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 2021-2020لعام الئحة إدارة سلوك الطلبة  

 المقدمة :

بناء على ما تقتضيه مصلحة أبنائنا الطلبة من حيث "غرس وتعزيز مبادئ األخالق الحميدة وممارسة السلوك اإليجابي والمتميز لديهم  

نفسهم ومجتمعهم وتعزيز حب الوطن في نفوسهم وحرصهم على مكتسباتهم على الصعيدين الداخلي والخارجي" ،  أوتنمية ثقتهم في 

الصادرة من وزارة  20192018/لعام ل على الالئحة السلوكية السابقة باعتماد الئحة إدارة سلوك الطلبة قامت المدرسة بإجراء تعدي

 :  التربية والتعليم والتي تنص على تقسيم الطلبة إلى أربع فئات

 الفئة األولى: طلبة الروضة األولى حتى الصف الثاني.  -1

 الفئة الثانية: طلبة الصف الثالث حتى الثامن. -2

 لثالثة: طلبة الصف التاسع حتى الثاني عشر. الفئة ا -3

 

 مسؤوليات المدرسة:

 .بناء السلوك اإليجابي لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي -1

 .االرتقاء بالسلوكيات اإليجابية وتعزيزها والحد من المخالفات السلوكية -2

 .المتكاملةتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتعزيز مبدأ التنشئة  -3

 .للحد من المخالفات السلوكيةللطلبة تطبيق مبادئ وثقافة التشجيع والرعاية  -4

 .تعريف الطلبة وأولياء األمور بالتزاماتهم لحفظ االنضباط الذاتي -5

 .توفير مرجعية ضابطة للتعامل مع سلوكيات الطلبة -6

 . والوقاية منهاضمان تخطيط وتنفيذ آليات لعالج المشكالت والمخالفات السلوكية  -7

8-  ً  . إعادة تأهيل حاالت الطلبة سلوكياً وتربويا

 

 مسؤوليات المعلمين:  

تعريف، تدريس، تعزيز، تمثيل، واستعراض مستوى التوقعات السلوكية لتحقيق بيئة آمنة، متحضرة ومحترمة في الصف بحيث  -1

 .للتعلم؛ وتعزز حقوق اآلخرين مالئمة :تكون

 .المالئمةتطوير إجراءات لتشجيع وتعريف السلوكيات  -2

 .شرح السلوكيات غير المناسبة أو غير المقبولة للطالب -3

 .تطوير إجراءات للحد من السلوكيات غير المناسبة أو غير المقبولة -4

 .اتخاذ إجراءات لتصحيح، إعادة توجيه أو حل السلوكيات غير المناسبة أو غير المقبولة -5

 .ات وإجراءات المدرسةاتباع جميع سياس -6

 .الطالبالحفاظ على أسلوب إيجابي، مهني اتجاه جميع  -7

 .المتخذة للتجاوب مع قضايا سوء سلوك الطالب  اإلجراءاتتوثيق  -8

 استخدام البيانات لرصد وتقييم التقدم المحرز وفعالية استراتيجيات إدارة السلوك.  -9

 مسؤوليات الطالب: 

 . ، وجميع العاملين في المدرسة المعلمين والطالب احترام -1
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 . وتجهيزاتها سالمة منشآتها ، ومرافقهاعلى  والحرصعلى ممتلكات المدرسة ،  الحفاظ -2

 . بالمظهرالالئق في إظهارها والمساهمةعلى نظافة المرافق المدرسية ،  الحفاظ -3

 . الخاص بالمدرسة الرسميإلى المدرسة باللباس  الحضور -4

 . ت(الدعوا – الخطابات  -التقارير بالصدق واألمانة فيما يخص التواصل بين البيت والمدرسة ) إيصال التحلي -5

 (.مالبس  –اإلسالمية ) قصات  القيم ، مما هو غير مألوف ، ودخيل على األخالق النبيلةما ينافي تجنب كل  -6

 . رة المدرسةوسائل االتصال ) الجوال ( أو الكاميرات إال بتنسيق مع إدا عدم إحضار -7

 االلتزام بقوانين وقواعد المدرسة. -8

 

 ولي األمر: مسؤوليات 

 .التشديد على أهمية التربية والتعليم لطفلك -1

 .التأكد من أن طفلك يذهب إلى المدرسة في الوقت المحدد بشكل يومي -2

 .أية تغييرات حضانة متعلقة بطفلكمدرسة، وتوفير الوثائق الخاصة بال إعالم -3

 .الموارد لمساعدة الطفل على إكمال أعمال الصف والواجبات المنزليةتوفير  -4

 .المدرسية  األنشطةفي  االنخراط  -5

 .البقاء على تواصل مع المدرسة فيما يتعلق بتطور طفلك -6

 .بطريقة حضارية التواصل مع موظفي المدرسة -7

  األداءطلب المدرسة فيما يتعلق بالسلوك أو  المعلمين وأية اجتماعات أخرى بناء على/أولياء األمور اجتماعاتالمشاركة في  -8

 .لطفلك األكاديمي

 .التعاون مع المدرسة إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات تأديبية -9

اجتماعية) التي  مشاكلأو   األسرة مثال: مشاكل طبية، قضايا التالية،  الحاالتمن الظروف أو  يأ وجودالمدرسة عند  إبالغ -10

 طفل بأي شكل من األشكال(. تؤثر على المن الممكن أن 

 .الخاصة بالمدرسة السياساتو  ى دراية بدليل القواعدالبقاء عل -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخــالفــات الســلــوك 

 بالنسبة إلى طلبة الفئة األولى   -

والقوانين األخرى في الدولة. وفي حال    )وديمة ( ينبغي على ولي األمر االلتزام بمسؤوليته الكاملة تجاه ابنه وفق ما ورد في قانون  
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 األمر إلى الجهات المختصة.  تحويلثبات مسؤوليته المباشرة عن سلوك ابنه وامتناعه عن التجاوب مع المدرسة، يحق للمدرسة 

رقم  

 السلوك 
 السلوك غير المرغوب لدى طلبة الفئة األولىوصف 

 . دقائق 10لمدة ال تزيد عن  الحصة التأخر على الطابور الصباحي والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء  01

 . % بدون عذر3التغيب عن الدوام بنسبة تزيد عن  02

 .عدم المحافظة عليهعدم االلتزام بالزي المدرسي أو الرياضي الخاص بالمدرسة أو  03

 . عدم االهتمام بالنظافة الشخصية )الشعر، األظافر، المالبس( 04

 . عدم اتباع السلوك اإليجابي داخل غرفة التعلم وخارجها مثل المحافظة على الهدوء واالنضباط 05

 .سوء استعمال األجهزة االلكترونية كالحاسوب اللوحي واأللعاب االلكترونية 06

 .استخدام مرافق المدرسةسوء  07

 . سوء استخدام مصادر التعلم كالقصص واألحاجي واألدوات التعليمية 08

 . اإلساءة اللفظية البسيطة 09

 .الكتابة على الجدران المدرسية وتخريب األثاث المدرسي والحافالت المدرسية 10

 .المدرسةالتحريض على الشجار أو تهديد أو تخويف األطفال في الروضة أو  11

 .احتفاظ الطالب ببعض المصادر التعليمية دون علم المعلمة بشكل متكرر 12

 .تطويل الشعر لألوالد، القصات الغريبة لألوالد والبنات في شعرهم 13

 

 

السلبي، والتنبيه الشفهي في حال ارتكاب طالب الفئة األولى لسلوك غير مرغوب، يتم تنفيذ مجموعة من االستراتيجيات للحد من السلوك   .1

من قبل المعلمة ومالحظة سلوك الطالب، وإبالغ ولي األمر، وفي حال تكراره السلوك يتم إبالغ اإلدارة المدرسية ووضع خطة الستراتيجيات  

 ضبط السلوك )مع معلمة االحتياجات الخاصة( وإبالغ ولي األمر وإشراكه في وضع الخطة.

ستراتيجيات ضبط السلوك ليتم  وإطالعه على إفي حال تكراره خالل شهر، يتم التواصل مع ولي األمر للتعاون في توجيه سلوك الطفل   .2

ك متابعة الطفل في المنزل، وبإشراف معلمة االحتياجات الخاصة في المدرسة، يستدعى ولي األمر ويتم كتابة تقرير حول حالة الطفل باالشترا

اإلجراء مع   لتحديد  الخاصة، وذلك  النفسية ومعلمة االحتياجات  االجتماعية واالختصاصية  الفصل واالختصاصية  المدرسة ومعلمة  مديرة 

 المناسب للطالب للحد من السلوك السلبي، ومتابعة النتائج وعقب اجتماع مجدول للتعديل على الخطة واإلضافة لها لتعديل سلوكه.

 ر مباشرة في الحاالت المبينة أدناه: يتم التواصل مع ولي األم .3

غير صحية إال في الحاالت الصحية الخاصة )كالحساسية تجاه أنواع من األطعمة( أو في األوقات المعتمدة من إدارة   ةإحضار أطعم •

 الصادرة في هذا الشأن.  المدرسة )مثل الرحالت المدرسية( مع وجوب اتباع تعليمات المدرسة

 غير مرتبطة بالبيئة المدرسية مثل األلعاب غير الالئقة )غير المناسبة( أو الهواتف المتحركة.إحضار مواد خطرة أو  •

 عدم أخذ الطفل كفايته من النوم مما يؤدي إلى التأثير سلباً على مستواه األكاديمي وسلوكياته. •

 ى لبقية زمالئه في المدرسة. التهاون في مرض الطفل وحضوره إلى المدرسة، مما يؤدي إلى تدهور حالته وانتقال العدو  •

 مشاجرة وإيذاء بدني ألقرانه أو العاملين في المدرسة.  •

 التلفظ بألفاظ مسيئة للزمالء أو العاملين في المدرسة. •

 عدم االلتزام بقواعد األمن والسالمة في الحافالت المدرسية. •

 تكرار الكذب أو السرقة.  •
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 الطالب. من حاالت الفزع والخوف غير المبرر  •

 لتركيز والطاقة الزائدة أو الخمول. عدم ا •

 التطفل على زمالئه في الحمام.  •

 محاولة استكشاف أجسام زمالئهم في الفسحة أو الحمام.  •

عدم التواصل الفعال من قبل ولي األمر مع معلم الفصل واإلدارة المدرسية مثل حضور االجتماعات الرسمية أو الرد على المكالمات   •

 الرسائل أو النشرات أو تعميمات المدرسة التي تستدعي توقيع ولي األمر.أو  الهاتفية

 

 طلبة الفئات الثانية والثالثة والرابعةبالنسبة ل -

وتأثير ارتكابها على الطالب تصنف مستويات السلوك إلى األربعة مستويات المذكورة أدناه، وذلك حسب درجتها وشدة خطورتها 

كل منها  تمع بشكل عام، ويتم تنفيذ اإلجراءات الخاصة بكل منها حسب هذه الالئحة، على أن يتم توثيق وعلى البيئة التعليمية والمج

عتمدة، والتعامل معها وفق القيم واألنظمة التربوية.وفقاً للنظم والنماذج الم  

 

 مخالفات الدرجة األولى )البسيطة(

درج 

 المخالفة 
 وصف المخالفة 

مخالفات  

الدرجة  

 االولى

 عدم االلتزام بالزي المدرسي بما فيه الزي الرياضي.  •

 . التأخير الصباحي أو التاخر عن الحصة الدرسية  •

 .عدم االلتزام بتعليمات المعلم ومخالفة قواعد االنضباط داخل الصف  •

 طالة الشعروضع مساحيق التجميل وطالء األظافر أو إطالة األظافر أو صبغ الشعر) للفتيات ( أو إ •

 . والد () لأل 

 .أوعدم شحن االيباد  دوات المدرسية المدرسية وعدم إحضار الكتب واألفي أداء الواجبات همال اإل •

 . العاملين بالمدرسة  أوالتفوه بألفاظ غير مالئمة لزمالئه  •

 .الخروج والدخول للصف دون استئذان المعلم  •

 .بما في ذلك العلكة تناول الطعام أثناء الحصص   •

 (. لكترونية الخاصة بالمدرسة ) كالحاسوب اللوحي وغيرها جهزة اإلألسوء استعمال ا •

 وكل ما هو شبيه بذلك   •

اإلجراءات التأديبية 

لمخالفات الدرجة  

 . األولى

 مالحظات هامة  الثالث في حال التكرار  الثاني في حال التكرار  المرة األولى

رشاد  من النصح واإل

قبل المعلم أو  

 .المشرف

 

الشفوي  التنبيه 

 .الموثق

 

إنذار كتابي أول 

 .بالغ ولي األمر إو

 

في حال التكرار   -

لفة  تحول المخا الرابع

للدرجة الثانية ويطبق  

جراءات  عليها إ

المخالفات من الدرجة  

 الثانية . 

 

جراءات مخالفة  تطبق إ-

 الزي المدرسي  

تي ) المرة األولى  كاآل

خطار  شفوي +إ تنبية
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 ولي األمر هاتفياً (. 

المرة الثانية تنبية كتابي   -

خطار ولي األمر كتابياً وإ

 –مع التعهد بعدم التكرار  

يمنع الطالب   المرة الثالثة

من دخول الصف لحين 

 .ولي األمر حضور 

 

 

 مخالفات الدرجة الثانية )متوسطة الخطورة( 

درجة 

 المخالفة 
 وصف المخالفة 

مخالفات  

الدرجة  

 الثانية 

 . و الفعل وتهديد الزمالء بالقول أى الشجار التحريض عل •

 . الغش باالمتحان  •

 ) تخضع للقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشان ( % بدون عذر .  3التغيب عن الدوام بنسبة تزيد عن  •

 . تخريب ممتلكات المدرسة والكتابة على الجدران  إتالف أو •

 .مر(ندات مزورة )كتزوير توقيع ولي األتقديم مست •

 .اإلساءة اللفظية على الزمالء أو العاملين بالمدرسة  •

 . ....( -لكترونية )الهاتف النقال إدخال األجهزة اإل •

 . خرين )السرقة (محاولة أخذ ممتلكات اآل •

 . وكل ما هو شبيه بذلك  •

اإلجراءات التأديبية 

لمخالفات الدرجة  

 الثانية 

 مالحظات هامة الثالث في حال التكرار  الثاني في حال التكرار  المرة األولى

الثاني  الكتابي  اإلنذار 

خطار ولي األمر وإ

 كتابياً 

حرمان الطالب من  

الفسحة وأداء مهام 

متعلقة بالمخالفة التي  

ها وإنذار وتعهد  ارتكب

خطار  بعدم التكرار  وإ

 ولي األمر كتابياً . 

 

عاء ولي األمر استد

خطاره كتابياً  وإ

وحرمان الطالب من  

النشاط المفضل  

وأداء مهام  بالمدرسة 

دراسية أو خدمة  

 . مجتمعية

 

في حال التكرار   -

لفة  تحول المخا الرابع 

للدرجة الثالثة ويطبق  

جراءات عليها إ

المخالفات من الدرجة  

 . الثالثة

  حضار في حال إ -

للمدرسة  الهاتف 

لولي  يصادر ويسلم 

األمر بالمرة األولى 

حال التكرار يتم   وفي

لى  مصادرة الجهاز إ

 نهاية العام الدراسي.

 

في حال ثبوت الغش  -

باالمتحان تلغى درجة 

االمتحان وتحتسب 

 (.0العالمة )

 

يتحمل ولي األمر -

صالح إتكلفة 

الممتلكات المدرسية  



 

Behavior Policy 
 

التي تعمد الطالب  

 . إتالفها

 

 

 

 مخالفات الدرجة الثالثة )الخطيرة(    )                                                            

درجة 

 المخالفة 
 وصف المخالفة 

  خالفاتم

الدرجة  

 الثالثة 

 . ماراتي في الملبس والمظهر والسلوكياتالصارخة لقيم وعادات المجتمع اإل  المخالفة •

ديان السماوية ومخلة باآلداب العامة والنظام العام  مخالفة لتعاليم األالترويج لمواد حيازة  أو  •

 .بالمدرسة 

 . ممتلكات العاملين بها  أوو االستيالء على ممتلكات المدرسة أو تخريب أتالف تعمد إ •

 . التحرش الجنسي  •

 .العاملين بالمدرسة  أواالعتداء الجسدي على الزمالء  •

 السرقة الممنهجة   •

 .رفض تسليم وسائل االتصال مثل الهواتف  •

  بدون أو بعمله الدخول سوا  بالمدرسة معتمدة برامج إي أو شوبي على)   أخر طالب حساب استخدام •

  علمه

  الزمالء أو المعلمين صور نشر أو تصوير •

 .و حيازة أدواته التدخين أ •

 .العبث في إنذار الحريق و التسبب في خلق الفوضى وتعطيل اليوم الدراسي  •

   التنمر المقصود المتكرر •

 . وكل ما هو شبيه بذلك    •

اإلجراءات التأديبية 

لمخالفات الدرجة  

 الثالثة 

الثالث في حال التكرار  الثاني في حال التكرار  المرة األولى  مالحظات هامة 

مؤقتاً  فصل الطالب 

داخل المدرسة وأداء 

مهام متعلقة بالمخالفة  

بها أو  التي ارتك

الخدمة المجتمعية من  

أيام   ةثالثلى يوم إ

وتعهد بعدم التكرار   

خطار ولي األمر وإ

 . كتابياً 

مر استدعاء ولي األ

  خارجيًا وفصل الطالب  

أيام   ثالثةلى إ يوممن 

والتوصية لولي األمر 

بعرض الطالب على  

الجهات المختصة  

 . بتعديل السلوك

استدعاء ولي األمر 

خارجيا    وفصل الطالب

  خمسة لىإ ثالثة من 

نذار نهائي  أيام  وإ

 وتعهد بعدم التكرار   

في حال التكرار الرابع  

من   فصل الطالب خارجيًا

المدرسة خمس أيام  

وإعالم ولي األمر  

مدرسة  بالبحث عن 

أخرى وعدم تسجيله  

للعام القادم  وتحويل  

المخالفة للدرجة  

 الرابعة. 
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امتحانات أو مشروعات  

أثناء فصل الطالب  

خارجياً سوف يخسر  

العالمة  ولن يعاد  

 . (0االمتحان وتحسب )
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صالح الممتلكات  تكلفة إ



 

Behavior Policy 
 

 

 مخالفات الدرجة الرابعة )شديدة الخطورة( 

درجة 

 المخالفة 
 وصف المخالفة 

مخالفات  

الدرجة  

 الرابعة

 شعال الحرائق بالمدرسة التسبب في إ •

 ساءة للرموز الدينية أو السياسية أو االجتماعية بالدولة التعرض باإل •

خالقية فيما يسيء للمؤسسة  تف في أغراض غير قانونية أو غير أاستعمال  وسائل االتصال مثل الها •

 العاملين بها أو اآلخرين   أوالتعليمية  

 االعتداء  الجنسي  •

 و العاملين بالمدرسة أصابة الزمالء االعتداء الجسدي المؤدي إل •

 جلب أو حيازة أسلحة  نارية أو بيضاء  أو ما في حكمها   •

 وكل ما هو شبيه بذلك     •

 
اإلجراءات التأديبية  

 لمخالفات الدرجة الرابعة 

 في حال التكرار الثاني  المرة األولى

المرة االولى : فصل الطالب من المدرسة -

استدعاء ولي األمر وال التحقيق  لحين استكم

 . خطاره كتابياُ وإ

وفي حال ثبوت السلوك المخالف وكان هذا -

الطالب يشهد له بحسن السير والسلوك  

بالمدرسة فيعطى إنذار نهائي  ويفصل خمس  

 أيام ويحال لجهة اختصاصية بتعديل السلوك  

 

وإعالم ولي األمر بالبحث عن    فصل الطالب نهائيًا

   وعدم تسجيله للعام القادم  بالمدرسة مدرسة أخرى

 

في حال امتناع ولي األمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه أو التعاون مع  المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك   -

الة نصية من  إلجراء الالزم، ويتم إخطار ولي األمر باإلجراء بخطاب رسمي أو رسلجنة إدارة السلوك  الطالب، يتم تحويل ولي األمر إلى  

 .نظام الرسائل الرسمي المعتمد بالمدرسة 

 

 

المدرسية  التي تعمد  

 إتالفها الطالب 

 

 

 
 


