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                                                               20202021
 

 ظام الداخليالّن
مين حقوقهم واحترا للعمل الجماعي و فضاء  املدرسة التونسية بالدوحة

ّ
نهم   واجباتهمم للتربية والتكوين ومجال ملمارسة املتعل

ّ
مّما يمك

 ّل ك يهدف النظام الداخلي ل  عليه و  . التي تؤّهلهم لتحّمل املسؤولية واملشاركة اإليجابية والكفاياتمن اكتساب املعلومات واملهارات 

 إدارية وتربوية وأخالقية يلت  إلى تربويةمؤسسة 
َ
 زم بها الجميع.  خلق جّوٍّ مالئم إلنجاح العملية التعليمية التربوية في نطاق ضوابط

 والعطل نظام الدراسة
تعلن املدرسة سنويا قبل بداية التسجيل عن روزنامة السنة الدراسية والنظام املعتمد فيها    ) ثالثي/سداس ي( حسب ما يقتضيه   -

 وزارة التربية التونسية وتوصيات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية. منشور 

على الساعة التاسعة صباحا للتعريف   2020سبتمبر  05 د في مختلف املراحل يوم السبتتستقبل املدرسة التالميذ الجد -

 بالفضاءات املدرسية وكيفية التعامل معها في اليوم الدراس ي. 

  .  2020/ 06/09يوم االحد  2021-2020السنة الدراسية   تفتتح -

 كما يلي: كّل يوم دراس ي  تفتح املدرسة أبوابها -

 بعد الظهر.   13.00 الساعةوينتهي الدوام على   د صباًحا    7:20ساعةل اعلى  :الروضة   ةمرحل *

 بعد الظهر.   13.00  الساعةوينتهي الدوام على   د صباًحا    7:20الساعةعلى التحضيري:  ةمرحل * 
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 بعد الظهر  13.00  الساعةوينتهي الدوام على   د صباًحا  7.20 الساعة : على  االبتدائي* 

 بعد الظهر.   د 13:30الساعةوينتهي الدوام على   د صباًحا   6.50  الساعةعلى :  والثانوي  اإلعدادي  تامرحل*

          مسؤولية اي تلميذ قدم قبل التوقيت املحدد  وال تتحمل املدرسة التالميذ ساعة قبل الدوام وساعة بعد نهايته تستقبل كل املراحل  *

 او بقي بعده.

 وتحتفظ بهم بعده شرط حصول الولي على موافقة االدارة ودفع الرسوم الخاصةدد قيت املحقبل التو تحتضن املدرسة التالميذ  *

 املواظبة 

 الحضور  .1

 . دون سواه الكفيلحضور الولّي  أو شهادة طّبيةيبرر ب شرعي  يتغّيب التلميذ عن الدرس إال لعذرٍّ ال  -

ى السنة الدراسية  -
ّ
ب دون عذر شرعي يعّرض نفسه للعقوبات التي نّص  غيّ يت من وكلّ   على كّل التالميذ الحضور الفعلي حّتى موف

 .عليها القانون 

ت املدرسة و  ُيشطب -
ّ

دون تقديم يوما مفرقة  30أو يوًما متتالية   21ّيب عن الدراسة ملّدة غكّل تلميذ ت من اإلسعاف ُيحرم من سجال

 أّي عذر شرعي.

 التأخير   .2

 دخول. اذنمكتب شؤون التالميذ للحصول على ملرور بعليه ا   تحية العلمإذا قدم التلميذ إلى املدرسة بعد   -

  إذا  -
ّ
 التلميذ ثالث مرات دون عذر شرعي ُيستدعى ولّي أمره.ر تأخ

 ين.ضافيّ إ تأخيرين  نذار عن كّل إ ثم ،نذارإ  ه د لسنَ يُ   مّرات 5 هتأخر  تكرر ذا إ و 
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 سَم ال يُ  -
ّ
 ين وَم  .الحصص بينر ح بالتأخ

ّ
 نذار إ يسند له  رتأخ

ً
 . مباشرة

  ألّي سمح ال يُ  -
ّ
وال ما لم تكن ذات ساعتين  .ة األولىعلى موعد انطالق الحصّ  دقيقة 15ر بااللتحاق بالقسم بعد انقضاء متأخ

 إ ستأنف التلميذ دروسه يَ 
ّ

 .   ة املوالية في الحصّ ال

  سمح ألّي ال يُ   بقية الحصصإلى بالنسبة  -
ّ
ستأنف  يَ  على موعد انطالقها وال دقائق 10ر بااللتحاق بالقسم بعد انقضاء متأخ

 إ التلميذ دروسه 
ّ

 ة املوالية.  في الحصّ ال

 نظام املراقبة املستمّرة
 .ومّدتها ودورّيتها الختباراتا ة الذي يحّدد نوعية منشور املراقبة املستمرّ في  يرداختبار التلميذ طبًقا ملا  يتّم  -

   .زنامة  تصدر عن االدارة وفقا ملنشور وزارة التربية و تضبط االختبارات حسب ر  -

ر بعذرٍّ شرعّي ّل ك  -
ينجّر عنه إسناد صفر وُيحسب شهادة طبية / وثيقة من املدرسة تفيد تكليفا بمهمة(  ( تغّيب عن أّي فرض ال يبرَّ

 في معّدل التلميذ.

ينجّر عنه تحديد موعد آخر إلجراء االمتحان التعويض ي حال عودة التلميذ إلى الدراسة، وفي صورة تغّيبه عن  كّل تغّيب مبرّر  -

 ُيسند له صفر وُيحسب في معّدله العاّم. دون عذر شرعي بعد اعالمه كتابيا ، ،رض التعويض يالف

ن م كّل تلميذ تغّيب بعذرٍّ عن الفرض التأليفي في  ماّدةٍّ  -
ّ
ب والأو أكثر ولم يتمك

ّ
 ن إجرائه قبل انعقاد مجالس األقسام يعتبر غير مرت

 ُيحتسب معّدله في املاّدة املتغّيب عنها.

لع عليها أولياء أمورهم. ويتّم  اإلدارةارات في اآلجال التي تحّددها ح االختبيقع إصال  -
ّ
 إرجاعها إلى التالميذ حّتى يط

 . درس املإصالح األخطاء في معّدالت التالميذ بعد انعقاد مجالس األقسام إال عند االستظهار بورقة اإلجابة وتقرير من ال يتّم  -
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  لعنفل ال
دارة بالتعاون مع جميع األطراف من إطار تدريس وتالميذ  اإل وعليه تعمل   على قواعد االحترام املتبادلتقوم العالقات داخل املؤسسة 

 على  وأولياء
 
 ع معها.التصّدي لظاهرة العنف بكّل أشكالها والقط

سم بالعنف أو كّل ما من شأنه أن يتسّبب في ضرر نفس ي أ  -
ّ
 . للمدرسة و أ  للغير مادي  وعلى التلميذ أن يبتعد عن كّل سلوك يت

ا تسليط أّي عقاب بدني على اإلطار التربوي  ُيمنع  -
ّ
 على التلميذ. أو لفظي منًعا بات

أشكال العنف املادي أو  بأّي شكل من وعملة معلمين وأساتذة وإداريين منشطات و ولّي التعّرض لألسرة التربوية منالُيمنع على  -

 .و التشهير بم على صفحات التواصل االجتماعياملعنوي

أّي طرف يتعّدى على  أن تقاض يومن حّقها   املدرسة أن تّتخذ اإلجراءات املناسبة ضّد كّل جهة تمارس العنفحّق إدارة  نم -

فيها.
ّ
 هيبة املؤّسسة أو على موظ

  حقوق التلميذ وواجباته
 الحقوق  .1

منع ،  ية التفكير والتعبيربحرّ كّل تلميذ  يتمتع   -
ُ
 . ّسسةاملؤ  داخل يديولوجيةالدعاية السياسية واأل وت

 أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها. بحّق الوقاية من كّل  فيهاتلميذ اليتمّتع  املؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية   -

والفنية  الثقافية واملسابقات   يساهم التالميذ في تنشيط الحياة املدرسية باالنخراط في مختلف األندية واملشاركة في التظاهرات  -

 واالجتماعية. والرياضية
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كيفية  يم و يمقاييس التقة و مضمون البرامج ونظام االمتحانات واملراقبة املستمرّ معرفة  لتلميذ في بداية السنة الدراسيةل  حّق ي -

 . التاحتساب املعّد 

 .معرفة نتائج تحصيله وتقدير مستواه تلميذلل يحّق  -

 . ئهخطاأ  قتها لإلطالع على واختباراته الكتابية في و  واجباته املنزلية إصالح تلميذلل  حّق ي -

م ولّي أمره حّتى يتس -
َ
مه. إذا تعّرض التلميذ لحادثٍّ يتلّقى إسعافات أّولية ثّم ُينقل عند اللزوم إلى املستشفى مع مرافقة إدارّية وُيعل

ّ
 ل

 الواجبات .2
 يجب على التلميذ : 

 كّل االحترام والتقدير. التونس ي والقطري  ينأن يولي تحية العلم -

ى باأل  -
ّ
 داخل املدرسة وخارجها. خالق الحميدةأن يتحل

  .وكّل العاملين في املؤّسسة  اإلداري م اإلطار التربوي و يحتر  أن -

 التعليمات الخاّصة بالسالمة والوقاية من الحوادث. يحترم  أن  -

 .دون وجود مدّرس أو مراقب هفي يبقى دخل إلى القسم أويال أن  -

  أثناءفي املمّرات أن ال يتنقل  -
ّ

 .املدّرسبإذن من اإلدارة أو  ساعات الدرس إال

 . ظافر( األ البس وتقليم املو  جسمالنظافته الشخصية )على حافظ أن ي -

والسبورات )القاعات والساحات أو خارجها داخل الصفوفوسالمة تجهيزاتها على نظافة املدرسة أن يحافظ  -

  يلقي وأن.)والحّمامات...
ّ
 .لدى إدارة املدرسةّرض للعقوبات املقّررة وكّل من يخالف ذلك يتع  املهمالت  ة الفضالت في سل

 يلتزم بإحضار أدواته املدرسية وكتبه وزّي التربية البدنية. أن  -
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تة أو دائمةمن جهة رسمية  سواء كانت وال ُيعفى منها أّي تلميذ إال بشهادة طّبية    التربية البدنية ماّدة إجبارّية -
ّ
 . مؤق

-  
َ
وشروط استعمال  عليهاشرف  دقيقة تحّدد بموجبها نوعية النشاط  واملتخضع األنشطة خارج األوقات الرسمية لضوابط

 .املخصصة ملمارستها الفضاءات

 . الحافالتالتدافع داخل تجّنب الخصام و يلتزم النظام والهدوء و أن ي -

 . تفيد املدرسة ونظافتها واملساهمة في أعمالٍّ  املدرسية شارك في تجميل البيئة أن ي -

 . في حينه  خلل يراه ّي أببلغ إدارة املدرسة أن ي -

 املمنوعات

 املناسبة لكّل صنف.ها من عقوبات ويعود ملجلس التربية تقدير العقوبات نتتفاوت هذه املخالفات في الخطورة وما يترتب ع

ا  تلميذ أّي على  منعي    : ما يليمنًعا باتًّ

 (. ي اإلطار التربو الجسدي على اآلخرين )سواء التالميذ أو  عنف اللفظي أوالممارسة  -

 .أو في محيطها الخارجي التدخين داخل املدرسة -

  .إتالف ممتلكات املدرسة -
 . والساحةفي املدرسة )بالعاميةالقلوب (العلكة والبذور  -

 دون إذن من اإلدارة.أوقات الدرس  الخروج من املدرسة أثناء -
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مكان من املدرسة يؤخذ منه وال   أّي  ال فياستعمل التلميذ هاتفه الجوّ  إذا فالة داخل حرم املدرسة استعمال الهواتف الجوّ  -

 
َّ
يتعرض لعقوبة ادارية فان كرر استعماله للمرة الثالثة .الثالثية حجز إلى آخر الشرعي وفي صورة التكرار يُ  م إال للوليّ يسل

 . تتضاعف بتكرار املخالفة

 jogger pants  الضيقة/ ولباس سراويل ممزقة /  .)للذكور( إطالة الشعر أو القّصات الغريبة -

   .لإلناث القدوم الى املدرسة دون ميدعة او بميدعة قصير او ميدعة بدون كم بالنسبة  -

 التزين باإلكسسوار أو وضع مساحيق التجميل أو ارتداء مالبس غير الئقة. و أو صبغه حل الشعر  -

ة باآل  -
ّ
ت، مطبوعات أو صور أو )أدوات حاّدة، سالسل، ألعاب نارّية، والعا النظام بداب أو إحضار أغراض خاّصة للمدرسة مخل

ة مجالت ال عالقة لها 
ّ
 ليزر، ألعاب تسلية...(.    ،تجميلمستحضرات  باآلداببالدرس أو مخل

 مجالس التالميذ 

مؤّسسة حوارية تصغي من خالل االسبوع األول من شهر اكتوبر من كل سنة  ينتخب التالميذ، الناشئةلترسيخ الحّس املدني لدى 

 مهاّمه وتركيبته في الئحة.  ت . حّدد"مجلس التالميذ"اسمها  ومقترحاتهم همجاتإلى احتيااالدارة خاللها 

ندوب بمهاّمه في إطار القانون الداخلي املفي مطلع كّل سنة دراسية. ويقوم    تالميذ بانتخاب مندوب للقسم ونائبهاليقوم  -

 لألقسام الذي يشارك في وضعه.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eFTbp5Xp&id=51CE31DE8234B96A573B0805A065CD968492C1AD&thid=OIP.eFTbp5Xp_bgKhLNlUa5b3AHaFU&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.al-sharq.com%2fuploads%2f2018%2f03%2f07%2farticle_cover%2f384f300d704816bc82dd518cf629db87d09e98cf.png&exph=507&expw=705&q=%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1+%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%82%d8%b7%d8%b1&simid=608016211656311288&selectedIndex=0


  

9 
 المدرسة التونسية بالدوحة                                                                                                                                                                                                                                                                           النظام الداخلي                                  

 وواجباته  لوليّ قوق اح

 الحقوق  .1

 االحترام. حسن االستقبال و  -

بطاقات األعداد الدراسية وسلوكه وكّل املستجّدات الخاّصة بتنظيم الحياة املدرسية وذلك عبر  منظورهنتائج  االطالع على -

  موقع املدرسة اإللكترونياإلرساليات القصيرة و و  االجتماعات واملراسالت)اإلعدادي والثانوي( والدفاتر )التحضيري واالبتدائي( و 

 .في الغرضتوضع ب روزنامة ر مع املدرسين حسوالتواصل املباش

م بطاقة  -
ّ
 مباشرة الى التلميذ و يعلم ولي أمره بتاريخ التسليم من خالل ارسالية قصيرة. نتائج ال تسل

 . للمدرسة املالّية السنويةو  االدبية االطالع على التقارير -

م -
ّ
 .  عليه  تداءأو اعابنه  حقفي  خطأفي صورة حصول  ة املدرسةلدى إدار  كتابيا  التظل

ووفق روزنامة محددة  ذلك وجوًبا عبر إدارة املدرسةيتّم على أن   األسرة التربوية والحديث معهم في شأن منظورهمقابلة أعضاء  -

 . يعلم بها الولي في بداية السنة 

ةالداخلية و كتابيا في مشاركة منظوره في األنشطة  رأيهابداء  -  مسي وال  ونشر صوره اثناء النشاط .الخارجيًّ
ّ

ح للتلميذ باملشاركة إال

 بإذنٍّ من ولّي أمره. 

 صّفية.  أنشطة تربوية البعث واملساهمة في اقتراح  -

 الواجبات .2

ا في املواعيد املقّررةااللتزام ب -  .حّتى يضمن مقعده للعام املوالي  تسجيل منظوره وإعادة تسجيله سنويًّ
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 .في الوقت املناسب هإعالم اإلدارة بنقل منظور  -

 منظوره  -
ّ
مها املدرسة. على املشارك حث

ّ
 ة في األنشطة الرياضية والثقافية التي تنظ

 . وبريده اإللكتروني أو جّواله نه ورقم هاتفها سة بكّل تغيير يطرأ على عنو إدارة املؤّس  اعالم -

 . مسؤولية ضياعها أو سرقتهال ال تتحّم  املدرسةف .أغراض قّيمةأو  ةكبير مالية  لَغ ابإحضار مب نظورهيسمح مل  ال -

ح  .  األولياء واألمناءفي مجالس والفعلية ة املساهمة الجـادّ  -
ّ

 .التعاون  وأ    االنتخاب  وأ بالترش

 .املحددة  خفي التواري ة للمدرسة ماليّ  مستحّقاتما عليه من  أداء -

 . وإكبار املرّبي واحترامه اا وحضاريًّ بقيمة املدرسة ودورها في تأسيس املجتمع علميًّ  إشعار منظوره -

 .صورة املدرسة في املجتمع من خالل موقعه الوظيفي واالجتماعي هعدم تشوي -

 .ها وتجهيزاتهاملمتلكات منظورهبه إتالف قد يسبّ  عن أّي  ؤسسةتعويض امل -

 . في حينه  منظورهغياب بإشعار املدرسة  -

   تطعيماتض األدوية والوالحساسية لبع األمراض املزمنة واملعدية( التسجيلعند   ية الصّح  منظورهحالة اعالم إدارة املؤّسسة ب -

 . )من ممارسة األنشطة الرياضية التلميذ واألمراض التي تمنع

ر منظوره غياب  تبرير  -
ّ
صال الهاتفي أو  بالحضور الشخص ي أو هأو تأخ

ّ
 . راسلةاملاالت

 خلعة.....(  عدم الحضور الى املدرسة في زي غير الئق ) تبان/  -

  .أثناء الدوام الرسمي للتالميذ  سةساحات املدر   في  يمنع دخول و تواجد األولياء . -

  .) الحاالت الخاصة(يمنع مرافقة األبناء إلى قاعات الدرس دون إذن مسبق من اإلدارة . -

  .مهما كان السببللتحدث مع املدّرسين خالل ساعات الدرس    يمنع التواجد أمام األقسام . -
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  السبب . كان مامهآخر مخالف تلميذ أي مع أمر ولي   تواصل   يمنع منعا باتا . -

فين و  احتراما . -
ّ
و املرئي داخل كل  النشر و التصوير و التسجيل الصوتي   الزّوار ، يمنع منعا باتا  لخصوصية التالميذ و املوظ

التسجيل الصوتي )   أو أجهزة  الجوال  كاميرا الهاتف،كاميرا التصوير الفوتوغرافي  باستخدامفضاءات املدرسة سواء أكان ذلك 

ومن يخالف ذلك سيتعرض   .  اميرا مرخصة من وزارة الداخليةعلما بأن املدرسة مراقبة بك  رسمي من اإلدارة (.  بعد إذنإ ال 

 .القانونية  لةءللمسا

ا . -
ّ
على مواقع التواصل االجتماعي   ونشر خصوصياتهم   والعملة  التعرّض للتالميذ و املوظفين و املدرسين  يمنع منعا بات

املدرسة حق التظلم وتتبع    تضمن إدارة   أساليب التشويه و غير ذلك ولو عن حسن نّية مقابل ذلك ادتماعاملختلفة و 

 .اإلجراءات الالزمة

 النظام التأديبي 

 .في تقييم مردود التلميذ املدرس ي هّم م السلوك عنصر -

درسية  دم إحضار كتبه وأدواته املوإهمال دروسه وواجباته وع للتراتيب التنظيمية داخل املدرسةالتلميذ عدم امتثال  إّن  -

 . تأديب حسب اللوائح الداخليةلل  هضيعرّ 

 بعد استنفا ُيمنع إقصاء أّي  -
ّ
 . ي املدرس  تأديبال جميع الوسائل التربوية والتأديبية التي ضبطها نظام دتلميذ من القسم إال

 للمدرسة في حال املخالفة: يحّق **

 .التعّهد الالزم بهذا الشأنذ أختنبيه التلميذ املخالف وإخطار ولّي أمره و  -

خاذ  -
ّ
 . للمدرسةحسب ما تقّرره وثيقة النظام التأديبي    اإلجراءات التأديبّية املناسبةفي صورة إعادة املخالفة يجوز للمدرسة ات
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 ( إعدادي و ثانوي و مختلف مراحل الدراسة )ابتدائي في ض املخالف من التالميذ إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرّ **

 .لإلجراءات اإلدارية التأديبية املنصوص عليها ضمنه

بيومين وعند حصوله على سبعة انذارات يرفت  5انذارات يرفت بيوم وعند حصوله على  03عدد  التلميذ على** عند حصول 

 اذا اسند له انذار ثامن يحال على مجلس التربية. يرفت  بثالثة ايام و 

سنة الدراسية ولم يقلع عن للالثالثيتين االولى والثانية ل التزامات  خال 06ووليه اكثر من  وفي كل االحوال اذا جمع التلميذ**

م تسجيله في السنة القادمة حفاظا على  ديحق ملجلس املعلمين / مجلس االقسام التوصية بعارتكاب املخالفة او ما يشبهها 

 .و تنفيذه بالقرار  وعلى االدارة اعالم الولي ،مصلحة التالميذ و املؤسسة
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 خمتلف اصناف املخالفات االجراءات التأديبية املوظفة على

 االجراءات الوقائية  صنفها املخالفة
 االجراءات التأديبية 

 مسؤول التنفيذ  االجراءات  دور املدرس 

التأخير عن حضور في  /1

جدول  الاالوقات املحددة في 

 وخاصة موكب تحية العلم  

 الدرجة االولى

 لتالميذتمرة لحضور ا/ متابعة مس1

/التأكيد على التالميذ بأهمية التقيد 2

 باملواعيد

/  العمل على خلق الدافعية لدى  3

 التلميذ

 / التأكيد على البعد الوطني .4

التلميذ وتحمله / تنظيم انشطة تشد 5

 مسؤوليات تدفعه الى الحضور 

 

 ى و الثانيةاملرة االول

تنبيه شفوي يعزز :

 السلوك االيجابي

طلب احالة التلميذعلى 

 االخصائية او املمرضة

 

 

 

 

 

 

 

 

املرة الثانية: احالته الى 

 االدارة

  

/ بداية من املرة الثانية :أخذ تعهد خطي 1

 بعدم التكرار.

 /اشعار ولي االمر .واخذ تعهده  2

/ املرة الثالثة: يفصل الطالب بيوم واحد  3

 ويعلم الولي باملخالفة والقرار التأديبي.

ر املخالفة تتدرج العقوبة بما ال / بتكرا4

 تتجاوز ثالثة ايام.

 

 

 

 

 

 

/  عند التكرار بعد استنفاذ العقوبات يحال  5

لتقدير العقوبة التلميذ على مجلس التربية. 

باالعتماد وجوبا على تقرير االخصائي  

  االجتماعي

 

 املدرس  -

 االدارة -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية -

وض ى داخل  اثارة الف/2

املدرسة /العبث بممتلكات  

 املدرسة 
 

االولياء باللوائح التالميذ و  تعريف  -

 املدرسية

وضع حوافز لتعزيز السلوك  -

 الحضاري 

 -تعزيز قيم احترام املدرس واملدرسة -

ابرام عقد للقسم  منذ بداية  - -

السنة والتذكير به واالحتكام اليه 

 عند الحاجة

 

 طعمة في القسمتناول اال  /3

 النوم في الحصة -

 

التاكيد على الولي والتلميذ بضرورة 

 تنظيم الوقت،

دراسة اجتماعية وصحية  -

 للتلميذ

جاذبة للتلميذ في تهيئة بيئة  -
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طرائق التدريس واالنشطة 

ودمجه في عملية التعلم  وجعله 

 محورها.

التشويش والنقاش    /4

الهامش ي في الحصة وسوء  

 حتجاجالسلوك عند اال 

 

/ بداية من املرة الثانية :أخذ تعهد خطي بعدم  1 

 التكرار.

 /اشعار ولي االمر .واخذ تعهده 2

/ املرة الثالثة: يفصل الطالب بيوم واحد ويعلم  3

 الولي باملخالفة والقرار التأديبي.

/ بتكرار املخالفة تتدرج العقوبة بما ال تتجاوز 4

 ثالثة ايام.

تنفاذ العقوبات يحال  /  عند التكرار بعد اس5

التلميذ على مجلس التربية. لتقدير العقوبة 

 عتماد وجوبا على تقرير االخصائي االجتماعيباال 

 املدرس  -

 االدارة -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

الهروب من الحصص  /1

 الدراسية 
 الثانيةدرجة 

متابعة الحضور بسجالت  -

 رسمية

توعية التالميذ بخطورة ضياع  -

 ى التحصيل الحصص عل

املرة االولى: أخذ تعهد خطي  على التلميذ  - 

 والولي 

 اسناد انذار كتابي  للتلميذ واعالم الولي  -

للتلميذ يتدرج بعدد تكرار فصل مؤقت  -

 الهروب على اال يتجاوز ثالثة ايام..

 املرة السادسة: يحال على مجلس التربية -

 

 

 املدرس  -

 االدارة -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

 / استعمال الهواتف النقالة2

 االستخدام السيئ  لالنترنات  -

داخل  واالجهزة االلكترونية

 املدرسة او خارجها 

/ التنبيه على الجميع بعدم جلب 1 

 . الهواتف 

/ تمكين التالميذ من وسيلة اتصال 2

 بالولي عند الحاجة 

/توعية التلميذ بضرورة االلتزام 3

 حين التعاطي مع االنترنات

ط الجهاز ضب -

وتسليمه الى ادارة 

 املدرسة  

بعد اخذ ولي االمر تسليم الجهاز الى  -1

 التعهدات الالزمة

 التحفظ على الجهاز الى آخر الثالثية . -2

  اجراء بحث حول طبيعة املخالفة  -3

 احالة التلميذ على مجلس التربية -4

 

 

 

 االدارة 

 

 

  

 تغطية فضاءات تواجد  -

 

التنبيه  على  -

 

 اخذ تعهد خطي على التلميذ والولي/1
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بين التالميذ الخفيف الشجار   /3

يذ بألفاظ غير الئقة وتلفظ  التلم

 تجاه زمالئه

 التالميذ باملربين منعا للفراغ -

املتابعة والتأطير املستمر  -

 للتالميذ اثناء الفسح والخروج.

برمجة انشطة لشغل التالميذ  -

 وتعزيز السلوك االيجابي 

التالميذ وبيان 

قيمة االحترام 

الجزاءات  وب

 . االدارية

حالة املخالفين ا -

 الى االدارة

واسناد . الحالة تتدوين محضر ال ثبا /2

عقوبة ادارية   وأخذ تعهد من الولي بعدم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التكرار                                                                                                               

 / فصل التلميذ ملدة ال تتجاوز ثالثة ايام3

 / احالة التلميذ على مجلس التربية.4

 

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

) االضرار بالبيئة املدرسية/ 4

تمزيق اللوحات /اقتالع النباتات 

 الجدران...( الكتابة على /

التوعية بأهمية املحافظة على  - 

املمتلكات العامة وجمال البيئة 

 املدرسية وترشيد االستهالك... 

- -- 

 

احالة التلميذ الى  -

 االدارة 

 أخذ تعهد على التلميذ والولي-

 بالتعويض  تلميذ  ووليهالزام ال-

لولي بالتعويض ويفصل زم ايل عند التكرار  -

 أيام (3-1مؤقتا من املدرسة )من  التلميذ 

 يحال الى مجلس التربية -

 

 

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

/ الدخول الى القسم او الخروج 5

 .منه دون اذن

 

 

 

 التوعية بأهمية االستئذان-

  بعة االدارية لحضور التالميذاملتا-

 

املتابعة الصفية  -

لحضور وانصراف 

 التالميذ

 

 اشعار ولي االمر باملخالفة -

اخذ تعهد كتابي على التلميذ واعالم ولي  -

 االمر 

 انذار التلميذ كتابيا واخذ تعهد ولي االمر -

رفت مؤقت للتلميذ واعالم ولي االمر  -

 باملخالفة واالجراء. 

 

 

 

 رساملد -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي
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 عدم اداء الواجبات املدرسية. -/6

عدم احضار الكتب /واالدوات -

 املدرسية/ والزي الرياض ي

التوعية بأهمية الواجبات املدرسية  - 

 واحضار الكتب واالدوات املدرسية

التأكيد على اهمية الزي الرياض ي -

 وضرورة احضاره 

الولي في متابعة  التأكيد على دور -

 منظوريهم

 

املتابعة لدفاتر  -

التلميذ واصالحه 

 واجباته املنزلية

عند تكرار املخالفة -

 احالته الى االدارة 

 س التربيةمجل

 

 

 

عدم االلتزام بالزي املدرس ي  /7

 ملظهر العامواالهتمام  با

تزويد االولياء بمواصفات الزي  - 

املعتمد في املدرسة وضرورة التقيد  

 به

ميذ بأهمية النظافة ) توعية التال  -

 الشعر/ تقليم االظافر..(قص 

التنبيه الشفوي على -

في  مرتكب املخالفة

 بداية السنة

احالة املخالف الى  -

 االدارة 

 التنبيه الشفوي في بداية السنة الدراسية -1

اخذ تعهد كتابي عند التكرار  مع اعالم ولي   -2

 االمر  

 دراسة حالة الطالب  -3

 ولي االمر. تابي للتلميذ واعالم اسناد انذار ك-4

تداء  فصل التلميذ يوم املخالفة او اعادته الر  -5

 الزي واحتساب الغياب دون عذر 

 

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

/ الهروب من املدرسة اثناء اليوم 1

 الدراس ي

 املتابعة املستمرة للغياب - ةالثالثالدرجة 

والولي بخطورة توعية التلميذ  -

الخروج من املدرسة بطريقة غير 

 نظامية

 دراسة اسباب خروجهم منها -

التنبيه الشفوي  -

 على التلميذ

 ابالغ االدارة -

-  

 التنبيه كتابيا على التلميذ  -

 واخذ تعهد كتابي واعالم الولي

تدوين محضر مخالفة واخذ تعهد على  -

 .الولي 

رفت التلميذ رفتا مؤقتا ال يتجاوز  - -

 . ثالثة ايام واعالم الولي 

في املرة الرابعة يحال التلميذ على - -

 مجلس التربية

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

  الحالة تتدوين محضر ال ثبا - ضبط الحالة -التوعية بأهمية املحافظة على  - / اتالف مصادر التعلم وسرقة 2
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 واالخرينممتلكات املدرسة  ممتلكات الغير

تنمية روح االنتماء والشعور  -

 تجاهها باملسؤولية

 تعزيز قيمة االمانة - -

ومصادرة  -

 املسروقات

احالة التلميذ الى  -

 االدارة 

 املتخذ اعالم ولي االمر باملخالفة واالجراء -

 اخذ تعهد كتابي بعدم التكرار -

تعويض ما تكفل ولي االمر بإصالح او  -

 وارجاع املسروق  اتلفه التلميذ

ذ من استعارة الكتب فترة حرمان التلمي -

 معينة 

 رفت التلميذ رفتا مؤقتا  -

عند التكرار :احالة ملف التلميذ الى   -

 مجلس التربية

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

اساءة االدب مع العاملين  /3

بالقول               باملدرسة والزائرين 

  أو باإلشارة

ملدرسين تعريف التالميذ بحقوق ا 

 وغيرهم .

 تعريفهم باالنظمة والتعليمات . -

فة واالحترام لتعميق روح ال  - -

 املتبادل 

الى ادارة  التلميذ حالةا-

 املدرسة 

 تدوين محضر اثبات حالة -

ولي االمر باملخالفة واالجراء واخذ اعالم -

 تعهد كتابي بعدم تكرار منظوره املخالفة 

 احالة التلميذ الى مجلس التربية  -

رفت التلميذ ملدة ال تتجاوز خمسة أيام  -

 تتكرر بتكرار املخالفة.

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 جلس التربيةم

/ احضار مواد خطرة محظورة 4

 واستخدامهاداخل املدرسة 

 

توعية التالميذ بالنظمة  -

 والتعليمات.

تحسيسهم بخطورة املخالفة    -

 على املؤسسة عليهم و 

 

د مصادرة املوا -

 املضبوطة عند التلميذ

احالة التلميذ الى -

 االدارة 

 املرة االولى:  -

 تدوين محضر في الغرض -

 مصادرة ما تم ضبطه من مواد-

 تعهده كتابيااعالم الولي واخذ -

رفت التلميذ رفتا مؤقتا ال يتجاوز ثالثة ايام -

مع تحمل الولي كلفة اصالح ما افسد 

 التلميذ.

 املرة الثانية:

كل ما سبق يحال التلميذ الى فضال عن 

مجلس التربية ويرفت مدة ال تتجاوز خمسة 

 ايام.

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 او النفس ي 

 

 مجلس التربية

  املرة االولى:  - توعية التالميذ بالنظمة  -  
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تبادل العنف الشديد مع وقوع  /5

 ضرر مادي

 والتعليمات.

تحسيسهم بخطورة املخالفة    -

 عليهم وعلى املؤسسة 

غرس مفهوم  العمل على -

التعاون والصداقة ونبذ 

 العنف... 

 تدوين محضر في الغرض -

 اعالم الولي واخذ تعهده كتابيا--

 ثالثة يقل عنرفت التلميذ رفتا مؤقتا ال -

االضرار املادية ايام مع تحمل الولي كلفة 

 التلميذ الناتجة عن سلوك

 املرة الثانية:

التلميذ الى  فضال عن كل ما سبق يحال -

مجلس التربية ويرفت مدة ال تتجاوز خمسة 

 ايام.

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 جلس التربيةم

أحد  علىاالعتداء بالضرب / 1

 والزائرين  أالعاملين باملدرسة 
 الدرجة الرابعة 

توعية التالميذ بالنظمة  -

 والتعليمات.

تحسيسهم بخطورة املخالفة    -

 سة عليهم وعلى املؤس

تعريف التالميذ بحقوق املربين  -

 ومختلف العاملين باملؤسسة

احالة التلميذ الى  -

االدارة  وفي صورة 

امتثاله عدم 

يستدعى  املرشد 

 التربوي الخراجه.

 تدوين محضر في الحادثة -

طلب ولي االمر إلعالمه باملخالفة  -

 وباإلجراءات.

 اعالم االمن اذا لزم االمر  -

 لس التربيةاحالة التلميذ الى مج-

ايقاف التلميذ مباشرة الى حين  صدور قرار  -

 مجلس التربية

املدرسة يشطب التلميذ من سجالت  -

 للسنة املقبلة 

 اإلدارة  -

 االخصائية -

 االجتماعية

 مجلس التربية -

 

 /التدخين2

 

بيان مضار التدخين الصحية  -

 واالجتماعية

توضيح االجراءات املترتبة على  -

 املخالفة 

ة عن طريق محاصرة الظاهر  -

 االسرة

 

 

احالة التلميذ الى  -

 االدارة 

 

 تدوين محضر في املخالفة -

واقعة طلب ولي االمر  - واشعاره بال

 واالجراءات املستوجبة.

 اخذ تعهد كتابي على التلميذ والولي. -

 رفت مؤقت ال يتجاوز ثالثة أيام  -

 :في املرة الثانية  -

اضافة للخطوات السابقة يحال  -

 ية.التلميذ الى مجلس الترب

 

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية -

 

واقعة إلثباتتدوين محضر  - التوعية بخطورة هذا  السلوك  - 4/ التحرك الجماعي إليذاء 3  املدرس - ال
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 اشعار اولياء االمور  - .على مستقبل التلميذ املؤسسة او أحد العاملين بها 

 اخذ تعهد خطي على التالميذ وأوليائهم -

يذ عن الدراسة مع  ايقاف التالم -

 على مجلس التربية احالتهم 

حرمان املخالفين من التسجيل في  -

 املؤسسة للسنة القادمة 

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

احضار مواد مخلة باآلداب أو   -/4

 نشرها

التصوير ونشر الصور داخل  -

 املدرسة أو خارجها  

4 

 التوعية بخطورة هذا  السلوك على

 مستقبل التلميذ

التأكيد على دور االسرة  التربوي  -

 واملتابعة لسلوك منظوريهم

 

تنبيه وارشاد التالميذ 

الى ضرورة االلتزام  

 الخالقيةم ابالقي

 واحترام حقوق االخرين 

  

 تدوين محضر في املخالفة  -

 اشعار ولي االمر   -

التحفظ على املواد التي تم ضبطها واتالفها -

 بحضور الولي  

 اخذ تعهد التلميذ ووليه  -

 احالة التلميذ الى مجلس التربية 

رفت مؤقت للتلميذ املخالف بما ال يزيد عن  -

 خمسة أيام 

 في املرة الثانية :

املدرسة للسنة يشطب التلميذ من سجالت 

 القادمة

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

/حيازة االسلحة او اي مواد حادة   5

 دامها داخل الحرم املدرس ي واستخ
 

بيان خطورة االسلحة واالدوات - 

 الحادة  وعاقبة استخدامها
 

واقعة -  تدوين محضر إلثبات ال

 اشعار  ولي المر   -

 التلميذ ووليه اخذ تعهد خطي على  -

ايقاف التلميذ عن الدراسة مع احالته   -

 على مجلس التربية

   أيام 5يرفت ملدة أقصاها  -

 ها للمرة الثانية عند احضارها او استخدام -

حرمان اضافة لكل ما سبق  يقرر املجلس  -

من التسجيل في املؤسسة للسنة  املخالف

 القادمة

 املدرس -

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 التربيةمجلس 

احالة التلميذ الى ادارة -تكثيف الرقابة على سلوك  - 4 / التحرش الجنس ي قوال او فعال6
 :املرتين االولى والثانية في 

واقعة -  تدوين محضر إلثبات ال
 املدرس -
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 التالميذ

العمل على تنمية القيم  -

 االخالقية والتربوية

مع  بعة الحاالت الخاصةمتا -

 االولياء

 اشعار ولي  االمر   - املدرسة 

 اخذ تعهد خطي على التلميذ والولي  -

 احالة التلميذ على مجلس التربية -

 في املرة الثالثة  -

حرمان نفس االجراءات السابقة مع  -

من التسجيل في املؤسسة للسنة  املخالف

 القادمة

 االدارة  -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

 

 / تزوير أوراق رسمية 7

 

 التوعية بخطورة التزوير  -

 

 

 

مصادرة الوثائق  -

 املزورة 

واقعة -  تدوين محضر إلثبات ال

 اشعار ولي  االمر  -

 اخذ تعهد خطي على التلميذ والولي -

 أيام 3وز رفت مؤقت ال يتجا -

 في املرة الثانية

 اضافة لكل ما سبق  -

 احالة التلميذ على مجلس التربية -

 املدرس

 الدارة ا -

االخصائي  -

 االجتماعي

 مجلس التربية

 

 الغش في االمتحان /8

 

 

 

 

3 

التوعية بخطورة هذا  السلوك على 

 مستقبل التلميذ

التأكيد على دور االسرة  التربوي 

 واملتابعة

طات املتخذة التثبت من االحتيا

 إلحباط عملية الغش

 

 

مصادرة وثائق  -

 الغش 

تحرير  تقرير في  -

 الغرض 

 ثبات إلتدوين محضر ل -

 اشعار ولي  االمر  -

 اخذ تعهد خطي على التلميذ والولي -

 رفت مؤقت بثالثة  أيام -

 في املرة الثانية

 اضافة لكل ما سبق  -

 احالة التلميذ على مجلس التربية  -

 املدرس -

 االدرة -

 االخصائية -
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 قصاصة اإلطالع على النظام الداخلي للمدرسة

لع 
ّ
نفيا   عهقيو في مطلع كّل سنة دراسية و ،  إعادة تسجيلهوعند  ه  عند تسجيل منظور على النظام الداخلي للمؤّسسة  كل ولييط

 وجوبا. به للجهالة يلتزم 

ع 
ّ
 ................................ ..........................................................أسفله:.................................. أنا املوق

 ....................................................... .........................رقم البطاقة الشخصية/جواز السفر:.........

البريد اإللكتروني/ ص. ب / الهاتف/ الجّوال: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 القسم:.................................... ..............املرّسم في .............................أب/ولّي التلميذ:............... 

لعت على النظام الداخلي للمؤّسسة  
ّ
 ،   احترامه و وأتعّهد بتنفيذ كّل ما ورد فيه ،2020/2021سية للسنة الدرا أشهد أّنني اط

وافق  وافق   /وأ  . في األنشطة  وان يتم  نشر صوره في اطار تربوي محترم ابني/ابنتي  يشاركعلى أن    ال أ

                إمضاء األب أو الوليّ                                                                                                                                               
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