
 

 

 

 

                                                                                                                   مدرسة الخليل الدولية الخاصة      
 

 الخدمة اإلجتماعية مكتب            

 اإلجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب المخالف سلوكياً ) على الترتيب (

 درجات عن كل مخالفة.  ( 4) مخالفات الدرجة األولى )البسيطة(  

 التكرار الثالث التكرار الثاني التكرار األول حال ارتكابها درجة المخالفة وصـــــف الـمـــخــالـفـــــة م

1 
حصة د لبدء اللمحدا التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه دون عذر مقبول، أو التأخر عن الحضور في الوقت

 ( دقائق ودون عذر مقبول. 10الدراسية لمدة ال تزيد عن )
4 

 
 تنبيه شفهي -1

 
تح ملف ف-1

 وتوثيق المخالفة
بالغ ولي االمر ا-2

 خطيا

 
 سم نصف الدرجةح-1
 ستدعاء ولي األمرا-2

خطي  إصدار  إنذار-3
اول للطالب وتوقيع 

 ولي امره بالعلم

 
 ستدعاء ولي األمرا -1
نذار خطي نهائي ا -2

للطالب وولي أمره في حالة 
 عدم اإلستجابة.

سم درجة المخالفة ح -3
 كاملة.

من قبل  دراسة الحالة-4
 المرشد.

من  تنفيذ مجموعة-5
اإلستراتيجيات للحد من 

 السلوك 
فة للدرجة تحويل المخال-6

 الثانية.
 
 
 
 

2 
ون الحصة الدراسية أو األنشطة المدرسية د أو عدم حضور ،دون استئذان  -قت الحصةو -الدخول إلى الفصل، والخروج منه 

 عذر.
4 

3 
أصوات  ة، وإصدارالحص عدم اتباع قواعد السلوك اإليجابي داخل الصف وخارجه، مثل: المحافظة على الهدوء واالنضباط أثناء

 غير الئقة داخل الصف أو خارجه.
4 

 4 عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية.  4

 4 عدم االلتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، أو عدم المحافظة عليه.  5

 4 عدم االلتزام بتسليم الواجبات والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد.  6

 4 لم(.لمتعلالصحية  تناول الطعام أثناء الحصص وأثناء طابور الصباح دون مبرر أو إذن )وبعد التأكد من الحالة 7

 4 إحضار وسائل االتصال مثل الهاتف النقال.  8

 4 تعلم(.لصحية للمالة االنوم أثناء الحصة الدراسية أو األنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر أو إذن )وبعد التأكد من الح 9

10 
لكترونية، أللعاب اإلرسة اء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك مماسوء استعمال األجهزة اإللكترونية كالحاسوب اللوحي وغيرها أثنا

 ووضع السماعات في الصف.
4 

 4 كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير اللجنة التربوية. 11

 درجات عن كل مخالفة.   ( 8) مخالفات الدرجة الثانية )متوسطة الخطورة( 

 التكرار الثالث التكرار الثاني التكرار األول حال ارتكابها ة المخالفةدرج وصـــــف الـمـــخــالـفـــــة م

استدعاء ولي  -1 8 تكرار مخالفات الدرجة األولى. 1
 األمر

توقيع الطالب وولي  -2
 األمر تعهد بعدم التكرار

حسم نصف درجة  -3
 المخالفة.

 
حسم درجة  -1

 المخالفة كاملة.
توقيع الطالب  -2

وولي امره على 
او اإليقاف انذار 

من من يوم إلى 
ثالثة أيام داخل 

 المدرسة.

 
إيقاف الطالب من  -1

يوم إلى ثالثة أيام في 
المدرسة مع تكليفه 

 بواجبات
 إلنذار النهائي.ا-2

 
نقل الطالب إلى شعبة  -1

 أخرى.
دراسة المرشد للحالة  -2

وتحويلها إلى لجنة السلوك 
لتنفيذ مجموعة من 

اإلجراءات تسهم في الحد 
 ن السلوك.م
فة للدرجة تحويل المخال-3

 الثالثة.

 8 . التغيب عن المدرسة قبل وبعد اإلجازات والعطل ونهاية األسبوع وقبل االمتحانات الفصلية 2

 8 الخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ويحتسب غياًبا. 3

 8 اإلساءة اللفظية. 4

 8 يض على الشجار أو تهديد أو تخويف أي من الزمالء في المدرسة.التحر 5

 8 الكتابة على الجدران المدرسية وتخريب األثاث المدرسي، والحافالت المدرسية. 6

 8 تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم.  7

 8 زة أدواته.التدخين داخل حرم المدرسة وحيا 8

   الئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم



 

 

 

 

9 
جنس اآلخر في تشبه بالع كالإتيان ما من شأنه مخالفة اآلداب العامة أو النظام العام بالمدرسة وقيم وعادات المجتم

 الملبس والمظهر، وقصات الشعر، واستخدام مساحيق التجميل إلخ.
8 

 8 درسة كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك بالم 10

 درجة عن كل مخالفة.    ( 12) مخالفات الدرجة الثالثة )الخطيرة(   

 التكرار الثالث التكرار الثاني التكرار األول حال ارتكابها درجة المخالفة وصـــــف الـمـــخــالـفـــــة م

                              12 الثانية. الدرجةتكرار إحدى مخالفات  1
انعقاد فوري للجنة   -1

 التربوية إلتخاذ قرار.
استدعاء فوري لولي  -2

األمر وتوقيعه على 
 القرار.

 حسم الدرجة كاملة. -3

 
العرض على  -1

لجنة إدارة سلوك 
الطالب إلتخاذ 
 قرار اإليقاف .

إيقاف الطالب  -2
عن الدراسة 

وتحويله للجهة 
المختصة لتلقي 

برنامج متخصص 
لتعدي السلوك من 

 السبوعين. أسبوع
حسم الدرجة  -3

 كاملة.

 
إصدار قرار من  -1

لجنة السلوك بتوقيف 
 الطالب.

إنذار ولى االمر  -2
بالسعي لنقله لمدرسة 

 أخرى.
في حال عدم تنفيذ  -3

ولى األمر لإلنذار ينقل 
الطالب بقرار من 
الوكيل المساعد 

 للعمليات المدرسية

 
قرار لجنة إدارة سلوك  -1

خالفة الطلبة بتحويل الم
 للدرجة الرابعة.

من اإليقاف النهائي  -2
بناء على قرار  المدرسة

وكيل الوزارة للشؤون 
 االكاديمية للتعليم العام.

ب إلى مراكز إحالة الطال -3
إن  تخصصية لعالج السلوك

 وجدت
البت في قرار إعادة  -4

دائرة قيده بعد العرض على 
للشؤون  التعليم والمعرفة

 االكاديمية

 12 داء الجسدي على الزمالء أو العاملين بالمدرسة )التنمر(.االعت 2

 12 التشهير بالزمالء والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل االجتماعي واإلساءة لهم. 3

 12 السرقة أو التستر عليها. 4

 12 التحرش الجنسي داخل المدرسة. 5

 12 سة ومرافقها واالستيالء عليها.إتالف أو تخريب أجهزة وأدوات المدر 6

 12 العبث والتخريب وإتالف الحافالت المدرسية، وإيذاء مستخدمي الطريق. 7

 12 جلب وحيازة األسلحة البيضاء أو ما في حكمها داخــل المدرسة. 8

9 
األخالق وقيم خالفة للجلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية أو إعالمية أو إلكترونية غير مرخص بها، وم

 واآلداب والنظام العام، وما يخدش الحياء العام.
12 

 12 رسة.اإلساءة إلى األديان السماوية، أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمد 10

 12 كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك. 11

 درجة لكل منها   ( 20) الرابعة )شديدة الخطورة(  مخالفات الدرجة 

 حال ارتكابها درجة المخالفة وصـــــف الـمـــخــالـفـــــة م

 20 تكرار إحدى مخالفات الدرجة الثالثة. 1
 

 استدعاء فوري لولي األمر.  -1

 ات الفورية حيال المخالفة باالستعانة بالجهات المعنية اتخاذ اإلجراء -2 

 م.جراء الالزإلقاد لجنة ادارة سلوك الطلبة إلصدار قرارها، وإعالم إدارة اإلرشاد الطالبي انع -3 

 إيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق،  -4 

 لب وولي أمره كافة المسؤولية عن أية أضرار ناتجة عن المخالفة.تحميل الطا -5 

سسات وزارة للشؤون األكاديمية في المؤيل المعتمدة بقرار من وكيل التحويل الطالب لبرامج التأه -6 

 التخصصية.

  رىمدرسة أخواالنتقال الى والحرمان  المدرسةإيقاف قيد الطالب من  -7

سلوك إليقاف التام عن الدراسة في حالة استنفاذ كل وسائل العالج، وتحويله لجهة مختصة لتعديل الا -8

 وعالجه.

 . الجوسائل العل الفصل النهائي في حالة نفاذ ك -9

 20 االعتداء الجسدي المؤدي إلى إصابة الزمالء أو العاملين بالمدرسة. 2

 20 االعتداء الجنسي داخل المدرسة. 3

 20 التسبب افي إشعال الحرائق داخل حرم المدرسة. 4

 20 تسريب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فيه بأي شكل من األشكال. 5

 20 مالت المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.انتحال صفة غيره في المعا 6

 20 ة.لمدرساجلب وحيازة أو استخدام األسلحة الناريــة أو األسلحة البيضاء أو ما في حكمها داخــل  7

8 
و ألمدرسة، اخل ادحيازة وجلب وترويج أو تعاطي المخدرات، والعقاقير الطبية المخدرة، والمؤثرات العقلية 

 20 ر تحت تأثير مخدر أو عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية.الظهو

 20 التعرض باإلساءة للرموز السياسية والدينية واالجتماعية بالدولة. 9

 20 ية.االجتماعسية وبث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية مناهضة لنظم المجتمع السيا 10



 

 

 

 

 20 لمخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك.كل ما هو شبيه بهذه ا 11

 


