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                                                              "دستور املدرسة"

.واحتراماً وبعد حتيةً, ه/احملترم____________ حضرة ويل أمر الطالب   

واضحه يف املدرسه وبناء مناخ تعليمي تربوي سليم نوجه عنايتكم وانتباهكم لتعديل جمموعه من اإلجراءات  من أجل الوضوح ومن أجل إتباع سياسه تربويه

ستقوم املدرسة بإدراج عالمات . وذلك وفقا ملنشور املدير العام لوزارة التربية والتعليم, التربويه اليت ستتبعها املدرسه إزاء الطالب املخالفني ألنظمة املدرسة

وإليكم جمموعه من اإلجراءات نرجو منكم دراءهتا وفهم مضموهنا ,  ههادة الطالب املدرسيه واليت دد تثرر سلباً أو إاجاباً عل  معد  الطالبالسلوك يف

.والتوديع عل  هذا املنشور يف هنايته  

 

 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع احلادره الردم

 الزي املدرسي املالئم

ارتداء عدم  أو( مكياج أو صبغة هعراستعما  )التربج 1

.الزي املوحد يف املدرسة ويف الفعاليات التربوية  

 

(.اجب احلضور إىل املدرسة بزي الئق وبلباس موحد)  

 

 .حمادرة مع الطالب .1

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق ضابط النظام املدرسي،  .0

نسخة مللف )مركز الطبقه، مريب الصف، سكرتارية املدرسة 

 (.الطالب

 .حمادرة مع الطالب الستيضاح األمر ومع األهل إلعالمهم .3

إبقاء الطالب يف املدرسة حىت يتم متابعة أمره واالتصا   .4

 .باألهل

يف حالة تكرار ذلك للمرة الثالثة، عدم استقبا  الطالب يف  .5

 املدرسة إال حبضور ويل أمره

إذا تكرر االمر بعد حضور ويل أمر الطالب يتم فصل  .6

 ..الطالب

 

 سلوكيات

.عدم احترام دخو  املعلم إىل الصف 2  

اجب استقبا  املعلم باحترام واجللوس يف مقاعد )

(.وحتضري لوازم احلصة والتزام اهلدوء, الدراسة  

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1

 (..نسخة مللف الطالب)

 .حمادرة مع الطالب الستيضاح األمر ومع األهل إلعالمهم .0
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اإلزعاج وعردلة الدرس داخل الصف  

عل  الطالب التصرف بشكل الئق خال  احلصص )

التعليمية وعدم اإلزعاج والتركيز يف الدرس واملشاركة 

(.فيه  

 

 

 

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1

 (.نسخة مللف الطالب)

وحمادرة مع األهل حمادرة مع الطالب الستيضاح األمر،  .0

 .إلعالمهم واستدعائهم بإخطار رمسي إذا تكرر األمر

توجيه الطالب لالعتذار أمام املعلم واملريب والقيام مبهمة  .3

 . تربوية إاجابية

توجيه الطالب لالستعانة باملستشارة والعامل النفسي من أجل  .4

 . ومتابعة ذلك من دبل املريب, بناء خطة عمل تربوية

نائية وإزعاج مستمر سيتم إبعاد الطالب عن يف حاالت استث .5

وعقد جلسة خاصة مع , املدرسة ملدة تقررها إدارة املدرسة

 .جلنة تربوية الختاذ درار بشأن الطالب

 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم 

 سلوكيات

.عدم االنصياع إلرهادات الطادم التربوي يف املدرسة 4  

 

االنصياع لتعليمات الطادم التربوي حىت لو عل  الطالب )

صدرت من دبل معلم ال يعلمهم بشكل مباهر سواءً كان هذا 

(.املعلم مربياً أو معلماً مهنياً أو مناوباً أو معلماً بديالً  

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها  .1

 (..نسخة مللف الطالب)للمريب 

 وإنذاره هفهياً حمادرة مع الطالب .0

 إنذار يف ملف حمادرة مع األهل إلعالمهم وتسجيل .3

  الطالب

توجيه الطالب لالعتذار أمام املعلم  والقيام مبهمة  .4

 . تربوية إاجابية

      استدعاء األهل بإخطار رمسي إذا تكرر األمر .5

توجيه الطالب لالستعانة باملستشارة والعامل النفسي من  .6

ن دبل ومتابعة ذلك م, أجل بناء خطة عمل تربوية

 .املريب

يف حاالت استثنائية سيتم إبعاد الطالب عن املدرسة ملدة  .7

وعقد جلسة خاصة مع جلنة , تقررها إدارة املدرسة

 .تربوية الختاذ درار بشأن الطالب

اىل ( بلفونات) النقالة هلواتف مينع منعا باتا احضار ا 5

.املدرسة  

نقا  هاتف طالب حيضر  

 

 
 .دارة لإليصادر اجلهاز فوراً ويسلم  .1

يتم تسليم اجلهاز فقط لويل أمر الطالب عند حضوره  .0

 .إىل املدرسة
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عدم احملافظة عل  نظافة البيئة أو نظافة واجهة املدرسة،  6

ختريب ممتلكات مدرسية أو كتابة عل  اجلدران أو عل  أراث 

.أو إلقاء نفايات يف أي مكان يف املدرسة, املدرسة  

 

تعليمية نظيفة وصحية ومرتبة اجب التشديد عل  بيئة )

خال  كل الفعاليات املدرسية، كما واجب احملافظة عل  نظافة 

(.املدرسة وعل  ممتلكاهتا وعل  حميطها  

  .حمادرة مع الطالب الستيضاح  األمر .1

 .إعالم األهل .0

 القيام بعمل لتصحيح الضرر .3

 تغرمي ويل األمر مالياً لتعويض التخريب  .4

الغرامة، استدعاؤهم لبحث يف حا  رفض األهل لدفع  .5

 .أسباب الرفض واللجوء للقانون إذا لزم األمر

 .حتويل املخالفة إىل القسم القضائي بواسطة املدير  .6

 . إبعاد الطالب يف حالة تكرار ذلك .7

 عردلة وإزعاج خال  احتفاالت وفعاليات مدرسية أو 7

.يف الفعاليات املدرسيةعدم املشاركة   

 

الفعاليات املدرسية اخلارجية والداخلية اجب املشاركة يف )

(.والتزام دواعد السلوك احلسن يف كل فعالية  

 .وإنذاره هفهياً حمادرة مع الطالب .1

  .الطالب إنذار يف ملف إعالم األهل وتسجيل .0

 . استدعاء األهل .3
 

 

 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم

 سلوكيات

.الغش املثبت يف االمتحانات 8  

 

اجب عل  الطالب احملافظة عل  القوانني والتعليمات املتعلقة )

(.بزناهة االمتحانات وااللتزام بإرهادات املرادبني يف االمتحانات  

 .حمادرة مع الطالب .1

 .إنذار الطالب يف حا  استراق النظر إىل امتحان اآلخرين .0

انتقاص عالمات من االمتحان للطالب املشاركني يف عملية  .3

 .الغش

 .عاء ويل أمر الطالباستد .4

 . إلغاء االمتحان يف حا  ربوت الغش .5

 .إتاحة الفرصة للطالب وألهله لالستئناف عل  القرار .6

إعطاء اإلمكانية لألهل وللطالب لتقدمي طلب خاص إلعادة  .7

 .االمتحان لإلدارة

 .إعادة االمتحان ال تكسب الطالب العالمة الكاملة  .8

المتحان ولن تعط  يف حالة تكرار عملية الغش سوف يلغ  ا .9

 .أي إمكانية لإلعادة
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املنتظم واحلضور الغياب  

حمادرة مع الطالب وأهله حسب احلاجة الستيضاح ومعرفة أسباب . 1 التأخر عن احلصص التعليمية أو الغياب عنها بدون أذن 9

 الغياب والتأخر والتسجيل يف ملف الطالب

ة التربوي يف حالة تكرار /واملستشارمركز الدوام , إعالم مركز الطبقة. 0

 التأخر أو الغياب أكثر من رالرة أيام متتالية أو مخسة أيام متفردة

تكرار غياب أو تأخر الطالب أكثر من رالرة أيام متتالية أو مخسة أيام . 3

متفردة يستدعي زيارة البيت والتحدث مع األهل هبذا اخلصوص من دبل 

الدوام بواسطة النموذج اخلاصمريب الصف وإبالغ ضابط   

من األيام التعليمية يتم ترسيبه% 02كل طالب يتغيب أكثر من . 4  

اختاذ اإلجراءات النهائية حبق كل طالب يتكرر عدم . 5

 انتظامه من صالحية جلنة الدوام

ألسباب هرعية التأخر عن احلصص التعليمية أو الغياب عنها 11 احلاجة الستيضاح ومعرفة أسباب حمادرة مع الطالب وأهله حسب . 1 

 الغياب والتأخر والتسجيل يف ملف الطالب

غياب الطالب أو تأخره ألسباب مرضية أو مرض إحدى أفراد العائلة . 0

 اجب إحضار تصديق من الطبيب

ة يف حالة تودع غياب الطالب بسبب /مسثولية األهل إبالغ املستشار. 3

تقدمي طلب مساعدة تعليمية من مرضي ملدة أكثر من رالرة أسابيع ليتم 

 تالليم أو من مصادر أخرى

 

التجوا  يف أرودة وساحات املدرسة أو اخلروج من حدود املدرسة دون  

 إذن خال  اليوم التعليمي

حمادرة مع الطالب الستيضاح ومعرفة األسباب والتسجيل يف ملف . 1

 الطالب

خطة  يف حالة تكرار األمر يتم التحدث مع األهل وبناء. 0

ة /تعزيز هعور االنتماء ومسثولية الطالب من دبل املستشار

 ومريب الصف
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 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم

 السلوك اخلطر

يف املدرسة أو أرناء الرحالت، أو اخلروج ( سجائر، نرجيلة)تدخني  11

.من حدود املدرسة للقيام بذلك  

 

أو نرجيلة أرناء الرحالت أو داخل  مينع منعاً باتاً تدخني سجائر)

(.املدرسة وساحاهتا كما ومينع اخلروج من املدرسة من أجل ذلك  

 .حمادرة مع الطالب لتوضيح األمر وتسجيل خمالفة .1

 .إعالم مركز الطبقة واملستشارة .0

 .االتصا  مع ويل أمر الطالب  .3

إبعاد الطالب ليوم واحد يف املرة األوىل وألكثر من ذلك إذا  .4

 .األمرتكرر 

 .فرض مهمة تربوية هلا صلة باملخالفة .5

إهراك الطالب يف برنامج عالجي استشاري مدرسي عن طريق  .6

 .املستشارات

أو هرهبا يف املدرسة أو أرناء ( كحو )إدخا  مشروبات روحية  12

.الرحالت  

 

مينع هرب أو إحضار مشروبات روحية إىل املدرسة أو إىل )

(.الرحالتالفعاليات املدرسية أو إىل   

حمادرة مع الطالب حبضور األهل لتوضيح األمر وتسجيل  .1

 .خمالفة

 .إعالم مركز الطبقة واملستشارة .0

إبعاد الطالب لثالرة أيام يف املرة األوىل وألكثر من ذلك إذا  .3

 .تكرر األمر

يف حا  وجود الطالب يف رحلة مدرسية إعادة الطالب إىل  .4

 . البيت فورا مبعية مرافق عل  نفقة األهل

 .فرض مهمة تربوية هلا صلة باملخالفة .5

إهراك الطالب يف برنامج عالجي استشاري مدرسي عن طريق  .6

 .املستشارات وإهراك جهات مهنية أخرى

 

 عردلة العملية التعليمية يف املدرسة

.عردلة الدروس يف صفوف أخرى 13  

 

مينع فتح أبواب الصفوف األخرى إال بإذن خاص مع وردة توجيه، )

أيضاً الصراخ واللعب جبانب الصفوف التعليمية هبدف  ومينع

(.عردلة الدروس  

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1

 (.نسخة مللف الطالب)

حمادرة مع الطالب الستيضاح األمر، وحمادرة مع األهل  .0

 .إلعالمهم واستدعائهم بإخطار رمسي إذا تكرر األمر

مام املعلم واملريب والقيام مبهمة توجيه الطالب لالعتذار أ .3

 . تربوية إاجابية

يف حاالت استثنائية وإزعاج مستمر سيتم إبعاد الطالب عن  .4

وعقد جلسة خاصة مع , املدرسة ملدة تقررها إدارة املدرسة

 . جلنة تربوية الختاذ درار بشأن الطالب
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 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم

 ختريب ممتلكات

.ختريب أو سردة ممتلكات اآلخرين 14  

 

عندما يستعمل الطالب ممتلكات اآلخرين دون إذن تقع مسثولية )

خراهبا عليه وكذلك األمر عند سردة ممتلكات اآلخرين من لوازم 

(. مدرسية أو أخرى  

  .حمادرة مع الطالب الستيضاح  األمر .1

 .إعالم األهل .0

 .القيام بعمل لتصحيح الضرر .3

 . مر مالياً عوضا عن السردة والتخريبتغرمي ويل األ .4

يف حا  رفض األهل لدفع الغرامة، استدعاؤهم لبحث أسباب  .5

الرفض واللجوء للقانون إذا لزم األمر عن طريق املدير 

 .اإلداري

إبعاد الطالب ليوم واحد وألكثر من ذلك يف حالة تكرار  .6

 . املخالفة

.داخل املدرسةتفجري املفردعات وعبوات الرائحة الكريهة  15   .حمادرة مع الطالب الستيضاح األمر .1 

 .إعالم األهل .0

إبعاد الطالب ليوم واحد وألكثر من ذلك يف حالة تكرار  .3

 . املخالفة

 العنف واالعتداء الكالمي واجلسدي وخمالفات دانونية

ألفاظ ذات , هتائم، ألقاب،  هتديد، إهانة)االعتداء بالعنف الكالمي  16

.عل  أحد الطالب( طابع جنسي   

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1

 (.نسخة مللف الطالب)

 .وإنذاره هفهياً حمادرة مع الطالب .0

 .الطالب إنذار يف ملف حمادرة مع األهل إلعالمهم وتسجيل .3

 . توجيه الطالب لالعتذار للمعتدى عليه .4

     . استدعاء األهل بإخطار رمسي إذا تكرر األمر .5

حىت )يف حاالت استثنائية سيتم إبعاد الطالب عن املدرسة ملدة  .6

وعقد جلسة خاصة مع جلنة , تقررها إدارة املدرسة( أيام 4

 .تربوية الختاذ درار بشأن تغيري صف الطالب

ألفاظ ذات , هتائم، ألقاب، هتديد، إهانة)بالعنف الكالمي  عتداءأال 17

, املعلمني، عما  الصيانة، السكرتارية)عل  أحد ( طابع جنسي

(.ضيوف املدرسة  

تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1

 ( نسخة مللف الطالب)

 .والشخص املعتدى عليه حبضور اإلدارة حمادرة بني الطالب .0

 .ء األهلاستدعا .3

 . توجيه الطالب لالعتذار للشخص املعتدى عليه .4

تقررها إدارة ( أيام 5حىت )إبعاد الطالب عن املدرسة ملدة  .5

وعقد جلسة خاصة مع جلنة تربوية الختاذ درار , املدرسة

 .بشان إدحام جهات دانونية وعالجية أخرى
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 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم

واالعتداء الكالمي واجلسدي وخمالفات دانونيةالعنف   

18 

 

 

 

 

 

.أالعتداء بالعنف اجلسدي عل  أحد الطالب نسخة مللف )تسجيل خمالفة رمسية عن طريق املعلم، ومتريرها للمريب  .1 

 (.الطالب

 .وإنذاره هفهياً حمادرة مع الطالب .0

 .حمادرة مع األهل إلعالمهم واستدعائهم .3

 . توجيه الطالب لالعتذار للطالب املعتدى عليه .4

وعقد , تقررها إدارة املدرسة( أيام 8حىت )إبعاد الطالب عن املدرسة ملدة  .5

جلسة خاصة مع جلنة تربوية الختاذ درار بشأن إبعاده ملدة أطو  أو نقله إىل 

مدرسة أخرى وإعالم املفتش والشرطة واجمللس احمللي وضابط احلضور 

 .املنتظم

اء خطة عمل تربوية مبشاركة األهل واملستشارات ملتابعة سلوكيات وأمور بن .6

 . الطالب

عتداء باستعما  آلة حادة أو سالح ناري عل  أحد أال 19

.الطالب  

.أو حيازة  آلة حادة أو سالح ناري  

 .العمل عل  إيقاف احلادرة فورا .1

 .إعالم املفتش والشرطة واجمللس احمللي ودسم الرفاه االجتماعي .0

 (.نسخة مللف الطالب)تسجيل خمالفة رمسية  .3

 .وتوريق ذلك حمادرة مع األهل إلعالمهم واستدعاؤهم .4

, تقررها إدارة املدرسة(  أيام 8حىت )إبعاد الطالب فورا عن املدرسة ملدة  .5

وعقد جلسة خاصة مع جلنة تربوية الختاذ درار بشأن إبعاده ملدة أطو  أو 

 . نقله إىل مدرسة أخرى

عمل تربوية مبشاركة األهل واملستشارات ملتابعة سلوكيات وأمور بناء خطة  .6

 . الطالب

عتداء بالعنف اجلسدي أو اجلنسي عل  أحد أال 21

ضيوف , املعلمني، عما  الصيانة، السكرتارية)

(.املدرسة  

 .العمل عل  إيقاف احلادرة فورا .1

 .وتوريق ذلك حمادرة مع األهل إلعالمهم واستدعاؤهم .0

 .أيام  8فورا عن املدرسة ملدة إبعاد الطالب  .3

 .إعالم املفتش .4

 ( نسخة مللف الطالب)تسجيل خمالفة رمسية  .5

عقد جلسة خاصة مع جلنة تربوية الختاذ درار بشأن إبعاده ملدة أطو  أو  .6

نقله إىل مدرسة أخرى أو تبليغ الشرطة واجمللس احمللي وضابط احلضور 

 . املنتظم

واملستشارات واألخصائي النفسي ودسم  بناء خطة عمل تربوية مبشاركة األهل .7

 .الرفاه يف اجمللس احمللي  ملتابعة أمور الطالب
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 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم 

 العنف واالعتداء الكالمي واجلسدي وخمالفات دانونية

املعلمني، )باستعما  آلة حادة أو سالح ناري عل  أحد  عتداءأال 21

(.ضيوف املدرسة, عما  الصيانة، السكرتارية  

 .العمل عل  إيقاف احلادرة فورا .1

 .إعالم املفتش والشرطة واجمللس احمللي ودسم الرفاه االجتماعي .0

 (.نسخة مللف الطالب)تسجيل خمالفة رمسية  .3

 .وتوريق ذلك حمادرة مع األهل إلعالمهم واستدعائهم .4

وعقد جلسة خاصة مع , أيام 8إبعاد الطالب فورا عن املدرسة ملدة  .5

جلنة تربوية الختاذ درار بشأن إبعاده ملدة أطو  أو نقله إىل مدرسة 

 . أخرى

بناء خطة عمل تربوية مبشاركة األهل واملستشارات واألخصائي  .6

 .النفسي  ملتابعة سلوكيات وأمور الطالب

اخللوي أو أي جهاز آخر لتصوير هخص  استعما  اهلاتف 22

دون علمه و استعما  الصور من اجل ( عامل, طالب , معلم )

.اإلساءة  

 .حمادرة مع الطالب .1

 يصادر اهلاتف اخللوي فوراً ويسلم لويل أمر الطالب فقط .0

 .إعالم األهل واستدعائهم .3

 .حتويل املخالفة للشرطة بعد إعالم املفتش فورا  .4

 . أيام( 5-3)إبعاد الطالب ملدة  .5

أو أدوات خطرة وآالت  ,(دخان, خمدرات)حيازة مواد ممنوعة  23

, ...(واخل,  هفرة, خممس, مقص, مفك, موس, سكني)حادة 

العاب , مفردعات, فرد خرز)أو تقليد لسالح ناري أي كان 

....(نارية واخل  

 .تصادر املواد واآلالت فوراً .1

 .واستدعاؤهمإعالم األهل  .0

 .سيتم حتويل املخالفة للشرطة وإعالم املفتش فورا .3

 .أيام أو ألكثر بقرار من اللجنة التربوية( 5-3)إبعاد الطالب ملدة  .4

بناء خطة عمل تربوية مبشاركة األهل واملستشارات واألخصائي  .5

النفسي ودسم الرفاه يف اجمللس احمللي ملتابعة سلوكيات وأمور 

 . الطالب

.جنسي أو حترش جنسي عل  احد الطالب اعتداء 24  .العمل عل  إيقاف احلادرة فورا .1 

 .إعالم املفتش والشرطة واجمللس احمللي ودسم الرفاه االجتماعي .0

 (.نسخة مللف الطالب)تسجيل خمالفة رمسية  .3

 .وتوريق ذلك حمادرة مع األهل إلعالمهم واستدعاؤهم .4

إبعاد الطالب فورا عن املدرسة ملدة تقررها إدارة املدرسة وفقا  .5

وعقد جلسة , ملنشور املدير العام اخلاص يف التحرش اجلنسي

خاصة مع جلنة تربوية الختاذ درار بشأن إبعاده ملدة أطو  أو نقله 

 . إىل مدرسة أخرى

بناء خطة عمل تربوية مبشاركة األهل واملستشارات واألخصائي  .6

ودسم الرفاه يف اجمللس احمللي ملتابعة سلوكيات وأمور النفسي 

 .الطالب
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 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم 

 الترفيع،الترسيب والنقل لصف أخر حسب التحصيل

الطالب الذي يفي بالتزاماته املدرسية،من دوام،حتصيل  25

 .وسلوك جيد،يرفع يف بداية السنة التالية إىل صف أعل 

ضوعني يف الصفوف ذات التحصيل العايل،الطالب الذي يرسب مبو .1

 .اىل صف ذي مستوى متوسطاساسيني حيق للمدرسة نقله 

نقطة فما فوق،حيق  13يف الصفوف املتوسطة،إذا رسب الطالب ب  .0

 .للمدرسة ترسيبه او نقله إىل صف أخر

وحدة تعليمية  0-1الطالب الذي يتغيب غيابا غري هرعيا عن  .3

عالمات،وعل  كل وحدة غياب اضافية  5مته يف املوضوع تنقص عال

 .وحدات يعط  عالمة رسوب 5الذي يتغيب .عالمة 0.5ينقص 
الوحدة التعليمية هي عدد الساعات االسبوعية اليت يتعلمها الطالب يف )

 (موضوع معني

 

 

 اإلجراء التربوي أو العقوبة نوع أحلادره الردم 

المتحانات البجروت واحلصو  عل  عالمة وادية تقييم عالمة الطالب،التقدم  

العالمة اليت حيصل عليها الطالب متثل املستوى  -1 26

للمادة املعطاة وهي حمصلة  هالستيعاباحلقيقي 

من  -معروفة للطالب مسبقا -مقاييس خمتلفة

ودوام الطالب هو احد ....امتحانات وظائف

 .مركبات العالمة

البجروت الذي حيق للطالب ان يتقدم المتحان  -0

يتالءم مع مستواه وان يعط  العالمة الوادية 

تقدر العالمة الوادية حسب .اليت يستحقها

رلث المتحان الدبلوم ورلثان : التقسيم التايل

 .للعالمات الفصلية اليت سبقت امتحان الدبلوم

% 32حيق للمعلم عدم اعطاء الطالب عالمة وادية اذا مل حيضر  -1

 .فما فوق من احلصص

حيق للطالب التقدم للبجروت باسم املدرسة يف موضوع او مادة ال  -0

 .مل يتعلمها، وال حيق للمعلم منحه عالمة مدرسية عل  ذلك
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 بناء وتنظيم االمتحانات :

.ال اجوز اجراء اكثر من امتحان للصف يف اليوم الواحد  --  

حبيث ال حيتاج الطالب لشرح املعلم ,  اإلجابةوالدرجات وكيفية  أملخصصالودت , وتضمينها التعليمات الواضحة , وطباعتها بشكل جيد  االمتحاناتاجب بناء  --

. 

.يفضل اجراء امتحانات مركزة للمواضيع األساسية يف هناية كل فصل وامتحانات موحدة للموضوع الواحد يف الصفوف املتوازية --  

.خال  عشرة ايام ويعط  احلق للطالب باملراجعة, بعد تصليحها تاالمتحاناتعاد  --  

.والطالب الذي يثبت عليه الغش فيها يعادب مبا يتالءم مع ذلك,  االمتحاناتاجب اختاذ اآلجراءات الضرورية للمحافظة عل  نزاهة  --  

.يقوم املريب بتنظيم امتحانات صفه --  

 

 :مالحظات عامه

 .عالمات سلوك ااجابية حتتسب لصاحله عند وضع عالمة السلوك النهائية عل  الشهادة 7وم به الطالب سوف يكسبه كل عمل أو سلوك إاجايب يق

ترسل املدرسة تقريرا مفصال مبخالفات الطالب لويل أمره عن طريق مريب الصف ومركز , تقارير سلبية يف السلوك 3عندما اجمع الطالب  .1

وإخطار حو  إمكانية مثو  الطالب أمام اللجنة التربوية املدرسية إذا تابع , ضرورة تغيري السلوك الغري جيدويرفق لذلك التقرير إنذار ل.  الطبقة

 (.حتفظ النسخ يف ملف الطالب)بسلوك سيئ 

 

للمثو   ,تصدر املدرسة دعوة رمسية لويل أمر الطالب عن طريق مريب الصف ومركز الطبقة,  تقارير سلبية يف السلوك 5بعد أن اجمع الطالب  .0

 وية الختاذ القرار املناسب بشأنأمام اللجنة الترب

 

يات ونقوم تقوم املدرسة بفعاليات ونشاطات ال منهجية ويتم خالهلا تصوير وتوريق هلذه الفعاليات والنشاطات ويتم تصوير الطالب يف مثل هذه الفعال: مالحظة

.املدرسةبنشر مقتطفات من هذه الفعاليات املوادع االلكترونية ومودع   

.وعليه فمن ال يرغب يف نشر صورة ابنه او ابنته ان يعلم مريب الصف  
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 إدـــــــــــــرار

 

أدر بأنين درأت ______________ من الصف ________________ ه /أنا املودع أدناه ويل أمر الطالب

.باتدستور املدرسي وفهمت فحواه ومضمونه وألتزم بكل ما ورد فيه من تعليمات وعقوال  

._________________:توديع الطالب.        _______________:يل أمر الطالبتوديع و  

       

 

مع االحترام                                                                     

إدارة املدرسة                                                                      

جلنة أولياء أمور الطالب                                                                   

جملس الطالب                                                                    

 

 


