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 مدرسة الفرندز للبنین
 األنظمة المدرسیة

 
النسبة تأسست مدارس الفرندز بھدف توفیر برنامج أكادیمي متمیز للطلبة الفلسطینیین باالستناد إلى مبادئ وقیم الكویكرز، حیث یعتبر التعلیم ب

یلتزم تعلیم الكویكرز ولیم القیم األخالقیة والروحیة. للكویكرزالعمل على تشجیع البحث الدائم والثابت عن اإلیمان في جمیع المواقف اإلنسانیة وتع
بمساعدة كل فرد على معرفة مسؤولیاتھ كعضو مھتم بالمدرسة والمجتمع الذي یعیش فیھ حیث " یعیش الفرد من أجل اآلخرین ویعیش الجمیع من 

اطة والصدق والتعاون والتعاطف. تؤمن مدارس الفرندز أجل هللا.". كما أن مدارس الفرندز ملتزمة بتعزیز السمات الشخصیة مثل النزاھة والبس
ممكن  بضرورة  تشجیع حریة الفكر والتعبیر على أن تمارس ھذه الحریة ضمن الحس العالي بالمسؤولیة. وكذلك تلتزمقیم الكویكرز باالالعنف كخیار

من خالل الممارسة أثناء التفاعل بین الطالب والمعلمین وأھالي وعملي لحل النزاعات في مختلف مناحي الحیاة. إن أفضل السبل لتعلم ھذه القیم یتم 
 الطلبة والعاملین واإلداریین في المدرسة.

مھا لتعزیز تعمل المدرسة جاھدة على خلق مناخ تعلیمي یحفز اإلنجاز والتفكیر الناقد وحل المشكالت باإلضافة إلى توفیر بیئة مدرسیة آمنة یھدف نظا
لطلبة ومراعاة الفروق الفردیة واالحتیاجات الخاصة ومشاركة جمیع أطراف العملیة التعلیمیة/ التعلمیة من معلمین وطلبة السلوك اإلیجابي لدى ا

 وأولیاء أمور ومؤسسات المجتمع المحلي.
 لتحقیق االھداف الواردة أعاله تقع على عاتق أطراف العملیة التربویة مسؤولیات محددة یمكن إجمالھا بما یلي:

  
 الطالبدور 

 احترام الذات وفھمھا وتقدیرھا وإظھارھا بأسمى شكل -
 االلتزام بالزي المدرسي والمحافظة على مظھر مقبول  -
 العنایة بنظافة الجسم والملبس واألدوات الخاصة -
 اخترام أوقات الدوام  -
 الدخول إلى الصف والخروج منھ بانتظام وھدوء -
 فكار من خالل التحضیر المسبق وأداء الواجبات البیتیةالمشاركة الفاعلة في الحصص والمساھمة بطرح األ -
 استثمار الوقت وتنظیمھ إلى أقصى درجة -
 العمل على تنمیة المھارات والمواھب -
 استخدام ممتلكات وتجھیزات ومرافق المدرسة بشكل صحیح وآمن دون تعریضھا للتلف -
 المحافظة على نظافة ممتلكات ومرافق المدرسة -
 األمن والسالمة داخل المدرسة وخارجھاتجنب اإلخالل بقواعد  -
 احترام جمیع العاملین في المدرسة  -
 االلتزام بتعلیمات المدرسة ومناقشتھا بھدوء -
 التعامل باحترام ومودة مع الطلبة اآلخرین -
 المشاركة الفاعلة بالنشاطات الطالبیة -

 
 دور المعلم/ة

 االستماع واإلصغاء الجید لمشكالت الطلبة -
 وحاجات الطلبة والمتغیرات التي تؤثر في سلوكھم واألسلوب المناسب لتعدیل السلوك تفھم خصائص النمو -
 تجنب االنفعال والعنف كوسیلة لضبط السلوك -
 المشاركة الفاعلة في البرامج التربویة الھادفة لتحقیق االنضباط -
 عالج السلوك الخاطئ وعدم اھمالھ -
 تحقیق العدالة والمساواة في التعامل مع الطلبة -
 راك الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملیة التعلیمیة والتربویةإش -
 تشجیع الطلبة للمشاركة باللجان المدرسیة المختلفة -
 مشاركة المرشد التربوي في عالج القضایا السلوكیة والتي بحاجة إلى تدخل مھني  -

 
 دور المرشد/ة التربوي

 بة والمعلمین .تقدیم الخدمات االرشادیة المختلفة للطل  -     
 تعریف الطلبة بواجباتھم وحقوقھم .  -     
 تنفیذ التدخالت التربویة .  -     
 التكامل في العمل مع الھیئة التدریسیة .  -     
 عمل خطط وبرامج نمائیة ووقائیة وعالجیة للطلبة .  -     
 تشجیع أولیاء االمور للتواصل مع المدرسة .  -     
 مع الطلبة والتعرف على احتیاجاتھم .الحوار   -     

 
 دور إدارة المدرسة

 تحفیز المعلمین والمعلمات على اتباع آلیات تربویة للمحافظة على النظام في المدرسة -
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 تحفیز النشاطات التي یمارسھا الطلبة وتوفیر اإلمكانات الالزمة لتنفیذھا -
 ات واألنشطة والتأكید على أھمیة دورهدعم ومساندة المرشد في تنفیذ الخدمات االرشادیة والفعالی -
 خلق آلیة تواصل مع الطلبة للتعرف على احتیاجاتھم ومشكالتھم  -
 متابعة المعلمین في تعاملھم مع الطلبة  -
 التواصل مع األھالي  -
 اإلشراف على دخول الطلبة للمدرسة وانصرافھم منھا ومتابعة سلوك الطلبة خارج الغرف الصفیة -

 
 دور األھل

 بنائھم وبناتھم في المنزل بشكل یومي فیما یتعلق بالواجبات المنزلیة والنظافة والسلوكمتابعة أ -
 التواصل مع المدرسة بشكل دوري -
 قراءة النشرات والتعلیمات الصادرة عن المدرسة ومتابعتھا -

 
 مجلس النظام المدرسي

ومساعد  ، وتتكون من مدیر المدرسة رئیساً ونائب المدیر لمدرسيمجلس النظام اللحفاظ على النظام في المدرسة وتسمى یتم سنویاً تشكیل ھیئة 
ومعلمین اثنین یتم اختیارھما من قبل مدیر المدرسة بالتشاور والتنسیق مع الھیئة التدریسیة إضافة إلى مربي صف الطالب المخالف، المدیر 

 المدرسة إشراك ممثل عن الطلبة بصفة مراقب.والمرشد التربوي بصفة مستشار، وممثل عن مجلس أولیاء األمور، ویمكن لمدیر 
 مھام مجلس النظام:

 دراسة وتحلیل واستقصاء أسباب المشكالت ذات الصلة بالنظام  -1
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الطلبة المخالفین ویتم ذلك باألغلبیة البسیطة -2
 إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك یجوز لمجلس النظام أن یستبدل بالعقوبة عقوبة أشد دون التدرج في العقوبات -3
 یلتزم أعضاء مجلس النظام بالحفاظ على سریة العمل أثناء عقد جلساتھ -4
عند تنفیذ التعلیمات الواردة في النظام المدرسي یجب تفھم حالة الطالب وأوضاعھ من حیث العمر والمستوى التعلیمي والجنس  -5

 واألوضاع االجتماعیة االقتصادیة 
ً  یجوز لمجلس النظام -6  استدعاء المعلمین أو الطلبة واالستماع إلیھم وأخذ أقوالھم بعین االعتبار كلما كان ذلك ضروریا
 یطلب من المرشد دراسة وضع الطالب المخالف ودوافع سلوكھ ورفع توصیة إلى المجلس -7
 توثیق جلسات وأعمال المجلس في ملف خاص -8

 
 التوقعات من الطلبة
 الزي المدرسي

 (أو الفوتر المدرسي الكحلي)، واألوالد ھو عبارة عن قمیص مخطط أبیض وسكني وبنطلون قماش سكني وكنزا كحلي الزي المدرسي للبنات .1
 ویسمح بارتداء أي جاكیت ملون فوق الكنزا الكحلي خالل فصل الشتاء فقط.للزي المدرسي.  المعتمد یتم شراء الزي من محالت المورد

 من حیث: فة أجسامھم وعلى مظھرھم العامیتوقع من جمیع الطلبة المحافظة على نظا .2
 .استخدام مواد الزینة (الماكیاج) والمبالغة في استخدام اإلكسسوارات والمجوھرات*ال یسمح ب

 د. ال یسمح بتركیب األقراط (الحلق) في األنف أو في أي مكان آخر باستثناء األذن وبحجم صغیر للبنات، ویمنع استخدام ما سبق كلیاً لألوال*
 عدم التلوین (صبغ الشعر) للجنسین. وشعرالترتیب جب * ی

 *ال یسمح باطالة أو تلوین (المناكیر) أو تركیب االظافر.
 ال یسمح بانتعال أحذیة ذات كعب عالي لما یشكل من خطورة على الطلبة.*
 ال یسمح بارتداء القبعات في حرم المدرسة، سوى تلك المخصصة للدفء في فصل الشتاء*     

 لطلبة ارتداء المراییل الخاصة بالمختبر عند استخدامھ، وتلك الخاصة بالفن.على ا .3
 .على جمیع الطلبة التقید بالزي الخاص بالریاضة في حصص الریاضة. ویتم ارتداء زي الریاضة في حصص الریاضة فقط .4
م الموبایل عند دخول كل حصة دراسیة في اماكنھا یمنع استخدام اجھزة االتصال الشخصیة في كافة مرافق المدرسة مع التأكید على ضرورة تسلی .5

  المخصصة، واستالمھا عند مغادرة الحصة وھذا ینطبق على كامل الحصص الدراسیة الیومیة.
 

 التأخر عن الدوام
. 7:50الساعة  والتواجد بغرفة مربي الصف قبل قرع الجرس الثاني 7:45الساعة  على جمیع الطلبة التواجد في المدرسة قبل قرع الجرس األول .1

 .7:55یسجل للطالب تأخیر بعد الساعة 
 إال مع ولي أمره وتقدیم تفسیر مقنع للتأخر.ة ال یسمح للطالب بدخول المدرس 8:00 أي تأخیر بعد الساعةو
 

 حضور الحصص
  یة حصة من دون سبب. ة بحیث یوجھ للطالب انذار في حال التغیب عن أالطلبة وال یسمح التغیب عن أي حصحضور الحصص إلزامي لجمیع  .1

 الغیاب بسبب المرض
كل من یتغیب عن المدرسة بسبب المرض علیھ/ھا إحضار تقریر طبي أو إقرار من ولي األمر بھذا الخصوص. ویتحمل الطالب/ة المتغیب مسؤولیة 

 القیام بالواجبات البیتیة ویتم ترتیب امتحانات بدیلة لما یفوتھ بالسرعة الممكنة.
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 ف أو المدرسةالخروج من الص
 ال یسمح بالخروج من الصف أثناء الحصص إال بإذن من المعلم(ة). .1
 ال یسمح بالخروج من الحرم المدرسي أثناء الدوام إال بإذن خطي من اإلدارة وبمرافقة ولي األمر. .2
ترتیب ھذه المواعید خارج إطار الدوام تحبذ المدرسة عدم ترتیب مواعید خاصة للطلبة، كمواعید طبیة، أثناء الدوام المدرسي وتتوجھ لألھالي ب .3

 المدرسي. 
 

 اإلصابات 
 یجب إبالغ اإلدارة فوراً عن أیة إصابات تحدث أثناء الدوام لیتسنى تقدیم اإلسعافات األولیة الالزمة أو نقل المصاب إلى المستشفى.

 
 استخدام المرافق والمحافظة على نظافتھا

 س المخصصة للمعلمین.ال یسمح للطلبة بدخول غرف العمل والجلو .1
 في حالة وجود حصة فراغ على الطلبة التواجد مع المعلم/ة المعین إلشغال الحصة. .2
 ال یسمح للطلبة بالكتابة على المقاعد أو الجدران أو العبث والتخریب بممتلكات المدرسة  .3
 ال یسمح للطلبة بتنظیف المحایات على الجدران بجانب اللوح. .4
 داخل غرفة الصف. والعلكة لمأكوالت والمشروباتال یسمح للطلبة بتناول ا .5
 
 
 



 4 

 
 

 المخالفات واإلجراءات والتدخالت التربویة
خطورة ة تم مراعا) مع وصف لكل مخالفة واإلجراء المتخذ والتدخل التربوي ( البدائل المقترحة ) والجھة المنفذة لإلجراء وقد  4 – 1تم اعتماد مقیاس ( ثف المخالفات إلى أربع درجات، حیتصن

 : المشكلة والفئة العمریة للطالب المخالف على النحو التالي
 

 : المخالفات من الدرجة األولىأوالً : 
 

 المقترح التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء المخالفة الرقم
   12-11الصف  10-5الصف 

1 

عدم التقید بالزى المدرسي أو 
الحضور للمدرسة بمالبس أو ھیئة 

 القیم. تنافي

 

و في حال التكرار ألكثر من مرة  تنبیھ شفوي للطالب -
 تنبیھ كتابي.

 تكلیفھ ببعض األنشطة الطوعیة والریاضیة بالمدرسة -
 والتوقیع على تعھد إشعار ولي األمر -

و في حال  التكرار  تنبیھ شفوي للطالب -
 ألكثر من مرة تنبیھ كتابي

 تكلیفھ ببعض األنشطة المدرسیة  -
 والتوقیع على تعھد عار ولي األمرإش -

 مربي الصف -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

 

التأكید بالطابور الصباحي على أھمیة  -
 التقید بالزي المدرسي.

نشرات مدرسیة تؤكد على أھمیة  -
ومبررات االلتزام بالزي المدرسي 

 واھمیة المحافظة على الكتب المدرسیة.
توضیح أھمیة  لقاءات مع أولیاء األمور ل -

 ومبررات التزام الطالب بالزي المدرسي
جلسات إرشاد للطالب توضح أھمیة  -

 احترام نفسھ واآلخرین.
ورش عمل للطلبة حول أھمیة مھارة  -

 اإلصغاء وتحمل المسؤولیة.
تعزیز الطلبة ذوي السلوك االیجابي  -

أمام الطلبة، وتقدیم حوافز للطلبة 
 الملتزمین.

 ریاضیة وفنیة للطلبةأنشطة ترفیھیة  -
ورشات عمل ألولیاء األمور حول كیفیة  -

 مساعدة الطالب في الواجبات البیتیة.
ورشات عمل للمعلمین حول الفروق  -

 الفردیة والواجبات البیتیة.

2 
متعمدة لسیر الحصة  إعاقة 

بالحدیث الجانبي أو المقاطعة 
 المستمرة غیر الھادفة.. .

 ي األمرتوجیھ الطالب وإشعار ول -
 تحویل الطالب لمدیر المدرسة والمرشد للفحص -
  تكلیف الطالب ببعض األنشطة والمھمات المدرسیة. -
في حال التكرار توجیھ إنذار أول ثم إنذار ثاني وتعھد  -

 من ولي األمر.

 توجیھ الطالب وإشعار ولي األمر. -
تحویل الطالب لمدیر المدرسة والمرشد  -

 للفحص
ببعض األنشطة و  تكلیف الطالب -

  المدرسیة. المھمات

 معلم المادة -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

 تكرار عدم حل الواجبات المدرسیة 3
 توجیھ الطالب وإشعار ولي األمر -
 تحویل الطالب لمدیر المدرسة والمرشد للفحص. -
 تكلیف الطالب ببعض األنشطة والمھمات المدرسیة  -

 ولي األمر. توجیھ الطالب وإشعار -
تحویل الطالب لمدیر المدرسة والمرشد  -

 للفحص.

تكلیف الطالب ببعض األنشطة  -
  والمھمات المدرسیة

 معلم المادة -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

جلسات توعیة وإرشاد عن فوائد الدراسة  -
 الذاتیة وحل الواجبات .

 إرشاد فردي من قبل المرشد. -
مور حول كیفیة ورشات عمل ألولیاء األ -

 مساعدة الطالب في الواجبات البیتیة.
ورشات عمل للمعلمین حول الفروق  -

 الفردیة والواجبات البیتیة
حصص توجیھ جمعي وجلسات إرشاد  -

 جماعي وفردي
 حوافز للطلبة الملتزمین. -
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 المقترح التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء المخالفة الرقم
   12-11الصف  10-5الصف 

 أنشطة ترفیھیة ریاضیة وفنیة للطلبة -

الدخول أو الخروج من الصف دون  4
 عذر مقبول استئذان ودون

تنبیھ الطالب ألھمیة االلتزام باألنظمة والتعلیمات أثناء 
 الدخول والخروج من الحصة.

 إذا تكرر یتم توجیھ إنذار وحضور ولي أمر الطالب
 

تنبیھ الطالب بأھمیة االلتزام باألنظمة 
والتعلیمات أثناء الدخول والخروج من 

 الحصة.
إذا تكرر یتم توجیھ إنذار وحضور ولي 

 الطالب أمر

 معلم المادة -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

 

عدم إحضار الكتب  واألدوات  5
 المدرسیة أو المالبس الریاضیة.

 توجیھ الطالب وإشعار ولي األمر بذلك.
 

 توجیھ الطالب وإشعار ولي األمر بذلك.
 

 المعلم -
 مربي الصف -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

احي على أھمیة التأكید بالطابور الصب -
 الحضور باكرا للمدرسة.

حصص توجیھ جمعي وجلسات إرشاد  -
 جماعي وفردي 

 ورشات عمل عن إدارة الوقت  -
 
 

 تنبیھ وإشعار ولي األمر - التأخر عن الدوام الصباحي 6
 إذا تكرر إنذار وإشعار وحضور ولي األمر -

 تنبیھ وإشعار ولي األمر -
ولي  إذا تكرر إنذار وإشعار وحضور -

 األمر

 المعلم المناوب -
 مربي الصف -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

 

تكرار غیاب الطالب/ة عن المدرسة  7
 بدون عذر

 تنبیھ وإشعار ولي األمر -
إذا تكرر یتم توجیھ إنذار وإشعار وحضور ولي  -

 األمر
 

 تنبیھ وإشعار ولي األمر -
إذا تكرر یتم توجیھ إنذار وإشعار  -

 األمر وحضور ولي
 

 مربي الصف -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

جلسات توعیة وإرشاد عن أھمیة االلتزام  -
 بالدوام. 

حصص توجیھ جماعي وجلسات إرشاد  -
 فردي

 أنشطة ترفیھیة ریاضیة وفنیة للطلبة -
 جلسات إرشادیة مع األسرة -
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 ةیلمخالفات من الدرجة الثان ثانیاً:ا
 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء المخالفة الرقم

   12-11الصف  10-5الصف 

1 

بعض  ممارسة
مع  السلوكیات السلبیة

 والمعلمینالطالب 
مثل االستھتار والكذب 

 واأللفاظ النابیة

توجیھ وتنبیھ الطالب وإشعار ولي -
 األمر.

 إذا تكرر إنذار للطالب-

توجیھ وتنبیھ الطالب وإشعار ولي -
 األمر.

 إنذار للطالب إذا تكرر-

 المعلم -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

التأكید بالطابور الصباحي على أھمیة القیم والسلوك  -
 االیجابي.

 نشرات مدرسیة تؤكد على فوائد السلوك االیجابي -
لقاءات مع أولیاء األمور لتوضیح التواصل مع المدرسة  -

 واألبناء
 أنشطة ترفیھیة للطلبة. -
 جماعي وإرشاد  فردي من قبل المرشد. جلسات توجیھ -
ورشات عمل ألولیاء األمور حول زیادة التواصل مع  -

 األبناء والمدرسة.
ورشات عمل للمعلمین حول مراعاة الفروق الفردیة  -

 بین الطلبة في عملیة التعلیم والتعلم
 حوافز للطلبة الملتزمین. -
 أنشطة ترفیھیة ریاضیة وفنیة للطلبة.-
تكلیف الطلبة بإعداد نشرات تبرز المخاطر واآلثار  -

 السلبیة الستخدام الجوال.

 الھروب من المدرسة 2
 إبالغ ولي األمر. -
إنذار في حالة التكرار  وإشعار  -

 ولي األمر

 إبالغ ولي األمر. -
إنذار في حالة التكرار  وإشعار  -

 ولي األمر

 مدیر المدرسة -
 مجلس النظام المدرسي -

3 
استخدام أجھزة 

االتصال الشخصیة 
 بأنواعھا أثناء الدوام

 تنبیھ الطالب وإبالغ ولي األمر. -
 إنذار وإعالم ولي األمر. -
 المصادرة وتسلیمھا لولي األمر. -

 تنبیھ الطالب وإبالغ ولي األمر. -
 إنذار وإعالم ولي األمر. -

 المصادرة وتسلیمھا لولي األمر -

 المعلم -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

الغش في االمتحانات  4
 والواجبات.

اللتزام  اتنبیھ الطالب وإشعاره ب -
 نظمة والقوانین المتعلقة بذلك.البا
إخراج الطالب من قاعة  -

االمتحانات إذا لم یلتزم لقانون 
 االمتحانات.

 إشعار ولي أمر الطالب. -

اللتزام  اتنبیھ الطالب وإشعاره ب -
 انین المتعلقة بذلك.نظمة والقوالبا
إخراج الطالب من قاعة  -

االمتحانات إذا لم یلتزم لقانون 
 االمتحانات.

 إشعار ولي أمر الطالب. -

 المعلم -
 مربي الصف -
 مشرف النظام-
 مدیر المدرسة -

 ورشات عمل عن قلق االمتحان. وزیادة الدافعیة -
 ورشات عمل عن أدارة الوقت -
شاد فردي وجماعي حصص توجیھ جمعي جلسات إر -

 مع المرشد.
 حصص عالجیة للطلبة ذوي التحصیل المتدني. -
توفیر أسئلة تجریبیة وامتحانات سابقة تغطي المادة  -

 الدراسیة.
ورشات عمل ألولیاء األمور حول كیفیة التعامل مع  -

 الطلبة قبل وأثناء االمتحانات.
 

 المخالفات من الدرجة الثالثةثالثاً : 

 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء لفةالمخا الرقم
 12-11الصف  10-5الصف  

1 

حیازة المواد 
اإلعالمیة المنافیة  

لآلداب والقیم 
 الدینیة والمجتمعیة

+ إرشاد + إنذار أول من مصادرة واتالف  
 مدیر المدرسة

+ إرشاد + إنذار أول من مصادرة واتالف  -
 مدیر المدرسة

الفة للمرة الثانیة یعطى إذا تكررت المخ -
إنذار نھائي + إجراءات تربویة مثل تلخیص 
 وحدة من كتاب أو زراعة أشجار أو ما یماثلھا

 إذا رفض اإلجراء ینقل لمدة عشرة أیام -
إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ینقل لمدة  -

فصل دراسي بعد موافقة مدیر التربیة( مع 

 مدیر المدرسة -
 مجلس النظام المدرسي -

 وإبالغ ولي األمر
 

 

عقد ندوات لمناقشة خطورة المواد  -
اإلعالمیة المنافیة لألخالق على السلوك 

البشري تضم فئات السن فوق سن 
 سنة.12

التأكید في الكلمات الصباحیة على دور  -
 القیم و األخالق.

عقد ندوات تثقیفیة لتوضیح خطورة ھذه  -
لمواد على سلوك وسالمة األفراد ا
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 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء لفةالمخا الرقم
 12-11الصف  10-5الصف  

 إبالغ ولي األمر في كل مخالفة)
 

 بمشاركة األسرة التعلیمیة.
استضافة احد المختصین في المباحث  -

الجنائیة لتوضیح أبعاد حیازة مثل ھذه 
 المواد.

استضافة احد المختصین في الشرطة  -
 لعقد جلسة أو ندوة تثقیفیة

توعیة الطلبة ألھمیة احترام ممتلكات  -
 الغیر.

 

2 

   حیازة وإحضار   
األدوات الحادة 

والمواد الخطرة 
(ویشمل ذلك 
األسلحة) إلى 
المدرسة دون 
 استخدامھا

 +  إرشاد +  إنذار أول من المدیر مصادرة 

 +  إنذار أول من المدیرمصادرة  -
إذا تكررت المخالفة للمرة الثانیة یعطى  -

إنذار نھائي + إجراء تربوي مثل تلخیص 
و ما یماثلھا وحدة من كتاب أو زراعة أشجار أ

 + كتابة تعھد من ولي األمر.
إذا رفض الطالب اإلجراء ینقل لمدة عشرة  -
 أیام

إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ینقل لمدة  -
فصل دراسي بعد موافقة مدیر التربیة (مع 

 إبالغ ولي األمر )

 مدیر المدرسة -
مجلس النظام المدرسي مع  -

 إبالغ ولي األمر
 

3 
تخدام حیازة واس

المفرقعات الناریة 
 في  المدرسة

 مصادرة وإتالف  +  إنذار أول من المدیر 

 مصادرة  وإتالف +  إنذار أول من المدیر
إذا تكررت المخالفة للمرة الثانیة یعطى إنذار -

نھائي + إجراء تربوي مثل تلخیص وحدة من 
 كتاب أو زراعة أشجار أو ما یماثلھا

 عشرة أیامإذا رفض اإلجراء ینقل لمدة 
إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ینقل لمدة 
فصل دراسي بعد موافقة مدیر التربیة (مع 

 إبالغ ولي األمر في كل مخالفة)

 مدیر المدرسة -
 وإبالغ ولي األمر

 مجلس النظام المدرسي -
 ندوات. - مع إبالغ ولي األمر

تشكیل لجان طالبیة لحمایة ممتلكات  -
 المدرسة

ت للحوار المستمر مع الطلبة و عقد ندوا -
 المعلمین.

تدریب الطلبة على فتح النقاش و الحوار  -
 واستخدام الدراما.

توضیح نتائج بعض أعمال العنف و  -
 4 األذى مثل اإلعاقات و التشویھ كأمثلة.

مھاجمة طالب 
وإلحاق  األذى بھ 

داخل المدرسة 
 ومحیطھا

 

 اعتذار الطالب لزمیلھ -
 مر+ إبالغ ولي األ

یمكن تنفیذ النقل لمدة یحددھا مجلس النظام  -
المدرسي ومدیر المدرسة إذا كان  األذى 

 یستحق ذلك

 
 اعتذار الطالب لزمیلھ -

إنذار أول من مدیر المدرسة أو إنذار نھائي --
وذلك حسب درجة األذى الذي لحق بالمعتدى 

 علیة
إذا كان األذى كبیراً وواضحاً ینقل لمدة ما  -

 یوم ) 30 -10بین (
یمكن النقل لمدة فصل دراسي كامل بعد  -

موافقة مدیر التربیة (مع إبالغ ولي األمر في 
 كل مخالفة)

 مدیر المدرسة-
مجلس النظام المدرسي مع  -

إبالغ ولي األمر ومدیریة 
 التربیة

5 

حیازة أي نوع من 
أنواع التبغ 

 وممارسة التدخین
 داخل المدرسة

 ومحیطھا
 
 

 

 

إتالف أمام الطلبة  + إبالغ مصادرة +  -
 ولي األمر

إذا تكررت المخالفة إنذار نھائي و إبالغ  -
 ولي األمر

إذا تكررت المخالفة ینقل لمدة ال تزید عن  -
 شھر

مصادرة + إتالف أمام الطلبة وإبالغ ولي  -
 األمر

إذا تكررت المخالفة إنذار نھائي و إبالغ  -
 ولي األمر

لمدة یحددھا مجلس إذا تكررت المخالفة نقل  -
النظام المدرسي بما ال تزید عن شھر (مع 

 إبالغ ولي األمر في كل مخالفة)

 مدیر المدرسة  -
 مجلس النظام المدرسي-
 
 
 

 

عقد ندوات تثقیفیة لمختلف فئات السن  -
 ما بعد الصف الرابع.

عرض برامج تلفزیونیة تبین خطورة   -
 ونتائج التدخین والمشروبات الكحولیة.

 ستخدام اإلذاعة المدرسیة والدراماا -
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 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء لفةالمخا الرقم
 12-11الصف  10-5الصف  

6 

حیازة وتناول 
 المشروبات

الكحولیة داخل 
المدرسة وفي 

 محیطھا.

 

 مصادرة + إتالف أمام الطلبة   -
 إرشاد + إبالغ  ولي األمر + إنذار أول

 إذا تكررت المخالفة إنذار نھائي -
إذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزید عن -

 عشرة أیام.

 إتالف أمام الطلبة   مصادرة + -
 إرشاد + إبالغ ولي األمر+ إنذار أول

 إذا تكررت المخالفة إنذار نھائي -
إذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزید عن -

 شھر (مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة)

 مدیر المدرسة -
 مجلس النظام المدرسي -

7 

 اإلتالف المتعمد
 أو التخریب ألي
 من ممتلكات

ة أو      المدرس
مبانیھا أو الكتابة 

 العشوائیة
 على الجدران

تعویض بمقدارانذار نھائي+ نقل من  - 
 المدرسة

تعویض المدرسة +انذار نھائي +نقل نھائي 
 من المدرسة 

 المدرسةالمدیر  -
مجلس النظام المدرسي +  -

 إبالغ ولي األمر
 

توعیة الطلبة ألھمیة احترام ممتلكات   -
 الغیر.

 ثقیفیة.ندوات ت -
تشكیل لجان طالبیة لحمایة ممتلكات   -

 المدرسة وإرشاد الطلبة.

8 
سرقة ممتلكات 

 اآلخرین
 

 

تعویض + إرشاد + تنبیھ وإبالغ ولي  -
 األمر

إنذار من مدیر  إذا تكررت المخالفة -
 المدرسة وكتابة تعھد من ولي األمر

 تعویض + إرشاد + تنبیھ -
إبالغ ولي إذا تكررت المخالفة إنذار مع  -

 األمر
إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة إنذار  -

إلى تنفیذ النقل لمدة  لنھائي ویمكن االنتقا
یحددھا مجلس النظام المدرسي بما ال تزید 
عن فصل دراسي (مع إبالغ ولي األمر في 

 كل مخالفة)
 

 مدیر المدرسة-
 مجلس النظام المدرسي -

طالب متابعة مباشرة من المرشد لحالة ال -
 المخالف.

توفیر بعض احتیاجات الطالب إن كان  -
 یحتاج ذلك.

 عقد ندوات تثقیفیة للطلبة. -
متابعة مسئولة ومن بعد لسلوك  -

 وتصرف من ارتكب المخالفة.

9 
إلحاق الضرر 

 بممتلكات العاملین
 في المدرسة

 

تعویض + إرشاد + إبالغ ولي األمر +   -
 إنذار أول

 إنذار نھائيإذا تكررت المخالفة  -
إذا تكررت  المخالفة نقل لمدة ال تزید عن  -

 عشرة  أیام
 

 تعویض + إبالغ ولي األمر + إنذار أول -
إذا تكررت المخالفة تعویض + إنذار نھائي  -

 + إبالغ ولي األمر
إذا تكررت المخالفة نقل لمدة یحددھا مجلس  -

النظام المدرسي بما ال تزید عن شھر(مع 
 ر في كل مخالفة)إبالغ ولي األم

 المدیر -
 مجلس النظام المدرسي -

 ندوات توعیة وتثقیف. -
تعزیز السلوك اإلیجابي للطالب لتعزیز  -

 قناعتھ بقبح سلوك المخالفة.
 

  التحرش الجنسي 10
 

 إرشاد + إبالغ ولي األمر + إنذار أول -
 إذا تكررت المخالفة إنذار نھائي -
ال تزید عن إذا تكررت المخالفة نقل لمدة  -

 عشرة أیام

انذار اعتذار للمعتدى علیھ + إرشاد +  -
 نھائي 

إذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزید عن  -
شھر (مع إبالغ ولي األمر في كل 

+آرشاد مكثف داخل أو خارج مخالفة)
 المدرسة 

 المدیر -
 مجلس النظام المدرسي -
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 ةالمخالفات من الدرجة الرابعرابعاً : 
 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء المخالفة الرقم

 12-11الصف  10-5الصف  

حیازة أو ترویج  1
  المخدرات

 مصادرة المادة -
 إبالغ المدیریة -
إبالغ ولي أمر الطالب وإیقافھ  -

عن الدوام لحین صدور تعلیمات 
 من المدیریة

 مصادرة المادة -
 إبالغ المدیریة  -
لطالب وإیقافھ عن إبالغ ولي أمر ا -

الدوام لحین صدور تعلیمات من 
 المدیریة

اإلرشاد في  ومسئولالمدیر والمرشد 
 المدیریة

االستعانة بالمؤسسات المعنیة  -
 بمعالجة ھذه الحاالت.

إلحاق الطالب بجلسات إرشادیة  -
 من قبل مختصین.

المشاركة في أعمال تطوعیة  -
 تحددھا إدارة المدرسة.

ویة حول عقد ندوات توع -
 الموضوع في المدرسة.

 عقد نشاطات ترفیھیة جماعیة. -
 توزیع نشرات تثقیفیة. -
الخدمة الموثقة في المؤسسات  -

الخاصة التي ترعى ذوي 
االحتیاجات الخاصة لمدة ال تزید 

 عن أسبوع.
 تحویل الطالب للمرشد التربوي -

حیازة األسلحة  2
  الناریة

 التحفظ على السالح. -
 .ء ولي أمر الطالباستدعا -
 إبالغ المدیریة وتلقي تعلیماتھا. -
إنذار نھائي للطالب وإذا تكرر  -

ذلك ینقل الطالب لمدرسة یحددھا 
 مجلس النظام المدرسي.

 التحفظ على السالح. -
 .استدعاء ولي أمر الطالب -
 إبالغ المدیریة وتلقي تعلیماتھا. -
إبالغ الجھات الرسمیة المختصة  -

 كالشرطة.
إنذار نھائي للطالب وإذا تكرر ینقل  -

 لمدة فصل دراسي.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
النقل لمدة فصل دراسي یتم إبالغ 

 مدیر التربیة

3 
مھاجمة طالب 

والتسبب في تشویھ 
 أو إعاقة.

 

 تعھد خطي على ولي أمر الطالب -
إنذار نھائي للطالب وإذا تكرر  -

ا ذلك ینقل الطالب لمدرسة یحددھ
 مجلس النظام المدرسي.

إنذار نھائي للطالب أو نقل من  -
 المدرسة لمدة عام.

في حال التكرار یفصل لمدة  -
 تحددھا المدیریة.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
النقل لمدة فصل دراسي أو أقل یتم 

إبالغ مدیر لتربیة وإذا كان النقل أكثر 
من ذلك یتطلب األمر موافقة مدیر 

 التربیة.

4 

استخدام األدوات 
الحادة والمواد 

الخطرة في 
المدرسة مثل المواد 
الكیماویة والسموم 

 وغیرھا.

 

 استدعاء ولي أمر الطالب. -
 إنذار نھائي للطالب. -
تعھد خطي على الطالب بعدم  -

 التكرار.
 إنذار نھائي للطالب. -

 استدعاء ولي أمر الطالب. -
 إنذار نھائي للطالب. -
ى الطالب بعدم تعھد خطي عل -

 التكرار.
في حال التكرار ینقل الطالب من  -

المدرسة لمدة یحددھا مجلس النظام 
 المدرسي.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
 النقل یتم إبالغ مدیریة التربیة.

5 
توزیع المواد 

اإلعالمیة المنافیة 
 للقیم الدینیة

 

 مصادرة وإتالف المواد -
 إبالغ ولي أمر الطالب -
نذار نھائي للطالب وفي حال إ -

تكرار المخالفة ینقل الطالب لمدرسة 
 أخرى لمدة فصل دراسي

 مصادرة وإتالف المواد -
 استدعاء ولي أمر الطالب -
 إنذار نھائي للطالب -
كتابة تعھد من قبل الطالب بعدم  -

التكرار، وفي حال تكرار المخالفة ینقل 
الطالب لمدرسة أخرى لمدة عام بحیث 

تابعتھ، وإذا استمر في المخالفة ینقل تتم م
 لوائیا لمدة عام آخر.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
النقل لمدرسة أخرى یتم إبالغ مدیریة 

التربیة وإذا كان النقل لمدة تزید عن 
الفصل الدراسي أو كان النقل لوائیا 

 یتطلب األمر موافقة مدیر التربیة.

حضور ندوات تربویة حول القیم  -
 یجابیة وإعداد ملخص لھا.اإل
عقد جلسات تفریغ نفسي من قبل  -

 مختص.
 تحویل الطالب للمرشد التربوي -
 

6 

االعتداء بالید على 
أحد أفراد المدرسة 

أو أحد العاملین فیھا 
بالضرب وإلحاق 

 الضرر بھ

 

 استدعاء ولي أمر الطالب. -
 إنذار نھائي للطالب. -
 اعتذار الطالب -
ام المدرسي فیما یقدر مجلس النظ -

 إذا كان الطالب یستحق عقوبة النقل.

 استدعاء ولي أمر الطالب. -
 إنذار نھائي للطالب. -
 اعتذار الطالب -
نقل الطالب من المدرسة لمدة یحددھا  -

 مجلس النظام المدرسي..

مجلس النظام المدرسي وإذا كان النقل 
لمدة أكثر من فصل دراسي یتطلب 

 األمر
 التربیةموافقة مدیر 

االنخراط في برنامج عمل تطوعي في  -
المدرسة لمدة أسبوع (صیانة، زراعة، 

 تجمیل المدرسة...)
 عقد جلسات تفریغ نفسي. -
 دمج الطالب في أنشطة ریاضیة حركیة. -
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 التدخل التربوي الجھة المنفذة اإلجراء المخالفة الرقم
 12-11الصف  10-5الصف  

 
 تحویل الطالب للمرشد التربوي - 

7 
سب الذات اإللھیة أو 

االستھانة بالقیم 
 والشعائر الدینیة .

 

 ي أمر الطالب.استدعاء ول -
 إنذار نھائي للطالب. -
في حال التكرار ینقل الطالب من  -

المدرسة لمدة یحددھا مجلس النظام 
 المدرسي.

 إنذار نھائي للطالب. -
في حال التكرار ینقل الطالب من  -

المدرسة لمدة یحددھا مجلس النظام 
 المدرسي.

مجلس النظام المدرسي وإذا كان النقل 
دراسي یتطلب لمدة أكثر من فصل 

 األمر
 موافقة مدیر التربیة.

تقدیم موضوع یتعلق بالقیم الدینیة في  -
المجتمع من خالل اإلذاعة المدرسیة أو 

 مجلة الحائط.
 عمل جلسة إرشادیة للطالب. -
 تحویل الطالب للمرشد التربوي -

  االعتداء الجنسي 8

 استدعاء ولي أمر الطالب. -
 إنذار نھائي للطالب -
مجلس النظام المدرسي فیما  یقدر -

 إذا كان الطالب یستحق عقوبة النقل.

یحول الطالب للمراكز  -
المتخصصة بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعیة وبعد الحصول 
على تقییم إیجابي عنھ من قبل 

 المؤسسة ینقل إلى مدرسة أخرى.
في حال التكرار یفصل لمدة  -

 تحددھا المدیریة.

رسي وإذا كان النقل مجلس النظام المد
لمدة أكثر من فصل دراسي یتطلب 

 األمر
 موافقة مدیر التربیة.

حضور دورة تثقیفیة متخصصة في ھذا  -
 المجال.

 جلسات إرشادیة من قبل مختصین. -
 إعادة دمج الطالب مع الطلبة. -
 تحویل الطالب للمرشد التربوي -
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 سلوك الطلبة خارج المدرسة

یع الطلبة االلتزام بالقیم واألخالق الحمیدة المستندة لفلسفة المدرسة والسلوك تتوقع المدرسة من جم
االجتماعي الالئق، كما یتوقع من الطلبة االبتعاد عن المسلكیات والممارسات التي تتنافى مع 
القانون وتسيء لسمعة الطالب وأسرتھ ومدرستھ. ومن ھذا المنطلق یحق لمجلس النظام في 

أیة قضیة حول مسلكیات أحد الطلبة خارج المدرسة واتخاذ اإلجراءات  المدرسة النظر في
 المالئمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


