
 
 

 
 مدونة قواعد السلوك في مدرستنا

 
 "ولكن قبل كل شيء: كن  صادقًا  مع نفسك"

 ویلیام شكسبیر (1564-1616), مسرحیة هاملت الفصل األول والمشهد الثالث
 

 ص : صفح وتسامح تجاه اآلخر
 ا : احترام للذات

 د : دعم الوحدة في رعایة مدرستك
 ق : قمة التمیز في التعلم

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 سوف ُتظهر " صادق " التوقعات التالیة
 

 دعم الوحدة في  إحترام الذات التسامح تجاه اآلخرین األمكنة واألزمنة
 رعایة مدرستك

 التمیز في التعلم

 جمیع األمكنة
 واألزمنة

 كن مراعًیا لشعور
 اآلخرین.

 
 كن خلوًقا واستخدم لغة

 الئقة.
 

 احترم المساحة الشخصیة
 لآلخرین.

 كن مستعًدا لتقدیم
 أفضل جهد لدیك.

 
 لیكن ملبسك وتصرفك

 وكالمك الئًقا.
 

 كن مؤدًبا ومهذًبا.

 إعادة التدویر.
 

 حافظ على ترتیب
 الصف.

 
 حافظ على أثاث

 المدرسة.
 

 قّدر العمل الذي یقوم
 به اآلخرین بالنیابة

 عنك.
 

  قّدر ما یعرضه
 اآلخرون واحترم

 مساحاتهم.
 

  اسَع  كسفیر عن
 المدرسة.

 كن مستعًدا من جهة حل
 الواجبات المنزلیة

 ولوازمك المدرسیة
 بحوزتك.

  
 أصغ إلى اإلعالنات.

 
 اتبع القوانین واإلجراءات.

 كن خلوقا ومؤدًبا  المكتب
 واستخدم لغة الئقة.

 كن مؤدبا ومهذبا بینما
 تتكلم مع أشخاص

 ذوي منصب.

 انتظر حتى یأتي
 دورك.

 أصِغ إلى اإلعالنات.
 

 استخدم هاتف المكتب بعد
  أخذ التصریح.

 
 اتبع القوانین واإلجراءات

 شجع انخراط الجمیع. غرفة الصف
 

 تقبل اآلراء المتنوعة.
 

 اعترف بعمل اآلخرین
 واثِن علیه.

 امتنع عن السرقة
 األدبیة والغش.

 اترك وضع الغرفة
 الصفیة كما هو عندما

 دخلت إلیها.
 

 ابَق جالًسا إلى أن
 ُیؤذَن لك باالنصراف.

 كن مستمًعا جیًدا.
 كن موجوًدا بالوقت

 المناسب. رّكز على العمل
 المسند إلیك.

 ال ُتدخْل جهازك المحمول
 إلى الصف.

 
 استخدم األجهزة

 اإللكترونیة الشخصیة فقط



 عندما تتطّلب أهداف
 المنهاج الدراسي منك ذلك

  

 استخدم صوًتا مالئما. الممرات والساللم
 

 كن صبورا.
 

 امتنع عن الجلوس في
 الممرات.

 سر إلى الجهة الیمنى
 واستمر بالتحرك.

 
  تحلَّ بالسلوك الجّید.

 
 أظهر األشكال

 المالئمة من المشاعر.

  ادخْل بطریقة منّظمة.
 

 أمسك األبواب عندما
 تفتحها لیمر اآلخرین

 أیضا.
 

 حافظ على نظافة
 األماكن من األنقاض

 والمخلفات.

 تذكر أن تلتزم الهدوء في
  الممرات  والساللم

 شارك بالمكان الذي الكافتیریا
 تجلس به.

 
 كن مراعًیا  للوقت.

 اختر طعامك بطریقة
 صحیة.

 حافظ على نظافة
 الطاوالت

 والمنطقة بشكل
 عاٍم.

 احرص على إظهار
  تصرفات جیدة.

 
 اتبع قوانین جیدة للنظافة.

 الغرف التخصصیة
 (المختبرات،

 والمكتبات...)

 قم بعملك  دون أن تزعج
 اآلخرین.

 اكتشف سبل للتعلم
  بطریقة مالئمة.

 
 مارس المسؤولیة

 عندما تستمتع
 باالمتیازات المقدمة
  في البیئة التعلیمیة.

 أعد المواد التي
  تستخدمها.

 
 ُكْل واشرب في
 مواضع أخرى.

 شارك المواد الدراسیة
 والمعدات كما تّدعي

 الحاجة.
  

 استخدم تقنیات البحث
 .والمواقع

 
 .احترم المعدات

 ال تلمس اآلخرین بیدیك التجمع
 أو رجلیك.

 
 أظهر تقدیرك ألي أداء.

  التزم الصمت.
 

 انظر إلى المتحدث.

 ُكْل واشرب في مكان
 آخر.

 
 ُخذ كل المذكرات

  معك.
 

 حافظ على ترتیب
 الغرفة.

 اتبع خطة الجلوس.
 

 كن مستمًعا جیًدا.

 الساحات والمالعب
 الریاضیة

 شّجع اآلخرین على تقدیم
 أفضل ما لدیهم.

  
  تحلَّ بالروح الّریاضیة.

 

 ارتد المالبس
 واألحذیة المناسبة.

 
 العب بأمان.

  

 استخدم
 المعدات/األدوات

 بشكل مالئم.
 

 حافظ على نظافتها.
 

 اعرف ومارس قوانین
 األمان.

 
 كن منتبًها.

 
 شارك.



 شارك المعدات/األدوات
. 
 

 تقبل أعضاء جدد
 بالفریق/

 المجموعة لنشاطات
 مختلفة.

 لیكن مستوى صوتك
 معتدال.

 
 رّكز على ما یقوله

 المعلم.
 

 ُكْل واشرب في أماكن
 أخرى.

 
 كن مالحًظا وعّزز

 الشعور باألمان.

 أظهر سلوكا مهذبا. الحافالت المدرسیة
 
 

 اتبع قوانین السائق.

 سالمة التنقل
 والحركة.

 
 اجلس بشكل مالئم.

 
 ابَق ضمن حدود

 المدرسة إلى أن تأتي
 الحافلة.

 

 انتظر في األماكن
 المخصصة.

  
 

 حافظ على نظافة
 الحافلة المدرسیة.

 اتبع قوانین
  السلوك في

  األماكن الداخلیة.
 

 أظهر قوانین األمان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجوائز األكادیمیة وغیر األكادیمیة
 
 
 

  في كل عام ُنحبُّ أن نكافئ الطالب. فیما یلي قائمة بجوائزنا األكادیمیة وغیر األكادیمیة.
 جائزة االستحقاق من المعلّم:●

 
 

 

 جائزة مدیر/ـة القسم●
 جائزة المدیر/ـة●
 جائزة نهایة السنة الّدراسیة●
 جائزة األداء الفني●
 جائزة التمیز الریاضي●
 حوافز الطالب لتلبیة جمیع التوقعات●

 

 

 

 

 

 



 مخالفات قواعد السلوك

  مخالفات البسیطة
  یتم التعامل مع هذه السلوكیات من قبل معلم الصف أو

  الشخص الراشد الموجود.

 اإلجراءات الُمّتخذة

 غیر مستعد للحصة الصفیة.●
 مالبس الطالب لیست مالئمة.●
 الفرض المنزلي غیر مكتمل.●
 التدافع و/أو الركض في الممرات.●
 التأخیر.●
 ارتداء أحذیة غیر مالئمة.●
 التكلم أثناء الحصة الصفیة.●
 عدم االمتثال للتعلیمات.●
 سلوكیات التجمع.●
 تناول الطعام في الممرات.●
 السلوك في الحافالت المدرسیة .●

  الخطوة # 1: تذكیر شفهي للطالب
 

 الخطوة # 2: تذكیر شفهي للطالب. یتم تبلیغ مربي الصف
 بالحادثة.

 
 الخطوة # 3: االحتجاز في المدرسة بعد الدوام ، إذا تكررت

 المخالفة للمرة الثالثة. یمأل المعلم نموذج االحتجاز ویعطیه
 مباشرة إلى مسؤول  االنضباط.

 
 الخطوة # 4: إذا استمر تكرار المخالفة،  سیتم إرسال الطالب

 مرة أخرى بعد انتهاء الیوم الدراسي إلى غرفة االحتجاز
 واالنتظار. یقوم المعلم بتعبئة نموذج االحتجاز ویعطیه مباشرة

 إلى مسؤول االنضباط.
 
 الخطوة # 5: إذا كانت المخالفة ال تزال تتكرر بعد االحتجازین،

  فسیتم نقل القضیة تلقائًیا إلى قائمة المخالفات الشدیدة .

  مخالفات متوسطة
 یتم التعامل مع هذه السلوكیات من قبل معلم الصف أو الشخص

 الراشد الموجود.  و لكن یتم تحویلها إلى اإلدارة إذا أصبحت
  أكثر شدة

 اإلجراءات الُمّتخذة

 لغة غیر مهذبة●
  إستعمال غیر الئق باألجهزة اإللكترونیة●
  غش في الواجبات و  االمتحانات●
  عدم احترام المعلمین●
  الكذب إستعمال الهواتف النقالة●
  المضایقة عدم احترام أماكن و أغراض المعلمین●

  الخطوة # 1: تذكیر شفهي للطالب

 الخطوة # 2: تذكیر شفهي للطالب. یتم تبلیغ مربي الصف و
  األهل.

 الخطوة # 3: االحتجاز في المدرسة بعد الدوام ، إذا تكررت
 المخالفة للمرة الثالثة. یمأل المعلم نموذج االحتجاز ویعطیه

 مباشرة إلى مسؤول  االنضباط.

 الخطوة # 4: إذا استمر تكرار المخالفة،  سیتم إرسال الطالب
 مرة أخرى بعد انتهاء الیوم الدراسي إلى غرفة االحتجاز

 واالنتظار. یقوم المعلم بتعبئة نموذج االحتجاز ویعطیه مباشرة
 إلى مسؤول االنضباط.

 
 الخطوة # 5: إذا كانت المخالفة ال تزال تتكرر بعد االحتجازین،

  فسیتم نقل القضیة تلقائًیا إلى قائمة المخالفات الشدیدة .
 

 اإلجراءات الُمّتخذة  مخالفات شدیدة



  یتم تحویل أصحاب هذه السلوكیات إلى اإلدارة على الفور.

 العراك.●
 تمثیل المدرسة بطریقة غیر الئقة.●
 االستخدام غیر المالئم لُمعّدات وأدوات  الطوارئ●
 مغادرة المدرسة  دون تصریح.●
 الغش في التقییمات التراكمیة.●
 العنصریة وأشكال أخرى من التمییز.●
 مغادرة غرفة الحجز المدرسي  دون إذن●
 تشویه وتخریب  ممتلكات المدرسة.●
 السرقة.●
 االستخدام غیر الالئق لإلنترنت والمواد المطبوعة.●
  االعتداء اللفظي (التوعد والتهدید).●
 االعتداء الجسدي.●
 استخدام أعواد الثقاب والوالعات على أراضي●

 المدرسة.
 التخریب.●
 التنمر (مؤكد من اإلدارة)●

 اإلحالة إلى اإلدارة (توقیف عن المدرسة إما داخل المدرسة أو
 خارجها) تقوم اإلدارة باالتصال بالمنزل. یدفع الطالب تعویًضا
 لقاء الضرر. لقاء األبوین مع اإلدارة قبل عودة الطالب (خارج

 المدرسة فقط).  إحالة محتملة إلى مرشد التوجیه المدرسي.

 


