
 

 

0202/0200إدارة سلوك الطلبة للعام الدراسىالئحة   

 

ة التعليمية و المجتمع بشكل عام ويتم تنفيذ مخالفات السلوك حسب درجتها وشده خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب وعلى البيئ تصنف

تربوية اإلجراءات الخاصة بكل منها حسب هذه الالئحة على أن يتم توثيق كل منها وفقاً للنظم والنماذج المعتمدة والتعامل معها وفق األنظمة ال  

وصف المخالفة                         مستوى المخالفة 
.الحصة الدراسية دون عذر مقبول  ءالصباحى أو عدم المشاركة فيه وعن بد تكرار التأخر عن الطابور 1.1.1  

.بالزى المدرسى أو الرياضى دون عذر مقبول  االلتزامعدم  1.1  

.تطويل الشعر لألوالد أو القصات الغريبة لألوالد أو البنات 1.1  

.عدم إحضار الكتب و األدوات المدرسية دون عذر مقبول  1.1  

(.إصدار األصوات  –نضباط االو  –الهدوء ) الصف أو خارجة عدم اتباع قواعد السلوك اإليجابى داخل  1.1  

جى مراجعة الحالة الصحية ري والنوم أثناء الحصص الدراسية دون مبرر  1.1  

.تناول الطعام والشراب أثناء الحصة الدرسية أو األنشطة الرسمية  1.1  

لتزام بتسليم الواجبات والتكليفات الموكلة إليه فى الوقت االعدم  1.1  

.سوء استخدام األجهزة اإللكترونية كالحاسوب أثناء الحصة الدرسية  1.11  

.كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السوك  1.11  

 

مخالفة من الدرجة 

 األولى البسيطة

 

درجات لكل مخالفة 1   

.متحانات االجازات ونهاية األسبوع وقبل وقبل وبعد اإلالمدرسة دون عذر مقبول التغيب عن  1.1  

.ستئذاناالدخول والخروج من الصف وقت الحصة دون  1.1  

عدم حضور األنشطة و الفعاليات المدرسية دون عذر مقبول 1.1  

 .التحريض علي الشجار أو تهديد أو تخويف أى من زمالء المدرسة  1.1

 .اآلداب العامة أو النظام العام بالمدرسة كقصات الشعر أو الملبس أو المظهر مخالفة  1.1

 .أو مقاعد الحافالت الكتابة علي األثاث المدرسى  1.1

 .إحضار الهاتف النقال أو أى من وسائل اإلتصال  1.1

 اإلساءة اللفظية  أو التطاول على الطلبة أو العاملين  1.1

 . هأو مشتقات هيازة أدواتالتدخين داخل المدرسة وح 1.1

 .رفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة  1.11

 .المخالفات وفق تقدير لجنه إدارة السلوك  هكل ما هو شبيه بهذ 1.11

 مخالفة الدرجة الثانية

 

 متوسطة الخطورة

لكل  درجات 1يتم حسم 

ةمخالف  

.التنمر بأنواعة وأشكالة المختلفة 1.1  

.نسخ ونقل الواجبات أو التقارير أو المشاريع ونسبها لنفسه  1.1  

الخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب أثناء اليوم الدراسى  1.1  

.أو العاملين بالمدرسة فى وسائـل التواصل بالزمالء محاولة التشهير  1.1  

.انتحال صفة الغير أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة  1.1  

.عليها ستيالء االأو تخريب أثاث وأدوات المدرسة ومرافقها وإتالف 1.1  

 .العبث وإتالف الحافالت وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمى الطريق 1.1

 .عتداء على سالمة جسم اآلخرين وغير مؤدى إلى حدوث إصاباتاال  1.1

 .تعليمات األمن والسالمة تباع اقيادة المركبة بتهور داخل أو حول الحرم المدرسى وعدم  1.1

 .بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين  1.11

 .السلوك  ةوفق تقدير لجنالمخالفات  هكل ما هو شبيه بهذ1.11
 

 
 مخالفات الدرجة الثالثة 

 الخطيرة

درجة  11يتم حسم  

 لكل مخالفة 

.راض تسيء للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أتصال أو التواصل االجتماعى فى االاستعمال وسائل ا 1.1  

. حيازة أو استخدام األسلحة النارية أو البيضاء أو ما فى حكمها داخل  المدرسة  1.1  

أو خالل المناشط  عتداء الجنسى داخل المدرسة أو الحافالتاالالتحرش أو  1.1.1  

.اآلخرين ويؤدى إلى حدوث أصايات عتداء على سالمة جسم اال 1.1  

.وما يخدش الحياء العام لكترونية مخالفة للقيم و األخالق و اآلداب و النظام العام إجلب وحيازة وترويج مواد مادية أو إعالمية أو 1.1  

.سئلة االمتحانات أو المشاركة فيه بأى شكل من األشكال أتسريب  1.1  

.مدرسة التسبب فى الحرائق داخل حرم ال 1.1  

.التعرض باإلساءة للرموز السياسية  أو الدينية أو االجتماعية بالدولة  1.11  

أو الحافلة أو الظهور تحت تاثير المؤثرات العقلية داخل المدرسة حيازة أو جلب أو ترويج أو تعاطى المخدرات أو العقاقير الطبية المخدرة أو 1.11

 مخدر أو عقاقير طبية مخدرة موصوفة 

ئة لنظم المجتمع الساسية واالجتماعية يأو مس إلحاديةث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو ب 1.11  

اإلساءة إلى األديان السماوية أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة   1.11  

عليها القانون وفق تقدير لجنه السلوك كل ما هو شبيه بهذه المخالفات ويعتبر فى حكم الجرائم التى يعاقب  1.11  

 

 مخالفات الدرجة الرابعة

  شديدة الخطورة 

 

 رسوب فى المادة

 مديرة المدرسة                                                                  فريق اإلرشاد األكاديمى
 سوسن عبد الفتاح / أ                                                                      محمود  منال /  أ                
                                                                         يوسف عمرو/ أ                 


