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 األساسية المرحلة -األنظمة المدرسية لمدرسة الفرندز

 
ز باالستناد إىل مبادئ وقيم الكويكرز، حيث  ز للطلبة الفلسطينيير تأسست مدارس الفرندز بهدف توفير برنامج أكاديمي متمير

ي جميع المواقف اإلنسانية وتعليم يعتير التعليم 
بالنسبة للكويكرز العمل عىل تشجيع البحث الدائم والثابت عن اإليمان فز

م تعليم الكويكرز بمساعدة كل فرد عىل معرفة مسؤولياته كعضو مهتم بالمدرسة والمجتمع  ز القيم األخالقية والروحية. ويلي 
مة بتعزيز الذي يعيش فيه حيث " يعيش الفرد من أجل اآلخرين و  ز يعيش الجميع من أجل هللا". كما أن مدارس الفرندز ملي 

ورة تشجيع حرية الفكر  اهة والبساطة والصدق والتعاون والتعاطف. تؤمن مدارس الفرندز بضز ز السمات الشخصية مثل اليز
م قيم الكويكرز بالال  ز عنف كخيار ممكن  والتعبير عىل أن تمارس هذه الحرية ضمن الحس العاىلي بالمسؤولية. وكذلك تلي 

ز  ي مختلف مناحي الحياة. إن أفضل السبل لتعلم هذه القيم يتم من خالل الممارسة أثناء التفاعل بير
اعات فز ز وعمىلي لحل اليز

ي المدرسة. 
ز فز ز واإلداريير  وأهاىلي الطلبة والعاملير

ز  الطالب والمعلمير

قد وحل المشكالت وكيفية التعامل مع تحديات تعمل المدرسة جاهدة عىل خلق مناخ تعليمي يحفز اإلنجاز والتفكير النا
ي لدى الطلبة ومراعاة الفروق الفردية  الحياة، باإلضافة إىل توفير بيئة مدرسية آمنة يهدف نظامها لتعزيز السلوك اإليجابر
ز وطلبة وأولياء أمور ومؤسسات  واالحتياجات الخاصة ومشاركة جميع أطراف العملية التعليمية/ التعلمية من معلمير

 .  المجتمع المحىلي

نامج البكالوريا الدولية ي مدرسة الفرندز األساسية نطبق برنامج السنوات اإلبتدائية لير
فإن مالمح المتعلم  PYP وبما أننا فز

: مهتم، ومفكر، ومتسائل، ومّطلع، ومجازف، ومتأمل، وذو مبادئ، ومنفتحي العقل، ومتوازن، ومتواصل، تعتير من  وهي
ي 
بوية التعلمية.  الركائز األساسية فز  العملية الي 

 : بوية مسؤوليات محددة يمكن إجمالها بما يىلي
 لتحقيق األهداف الواردة أعاله تقع عىل عاتق أطراف العملية الي 

 
 دور الطالب/ة

  .ام الذات وفهمها وتقديرها وإظهارها بأسم شكل  احي 
  .ام بالزي المدرسي والمحافظة عىل مظهر مقبول ز  االلي 
  ام ز  بأوقات الدوام. االلي 
  .الدخول إىل الصف والخروج منه بانتظام وهدوء 
  .ي الحصص والمساهمة بطرح األفكار من خالل التحضير المسبق وأداء الواجبات البيتية

 المشاركة الفاعلة فز
  .استثمار الوقت وتنظيمه إىل أقىص درجة 
  .العمل عىل تنمية المهارات والمواهب 
  ات ز  ومرافق المدرسة بشكل صحيح وآمن دون تعريضها للتلف. استخدام ممتلكات وتجهير
  .المحافظة عىل النظافة الشخصية ونظافة ممتلكات ومرافق المدرسة 
  .تجنب اإلخالل بقواعد األمن والسالمة داخل المدرسة وخارجها 
  .ي المدرسة

ز فز ام جميع العاملير
 احي 

  .ام بتعليمات المدرسة ومناقشتها بهدوء ز  االلي 
 ا  م ومودة مع الطلبة اآلخرين. التعامل باحي 
  .امج المدرسية سواء داخل المدرسة أو خارجها  المشاركة الفاعلة بالنشاطات الطالبية وجميع الفعاليات والير

 
 دور المعلم/ة

  .االستماع واإلصغاء الجيد لمشكالت الطلبة 
 ي سلوكهم واألسلوب المنا

ي تؤثر فز
ات الت   سب لتعديل السلوك. تفهم خصائص النمو وحاجات الطلبة والمتغير

  .تجنب االنفعال والعنف كوسيلة لضبط السلوك 
  .بوية الهادفة لتحقيق االنضباط امج الي  ي الير

 المشاركة الفاعلة فز
  .المشاركة الفاعلة باللجان المدرسية كنموذج حي لتشجيع ورفع روح التعاون والتطوع عند الطلبة 



  .عالج السلوك الخاطئ وعدم اهماله 
  اف عىل دخو  ل الطلبة للمدرسة وانضافهم منها ومتابعة سلوك الطلبة داخل وخارج الغرف الصفية. اإلشر
  .ي التعامل مع الطلبة

 تحقيق العدالة والمساواة فز
  .بوية ي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية والي 

اك الطلبة فز  إشر
 ي معرفة وعالج القضايا السلوكية، واالجتماع

. مشاركة مرشدي المدرسة فز ي
ي بحاجة إىل تدخل مهتز

 ية االنفعالية والت 
  .اتهم ز ي القضايا األكاديمية للتدخل مع الطلبة حسب احتياجاتهم ومير

 مشاركة وحدة التعليم المساند فز
  عن أية إصابات تحدث أثناء الدوام ليتستز تقديم اإلسعافات األولية الالزمة أو نقل المصاب 

ً
إبالغ الممرضة واإلدارة فورا

. إىل   المستشفز
 

 دور إدارة المدرسة

  .ي المدرسة
ز والمعلمات عىل اتباع آليات تربوية للمحافظة عىل النظام فز ز المعلمير  تحفير

  .ي يمارسها الطلبة وتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذها
ز النشاطات الت   تحفير

  ي تنفيذ الخدمات اإلرشادية والفعاليات واألنشطة
 والتأكيد عىل أهمية دورهم. دعم ومساندة مرشدي المدرسة فز

  ي تنفيذ خدماتهم وتوفير المواد والمتطلبات الالزمة للعمل مع الطلبة، والتأكيد
دعم ومساندة طاقم التعليم المساند فز

 عىل أهمية دورهم. 
  .خلق آلية تواصل مع الطلبة للتعرف عىل احتياجاتهم ومشكالتهم 
  .ي تعاملهم مع الطلبة

ز فز  متابعة المعلمير
  التواصل .  مع األهاىلي
  .اف عىل دخول الطلبة للمدرسة وانضافهم منها ومتابعة سلوك الطلبة خارج الغرف الصفية  اإلشر

 
 دور األهل

  .لية والنظافة والسلوك ز ل بشكل يومي فيما يتعلق بالواجبات الميز
ز ي الميز

 متابعة أبنائهم وبناتهم فز
  ل بشكل يومي فيما يتعلق

ز  بسلوكياتهم وأمنهم. متابعة أبنائهم وبناتهم خارج الميز
  .نت بشكل آمن  متابعة أبنائهم وبناتهم فيما يتعلق بموضوع التكنولوجيا واستخدام اإلني 
  .التواصل مع المدرسة بشكل دوري 
  .ات والتعليمات الصادرة عن المدرسة ومتابعتها  قراءة النشر
  .ام القرارات المدرسية ودعمها  احي 
  عم لمشاري    ع المدرسة ونشاطاتها

ّ
 . توفير الد

 
 مجلس النظام المدرسي 

ي المدرسة وتسم 
 تشكيل هيئة )لجنة( للحفاظ عىل النظام فز

ً
، وتتكون من مدير مجلس النظام المدرسي يتم سنويا

ز يتم اختيارهما من قبل مدير المدرسة بالتشاور والتنسيق  ز اثنير  ونائب المدير ومديرة المكتب ومعلمير
ً
المدرسة رئيسا

بوي بصفة مستشار، وممثل عن مجلس أولياء  مع الهيئة التدريسية إضافة ي صف الطالب المخالف، والمرشد الي  إىل مربر
 األمور. 

 مهام مجلس النظام: 

 دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكالت ذات الصلة بالنظام.  .1
ز ويتم ذلك باألغلبية البسيطة.  .2  اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الطلبة المخالفير
ي العقوبات إذا كانت المخالفة تستوجب يجوز لمجلس النظام أن ي .3

ستبدل بالعقوبة عقوبة أشد دون التدرج فز
 ذلك. 

م أعضاء مجلس النظام بالحفاظ عىل شية العمل أثناء عقد جلساته.  .4 ز  يلي 
ي النظام المدرسي يجب تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى  .5

عند تنفيذ التعليمات الواردة فز
 واألوضاع االجتماعية االقتصادية. التعليمي والجنس 

ز االعتبار كلما كان ذلك  .6 ز أو الطلبة واالستماع إليهم وأخذ أقوالهم بعير يجوز لمجلس النظام استدعاء المعلمير
 .
ً
وريا  ضز



 يطلب من المرشد دراسة وضع الطالب المخالف ودوافع سلوكه ورفع توصية إىل المجلس.  .7
ي ملف خاص.  .8

 توثيق جلسات وأعمال المجلس فز
 

 تصوير الطلبة: 

ونية، والمجلة المدرسية، والكتاب السنوي  يحق للمدرسة تصوير الطلبة وعرض هذه الصور عىل مواقع المدرسة اإللكي 
 .
ً
ها بما تراه المدرسة مناسبا   وغير

 
  التوقعات من الطلبة

  الزي المدرسي  
ي المواعيد المعلنة.  .1

اء الزي المدرسي من حرم المدرسة الثانوية فز  يتم شر
ي استخدام اإلكسسوارات .1

.  المبالغة فز كيب األقراط )الحلق( وبحجم صغير  والمجوهرات غير مسموح. يسمح بي 
يتوقع من جميع الطلبة المحافظة عىل نظافة أجسامهم وعىل مظهرهم العام. كما يتوقع منهم ترتيب شعرهم بحيث ال  .1

ي طريقة قصة، و 
  يمنع صبغه. يعيق قيامهم باألنشطة التعليمية وعدم المبالغة فز

ي فقط.  .1
ي فصل الشتاء، وخارج المبابز

ي حرم المدرسة، سوى تلك المخصصة للدفء فز
 ال يسمح بارتداء القبعات فز

عىل الطلبة انتعال أحذية مغلقة مع جوارب، وال يسمح بانتعال أحذية مفتوحة من األمام )صندل( لما يشكل من خطورة  .1
 عىل الطلبة. 

ي أيام الرياضة فقط. عىل جميع الطلبة التقيد بالزي ال .1
 خاص بالرياضة فز

ز للزي المدرسي بالدوام.  .1   ال يسمح للطلبة المخالفير
 
 

 التأخر عن الدوام 
 : ي الوضع الطبيعي

 فز
ي المدرسة قبل قرع الجرس األول الساعة  .1

ي الصف قبل قرع الجرس  7:45عىل جميع الطلبة التواجد فز والتواجد بغرفة مربر
ي الساعة 

 . 7:45تأخير بعد الساعة  . يسجل للطالب8:00الثابز
وال يسمح للطالب بدخول المدرسة بعد ذلك إال مع وىلي أمره وتقديم تفسير  8:00تغلق البوابة الرئيسية للمدرسة الساعة  .2

 مقنع للتأخر. 
ي بداية السنة تعتير جزء ال يتجزأ من هذ

ي حالة الطوارئ وحاالت انتشار األوبئة، فإن التعليمات المرسلة لألهل فز
ه أما فز

 . ز  األنظمة والقوانير

 
 

 حضور الحصص 
 حضور الحصص إلزامي لجميع الطلبة وال يسمح التغيب عن أي حصة.  .1

 
 
 

 الغياب بسبب المرض 
ي أو إقرار من وىلي األمر بهذا الخصوص. ويتحمل  كل من يتغيب عن المدرسة بسبب المرض عليه/ها إحضار تقرير طتر

لبيتية بالتعاون مع معلماته ويتم ترتيب امتحانات بديلة لما يفوته بالشعة الطالب/ة المتغيب مسؤولية القيام بالواجبات ا
 الممكنة. 

 الخروج من الصف أو المدرسة 
 ال يسمح بالخروج من الصف أثناء الحصص إال بإذن من المعلم)ة(.  .1
 ال يسمح بالخروج من الحرم المدرسي أثناء الدوام إال بإذن خطي من اإلدارة وبمرافقة وىلي األمر.  .1
تيب هذه  .2 تحبذ المدرسة عدم ترتيب مواعيد خاصة للطلبة، كمواعيد طبية، أثناء الدوام المدرسي وتتوجه لألهاىلي بي 

 .  المواعيد خارج إطار الدوام المدرسي



 اإلصابات  
 عن أية إصابات تحدث أثناء الدوام ليتستز تقديم اإلسعافات األولية الالزمة أو 

ً
نقل يجب إبالغ الممرضة واإلدارة فورا

 .  المصاب إىل المستشفز

 استخدام المرافق والمحافظة عليها 
1.  . ز ي الغرف المخصصة للمعلمير

 ال يسمح للطلبة بدخول غرف العمل والجلوس فز
ز إلشغال الحصة.  .2 ي حالة تغيب المعلم/ة عن الحصة عىل الطلبة التواجد مع المعلم/ة المعير

 فز
 العبث وتخريب ممتلكات المدرسة. ال يسمح للطلبة بالكتابة عىل المقاعد أو الجدران أو  .1
وبات داخل غرفة الصف خالل الفرصة األوىل بوجود المعلم/ة مع المحافظة   .1 يسمح للطلبة بتناول المأكوالت والمشر

 عىل نظافته. 
 

بوية  المخالفات واإلجراءات والتدخالت الي 

 

الجهة  اإلجراء مخالفات من الدرجة األوىل
 المنفذة

بوي   التدخل الي 

التقيد بالزي المدرسي عدم 
ي األيام 

ومالبس الرياضة فز
 المخصصة

االتصال مع وىلي األمر للطالب/ة 
 للمتابعة. 

التكرار: االتصال مع وىلي األمر 
للطالب/ة للمتابعة، وعدم السماح 
ي 
للطالب/ة بالدوام، أو بالمشاركة فز

 حصة الرياضة. 

التكرار: وضع التقييم المناسب 
 بالشهادة المدرسية تحت بند 

 السلوك. 

/ة  ي مربر
 الصف

معلم/ة 
 الرياضة

فة  مشر
 النظام

 المديرة

ة تربية الصف عىل  ي في 
التأكيد فز

مالمح المتعلم كفرد مفكر، 
ومتوازن وذو مبادئ، ومهتم، 

، ومنفتح، ومتسائل ومجازف
ومتواصل، ومتأمل كجزء ال يتجزأ 

 . PYPمن نظام 

ورة وأهمية التقيد  التأكيد عىل ضز
والدوام المدرسي بالزي المدرسي 

ي المواعيد. 
 والدقة فز

ات ورسائل مدرسية حول  نشر
 أهمية هذه المواضيع. 

لقاءات مع أولياء األمور لتوضيح 
ام الطلبة بالزي والوقت.  ز  أهمية الي 

ي حصص األخالق 
تدريب الطلبة فز

"حل المشاكل" حول مهارات 
اإلصغاء وتحمل المسؤولية 

 وتنظيم الوقت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأخر عن الدوام المدرسي 
أو  ، أو وقت المغادرة،الصباحي 
 الحصص

مرافقة وىلي األمر للطالب/ة لتفسير 
 سبب التأخر. 

التكرار: توجيه إنذار للطالب/ة 
 وتوقيع تعهد من وىلي األمر. 

ي الشهادة المدرسية 
وضع التقييم فز

 تحت بند السلوك. 

 . ي
 التكرار: إنذار نهابئ

ي التكرار: عدم تسجيل 
الطالب/ة فز
 .  المدرسة للعام الدراسي التاىلي

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

 المديرة

إعاقة متعمدة لسير الحصة 
ي أو المقاطعة  بالحديث الجانتر
المستمرة أو الدخول والخروج 
من الصف دون استئذان ودون 

  عذر

 توجيه الطالب/ة. 

التكرار: إشعار وىلي األمر. وتحويل 
سة، الطالب/ة لمرشدي المدر 

 .  وتوجيه تنبيه خطي

 

معلم/ة 
 المادة

/ة  ي مربر
 الصف



التكرار: توجيه إنذار أول وتعهد من 
 وىلي األمر. 

 . ي
ي ونهابئ

 التكرار: توجيه إنذار ثابز

ي 
التكرار: عدم تسجيل الطالب/ة فز
 .  المدرسة للعام الدراسي التاىلي

فة  مشر
 النظام

 المديرة

 
 
 
 

ل ألولياء األمور حول ورشات عم
ي 
كيفية مساعدة الطلبة فز

 الواجبات البيتية. 

جلسات إرشاد جمعي وفردي من 
 قبل المرشد/ة. 

ز حول  ورشات عمل للمعلمير
ز الطلبة.   مراعاة الفروق الفردية بير

ز ضمن  مير ز
حوافز للطلبة الملي 

مالمح ومواقف متعلم البكلوريا 
 الدولية. 

أنشطة ترفيهية ورياضية وفنية 
 بة. للطل

 

تكرار عدم حل الواجبات 
الكتب المدرسية أو عدم إحضار 

  واألدوات المدرسية

إبالغ وىلي األمر وتحويل الطالب/ة 
لمرشدي المدرسة/ قسم التعليم 

 المساند. 

التكرار: إبالغ وىلي األمر وتعهد من 
 .  وىلي األمر وتوجيه تنبيه خطي

معلم/ة 
 المادة

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

 المديرة

استخدام أجهزة االتصال 
 الشخصية بأنواعها أثناء الدوام

مصادرة الجهاز لمدة شهر وإبالغ 
 وىلي األمر. 

التكرار: مصادرة الجهاز آلخر 
 السنة وإبالغ وىلي األمر. 

معلم/ة 
 المادة

فة  مشر
 النظام

 المديرة

الجهة   اإلجراء مخالفات من الدرجة الثانية
 المنفذة

بوي   التدخل الي 

ممارسة سلوكيات سلبية مع 
ز وطاقم  الطلبة والمعلمير

االستهتار المدرسة مثل 
والكذب واأللفاظ النابية وعدم 
 ، ز االنصياع لتعليمات المعلمير

، واإلدارة ز  والعاملير

توجيه وتنبيه الطالب/ة وإشعار 
 وىلي األمر. 

التكرار: توجيه إنذار أول وتعهد من 
 وىلي األمر. 

ي 
ي ونهابئ

التكرار: توجيه إنذار ثابز
 للطالب/ة. 

ي 
التكرار: عدم تسجيل الطالب/ة فز

. المدرسة لل  عام الدراسي التاىلي

معلم/ة 
 المادة

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

 المديرة

ة تربية الصف  ي في 
التأكيد فز

وحصص األخالق "حل المشاكل" 
ي  عىل أهمية القيم والسلوك اإليجابر
وربطه بمالمح المتعلم كجزء ال 

 . PYPيتجزأ من نظام 

ات ورسائل مدرسية حول  نشر
 أهمية هذه المواضيع. 

ولياء األمور لتوضيح لقاءات مع أ
 آليات التواصل مع المدرسة. 

ورشات عمل ألولياء األمور حول 
زيادة التواصل مع األبناء 

  والمدرسة. 

جلسات إرشاد جمعي وفردي من 
 قبل المرشد/ة. 

الخروج من المدرسة أثناء 
الدوام دون إذن، أو التغيب عن 

 الحصة. 

 
 
 

األمر. توجيه إنذار وتعهد من وىلي 
الطالب/ة لمرشدي  لوتحوي

 المدرسة. 

 . ي
ي ونهابئ

 التكرار: توجيه إنذار ثابز

ي 
التكرار: عدم تسجيل الطالب/ة فز
 .  المدرسة للعام الدراسي التاىلي

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة



ي االمتحانات والوظائف
توجيه وتنبيه الطالب/ة وإشعار  الغش فز

الطالب/ة  األمر وتحويلوىلي 
المدرسة/ قسم التعليم لمرشدي 

المساند حسب الحالة وإعطاء 
ي 
عالمة صفر أكاديمي للطالب/ة فز

 االمتحان أو الوظيفة. 

التكرار: إعطاء عالمة صفر أكاديمي 
ي االمتحان أو الوظيفة 

للطالب/ة فز
 وإبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار. 

التكرار: إعطاء عالمة صفر أكاديمي 
ي االمتحان أو الوظيفة

 للطالب فز
ي 
وإبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار ثابز

ي 
 ونهابئ

التكرار: إعطاء عالمة صفر أكاديمي 
ي االمتحان أو الوظيفة 

للطالب فز
وإبالغ وىلي األمر وعدم تسجيل 

 .  الطالب للعام الدراسي التاىلي

معلم/ة 
 المادة

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 الدرسة

مجلس 
 النظام

 
 

ورشات عمل للطلبة من قبل 
المرشدين وقسم التعليم المساند 
حول القلق من االمتحان وكيفية 

 التحضير له. 

ز حول ورشات  عمل للمعلمير
ز الطلبة.   مراعاة الفروق الفردية بير

ز ضمن  مير ز
حوافز للطلبة الملي 

مالمح ومواقف متعلم البكلوريا 
 الدولية. 

 
أنشطة ترفيهية ورياضية وفنية 

 للطلبة. 

 

الجهة   اإلجراء مخالفات من الدرجة الثالثة
 المنفذة

بوي   التدخل الي 

حيازة مواد إعالمية منافية 
  لآلداب والقيم

مصادرة المواد، وتوجيه وتنبيه 
الطالب/ة وإبالغ وىلي األمر وتوجيه 

الطالب/ة لمرشدي  إنذار وتحويل
 المدرسة. 

التكرار: مصادرة المواد وإبالغ وىلي 
 . ي
 األمر وتوجيه إنذار نهابئ

المواد وإبالغ وىلي  التكرار: مصادرة
 من المدرسة. 

ً
 األمر ونقله/ا نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

ف/ة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

ة تربية الصف  ي في 
التأكيد فز

وحصص األخالق "حل المشاكل" 
ي  عىل أهمية القيم والسلوك اإليجابر
وربطه بمالمح المتعلم كجزء ال 

 . PYPيتجزأ من نظام 

ات ورسائل مدرس ية حول نشر
 أهمية هذه المواضيع. 

جلسات إرشاد جمعي وفردي من 
قبل المرشد/ة وربطها بمالمح 

 المتعلم. 

ز ضمن  مير ز
حوافز للطلبة الملي 

مالمح ومواقف متعلم البكالوريا 
 الدولية. 

 
أنشطة ترفيهية، ورياضية، وفنية 

 للطلبة. 

ورشات عمل للطلبة حول خطورة 
 المواد اإلعالمية المنافية لألخالق. 

حيازة أدوات حادة ومواد خطرة 
ي ذلك المفرقعات النارية 

بما فز
 دون استخدامها

 

مصادرة المواد وإبالغ وىلي األمر 
وتوجيه إنذار، وتحويل الطالب/ة 

 لمرشدي المدرسة. 

التكرار: مصادرة المواد وإبالغ وىلي 
، وتعهد األمر  ي

وتوجيه إنذار نهابئ
 خطي من الطالب/ة ووىلي األمر. 

التكرار: مصادرة المواد وإبالغ وىلي 
 من المدرسة.  ونقله نهائيا األمر 

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام



استخدام العنف ضد طالب 
آخر وإلحاق األذى به داخل 

 المدرسة أو خارجها

وتوجيه إنذار أول أو إبالغ وىلي األمر 
ي حسب درجة األذى 

إنذار نهابئ
وتحويل الطالب/ة لمرشدي 
المدرسة، وتعهد خطي من 

 الطالب/ة ووىلي األمر. 

 من 
ً
التكرار: يتم نقل الطالب نهائيا

 المدرسة. 

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

ات تربية الصف عىل  ي في 
التأكيد فز

 أهمية التمسك بالقيم واألخالق. 

ز للحديث عن  استضافة مختصير
مخاطر األدوات الحادة 

 والمفرقعات. 

ز للحديث عن  استضافة مختصير
ز والكحول.   مخاطر التدخير

ام  توعية الطلبة ألهمية احي 
 ممتلكات اآلخرين. 

ز للحديث عن  استضافة مختصير
الخاطئ لمواقع مخاطر االستخدام 

التواصل االجتماعي وتكنولوجيا 
 المعلومات عامة. 

 
 
 
 

التنمر والتسلط عىل طلبة 
 أو آخرين سواء كان ذلك جسد
ً
يا

 من خالل التحريض ونشر 
ً
نفسيا

اإلشاعات بشكل مباشر أو من 
خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي 

إبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار أول أو 
ي حسب درجة األذى 

إنذار نهابئ
وتحويل الطالب/ة لمرشدي 
المدرسة، وتعهد خطي من 

 الطالب/ة ووىلي األمر. 

 من 
ً
التكرار: يتم نقل الطالب نهائيا

 مدرسة. ال

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

ونية  استخدام الشبكة االلكي 
المدرسية ألغراض غير مدرسية 
تعليمية أو محاولة تخريب 

 الشبكة

إبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار أول أو 
ي حسب درجة 

 و  األذى،إنذار نهابئ
توقيع تعهد خطي من الطالب/ة 

 ووىلي األمر. 

 من 
ً
التكرار: يتم نقل الطالب نهائيا

 المدرسة. 

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

اإلتالف المتعمد أو التخريب 
ألي من ممتلكات المدرسة أو 
ي 
ز فز مبانيها أو ممتلكات العاملير
 المدرسة أو الكتابة عىل الجدران

تعويض المدرسة بمقدار المثل 
وتوجيه إنذار وإبالغ وىلي األمر 

ي حسب درجة األذى وفصل 
نهابئ

وتوقيع  من الدوام لمدة ثالثة أيام،
تعهد خطي من الطالب/ة ووىلي 

 األمر. 

التكرار: تعويض المدرسة بمقدار 
المثل وإبالغ وىلي األمر ونقل 

 من المدرسة. 
ً
 الطالب نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

توجيه وتنبيه الطالب/ة وإبالغ وىلي  اآلخرينشقة ممتلكات 
األمر، وتوجيه إنذار وتحويل 

 الطالب/ة لمرشدي المدرسة. 

/ة  ي مربر
 الصف



ي وفصل  التكرار: 
توجيه إنذار نهابئ

من الدوام لمدة ثالثة أيام، وتعهد 
 خطي من الطالب/ة ووىلي األمر. 

التكرار: إبالغ وىلي األمر ونقل 
 من المدرسة. 

ً
 الطالب نهائيا

فة مشر 
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

توجيه وتنبيه الطالب/ة وإبالغ وىلي  التحرش الجنسي 
ي حسب 

األمر، وتوجيه إنذار نهابئ
درجة األذى، وفصل من الدوام 
لمدة ثالثة أيام، وتحويل الطالب/ة 

 لمرشدي المدرسة. 

التكرار: إبالغ وىلي األمر ونقل 
 
ً
 من المدرسة.  الطالب نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

التلفظ بالكلمات النابية أو غير 
ز  األخالقية عىل أي من العاملير
ي المدرسة أو تهديدهم أو 

فز
  توجيه اإلهانة لهم

ي 
إبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار نهابئ

حسب درجة األذى وفصل من 
الدوام لمدة ثالثة أيام، وتعهد 

 ىلي األمر. خطي من الطالب/ة وو

التكرار: إبالغ وىلي األمر ونقل 
 من المدرسة. 

ً
 الطالب نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

شتم الذات اإللهية أو االستهانة 
 بالقيم والشعائر الدينية

 . ي
 إبالغ وىلي األمر وتوجيه إنذار نهابئ

 من 
ً
التكرار: يتم نقل الطالب نهائيا

 المدرسة. 

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

الجهة   اإلجراء مخالفات من الدرجة الرابعة
 المنفذة

بوي   التدخل الي 



ي 
مهاجمة طالب والتسبب فز

 تشويه أو إعاقة
إبالغ وىلي األمر والجهات المعنية 
 من المدرسة. 

ً
 ونقل الطالب نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

ة تربية الصف  ي في 
التأكيد فز

وحصص األخالق "حل المشاكل" 
ي  عىل أهمية القيم والسلوك اإليجابر
وربطه بمالمح المتعلم كجزء ال 

 . PYPيتجزأ من نظام 

ات تثقيفية حول هذه  توزي    ع نشر
 المواضيع. 

ز للحديث حول  استضافة مختصير
 هذه المواضيع للطلبة. 

المدرسية تفعيل األنشطة 
فيهية.   الرياضية والفنية والي 

 

استخدام األدوات الحادة 
ي المدرسة مثل 

والمواد الخطرة فز
 المواد الكيماوية والسموم

إبالغ وىلي األمر والجهات المعنية 
 من المدرسة. 

ً
 ونقل الطالب نهائيا

مربية 
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

أحد االعتداء الجسدي عىل 
ي المدرسة

ز فز   العاملير
إبالغ وىلي األمر والجهات المعنية 
 من المدرسة. 

ً
 ونقل الطالب نهائيا

/ة  ي مربر
 الصف

فة  مشر
 النظام

مديرة 
 المدرسة

مجلس 
 النظام

 
 

 التنبيهات واإلنذارات

  .الحصول عىل ثالثة تنبيهات عىل مدار الرب  ع الدراسي يؤدي إىل توجيه إنذار للطالب 

  3الحصول عىل  .
ً
 إنذارات خالل العام الدراسي يؤدي إىل فصل الطالب من المدرسة نهائيا

 
ي الشهادات المدرسية

 تقييم السلوك فز
 : ي شهادته المدرسية كما يىلي

 يتم وضع تقدير لسلوك الطالب فز

 ( بتقدير )ي المدرسة قبل قرع الجرس األول، ومغادرة المدرسة بعد انتهاء 6)ت.م
ي حالة تواجد الطالب/ة فز

الدوام ( فز
ز المدرسية ومساعدة اآلخرين عىل تطبيقها كنموذج أعىل للطلبة.  ام بتطبيق جميع القوانير ز

ة، وااللي   مباشر

 ( بتقدير )ي المدرسة قبل قرع الجرس األول، ومغادرة المدرسة بعد انتهاء الدوام 5)إ.م
ي حالة تواجد الطالب/ة فز

( فز
ز المدرسية ام بتطبيق جميع القوانير ز

ة، وااللي   . مباشر

 ( بتقدير )ي وخلو ملف الطالب/ة من أية مخالفات. 4)ت
ي المدرسة قبل قرع الجرس الثابز

ي حالة تواجد الطالب/ة فز
 ( فز



 ( بتقدير )ة بعد انتهاء الدوام، و/ 3)ا.ت ي و/ أو عدم مغادرة المدرسة مباشر
ي حالة تأخر الطالب/ة عن الجرس الثابز

( فز
 أو حصول الطالب/ة عىل تنبيه شفوي. 

 2قدير ))ت.ت( بت . ي أو أكير ي حالة حصول الطالب/ة عىل تنبيه كتابر
 ( فز

 ( بتقدير )1)ل. ت . ي حالة حصول الطالب/ة عىل انذار أو ثالثة تنبيهات أو أكير
 ( فز

 
 سلوك الطلبة خارج المدرسة

ام بالقيم واألخالق الحميدة المستندة عىل فلسفة المدرسة والسلوك ا ز الجتماعي تتوقع المدرسة من جميع الطلبة االلي 
ء لسمعة الطالب وأشته  ي تتنافز مع القانون وتسي

الالئق، كما يتوقع من الطلبة االبتعاد عن السلوكيات والممارسات الت 
ي أية قضية حول مسلكيات أحد الطلبة خارج المدرسة

ي المدرسة النظر فز
 -ومدرسته. ومن هذا المنطلق يحق لمجلس النظام فز

ي المدرسة إذا شوهد بالزي المدرسي من قبل
بوية المالئمة.  -أحد موظفز   واتخاذ اإلجراءات الي 

 

  

 
 

 . ز ز دراسيير /ة الصف خالل أول يومير ي  الرجاء طباعة هذه الصفحة فقط وتسليمها لمربر

 
أنا وىلي األمر _____________________________ قمت بقراءة وثيقة" األنظمة المدرسية لمدرسة الفرندز 

أوافق عىل سياسات المدرسة جميعها الموجودة عىل موقع المدرسة  كما بها،األساسية" بعناية وأصبحت عىل دراية كاملة 
/ إ وقمت هذه،باإلضافة إىل وثيقة النظام  ي

ها إلبتز ي وأوافق عىل بتفسير
امبنت  ز  بها.  االلي 

 
 

       ________ _________ ة ________ اسم الطالب/ 
 

    ________ __ الصف والشعبة______________  
 
 التاري    خ: _____________________________  

 
 ____ _ توقيع وىلي األمر: ___________________ 


