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 5 4 3 2 1 المستوى األول م
تكرار التاخر عن الطابور الصباحي او عدم المشاركة فيه دون  1

 عذر مقبول 
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تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة  2
 الدراسية ودون عذر مقبول 

عدم االلتزام بالزي المدرسي او الرياضي الخاص بالمدرسة  3
 دون عذر مقبول  

 لألوالد والبنات  الغريبةالشعر لألوالد أو القصات أطالة  4

 دون عذر مقبول عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية 5

 عدم اتباع قواعد السلوك االيجابي داخل الصف وخارجه  6

النوم اثناء الحصة الدراسية أو االنشطة المدرسية الرسمية  7
 دون مبرر 

تناول الطعام أثناء الحصص وأثناء طابور الصباح دون مبرر  8
 أو إذن

والتكليفات الموكلة إليه في الوقت عد االلتزام بتسليم الواجبات  9
 المحدد

سوء استعمال األجهزة اإللكترونية كالحاسوب اللوحي وغيرها  11
 أثناء الحصة الدراسية 

 كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدراة السلوك 11

 

 4 3 2 1 الثانيالمستوى  م
مقبول في أي وقت ، بما فيها قبل وبعد التغيب عن المدرسة دون عذر  1

 اإلجازات والعطل ونهاية األسبوع وقبل االمتحانات
 

إنذار شفوي 
 أول

 يُسلم خطابا  
من قبل 
األخصائية 
 اإلجتماعية

 
إنذار كتابي 
 لولي األمر

 

 يُسلم خطابا  
من قبل 
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 اإلجتماعية
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يصدر من 
مكتب مدير 
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إيقاف 
 مؤقت

 

يصدر من 
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 الدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة دون استئذان 2

 عدم حضور األنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول  3

 التحريض على الشجار أو تهديد أو تخويف أي من الزمالء في المدرسة 4

 اإلساءة اللفظية والتطاول على الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة  5

 رفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة 6

 إحضار الهاتف النقال أو أي مواد ممنوعة مثل السجائر 7

 السرقة 8

 السلوككل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدراة  9

   

  المستوى الثالث م
 
 

فصل لمدة ال تتجاوز 
أسبوع مع تعويض 
 التلفيات إن وجدت

 

 سلوكيا  ( –) لفظيا   التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة 1

 الخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي 2

 في وسائل التواصل االجتماعي واإلساءة لهممحاولة التشهير بالزمالء والعاملين بالمدرسة  3

 إتالف أو تخريب اثاث وأدوات المدرسة ومرافقها واالستيالء عليها 4

 الحافالت المدرسية  محتويات العبث والتخريب وإتالف 5

 عليه لمؤدي إلى حدوث أي إصابات المعتدىاالعتداء على سالمة جسم اآلخرين بالمدرسة وغير ا 6

 وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهمتصوير  7

 كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدراة السلوك 8

 

 . درجاتق كامل لآلئحة السلوك بالنسبة للمالحظة : مع تطبي


