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  مدرسة الفرندز الثانوية 
 األنظمة المدرسية

 
ُيعّبر التعليم  بهدف توفير برنامج أكاديمي متميز للطلبة الفلسطينيين باالستناد إلى مبادئ وقيم الكويكرز، حيث مدرسة الفرندز الثانوية تأسست 

يلتزم و الروحية. بالنسبة للكويكرز عن العمل على تشجيع البحث الدائم والثابت عن اإليمان، في جميع المواقف اإلنسانية وتعليم القيم األخالقية و 
خرين بمساعدة كل فرد على معرفة مسؤولياته كعضو مهتم بالمدرسة والمجتمع الذي يعيش فيه، حيث " يعيش الفرد من أجل اآلتعليم الكويكرز 

لتعاون والتعاطف. ملتزمة بتعزيز السمات الشخصية، مثل النزاهة والبساطة والصدق وا مدرسة الفرندز الثانوية ويعيش الجميع من أجل هللا.". كما أن 
. وكذلك تلتزم قيم بضرورة  تشجيع حرية الفكر والتعبير على أن ُتماَرَس هذه الحريُة ضمن الحس ّ العالي بالمسؤولية الفرندز الثانوية  مدرسةتؤمن 

 ارسة أثناءعنف كخيار ممكن وعملي لحل النزاعات في مختلف مناحي الحياة. إن أفضل السبل لتعلم هذه القيم يتم من خالل المم الكويكرز باللال
 التفاعل بين الطالب والمعلمين وأهالي الطلبة والعاملين واإلداريين في المدرسة.

هدف نظامها تعمل المدرسة جاهدة على خلق مناخ تعليمي يحفز اإلنجاز والتفكير الناقد وحل المشكالت، باإلضافة إلى توفير بيئة مدرسية آمنة ي
علمية من معلمين الفردية واالحتياجات الخاصة، ومشاركة جميع أطراف العملية التعليمية/ الت لتعزيز السلوك اإليجابي لدى الطلبة، ومراعاة الفروق 

 وطلبة وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع المحلي.
 لتحقيق األهداف الواردة أعاله تقع على عاتق أطراف العملية التربوية مسؤوليات محددة يمكن إجمالها بما يأتي:

  
 ب /ةدور الطال

 لذات وفهمها وتقديرها وإظهارها بأسمى شكل.احترام ا -
 االلتزام بالزي المدرسي والمحافظة على مظهر مقبول.  -
 العناية بنظافة الجسم والملبس واألدوات الخاصة. -
 احترام أوقات الدوام . -
 الدخول إلى الصف والخروج منه بانتظام وهدوء. -
 خالل التحضير المسبق وأداء الواجبات البيتية.المشاركة الفاعلة في الحصص والمساهمة بطرح األفكار من  -
 استثمار الوقت وتنظيمه إلى أقصى درجة. -
 العمل على تنمية المهارات والمواهب. -
 ومرافقها بشكل صحيح وآمن دون تعريضها للتلف. هااستخدام ممتلكات المدرسة وتجهيزات -
 المحافظة على نظافة ممتلكات المدرسة ومرافقها. -
 عد األمن والسالمة داخل المدرسة وخارجها.تجنب اإلخالل بقوا  -
 احترام جميع العاملين في المدرسة. -
 االلتزام بتعليمات المدرسة ومناقشتها بهدوء. -
 التعامل باحترام ومودة مع الطلبة اآلخرين. -
 المشاركة الفاعلة بالنشاطات الطالبية. -

 
 دور المعلم/ة

 االستماع واإلصغاء الجيد لمشكالت الطلبة. -
 خصائص النمو وحاجات الطلبة والمتغيرات التي تؤثر في سلوكهم واألسلوب المناسب لتعديل السلوك.تفهم  -
 تجنب االنفعال والعنف كوسيلة لضبط السلوك. -
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 المشاركة الفاعلة في البرامج التربوية الهادفة لتحقيق االنضباط. -
 وعدم اهماله.اطئ عالج السلوك الخ -
 مل مع الطلبة.تحقيق العدالة والمساواة في التعا -
 إشراك الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية. -
 تشجيع الطلبة للمشاركة باللجان المدرسية المختلفة. -
 مشاركة المرشد التربوي في عالج القضايا السلوكية والتي تحتاج إلى تدخل مهني  -

 
 دور المرشد/ة التربوي 

 ديم الخدمات اإلرشادية المختلفة للطلبة والمعلمين.تق  -     
 تعريف الطلبة بواجباتهم وحقوقهم.  -     
 تنفيذ التدخالت التربوية.  -     
 لتدريسية.االتكامل في العمل مع الهيئة   -     
 امج نمائية ووقائية وعالجية للطلبة.عمل خطط وبر   -     
 مور للتواصل مع المدرسة.تشجيع أولياء األ  -     
 عرف على احتياجاتهم.الحوار مع الطلبة والت  -     

 
 دور إدارة المدرسة

 تحفيز المعلمين والمعلمات على اتباع وتطبيق آليات تربوية للمحافظة على النظام في المدرسة. -
 تحفيز النشاطات التي يمارسها الطلبة وتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذها. -
 اندة المرشد في تنفيذ الخدمات اإلرشادية والفعاليات واألنشطة والتأكيد على أهمية دوره.دعم ومس -
 خلق آلية تواصل مع الطلبة للتعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم. -
 دعم ومتابعة المعلمين في تعاملهم مع الطلبة. -
 تشجيع وتعزيز عملية التواصل ما بين المدرسة واألهالي. -
 الطلبة للمدرسة وانصرافهم منها ومتابعة سلوك الطلبة خارج الغرف الصفية.اإلشراف على دخول  -

 
 دور األهل

 االلتزام بفلسفة المدرسة قيمها وأهدافها. -
 متابعة أبنائهم وبناتهم في المنزل بشكل يومي فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والنظافة والسلوك. -
 التواصل مع المدرسة بشكل دوري. -
 التعليمات الصادرة عن المدرسة ومتابعتها.قراءة النشرات و  -
 

 مجلس النظام المدرسي

المدير  يب، وتتكون من مدير المدرسة رئيسًا ونائ)مجلس النظام المدرسي(للحفاظ على النظام في المدرسة وتسمى يتم سنويًا تشكيل هيئة 
مرشد التربوي بصفة ومعلّ َمْين  اثنين يختارهما مدير المدرسة بالتشاور والتنسيق مع الهيئة التدريسية إضافة إلى مربي صف الطالب المخالف، وال

 مستشار، وممثل عن مجلس أولياء األمور، ويمكن لمدير المدرسة إشراك ممثل عن الطلبة بصفة مراقب.
 مهام مجلس النظام:
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 وتحليل واستقصاء أسباب المشكالت ذات الصلة بالنظام.دراسة  -1
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الطلبة المخالفين ويتم ذلك باإلجماع. -2
 يجوز لمجلس النظام أن يستبدل بالعقوبة عقوبة أشد دون التدرج في العقوبات إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك. -3

 لعمل أثناء عقد جلساته.يلتزم أعضاء مجلس النظام بالحفاظ على سرية ا -4

نس عند تنفيذ التعليمات الواردة في النظام المدرسي يجب تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمي والج -5
 واألوضاع االجتماعية االقتصادية.

 كلما كان ذلك ضروريًا.يجوز لمجلس النظام استدعاء المعلمين أو الطلبة واالستماع إليهم وأخذ أقوالهم بعين االعتبار  -6

 يطلب من المرشد دراسة وضع الطالب المخالف ودوافع سلوكه ورفع توصية للمجلس. -7

 .توثيق جلسات وأعمال المجلس في ملف خاص -8

 

 االلتزامات والضوابط المدرسية:
 لتزام باآلتي:يجب على الطلبة اال 

 األمانة األكاديمية : -
سخة مطبوعة ناألعمال أو األفعال المقتبسه عن أشخاص آخرين سواٌء مكتوبة أو شفهية أو مرئية ) األمانة األكاديمية تعني الكلمات أو 

 أو الكترونية ( . وعلية اليسمح بخرق األمانة األكاديمية . /

 الزي المدرسي -
لمدرسي أو الفوتر ا -نزة  وك  طويل)ال يسمح ارتداء الشورتات( الزي المدرسي للبنات واألوالد هو عبارة عن قميص وبنطلون قماش سكني .1

د لدى خالل فصل الشتاء فقط. يتم شراء الزي من محالت المورد المعتم معتمدةالكحلي(، ويسمح بارتداء أي جاكيت ملون فوق الكنزة ال
 المدرسة.

 يتوقع من جميع الطلبة المحافظة على نظافة أجسامهم وعلى مظهرهم العام من حيث: .2
 . ة )الماكياج( مطلقاً *ال يسمح باستخدام مواد الزين

 د. *ال يسمح بتركيب األقراط )الحلق( في األنف أو في أي مكان آخر باستثناء األذن للبنات، ويمنع استخدام ما سبق كليًا لألوال
 * يجب ترتيب الشعر )قص وتسريح( وعدم التلوين )صبغ الشعر( للجنسين. 

 فر.*ال يسمح بإطالة أو تلوين )المناكير( أو تركيب األظا

 * اليسمح برسم أو وضع الوشم ) تاتو ( لكال الجنسين .
 *ال يسمح بانتعال أحذية ذات كعب عاٍل لما يشكل من خطورة على الطلبة.

 خارج غرفة الصف فقط. *ال يسمح بارتداء القبعات في حرم المدرسة، باستثناء تلك المخصصة للدفء في فصل الشتاء     
 لخاصة بالمختبر عند استخدامه، وتلك الخاصة بالفن.على الطلبة ارتداء المراييل ا .3

 للصفيين التاسع على جميع الطلبة التقيد بالزي الخاص بالرياضة في حصص الرياضة. ويتم ارتداء زي الرياضة في حصص الرياضة فقط .4
 ج المدرسي.حصص الرياضة بحسب البرنام رتداء الزي الرياضي منذ قدومهم صباحًا في أياماطلبة المرحلة المتوسطة فيسمح لهم ب . أماوالعاشر

 ويسمح ارتداء الشور الرياضي في حصة الرياضة فقط. 
راسية ديمنع استخدام أجهزة االتصال الشخصية داخل الغرف الصفية والمختبرات مع التأكيد على ضرورة تسليم الموبايل عند دخول كل حصة  .5

 ذا ينطبق على كامل الحصص الدراسية اليومية. في أماكنها المخصصة، واستالمها عند مغادرة الحصة وه
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 التأخر عن الدوام -

لساعة والحضور إلى غرفة مربي الصف قبل قرع الجرس الثاني ا 7:50على جميع الطلبة الحضور إلى المدرسة قبل قرع الجرس األول الساعة  .1
 مديرذن خطي من أحد نواب البإ إالوبعد أي تأخير ال يسمح للطالب بدخول الصف  .صباحاً  08:00. يسجل للطالب تأخير بعد الساعة 7:55

 
 حضور الحصص -

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

 الغياب بسبب المرض -
ص إحضار تقرير طبي أو إقرار من وليّ  األمر بهذا الخصو  التواصل مع ممرضة المدرسة و كل من يتغيب عن المدرسة بسبب المرض عليه/ها

 . سةويتم ترتيب امتحانات بديلة مع إدارة المدر ، فور عودته للمدرسه . ويتحمل الطالب/ة المتغيب مسؤولية القيام بالواجبات البيتية 
مع    studentabsent@rfs.edu.ps خاص بذلك ة عن المدرسة ألي سبب، يرجى إعالم المدرسة من خالل اإليميل ال/بوفي حال تغيب الطال

 ذكر السبب.

 
 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 خطيّ  من اإلدارة وبمرافقة وليّ  األمر  .2
الدوام تفضل المدرسة تجنب ترتيب مواعيد خاصة للطلبة، كمواعيد طبية، أثناء الدوام المدرسي، ونتوجه لألهالي بترتيب هذه المواعيد خارج إطار   .3

:  ة في مغادرة المدرسة أثناء الدوام الرسمي . يتواصل األهل مع اإلدارة من خالل اإليميل الخاص بذلكفي حال اضطر الطالب/المدرسي. 
 studentabsent@rfs.edu.ps   .مع ذكر السبب  

 

 اإلصابات  -
بعد إعالم  شفىتسنى تقديم اإلسعافات األولية الالزمة أو نقل المصاب إلى المستفورًا عن أية إصابات تحدث أثناء الدوام، لي لممرضةيجب إبالغ ا

 األهل وأخذ موافقتهم.

 
 استخدام المرافق والمحافظة على نظافتها -

 ال يسمح للطلبة بدخول غرف العمل والجلوس المخصصة للمعلمين. .1
 داخل الصف. على الطلبة البقاء مع المعلم/ة المعين إلشغال الحصة تعويضفي حالة وجود حصة  .2
 ال يسمح للطلبة بالكتابة على المقاعد أو الجدران أو العبث بممتلكات المدرسة وتخريبها.  .3

 ال يسمح للطلبة بتناول المأكوالت والمشروبات والعلكة داخل غرفة الصف. .4

 

 سلوك الطلبة خارج المدرسة -

mailto:studentabsent@rfs.edu.ps
mailto:studentabsent@rfs.edu.ps
mailto:studentabsent@rfs.edu.ps
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جميع الطلبة االلتزام بالقيم واألخالق الحميدة المستندة لفلسفة المدرسة والسلوك االجتماعي الالئق، كما يتوقع من الطلبة االبتعاد تتوقع المدرسة من 
 عن المسلكيات والممارسات التي تتنافى مع القانون وتسيء لسمعة الطالب وأسرته ومدرسته. ومن هذا المنطلق يحق لمجلس النظام في المدرسة

 في أية قضية حول مسلكيات أحد الطلبة خارج المدرسة، واتخاذ اإلجراءات المالئمة.النظر 
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 التنبيهات واإلنذارات 
 ى توجيه إنذار خطي للطالب.إلالحصول على ثالثة تنبيهات على مدار الربع الدراسي يؤدي  -

 لى فصل الطالب من المدرسة نهائيًا.إالحصول على ثالثة إنذارات خالل العام الدراسي يؤدي  -
 المخالفات واإلجراءات والتدخالت التربوية

ة خطورة وقد تم مراعا ،( مع وصف لكل مخالفة واإلجراء المتخذ والتدخل التربوي ) البدائل المقترحة ( والجهة المنفذة لإلجراء 4 – 1)تصنف المخالفات إلى أربع درجات، حيث تم اعتماد مقياس 
 المشكلة والفئة العمرية للطالب المخالف على النحو التالي :

 
 أواًل : المخالفات من الدرجة األولى :

 

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

1 

عدم التقيد بالزى المدرسي أو 
الحضور للمدرسة بمالبس أو هيئة 

 تنافي القيم.

 

ر ألكثر من مرة وفي حال التكرا تنبيه شفوي للطالب -
 تنبيه كتابي.

 ه ببعض األنشطة الطوعية والرياضية بالمدرسةتكليف -
 والتوقيع على تعهد إشعار ولي األمر -

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

  .األنشطة المدرسية تكليفه ببعض -
 .ع على تعهدوالتوقي إشعار ولي األمر -

 مربي الصف -

 نائب المدير-
 مدير المدرسة -
 

لتأكيد على أهمية التقييد بالزي ا -
 المدرسي.

أهمية  علىنشرات مدرسية تؤكد  -
ومبررات االلتزام بالزي المدرسي واهمية 

 المحافظة على الكتب المدرسية.
قاءات مع أولياء األمور لتوضيح أهمية  ل -

 ومبررات التزام الطالب بالزي المدرسي
جلسات إرشاد للطالب توضح أهمية  -

 احترام نفسه واآلخرين.
رش عمل للطلبة حول أهمية مهارة و  -

 مسؤولية.اإلصغاء وتحمل ال
عزيز الطلبة ذوي السلوك االيجابي ت -

أمام الطلبة، وتقديم حوافز للطلبة 
 الملتزمين.

2 
متعمدة لسير الحصة  إعاقة 

بالحديث الجانبي أو المقاطعة 
 المستمرة غير الهادفة.. .

 .لي األمرتوجيه الطالب وإشعار و  -
 .ب لمدير المدرسة والمرشد للفحصتحويل الطال -
  لطالب ببعض األنشطة والمهمات المدرسية.تكليف ا -
د حال التكرار توجيه إنذار أول ثم إنذار ثاني وتعه في -

 من ولي األمر.

 الب وإشعار ولي األمر.توجيه الط -

حويل الطالب لمدير المدرسة والمرشد ت -
 .للفحص

الطالب ببعض األنشطة  تكليف -
  المدرسية. والمهمات

 معلم المادة -

 نائب المدير-
 مدير المدرسة -
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 المخالفة الرقم
 التدخل التربوي المقترح الجهة المنفذة اإلجراء
   12-11الصف  10-5الصف 

 رفيهية رياضية وفنية للطلبةأنشطة ت -
رشات عمل ألولياء األمور حول كيفية و  -

 مساعدة الطالب في الواجبات البيتية.
رشات عمل للمعلمين حول الفروق و  -

 الفردية والواجبات البيتية.

 تكرار عدم حل الواجبات المدرسية 3
 لي األمرتوجيه الطالب وإشعار و  -
 تحويل الطالب لمدير المدرسة والمرشد للفحص. -
 لطالب ببعض األنشطة والمهمات المدرسية تكليف ا -

 الب وإشعار ولي األمر.توجيه الط -

حويل الطالب لمدير المدرسة والمرشد ت -
 للفحص.

كليف الطالب ببعض األنشطة ت -
  والمهمات المدرسية

 معلم المادة -

 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

جلسات توعية وإرشاد عن فوائد الدراسة  -
 الذاتية وحل الواجبات .

 بل المرشد.قإرشاد فردي من  -
رشات عمل ألولياء األمور حول و  -

كيفية مساعدة الطالب في الواجبات 
 البيتية.

رشات عمل للمعلمين حول الفروق و  -
 الفردية والواجبات البيتية

وجيه جمعي وجلسات إرشاد تحصص  -
 رديجماعي وف

 لتزمين.حوافز للطلبة الم -
 رفيهية رياضية وفنية للطلبةأنشطة ت -

الدخول أو الخروج من الصف دون  4
 استئذان ودون عذر مقبول

ء تنبيه الطالب ألهمية االلتزام باألنظمة والتعليمات أثنا
 الدخول والخروج من الحصة.

 إذا تكرر يتم توجيه إنذار وحضور ولي أمر الطالب
 

الطالب بأهمية االلتزام باألنظمة تنبيه 
والتعليمات أثناء الدخول والخروج من 

 الحصة.

إذا تكرر يتم توجيه إنذار وحضور ولي 
 أمر الطالب

 معلم المادة -
 نائب المدير -
 مدير المدرسة -

 

عدم إحضار الكتب  واألدوات  5
 المدرسية أو المالبس الرياضية.

 بذلك.توجيه الطالب وإشعار ولي األمر 
 

 توجيه الطالب وإشعار ولي األمر بذلك.

 
 المعلم -

 مربي الصف -
على أهمية  ةالصباحيحصة التأكيد بال -

 للمدرسة. الحضور باكراً 
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 المخالفة الرقم
 التدخل التربوي المقترح الجهة المنفذة اإلجراء
   12-11الصف  10-5الصف 

 نائب المدير -
 مدير المدرسة -

حصص توجيه جمعي وجلسات إرشاد  -
  .جماعي وفردي

 .دارة الوقتإورشات عمل عن   -
 
 

 .تنبيه وإشعار ولي األمر - التأخر عن الدوام الصباحي 6
 .ر وإشعار وحضور ولي األمرإذا تكرر إنذا -

 .األمر تنبيه وإشعار ولي -

ا تكرر إنذار وإشعار وحضور ولي إذ -
 .األمر

 بالمعلم المناو  -
 مربي الصف -
 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

 

تكرار غياب الطالب/ة عن المدرسة  7
 بدون عذر

 .األمرتنبيه وإشعار ولي  -
ذا تكرر يتم توجيه إنذار وإشعار وحضور ولي إ -

 .األمر

 

 .ولي األمر تنبيه وإشعار -
ذا تكرر يتم توجيه إنذار وإشعار إ -

 .وحضور ولي األمر

 

 مربي الصف -
 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

لسات توعية وإرشاد عن أهمية ج -
 االلتزام بالدوام. 

 ماعي وجلسات إرشادحصص توجيه ج -
 .فردي

 .رفيهية رياضية وفنية للطلبةأنشطة ت -
 .األسرة جلسات إرشادية مع -
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 لمخالفات من الدرجة الثانيةاثانياً: 

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

1 

بعض  ممارسة
مع  السلوكيات السلبية

 والمعلمينالطالب 
والكذب مثل االستهتار 
 واأللفاظ النابية

وجيه وتنبيه الطالب وإشعار ولي ت-
 األمر.

 لطالبلإذا تكرر إنذار -

وجيه وتنبيه الطالب وإشعار ولي ت-
 األمر.

 لطالبلإذا تكرر إنذار -

 المعلم -
 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

 يجابي.إلالقيم والسلوك ا التأكيد على أهمية -

 .يجابيإللسلوك اافوائد نشرات مدرسية تؤكد على  -
قاءات مع أولياء األمور لتوضيح التواصل مع ل -

 .المدرسة واألبناء
 أنشطة ترفيهية للطلبة. -
 وجيه جماعي وإرشاد  فردي من قبل المرشد.تجلسات  -
رشات عمل ألولياء األمور حول زيادة التواصل مع و  -

 األبناء والمدرسة.
الفروق الفردية بين ول مراعاة ورشات عمل للمعلمين ح -

 .الطلبة في عملية التعليم والتعلم
 حوافز للطلبة الملتزمين. -
 ية وفنية للطلبة.أنشطة ترفيهية رياض-
كليف الطلبة بإعداد نشرات تبرز المخاطر واآلثار ت -

 السلبية الستخدام الجوال.

 الهروب من المدرسة 2
 إبالغ ولي األمر. -
وإشعار لة التكرار  إنذار في حا -

 ولي األمر

 إبالغ ولي األمر. -

نذار في حالة التكرار  وإشعار إ -
 ولي األمر

 مدير المدرسة -

 ام المدرسيمجلس النظ -

3 

استخدام أجهزة 
االتصال الشخصية 
 بأنواعها أثناء الدوام

 الطالب وإبالغ ولي األمر. تنبيه -
 م ولي األمر.إنذار وإعال -
 األمر.سليمها لولي المصادرة وت -

 الطالب وإبالغ ولي األمر. تنبيه -
 م ولي األمر.إنذار وإعال -

 ة وتسليمها لولي األمرالمصادر  -

 المعلم -

 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

4 

خرق االمانة 
االكاديمية )مثل الغش 

في االمتحانات 
والواجبات والنسخ 

والتصوير والتزوير 
 وتشجيع الغش(

 
 

اللتزام  ابوإشعاره تنبيه الطالب  -
 نظمة والقوانين المتعلقة بذلك.البا
خراج الطالب من قاعة إ -

االمتحانات إذا لم يلتزم لقانون 
 االمتحانات.

 الطالب. إشعار ولي أمر -
في حالة ثبوت غش الطالب 

 يحصل على :

اللتزام  اوإشعاره ب تنبيه الطالب -
 نظمة والقوانين المتعلقة بذلك.البا

خراج الطالب من قاعة إ -
االمتحانات إذا لم يلتزم لقانون 

 االمتحانات.
 الطالب. إشعار ولي أمر -

في حالة ثبوت غش الطالب 
 على:يحصل 

 المعلم -

 مربي الصف -
 نائب المدير-
 مدير المدرسة -

 عن قلق االمتحان. وزيادة الدافعية ورشات عمل -
 عمل عن أدارة الوقتورشات  -
ص توجيه جمعي جلسات إرشاد فردي وجماعي حص -

 مع المرشد.
 لطلبة ذوي التحصيل المتدني.حصص عالجية ل -
وفير أسئلة تجريبية وامتحانات سابقة تغطي المادة ت -

 الدراسية.
رشات عمل ألولياء األمور حول كيفية التعامل مع و  -

 الطلبة قبل وأثناء االمتحانات.
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 المخالفة الرقم
 التدخل التربوي  الجهة المنفذة اإلجراء
   12-11الصف  10-5الصف 

ب كاديمي للطالأعالمة صفر  -
بالغ إو الوظيفة و أفي االمتحان 

 ولي االمر وتوجيه انذار
 عطاء عالمة صفرإ التكرار:  -
نذار ثاني إكاديمي للطالب وتوجيه أ

 ونهائي

المة صفر اكاديمي للطالب ع -
 في االمتحان او الوظيفة

 نذارإمر وتوجيه بالغ ولي األإو 
 عطاء عالمة صفرإ التكرار:  -
نذار ثاني إكاديمي للطالب وتوجيه أ

 ونهائي
 

 ثالثاً : المخالفات من الدرجة الثالثة

 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

1 

حيازة المواد 
اإلعالمية المنافية  

لآلداب والقيم 
 الدينية والمجتمعية

 
تالف + إرشاد + إنذار أول من إمصادرة و 

 مدير المدرسة

إرشاد + إنذار أول من تالف + إمصادرة و  -
 مدير المدرسة

ذا تكررت المخالفة للمرة الثانية يعطى إ -
إنذار نهائي + إجراءات تربوية مثل تلخيص 

 وحدة من كتاب أو زراعة أشجار أو ما يماثلها
 إلجراء ينقل لمدة عشرة أياماإذا رفض  -
ذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ينقل لمدة إ -

موافقة مدير التربية) مع فصل دراسي بعد 
 إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 

 مدير المدرسة -

 لمدرسيامجلس النظام  -
 وإبالغ ولي األمر

 
 

قد ندوات لمناقشة خطورة المواد ع -
اإلعالمية المنافية لألخالق على السلوك 

البشري تضم فئات السن فوق سن 
 سنة.12

 لى دور القيم واألخالق.التأكيد ع -
ندوات تثقيفية لتوضيح خطورة  عقد -

هذه المواد على سلوك وسالمة األفراد 
 بمشاركة األسرة التعليمية.

ث حد المختصين في المباحأاستضافة  -
الجنائية لتوضيح أبعاد حيازة مثل هذه 

 المواد.
 حد المختصين في الشرطةأاستضافة  -

 لعقد جلسة أو ندوة تثقيفية
2 

حيازة وإحضار      
األدوات الحادة 
والمواد الخطرة 

)ويشمل ذلك 

 مصادرة +  إرشاد +  إنذار أول من المدير 
 ار أول من المديرمصادرة +  إنذ -
إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية يعطى  -

تلخيص إنذار نهائي + إجراء تربوي مثل 

 مدير المدرسة -

ي مع لمدرسمجلس النظام ا -
 إبالغ ولي األمر
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 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

األسلحة( إلى 
المدرسة دون 

 استخدامها

وحدة من كتاب أو زراعة أشجار أو ما يماثلها 
 + كتابة تعهد من ولي األمر.

ذا رفض الطالب اإلجراء ينقل لمدة عشرة إ -
 أيام

ذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ينقل لمدة إ -
فصل دراسي بعد موافقة مدير التربية )مع 

 إبالغ ولي األمر (

متلكات ة ألهمية احترام متوعية الطلب -
 الغير.

 

3 

حيازة واستخدام 
المفرقعات النارية 

 في  المدرسة
 مصادرة وإتالف  +  إنذار أول من المدير 

 مصادرة  وإتالف +  إنذار أول من المدير

ا تكررت المخالفة للمرة الثانية يعطى إذ-
ة مثل تلخيص وحد اً + إجراء تربوي اً نهائي اً إنذار 

 من كتاب أو زراعة أشجار أو ما يماثلها
 إذا رفض اإلجراء ينقل لمدة عشرة أيام

إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة ينقل لمدة 
فصل دراسي بعد موافقة مدير التربية )مع 

 إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 مدير المدرسة -

 وإبالغ ولي األمر
 لمدرسيامجلس النظام  -

 إبالغ ولي األمر مع

 ندوات. -
شكيل لجان طالبية لحماية ممتلكات ت -

 المدرسة
قد ندوات للحوار المستمر مع الطلبة ع -

 والمعلمين.
دريب الطلبة على فتح النقاش والحوار ت -

 واستخدام الدراما.
وضيح نتائج بعض أعمال العنف ت -

 4 واألذى مثل اإلعاقات والتشويه كأمثلة.

مهاجمة طالب 
وإلحاق  األذى به 

داخل المدرسة 
 ومحيطها

 

 اعتذار الطالب لزميله -
 + إبالغ ولي األمر

مكن تنفيذ النقل لمدة يحددها مجلس ي -
النظام المدرسي ومدير المدرسة إذا كان  

 األذى يستحق ذلك

 

 اعتذار الطالب لزميله -
نذار أول من مدير المدرسة أو إنذار إ--

الذي لحق  نهائي وذلك حسب درجة األذى
 بالمعتدى علية

ذا كان األذى كبيرًا وواضحًا ينقل لمدة ما إ -
 يوم ( 30 -10بين )

 مدير المدرسة-
جلس النظام المدرسي مع م -

إبالغ ولي األمر ومديرية 
 التربية
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 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

مكن النقل لمدة فصل دراسي كامل بعد ي -
موافقة مدير التربية )مع إبالغ ولي األمر في 

 كل مخالفة(

5 

حيازة أي نوع من 
أنواع التبغ وممارسة 

 التدخين
 داخل المدرسة

 ومحيطها
 
 
 

 

صادرة + إتالف أمام الطلبة  + إبالغ م -
 ولي األمر

ذا تكررت المخالفة إنذار نهائي وإبالغ إ -
 ولي األمر

ذا تكررت المخالفة ينقل لمدة ال تزيد عن إ -
 شهر

ة + إتالف أمام الطلبة وإبالغ ولي مصادر  -
 األمر

ذا تكررت المخالفة إنذار نهائي و إبالغ إ -
 ولي األمر

ذا تكررت المخالفة نقل لمدة يحددها إ -
مجلس النظام المدرسي بما ال تزيد عن شهر 

 )مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 مدير المدرسة  -
 مدرسيمجلس النظام ال-
 
 
 
 

قد ندوات تثقيفية لمختلف فئات السن ع -
 الرابع. ما بعد الصف

رض برامج تلفزيونية تبين خطورة  ع -
 ونتائج التدخين والمشروبات الكحولية.

 اإلذاعة المدرسية والدراما استخدام -

6 

حيازة وتناول 
 المشروبات

الكحولية داخل 
المدرسة وفي 

 محيطها.

 

 ف أمام الطلبة  مصادرة + إتال -

 إرشاد + إبالغ  ولي األمر + إنذار أول
 المخالفة إنذار نهائيإذا تكررت  -
إذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزيد عن -

 عشرة أيام.

 أمام الطلبة   مصادرة + إتالف -

 إرشاد + إبالغ ولي األمر+ إنذار أول
 مخالفة إنذار نهائيإذا تكررت ال -
ذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزيد عن إ-

 شهر )مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 مدير المدرسة -
 لمدرسيامجلس النظام  -

7 

 اإلتالف المتعمد
 أو التخريب ألي

 من ممتلكات
المدرسة أو      

مبانيها أو الكتابة 
 العشوائية

 على الجدران

 

عويض بمقدار المثل + إرشاد + إنذار ت -
 من مدير المدرسة

صليح ما أتلفه الطالب بمساعدة وإرشاد ت -
 التدريسيةأحد أعضاء الهيئة 

 ول من المديرتعويض + إنذار أ -
ذا تكررت المخالفة إنذار نهائي + إجراء إ -

تربوي مثل تلخيص وحدة من كتاب أو زراعة 
 أشجار أو ما يماثلها

 30 –10ا رفض العقوبة ينقل لمدة من )إذ -
 يوم(

صليح ما أتلفه الطالب بمساعدة وإرشاد ت -
 أحد أعضاء الهيئة التدريسية

 المدير المدرسة -
جلس النظام المدرسي + م -

 إبالغ ولي األمر
 

توعية الطلبة ألهمية احترام ممتلكات   -
 الغير.

 ندوات تثقيفية. -
متلكات مطالبية لحماية تشكيل لجان   -

 المدرسة وإرشاد الطلبة.
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 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

لمدة  ررت المخالفة للمرة الثالثة ينقلإذا تك-
فصل دراسي بعد موافقة مدير التربية على 

 العقوبة )مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

8 
سرقة ممتلكات 

 اآلخرين
 

 

ض + إرشاد + تنبيه وإبالغ ولي تعوي -
 األمر

ذا تكررت المخالفة إنذار من مدير إ -
 المدرسة وكتابة تعهد من ولي األمر

 تعويض + إرشاد + تنبيه -
ذا تكررت المخالفة إنذار مع إبالغ ولي إ -

 األمر
ر تكررت المخالفة للمرة الثالثة إنذاإذا  -

نهائي ويمكن االنتقال إلى تنفيذ النقل لمدة 
يحددها مجلس النظام المدرسي بما ال تزيد 

عن فصل دراسي )مع إبالغ ولي األمر في 
 كل مخالفة(

 

 مدير المدرسة-
 لمدرسيامجلس النظام  -

تابعة مباشرة من المرشد لحالة م -
 الطالب المخالف.

 بعض احتياجات الطالب إن كانتوفير  -
 يحتاج ذلك.

 فية للطلبة.عقد ندوات تثقي -
تابعة مسئولة ومن بعد لسلوك م -

 وتصرف من ارتكب المخالفة.

9 
إلحاق الضرر 

 بممتلكات العاملين
 في المدرسة

 

عويض + إرشاد + إبالغ ولي األمر +  ت -
 إنذار أول

 لمخالفة إنذار نهائيإذا تكررت ا -
عن  تكررت  المخالفة نقل لمدة ال تزيدإذا  -

 عشرة  أيام
 

 بالغ ولي األمر + إنذار أولإتعويض +  -
ذا تكررت المخالفة تعويض + إنذار إ -

 نهائي + إبالغ ولي األمر
ذا تكررت المخالفة نقل لمدة يحددها إ -

مجلس النظام المدرسي بما ال تزيد عن 
 شهر)مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 المدير -
 لمدرسيامجلس النظام  -

 ندوات توعية وتثقيف. -
عزيز السلوك اإليجابي للطالب لتعزيز ت -

 قناعته بقبح سلوك المخالفة.
 

  التحرش الجنسي 10
 

 ألمر + إنذار أولإبالغ ولي ا إرشاد + -
 لمخالفة إنذار نهائيإذا تكررت ا -
ذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزيد عن إ -

 أيامعشرة 

عتذار للمعتدى عليه + إرشاد + إبالغ ا  -
 ولي األمر +  إنذار أول

 لمخالفة إنذار نهائياإذا تكررت   -
ذا تكررت المخالفة نقل لمدة ال تزيد عن إ -

 شهر )مع إبالغ ولي األمر في كل مخالفة(

 المدير -
 لمدرسيامجلس النظام  -
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 رابعاً : المخالفات من الدرجة الرابعة

 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

1 
حيازة أو ترويج 

 المخدرات
 

 مصادرة المادة -
 إبالغ المديرية -
بالغ ولي أمر الطالب وإيقافه إ -

عن الدوام لحين صدور تعليمات 
 من المديرية

 مصادرة المادة -
 إبالغ المديرية  -
يقافه عن الطالب وإإبالغ ولي أمر  -

الدوام لحين صدور تعليمات من 
 المديرية

المدير والمرشد ومسئول اإلرشاد في 
 المديرية

الستعانة بالمؤسسات المعنية ا -
 بمعالجة هذه الحاالت.

لحاق الطالب بجلسات إرشادية إ -
 من قبل مختصين.

لمشاركة في أعمال تطوعية ا -
 تحددها إدارة المدرسة.

عوية حول عقد ندوات تو  -
 الموضوع في المدرسة.

 ترفيهية جماعية. عقد نشاطات -

 يفية.توزيع نشرات تثق -

لخدمة الموثقة في المؤسسات ا -
الخاصة التي ترعى ذوي 

االحتياجات الخاصة لمدة ال تزيد 
 عن أسبوع.

 الب للمرشد التربوي تحويل الط -

2 
حيازة األسلحة 

 النارية
 

 ح.التحفظ على السال -
 .استدعاء ولي أمر الطالب -
 غ المديرية وتلقي تعليماتها.إبال -
نذار نهائي للطالب وإذا تكرر إ -

ذلك ينقل الطالب لمدرسة يحددها 
 مجلس النظام المدرسي.

 التحفظ على السالح. -
 .استدعاء ولي أمر الطالب -
 لمديرية وتلقي تعليماتها.اإبالغ  -
جهات الرسمية المختصة إبالغ ال -

 كالشرطة.
نذار نهائي للطالب وإذا تكرر ينقل إ -

 لمدة فصل دراسي.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
النقل لمدة فصل دراسي يتم إبالغ 

 مدير التربية

3 

مهاجمة طالب 
والتسبب في تشويه 

 أو إعاقة.
 

على ولي أمر  تعهد خطي -
 الطالب

إنذار نهائي للطالب وإذا تكرر  -
ذلك ينقل الطالب لمدرسة يحددها 

 مجلس النظام المدرسي.

نذار نهائي للطالب أو نقل إ -
 من المدرسة لمدة عام.

ي حال التكرار يفصل لمدة ف -
 تحددها المديرية.

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

وإذا كان النقل لتربية اإبالغ مدير 
أكثر من ذلك يتطلب األمر موافقة 

 مدير التربية.

4 

استخدام األدوات 
الحادة والمواد 

الخطرة في المدرسة 
مثل المواد 

الكيماوية والسموم 
 وغيرها.

 

 أمر الطالب. استدعاء ولي -
 الب.إنذار نهائي للط -
هد خطي على الطالب بعدم تع -

 التكرار.
 الب.إنذار نهائي للط -

 ر الطالب.استدعاء ولي أم -

 .إنذار نهائي للطالب -
طي على الطالب بعدم ختعهد  -

 التكرار.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
 النقل يتم إبالغ مديرية التربية.
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 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

ي حال التكرار ينقل الطالب من ف -
المدرسة لمدة يحددها مجلس النظام 

 المدرسي.

5 

توزيع المواد 
اإلعالمية المنافية 

 للقيم الدينية
 

 لموادمصادرة وإتالف ا -
 لطالبإبالغ ولي أمر ا -
نذار نهائي للطالب وفي حال إ -

تكرار المخالفة ينقل الطالب لمدرسة 
 أخرى لمدة فصل دراسي

 ادمصادرة وإتالف المو  -
 استدعاء ولي أمر الطالب -
 إنذار نهائي للطالب -
تابة تعهد من قبل الطالب بعدم ك -

وفي حال تكرار المخالفة ينقل التكرار، 
الطالب لمدرسة أخرى لمدة عام بحيث 

تتم متابعته، وإذا استمر في المخالفة 
 ينقل لوائيا لمدة عام آخر.

مجلس النظام المدرسي وفي حال 
النقل لمدرسة أخرى يتم إبالغ مديرية 
التربية وإذا كان النقل لمدة تزيد عن 
الفصل الدراسي أو كان النقل لوائيا 

 يتطلب األمر موافقة مدير التربية.

ضور ندوات تربوية حول القيم ح -
 اإليجابية وإعداد ملخص لها.

ات تفريغ نفسي من قبل عقد جلس -
 مختص.

 للمرشد التربوي  تحويل الطالب -
 

6 

االعتداء باليد على 
أحد أفراد المدرسة 

أو أحد العاملين فيها 
بالضرب وإلحاق 

 الضرر به

 

 أمر الطالب.استدعاء ولي  -

 لب.إنذار نهائي للطا -
 اعتذار الطالب -
قدر مجلس النظام المدرسي فيما ي -

 إذا كان الطالب يستحق عقوبة النقل.

 

 الطالب. استدعاء ولي أمر -

 إنذار نهائي للطالب. -
 اعتذار الطالب -
قل الطالب من المدرسة لمدة يحددها ن -

 مجلس النظام المدرسي..
 

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

 األمر
 موافقة مدير التربية

النخراط في برنامج عمل تطوعي في ا -
المدرسة لمدة أسبوع )صيانة، زراعة، 

 تجميل المدرسة...(

 سي.عقد جلسات تفريغ نف -
 في أنشطة رياضية حركية. دمج الطالب -

 للمرشد التربوي  تحويل الطالب -

7 
سب الذات اإللهية 
أو االستهانة بالقيم 

 والشعائر الدينية .
 

 مر الطالب.أاستدعاء ولي  -

 لب.إنذار نهائي للطا -
ي حال التكرار ينقل الطالب من ف -

المدرسة لمدة يحددها مجلس النظام 
 المدرسي.

 إنذار نهائي للطالب. -
ي حال التكرار ينقل الطالب من ف -

مجلس النظام المدرسة لمدة يحددها 
 المدرسي.

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

 األمر
 موافقة مدير التربية.

قديم موضوع يتعلق بالقيم الدينية في ت -
المجتمع من خالل اإلذاعة المدرسية أو 

 مجلة الحائط.

 ة للطالب.عمل جلسة إرشادي -
 للمرشد التربوي  تحويل الطالب -
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 المخالفة الرقم
 اإلجراء

 التدخل التربوي  الجهة المنفذة
 12-11الصف  10-5الصف  

  االعتداء الجنسي 8

 مر الطالب.أاستدعاء ولي  -
 بإنذار نهائي للطال -
قدر مجلس النظام المدرسي فيما ي -

 إذا كان الطالب يستحق عقوبة النقل.

حول الطالب للمراكز ي -
المتخصصة بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعية وبعد الحصول 
على تقييم إيجابي عنه من قبل 

 مدرسة أخرى. المؤسسة ينقل إلى
ي حال التكرار يفصل لمدة ف -

 تحددها المديرية.

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

 األمر
 موافقة مدير التربية.

ضور دورة تثقيفية متخصصة في ح -
 هذا المجال.

 ية من قبل مختصين.جلسات إرشاد -
 طالب مع الطلبة.إعادة دمج ال -

 يل الطالب للمرشد التربوي تحو  -

 

 
 
 

 

 سلوك الطلبة خارج المدرسة

 

ممارسات التي تتنافى مع القانون من الطلبة االبتعاد عن المسلكيات والتتوقع المدرسة من جميع الطلبة االلتزام بالقيم واألخالق الحميدة المستندة على فلسفة المدرسة والسلوك االجتماعي الألئق، كما يتوقع 
 ام في المدرسة النظر في أية قضية حول مسلكيات أحد الطلبة خارج المدرسة واتخاذ اإلجراءات المالئمة. وتسيء لسمعة الطالب وأسرته ومدرسته. ومن هذا المنطلق يحق لمجلس النظ

 
 

 تصوير الطلبة 
 

ً ويحق للمدرسة تصوير الطلبة وعرض هذه الصور على صفحات ومواقع المدرسة اإللكترونية والنشرة المدرسية والكتاب السنوي   .غيرها بما تراه المدرسة مناسبا
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 وتسليمها لمربي/ة الصف وتوقيعها الرجاء طباعة هذه الصفحة فقط 
 

 

 

 

 

ة  بعناية وأصبحت الطالب/ة ______________ قمت بقراءة وثيقة " األنظمة المدرسية لمدرسة الفرندز الثانوي رأمأنا ولي 

 تزامنا بها.البنتي وأتعهد بابني/العلى دراية كاملة بها وقمت بتفسيرها 

 

 

 

 

 _____________________:اسم الطالب/ة

 ____________________:الصف والشعبة

 

 

 : ___________________توقيع ولي األمر

 :_________________________التاريخ

 

 

 


