
 

 یةثانوقواعد السلوك في المدرسة ال

- 2023 2022 

وبما أن لكل حالة  أن یقوم جمیع أفراد مجتمعنا المدرسي بالتعامل مع اآلخرین باحترام، وكیاسة، ومراعاة.بة المدرسة فلسفتقتضي 
النظر  تحتفظ المدرسة بحقھا في ة،ر اإلساءا حال تكرفي من ھذا المنطلق. وخرق لھذه التوقعات  في كل حالة ننظرخصوصیتھا، س

) SMTاتخاذ مواقف أكثر تشّدداً، وإحالة األمر إلى فریق اإلدارة العلیا (حسب خطورتھا وإلى المخالفة المتكررة أو المخالفات األخرى 
  ة.الزمال للنظر واتخاذ التدابیر

 المدرجة أدناه.المتخذة في كل الحاالت  االجراءاتو سیتم إنباء أولیاء األمور بالتدابیر

 اإلساءة درجة اإلساءةنوع  الرمز
 1 الدروسالمدرسة و الوصول المتأخر إلى  أ

 1 عدم إتمام الواجبات المدرسیة (أو عدم إتمامھا في المستوى المقبول) ب
 1 العلم رفع مراسم خالل االحترام بعدم التصرف ت
 4-1 المدرسي الزي مخالفة ث
 4-2 أو خاللھ أو بعدهإحداث تشویش قبل الدرس،  ج
 5-2 استخدام لغة بذیئة (بأیة لغة كانت) ح
 5-2 الموظف /عدم اإلمتثال لتعلیمات أو توجیھات المعلم  خ
 7-2 أخذ األشیاء أو الممتلكات بدون إذن المالك  /السرقة  د
 5-3 مقبول عذر تقدیم بدون المدرسة ترعاھا فعالیة حضور عدم ذ
 5-3 مقبول عذر بدون فیھا المشاركة تأكید بعد الفعالیات حضور عدم ر
الجزئي (وقت الفصحة أو نھایة الدوام) أواإلیقاف الكلي للیوم الدراسي الداخلي  المفروض علیھ عدم إلتزام الطالب بحضور اإلیقاف ز

 أوالخارجي
3-6 

 أثناء أو المدرسي الدوام  أثناء) الذكیة الید ساعة یشمل( مماثل إلكتروني جھاز أي أو الجوال الھاتف استخدام سوء س
 المدرسیة الرحالت خالل أو المدرسیھ والفعالیات األنشطة

3-7 

 7-3 العبث بأجھزة المدرسة أو المستندات بما في ذلك تزویر مالحظات المدرسین أو الوالدین ش
 7-3 الرسم على مباني المدرسة وومتلكاتھا /للممتلكات ، النحت  المتعمد التخریب ص
 5-4 الحصص عن الغیاب ض
 6-4 الموظف  /سطح المباني بدون إذن من المعلم  /منطقة البناء  /الدخول إلى المنطقة الغیر تعلیمیة  ط
 7-4 الئق الغیر الجسدي التصرف ظ
 7-4 ) والمشاھدة اللفظیة المشاركة ،التشجیع، التحریض,  الجسدیة المشاركة(  الطالب على اإلعتداء ع
 5 المنزلي الواجب نقل أو االمتحان، في الغش أو األدبیة، السرقة غ
 7-5 زائر أو عامل أو موظف أو معلم أو طالب  احترام عدم أو اللفظیة، المخالفة ف
 7-5 ینخرط في سلوك تمییزي غیر مقبول اتجاه طالب أو موظف على أساس العرق ، اللون ، الجنس ،الدین ، الجنسیة ق
 7-5 إذن بدون آلخرین، أو ، المعلمین ألحد أو للمدرسة، فیدیو أو سمعي شریط أو صورة التقاط ك
 7-5 األلكترونیة المضایقة ضمنھ من األخرین ومضایقة التنّمر ل
 7-5 تھدید أو ابتزاز طالب أو موظف م
 عن أو ألحد االجتماعي التواصل وسائل على صورة أو كتابي نص أو فیدیو أو سمعي شریط تحمیل أو إرسال أو نشر ن

 إذن بدون آلخرین، أو أولطالب التدریس، ھیئة أفراد
6-7 

 7-6 المدرسة باسم أو/و الموظفین أو الطالب بأحد الخزي إلحاق أو/و إھانة ه
 7-6 الئقة غیر جسدیة مالمسة و
 7-6 خطرة أو أدوات الحیازة على أیة مواد ي
 7 أذى النفس أو اآلخرینبقصد خطرة  واتالحیازة على أیة أدا أأ

 7 الموظفینلجسدي على أحد االعتداء ا ب ب
 7 بما في ذلك السیجاره اإللكترونیة حیازة أي من منتجات التبغ أو التدخین ت ت
 7 حیازة الكحول أو تناولھا ث ث
 7 حیازة أو بیع أیة مادة ممنوعة، أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثیرھا ج ج



 

 المتخذة االجراءاتو من التدابیرالحد األدنى 

 االجراءاتو التدابیر الخطوة
 ر شفوي من عضو الھیئة التدریسیة الذي واجھ/واجھت الحادثة.یتحذ - 1

 واإلرشاد النصح وتقدیم) ر الغذاءمع توفی( .أثناء الفسحة األولى  الطالب/الطالبة إیقاف مكن القرار بی -
 .تدابیرالثانوي أو االبتدائي لمزید من الإحالة األمر إلى الفریق اإلداري  - 2

 وتقدیم النصح واإلرشاد.) الغذاء رتوفی مع(أثناء الفسحة االولى   الطالب/الطالبةإیقاف قرار بإصدار  -
 ف الطالب/الطالبة.وضع رسالة تحذیر في مل -

 .التدابیرإحالة األمر إلى الفریق اإلداري الثانوي أو االبتدائي لمزید من  - 3
 مناقشة األمر.و المدرسة أولیاء األمور للحضور إلىدعوة  -
 النصح وتقدیم) الغذاء ریفتو مع(، دقیقة ) 20لفترة الغداء (  الطالب/الطالبة إیقاف إصدار قرار ب -

 .ھ/ملفھاذیر فى ملفرسالة تح ووضع.واإلرشاد
 التدابیر.إحالة األمر إلى الفریق اإلداري الثانوي أو االبتدائي لمزید من  - 4

 لمناقشة األمر. المدرسة دعوة أولیاء األمور للحضور إلى -
وتقدیم النصح واألرشاد )  3:50 – 2:45نھایة الدوام المدرسي (  الطالب/الطالبةإیقاف قرار بالإصدار  -

 ووضع رسالة تحذیر فى ملفھ/ملفھا.
 التدابیر.إحالة األمر إلى الفریق اإلداري الثانوي أو االبتدائي لمزید من  - 5

 دعوة أولیاء األمور للحضور إلى لمناقشة األمر. -
 وضع رسالة تحذیر في ملفھ/ملفھا. .من یوم إلى ثالثة أیامداخل المدرسة  لطالبةا/طالبالف إیقا -

 التدابیر.إحالة األمر إلى الفریق اإلداري الثانوي أو االبتدائي لمزید من  - 6
 لمناقشة األمر. المدرسة دعوة أولیاء األمور للحضور إلى -
 من یوم إلى ثالثة أیام. وضع رسالة تحذیر في ملفھ/ملفھا.الطالب/الطالبة خارج المدرسة ف إیقا -

 التدابیر.إحالة األمر إلى الفریق اإلداري الثانوي أو االبتدائي لمزید من  - 7
، بمزید من التقصي بدء، والوزارة التربیة والتعلیم وإخطار  خارج المدرسة للطالب|/للطالبة إیقاف فوري -

 ن المدرسة.مالطالب/الطالبة نھائیاً نقل وقد یؤدي ذلك إلى 
 

   معلومات إضافیة
  ریحة/لون الشعر غیر المناسبة.سوت لبس القبعة ، المصر،المكیاج، والحلي، قد تتضمن مخالفة الزي المدرسي :ثلرمز ا 

  للمدرسة ، الفعالیات والرحالت المدرسیة. وھذا ینطبق على األیام اإلعتیادیة                       
 .المدرسة في المقامة الریاضیة والفعالیات الموسیقیة والحفالت الوطني بالعید المدرسة إحتفاالت یشمل ھذا    :ذ الرمز

المدرسة  قد یحرم الطالب/الطالبة في المستقبل من حضور أیة فعالیات برعایة المدرسة، او من المشاركة في تمثیل :ذ،رلرمزا
 ضمن الفرق الریاضیة.

حتى نھایة الفصل الدراسي وسیتم إرجاع شریحة  كترونياإلل جھازأو ال  /:             سوف یتم اإلحتفاظ بالھاتف النقال و الرمز س
 الھاتف أو الجھاز.

 یتوقع من الطالب/الطالبة دفع تكالیف اإلصالح والمساعدة في أعمال الترمیم. :صلرمز ا
  یشمل وال یقتصر على الدفع والتدافع               :الرمز ع

یؤدي إلى عدم تصحیح الورقة؛ وإذا دعت فالغش في االمتحان أما لن تعطى درجات ألي عمل مسروق/منقول.  :غلرمز ا
 .لمجلس االمتحانات المعني الحادثةعن بالغ اإلالضرورة، سیم 

 .األجھزةتتم إزالة الصورة/شریط الفیدیو من    :كلرمز ا
وھذا  .اإلھانة، أو الحزن، أو الخجلقصاء، أو اإلاألذى، أو ب للتسبب لشخص آخر یشمل التنّمر أیة محاولة متعمدة :للرمز ا

شاعات، اإلترویج التسمیات، و طالق، وإواإلغاظة، غیر اللفظيأو  اللفظي السلوك، وال یقتصر على، یشمل
  من خالل مصادر مثل وسائل التواصل االجتماعي.، ةمباشرة أو غیر مباشربطریقة  ،واإلقصاء

 .الجھاز واإلنترنت منالنص الكتابي  /لفیدیوا/لسمعي تتم إزالة الصورة/شریط ا :الرمز ن
سلوك قتصر على، استخدام لغة أو ضمن، ولكن ال تتقد ت بطالب آخر أو باسم المدرسة خزية و/أو إلحاق الإھان :هلرمز ا

ً  شفویاً أوإما غیر الئق،    .كتابیا



 
 .المختصة السلطات إلى تسلیمھا أو وإتالفھا المادة، مصادرة تتم :ي الرمز

 أحد الطالب وبحوزتھ/بحوزتھا موادضبط تم في حال  ھا في إبالغ السلطات المختصةقتحتفظ المدرسة بح :ج جلرمز ا
 ممنوعة.


