ھذا النوع من. Uبالشرف واالمانة او االعتداء والتحرش البدنى 

  يؤدي الى فصل نھائي من المدرسة

االمتحانات عن طريق الكالم داخل القاعة االمتحانية ، او الغش في االختبارات  •

عن طريق استخدام البارشيم الورقية أو االعتداء اللفظي او الجسدي على احد 

العاملين في لجنة سير االمتحانات سيؤدي الى اتخاذ اجراءات صارمة ، للمدرسة 

  .الحق في تقرير  مدى صرامتھا

ع او شھادة رسمية صادرة من المدرسة أثناء في حال ضبط الطالب مزورا ً لتوقي •

  .المدرسة Uفصل نھائي من   Uفترة الدراسة تؤدي الى

  .يمنع منعا باتا استخدام العلكة داخل المدرسة  •

يمنع جلب المأكوالت الى المردسة بكميات كبيرة للمشاركة مع بقية الطلبة ال بعد  •

  .الحصول على اذن مسبق من االدراة 

في حاالت . لخاصة واعياد الميال د ال تسمح بھا  ادارة المدرسة االحتفاالت ا •

  .خاصة يرجى اخذ اذن مسبق بذلك من ادارة القسم 

  . يسمح باستخدام ھاتف المدرسة للحاالت الضرورية والھامة فقط  •
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 :  الزمالء و ممتلكاتھم/ احترام اعضاء الھئية المدرسية وممتلكاتھا :  خامسا ً

  

• U التحرش اللفظي اوU للمدرسة الحق في اتخاذ اجراءات صارمة :  الجسدي

جدا ً في حال حصول  اعتداء لفظي او جسدي باى شكل سواء كان عن طريق  

Twitter، Face book أو ،  SMSاللفظ أو البريد االلكتروني او 
،

tube‐You  

  .أو الرسائل الخطية، 

اي عمل . قابل للمساومة او المناقشة اتباع قوانين الصف والمدرسة واجب غير  •

يؤدي الى االخالل باليوم الدراسي يؤثر على الطلبة أو المدرسين أو اي عضو من 

، وقد  اتخاذھا Uاجراءات صارمة للمدرسة الحق في Uاعضاء المدرسة يؤدي الى 

U يؤدي الى فصلU نھائي.  

اذا ثبت اشتراك الطالب في تخريب ممتلكات المدرسة او االخرين يترتب عليه  •

واعتمادا على قوة التخريب . دفع قيمة التخريب ، يوجه انذار خطي للطالب 

  .للمدرسة الحق بفصل الطالب نھائيا ً 

الخزائن الطالبية ھي من ممتلكات المدرسة لذا الرجاء المحافظة عليھا نظيفة  •

  .مفاتيحھا وعدم فقدان 

درھم  تدفع في بداية السنة ويعاد المبلغ الى الطالب كامال  50كلفة خزانة الطلبة  •

في حالة ) درھم  25( يعاد. في حال عدم اتالفه للخزانة واعادة المفتاح الى االدارة

من المبلغ في حال اتالف  ايوال يعاد Uفقدان المفتاح ،  Uأو الخزانة Uاتالف 

  .المفتاح U فقدانU وUالخزانة 
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نؤكد بأن للمدرسة الحق في اتخاذ اي اجراء مناسب او خصم من 

درجات السلوك وذلك في حال االخالل بأي من القواعد والقوانين سابقة 

 .الذكر وذلك بعد ان تقوم لجنة االنضباط بالنظر في كل حالة على حدى

السنة الدراسية كما وللمدرسة الحق في اضافة اي قانون اخر خالل 

نقوم  بتقدم ملحقا موضحين فيه االجراءات للتوقيع عليه من   وسوف

 . قبلكم 

  

  

 : .............................................    انا الموقع ادناه الطالب

 : ............................................. الصف                   

   U قد اطلعت وفھمت ھذه الالئحة وأعد بأن التزم بما ورد فيھا منU بنود . 

  

 : ....................................... توقيع الطالب             

 : ....................................... اسم ولي األمر وتوقيعه  

 ......................................       

 : ........................................ التاريخ                      

  

  


