الفهرس
مقدمة3 ................................ ................................ ................................ ................................ :
المادة األولى :مصطلحات ومفاهيم 4 ........... ................................ ................................ :
المادة الثانية  :أهداف سياسة التقويم السلوكي7 .............. ................................ :
المادة الثالثة :األدوار والمسؤوليات7 ................................... ................................ :
املدرسة 7 ................................ ................................ ................................ ................................ :
ااملعلم 8 ................................... ................................ ................................ ................................
ألاخصائي الاجتماعي  /املرشد النفس ي8 .................................... ................................ ................................ :
ألاسرة 9 .................................. ................................ ................................ ................................ :
لجنة الضبط السلوكي باملدرسة 9 ........................................ ................................ ................................ :
هيئة التعليم 9 ........................... ................................ ................................ ................................ :
المادة الرابعة  :تحليل السلوك الطالبي 10 .......................... ................................ :
المخالفــات
:
الخامسة
المادة
21 .........................................................................................................

:

المادة السادسة  :المخالفات واإلجراءات الوقائية والتأديبية 23 ....................
المادة السابعة  :غياب الطلبة 55 ................ ................................ ................................
المادة الثامنة  :إرشادات وتوجيهات عامة55 ........................ ................................ :

سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس

2

مقدمة:
بناء على قرار رئيس املجلس ألاعلى للتعليم رقم ( )1لعام 8002م والخاص باالنضباط السلوكي وألاخالقي
باملدارس ،يضع املجلس ألاعلى للتعليم بوصفه الجهة العليا املختصة بتطوير سياسة التعليم ،الطالب ،محورا
لكل الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير التعليم ،إذ يعد الثروة الحقيقية للوطن في حاضره ومستقبله ،وتحقيقا
لرؤية  8000وأهداف استراتيجية قطر الوطنية  8012-8011م ،يسعى املجلس ألاعلى للتعليم ،إلى بناء املواطن
القطري الواثق من نفسه ،الواعي بقضايا أمته ،والقادر على تحقيق طموحات دولته فيه ،وذلك من خالل تعزيز
بناء الشخصية القطرية الطموحة ،والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية لايجابية وتقويم السلوك
السلبي ،فضال عن توفير مناخ تعليمي تربوي يتيح الفرص املثالية لنمو العالقات املتوازنة بين الطالب أنفسهم
من جهة ،وبينهم وبين معلميهم وأولياء أمورهم من جهة أخرى.
ومن منطلق أن املدرسة هي املكان الذي يعزز املسؤولية والاحترام والتميز ألاكاديمي في بيئة تعليم وتعلم
آمنة يحق فيها لكافة الطلبة واملعلمين ولاداريين وأولياء ألامور الشعور باألمن في مجتمعهم املدرس ي ،يحرص
املجلس ألاعلى للتعليم على وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مواقف وسلوكيات
الطلبة ،وعلى تحديث سياسة التقويم السلوكي ،موضحا أن الهدف ألاساس ي للسياسة هو الوصول لالنضباط
الذاتي للطلبة الذي يدفعهم ويحثهم أن يكونوا مواطنين ملتزمين بالقانون والنظام املدرس ي .وقد اشتملت
السياسة على بعض السمات السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب داخل املدرسة وخارجها ،كما صنفت
مسؤوليات املدرسة  ،ومسؤوليات الطالب تبعا للمخالفات السلوكية  ،وشملت أنماطا من العقوبات وفق ما
تقتضيه املخالفة.
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المادة األولى :مصطلحات ومفاهيم :
 .1السلوك  :كل ما يصدر من الطالب من أقوال وأفعال حركية أو لفظية صريحة أو رمزية أثناء تفاعله مع
منسوبي املدرسة وعناصر البيئة املدرسية في املواقف املختلفة.
 .8السلوك لايجابي :هو السلوك املرغوب فيه الذي يترك أثرا إيجابيا في البيئة املدرسية ويتوافق مع املعايير
املقبولة في املجتمع.
 .0السلوك السلبي :السلوك غير املرغوب فيه والذي يخالف املعايير املقبولة في املجتمع ونظم ولوائح وزارة
التعليم والتعليم العالي املعمول بها في املدارس واملستمدة من مبادئ الشريعة لاسالمية.
 .4تعزيز السلوك :ألاساليب ولاجراءات التربوية والتعليمية والتي تتخذها املدرسة بهدف تنمية السلوك
لايجابي وتكريم ألاعمال واملبادرات لايجابية الصادرة عنها.
 .5املجتمع املدرس ي :يشمل الطلبة واملوظفين وأولياء ألامور وكل من ينتفع بالتعليم سواء من داخل املدرسة أو
خارجها.
 .2حيازة املخدرات أو تعاطيها أو الترويج لها  :تعاطي أو ترويج الطالب للمخدرات داخل الحرم املدرس ي بصورة
ّ
للتعود على هذا السلوك الس يء.
فردية أو جماعية ،أو دعوة آلاخرين
 .7التدخين وتعاطي املمنوعات (السجائر – السويكة ...إلخ) :تعاطي أو ترويج الطالب للمواد املمنوعة داخل
ّ
للتعود على هذا السلوك الس يء.
الحرم املدرس ي بصورة فردية أو جماعية ،أو دعوة آلاخرين
 .2إساءة ألادب مع املعلمين/لاداريين /العاملين بالضرب :القيام باالعتداء على املعلمين /لاداريين /العاملين
بالضرب مهما كان حجم الاعتداء.
 .9إساءة ألادب مع املعلمين/لاداريين /العاملين بالقول أو لاشارة بحركات مخلة باألدب  :الاستهانة
بمعلمي/إداريي /عاملي املدرسة أو من في حكمهم وإساءة ألادب معهم بتصرفات غير الئقة كالتلفظ باأللفاظ
الجارحة مثل السب والشتم أو لاشارة بحركات أو تصرفات غير الئقة كالرمي بالطباشير أو الكتابة أو الرسم.
.10املشاجرات باأليدي مع وقوع ضرر :الاعتداء على آلاخرين وإحداث أضرار جسدية بسيطة.
.11التجمع بهدف إيذاء آلاخرين – التنمر :مشاركة الطالب مع زمالئه أو ذويه من داخل أو خارج املدرسة إليذاء
موظف أو زميل بهدف التخويف وإحداث أضرار جسدية أو نفسية.
.18التعصب القبلي/املذهبيّ :
تحيز الطالب بالقول أو الفعل للقبيلة/املذهب/البلد التي ينتمي إليه وتحريضه أو
مشاركته في املشاجرات التي تحدث مع الزمالء بهذا الشأن.
.10التهديد /استخدام ألاسلحة أو أي مواد حادة :قيام الطالب بإحضار أسلحة أو مواد حادة للمدرسة كالسكين
أو املشرط أو الشفرات الحادة بهدف التباهي بها أو لتخويف الزمالء وأي شخص باملدرسة أو استخدامها
وإحداث أضرار نفسية وجسدية مهما كان حجمها.
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.14إحضار ونشر مواد مخلة بالداب :قيام الطالب بإحضار ونشر وترويج الثقافة لاباحية كالصور وألاشرطة
واملجالت املخلة بالداب وأسماء املواقع لالكترونية التي تدعو إلى الانحالل الخلقي وإتباع املمارسات
املنافية للخال والقيم لاسالمية العربية.
.15الاستخدام الس يء للهاتف النقال :قيام الطالب باالستخدام الس يء للهاتف النقال على نحو مخل بالداب
وألاخال وإحداث أضرار ا أو إساءة لآلخرين من الطلبة واملوظفين.
.12التشبه بجنس مغاير ( الجنس آلاخر ) :حدوث اضطراب في الهوية الجنسية لدى الطالب مما ينعكس على
سلوكه وتصرفاته سواء من حيث املظهر أو التفكير.
.17التحرشات الجنسية :هي أي قول أو فعل يحمل دالالت جنسية تجاه شخص آخر بغض النظر عن مدى
رضا الطرفين فيها أو التي تنجم عن الجبر والقهر ألحدهما ،مما ينتج عنه أضرار جسمية ونفسية وأخالقية
واجتماعية.
.12تزوير ألاورا الرسمية :قيام الطالب بتزوير ألاورا الرسمية التي تصدر من مؤسسات الدولة مثل التقارير
الدورية ،الشهادات ،أورا الاستئذان ،لاجازات املرضية  ....الخ.
.19عدم الالتزام بقواعد ونظم الحافالت :قيام الطالب بسلوك غير مرغوب داخل الحافلة سواء من خالل
إصدار إزعاج أو عدم الاهتمام بنظافة الحافلة أو كل ما ُيهدد سالمة آلاخرين داخل الحافلة.
.80الغياب الكامل :غياب الطالب يوما دراسيا كامال بدون عذر مقبول في ألايام العادية وألايام التي تسبق
لاجازات الرسمية أو التي تليها دون عذر طبي أو عذر تقبله إدارة املدرسة.
.81الهروب من املدرسة أثناء اليوم الدراس ي :خروج الطالب من املدرسة خالل الدوام الرسمي دون إذن إدارة
املدرسة.
.88الزي املدرس ي :هو الزي املنصوص عليه في الالئحة التنفيذية لقرار رئيس املجلس ألاعلى للتعليم رقم ""1
لسنة  8002والخاص باالنضباط السلوكي وألاخالقي باملدارس.
.80لاضرار بالبيئة الصفية واملدرسية :لاضرار بالبيئة الصفية واملدرسية مثل رمي املخلفات وألاورا أو عدم
الاهتمام بالنظافة العامة أو تكسير وقلع ألاشجار والعبث بحديقة املدرسة ومرافقها أو ترك صنابير املياه
مفتوحة أو الكتابة على الجدران أو العبث بأجراس وطفايات الحريق.
.84إتالف وسرقة ممتلكات املدرسة وآلاخرين :إقدام الطالب على الاستيالء أو العبث بممتلكات زمالئه من
الطلبة مثل ألاقالم والكراسات والكتب أو إتالف ممتلكات املوظفين والعبث بها مثل أقالم السبورة
والسيارات وامللفات وألاجهزة الخاصة باملعلمين وأي ملكية تعود للموظفين أو للمدرسة بشكل عام.ويدخل
في حكمها أيضا السرقة الفكرية.
.85الاستخدام الس يء لإلنترنت :إساءة استخدام الطالب لإلنترنت من خالل التصفح في مواقع ممنوعة أو
املشاركة في تدوين ما هو غير إيجابي سواء باملدح أو الذم تجاه زمالئه أو موظفي املدرسة أو املجلس ألاعلى
للتعليم في مواقع التواصل الاجتماعي أو سوء استخدام لانترنت على أجهزة معامل الحاسب آلالي وجهاز
الحقيبة لالكترونية أو موقع التعليم لالكتروني.
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.82رفض الطالب لإلجراءات لادارية الصادرة بحقه :عدم تقبل الطالب ألي إجراء يتم اتخاذه من قبل إدارة
املدرسة أو عدم تطبيقه أو ادعاء الطالب بالكذب على العاملين بهدف التهرب من املسؤولية.
.87التأخر الصباحي /التأخر عن الطابور الصباحي :تأخر الطالب بدون عذر مقبول عن بدء الدوام املدرس ي
صباحا بعد قرع الجرس الصباحي ،وعدم حضور الطابور الصباحي الذي ُيعتبر بداية برنامج اليوم الدراس ي.
.82التأخير عن الحضور في الوقت املحدد لبدء الحصة الدراسية :تعمد تأخر الطالب عن حضور الحصة
الدراسية ودخوله بعد املعلم بدون عذر مقبول.
.89الهروب من الحصص الدراسية :غياب الطالب عن بعض الحصص الدراسية في اليوم الدراس ي بدون عذر
من إدارة املدرسة.
.00عدم الاهتمام باملظهر العام :عدم التزام الطالب باملظهر العام املناسب مثل النظافة الشخصية ،النظافة
العامة ،قصة الشعر ،ألاظافر ،إظهار الزينة وارتداء لاكسسوارات أو وضع مساحيق التجميل ،ارتداء
ألاحذية والجوارب امللونة  ....الخ.
.01إحضار املواد أو ألالعاب الخطرة داخل املدرسة :قيام الطالب بإحضار كل ما ليس له عالقة بالعملية
التعليمية أو التي قد تتسبب في إثارة الفوض ى لعملية التعليم مثل ألالعاب النارية والبخاخات الغازية
واملواد الكيميائية وألاجهزة لالكترونية وألالعاب وأقالم الليزر  ....الخ.
ّ
.08إتالف املصادر :قيام الطالب بإتالف مصادر التعلم بتمزيقها أو ضياعها ،أو ضياع الكتب املستعارة وعدم
ّ
إرجاعها ملركز مصادر التعلم.
 .00الفصل املؤقت  :هو فصل الطالب عن املدرسة لعدد من ألايام تقررها لجنة الضبط السلوكي في املدرسة
على أال تتجاوز خمسة أيام في املرة الواحدة ملخالفات الدرجة الثالثة والرابعة و ثالثة أيام ملخالفات الدرجة
ألاولى والثانية.
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المادة الثانية  :أهداف سياسة التقويم السلوكي:
ُ
 .1توفير مرجعية ثابتة تحدد املعايير ولاجراءات الواجب اتخاذها لتهيئة بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة على
التعليم والتعلم والالتزام بقوانين املدرسة وحماية الطلبة من الانحراف السلوكي.
 .8تعريف املوظفين والطلبة وأولياء ألامور بالقوانين وألانظمة الخاصة بالسلوك داخل املدرسة وأهمية
الالتزام بها مما ُيحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلبة.
 .0تنمية العالقة بين املعلم والطالب على أسس تربوية سليمة.
 .4تهيئة البيئة التربوية والتعليمية املناسبة للطلبة واملعلمين وإدارة املدرسة لتحقيق أهداف العملية
التعليمية.
 .5الارتقاء بالسلوكيات لايجابية وتعزيزها والحد من السلوكيات السلبية لدى الطلبة بكافة الوسائل
التربوية املمكنة.
 .2توفير أساليب واضحة للعاملين في امليدان التربوي للتعامل مع السلوكيات وفق أسس تربوية مقننة
ومناسبة.
 .7تجنب ألاساليب غير التربوية في التعامل مع سلوكيات الطلبة غير املرغوبة.
 .2تأكيد مفهوم العمل الجماعي في إدارة الشؤون التربوية باملدرسة.
 .9كسب ثقة أولياء ألامور من خالل توحيد لاجراءات واملساواة والعدالة.

المادة الثالثة :األدوار والمسؤوليات:
إن تشجيع السلوك لايجابي يقع على عاتق املجتمع املدرس ي ككل ،ولتنفيذ السياسة بشمولية البد من قيام
الجميع بمسؤولياتهم املناطة بهم والتي تتمثل في آلاتي:

املدرسة :
 .1تأمين مستوى علمي وتعليمي مميز ُيناسب احتياجات جميع الطلبة.
 .8تنمية شخصية الطلبة بشكل إيجابي.
 .0توفير بيئة آمنة ومحفزة للجميع.
 .4توعية الطلبة وأولياء أمورهم والعاملين باملدرسة بقواعد السلوك واملواظبة من خالل الوسائل
املختلفة.
 .5معاملة الطلبة والعاملين باحترام وعدل ومساعدتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم.
 .2التشجيع على الانضباط الذاتي (سواء للطلبة أو العاملين) والعمل على تعزيز السلوك لايجابي.
 .7التواصل الدائم مع أولياء ألامور والانتقال من مبدأ املصلحة املشتركة إلى الشراكة في التربية.
 .2دراسة املخالفات السلوكية املرتكبة من قبل الطلبة والواردة بهذه القواعد بعد حدوثها مباشرة
والتوصية باتخاذ لاجراءات التي تتناسب مع املخالفة املرتكبة من قبل الطالب املخالف.
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 .9تنفيذ لاجراءات الخاصة بكل درجة من درجات املخالفات املتعلقة بالجانب لاداري التربوي.
 .10تنفيذ القرارات التي يتم التوصل إليها من قبل لجان تقويم السلوك /التوجيه ولارشاد.
 .11توثيق املخالفات السلوكية للطلبة إحصائيا ونوعيا خالل العام الدراس ي ورفعها للجهات املختصة في
وزارة التعليم والتعليم العالي.
 .18تعزيز القيم التربوية من خالل لاطار العام للتربية القيمية والثقافة ألاسرية.
 .10السعي لحل املخالفات ولاشكاليات قبل تفاقمها داخليا.

املعلم:
 .1أن يكون مربيا مثاليا داخل وخارج الحرم املدرس ي.
 .8أن يكون قدوة في املظهر وامللبس والتصرفات.
 .0يتحلى بالصبر والتفهم والعدالة.
 .4يحترم الطلبة ويمتنع عن لاهانة والتجريح.
 .5العمل على مواكبة املستجدات في مجال التربية والتعليم وتطوير نفسه مهنيا.
 .2الابتعاد عن توظيف انتماءاته أو الترويج لها بين الطلبة.
 .7تحفيز الطلبة وحثهم على الالتزام بالسلوكيات لايجابية والقيم الفاضلة والقدوة الحسنة.
 .2رصد املخالفات السلوكية املرتكبة من قبل الطلبة داخل الفصل وخارجه.
 .9الالتزام بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التربوية التي تضمنتها قواعد السلوك املتعلقة برسالته التربوية
داخل املدرسة وخارجها.
 .10التواصل املستمر مع أولياء ألامور لتعزيز مفهوم الشراكة املجتمعية والتربوية في بناء شخصية الطالب
ومعالجة املخالفات السلوكية.

ألاخصائي الاجتماعي  /املرشد النفس ي:
.1
.8
.0
.4
.5
.2
.7
.2

أن يكون مربيا مثاليا داخل وخارج الحرم املدرس ي.
أن يكون قدوة في املظهر وامللبس والتصرفات.
يتحلى بالصبر والتفهم والعدالة.
يحترم الطلبة ويبني عالقات إيجابية مع معهم.
العمل على مواكبة املستجدات في مجال التربية والتعليم والارشاد والتوجيه الطالبي .
التعاون التام مع إدارة املدرسة في إيجاد مناخ جيد من العالقات لايجابية بين الطلبة وتفعيل الجانب
التثقيفي والتوعوي بقواعد السلوك واملواظبة للطلبة وأولياء أمورهم.
دراسة حاالت الطلبة املرتكبين للمخالفات السلوكية التي تتضمنها القواعد واتخاذ ألاساليب لارشادية
املناسبة لكل حالة.
الالتزام بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التربوية التي تضمنتها قواعد السلوك املتعلقة برسالته التربوية
داخل املدرسة وخارجها.
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 .9التواصل املستمر مع أولياء ألامور لتعزيز مفهوم الشراكة املجتمعية والتربوية في بناء شخصية الطالب
ومعالجة املخالفات السلوكية.
 .10السعي لحل املشكالت الطالبية داخليا في أقصر وقت ممكن منعا لتفاقمها.
 .11رصد املخالفات الطالبية الشائعة ودراستها واقتراح الحلول لها.

ألاسرة :
.1
.8
.0
.4
.5
.2
.7
.2
.9

أن يكون الوالدان قدوة حسنة ألبنائهم في املظهر وامللبس والتصرفات.
الالتزام بقانون حقو الطفل وقانون التعليم لالزامي رقم  85لسنة 8001م.
املتابعة املستمرة ملستوى التحصيل الدراس ي ألبنائهم.
إكساب ألابناء املفاهيم السلوكية لايجابية تجاه املدرسة واملجتمع وتعزيزها في شخصياتهم.
تجنب أسلوب العنف في التعامل مع ألابناء.
الاطالع على جميع أنظمة وتعليمات املدرسة ومناقشتها مع أبنائهم.
التعاون مع املدرسة في تنفيذ التوصيات الواردة من إدارة املدرسة ملصلحة أبنائهم.
التواصل املستمر مع إدارة املدرسة واملعلمين وحضور الاجتماعات املدرسية.
توعية أبنائهم وتشجيعهم لالمتثال للنظمة والتعليمات املدرسية.

لجنة الضبط السلوكي باملدرسة :
 .1وضع أسس ومعايير ثابتة عند التعامل مع سلوك الطلبة في املجتمع املدرس ي.
 .8بحث ودراسة مشكالت الطلبة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .
 .0اتخاذ القرارات املناسبة في املشكالت السلوكية وألاخالقية بما يتوافق مع السياسة.
 .4النظر في العقوبات الخاصة بالطلبة وفي املشكالت الطارئة وغير املدرجة في السياسة.

هيئة التعليم :
يقوم املكتب املختص في هيئة التعليم باملهام التالية :
 .1توعية وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم ومنظومة العمل التربوي باملدارس بقواعد السلوك واملواظبة بالوسائل
لاعالمية التربوية املتاحة وتوعية املجتمع املدرس ي بمسؤولياتهم الواردة في سياسة التقويم السلوكي.
 .8دراسة الحاالت املختلفة لسلوك الطلبة واملحولة من املدارس لوضع ووضع الحلول املناسبة لها مثل :
أ .أخذ تعهد على الطالب وولي ألامر بعدم تكرار املخالفة.
ب .تغيير البيئة املدرسية للطالب .
ج .حرمان الطالب من الدوام الرسمي والسماح له بدخول الاختبارات.
د .الشطب وإحالته إلى التعليم املوازي.
هـ .إعادة قيد الطلبة باملدارس في حالة تعديل السلوك.
 .0التعاون والتواصل مع الجهات ذات العالقة مثل (العوين – اللجنة الوطنية لحقو لانسان – املؤسسة
القطرية لحماية املرأة والطفل  ... -وغيرها).
سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس
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المادة الرابعة  :تحليل السلوك الطالبي :
أ -السلوكيات لايجابية (السوية) :
 السلوك املفترض من الطالب :
 .1تأدية العبادات والواجبات الدينية.
 .8الالتزام بالدوام الرسمي واحترام التوقيت املدرس ي.
 .0املشاركة لايجابية في ألانشطة واملسابقات املدرسية .
 .4املحافظة على ممتلكات املدرسة وممتلكات آلاخرين.
 .5الالتزام بالصد وألامانة وأدب الحديث وحسن الخلق.
 .2الالتزام بالزي املدرس ي /الزي الرياض ي للمدرسة.
 .7الالتزام بالهدوء في الفصول واملمرات املدرسية وفي الحافالت املدرسية.
 .2اتباع القوانين ولارشادات والقواعد املدرسية.
 .9احترام آلاخرين وتقدير آرائهم وأفكارهم.
 .10تبليغ إدارة املدرسة عن السلوكيات غير السوية الظاهرة في املجتمع والتعاون مع املدرسة في عالجها.
 .11تجنب جلب كل ما يمنع استخدامه داخل املدرسة مثل (الهواتف النقالة – ألاجهزة وألادوات الخطرة-
املفرقعات  ...وغيرها).
 .18احترام املعلمين وموظفي املدرسة وتقديرهم والالتزام بأدب الحديث معهم.

 أشكال تعزيز السلوك لايجابي:
 )1التعزيز املعنوي :
يتمثل في عبارات الثناء ولاطراء والتشجيع التي يوجهها املعلم للطالب أو يدونها استحسانا ألعماله
الكتابية وإنجازاته الدراسية ،وكذلك شهادات التقدير ،وكتب الشكر ،ولوحات الشرف ،والنشر
بصحف الحائط ،والدوريات واملجالت التي تصدرها املدرسة أو الوزارة  ،باإلضافة إلى الرحالت
والحفالت ،واحتفاالت التكريم  ...وغيرها
 )8التعزيز املادي:
مثل الحوافز العينية والهدايا واملكافآت بأشكالها املختلفة.

 ضوابط تعزيز السلوك لايجابي:
.1
.8
.0
.4

أن يعقب التعزيز حدوث السلوك املرغوب فيه مباشرة.
أن تكون فرص التعزيز متاحة أمام الجميع بصورة عادلة.
أن يتناسب في النوع والدرجة مع السلوك املراد تعزيزه.
أن يوجه التعزيز إلى الاستجابة الصادرة عن الطالب وليس إلى شخص الطالب وذلك تحاشيا
ملا قد يحدث من أثر عكس ي على الطالب نفسه أو على أقرانه.

سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس
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 .5أن تتنوع أساليب التعزيز بين ألاساليب املعنوية واملادية (اللفظية وغير اللفظية).
 .2عدم تكرار املكافأة للطلبة أنفسهم ومراقبة عملية منح الجوائز دون إفراط أو تفريط.
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المادة الخامسة  :المخالفات :
تصنف املخالفات السلوكية إلى أربع درجات مرتبة بحسب حدتها تصاعديا من الدرجة ألاولى إلى الدرجة الرابعة وهي كالتي:
مخالفات الدرجة األولى

 .1التأخير عن الحضور في
الوقت املحدد لبدء الحصة
الدراسية.
 .8الخروج من الفصل أو
الدخول إليه دون استئذان.
 .0إثارة الفوض ى داخل
الفصل واملدرسة (العبث
باملاء – الصوت العالي –
العبث باألجهزة – الحديث
الجانبي مع الزمالء.)....
 .4تناول ألاطعمة أو
املشروبات أثناء الدرس دون
استئذان.
 .5املقاطعة املستمرة غير
الهادفة لشرح املعلم.
 .2النوم داخل الفصل.

مخالفات الدرجة الثانية

 .1الهروب من الحصص
الدراسية.
 .8إحضار الهواتف النقالة.
 .0التعصب القبلي أو املذهبي.
 .4املشاجرات البسيطة أو
التشابك باأليدي بدون وقوع
ضرر.
 .5الشجار مع الزمالء بالتلفظ
بألفاظ غير الئقة.
 .2لاضرار بالبيئة الصفية
واملدرسية.
 .7عدم الالتزام بالزي املدرس ي.
 .2عدم الاهتمام باملظهر العام.
.9عدم الالتزام بقواعد ونظم
الحافالت.

مخالفات الدرجة الثالثة

مخالفات الدرجة الرابعة

 .1حيازة السجائر والسويكة.

 .1حيازة املخدرات أو تعاطيها
أو الترويج لها.

 .8الهروب من املدرسة أثناء
اليوم الدراس ي.
 .0إتالف وسرقة ممتلكات
املدرسة وآلاخرين.
 .4إساءة ألادب مع املعلمين/
لاداريين /العاملين بالقول أو
لاشارة بحركات مخلة باألدب.

 .8التدخين وتعاطي
املمنوعات ( السجائر -
السويكة).
 .0إساءة ألادب مع املعلمين/
لاداريين /العاملين
بالضرب.

 .5إحضار واستخدام املواد أو  .4التجمع بهدف إيذاء
آلاخرين – التنمر.
ألالعاب الخطرة داخل
املدرسة (ألالعاب النارية،
البخاخات الغازية امللونة
وغيرها).

 .5حيازة أو استخدام ألاسلحة
أو أي مواد حادة
(السكاكين وغيرها).

 .2املشاجرات باأليدي مع
وقوع ضرر.

 .2إحضار ونشر مواد مخلة
بالداب.
 .7الاستخدام الس يء للهاتف
النقال.

 .7عدم أداء الواجبات
املدرسية.

 .10رفض الطالب لإلجراءات
لادارية الصادرة بحقه.

 .2عدم إحضار الكتب أو
مستلزمات املواد الدراسية.

 .11الاستخدام الس يء لإلنترنت.

.9التحرشات الجنسية.

.9التوقيع عن ولي ألامر.

 .10تزوير ألاورا الرسمية.

 .10التأخر الصباحي /التأخر
عن الطابور الصباحي.

 .11الاستعراض بالسيارات أو
القيادة برعونة أمام
مداخل املدارس.

 .11عدم املشاركة في
الطابور الصباحي.

 .2التشبه بجنس مغاير
(الجنس آلاخر) .

 .18إتالف املصادر.

سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس
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المادة السادسة  :المخالفات واإلجراءات الوقائية
والتأديبية

أوال  :مخالفات الدرجة ألاولى :
أ .لاجراءات الوقائية ملخالفات الدرجة ألاولى:
اإلجراءات الوقائية

المخالفات

 .1املتابعة املستمرة لحضور الطلبة في جميع الحصص الدراسية.

 .1التأخير عن الحضور في
الوقت املحدد لبدء الحصة  .8استخدام ألاساليب الحديثة والجاذبة في تقديم الدروس وتنويعها.
الدراسية.
 .0التأكيد على الطلبة بأهمية الالتزام والتقيد بمواعيد الحصص الدراسية.
 .4تنمية مهارة إدارة الفصل لدى املعلمين.
 .8الخروج من الفصل أو
الدخول إليه دون
استئذان.

 .1توعية الطلبة بأهمية الاستئذان والانضباط داخل الفصل وخارجه وتدعيمه بالنصوص
الشرعية.
 .8املتابعة الدقيقة املستمرة لحضور الطلبة جميع الحصص الدراسية من قبل إدارة
املدرسة.
 .0تنمية احترام املعلم.
 .4متابعة املعلم الحضور اليومي في كل حصة دراسية.

 .0إثارة الفوض ى داخل
الفصل واملدرسة (العبث
باملاء – الصوت العالي –
العبث باألجهزة -الحديث
الجانبي مع الزمالء .)...

 .1تعريف أولياء ألامور والطلبة باللوائح وألانظمة املدرسية.
 .8وضع حوافز لتعزيز السلوكيات لايجابية.
 .0احتواء الطلبة املشاغبين وإشراكهم في ألانشطة املختلفة كل حسب ميوله.
 .4جعل الطالب محورا للعملية التعليمية في الحصة.
 .5مراعاة الفرو الفردية بين الطلبة.
 .2تعزيز قيمة احترام املعلم.

.4تناول ألاطعمة أو
املشروبات أثناء الدرس
دون استئذان.

 .1تذكير الطلبة بقوانين املدرسة املتمثلة بعدم تناول ألاطعمة واملشروبات أثناء الدرس.
 .8إشراك الطلبة في عملية التعلم وجعلهم محورا لها.
 .0استخدام ألاساليب املشوقة لجذب الطلبة لفعاليات الدرس املختلفة.

سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس
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المخالفات

 .5املقاطعة املستمرة غير
الهادفة لشرح املعلم.

اإلجراءات الوقائية

 .1تهيئة بيئة جاذبة للطلبة من خالل ما يقدم من طريق تدريس شيقة وأنشطة متنوعة.
 .8التأكيد على املعلمين بتوضيح التوجيهات للطلبة من خالل الحصة الدراسية.
 .0التأكيد على املعلمين بتنويع طرائق التدريس.

 .2النوم داخل الفصل.

 .1توعية أولياء ألامور والطلبة بضرورة تنظيم الوقت والنوم مبكرا.
 .8التأكيد على املعلمين بضرورة التنويع في أساليب التدريس وعرض أنشطة مشوقة
ومحفزة والحرص على مشاركة الطلبة في تنفيذ هذه ألانشطة.

 .7عدم أداء الواجبات
املدرسية.

 .1توعية أولياء ألامور والطلبة بأهمية الواجبات املدرسية.
 .8الاعتدال في تكليف الطلبة بالواجبات املدرسية.
 .0التنسيق بين املعلمين في تكليف الطلبة بالواجبات املختلفة.
 .1توعية الطلبة بأهمية إحضار الكتب املدرسية والاستفادة منها.

 .2عدم إحضار الكتب أو
مستلزمات املواد الدراسية .8 .التأكيد على أولياء ألامور بممارسة دورهم التربوي في املتابعة.
 .9التوقيع عن ولي ألامر.

 .1توعية الطلبة بأهمية الالتزام باألنظمة والتعليمات املدرسية.
 .8تعزيز القيم التربوية في نفوس الطلبة وخاصة فيما يتعلق باألمانة.
 .0التأكيد على أولياء ألامور بأهمية التواصل مع املدرسة.

 .10التأخر الصباحي/
التأخر عن الطابور
الصباحي وعدم املشاركة
فيه.

 .1التأكيد على أولياء ألامور بممارسة دورهم التربوي في املتابعة.
 .8التأكيد على الطلبة بأهمية الالتزام واملواظبة والتقيد بمواعيد الدراسة في اليوم
املدرس ي.
 .0التأكد من أهمية حضور الطلبة للطابور الصباحي واملشاركة فيه.
 .4جذب الطلبة لحضور الطابور الصباحي من خالل التنويع في ألانشطة ولاعالن عن
القرارات والتعاميم املرتبطة بالطلبة.
 .5إشراك الطلبة املتأخرين عن الطابور الصباحي في ألانشطة الصباحية بهدف الالتزام
بالحضور حتى يصبح سلوكا اعتياديا.
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ب .لاجراءات التأديبية ملخالفات الدرجة ألاولى:
اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى
 .1التأخير عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية.
 .8الخروج من الفصل أو الدخول إليه دون استئذان.
 .0إثارة الفوضى داخل الفصل والمدرسة (العبث بالماء – الصوت العالي – العبث باألجهزة – الحديث الجانبي مع
الزمالء)..
 .4تناول األطعمة أو المشروبات أثناء الدرس دون استئذان.
 .5المقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

تكرار المخالفة للمرة األولى والثانية
:

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من
قبل املعلم عند مباشرة املوقف
وبأسلوب تربوي حكيم يعزز
السلوك لايجابي.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .1أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر والتنسيق معه لتعديل السلوك.
 .0دراسة حالة الطالب السلوكية للمساعدة في
التوجيه ولارشاد.

تكرار المخالفة للمرة الرابعة:
إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .1أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .8استدعاء ولي ألامر وأخذ تعهد خطي بعدم تكرار
املخالفة.

تكرار المخالفة للمرة الخامسة:

 .1فصل مؤقت للطالب من املدرسة.

إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة والجزاء
التأديبي.

في حال تكرار املخالفة
ألكثر من ذلك يتم إحالة
الطالب إلى الجهة
املختصة في هيئة التعليم

التخاذ القرار املناسب.
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مالحظة  :1لو تم تكرار المخالفة من أكثر من طالب لمعلم واحد فقط
دون غيره ،يتم إجراء دراسة عن أسباب ذلك وإعادة تقييم أداء
المعلم ووضع الخطط والبرامج العالجية.
مالحظة  :2تعامل كل مخالفة من المخالفات السابقة على حدة ،وكل
مخالفة يتم التدرج في تنفيذ اإلجراءات التأديبية لها.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى
 .2النوم داخل الفصل.
 .7عدم أداء الواجبات المدرسية.
 .2عدم إحضار الكتب أو مستلزمات المواد الدراسية.
دور المعلم

دور المدرسة

مالحظات عامة

تكرار المخالفة للمرة األولى والثانية والثالثة :

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل املعلم عند
مباشرة املوقف وبأسلوب تربوي حكيم يعزز السلوك
لايجابي.
 .8إشعار ولي ألامر هاتفيا باملخالفة في املرة الثالثة.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة والخامسة (للمعلم الواحد/
المادة الواحدة):

 .1أخذ تعهد خطي من الطالب وولي
ألامر بعدم تكرار املخالفة.

 .8إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .8دراسة حالة الطالب السلوكية
والاجتماعية للمساعدة في تقديم
التوجيه ولارشاد والعالج املناسب
له ،وفي حالة النوم املستمر يتم
دراسة حالة الطالب الصحية.

 .1إشعار ولي ألامر هاتفيا باملخالفة ولاجراءات
املتخذة.

مالحظات عامة :
مالحظة  :1لو تم تكرار المخالفة من أكثر من طالب لمعلم واحد فقط
دون غيره ،يتم إجراء دراسة عن أسباب ذلك وإعادة تقييم أداء
المعلم ووضع الخطط والبرامج العالجية.
مالحظة  :2تعامل كل مخالفة من المخالفات السابقة على حدة ،وكل
مخالفة يتم التدرج في تنفيذ اإلجراءات التأديبية لها.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى
 .9التوقيع عن ولي األمر.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

تكرار المخالفة للمرة األولى والثانية:

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل
املعلم عند ضبط املخالفة وبأسلوب
تربوي حكيم يعزز السلوك لايجابي.
 .8مصادرة الورقة املزورة.
 .0إشعار ولي ألامر هاتفيا باملخالفة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم
تكرار املخالفة.

 .8إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .8إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب
السلوكية والتنسيق معه لتعديل
السلوك.

تكرار المخالفة للمرة الخامسة:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب وولي ألامر
بعدم تكرار املخالفة.

 .8إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .8التنسيق مع ولي ألامر لتعديل السلوك.

 .1مصادرة الورقة املزورة.

 .1مصادرة الورقة املزورة.

 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى
 .10التأخر الصباحي /التأخر عن الطابور الصباحي.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات

تكرار المخالفة للمرة األولى والثانية:

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل إدارة
املدرسة عند مباشرة املخالفة وبأسلوب
تربوي حكيم يعزز السلوك لايجابي.
 .8التواصل مع ولي ألامر وإشعاره باملخالفة
ولاجراءات املترتبة في حال تكرار املخالفة
ومعرفة ألاسباب.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب
السلوكية .
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1استدعاء ولي ألامر للبحث عن أسباب
التأخير والتنسيق مع إدارة املدرسة
للبحث عن عالج للمشكلة.
تكرار المخالفة للمرة الخامسة:
في حال تكرار املخالفة ألكثر من
 .1استدعاء ولي ألامر وأخذ تعهد خطي عليه ذلك ،يتم استدعاء ولي ألامر
الستالم الطالب وإعادته إلى
بعدم تكرار املخالفة.
املنزل ويتم احتساب ذلك اليوم
غيابا كامال للطالب .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى

.11

عدم المشاركة في الطابور الصباحي (حضور الطالب للمدرسة في الوقت المحدد ،إال أنه ال يشارك في
الطابور الصباحي).
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1التنبيه الشفهي من قبل إدارة املدرسة
للطالب وبأسلوب تربوي حكيم يعزز
السلوك لايجابي.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1أخذ تعهد على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إشعار ولي ألامر باملخالفة وأخذ تعهد
خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1دراسة حالة الطالب السلوكية من قبل
لجنة الضبط السلوكي باملدرسة.
 .8استدعاء ولي ألامر وأخذ تعهد خطي
بعدم تكرار املخالفة.

مالحظة  :1يتم استثناء الطلبة الذين لديهم مشاكل صحية من حضور
الطابور الصباحي.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة األولى
 .18إتالف المصادر.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1التنبيه الشفهي من قبل إدارة املدرسة
للطالب وبأسلوب تربوي حكيم يعزز
السلوك لايجابي.
 .8إشعار ولي ألامر باملخالفة والتعويض
بدفع قيمة ما أتلفه الطالب.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر باملخالفة ولاجراءات
املتخذة ،والتعويض بدفع قيمة ما أتلفه
الطالب.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إشعار ولي ألامر باملخالفة ولاجراءات
املتخذة.
 .8حرمان الطالب من استعارة الكتب
واملصادر حتى يتم إصالح ما أتلفه أو دفع
قيمة املواد التي أتلفها .
مالحظة :
يجوز استثناء الطالب من الدفع أو إصالح ما أتلفه في حالة
عدم التعمد.
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ثانيا  :مخالفات الدرجة الثانية :
أ .لاجراءات الوقائية ملخالفات الدرجة الثانية:
المخالفات

 .1الهروب من الحصص
الدراسية.

اإلجراءات الوقائية

 .1تهيئة البيئة الصفية الجاذبة للطلبة من خالل ما يقدم من طر تدريس وأنشطة.
 .8متابعة املعلم لبيان الحضور في جميع الحصص الدراسية.
 .0توعية الطلبة بالجزاءات والعواقب التي تترتب على الهروب من الحصص.

 .8إحضار الهواتف
النقالة.
 .0التعصب القبلي أو
املذهبي.

 .1التنبيه على الطلبة بتجنب إحضار تلك ألاجهزة.
 .8تفعيل وسيلة اتصال هاتفية للطلبة تمكنهم من الاتصال بأولياء أمورهم وقت الضرورة.
 .1غرس القيم التربوية والدينية في نفوس الطلبة من خالل املحاضرات والندوات  ...وغيرها.
 .8تعميق روح ألالفة والاحترام املتبادل وحسن التعامل بين الطلبة.
 .1املتابعة املستمرة للطلبة في وقت الاستراحات وأثناء خروجهم من املدرسة.

 .4املشاجرات البسيطة
أو التشابك باأليدي بدون  .8تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية ورياضية للطلبة أثناء الاستراحات.
وقوع ضرر.
 .0وضع نظام لتعزيز السلوكيات لايجابية في املدرسة.
 .5الشجار مع الزمالء
بالتلفظ بألفاظ غير
الئقة.

 .1التأكيد على املعلمين بالتوجه إلى الفصول الدراسية مبكرا.
 .8لاشراف املستمر على الطلبة في وقت الاستراحات وأثناء خروجهم من املدرسة.
 .0تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية للطلبة.
 .4توعية الطلبة بقيمة الاحترام وحسن التعامل مع آلاخرين.
 .1توعية الطلبة بأهمية املحافظة على املمتلكات العامة.

 .2لاضرار بالبيئة
الصفية أو املدرسية
 .8تنمية الشعور باملسؤولية والانتماء للمدرسة.
(تمزيق اللوحات –
 .0توعية الطلبة بأهمية املحافظة على جمال ونظافة البيئة املدرسية.
اقتالع النباتات – الكتابة
على الجدران  ...وغيرها) .4 .تخصيص حاويات وتوزيعها في جميع أنحاء املدرسة لرمي املخلفات.
 .5تنظيم حمالت توعوية مستمرة لحث الطلبة على احترام النعم.
 .2توعية الطلبة بأهمية ترشيد استهالك املاء والكهرباء.
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المخالفات

 .7عدم الالتزام بالزي
املدرس ي.

اإلجراءات الوقائية

 .1تزويد أولياء ألامور بمواصفات الزي الرسمي للمدرسة قبل بدء العام الدراس ي والتأكيد
على ضرورة التقيد به.
 .8حصر حاالت الطلبة من ذوي ألاسر املحتاجة والتواصل مع املؤسسات الخيرية لتقديم
املعونة املناسبة لهم.
 .0حصر الحاالت املرضية في املدرسة التي تمنع من املشاركة في الحصص الرياضية.

 .2عدم الاهتمام باملظهر  .1توعية الطلبة وأولياء ألامور بأهمية نظافة الجسم وامللبس.
العام.
 .8لاشراف املستمر على الطلبة بداية اليوم الدراس ي للتأكد من النظافة وقص ألاظافر
والشعر.
 .0تعزيز قيمة النظافة من خالل املسابقات املدرسية.

 .9عدم الالتزام بقواعد
ونظم الحافالت.

 .1وضع حوافز للطالب املثالي وامللتزم بقوانين استخدام الحافالت.
 .8توعية الطلبة بأهمية الانتظام في حياته.
 .0عرض برامج توعوية وتثقيفية وترفيهية للطلبة في الحافالت للحد من الفوض ى واملشاجرات
بينهم.

 .10رفض الطالب
لإلجراءات لادارية
الصادرة بحقه.

 .11الاستخدام الس يء
لإلنترنت.

 .1التعريف باللوائح والنظم املدرسية.
 .8توعية الطلبة بأهمية احترام القرارات الصادرة من املدرسة.
 .0التأكيد على أولياء ألامور بضرورة التعاون مع املدرسة في تنفيذ القرارات الصادرة بحق
أبنائهم.
 .1توعية الطلبة بمخاطر الاستخدام الس يء لإلنترنت.
 .8توجيه أولياء ألامور بتثقيف أبنائهم حول استخدامات لانترنت واملواقع املحظورة.
 .0تعريف الطلبة باللوائح وألانظمة الخاصة باستخدام الانترنت وشبكات التواصل
الاجتماعي.
 .4تطبيق برامج الحظر على املواقع غير املناسبة.
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ب .لاجراءات التأديبية ملخالفات الدرجة الثانية:
اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .1الهروب من الحصص الدراسية.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي
من قبل املعلم في املرة ألاولى.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة.

 .1دراسة حالة الطالب السلوكية والاجتماعية
للمساعدة في تقديم التوجيه ولارشاد والعالج
املناسب له.
 .2أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .0إشعار ولي ألامر بعدم تكرار املخالفة.

تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات املخالفة.

إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة.

 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة ولاجراءات
املتخذة ،وأخذ تعهد خطي بعدم التكرار.

تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1فصل مؤقت للطالب من املدرسة .

إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة.

 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة والجزاء التأديبي
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من الفصل
بااللتزام بالسلوك الحسن.

في حالة تكرار املخالفة
يتم إحالة الطالب إلى
الجهة املختصة في هيئة
التعليم.

مالحظة  :1يتم احتساب المخالفة لكل مادة تم الهروب من حصتها على
حدة ،ويتم التدرج في تنفيذ الجزاءات التأديبية حسب المادة.
مالحظة  :2لو تم تكرار المخالفة من أكثر من طالب لمعلم واحد فقط
دون غيره ،يتم إجراء دراسة عن أسباب ذلك وإعادة تقييم أداء
المعلم ووضع الخطط والبرامج العالجية.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .8إحضار الهواتف النقالة.
دور المدرسة

دور المعلم

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل
املعلم بعدم إحضار الهاتف مرة
أخرى .

مالحظات عامة

يتم إعادة الهاتف للطالب بعد
نهاية اليوم املدرس ي.

 .8ضبط الهاتف وتسليمه إلى إدارة
املدرسة.
 .1ضبط الهاتف وتحويل الطالب إلى
إدارة املدرسة.

تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب
السلوكية والتنسيق معه لتعديل
السلوك.
 .8أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .0مصادرة الهاتف النقال وإعادته إلى ولي
ألامر.

 .1ضبط الهاتف وتحويل الطالب إلى
إدارة املدرسة.

تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1تكرار الخطوات  8و 0السابقة.
 .8فصل مؤقت للطالب عن املدرسة.
 .3استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة
ولاجراءات املتخذة ،وأخذ تعهد خطي
عليه بعدم التكرار.
 .4مصادرة الهاتف وإعادته إلى ولي ألامر ..
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم وإشعار ولي ألامر بذلك .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .0التعصب القبلي أو المذهبي.
 .4المشاجرات البسيطة أو التشابك باأليدي بدون وقوع ضرر.
 .5الشجار مع الزمالء بالتلفظ بألفاظ غير الئقة.
دور المعلم

 .1في حالة حدوث املخالفة للمرة
ألاولى في الصف الدراس ي ،يقوم
املعلم بتنبيه الطلبة وتوجيههم
بأسلوب تربوي حكيم وتوضيح
الجزاءات املترتبة في حال تكرار
املخالفة.

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1في حالة حدوث املخالفة للمرة ألاولى في املدرسة
يتم تنبيه الطلبة شفهيا وتوضيح الجزاءات املترتبة
في حال تكرار حدوث املخالفة.

 .8إشعار إدارة املدرسة باملخالفة.
تكرار المخالفة للمرة الثانية داخل
الصف الدراسي:

إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

تكرار المخالفة للمرة الثانية في المدرسة:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب السلوكية
والتنسيق معه لتعديل السلوك.
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .4دراسة حالة الطالب السلوكية ووضع الخطط
العالجية وتقديم البرامج لارشادية الالزمة له.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
املخالفة.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعار ه باملخالفة وأخذ
تعهد خطي عليه بعدم التكرار .
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .0التعصب القبلي أو المذهبي.
 .4المشاجرات البسيطة أو التشابك باأليدي بدون وقوع ضرر.
 .5الشجار مع الزمالء بالتلفظ بألفاظ غير الئقة.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

تكرار المخالفة للمرة الخامسة:

 .1استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة والجزاء
التأديبي .
 .8إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.
مالحظة :تعامل كل مخالفة من المخالفات السابقة على حدة ،وكل
مخالفة يتم التدرج في تنفيذ اإلجراءات التأديبية لها.
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.2

اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
اإلضرار بالبيئة الصفية أو المدرسية (تمزيق اللوحات – اقتالع النباتات – الكتابة على الجدران)
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .8إلزام الطالب بالتعويض عن قيمة اللوحات /ألاشجار/
تنظيف الجدران ..وغيرها.
 .0إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب السلوكية.
تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر بمخالفة الطالب السلوكية.
 .0إلزام الطالب بالتعويض عن قيمة اللوحات /ألاشجار/
تنظيف الجدران....وغيرها
 .4دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية وتقديم
البرامج لارشادية الالزمة له.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة :

 .1استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد خطي على الطالب
بعدم تكرار املخالفة
 .8إلزام الطالب بالتعويض عن قيمة اللوحات /ألاشجار /
تنظيف الجدران ..وغيرها.
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .7عدم االلتزام بالزي المدرسي.
 .2عدم االهتمام بالمظهر العام.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل إدارة املدرسة
 .1التنبيه الشفهي
الانفرادي من قبل املعلم وبأسلوب تربوي حكيم .
وبأسلوب تربوي حكيم
وتعزيز السلوك لايجابي.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تنبيه شفهي انفرادي من قبل إدارة املدرسة وبأسلوب
تربوي حكيم يعزز السلوك لايجابي.
 .8إشعار ولي ألامر باملخالفات ولاجراءات املتخذة
والتنسيق معه لتعديل السلوك.
 .0دراسة حالة الطالب الاجتماعية والاقتصادية
للمساعدة في التوجيه ولارشاد وتقديم الدعم الالزم.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .8استدعاء ولي ألامر وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار
املخالفة .
 .0فصل الطالب (نفس يوم املخالفة) وإعادته ملنزله
الرتداء الزي املدرس ي /الاهتمام باملظهر العام.

وفي حالة تكرار املخالفة
يتم فصل الطالب مؤقتا
وعدم السماح له بدخول
املدرسة حتى يلتزم بالزي
املدرس ي /يهتم باملظهر
العام.

مالحظة  :1تعامل كل مخالفة من المخالفات السابقة على حدة ،وكل
مخالفة يتم التدرج في تنفيذ اإلجراءات التأديبية لها.
مالحظة  : 2في حالة إعادة الطالب إلى منزله الرتكابه المخالفة،
يحتسب ذلك اليوم غيابا كامال للطالب .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .9عدم االلتزام بقواعد ونظم الحافالت.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات املخالفة.
 .8أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .0إشعار ولي ألامر باملخالفة ولاجراءات املتخذة.
 .4إلزام الطالب بالتعويض في حالة التلف.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات املخالفة.
 .8استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد خطي عليه بعدم
تكرار املخالفة .والتنسيق معه لتعديل سلوك الطالب.
 .0إلزام الطالب بالتعويض في حالة التلف.
 .4دراسة حالة الطالب للمساعدة في التوجيه ولارشاد .
 .5حرمان الطالب من ركوب الحافلة ملدة يوم واحد.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة :
تكرار الخطوات السابقة 3 ، 2 ،1

 .4حرمان الطالب من ركوب الحافلة ملدة ثالثة أيام.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1حرمان الطالب من ركوب الحافلة ملدة أسبوع ،ويتم
إرسال التقرير عن الطالب للجهة املختصة في هيئة
التعليم وإشعار ولي ألامر بذلك .
مالحظة  :يجب على كل مدرسة توقيع الطالب وولي أمره على قائمة
الشروط واللوائح التي يجب التقيد بها أثناء ركوب الحافلة
المدرسية بداية العام الدراسي.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .10رفض الطالب اإلجراءات اإلدارية الصادرة بحقه.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد
خطي على ولي ألامر بالتزام الطالب
والتنسيق معه لتعديل السلوك.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1فصل مؤقت للطالب من املدرسة.وإشعار
ولي ألامر بذلك .
 .8دراسة حالة الطالب للمساعدة في
التوجيه ولارشاد .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثانية
 .11االستخدام السيء لإلنترنت.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1تنبيه شفهي إنفرادي من قبل املعلم
عند مباشرة املوقف وبأسلوب
تربوي حكيم يعزز السلوك
لايجابي.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تدوين املخالفة من املعلم الذي
باشر املوقف وتوقيع الطالب عليها.
 .8منع الطالب من استخدام لانترنت
ملدة ثالثة أيام.
 .0إشعار ولي ألامر وإدارة املدرسة
باملخالفة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .1استدعاء ولي أمر الطالب وإشعاره بالجزاء في حالة اعتذار الطالب وولي
أمره وأخذ تعهد خطي من
التأديبي.
قبلهما بعدم تكرار املخالفة،
 .8حرمان الطالب من استخدام لانترنت
يتم إلغاء الجزاء التأديبي
حتى نهاية الفصل الدراس ي.
ويسمح للطالب باستخدام
لانترنت.

مالحظة  : 1عرض قواعد استخدام اإلنترنت والجزاء التأديبي في حال
االستخدام السيء في قاعات الكمبيوتر المخصصة للطلبة في المدرسة
وأيضا في الفصول الدراسية.
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ثالثا  :مخالفات الدرجة الثالثة :
أ .لاجراءات الوقائية ملخالفات الدرجة الثالثة :
المخالفات

 .1حيازة السجائر
والسويكة.

اإلجراءات الوقائية

 .1بيان أضرار التدخين الصحية والاجتماعية واملادية عن طريق املحاضرات والنشرات
التربوية.
 .8توضيح لاجراءات املترتبة على ممارسة التدخين.
 .0التعاون مع الجهات ذات العالقة بمكافحة التدخين.
 .4بيان أهمية متابعة الوالدين للبناء في هذا العمر في مجالس أولياء ألامور.
 .1املتابعة املستمرة للغياب لجميع الحصص الدراسية.

 .8الهروب من املدرسة أثناء  .8توعية الطلبة بالنتائج التي يترتب عليها خروجهم من املدرسة بصفة غير نظامية.
اليوم الدراس ي.
 .0تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للطلبة.
 .4دراسة ألاسباب التي تدفع الطلبة للهروب من املدرسة.
 .0إتالف وسرقة ممتلكات
املدرسة وآلاخرين.

 .1توعية الطلبة بأهمية املحافظة على ممتلكات املدرسة وممتلكات جميع أفراد املجتمع
املدرس ي وتوضيح ألانظمة واللوائح الخاصة بها.
 .8تنمية روح الانتماء والشعور باملسؤولية لدى الطلبة تجاه املدرسة.
 .0التواصل مع املؤسسات الخيرية ملساعدة الطلبة املحتاجين ماديا.
 .4تنمية الوازع الديني وألاخالقي في نفوس الطلبة وتحذيرهم من السرقة وتعزيز قيمة
ألامانة.

 .4إساءة ألادب مع
املعلمين /لاداريين/
العاملين بالقول أو لاشارة
بحركات مخلة باألدب.

 .1تعريف املعلمين باألساليب التربوية في التعامل مع الطلبة.
 .8تعريف الطلبة بحقو املعلمين وآداب الحديث معهم.
 .0تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات املترتبة على هذا السلوك.
 .4تعميق روح ألالفة والاحترام املتبادل وحسن التعامل بين املعلمين والطلبة.
 .5إكساب الطلبة املفاهيم السلوكية لايجابية تجاه املدرسة.

 .5إحضار واستخدام املواد
أو ألالعاب الخطرة داخل
املدرسة (ألالعاب النارية،

 .1تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات التي تحظر ذلك.
 .8توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك.
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المخالفات

البخاخات الغازية امللونة
وغيرها).
 .2املشاجرات باأليدي مع
وقوع ضرر.

اإلجراءات الوقائية

 .0لاشراف على الطلبة في املدرسة.
 .4تحذير الطلبة من خطورة الاستجابة ملثل هذه السلوكيات.
 .1تنظيم املحاضرات التوعوية في التعامل مع الزمالء وآلاخرين.
 .8لاشراف الفعال خالل اليوم الدراس ي.
 .0غرس مفهوم التعاون الطالبي من خالل املشاركة الجماعية في ألانشطة.
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ب .لاجراءات التأديبية ملخالفات الدرجة الثالثة :
اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة
 .1حيازة السجائر والسويكة.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1مصادرة املواد التي تم ضبطها لدى
الطالب في الفصل وإرسال الطالب
إلى إدارة املدرسة.
 .8التنبيه الشفهي الانفرادي من قبل
املعلم بأسلوب تربوي حكيم يعزز
السلوك لايجابي.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1إحالة الطالب إلى إدارة املدرسة.

 .1أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .8إشعار ولي ألامر باملخالفة ولاجراءات
املتخذة.
 .0دراسة حالة الطالب ووضع الخطط
العالجية وتقديم البرامج لارشادية
الالزمة له.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1استدعاء ولي ألامر وإشعاره وأخذ تعهد
خطي عليه بعدم تكرار املخالفة .
 .8فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم.وإشعار ولي ألامر بذلك .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة

.8

الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1تنبيه شفهي على انفراد من املعلم  .1تنبيه شفهي من إدارة املدرسة عند
عند مباشرة املوقف بأسلوب تربوي مباشرة املوقف بأسلوب تربوي وتعزيز
السلوك لايجابي.
وتعزيز السلوك لايجابي.
 .8إبالغ إدارة املدرسة.

 .8إشعار ولي ألامر باملخالفة ولاجراءات
املتخذة والتنسيق معه لتعديل السلوك.
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .4دراسة حالة الطالب ووضع الخطط
العالجية وتقديم البرامج لارشادية.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات املخالفة وإرسال نسخة منه إلى
هيئة التعليم يرفق بها قرار الجزاءات.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره وأخذ تعهد
خطي عليه بعدم تكرار املخالفة .
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم.وإشعار ولي ألامر بذلك .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة
 .0إتالف وسرقة ممتلكات المدرسة واآلخرين.
دور المعلم

 .1في حال ضبط الطالب بإتالف
ممتلكات الفصل أثناء الحصة
الدراسية ،يتم إرسال الطالب إلى
إدارة املدرسة.

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
املخالفة.

 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة
ولاجراءات املتخذة والتنسيق معه لتعديل
 .8مصادرة املسروقات التي تم ضبطها السلوك.
لدى الطالب وإرسال الطالب إلى
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
إدارة املدرسة.
املخالفة.
 .4إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه
وإشعار ولي ألامر بذلك.
 .5إعادة املسروقات التي وجدت بحوزة الطالب
إلى أصحابها،
 .2دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية
وتقديم البرامج لارشادية.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
املخالفة وإرسال نسخة منه إلى هيئة التعليم
يرفق بها قرار الجزاءات.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره وأخذ تعهد خطي
عليه بعدم تكرار املخالفة .
 .0إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.
 .5فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1فصل مؤقت للطالب في حالة لاتالف وإحالة
الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة التعليم
في حالة تكرار السرقة.
 .8استدعاء ولي ألامر وأخذ تعهد خطي عليه
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة

.0

إتالف وسرقة ممتلكات المدرسة واآلخرين.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

بعدم تكرار املخالفة.
 .0إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.
تكرار المخالفة للمرة الرابعة:

 .1في حال تكرار املخالفة لإلتالف يتم استدعاء
ولي ألامر و وإشعاره باملخالفة والجزاء التأديبي
.
 .8إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.
 .0تحويل الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.
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.4

اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة
إساءة األدب مع المعلمين /اإلداريين /العاملين بالقول أو اإلشارة بحركات مخلة باألدب.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1إحالة الطالب إلى إدارة  .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.
املدرسة.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة السلوكية
ولاجراءات املتخذة.وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار
املخالفة .
 .0الاعتذار ملن أساء لهم.
 .4فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .5أخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من الفصل
بااللتزام بالسلوك الحسن.
إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة.

تكرار المخالفة للمرة الثانية:

تكرار الخطوات السابقة  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1وإرسال
نسخة منه إلى الجهة املختصة في هيئة التعليم يرفق بها
قرار الجزاءات.
 .2تغيير البيئة الصفية للطالب.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.وإشعار ولي ألامر بذلك .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة

.5

إحضار واستخدام المواد أو األلعاب الخطرة داخل المدرسة (األلعاب النارية /البخاخات الغازية الملونة وغيرها).
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات املخالفة .
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باملخالفة
ولاجراءات املتخذة.
 .0مصادرة ما تم ضبطه من مواد وإتالفها.
 .4إصالح ما أتلفه الطالب جراء استخدام
هذه املواد.
 .5فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .2يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند
عودته من الفصل بااللتزام بالسلوك
الحسن.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة .
 .8مصادرة ما تم ضبطه من مواد لدى
الطالب وإتالفها.
 .0استدعاء ولي ألامر وإشعاره وأخذ تعهد
خطي عليه بعدم تكرار املخالفة .
 .4إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الثالثة
 .2المشاجرات باأليدي مع وقوع ضرر.
دور المدرسة

دور المعلم

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة ،وترسل نسخة منه إلى
الجهة املختصة في هيئة التعليم يرفق بها
قرار الجزاءات.
 .8استدعاء الجهات ألامنية املختصة في
حال وقوع ضرر (يقدر من قبل إدارة
املدرسة).

مالحظات عامة

يمكن للمدرسة من املرة ألاولى
تحويل الطالب إلى الجهة
املختصة في هيئة التعليم
وطلب تغيير البيئة املدرسية
إذا لزم ألامر.

 .0استدعاء ولي ألامر وإشعاره خطيا
بالواقعة ولاجراءات املتخذة.
 .4الاعتذار ملن أساء لهم.
 .5فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .2أخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته
من الفصل بااللتزام بالسلوك الحسن.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تكرار الخطوات السابقة  1و. 8
 .8إحالة الطالب إلى الجهات املختصة في
هيئة التعليم.وإشعار ولي ألامر بذلك .
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رابعا  :مخالفات الدرجة الرابعة :
أ .لاجراءات الوقائية ملخالفات الدرجة الرابعة :
اإلجراءات الوقائية

المخالفات

 .1تكثيف الرقابة على الطلبة في ألاماكن البعيدة عن ألانظار.
.8مالحظة سلوك الطلبة أثناء الفسح وداخل الفصول.
 .1حيازة املخدرات أو
تعاطيها أو الترويج لها

 .0تعريف املعلمين وأولياء أمور الطلبة بالسمات والعالمات التي تظهر على سلوك متعاطي
املخدرات.
 .4التعاون مع الجهات املختصة للوقاية من هذه آلافة وعالجها.
 .5توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك على سمعة الفرد وحياته العلمية وعلى املجتمع .
 .2تنظيم حمالت للتوعية بأضرار املخدرات.
 .7إشراك الطلبة في تنفيذ أنشطة وإعداد بحوث حول أثر املخدرات وتعاطيها.
 .1بيان أضرار التدخين الصحية والاجتماعية واملادية عن طريق املحاضرات والنشرات التربوية.

 .8التدخين وتعاطي
املمنوعات (السجائر –
ن
 .0التعاو مع الجهات ذات العالقة بمكافحة التدخين.
السويكة)
 .4بيان أهمية متابعة الوالدين للبناء في هذا العمر في مجالس أولياء ألامور.
 .8توضيح لاجراءات املترتبة على ممارسة التدخين.

 .1تعريف املعلمين باألساليب التربوية في التعامل مع الطلبة.
 .0إساءة ألادب مع
املعلمين /لاداريين/
العاملين بالضرب

 .8تعريف الطلبة بحقو املعلمين وآداب الحديث معهم.
 .0تبليغ الطلبة باألنظمة والتعليمات املترتبة على هذا السلوك.
 .4تعميق روح آلالفة والاحترام املتبادل وحسن التعامل بين املعلمين والطلبة.
 .5إكساب الطلبة املفاهيم السلوكية لايجابية تجاه املدرسة.
 .1توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك على سمعة الفرد وحياته.

 .4التجمع بهدف إيذاء  .8تعريف الطلبة باإلجراءات املترتبة على هذا السلوك.
آلاخرين – التنمر.
 .0تحذير الطلبة من الاستجابة ملثل هذا العرض.
 .4مراقبة سلوكيات الطلبة أثناء الاستراحات وممارسة ألانشطة.
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اإلجراءات الوقائية

المخالفات

 .1بيان خطورة ألاسلحة وألادوات الحادة وعاقبة استخدامها.
 .5حيازة أو استخدام
ألاسلحة أو أي مواد
حادة.

 .8التعاون مع الجهات ألامنية ذات الاختصاص في التوعية.
 .0توعية أولياء ألامور بالتوجيه واملراقبة واملتابعة.

 .1توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك.
 .2إحضار مواد مخلة
بالداب أو نشرها.

 .8تفعيل برامج التوعية الدينية في املدرسة.
 .0تنمية الوازع الديني وألاخالقي في نفوس الطلبة.

 .1توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك على الفرد واملجتمع.
 .7الاستخدام الس يء
للهاتف النقال.

 .8تنمية القيم ألاخالقية املستمدة من الشريعة لاسالمية لدى الطلبة من خالل الندوات
واللقاءات والنشرات  ...وغيرها.
 .0التأكيد على أولياء ألامور بممارسة دورهم التربوي في مراقبة أبنائهم.
 .1تنمية الوازع الديني وألاخالقي في نفوس الطلبة.

 .2التشبه بجنس
مغاير (الجنس آلاخر)

 .8توعية الطلبة بأهمية الابتعاد عن كل ما يمس شخصه بسوء.
 .0تحذير الطلبة من الاستجابة ملثل هذه العروض.
 .4املراقبة الدورية من قبل إدارة املدرسة ملالبس الطلبة وسلوكياتهم.
 .1تكثيف الرقابة على الطلبة في ألاماكن البعيدة عن ألانظار.

 .9التحرشات
الجنسية.

 .8تنمية القيم التربوية والدينية لدى الطلبة من خالل الندوات واملحاضرات  ...وغيرها.
 .0متابعة الحاالت الشاذة ومعالجتها في حينها لتجنب انتشارها في املجتمع املدرس ي.
 .4توعية أولياء ألامور بأهمية دورهم في وقاية أوالدهم من هذا السلوك.
 .5إشراك الطلبة في ألانشطة املدرسية املختلفة.

.10تزوير ألاورا
الرسمية.

 .1توعية الطلبة بخطورة التزوير.
 .8حفظ الوثائق الرسمية وألاختام في أماكن خاصة ال يصل إليها الطلبة.
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المخالفات

 .11الاستعراض
بالسيارات أو القيادة
برعونة أمام مداخل
املدارس.

اإلجراءات الوقائية

 .1التعاون مع الجهات ألامنية ذات الاختصاص.
 .8توعية الطلبة بخطورة هذا السلوك على حياتهم وحياة آلاخرين.
 .0تنظيم حمالت توعية مرورية .
 .4تكثيف لاشراف أثناء خروج الطلبة في نهاية اليوم الدراس ي.
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ب .لاجراءات التأديبية ملخالفات الدرجة الرابعة:
اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .1حيازة المخدرات أو تعاطيها أو الترويج لها
دور المعلم

دور المدرسة

 .1إذا تم ضبط الطالب أثناء الحصة
الدراسية بحيازته أو تعاطيه أو
ترويجه للمخدرات ،يتم إرساله
فورا إلى لادارة املدرسية واملشاركة
في تدوين محضر إلثبات الواقعة.

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة وإحاطة الجهة املختصة
بهيئة التعليم بالواقعة فور وقوعها .

مالحظات عامة

 .8التحفظ على املمنوعات التي تم ضبطها
عند الطالب وتسليمها إلى الجهات
املختصة.
 .0استدعاء الجهات ألامنية في جميع
الحاالت.بالتنسيق مع الجهة املختصة في
هيئة التعليم .
 .4استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة.
 .5تحويل الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم التخاذ الالزم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .8التدخين وتعاطي الممنوعات (السويكة – السجائر).
دور المعلم

 .1إذا تم ضبط الطالب
بتعاطي السويكة أو
تدخين السجائر أثناء
الحصة الدراسية ،يتم
إرساله فورا إلى لادارة
املدرسية واملشاركة في
تدوين محضر إلثبات
الواقعة.

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة ولاجراءات
املتخذة.
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.
 .4فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .5دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية
وتقديم البرامج لارشادية الالزمة له.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة
وترسل نسخة منه إلى هيئة التعليم.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره وأخذ تعهد خطي عليه
بعدم تكرار املخالفة .
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة /تغيير البيئة
الصفية للطالب.
 .4يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته بااللتزام
بالسلوك الحسن.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.وإشعار ولي ألامر بذلك .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .0إساءة األدب مع المعلمين /اإلداريين /العاملين بالضرب.
دور المعلم

 .1يتم إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة فور وقوع الواقعة،
وإذا لم يستجب الطالب،
على املعلم ترك الفصل
واستدعاء إدارة املدرسة.

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
الواقعة وإحاطة الجهة املختصة في هيئة
التعليم بها .
 .8استدعاء الجهات ألامنية إذا لزم ألامر (في
حالة لاصابات).
 .0استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة.
 .4إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة

.4

التجمع بهدف إيذاء اآلخرين (التنمر).
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة.

في حالة وقوع الضرر الجسدي
يتم آلاتي:

 .8استدعاء أولياء ألامور وإشعارهم
بالواقعة ولاجراءات املتخذة.

 .1استدعاء الجهات ألامنية .

 .0أخذ تعهد خطي على الطلبة بعدم تكرار
املخالفة.

 .8إحالة املوضوع إلى الجهة
املختصة في هيئة التعليم.

 .4فصل مؤقت للطلبة من املدرسة.
 .5دراسة أسباب الواقعة ووضع الخطط
العالجية وتقديم البرامج لارشادية الالزمة
للطلبة.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تكرار الخطوات  1و 8السابقة.
 .8إحالة الطلبة إلى الجهة املختصة في هيئة
التعليم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
.5حيازة أو استخدام األسلحة أو أي مواد حادة (السكاكين وغيرها)
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 -1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة ،وإحاطة الجهة
املختصة في هيئة التعليم فور وقوعها .
 -8دراسة حالة الطالب ملعرفة دوافع حيازة
ألاسلحة.
 -0استدعاء الجهات ألامنية املختصة في
حال وقوع إصابات "الطعن ،إطال نار).
 -4استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة.
 -5التحفظ على ألاسلحة أو املواد الحادة
التي تم ضبطها لدى الطالب وتسليمها
للجهات ألامنية.
 -2إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم للتواصل مع الجهات
ألامنية.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .2إحضار ونشر مواد مخلة باآلداب.
 .7االستخدام السيء للهاتف النقال.
دور المدرسة

دور المعلم

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
الواقعة.
 .8التحفظ على الهاتف النقال /املواد التي تم
ضبطها لدى الطالب وإتالفها بحضور ولي ألامر.

مالحظات عامة

مراقبة ومتابعة الطالب تجنبا
لوقوع املخالفة للمرة
الثانية.

 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .4فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .5دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية
وتقديم البرامج لارشادية الالزمة له.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات
الواقعة وإرسال نسخة منه إلى هيئة التعليم
ويرفق معه املحضر ألاول والجزاءات التأديبية.
 .8التحفظ على الهاتف النقال /املواد التي تم
ضبطها لدى الطالب وإتالفها بحضور ولي
ألامر.وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار
املخالفة .
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .4يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من
الفصل بااللتزام بالسلوك الحسن.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1تدوين محضر إلثبات الواقعة.
 .8التحفظ على الهاتف النقال /املواد التي تم
ضبطها لدى الطالب وإتالفها بحضور ولي ألامر.
 .0إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .2إحضار ونشر مواد مخلة باآلداب.
 .7االستخدام السيء للهاتف النقال.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

التعليم.

مالحظة :تعامل كل مخالفة من المخالفات السابقة على حدة ،وكل
مخالفة يتم التدرج في تنفيذ اإلجراءات التأديبية لها.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .2التشبه بجنس مغاير (الجنس اآلخر).
دور المعلم

 .1تنبيه وإرشاد فردي للطالب
بأسلوب تربوي حكيم.

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1يقوم مدير املدرسة باستدعاء ولي ألامر
وتنبيهه بأسلوب تربوي حكيم وتبيان خطورة
وأبعاد املوضوع وإشعاره بالجزاءات
التأديبية لتلك املخالفة بشكل منفرد.
 .8أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .0دراسة حالة الطالب ووضع الخطط
العالجية وتقديم البرامج لارشادية الالزمة
له بالتعاون مع ولي ألامر.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم بعد استنفاذ الخطط
العالجية.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره باإلجراءات
املتخذة.

مالحظة  :في حال تعديل السلوك أثناء توقيع الجزاء التأديبي ،يتم
إلغاء الجزاء وإعادة الطالب للدراسة في المدرسة .
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .9التحرشات الجنسية.
دور المعلم

 .1إحالة الطالب إلى إدارة
املدرسة.

دور المدرسة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة .
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة ولاجراءات
املتخذة وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار املخالفة.
 .0أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة.

مالحظات عامة

يمكن فصل الطالب
من املرة ألاولى
حسب درجة
املخالفة.

 .4فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
 .5دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية وتقديم
البرامج لارشادية الالزمة له بالتعاون مع ولي ألامر.
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة
وإرسال نسخة منه إلى هيئة التعليم يرفق بها قرار
الجزاءات.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة ولاجراءات
املتخذة وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار املخالفة.
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة .
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة ولاجراءات
املتخذة .
 .0إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في هيئة التعليم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة

.10
دور المعلم

 .1مصادرة ألاورا الرسمية املزورة
وإرسالها إلدارة املدرسة في حال
ضبطها في الفصل.

تزوير األوراق الرسمية.
دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة.
 .0مصادرة ألاورا املزورة التي تم ضبطها
لدى الطالب.
 .4أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار
املخالفة.
 .5فصل مؤقت للطالب من املدرسة .
تكرار المخالفة للمرة الثانية:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة وإرسال نسخة منه إلى
هيئة التعليم يرفق بها قرار الجزاءات.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة وأخذ تعهد خطي
عليه.
 .0فصل مؤقت للطالب من املدرسة.
تكرار المخالفة للمرة الثالثة:

 .1تقوم إدارة املدرسة بتدوين محضر
إلثبات الواقعة.
 .8استدعاء ولي ألامر وإشعاره بالواقعة
ولاجراءات املتخذة.
 .0إحالة الطالب إلى الجهة املختصة في
هيئة التعليم.
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اإلجراءات التأديبية لمخالفات الدرجة الرابعة
 .11االستعراض بالسيارات أو القيادة برعونة أمام مداخل المدارس.
دور المدرسة

دور المعلم

مالحظات عامة

 .1استدعاء الجهات ألامنية املختصة
التخاذ لاجراءات الالزمة.

المادة السابعة  :غياب الطلبة
غياب الطلبة  :هو غياب الطالب غيابا كامال وليوم دراس ي كامل بدون عذر مقبول في ألايام الدراسية العادية
وألايام التي تسبق وتعقب لاجازات الرسمية دون عذر طبي أو عاطفي أو أي عذر آخر تقبله إدارة املدرسة.

أ .لاجراءات الوقائية لغياب الطلبة:
 .1املتابعة الدقيقة واملستمرة اليومية للغياب لجميع الطلبة باملدرسة.
 .8تعريف الطلبة باإلجراءات النظامية املترتبة على الغياب.
 .0بث جو من ألالفة واملودة داخل املدرسة.
 .4تهيئة البيئة املدرسية الجاذبة للطلبة.
 .5توعية الطلبة بتأثير الغياب على التحصيل العلمي.
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ب .إلاجراءات التأديبية لغياب الطلبة :
مدة الغياب

 4 - 0أيام متصلة أو غير
متصلة في الفصل
الدراس ي الواحد.

اإلجراءات التأديبية
دور المعلم

دور المدرسة

مالحظات عامة

 .1إبالغ إدارة املدرسة بغياب  .1إشعار ولي ألامر بغياب
الطالب من اليوم ألاول،
الطالب.
وتكرار ذلك في كل يوم يغيب
فيه الطالب.
 .8تنبيه شفهي انفرادي
للطالب من قبل إدارة
املدرسة وتعريفه باإلجراءات
التأديبية لتكرار املخالفة.
 .0أخذ تعهد خطي على
الطالب بعدم الغياب غير
املبرر.

 9 -5أيام متصلة أو غير
متصلة في الفصل الدراس ي
الواحد.

 .1إبالغ إدارة املدرسة بغياب  .1دعوة ولي ألامر وأخذ تعهد
على الطالب وولي ألامر بعدم
الطالب.
الغياب غير املبرر وتوضيح
الجزاءات املترتبة على
الغياب.
 .8إعداد بحث حالة غياب
ملعرفة ألاسباب.

 10أيام وأكثر في الفصل
الدراس ي الواحد
أو
 15يوما في الفصلين
الدراسيين (العام الدراس ي).

 .1إبالغ إدارة املدرسة بغياب  .1إحالة الطالب إلى الجهة
املختصة في هيئة التعليم
الطالب.
لدراسة الحالة واتخاذ قرار
شطب الطالب من التعليم
النظامي الصباحي.

مالحظة  :1تقوم المدرسة بمتابعة غياب الطلبة وحصرها وتوثيقها بشكل يومي مع
التأكد من صحة المبررات المقدمة حول غياب الطلبة.
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مالحظة : 2

االستئذان :

ُيسمح بخروج الطالب لظرف تقدره املدرسة كمتابعة مواعيده الطبية باملراكز الصحية والعيادات الخارجية
التابعة ملستشفى حمد أو العيادات الخاصة وإبالغ إدارة املدرسة قبل املوعد بيوم وإحضار بطاقة املوعد أو ما
ّ
ُيثبت ذلك للمشرف لاداري ،حيث أنه لن ُيسمح بخروج الطالب إال بحضور ولي ألامر مصطحبا بطاقته
الشخصية.

المادة الثامنة  :إرشادات وتوجيهات عامة:
 .1تطبيق الالئحة التنفيذية للقرار رقم " "1لسنة  8002الصادر من رئيس املجلس ألاعلى للتعليم .
 .8إخطار ولي ألامر بجميع السياسات واللوائح  -الصادرة من املجلس ألاعلى للتعليم  -والتأكيد على الالتزام
بها.
 .0تعريف الطالب بسياسة التقويم السلوكي وامليثا ألاخالقي والتأكيد على الالتزام بهما وعدم مخالفتهما.
 .4تعريف أولياء ألامور بسياسة التقويم السلوكي وتوقيعهم على تعهد بااللتزام بها وعدم مخالفة الطالب
لها.
 .5تعزيز القيم التربوية من خالل لاطار العام للتربية القيمية والثقافة ألاسرية .
 .2تشكل املدرسة لجنة الضبط السلوكي باملدرسة برئاسة مدير املدرسة وعضوية كل من  /نائب املدير،
منسق شؤون الطلبة ،مشرف إداري ،أخصائي اجتماعي /نفس ي ،منسق مادة ،عدد من املعلمين.
 .7على املدرسة توثيق جميع املخالفات السلوكية ولاجراءات التأديبية املتخذة.
 .2تقوم املدرسة بتكريم الطلبة املتميزين سلوكيا وفقا لضوابط ومعايير محددة.
 .9مراعاة الفئة العمرية للطالب أثناء تطبيق الجزاءات التأديبية.
 .10مراعاة السرية التامة للحاالت السلوكية.
 .11تطبق املدرسة ضوابط التقييم التربوي الصادرة من هيئة التقييم الخاصة بالغش في الاختبارات.
 .18تراعي املدرسة العدل واملساواة في املعاملة بين جميع فئات الطلبة باملدرسة.
 .10على املدرسة مراعاة الفرو الفردية بين الطلبة ومراعاة الظروف واملالبسات التي وقع فيها الخطأ
ومدى تكراره.
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 .14الابتعاد عن ألاساليب غير التربوية في معالجة املخالفات السلوكية مثل :
أ .لايذاء الجسدي والنفس ي بكافة أنواعه.
ب.الحسم من درجات املواد والتهديد بها.
ج.حرمان الطالب من تناول وجبة لافطار في موعدها.
د.تكليف الطالب بنسخ الواجب املدرس ي عقابا له.
ه.إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن املدرسة.
و.السخرية والاستهزاء بشخص الطالب.
ز .العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلبة.
 .15وضع خطط عالجية فردية للحاالت السلوكية ومتابعتها أوال بأول بالتعاون مع أولياء ألامور في تنفيذها
لضمان نجاحها.
 .12دراسة الظروف ألاسرية للطلبة في جميع ألاحوال.
 .17في حال اكتشاف أن ولي أمر الطالب هو السبب في تخلف ابنه وانقطاعه دون عذر مقبول عن
الحضور إلى املدرسة ،تحول املدرسة الحالة إلى الجهة املختصة في هيئة التعليم.
 .12يتحمل ولي ألامر املسؤولية كاملة في حال توصيل الطالب للمدرسة وهروبه قبل دخول املدرسة وذلك
من خالل ركوبه سيارة أخرى.
 .19ال يتم حرمان الطالب من تأدية الاختبارات في حالة فصل الطالب فصال مؤقتا من املدرسة.
 .80في حال ارتكاب مخالفات غير متضمنة في السياسة وتمثل خروجا على ألاعراف والتقاليد املدرسية يتم
الرجوع إلى الجهة املختصة في هيئة التعليم لتحديد لاجراءات الوقائية والتأديبية بشأنها .
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