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 العامالتعليم   مؤسساتفي   سلوك الطلبة  إدارةبشأن الئحة  

 :التربية والتعليموزير 

 بعد االطالع على:

 م بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته.1972 لسنة( 1القانون االتحادي رقم ) -

 التعليم االلزامي م بشأن 1972( لسنة 11القانون االتحادي رقم ) -

 حداث الجانحين واملشردينال م بشأن 1976( لسنة 9القانون االتحادي رقم ) -

 وتعديالته بإصدار قانون العقوبات م بشأن 1987( لسنة 3القانون االتحادي رقم ) -

 م.2009( لسنة 14م بشأن حقوق املعاقين واملعدل بالقانون رقم )2006( لسنة 29القانون االتحادي رقم ) -

 م بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته.2008( لسنة 11املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 مكافحة جرائم تقنية املعلوماتم بشأن 2012( لسنة 5املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 مكافحة التمييز والكراهية.م بشأن 2015( لسنة 2املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 .)وديمة( الطفل وحماية م بشأن قانون حقوق 2016( لسنة 3القانون االتحادي رقم ) -

 م بإنشاء مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي.2016( لسنة 15املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 من املعلومات في الجهات االتحادية.أبشأن الئحة  م2013لسنة (21) قرار مجلس الوزراء رقم -

 م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.2016( لسنة 28قرار مجلس الوزراء رقم ) -

م بشأن 2008( لسنة 11)م بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2018( لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 املوارد البشرية في الحكومة االتحادية، وتعديالته. 

 م بشأن الئحة تسجيل الطلبة.2014( لسنة 820وزاري رقم )القرار ال -

استخدام الهواتف املتحركة والجهزة االلكترونية في االمتحانات بمدارس  ظرم بشأن ح2015( لسنة 84القرار الوزاري رقم ) -

 والخاص املطبق ملنهاج الوزارة ومراكز تعليم الكبار والدراسة املنزلية.التعليم العام 

م بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب والقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة  2016( لسنة 699القرار الوزاري رقم ) -

 التربية والتعليم.

 الطلبة في مؤسسات التعليم العام.سلوك م بشأن الئحة إدارة 2017لسنة  (619)القرار الوزاري رقم  -

 وبناء -
 
 ملصلحة العامةا تاقتضيعلى م ا
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 ما يليقـــــــــــرر 

 

 (1املادة )

 التعريفــــات

  

املتحدة. الدوـلــة  دولة اإلمارات العربية 

 والتعليم.وزارة التربية   الوزارة

والتعليم. الوزـيـر  وزير التربية 

مؤسسات التعليم الالئحــة في  الطلبة  إدارة سلوك   .العام   الئحة 

كل في حدود اختصاصها الجهات التعليمية التعليمية   ملجالس والهيئات 

العام التعلي اتؤسسم في  أو الخاصة  الحكوميةالتعليمية  املؤسسة   م  العام، وتشمل املدارس  املقيد بها الطالب  مراحل التعليم 

املستمر ومراكز التعليم  والتقنية   .املتكامل  ورياض الطفال واملعاهد الفنية 

بمؤسس املجتمع التعليمي يعمل  من  الكادر    العام   التعليم  اتكل  فيهم  بمن  الطالب،  سلوك  على  ويؤثر  بها  عالقة  له  أو 

وولي المر. واإلداري   التربوي 

السلوك لدعم    جهات جهات تقويم  بها  االستعانة  العام يتم  مع    مؤسسات التعليم  التعامل  ة  سلوكي ال   لطالب  مشكالت  افي 

التابعة   الخاصة  التربية  دعم  مراكز  مثل  السلوك،  تعديل  برامج  والتعليم،  وتنفيذ  التربية  لوزارة 

الصحة  لوزارة  التابعة  النفسية  والعيادات  اإلدمان،  مكافحة  ومراكز  مكافحة التدخين،    وعيادات 

الداخلية،  ةوإدار   ،ووقاية املجتمع لوزارة  االجتماعي التابعة  الدعم  ومراكز  مركز  و   الشرطة املجتمعية 

املنهي والتطوير  معنية أخرى.  التعليم   وأية جهات 

فيهم  متعلم  كل   الطالب بمن  مؤسسة تعليمية  أو ذوي  من الشخاص مقيد في أي  الخاصة.الهمم   االحتياجات 

املستمر املستمر املتكامل   التعليم  نظام التعليم  في    مل مسارات محو المية، والتعليم ، وتشاملتكامل     مجموعة البرامج التعليمية 

واالكاديم املنزلي.ي   ملنهي، والتعليم 

املستمر الدارس  .املتكامل  املنتسب ملنظومة التعليم 

وسلوك الطالب اإلداري  و  عليميالكادر الت م 
ّ
تعل مباشر أو غير مباشر على  ولهم تأثير  باملؤسسات التعليمية  العاملين   .جميع 

ــر ا عن الطالب   ولي المـ املسؤول قانون  )الب( الشخص  عليه  له حق الوالية  برعايته.ومن  ُيعهد إليه  من   أو 
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 لجنة إدارة السلوك
واتخاذ   والسلوكية،  التعليمية  من النواحي  لجان إدارة املدرسة املنوط بها مناقشة مشكالت الطلبة  إحدى 

حيالها املناسبة  ا لحكام هذه الالئحة  القرارات   .وفق 

 مجلس أولياء المور
بين   الشراكة  تفعيل  على  املدرسة  إدارة  مع  بالتعاون  يعمل  الطلبة،  أمور  أولياء  من  يتكون  تربوي  كيان 

والتربوية. على أفضل الخدمات التعليمية  لضمان حصول الطلبة  واملنزل   املدرسة 

 رياض الطفال
سنوات وخمس  أربعة  بين  ما  الطفال  لعمار  الساس ي  قبل التعليم  ما  الولى    ،مرحلة  الروضة  وتشمل 

 والروضة الثانية.

 ذوي االحتياجات الخاصة

 وأصحاب الهمم
،  تشمل  

 
خاصا  

 
اهتماما تتطلب  التي  وذوي املوهوبين    ومنهمالفئة  وصعوبات    واملتفوقين،  االضطرابات 

و "التعلم إطالقه على  م"  أصحاب الهم،  تم   .اإلعاقةذوي  وهو املصطلح الذي 

التعليمية واالفتراضية. البيئة  والنفسية  والبشرية  واالجتماعية  بعناصره املادية  عمل املجتمع التعليمي   بيئة 

والجس سالمة الطالب العقلية   .والخالقية  املعنويةو مانية  أمن وسالمة الطالب 

 السلوك
فعل أو   قول أو  املحيطة  كل  التعليمية  مع البيئة  تفاعله  من خالل  عن الطالب  يصدر  نشاط  ممارسة أو 

 به.

املتميز هذه الالئحة. السلوك  تتضمنها  التي  التوقعات، ويكون ضمن املحاور الثالثة  يفوق  الذي   السلوك 

اإليجابي  السلوك 
والن واللوائح  والقيم  مع الهداف  يتسق  والذي  من الطالب  املتوقع  والعراف السائدة  السلوك  ظم التربوية 

 في املجتمع التعليمي.

 املخالفات
نفسه وعلى   على  ا  سلبي  أثر ا  املتوقع، مما يترك  اإليجابي  مع السلوك  يتسق  وال  به الطالب  يقوم  تصرف  أي 

 التعليمية.  والبيئةاالخرين  

تعديل السلوك وتقويم السلوك. خطة  وتوجيه  تعزيز  التي تهدف إلى   اإلجراءات   جملة 

السلوك  تعزيز 
تدعيم  ع بإضافة    إليجابيا السلوكملية  املستقبل  في  تكراره  احتماالت  إزالة    تأثيراتأو زيادة  أو   إيجابية 

بعد حدوثه  تأثيرات  .  سلبية 

السلوك  توجيه 
اإليجابي   مفاهيم السلوك  يعي  بأن  الطالب  تحت  تمكين  وليس  مستقل  بشكل   

 
ذاتيا ويمارسها  واملتميز 

ذلك. تكفل تحقيق  وقائية وعالجية  وإجراءات  أساليب   الرقابة، وذلك باستخدام 

السلوك  تقويم 
في   إيجابي  تغيير  إحداث  إلى  تهدف  التي  والعالجية  والتعليمية  التربوية  والبرامج  الساليب  من  مجموعة 

وتقليل   الطالب  ارتكاب املخالفات، و سلوك  واملتميز.ينتج عنها  احتماالت  اإليجابي   رفع مستوى السلوك 

الفردية ا الخطة التربوية  أصحاب  الطلبة  تدعم  التي  والسلوكي  التعليمي  الجانب  في  تشمل الخدمات املساندة  لهمم  الخطة التي 

 وستساعد ( )ذوي االعاقة
 
واجتماعيا  

 
دمجهم، وتكيفهم أكاديميا .على سهولة 

 
 لوكيا

الحالة بهدف عالجها دراسة  موضوع الدراسة  هامة لجمع وتلخيص أكبر عدد ممكن من املعلومات عن الحالة   .وسيلة 

البدني   العقاب البدني وأشكاله   -االعتداء  أنواعه  باملجتمع التعليمي -بمختلف  من العاملين  من قبل أي   .على الطالب 

النفس ي   العقاب النفس ي و اإليذاء  أنواعه  من شأنه.اللفظيأو السباب  كاإلهانة   -شكاله  أبمختلف  أو التحقير   ، السخرية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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السلوك تعديل  إدارة   برامج  لجنة  تقرها  التي  االجراءات  ويتم  ال مجموعة  السلوك  لتعديل  خارج    تنفيذهاسلوك  أو  داخل 

أو خالل اإل العام  أثناء    املدرسة  .جازاتالدراس ي 

ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أو   الغيـ ليوم  أو  االنقطاع عن الدراسة  أو أكثرأكثر  الدراس ي  من اليوم  مقبول أو    جزء  يكون بعذر  أن  ويمكن 

 .غير مقبول

نمر أو اإللكتروني   التَّ أو الجسدي أو اللفظي  املتعمد النفس ي  واإليذاء  شكل من أشكال اإلساءة  والرقمي، أو  أأي 

العاملين   نحو  أكثر، أو  أو  واحد  طالب  نحو  من الطلبة  مجموعة  أو  قبل طالب  من  أو التهديد  الترهيب 

متكرر. نحو   باملدرسة، وعلى 

الجنس ي  التحرش 
أو الكتابة أو اللمس   باللفظ  عن الطالب،  دالالت جنسية صريحة أو رمزية تصدر  قول أو فعل يحمل  أي 

من الجسم أو غيره.    حساسة  أجزاء  أو إظهار أو استعراض  بالعين  أو النظر أو الغمز   أو االحتكاك البدني 

الجنس ي بارتكاب أي  االعتداء  وي طفل أو حدث أو بالغ  فعل جنس ي علىالقيام  كان برضا  الجنس ي شمل ذلك االتصال،  سواء 

أو بإكراهه.   عليه    املعتدى 

الذات   سلوكية  بإيذاء الفرد  قيام  إيذاء  اضطرابات  ونفسيا نتيجة   .نفسه جسديا 

مع الهواتف   الجهزة االلكترونية والربط  بأنواعها، أجهزة االتصال  النقالة  مرئية أو مسموعة مثل الهواتف  أو  أي أداة  النقالة 

ما شابه ذلك. أو  أجهزة التصوير،  الجهزة اللوحية،   مع االنترنت، 

وأولياء المور، وقد تشمل   قنوات التواصل والنطاقات واملجالس التعليمية   املنظومة املدرسية  بين  للتواصل  وسيلة  أي 

ال  وقنوات  وشبكات  القصيرة  النصية  والرسائل  االلكتروني  والبريد  الهاتفي  االجتماعي  االتصال  تواصل 

والتعليم. بوزارة التربية  الخاصة  الذكية  عبر التطبيقات  الذكية  والتنبيهات   واالشعارات 

املعلوماتية بالحياة الخاصة   الجرائم  واملساس  ابتزازه  أو  شخص  لتهديد  املشروع  غير  الدخول  متضمنا  يرتكب  فعل  ه  ب كل 

ب و  و التشهير وإلحاق الضرر  ما من شأنه املساس بالنظام  الدخول لبيانات خاصة ه  فيها أو إنتاج  والتصرف 

الدينية. أو القيم   العام 

املدرس ي والبنات   الزي  في املدارس الحكومية للبنين  والتعليم  من وزارة التربية  أو الرياض ي املعتمد  الرسمي  ، أو الزي  الزي 

من إدارة املدرسة الخاصة.  املدرس ي أو الرياض ي املعتمد 
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 (2املادة )

 أهــــداف الالئحة

عامة تهدف هذه فيقيتحقإلى الالئحة   بصفة  املتمثلة  اإليج  مبادئ املدرسة اإلماراتية  الحميدة وممارسة السلوك  مبادئ الخالق  وتعزيز  ابي  غرس 

ل   قيم   وتعزيز  واملتميز  .لوطناالنتماء 

هذه وعلى وجه الخصوص الهداف التالية:  الالئحة تسعى  تحقيق   إلى 

الطلبة   .1 لدى  اإليجابي   .داخل املجتمع املدرس يبناء السلوك 

 والحد الوقات، كل  في  والرعاية  والتشجيع  التعزيز مبادئ   بتطبيق ومستمر منتظم  نحو على وتكرارها  واملتميزة  اإليجابية  بالسلوكيات  االرتقاء .2

 .املمكنة  التربوية  الوسائل  بأفضل  السلوكية  املخالفات من

التكاملية  املسؤولية معالم  تحديد .3 وحصر اإلجراءات   خالل من املدرس ي  املجتمع  داخل  الدوار  في  لتحقيق  وتطبيق    تطبيق   يضمن بما  تفعيل 

 .وعادل ومرن  واضح بشكل  الطلبة  سلوك إدارة  الئحة

تكافؤ   .4 على  القائم  املتكاملة  التنشئة  مبدأ  لتعزيز  املناسبة  والتعليمية  التربوية  البيئة  والشخصية    تهيئة  املعرفية  الجوانب  وتناغم 

لسمات كل طالب  .واالجتماعية املكونة 

من   .5 للحد  التعليمي  املجتمع  لدى  الدائمة  والرعاية  والتشجيع  التعزيز  وثقافة  مبادئ  أسوار  تطبيق  وخارج  داخل  السلوكية،  املخالفات 

املمكنة التربوية  بأفضل الوسائل   .  املدرسة، 

اإل  .6 عدالة  في  ثقتهم  وكسب  بالتزاماتهم  أمورهم  وأولياء  الطلبة  و تعريف  الذاتي  االنضباط  يحقق  بما  املتبعة  والساليب  تنمية  جراءات 

اإل  دائم  واملتميزة  يجابية  االتجاهات السلوكية  نحو  املدرس ي.على  داخل املجتمع  الطلبة   لدى 

بالق .7 يضمن االلتزام  وبما  الطلبة،  مع سلوكيات  للتعامل  االحتكام إليها  الواجب  واملعايير واإلجراءات  تحدد القواعد  يم  توفير مرجعية ضابطة 

 .والنظم املدرسية

وتنفيذ   ضمان .8 الوقاية  تخطيط  واملخالفات السلوكية  آليات  للمشكالت  فعالةوالعالج     .بصورة 

الطلبة  تأهيل  إعادة .9 ا  حاالت  ا  سلوكي  بما   تأهيلية  وبرامج  خدمات  خالل  من  وتربوي  السلوك  تقويم  جهات  مع  مع حاالتهم    بالشراكة  يتالئم 

ويضمن  .املجتمع  في دمجهم إعادة  السلوكية 

 (3املادة )

 الالئحةتطبيق نطاق 

الصف   مؤسسات  جميع  على  الالئحة  بهذه  الواردة  املواد  تطّبق .1 من  العام،  عشر  الثالثالتعليم  الثاني  إلى الصف  في  الساس ي    والدارسين 

املستمر  أو   الوزارة،  عن صادرة  توجيهات  أو  خاصة  اشتراطات  أو  ضوابط  أو  دقواع  أية ويشمل التطبيق  ،  التعلم 
 
 أو تفسيرا

 
تمثل تنفيذا

    .الالئحة هذه  عليه  نصت ملا إستكماال  

ورد ا  على .2 بما  اإلسترشاد  الخرى  كحد  لجهات التعليمية  هذه الالئحة  لو أفي  تطبيق  الخاصة بها.ادنى عند  إدارة السلوك   ئح 

 :فئات  ثالثإلى    الالئحةاملستهدفين بهذه    الطلبةتقسيم  يتم   .3

األولى .أ بفئة  : الفئة  الثانيو الروضة   أطفالخاصة  توجيهية    هذه الفئة  )وتخضع  .ساس يال   حتى الصف   (.بهارشادية خاصة  إلالئحة 

الثانية .ب الثالث  من ال طلبة  ال :  الفئة  عشرو صف   .حتى الثاني 

الثالثة .ج املستمريالتعل ب  لدارسينا:  الفئة   .املتكامل  م 
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 (4(املادة 

 السلوك درجةآلية احتساب 

اعتبار .1 الدراسية  مادة السلوك    يتم  املواد  من النو   ساسيةالإحدى  الطالب  وتحصيل  تعليم  مخرجات  تعكس  الخالقيةالتي  وتعامل   .   احي 

والرسوب.مث املواد في النجاح   ل باقي 

ملادة السلوك   .2 أسس    توضحدرجة.    100يخصص  تقسيمدرجة السلوك،   حسمو منح  وآلية  هذه الالئحة   : إلى مكونين أساسيين  هاعلى أساس 

  :السلوك اإليجابي .أ

املتوقع  اهو  • بدون ارتكاب مخالفاتمن لسلوك  الطلبة  )و   جميع  له  درجة السلوك.80%يخصص   ( من إجمال 

اإليجابي  دع  يُ  • السلوك   لدرجة 
 
مستحقا كل فصل بشكل تلقائي  درجة  (80) كل طالب  بداية   .في 

يتم   • هذه الالئحة،  ملخالفة حسب  درجة املخالفة    اتاتخاذ اإلجراءفي حال ارتكابه  الجدول حسب  الذي سيرد  كما هو موضح في 

 الحقا .

 السلوك املتميز: .ب

من املمارسات  يعكس • يظهرها الطالب  التي  تصرفه وأخالل   املتميزة   في املجتمع املدرس ي.ومبادراته    هخالقحسن 

• ( له   إجمال درجة السلوك.( من %20يخصص 

بتقييم   • الدراس ي  خالل الفصل  ومنح الطالب الدرجات   مؤشرات ومعاييرمحاور و يقوم الكادر التربوي  املتميز  املستحقة  السلوك 

منها  دراس ي  لكل  فصل  محاور رئيسية:في نهاية كل  ثالثة  ضمن  تصنيفها  تم   والتي 

الشخص ي (1)  .التطور 

وتراثالدينية  قيم  ال تقدير   (2) هوية  وثقافات العالموثقافة دولة اإل   واحترام   .مارات 

واالبتكار (3) ومهارات القيادة   .املسؤولية االجتماعية، 

املس • الدرجة  منح  املحاور  يتم  حسب  املتميز  للسلوك  املذكورة  اتواملؤشر تحقة  )  واملعايير  املادة  خالل  أ(  5في  كل دناه ,وذلك 

دراس ي.  فصل 

الفصلية   كالتالي:مثال توضيحي الحتساب الدرجة  ملادة السلوك   والنهائية 

 

رصيد درجات مادة السلوك 

 على مدار العام الدراس ي

 رصد درجات السلوك املتميز رصد درجات السلوك اإليجابي 
الدرجة 

الرصيد املتوقع  النهائية

 لكافة الطلبة

درجة 

 الحسم

درجة 

 التعويض

الدرجة 

 املستحقة

الرصيد املتوقع 

 لكافة الطلبة

 الدرجة

 املستحقة

 100 +20 20 80 0 0 80 الفصل الدراس ي األول

 96 +16 20 80 +12 -12 80 الفصل الدراس ي الثاني

 89 +17 20 72 0 -8 80 الفصل الدراس ي الثالث

 95 18 77  درجة نهاية العام الدراس ي

 

 

السلوك الكلية ملادة   السلوك املتميز السلوك اإليجابي الدرجة 

100 80 20 
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عد .3
ُ
الدنى املتوقع لعالمة السلوك، %(60) درجة  ت ا  الطالب ويمنح  الحد   السلوكية   درجاته  رصيد من  الدراس ي العام حسمه خالل  تم  ما  لتعويض  فرص 

 اإليجابي.    بالسلوك والتزامه  املخالفة،  تكرار  عدم خالل من  أو املتميز  السلوك  درجات تحسين خالل من  وذلك  الفصلية،

جزئيال   يكون .4  تعويض 
 
 أ  ا

 
كامال تم   و  اإليجابي    حسمهمما  السلوك  لجنةمن  قرار  تحددهاإدارة السلوك    حسب  التي  اللجنة    وضمن الفترة 

على  للتعويض يتم  أ،  السلوك،الدرجة  دخال  إن  لدرجة  سلوك    قبل االعتماد النهائي  تحسن  بشكل واضح على  تشير  التي  مع رصد الدالئل 

ملفه  الطالب رقم ال)  حسب .واالحتفاظ بها في   (21نموذج 

وإلكترو  .5 ورقي  ملفين  في  أو إيجابية  سلبية  تحديثات  من  وما يطرأ عليها  كل طالب  سلوك  درجات وتقارير  توثيق  واإلداري  ني  على الكادر التربوي 

تلخيصها.املدرسةخاص بكل طالب في   ويتم   (3 رقملنموذج  ا)  حسب  ، 

حال  .6 في    رسوبفي  الدراس ي    عالمة السلوكالطالب  العام  نهاية  كل في  لدراسة  لجنة إدارة السلوك  وتعرض الحالة على  حجب شهادته،  يتم 

وتحديد   لتنفيذها خالل اإلجازة تعديل السلوك  ومكان ومدة إجراءات  حالة على حدة  وإرسال تقرير    وموعد تقييم الطالب  الصيفيةالالزمة 

بذلك   من اللجنة  قرار   (4رقم النموذج  )حسب  إلى اللجنة، ويصدر 

يعطى  يحرص طالب   .7 مادة السلوك  في  وفي حال رسوبه  و  الدراس ي،  العام  في نهاية  مادة السلوك  في  والنجاح  التام  االلتزام  على  عشر  الثاني 

كالتالي :  فرصة لتحسين العالمة 

درجة   • ومنحه  الثالث،  بالفصل  قبل البدء  معالجة الحالة  يجب  والثاني،  االول  في خالل الفصلين  مادة السلوك  في حال رسوبه في 

في   سلوكيا  ونجاحه  استعداده  لضمان  إدارة السلوك  وذلك  لجنة  توصية  حسب  الفصلين  معدل  في  مادة السلوك  في  النجاح 

الثالث   الدراس ي   الفصل 

لتقييم    • في الوزارة  الجهة املعنية  وولي امره بواسطة  مقابلة الطالب  يتم  الثالث,  خالل الفصل  في  مادة السلوك  وفي حال رسوبه في 

من يعادله.وضعه السلوك  املدرسية او  املساعد لقطاع العمليات  واعتماده من  قبل  وكيل الوزارة  بهذاالخصوص  قرار  وإصدار   ي 

لجنة إدارة السلوك .8 قرارات  تنفيذ  بنجاحال واجتياز    يكون استكمال  من   تقييم  وبقرار  الالحقة  للمرحلة  ونقله  شهادته   لتسليم الطالب 
 
ُملزما

ذاتها،  (5رقم   النموذج)  حسب اللجنة 
 

 (5)املادة  

 السلوك املتميز قياس

قياسه   طلبةل ل املتميز    السلوك  يصّنف  .1 محاور، ويتم  من خالل  من خالل  بثالثة  سلوكه  وتقييم  الطالب  من مراقبة  و جملة  املعايير  املحاور 

 أدناه:ؤشرات  املو 
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 الدرجة املؤشرات املعايير املحاور

  التطور .1

 الشخص ي

مواقفه   1.1 في  الطالب  يظهر 

الذاتي   االنضباط  على  القدرة 

 وتحمل املسؤولية على نحو دائم.

املدرسية  1.1.1 داخل الفصل واملدرسة، وخالل نشاطات   يلتزم بالنظم واللوائح 

 خالل الفصل الدراس ي. املدرسة الخارجية على نحو دائم ومستمر

10 

من   1.2 ا 
 
أنماط الطالب  يظهر 

مع  التعاوني  العمل  سلوكيات 

زمالئه ومعلميه وإدارة املدرسة من 

 حوله.

املساعدة على نحو  يحترم مشاعر أقرانه، ويراعي احتياجاتهم، ويقدم لهم    1.2.1

 دائم.

5 

إلشراك   1.2.2  
 

حلوال ويقترح  والتآزر،  التعاون  على  اآلخرين  لتشجيع  يبادر 

ومستمر دائم  نحو  على  الجماعي  للعمل  ويدعوهم  الفصل   اآلخرين،  داخل 

 .  وخارجه

5 



 

 

  

 الدرجة املؤشرات املعايير املحاور

 التطور. 1

 الشخص ي

يلتزم الطالب بمعايير    1.3

 الصحة والسالمة.

جسده ولباسه    1.3.1 تذكير  وشعره يهتم بمظهره ونظافة  نحو دائم ودون  على 

   من أحد.

10 

الصح  1.3.2 ثقافة  نشر  في  والسالمةيساهم  زمالئه،    ة  يبين  أنشطة  قترح  أو 

والسالمة.تتعلق   بالصحة 

5 

على    1.4 الطالب  يحرص 

على   واملواظبة  الحضور 

على  الدروس و  االلتزام باملواعيد 

 .نحو دائم

 5 98%ال تقل عن   للمدرسة نسبة حضور  1.4.1

املحددة  1.4.2 إلى املدرسة والحصص الدراسية في الوقات   5 .يصل الطالب 

قيم التقدير   .2

 الدينية

واحترام هوية  

وتراث وثقافة  

 دولة اإلمارات

العالم  وثقافات 

ا وتقدير ا  يظه  2.1 ر الطالب فهم 

دولة  الدينية    هلقيمعاليين   في 

املتحدة  العربية  اإلمارات 

 في سلوكه اليومي.  مثلهاتوي

وحسن الخلق  2.1.1  10 .يتصف بالصدق والمانة 

 .والتسامح في سلوكه  التقبل لآلخرينيظهر مبدأ    2.1.2
5 

هوية وتراث   2.2 يحترم الطالب 

دولة   العربية  وثقافة  اإلمارات 

العالم   وثقافات  املتحدة 

 الخرى.

تعزيز    2.2.1 إلى  من النشطة الثقافية الهادفة  باملشاركة في نطاق متنوع  يبادر 

الوطنية.  قيم االنتماء والهوية 

5 

للتعرف على الثقافات الخرى  2.2.2 لتنفيذ أنشطة ال صفية، ومشاريع   5 .يبادر 

 املسؤولية .3

االجتماعية  

ومهارات القيادة 

 واالبتكار

باملشاركة    3.1 الطالب  يبادر 

الفعالة في النشطة االجتماعية  

 الهادفة.

حينما   إحدى  يمثل املدرسة في  3.1.1 الدراس ي  العام  املناسبات املختلفة طوال 

 يطلب منه.  

5 

في  3.1.2 العمال    يشارك  أو  الفرق  أو  الطلبة  مجالس  أو  أنشطة  التطوعية 

ملشاركته أثر إيجابي على املجتمع املحلي أو املدرس ي..  املبادرات املدرسية ويكون 

5 

 5 .مجتمعية هادفة خالل اإلجازات ادر للمشاركة في أنشطةيب  3.1.3

بأخالقيات    3.2 الطالب  يتحلى 

مستوى   ويظهر  متميزة  عمل 

من الوعي البيئي، والقدرة   ا  عالي 

املشاريع   وريادة  االبتكار  على 

القرار. واتخاذ   وإيجاد الحلول، 

فائدة    3.2.1 ذات  ومشاريع  مبادرات  يقود  أن  باالستقاللية، ويستطيع  يتميز 

 اجتماعية مهمة.

5 

العام في مجتمعه املدرس ي أو    3.2.2 مبتكرة لجل الصالح   إبداعية 
 

يقترح حلوال

 املدرسة.تواجهها  شكالت التي امللحل  

5 

الطاقة،    3.2.3 جماعي لترشيد استهالك  أو  فردي  بشكل  وأنشطة  ينفذ أفكار ا 

 واملوارد الطبيعية داخل بيئته املدرسية وخارج نطاقها، ويحافظ على استدامتها. 

5 

 100 النهائية التقييم درجة

املتميز )تقسيم الدرجة النهائية على    20 (5درجة السلوك 
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لكل طالب على حدة، .1 املتميز ورصد درجاته  السلوك  تقييم   يستمر 

مؤشرات سلوكه املتميز  بشكل دوري    وولي االمر  إعالم الطالبيجب   .2 وتحسينها خالل الفصل عن    وتشجيعه على املحافظة على هذه الدرجات 

رقم ال)حسب    (  22نموذج 

 (6املادة )

 تعزيز السلوك

ــــية  ـ ــ ــ ـ ـــة والدراسـ ــ ــ ـ ــــراحلهم العمرـي ـ ــ ــ ـ ـــع مـ ــ ــ ـ ــــب مـ ـ ــ ــ ـ ــا يتناسـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاــلب بمـ ــ ـ ــــز للطـ ـ ــ ــ ـ ــــابي واملتميـ ـ ــ ــ ـ ـــلوك اإليجـ ــ ــ ـ ــــز السـ ـ ــ ــ ـ ـــتم تعزـي ــ ــ ـ ــــدراتهم ـي ـ ــ ــ ـ ــــاليب وقـ ـ ــ ــ ـ ــــدية وبأسـ ـ ــ ــ ـ ـــة والجسـ ــ ــ ـ العقليـ

أن تراعى   واملتميز:متنوعة، على  اإليجابي  السلوك  الخاصة بتعزيز  اإلجراءات  عند تطبيق  التالية   الضوابط 

الطالب .1 على سلوك  التعزيز   .يركز 

السلوك   .2 وتنمية  املتميز  بالسلوك  فوري عن طريق اإلشادة   .االيجابييكون التعزيز 

واملتميزة. .3 اإليجابية  سلوكياتهم  لتعزيز  توفير فرص متكافئة لجميع الطلبة   يتم 

تعزيزه. .4 املراد  مع السلوك  والدرجة  النوع  في  التعزيز   يتناسب 

والتربوية .5 واملادية  بين املعنوية  التعزيز   .تتنوع أساليب 

ــ  .6 ـ ــ ــ ـ ـــتم مكافـ ــ ــ ـ ـــة ة أـي ــ ــ ـ ـــلوك الطلبـ ــ ــ ـ ــايير السـ ـ ــ ــ ـ ـــون معـ ــ ــ ـ ـــذين يحققـ ــ ــ ـ ـــز اـل ــ ــ ـ ـــياملتميـ ــ ــ ـ ـــراكهم فـ ــ ــ ـ ـــك بإشـ ــ ــ ـ ـــرامج  وذـل ــ ــ ـ ـــارج البـ ــ ــ ـ ـــواء  خـ ــ ــ ـ ــتهم سـ ـ ــ ــ ـ ـــا مدرسـ ــ ــ ـ ـــون فيهـ ــ ــ ـ ـــي يمثـل ــ ــ ـ التـ

( برنامج  داخلها مثل  أو   (.سفراءالدولة 

المر عن   .7 ولي  إعالم  ابنه  يتم  مناقشة سلوك  مع  واالجتماعات الدورية،  التقارير  طريق  املدرسة  ساليب  ال عن  تتبعها  التي  واالستراتيجيات 

بالخطأ  ولي المر مع املدرسة إلرساء ثقافة االعتراف  ضرورة تعاون  والتأكيد على  ابنه  سلوك  تعزيز  لدى البناءبهدف   .واالعتذار 

(  (7املادة 

 خالفات  امل

وعلى البيئة   .1 مستويات املذكورة أدناه، وذلك حسب درجتها وشدة خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب  إلى الربعة  مخالفات السلوك  تصنف 

الخاصة بكل منها حسب   بشكل عام، ويتم تنفيذ اإلجراءات  واملجتمع  ا للنظم أحكام التعليمية  وفق  توثيق كل منها  يتم  على أن  هذه الالئحة، 

التربوية.والنما والنظمة  معها وفق القيم  والتعامل   ذج املعتمدة، 
 

 كل منهات عن ا( درج4)حسم يتم –(البسيطةمخالفات الدرجة األولى )

  

 وصف املخالفة رقم املخالفة

الصباحي أو عدم املشاركة فيه دون عذر مقبولتكرار   1.1  .  التأخر عن الطابور 

عذر مقبولالتأخر عن الحضور في  تكرار   1.2  .الوقت املحدد لبدء الحصة الدراسية ودون 

 .دون عذر مقبول   عدم االلتزام بالزي املدرس ي، أو الرياض ي الخاص باملدرسة 1.3

 .ة لألوالد والبناتيبالقصات الغر أو   تطويل الشعر لألوالد 1.4

املدرسية 1.5 مقبول عدم إحضار الكتب والدوات   . دون عذر 
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 كل منها( درجات عن 8) حسم يتم –(متوسطة الخطورةالدرجة الثانية ) مخالفات

 

  

 وصف املخالفة رقم املخالفة

1.6 
أصوات   وإصدار  واالنضباط أثناء الحصة،  على الهدوء  املحافظة  اإليجابي داخل الصف وخارجه، مثل:  السلوك  قواعد  اتباع  عدم 

خارجه.  غير الئقة داخل الصف أو 

مبرر )املدرسية الرسمية دالنوم أثناء الحصة الدراسية أو النشطة  1.7 الصحية للطالبون   (.بعد التأكد من الحالة 

)وبعد التأكد من الحالة الصحيةأثناء الحصص وأثناء طابور الصباح دون مبرر أو إذ  الطعام  تناول 1.8  للطالب(.  ن 

املوكلة إليه في الوقت املحدعدم االلتزام بتسليم الواجبات والتكلي 1.9  .  دفات 

1.10 
اإللكترونية،   ممارسة اللعاب  ويشمل ذلك  الدراسية،  أثناء الحصة  وغيرها  اللوحي  كالحاسوب  سوء استعمال الجهزة اإللكترونية 

في الصف.  ووضع السماعات 

شبيه بهذه املخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك. 1.11  كل ما هو 

 وصف املخالفة رقم املخالفة

 التغيب عن املدرسة دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد اإلجازات والعطل ونهاية السبوع وقبل االمتحانات. 2.1

إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة   2.2  .دون استئذانالدخول 

 .لمقبو   عذراملدرسية دون  والفعاليات  عدم حضور النشطة  2.3

تهديد أو تخويف أي من الزمالء في املدرسة. 2.4 أو   التحريض على الشجار 

2.5 
اآلخر في امللبس واملظهر كالتشبه بالجنس  املجتمع  وقيم وعادات  باملدرسة  النظام العام  العامة أو  شأنه مخالفة اآلداب  من  ما  ،  إتيان 

سبيل املثال  كقصات الشعر ووضع مساحيق التجميل على 

 واللعب بجرس اإلنذار أو املصعد.ااملدرسية الحافالت  مقاعد  و ا،   املدرس يالثاث  الكتابة على   2.6

النقال 2.7 االتصالأي من إساءة استعمال أو   إحضار الهاتف   .وسائل 

على الطلبة أو   2.8  العاملين أو ضيوف املدرسة.اإلساءة اللفظية والتطاول 

 التدخين داخل حرم املدرسة وحيازة أدواته. 2.9

مع تعليمات التفتيش أو رفض   2.10  .املواد املمنوعة  تسليمالتجاوب 

باملدرسة. 2.11 شبيه بهذه املخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك   كل ما هو 
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 كل منها( درجة عن 12) حسم –(الخطيرة)مخالفات الدرجة الثالثة: 

رقم 

 املخالفة
 املخالفةوصف 

وأشكاله املختلفة. 3.1  التنمر بأنواعه 

لنفسه 3.2 أو املشاريع ونسبتها  والتقارير والبحاث   (32نموذج رقم ال) حسب نقل ونسخ الواجبات 

إذن أو   3.3 أثناء اليوم الدراس يالهرو الخروج من املدرسة دون   .ب منها 

باملدرسة في وسائل التواصل االجتماعي واإلساءة لهم.محاولة   3.4  التشهير بالزمالء والعاملين 

الخاصة باملدرسة. 3.5  انتحال صفة الغير في املعامالت املدرسية، أو تزوير الوثائق 

وأدوات  إتالف أو تخريب  3.6  ومرافقها واالستيالء عليها.املدرسة اثاث 

الحافالت املدرسية، وإيذاء السائق أو املشرف أو مستخدمي الطريق. 3.7  العبث والتخريب وإتالف 

(حدوث أي إصابات للمعتدى عليه.  ؤدي إلىاملغير  و  باملدرسة اآلخرين على سالمة جسماالعتداء   3.8  ) االعتداء الجسدي 

تعليمات المن والسالمة  حولداخل أو الخاصة بتهور  قيادة املركبة  3.9    .الحرم املدرس ي وعدم اتباع 

إذن منهم. 3.10 باملدرسة والطلبة دون  صور العاملين   تصوير وحيازة ونشر وتداول 

شبيه بهذه املخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك. 3.11  كل ما هو 

 رسوب في املادة – (شديدة الخطورةالرابعة )مخالفات الدرجة 

رقم 

 املخالفة
 املخالفةوصف 

4.1 
في أغراض غير قانونية أو غير أخالقية أو فيما يسيئ للمؤسسة أو التواصل االجتماعي  استعمال وسائل االتصال  

بها أو اآلخرين.  التعليمية أو العاملين 

أو السلحةأو استخدام  حيازة  4.2  أو ما في حكمها داخــل املدرسة. ،البيضاء  النارية 

 أو الحافلة أو خالل املناشط  .الجنس ي داخل املدرسة  االعتداء 4.3

للمعتدى عليهإصابحدوث  املؤدي إلى   باملدرسة اآلخرين سالمة جسمعلى    االعتداء 4.4  (.الجسدي االعتداء)  ات 

 أو التستر عليها.خطط لها مسبقا( املاملمنهجة )  السرقة 4.5

4.6 
غير مرخص بها، ومخالفة للقيم والخالق واآلداب   جلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية أو إعالمية أو إلكترونية 

يخدش الحياء العام.  والنظام العام، وما 

أو خالل املناشط الجنس ي داخل املدرسة. التحرش 4.7  . أو الحافلة 

شكل من الشكال. 4.8  تسريب أسئلة االمتحانات أو املشاركة فيه بأي 
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رقم 

 املخالفة
 املخالفةوصف 

داخل حرم املدرسة. 4.9  التسبب في إشعال الحرائق 

 السياسية أوالدينية أواالجتماعية بالدولة.التعرض باإلساءة للرموز   4.10

4.11 
أو العقاقير الطبية املخدرة  حيازة أو أو  أو الحافلة املؤثرات العقلية داخل املدرسة  أو  جلب أو ترويج أو تعاطي املخدرات   ،

عقلية أو عقاقير طبية مخدرة غير موصوفة. مخدر أو مؤثرات   الظهور تحت تأثير 

 لنظم املجتمع السياسية واالجتماعية. أو مسيئةومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية    بث أو ترويج أفكار 4.12

السماوية، أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية واملذهبية باملدرسة. 4.13  اإلساءة إلى الديان 

شبيه بهذه املخالفات 4.14 القانون  كل ما هو  التي يعاقب عليها  لجنة إدارة السلوكو   ويعتبر في حكم الجرائم   .وفق تقدير 

 

 (8املادة )

 آلية التعامل مع املخالفات

اتخاذ   .1 املخالفة  درجات  حسمواحتساب    ،أدناهالتسلسلية    اإلجراءاتيتم  ارتكاب  حال  في  مراعاالسلوك  مع  التفصيلية    ة،  التعليمات 

من  املذكورة ضمن اختصاصات  ، والتأكد  الواقعة  االتخا  السلوك  إدارةلجنة عرض املواضيع  الالزمة  ذعليه   .القرارات 

درجة  

 املخالفة
 التكرار

درجة  

 الحسم
 والصالحيات املسؤوليات اإلجراءات

الدرجة 

  األولى

 )البسيطة(

 حال ارتكابها

 ال ش يء

 وتوجيه. تنبيه شفهي .1

حيالها، حسب  .2 توثيق املخالفة واإلجراء املتخذ 

 (6 رقمالنموذج  )

وينفذ وقت وقوع املخالفة   املعلم/ رائد الصف

مع اإلداري  بالتنسيقويتم توثيق املخالفة 

 خصائي اال ، الكاديمي  املرشداملسؤول )

أو نائب  –االجتماعي، رئيس وحدة شؤون الطلبة 

 .املدير لشؤون الطلبة او مدير املدرسة( 

حال تكرارها  

 ىالول للمرة 

 تنبيه خطي وتوثيق املخالفة. -

ا -  (.7رقم النموذج ) حسب  إبالغ ولي المر خطي 

أو  –يوثق املخالفة رئيس وحدة شؤون الطلبة 

 نائب املدير لشؤون الطلبة .

االجتماعي خصائي اال  \يقوم املرشد الكاديمي 

بإبالغ ولي المر حسب قنوات التواصل املعتمدة 

 باملدرسة .

حال تكرارها  

 ةالثانيللمرة 

درجتان  

(2) 

التالي استدعاء ولي المر - املخالفة  ،  في اليوم  الرتكاب 

 (8 رقمالنموذج )حسب 

  خصائي  اال  \  كاديميلمرشد اللتحويل الطالب   -

 .االجتماعي

على تعهد بعدم تكرار   أمره  توقيع الطالب وولي -

وإبالغ ولي المر بحسم الدرجة حسب ،  املخالفة

 (20،  9،10النماذج ))

 إجتماعيخصائي اال  /يتولى املرشد الكاديمي

 مسؤولية استدعاء ولي المر .

يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة أو نائب املدير 

لشؤون الطلبة بتوقيع ولي المر والطالب على 

 التعهد .
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درجة  

 املخالفة
 التكرار

درجة  

 الحسم
 املسؤوليات والصالحيات اإلجراءات

الدرجة 

  األولى

 )البسيطة(

حال تكرارها  

 ةالثالثللمرة 

أربع  

 درجات

(4) 

املخالفة استدعاء ولي المر - التالي الرتكاب   .في اليوم 

عدم    خطي  تنبيهإصدار   - حالة  في  أمره  وولي  للطالب 

 .(9نموذج رقم ال) حسباالستجابة.

يتولى املرشد الكاديمي/ االخصائي االجتماعي  

مسؤولية استدعاء ولي المر .

بة أو نائب املدير يقوم رئيس وحدة شؤون الطل

 لشؤون الطلبة بإصدار اإلنذار  .

حال تكرارها  

( 3)  اكثر من

 مرات

تحسب 

الدرجة 

حسب 

تقدير 

 اللجنة

السلوك   - إدارة  لجنة  التاليانعقاد  اليوم  الرتكاب    في 

 املخالفة.

  كاديمي املرشد الفتح ملف دراسة حالة فردية من قبل   -

 (.11النموذج) حسب،االجتماعياالخصائي    \

السلوك   - من  من االستراتيجيات للحد  مجموعة  تنفيذ 

 .السلبي

إيعاز من بتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعها 

 مقرر اللجنة.

وينفذ  قراراتها في اليوم التالي للمخالفة  وتختص  

 اللجنة باإليقاف وحسم الدرجة

االجتماعي خصائي اال /ويتولى املرشد الكاديمي 

مسؤولية متابعة اجراءات تعديل سلوك الطالب 

 راسة حالته.بفتح ملف لد

ــــوع  ــ ـ ـــم مجمـ ــ ـ ــ ـ ـــــال حسـ ـ ــ ـ ـــي حـ ـ ــ ـ ـــى ،  10*** فـ ــ ـ ــ ـ ـــة االولـ ــ ـ ــ ـ ــــات الدرجـ ــ ـ ـــــن مخالفـ ـ ــ ـ ـــــات مـ ـ ــ ـ ـــــتم درجـ ـ ــ ـ ـــ  يـ ــ ـ ــ ـ ـــ  حسـ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ومتابعتـ ـ ــ ـ ــــة للطالـ ــ ـ ـــة حالـ ــ ـ ــ ـ ـــــف دراسـ ـ ــ ـ ــــتا ملـ ــ ـ فـ

إدارة   السلوك.توصيات لجنة 

الدرجة 

الثانية 

)متوسطة 

 الخطورة(

 4 حال ارتكابها

تعهد   الخطي التنبيهصدار  إ - الطالب على  وتوقيع    الول 

 (9موذج رقم الن) حسب  عدم تكرار املخالفةب

للطالحالة  ال ملف دراسة    استكمال - الب من قبل  فردية 

 االخصائي االجتماعي/    كاديمياملرشد ال

للمخالفة يتم   - التالي    استدعاء ولي أمر الطالب في اليوم 

سلوك   هتوقيعو   .ابنهعلى اتفاقية بتعديل 

توجيه. - لجلسات  سلوك الطالب وخضوعه   مراقبة 

املدير  نائب  أو  الطلبة  وحدة شؤون  رئيس  يقوم 

 لشؤون الطلبة بإصدار اإلنذار .

 

إجتماعي بدراسة  يقوم املرشد الكاديمي/أخصائي 

 الحالة .

 

املدير  نائب  أو  الطلبة  وحدة شؤون  رئيس  يقوم 

على  والطالب  المر  ولي  بتوقيع  الطلبة  لشؤون 

 اتفاقية تعديل السلوك.

حال تكرارها  

 ىالول للمرة 
8 

  يقاف الطالب  إ
 
عن يومين،  مؤقتا مع تكليفه بما ال يزيد 

النموذج )، حسب بواجبات دراسية داخل املدرسة

12) 

 .السلوك باملدرسة  إدارةلجنة    العرض على -

الثاني بحق الطالب و نذار  صدار اإلإ -  ولي أمره.الكتابي 

سلوك    نفيذ مجموعةت -  .الطالباالستراتيجيات لتعديل 

إيعاز من بتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعها 

نفذ قراراتها في اليوم التالي تواللجنة.  مقرر

 للمخالفة 

 تختص اللجنة باإليقاف وحسم الدرجة.

يتولى املرشد الكاديمي / الخصائي االجتماعي 

مسؤولية متابعة إجراءات تقويم سلوك الطالب 

 بفتح ملف لدراسة حالته.

شؤون الطلبة أو املرشد يتولى نائب املدير ل

الكاديمي / االخصائي االجتماعي تحمل مسؤولية 

 متابعة الطالب أثناء إيقافه داخل املدرسة.
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درجة  

 املخالفة
 التكرار

درجة  

 الحسم
 املسؤوليات والصالحيات اإلجراءات

الدرجة 

الثانية 

)متوسطة 

 الخطورة

حال تكرارها  

 ةالثانيللمرة 
8 

القرار   - واتخاذ  السلوك  إدارة  للجنة  فوري  انعقاد 

 املناسب.

من يوم  إ - الطالب  مع تكليفه بواجبات  أ  3ى  إل يقاف  يام 

   .داخل املدرسة دراسية

 جهة مختصة بالسلوك لدراسة امللف حسب طلب دعم -

 (13رقم النموذج  )

النهائيإ -  وولي أمره.  بحق الطالب  صدار اإلنذار 

عدم   - حال  في  أخرى  مدرسة  إلى   
 
تأديبيا الطالب  نقل 

سلوكه مع اعت  النموذج) املراقبة املتواصلة حسبدال 

 (.14 رقم

من  إيعازتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعها ب

 .وتختص اللجنة اللجنة قررامل

باإليقاف وحسم الدرجة  تختص اللجنة  -

تقويم السلوك وإصدار قرار جهة مخاطبة و

 النقل.

املرشد  - أو  الطلبة  لشؤون  املدير  نائب  يتولى 

الكاديمي/االخصائي االجتماعي تحمل مسؤولية 

 متابعة الطالب أثناء إيقافه داخل املدرسة.

من  - الطالب  نقل  موضوع  النطاق  مدراء  يتابع 

 املدرسة.

 
حالة للطال  ومتابعت  حس  توصيات لجنة ملف ، يتم  فتا درجة الثانيةمن مخالفات ال ةدرج  20 مجموع *** في  حال حسم دراسة 

 إدارة السلوك.

الدرجة 

الثالثة 

 )الخطيرة(

 12 حال ارتكابها

 )داخل حرم املدرسة(. الدراسةلطالب عن فوري ليقاف إ -

 القرارات املناسبة.  اتخاذو دارة السلوك إانعقاد فوري للجنة  -

)مثل  للجهة    الطالب  تحويلقرار   - تقويم املختصة  جهات 

الو  السلوك( أسابيع حسبللمرة  ثالثة  تزيد عن  ال   لى ملدة 

 (15رقم  النموذج)

 القرار.و  اإلنذار استدعاء فوري لولي المر وتوقيعه على -

تقارير تطور   - قبل احالة  متابعة واستالم  من  الجهة لطالب 

 املختصة )مثل جهات تقويم السلوك(

من إيعاز بتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعها 

 اللجنة مقرر

تختص اللجنة باإليقاف وحسم الدرجة  -

 .  املختصةللجهة  الطالب تحويلقرار وإصدار 

االجتم - الكاديمي/االخصائي  املرشد  اعي يتولى 

قرارات  وتنفيذ  المر  ولي  استدعاء  مسؤولية 

 اللجنة واملتابعة مع جهات تقويم السلوك.

 12 حال تكرارها

لفوريقاف  إ - الدراسةي  عن  التحقيق   لطالب  انتهاء  لفترة 

 خارج حرم املدرسة.

للجنة   - فوري  القرارإانعقاد  التخاذ  السلوك  املناسب   دارة 

 بشأن إيقاف الطالب حتى نهاية الفصل الدراس ي وتحويله إلى

 (.16) رقمالنموذج )حسب جهات تقويم السلوك

 واستالم قرار اللجنة.استدعاء فوري لولي المر  -

 املختصة )مثل جهات تقويم السلوك(للجهة  الطالب تحويل -

الثانية والخيرة.  للمرة 

إلى  اعتدالعدم في حال  - مدرسة السلوك، يتم نقل الطالب 

    أخرى
 
تأديبيا  

 
للعمليات نقال املساعد  الوكيل  من  بقرار 

يتم نقل الطالب بالنسبة للمدارس الحكومية. ويتم  املدرسية

أخرىإلى       مدرسة 
 
تأديبيا املساعد نقال   الوكيل  من  بقرار 

للمدارس الخاصة.  للرقابة بالنسبة 

من  إيعازبتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعها 

 اللجنة مقرر

تختص اللجنة باإليقاف وحسم الدرجة  -

 .  املختصةللجهة  الطالب تحويلقرار وإصدار 

االجتماعي  - الكاديمي/االخصائي  املرشد  يتولى 

قرارات  وتنفيذ  المر  ولي  استدعاء  مسؤولية 

 اللجنة واملتابعة مع جهات تقويم السلوك.

تتم إجراءات نقل الطالب إلى مدرسة أخرى من  -

 خالل مدراء النطاق.

من  - الطالب  نقل  إجراءات  النطاق  مدراء  يتابع 

النموذج  حسب  أخرى  مدرسة  إلى  مدرسته 

 املعتمد في الالئحة.
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درجة  

 املخالفة
 التكرار

درجة  

 الحسم
 املسؤوليات والصالحيات اإلجراءات

الدرجة 

الرابعة  

)شديدة 

 الخطورة(

 حال ارتكابها

رسوب في 

مادة  

السلوك  

أو  

الفصل 

النهائي  

 للطالب

تبليغ يقوم مدير املدرسة أو نائبه أو ضابط السلوك ب .1

والجهات املختصة القانونيةإدارة الشؤون   بالوزارة 

 .حال ارتكاب املخالفة

و  .2 المر  ولي  لاليقاف  اإل إبالغ  عن  فوري  الدراسة لطالب 

. عمل يومي اهاأقصوذلك في مدة حين اكتمال التحقيق ل

استمرار التحقيق اإليقاف    ويجوز  من  االنتهاء  لحين 

من بقرار  الوزارة    القانوني  الكاديمية للشؤون  وكيل 

 .للتعليم العام

3.   
 
اجتماعا السلوك  إدارة  لجنة   فوريتعقد 

 
املوضوع ل  ا رفع 

شارحة   معها  و بمذكرة  املخالفات مرفق  تثبت  الدلة التي 

 وكيل الوزارة للشؤون الكاديمية للتعليم العام إلى    املرتكبة

يكلف عنه املختصة  أو من  ليصدر القرار بإحالته للجهة 

 .لشؤون القانونيةع إدارة ابالتنسيق م

في ارتكاب املخالفة فور  ستخدمةامل تاو دالالتحفظ على  .4

 .للجهات المنيةبغرض تسليمها  هاحدوث

أو ضابط السلوك  يتولى   نائبه  مسؤولية املدير أو 

بما ال يخل في حال ارتكاب املخالفة التبليغ الفوري 

الجميع في حال عدم التبليغ.  مساءلة 

إدارة    - لجنة  اإلجراءات تختص  بإتخاذ  السلوك 

 التالية:

ر الرسوب في مادة السلوك أو قراإصدار  .1

الفصل النهائي للطالب حسب مدى جسامة 

 املخالفة

معها  و مذكرة  إعداد   .2 تثبت مرفق  التي  الدلة 

للشؤون إلى    ورفعها  املخالفات الوزارة  وكيل 

 .الكاديمية للتعليم العام

توجيه املرشد االكاديمي / االخصائي االجتماعي   .3

مهامه وأدوار   ملتابعة اإلجراءات الخرى ه حسب 

 الواردة في الالئحة.

 اإلجراءاتملخص 

 

 

  

 حال ارتكابها درجة املخالفة
  التكرار

 الثالث الثاني  األول

مخالفات  

الدرجة الولى  

 )البسيطة(

 حسم نصف الدرجة تنبيه خطي تنبيه شفهي
من أو   حسم الدرجة كاملة خذ تعهد 

 الطالب وولي االمر  

ما يساو  جمالي الحسم املتراكمإاذا وصل   مخالفات الدجة األولى من نوع أو أكثر إلى  درجات أو أكثر ،  10ي بسب  تكرار 

 دراسة حالةفتا ملف    يتم 

مخالفات  

الثانية   الدرجة 

)متوسطة 

 الخطورة(

 تنبيه خطي
حسم نصف 

 الدرجة

وأخذ تعهد    حسم الدرجة كاملة

 من الطالب وولي االمر
 

مخالفات الدرجة الثانية من نوع أو أكثر إلى ما يساوي  املتراكمجمالي الحسم إاذا وصل   درجة أو أكثر ،   20بسب  تكرار 

ملف يتم  حالةفتا   دراسة 
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 حال ارتكابها درجة املخالفة
  التكرار

 الثالث  الثاني  األول

مخالفات  

الثالثة   الدرجة 

 )الخطيرة(

  حسم الدرجة كاملة

اتخاذ اإلجراءات   و

 8  الواردة باملادة

حسم الدرجة 

اتخاذ    و  كاملة

اإلجراءات  

 8  الواردة باملادة

  

مخالفات  

الدرجة الرابعة  

)شديدة 

 الخطورة(

   8 تخاذ اإلجراءات الواردة باملادةا

رصدها وتوثيقها  .2 يتم  داخل الصف،  مخالفة   .علمامل منفي حالة حدوث 

رفعها  .3 يتم  حدوث مخالفة خارج الصف،  االجتماعي، رئيس وحدة شؤون الطلبة  خصائي  كاديمي، اال املرشد الاملسؤول )ى اإلداري  إلفي حالة 

مدير املدرسة(. أو  لشؤون الطلبة  نائب املدير   أو 

مع املدرسة  الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه في حال امتناع ولي المر عن .4 الطالب،    أو التعاون  بمخالفات سلوك  فيما يتعلق 

تحويل   الالزم   إدارة  إلى  املوضوعيتم  إلجراء  القانونية  المر  خطارإويتم    ،الشؤون  الرسائل    ولي  نظام  من  نصية  رسالة  أو  رسمي  بخطاب 

 .للوزارة  الرسمي

وتوصية املؤسسات التخصصية .5 تقييم  حسب  الطالب  سلوك  تقويم  إمكانية  حال عدم  الدراس ي  في  العام  نهاية  يتم  في  وكيل  ،  قرار  إصدار 

الكاديمية  الوزارة   والحرمان الكامل من  ب للشؤون  قيده في املدارس  بإيقاف  املستمر  إلواالنتقال    هاااللتحاق  مراقبة  املتكامل  ى التعليم  مع 

فيها  (17رقم النموذج  )  حسب سلوكه 

مؤسساتيتخذ قرار  .6 من جميع  النهائي  نفاذ كل وسائل العالج  العام التعليم الفصل   (18 رقمالنموذج  )  حسب  في حالة 
 

 (9املادة )

 ضوابط تطبيق االجراءات

والنفسية   والتربوية  دراسة السباب املؤدية لحدوث املخالفة، مع مراعاة ظروف الطالب االجتماعية  يتم  واملادي قبل تطبيق اإلجراءات،    ةوالصحية 

تكرارها فيها املخالفة ومدى   .واملالبسات التي حدثت 

أساس احترام شخصيت   ا الطال  على  أسالي  تعزيز السلوك على تعديل السلوك، ومشاعرهلتعامل مع   وفق الضوابط التالية: وتقديم 

الطالب. .1 مع تقّبل  يتالءم  بما  السلوك  لتعديل  املستخدمة  في الساليب   التنوع 

أو اإلذالل الشخص ي. .2 أو اإلهانة، أو التهكم،  النفس ي، أو التجريح،  واإليذاء  القسوة   تجنب 
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الطلبة.في  عميم  التعدم   .3 لخطأ ارتكبه أحد  أو املدرسة  متعلمي الصف  على جميع  اإلجراءات   تطبيق 

ودرجته. .4 لنوع السلوك  ا  تبع  في الوقت املناسب  اإلجراءات   تطبيق 

باملدرسة. .5 بين الطلبة  واملساواة في املعاملة  العدل   تحقيق 

نمو  .6 ملرحلة  املتخذة  تكرار  مالءمة اإلجراءات  والخذ في االعتبار  لطبيعة السلوك،  الخاصة، وكذلك  مع الخذ في االعتبار احتياجاته  الطالب، 

درجتها. أو   املخالفات السلوكية 

التعديل. .7 بتطبيق  قبل البدء  ارتكبه الطالب  الذي  غير اإليجابي  لنوع السلوك  الدقيق   ضمان التحديد 

دون  .8 عقوبة على الطالب  أي  من تطبيق  وتوثيقها.الحذر  بمسؤولياتها الوقائية  قيام املدرسة   النظر إلى 

به      .9 وعدم التشهير  سرية وخصوصية الطالب   الحفاظ على 

التعامل مع  تمع املدرس ي العاملين في املجيحظر على  اإلجراءات التالية عند  أي من   :الطلبةممارسة 

وأشكاله وصوره. .1 بكافة أنواعه   العقاب البدني 

 الغذائية.  الحرمان من تناول الوجبات .2

به. .3 واالستهزاء  منه  أو السخرية  الطالب   استفزاز 

قضاء الحاجة. .4 من   منع الطالب 

أو التهديد. .5 كاإلهانة اللفظية   العقاب النفس ي 

أو حجزه في املدرسة. .6 حرية الطالب   تقييد 

لجنة إدارة السلوك. .7 فردي دون قرار  بقرار  الشخصية  ممتلكات الطالب   حجز 

ا .8 في املواّد  الدرجات  بذلك.تخفيض  أو التهديد   لدراسية 

فردي، وترك الطالب .9 بقرار  الدراس ي  اليوم   دون إشراف.    الطرد من الحصة أو النشاط أو املدرسة أثناء 

لجنة إدارة السلوك .10 فردي دون قرار  بقرار  والرحالت  من املشاركة في الفعاليات   ..حرمان الطالب 

وذوي العالقة املسؤولية   .11 كل املعنيين  وتكراره.يتحمل  درجة خطورته  حسب  السلوك  تعديل  بهم في   املنوطة 

وتعديله،   .12 السلوك  توجيه  في إطار  يكون الو تطبق الساليب  أو االنتقام.   بدافع الغضب 

لجنة إدارة السلوك. .13 وفق تقدير  واللوائح  ا للنظم  مخالف  يعتبر  ما هو شبيه بهذه اإلجراءات   كل 
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 (10املادة )

 والفصل الحضور والغياب

الصادرة بهذا الخصوص واللوائح  للقوانين  دون عذر  بعذر أو  سواء  والغياب  احتساب الحضور  وإجراءات  آلية   .تخضع 

 

 (11) املادة

 واالخالل بنظام اإلمتحاناتالغش 

إجراءات   الصادرة بهذا الخصوص.  الغش وقائعتخضع  واللوائح   للقوانين 
 

 (12املادة )

 ذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم

ولدي أالتأكد   .1 تقييمه  قد تم  من ذوي االحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم  دعم التربية   هن الطالب  من مراكز  الشامل واملعتمد  التقرير 

ضمن فئات اإلعاقة املعتمدة تصنيفه   .الخاصة وتم 

مخالفة سلوكية،  ف .2 لي  ذوي االحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم  من  لجنة إدارة السلوك     ي حال ارتكاب الطالب  بين  التنسيق  يتم 

مدى عالقة املخالفة  وفريق الدعم املدرس ي في املدرسة ومركز دعم التربية   وتحديد  الصادر عن الطالب  السلوك  الخاصة وذلك لدراسة 

القيام    باإلجراءات التالية:باإلعاقة ثم 

بعد اعتماد   ▪ هذه الالئحة  املذكورة في  مخالفات السلوك  إجراءات  تطبيق  اإلعاقة يتم  بطبيعة  في حال كانت املخالفة غير مرتبطة 

الخاصة بذلك. دعم التربية   مراكز 

وتتم  إذ ▪ قبل املعنيين  من  باملخالفة  املتعلقة  للسلوك  تعديل  خطة  وتطبيق  وضع  يجب  اإلعاقة  بطبيعة  مرتبطة  كانت املخالفة  ا 

ودمجه في املدرسة. للطالب  الالزم  الدعم  تقديم  دوريا مع استمرار   متابعتها ومراجعتها 

ف .3 سابقة  للسلوك  تعديل  عليهإفي حال وجود خطة  والتعديل  مراجعتها  يتم  للمخالفةنه  املؤدي   .ا ملعالجة السلوك 

املتبع .4 السلوك  تعديل  من برامج  الهمم  الخاصة أو أصحاب  من ذوي االحتياجات  الطالب  حال عدم استفادة  تحويلهفي  يتم  معه  بيئة  إل  ة  ى 

وباعتماد إدارة التربية   الخاصة  دعم التربية  مراكز  في  متخصصة  من خالل لجنة  مناسبة لحالته  بديلة   الخاصة.أخرى 
 

 (13املادة )

ــــم ـ ـ ـ
ُّ
 التظل

 للطالب  يحق   .1
 
تظل تقديم  قرار    إدارة املدرسةعند  م أو شكوى أو ولي أمره   .(19رقم  لنموذج  )ا  حسب  لجنةال على 

ولي المر   .2 االلكترونيعن طريق    التظلميرسل   إلى الجهة املقدم إليها.سلم باليد يأو أو باالتصال الهاتفي    البريد 

فيه .3 بالبت  إدارة املدرسة  تزيد عن  خالل   تلتزم  أيام مدة ال  ولى ال ألقرار  التثبيت    ثالثة  وإبالغ   بذلك.مر  و تعديله 

عمل من   .4 بعد خمسة أيام  بشكواه  يتقدم  ولى أمره أن  أو  للطالب   .لجنةالقرار ب إبالغهتاريخ  ال يجوز 
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ثالث   في .5 رفع  أيام أو  ةحال عدم رد املدرسة خالل  له  بالرد يحق  قبول ولي المر  املدرسيةإلى    التظلم  إعتراض على عدم  للبت    قطاع العمليات 

ال تتجاوز    فيه املدرسية.  أقص ى على  سبوع كحدأخالل فترة  قطاع العمليات  تقرير عن املخالفة إلى  بتقديم  إدارة املدرسة   أن تلتزم 

من   .6 الصادر   قرار   قطاع العمليات املدرسيةيعتبر القرار 
 
 وذلكنهائي  ا

 
العام.  ا للتعليم  للشؤون االكاديمية  من وكيل الوزارة   بعد إعتماده 

 

 (14املادة )

 واختصاصاتها لجنة إدارة السلوك

إدارة السلوك:  .1  لجنة 

تشكيلها ب   لجانال هي إحدى   يجب  واملنوط التي  في اإلجراءات  املدرسة،  والنظر  والسلوكية،  التربوية  من الناحية  بها مناقشة مشكالت الطلبة 

ا لحكام هذه الالئحة وفق  املخالفين  الطلبة  بحق  تتخذ  اآلتي:و   التي  على النحو   تشكل اللجنة 

ا.مدير   •  املدرسة رئيس 

للرئيس.  نائب • ا  نائب  الكاديمي  املدير  أو نائب   املدير 

ومقرر ا.خصائي  اال /املرشد الكاديمي • ا   االجتماعي عضو 

ا. • عضو   رئيس وحدة شؤون الطلبة 

من  عضو • املدرسة   تخصص.  أي  من معلمي 

 العضو القانوني من وحدة حماية الطفل. •

مجلس أولياء المور باملدرسة • الطالبيةرئيس  وليس القضايا  الجلسات النقاشية  يحضر   ،. 

مجلس طالب املدرسة   • الثانوي )رئيس  مرحلة التعليم  ي في  الطالبية(،  وليس القضايا  الجلسات النقاشية   .حضر 

 ضابط السالمة عضوا. •

 :اختصاصاتها .2

وفقا ملا ورد بالالئحة. • التدابير  فيها وتقدير  والبت  من الطلبة  املخالفات السلوكية   دراسة 

والحد من املخالفات.  • بين الطلبة  اإليجابي  قواعد السلوك  إرساء  إجراءات   إقرار 

للطلبة. • للرعاية الشاملة  املوجهة  التربوية  لألدوار  التكامل   تحقيق 

بشأن املخالفات الت • املدرسية  املساعد لقطاع العمليات  الوزارة  ومدير القطاع ووكيل  النطاق  ملدير  ورفع التوصيات  ي  إعداد التقارير 

ا ملا هو وارد بالالئحة.    ووفق  ذلك،   تستدعي 

اجراءات   • وإقرار  للطالب  درجات السلوك  منح  في  مادة تعديل السلوك  التدقيق  في  يرسب  كل متعلم  سلوك  لتعديل  والنهائية  الفصلية 

على حدة مع مراعاة كل حالة   .السلوك، 

بعد  إ  • شهادة الطالب  وتسليم  الدرجات  برصد  املتعلقة  اإلجراءات  السلوك  جراءات  إتمام  مراعاة  مزمنية  مدة  في  تعديل  مع  ناسبة 

 .مصلحة الطالب القصوى 
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فيها • مع شكاوى وتظلمات أولياء المور والبت  ما ورد في الالئحة.  التعامل     حسب 

/ اال  • مع املرشد الكاديمي  الوقائيةخصائي  التنسيق  البرامج  لتفعيل  السلوكو   والعالجية  االجتماعي  تعديل  يلزم    برامج  بمن  واالستعانة 

نطاق املدارسالنفسيين  خصائيين  من اال   .حسب 

عن كل طالب • الصادر  السلوك  طبيعة  لدراسة  املدرس ي  فريق الدعم  مع  بشأنه.  التنسيق  واتخاذ القرار   من أصحاب الهمم 

واملكاتبات الخاصة بعمل اللجنة • وحفظ السجالت  اللجنة(التوثيق   .)مقرر 

املخالفات، مع  • ببعض  والخصوصية وخاصة املتعلقة  بالسرية  أعمالها  بعض  اللجنة  تحيط  أن  لهم عالقة    تحييديجب  العضاء الذين 

ل  الذين  املخالفين أو أولئك  أعضاء في املجتمع املدرس ي.مباشرة بالطلبة   يسوا 

منها. • ماهيتها،أسبابها، آثارها، وطرق التخلص  املنتشرة في املدرسة،  السلوكية  الظواهر   دراسة 
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 بحضور صحياملعتاد يكون إنعقاد اللجنة  •
 
يستوجب  ارئة وفي الحاالت الط نائب الرئيس أعضاء من بينهم الرئيس أو خمسةحا

 :اللجنة باالتي م تلتزوبحضور أربعة أعضاء فقط و ورا فانعقادها 

اجتماعاتال تعقد   • دورية بمعدل    هالجنة   .وكلما دعت الحاجة النعقادها  أسبوعفي كل اجتماع بصفة 

من رئيسها أو للنظر  تعقد   • في املخالفات املحالة للجنة  للبت  التكريم  اللجنة اجتماعات طارئة بدعوة من رئيس اللجنة  برامج  تحديد  في 

من الطلبة. ا  سلوكي   للمتميزين 

مع  • من كل عام، ومثله  مع نهاية كل فصل دراس ي  ا  ا تقييمي  مسؤولية حفظ كل التقارير  تعقد اللجنة اجتماع  وتتولى  الدراس ي  نهاية العام 

االجتماعات تلك  عن   .الناتجة 

وعدم االعتماد على   • الدراس ي،  خالل العام  إلى سجالت الطالب  والرجوع  باللجنة  بالتشاور مع املختصين  الطالب  درجة سلوك  اعتماد 

شخصية.  اجتهادات 

هذه  • فور صدور  ا  مشكلة تلقائي   الالئحة.تعتبر اللجنة 

ال حتصدر اللجنة قراراتها باإلجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الصوات يرجح القرار املؤيد له الرئيس أو نائب الرئيس في 

 غياب الرئيس .
 

)مرشد أكاديمي/ .4 اللجنة   :إجتماعي(اخصائي مقرر 

 يتولى مقرر اللجنة القيام باإلجراءات التالية:

تم اتخاذهاجميع  على  حفظ سجل يحتوي   • التي  واإلجراءات  واملالحظات االنضباطية   .املخالفات 

واعدادها وتوثيق القر   حفظ • تنفيذها.امحاضر االجتماعات  ومتابعة   رات 

ملوعد االجتماععوة أعضاد • باملوضوعات التي ستناقشها اللجنة.  ء اللجنة   وإعداد أجندة 

بدوره حسب املشار   • كل  ليقوم  مع ضابط السالمة ووحدة شؤون الطلبة  في املادة إالتنسيق   (15)ليه 
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 (15)املادة 

 املؤسسات التعليميةومسؤوليات األطراف املعنية في  أدوار 

األمر  .1  ولي 

تعهد خطي للمدرسة   • فيه بإطالعه  تقديم  إدارة على  يقر  أحكامها الئحة  باحترام  ويقر  الطلبة،  ما والعمل  سلوك    حسب فيها ما وردبكل 

رقم   (1)النموذج 

من املشكالت   • والرعاية، والحرص على الحد  بالتشجيع  وتعهده  اإليجابية  أبنائه.تحفيز السلوكيات  لدى   السلوكية 

مسؤولون عن مستقبل وطنهم. • وأنهم  ومجتمعهم  دينهم  بقيم  دائما  وتذكيرهم  البناء  لدى   غرس االنضباط الذاتي 

من قبل إدارة املدرسة. • متى ُدعي لذلك  والتوعوية  والفعاليات التثقيفية  االجتماعات  بحضور   االلتزام 

معها    • والتعاون  باحتياجات ابنه  منها. إخطار املدرسة  قد يعاني  التي   لحل املشكالت السلوكية 

واملستندات   • ضوء الوثائق  في  القيمة  فقده، وتحدد  أو  في إتالفه  ابنه  ما تسبب  استبدال  قيمة إصالح أو  بسداد  ولي أمر الطالب  التزام 

من   وبقرار  لذلك   لجنة.ال املؤيدة 

وفق ما ورد في قانون • كاملة تجاه الطالب  بمسؤوليته  وحماية الطفل   االلتزام  في الدولة.حقوق  الخرى   والقوانين 

ثب • حال  إهمال  ت  و في  أو  المر عن  تقصير  قانون حقوق    ابنهحقوق  ولي  بموجب  املرسومة  اإلجراءات  بشأنه  يتبع  بالتعليم،  الخاصة 

)قانون وديمة(.  الطفل 

المر   • ولي  امتناع  حالة  أو    عنفي  املدرسة  قرارات  مع  عن    تحملالتجاوب  يتم  مسؤوليته  املخالف،  ابنه  الجهات   رفعسلوك  إلى  المر 

في الوزارة. عن طريق إدارة الشؤون القانونية   املختصة 

ورد في الئحة أولياء المور • بما   .هاصدور وقت   ،االلتزام 

 

 :الطال  .2

ا.   • ذاتي  ا 
 
 يكون منضبط

املواعيد. • على  واملواظبة  بالحضور   يلتزم 

ويتحلى   • وسلوكه  مسؤولية تعلمه  تعلمه.يتحمل  تجاه  إيجابية   بمواقف 

املتميز.   • معايير السلوك  تحقيق  ويسعى إلى  اإليجابي  بالسلوك   يلتزم 

مسؤول. • معها كشخص  ويتعامل  في الالئحة  الواردة  القوانين  باحترام   يلتزم 

والجسدية. • ومواهبه الذهنية  قدراته  وتطوير  إلثبات ذاته  في الحياة املدرسية  بفعالية  ويشارك  اآلخرين   يحترم 

املثلى.   • بالصورة  تقويم سلوكه  تخص  التي  االجتماعات املدرسية  مدرسته في  تمثيل   يحرص على 

مشاعرهم. • ويراعي  املختلفة   يعي سمات اآلخرين 

بشأن صحته وسالمته. • واعية  قرارات   يتخذ 

وقيم   • الخرى  وعاداتها وتقاليدها وثقافات العالم  دولة اإلمارات  لثقافة  ا وتقدير ا  فهم  ودورها في املجتمع اإلماراتي.يظهر   اإلسالم 
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الوسط   • في  الليفة  والحيوانات  والكهرباء، النبات  املاء  )ترشيد استهالك  بها  إلحاق الذى  ويتجّنب  مدرسته  في  الطبيعية  البيئة  يحترم 

 .املدرس ي(

املعلم: .3  املعلم ومساعد 

الساس ي في   • من إعداد أكاديمي ومنهي، يقع عليه الدور  يملكه  بما  روحاملعلم  نفوس تنمية  في  الصالحة  واملواطنة  الوطني   .طالبه  االنتماء 

مستمر. • نحو  بتطبيقها على  ويلتزم  بالالئحة  الخاصة  كل اإلجراءات  لع على 
ّ
 يط

للطلبة   • واالحترام  على اإلنصاف  باملعاملة الحسنة القائمة  ة.يلتزم 
ّ
 كاف

والفعل. • في القول  اإليجابي  الحسنة للسلوك   يمثل القدوة 

جميع الوقات. • في  لجميع الطلبة  بيئة آمنة  بتهيئة   يلتزم 

مع املخالفات. • والتعامل  واملتميز  اإليجابي  السلوك  تعزيز   يسهم في وضع آليات 

فرص املشاركة في   • لهم  ويتيح  للطلبة،  الالئحة  توضيح   تطبيقها.يساهم في 

املناخ اإليجابي. • دعم وتعزيز  من أجل  الطراف املعنية  مع جميع  باستمرار  ويتواصل  روح التعاون   يبدي 

تحليلها.    • واملخالفات واملشاركة في  واملتميزة  اإليجابية  ويسهم في رصد وحصر السلوكيات  باستمرار  الطلبة  بيانات سلوك  على  لع 
ّ
 يط

تنفيذ الخطة التربوية   • ويدعم  أصحاب الهمم.يشارك  للطلبة   الفردية 
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واملجتمع املدرس ي. • وأثرها على سالمة الفرد  والفردية  الجماعية  السلوكية  الظواهر  لتحديد  بشكل عام  الطلبة  سلوك   يراقب 

وتحفي • تشجيع  على  ويعمل  املعتمدة  النماذج  وباستخدام  املدرسة  املسؤولين في  مع  بالتنسيق  هذه الالئحة  بتطبيق  ممارسات يقوم  ز 

بين الطلبة. واملتميز  اإليجابي   السلوك 

يحتوي   • بسجل  تم اتخاذها.على  يحتفظ  التي  واإلجراءات  املخالفات واملالحظات االنضباطية   جميع 

على سلوك  ي  • ا  املؤثرة سلب  واملتميز.  الطلبةستبعد املصادر  اإليجابي  تشجيع السلوك  عن طريق  تأثيرها عليهم  تقليص   ويسعى إلى 

واملرشد الكاديمي يشارك امل • ونائبه ومن له عالقة في املجتمع املدرس ي في حصر  خصائي  اال /علم  واملدير  ورئيس شؤون الطلبة  االجتماعي 

وتحفيز ممارسات السلوك   وتحليلها،  مع املخالفات بأنواعها  التعامل  ووضع خطط وتطبيق إجراءات  املؤثرة على سلوك الطلبة  العوامل 

بين ا واملتميز   لطلبة.اإليجابي 

معها في حال حدوث أي طارئ أو حاالت    ويتابع  يتواصل • والتعاون  نطاق صالحياتها إلبالغها  تقع املدرسة ضمن  مع الجهات المنية التي 

ما تقرره لجنة إدارة السلوك هذه الجهات، وذلك حسب  تدخل   تستدعي 

   االجتماعيخصائي ال او ديمي األكااملرشد  .5

و والتو طالع  اال  • الالئحة.  لل رشاد اإل عية  فيما يخص  وأولياء المور   طلبة 

السلوك.ي قدت  • ضمن الئحة  منهجية العمل  يبين  بشكل دوري  لجنة السلوك   / نائبه  املدرسة أو  املطلوبة ملدير  والوثائق  التقارير   م 

للطلبة. • واملتميز  اإليجابي  وتشجيع السلوك  السلبي  للحد من السلوك  والعالجية  للبرامج الوقائية   يخطط 
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وعرض • ا،  وتوثيقها كتابي  ذي املخالفات املتكررة  للطالب  الحالة االجتماعية  بدراسة  سلوك    ملف  يقوم  لجنة إدارة  الحالة على  دراسة 

الكتابية. موافقة الطالب  بعد الحصول على   الطلبة 

ومتابعتها. • للطلبة  الحاالت السلوكية  بدراسة   يقوم 

للجنة.   • مقرر ا  كونه  الطلبة  لجنة إدارة سلوك  في   يساهم بفعالية 

الحاالت الفردية   • الالزمة  ل يتابع  باإلجراءات  ويقوم  والتعاو ل لطلبة  وأولياء أمورهم.لتواصل  معلميهم  مع   ن 

•  . والدراسية واملدرسة وتوعية أولياء المور بأهمية دورهم في متابعة وعالج مشاكل أبنائهم السلوكية  بين البيت  توثيق الروابط   يعمل على 

الوق • أهداف البرامج  فاعلة لتحقيق  باعتبارها أداة  من النشاطات غير الصفية  لالستفادة  مع إدارة املدرسة  لهذه  ينسق  والعالجية  ائية 

 الفئة.

تنفيذ   • ويتابع  الوزارة  قبل  من  املعتمدة  املختصة  للجهات  عالجها  يصعب  مشكالت سلوكية  من  تعاني  التي  الحاالت  بإحالة  يوص ي 

مع الحاالت.  املتعاملين  االختصاصين  بتقرير   التوصيات الواردة 

ومع اال  • مباشرة مع ممرض املدرسة  الخاصة.خصائيين  يتعامل  للحاالت السلوكية   املباشرين 

لهم.يدعم   • الداعمة  مع الجهات املعنية  وييسر عملية التواصل  لصحاب الهمم  الفردية  الخطة التربوية  تطبيق   عملية 

مع الحاالت.  • االختصاصين املتعاملين  بتقرير  تنفيذ كل التوصيات الواردة   يتابع 

وأولياء الم • والتعليمي  املدرسة وشرحها للكادر اإلداري  في  السلوكية  بالالئحة  من  نشر الوعي  مع رئيس وحدة شؤون الطلبة  بالتعاون  ور 

تنفيذ ورش   وتصميمال خالل   والنشرات املختصرة.  امللصقات  عمل 
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وأولياء المور.  • العاملين  بمشاركة  واملتميز  اإليجابي  متكامل لتعزيز السلوك  مخطط   املساهمة في وضع 

با • العاملين  على جميع  الالئحة  تعميم  من  بتطبيقها.التأكد  وأولياء المور والتزامهم  والطلبة   ملدرسة 

واملرشد الكاديمي • وضباط السالمة  املعلمين  بواسطة  واملتميز وحفظها وإدامتها  اإليجابي  ،   االجتماعيخصائي  اال /رصد درجات السلوك 

اإليجابي. بحسم املخالفات وإضافة السلوك  اإلجمالية   وحساب درجات السلوك 

من   • إليها.التأكد  يسهل الرجوع  الخاصة باملخالفات وحفظها في سجالت إلكترونية  واإلجراءات   استكمال الوثائق 

االحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. • لذوي  السلوكية  الخطط العالجية  تنفيذ   متابعة 

وتعزيز ا • تعديل  مقترحات تساهم في  واملخالفات وتقديم  واملتميز  اإليجابي  بيانات السلوك  جميع   لسلوك.تحليل 

برامج التكريم. • على  واإلشراف  للمتميزين،  وبرامج التحفيز  بين الطلبة  اإليجابي  السلوك  تعزيز   وضع خطة 

مع   • بالتعاون  المور  وأولياء  والتعليمي  اإلداري  للكادر  وشرحها  املدرسة  في  السلوكية  بالالئحة  الوعي    ن الكاديميياملرشدين  نشر 

تنخصائيين  اال / امللصقافيذ ورش عمل االجتماعيين  من خالل  املختصر   توتصميم   .ةوالنشرات 
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باملدرسة. • لجنة إدارة السلوك  لكل اجتماعات  سنوي(  )أسبوعي، شهري،  دوري  مخطط   إعداد 

التدريسية   • للهيئات  االحتياجات التدريبية  في إدارة السلوك.تحديد  لتطوير كفاءاتهم  الالزم  وتوفير الدعم   واإلدارية 

الالئحة.   • تطبيق  فيما يخص  التدريسية  الهيئة  تدريب   املشاركة في 

بهذه الالئحة. • املتعلقة  واإلجراءات  بالقرارات  التام  االلتزام  لضمان  والطلبة  مع كل العاملين  املباشر   التواصل 

وا • املباشر على اللجان  واملجالس الخاصة بشؤون الطلبة.  اإلشراف   لفرق 

أدوار ومسؤوليات كل منهم. • يسهل تنفيذ  وأولياء المور بما  وإدارة املدرسة  بين املعلمين  الفعال   التنسيق 

تنفيذ   • من النشاط االجتماعي أو  أو  من الفسحة  مع املخالفات كاالستثناء  التعامل  إجراءات  عند تطبيق  الطلبة  الكامل على  اإلشراف 

معتمدة.الطا بأعمال مدرسية  واجبات أو تكليفه  بإنجاز  من خالل تكليفه  وإشغال الطالب  داخل املدرسة،  للعقاب   لب 

ولي ال  • تعهد على  الطلبة.أخذ  إدارة سلوك  باالطالع على الئحة   مر 

حال غيابه. • في  تطبيق الالئحة  فيما يخص  مدير املدرسة  بصالحيات   القيام 
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تعليمي • تطبيق الالئحة.  توفير بيئة  تدعم  آمنة وصحية وسليمة   ة 

أو تغيير. • تعديل  من  وما يطرأ عليها  هذه الالئحة  وولي أمره بأحكام  الطالب  بتعريف   االلتزام 

تطبيق الالئحة. • يوضح أدوار ومسؤوليات كل منهم في  لكل العاملين في املدرسة  نظام داخلي   إرساء 

والت • املنهي  تنفيذ خطط التطوير  على  تطبيق الالئحة.اإلشراف  فيما يخص  التدريسية  للهيئة   دريب 

واال  • الشخص ي  الطلبة  بتطور  لإلحاطة  واإلدارية  التدريسية  للهيئة  الدوار  من  منظومة متكاملة  إرساء  على  والقيمي  جتماعي  اإلشراف 

املدرس ي. مجتمعهم  تجاه  بمسؤوليتهم   ورفع وعيهم 

باملدرسة.  • إدارة السلوك  للجنة  الخاصة بأولياء المور وتحويلها  والتظلمات   تلقي الشكاوى 

و  • نظام   إيجادتوفير إحاطة كاملة بأصحاب الهمم  مع بقية أفراد املجتمع املدرس ي، على أن يكون لهم  فعال إلدماجهم في بيئة التعلم  إطار 

الفردية. يلبي احتياجاتهم   للمتابعة 

على املجتمع التعليمي.الحرص على إرسا • وتعميمه  واملتميز  اإليجابي  فعال إلدارة السلوك  نظام   ء 

على املجتمع التعليمي. • تعميمه  والحرص على  نظام فعال ملعالجة املخالفات   إرساء 

بشكل فاعل.  • للطلبة  املتكاملة  تدعم جهود املدرسة في التنشئة  لجان وفرق ومجالس   تشكيل 

بالبيانات املتعلقة   • تحسين أداء الطلبة.اإلملام  الهادفة إلى  وقيادة عمليات التخطيط  وتحليلها،   بالسلوك 

واملجتمع التعليمي. • من رئيس وحدة شؤون الطلبة  املقدمة  حيال املقترحات التطويرية  الالزم   إجراء 
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 ولأمدير  .9

بإدارة السلوك  مديري تعريف   • فيما يتعلق  تقرها الوزارة  التي  العمل  وإجراءات  بالالئحة     املدارس 

و  • ملحتوى  الفعال  والتنفيذ  التطبيق  الدراسية.إمساعدة مديري املدارس على  املرحلة  يتناسب وخصائص  وبما  الالئحة   جراءات 

بمناق • وتحليلها  التربوي  في امليدان  الالئحة  تطبيق  حول أثر  تطويرهاجمع البيانات  ونجاحها وسبل  مالءمتها    شة مدى 

 مدير النطاق .10

املدرسة • في  لجنة إدارة السلوك  تشكيل  قرار   اعتماد 

نطاقه. • مدارس  في  لجان إدارة السلوك  قرارات   اعتماد 

الو داملتعريف   • بإدارة السلوك.ل   لائ راء  فيما يتعلق  تقرها الوزارة  التي  العمل  وإجراءات  بالالئحة  الول    لمدارس  املدير  بالالئحة  )تعريف 

بإدارة السلوك فيما يتعلق  تقرها الوزارة  التي  العمل   (  وإجراءات 

الدراسية. لمدارس  ل   لائ راء الو داملمساعدة  • املرحلة  يتناسب وخصائص  وبما  الالئحة  ملحتوى واجراءات  الفعال  والتنفيذ   على التطبيق 

املنهي   • برنامج التطوير  .املشاركة في اعداد  تطبيق الالئحة  في  أداء املدارس  لتطوير   والخطط اإلجرائية 

في امليدان التربوي  • تطبيق الالئحة  مدى مالءمتها ونجاحها وسبل تطويرها.   على صعيد النطاق   جمع البيانات حول أثر  بمناقشة   وتحليلها 

تطبي • متابعة  نطاقه والعمل على  مدارس  ضمن  الطلبة  سلوك  مدرسية.جمع املقترحات الخاصة بتطوير  مبادرات  منها ضمن   ق املتميز 

لقطاع العمليات   • الوزارة املساعد  املدرسية ووكيل  ورفعها ملدير إدارة العمليات  الالئحة  تطبيق  تواجه  التي  والتحديات  رصد املشكالت 

 املدرسية.

األمور .11  مجلس أولياء 

والعمل على   • إلى تدخل  تحتاج  التي  ومخالفات الطلبة  السلوكية  الظواهر  واملشاركة في عالجها.دراسة  مواجهتها  أساليب   تحديد 

وال  • بتوعية اآلباء  ذات العالقة  واملبادرات  وبنودها وموادها.اقتراح الخطط والبرامج   مهات بالالئحة 

املتميز. • والسلوك  اإليجابي  السلوك  تعزيز  برامج  لدعم  املساندة املجتمعية  تحقيق   املساهمة في 

وتأصيل • تأكيد  في  الطلبة.  املشاركة الفاعلة  لدى  والقيم السلوكية   املفاهيم 

والتحليل.  في سجالت ما تتخذه من إجراءات وقرارات  توثيق •  خاصة للدراسة 

 

 (16)املادة 

 أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التعليمية األخرى

ا في الوزارة  التنظي  الوحداتتلتزم  ما يعادلها في  مية  واملسئوليات التالية  الاو  بتنفيذ الدوار   :جهات التعليمية 

العمليات املدرسية .1  قطاع 

بإدارة السلوك. • ذات العالقة  والقرارات  اللوائح  بجميع  ملنهاج الوزارة  املطبقة  املدارس  من التزام   التأكد 

واملحددة في   • بأدوارهم املنوطة  والنطاق  العمليات  مديري إدارات   الالئحة.ضمان قيام 

بيانات التعليم. • على كل منها، ورفعها ملركز  تمت  واإلجراءات التي  املخالفات بأنواعها  وتحليل   حصر 

برامج   • و اعتماد  الطلبة.التدريب  بإدارة سلوك  فيما يتعلق  للمدارس  املنهي   التطوير 
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الرقابة .2  قطاع 

للطلبةوالرقابة  وأدوات  إعداد آليات   • إدارة السلوك  لالئحة  العام  من امتثال مؤسسات التعليم   .للتحقق 

للطلبة • إدارة السلوك  الئحة  بتطبيق  فيما يتعلق  العام  مؤسسات التعليم  عمليات الرقابة على   .تنفيذ 

الطلبة.  رفع تقرير   • إدارة سلوك  الئحة  بشأن تطبيق   نهاية العام 

الرعاية واألنشطة .3  قطاع 

واإلجرا • الطلبةإعداد التوجيهات  بإدارة سلوك  املتعلقة  حيالها.ءات  املتخذة  واإلجراءات  ومتابعة حاالت السلوك   ، 

سلوك   • وتقويم  بشأن رعاية  وخارجها  داخل املدرسة  املنفذة  التربوية  النشطة  فرص تحسين  تنظيم  توفير  املخالفين بهدف  الطلبة 

 درجات السلوك.

الكاديمي   • اإلرشاد  وإدارة  الخاصة  التربية  إمكانيات إدارة  البدنية  ة  لصحاوإدارة  واملنهي  تسخير  التربوي  واللياقة  الجانب  لخدمة 

مع الجهات الخر  بالتنسيق  في املدارس  للطلبة  وخارجها.والسلوكي  في الوزارة   ى 

 تحسين األداءقطاع   .4

الحكومي والخاص في الدولة.   • العام  مدارس التعليم  املقدمة في كل  الطالبية  جودة خدمات الرعاية   تقييم 

أداء جميع عناصر املجتمع التعليمي. • املؤثرة على  السلوكية  العوامل   دراسة 

معلمين ومشرفين وقيادات مد  تصميم • من  للكادر التربوي  املنهي  والتطوير  التدريب  الوزارة  برامج  رؤية  لتحقيق  نطاق  رسية ومديري 

للطلبة. والرائدة  السليمة  في التنشئة   والدولة 

املناهج والتقييم .5  قطاع 

الوطنية. • والتربية  االخالقية  مثل التربية  ال سيما املواد الدراسية  من خالل املناهج  اإليجابي  السلوك   تعزيز 

 إدارة الشؤون القانونية .6

على اإلجراءات   • اليهافي الحالتدقيق  لالئحة.    االت الواردة  مع مطابقتها  على الطلبة   بشأن املخالفات املطبقة 

تن • املخالفات التي  الطلبةإحالة  بحق  جريمة جزائية   للجهات املختصة.  طوي على 

 مركز بيانات التعليم .7

ضمن اختصاصه • الدعم الفني   .تقديم 

مع أولياء أمورهم  • اإللكتروني املستمر  التواصل  التربوية.وضع آليات  العملية   لدمجهم في 

بشكل   • في الوزارة  املعنية  واإلدارات  من القطاعات  حيالها  املتخذة  واإلجراءات  املخالفات والتظلمات  وأنواع  بأعداد  بيانات  استالم 

وتحليلها.  دوري 

الراج • حسب التغذية  املستجدة  التغييرات  مادة السلوك ملواكبة  لرصد املخالفات وتقييم  البرنامج  من خالل التطبيق.  تحديث   عة 

بالوزارة.  رفع التقارير   • وعرض التوصيات على القطاعات ذات العالقة   الدورية 
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 (17)املادة 

 العامة األحكام

من  .1 يجازى كل  ذات العالقة،  العقابية  املنصوص عليها في القوانين  بالجزاءات  دون اإلخالل باملسؤولية الجزائية  أحكام هذه الالئحة  يخالف 

. باملوارد البشرية  النافذة الخاصة  واللوائح  في القوانين  الواردة   التأديبية 

حال كان الفعل .2 جزائية  في  جريمة  الطالب  ارتكبه  الرابعة  الذي  يومين    من الدرجة  على  تزيد  مؤقتا بمدة  الدراسة  عن  إيقافه  يتطلب  أو 

بالن أو حال صدور قرار  وحرمانه من الدراسة  دراسيين  النهائي  فصله  مادة السلوك أو  أو رسوبه في  مدرسة أخرى   :قل إلى 

عل  • لجنةيتعين  إلى  و رفع املوضوع بمذكرة شارحة  إدارة السلوك    ى  للتعليم  مرفق معها الثبوتيات  للشؤون الكاديمية  وكيل الوزارة 

مع   العام  بالتنسيق  للجهة املختصة  بإحالته  القرار  للتنفيذ.ليصدر   إدارة الشؤون القانونية 

ولييتم   • يتم  ب المر   إخطار  التي  ال  اتخاذها،اإلجراءات  بحق   هاجميع طالبأو املتخذة 

توقيعه   أو امتناعه عن الحضور في حال رفض ولي المر التوقيع .3 ذات الورقة املراد  ذلك في  املرشد الكاديمي وضابط  يثبت  عليها وبحضور 

ويعد   .السالمة  املخالفة  بواقعة  ولي المر  دليل على علم   توقيعهما 

التزام   .4 املدرسة   تلتزم 
 

ت ا كامال إجراءات  عقابية  السلوك،  عديل بتطبيق  إجراءات  قبل اتخاذ أية  التعزيز  التربوية    ،وأساليب  مع اتباع القواعد 

هذا ال  أهداف  تحقق  التي  اقراروالسلوكية  سلوك  توجيه  وبما يعزز   .لنحو الفض  لطلبة، 

لجنة  .5 تشكيل  مدير النطاق  في املخالفات الصادرة عن ال يتولى  والبت  النظر   .املستمر املتكاملبالتعليم    دارسينتتولى 

مع ا .6 تقويمي  إجراء  اتخاذ أي  يجوز  لجنة    لطالبال  من خالل  إال  املتكامل   إدارة  أوباملدرسة    إدارة السلوكاملخالف  املستمر  التعليم  ، مراكز 

ال  تحويل  لعملها، على    طالبويتم  املنظمة  والضوابط  لإلجراءات  ا  طبق  أو املركز  املدرسة  مدير  من  بتوجيه  اللجنة  إلى  الدارس   تكون   أنأو 

فوري  بشكل  باملخالفة، وتتم  مرتبطة   .اإلجراءات 

ا .7 إلزام  ا  أمره  وولي  لطالبيتم  تسبب  ما  أو استبدال  إصالح  قيمة  املخالف بسداد  فقده أو إ  لطالب  أو  إتالفه  في  في  القيمة  فساده، وتحدد 

لذلك واملستندات املؤيدة   .ضوء الوثائق 

ا .8 إتيان  حالة  الفصول  ب الطالب  في  قبيل امتحان  من املدرسة  النقل  تستوجب  سلوكية  أومخالفة  أداء    الدراسية  يسمح    االمتحان،أثناء 

باملدرسة  بأداء  للمتعلم لجنة خاصة    .االمتحان في 

بين املخالفات التي ارتكبها.    أكثر  طالبلل   ُرصدإذا    .9 من  املخالفة الشد عقوبة  بشأنه إجراءات  يتخذ  مخالفة في وقت واحد   من 

بينهم.  طلبةلل  مكروه  أي   حصول  لدرء  تدّخلال  مالكها  على هم  ممن باملدرسة  للعاملين  يحق .10 نشوب اشتباك أو عنف جسدي   في حال 

وإلى املدرسة  املدرسية الحافلة  متن  على  أواملدرسة    حرم  حول  غير إيجابي  سلوكحال حدوث   في .11 الرسمية    أثناءأو    من  أو الزيارات  الرحالت 

هذا  لطلبةا  على املشرف  للعامل  يحق بموجب  درجة املخالفة  حسب  الالزمة  التأديبية  اإلجراءات  يتخذ   القرارأن 

اإللكترونية   .12 الجهزة  مثل حاالت  بشأنها  قرار  إتخاذ  عليها  يتوجب  الحاالت التي  في  للنظر  الحاجة  دعت  كلما  السلوك  إدارة  لجنة  تجتمع 

توثيق  و اعادتها املصادرة   الالئحةومتابعة  الخاصة بتطبيق  رقم ،  اإلجراءات   (24،25)النماذج 
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إجراء   .13 للمدرسة  لطالبيحق  تفتيش  الجسدي وممتلكات املدرسة    عمليات  التفتيش  مقنع  عندما يتوفر   مراعيا فيها أنظمة وضوابط  سبب 

مواد "محظورة"    تمثل إنتهاكباالعتقاد بأن بحوزة الطالب 
 
املل ا ولوائح  املدرسية، وحماية  سياسة  من أجل الحفاظ على البيئة  درسة اإلماراتية 

قطع إرسال   وأجهزة  املعادن  عن  الكشف  أجهزة  استعمال  املدرسة  إلدارة  يحق  كما  املمنوعات،  عن  ينتج  محتمل  خطر  أي  من  الطلبة 

ل  دعت الحاجة  وكلما  أماكن وأوقات عشوائية  في  من وزارة التربية  املعتمدة  املتحركة   ذلكالهواتف 

 

 (18)املادة 

الوزاري   القرار  مؤس2017لسنة  (619)رقم  يلغى  في  إدارة شؤون الطلبة  العام  سم بشأن الئحة  مع هذا ال ات التعليم  تتعارض  قرارات  ،  وأي  قرار

ا  ليعمو  مع اعتبار  هذا القرار،  بموجب  الصادرة  جزء  بالالئحة  منه  املالحق املرفقة بهذا القرار  يتجزأ   .اال 

 

 (19)املادة 

هذ به اعتبار ا  اينشر  ويعمل   تاريخ صدوره.من   القرار 

 

 حسين بن إبراهيم الحمادي

 وزير التربية والتعليم

 

 .م29/10/2018:هـ   املوافق  1440 /20/02: صدر في

  



 

 في مؤسسات التعليم العام الطلبةسلوك  إدارةبشأن الئحة  م2018( لسنة 851لقرار الوزاري رقم )ا

 النماذجفهرس 

رقم 

 النموذج
 املوضوع

 ولي المر مع املدرسة تعهد خطي 1

 (املتكامل للدارسين بالتعليم املستمر)تعهد خطي 2

سلوك الطالب  سجل 3  درجات 

اجراء 4 بحجب الشهادة وتحديد  لجنة إدارة السلوك   )نهاية الفصل/ العام الدراس ي(  سلوك الطالب  تعديل قرار 

لجنة إدارة السلوك   5  بنجاحسلوك  ال  تعديل  بعد تنفيذ الطالب قرارالشهادة   بتسليمقرار 

 تقرير مخالفة 6

ثاني /تحذير/ إنذار أول/  /خطي تنبيه 7 إلى ولي المر  انذار  نهائي   إنذار 

   ولي المر خطاب إستدعاء 8

 التنبيه الشفهيمن بعد   التنبيه الخطي 9

   عن مخالفات الطالب  تعهد ولي المر 10

طالبة 11  لتقييم حالته  إحالة طالب/ 

 قرار إيقاف مؤقت من الدراسة 12

 جهات تقويم السلوكإستمارة طلب دعم  13

  إلى مدرسة أخرىالطالب   قرار نقل 14

ال  15 الطالب وتحويل ملفه إلى  تقويم  قرار بإلحاق  الثانية يةالسلوكجهات   للمرة الولى/ 

 حتى نهاية الفصل  لدراسة من ا  الطالب  قرار إيقاف 16

 للعالج والتأهيل ختصةامل  اتلجهل واملتكامل  للتعليم املستمر   هوتحويل  من الدراسة  لطالبل  نهائي فصلإخطار   17

الكاديمية  18 للشؤون     في مؤسسات التعليم العام  من الدراسةالطالب    فصل نهائي وحرمانقرار  إخطار بقرار وكيل الوزارة 

 تظلم ولي االمر 19

ــم من درجة السلوك 20  إخطار بالحسـ

 درجة السلوكتعويض   21

املتميز رصد عالمة 22  السلوك 

 حاالت الغش واالحتيال  قرار 23

 مصادرة أجهزة الكترونية 24

 أجهزة الكترونية  إعادة 25

املدرس ي 26 نهاية الدوام  الستالم ابنه / ابنته في   تعهد ولي أمر بالشخاص املخولين 

املدرس ي 27  تعهد ولي أمر بالتزام ابنه/ ابنته  بالدوام 

 املنزلطالب من باب  الاستالم إعالن ضرورة  28

  



 

رقم )1ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

( 1نموذج رقم )    

 ولي األمر ل تعهد خطي

 

ـــة  ــ ـ ـــــة لالئحـ ـ ـــــة العامـ ـ ـــةتـــــنص السياسـ ــ ـ ــــــلوك الطلبـ ـــــل إدارة سـ ـ ـــــى أن كـ ـ ـــــاملين مـــــن علـ ـ ـــــة والعـ ـ ـــــة الطلبـ ـ ـــــي املدرسـ ـ ـــــديهم  فـ ـ ـــــور لـ ـ ـــــاء المـ ـ وأوليـ

ــــع  ــ ـ ــــى الجميـ ــ ـ ــــب علـ ــ ـ ــــؤوليات يجـ ــ ـ ــــزامأدوار ومسـ ــ ـ ــــا االلتـ ــ ـ ــــل  بهـ ــ ـ ـــا يكفـ ــ ـ ــ ـ ــــب بمـ ــ ـ ــــة  /للطالـ ــ ـ ــــدارسالطالبـ ــ ـ ــــة  / والـ ــ ـ ـــــية الدارسـ ـ ــ ـ  شخصـ
 
ــــئة ــ ـ تنشـ

  ، وذلك من خالل التطبيق السليم لهذه الالئحة.ومعرفية واجتماعية متكاملة في بيئة سليمة آمنة

 

ّرا أمرهــــا  /وولــــي أمـــــره بالطالبــــة  /بنــــاء  علــــى مــــا ذكــــر أعــــاـله، يقــــر الطالــــب  ـ  ــ ـ ــــى الئحــــة إدارة ســــلوك الطلبــــة، وُيقـ ـــا قــــد اطلعــــا علـ أنهمـ

 فيها. ما وردبكل حكامها والعمل أباحترام 

  

 الصف:................  :.........................الطالبة /اسم الطال  اسم ولي األمر: ............................ 

  ………………………التاريخ التاريخ: ....................................

 …………………التوقيع: … التوقيع:............................................... 

 

 

 

 مدير املدرسةاعتماد 
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  (2)نموذج رقم 

 (املتكامل بالتعليم املستمر لدارسين ل) خطيتعهد 

 

 في بداية العام الدراس ي بموافقتهم باطالعهم على محتويات الئحة إدارة سلوك الطلبة:  التعهدهذا  علىالدارسة  /يوقع الدارس 

 

ـــة  ــ ـ ـــــة لالئحـ ـ ـــــة العامـ ـ ـــةتـــــنص السياسـ ــ ـ ــــــلوك الطلبـ ـــــل إدارة سـ ـ ـــــى أن كـ ـ ـــــاملين مـــــن علـ ـ ـــــة والعـ ـ ـــــة الطلبـ ـ ـــــي املدرسـ ـ ـــــديهم  فـ ـ ـــــور لـ ـ ـــــاء المـ ـ وأوليـ

ــــع  ــ ـ ــــى الجميـ ــ ـ ــــب علـ ــ ـ ــــؤوليات يجـ ــ ـ ــــزامأدوار ومسـ ــ ـ ــــا االلتـ ــ ـ ــــب  بهـ ــ ـ ــــل للطالـ ــ ـ ـــا يكفـ ــ ـ ــ ـ ــــة /بمـ ــ ـ ــــدارس  الطالبـ ــ ـ ــــة  /والـ ــ ـ ـــــية الدارسـ ـ ــ ـ  شخصـ
 
ــــئة ــ ـ تنشـ

 ، وذلك من خالل التطبيق السليم لهذه الالئحة. ومعرفية واجتماعية متكاملة في بيئة سليمة آمنة

 

ّر  الــــدارسبنــــاء  علــــى مــــا ذكــــر أعــــاـله، يقــــر  ـ  ــ ـ ــــع علــــى الئحــــة إدارة ســــلوك الطلبــــة، وُيقـ ــــا  بكــــلحكامهــــا والعمــــل أبــــاحترام بأنــــه قــــد اطلـ مـ

 .ورد فيها

  

 الصف:................  :........................ / الدارسة الدارساسم  اسم ولي األمر: ............................ 

  ………………………التاريخ ....................................التاريخ: 

 …………………التوقيع: … التوقيع:............................................... 

 

 

 

 املركزمدير اعتماد 
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  (3)نموذج رقم 

 سلوكالدرجات  سجل

 (20..... /20للفصل الدراس ي )األول/ الثاني/ الثالث( للعام الدراس ي ).....

 

وصف مختصر  للسلوك  

 املتميز

 املخالفة أو التعويض  أو 

 السلوك املتميزرصد درجات  

من   (20)الدرجات املمنوحة 

 املخالفاترصد درجات  

درجة   (80من  ملحسومة)الدرجات ا

 التعويض

اإلجراءات  

 املتخذة

الدرجة 

 النهائية
رقم املحور/  

 املؤشر/ املعيار

درجة املنا  

 املستحقة
 رقم املخالفة

  درجة الحسم

  بسبب املخالفة

       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

سلوك درجة مجموع 

 الفصل الدراس ي
  

 
  

  



 

رقم )4ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 

 (  (  4نموذج رقم 

 سلوك الطال  تعديل جراءإقرار لجنة إدارة السلوك بحج  الشهادة وتحديد 

 

 ................... ................. ...الطالبة /مر الطال  أالسيد ولي 

 ..........................................................الصف والشعبة ..

 

 تحية طيبة وبعد 

 

 بسبب ابنتكم  /تم حجب شهادة ابنكم بقرار من لجنة إدارة السلوك في اجتماعها بتاريخ .......................................،  و نهأنحيطكم علما ب

ورسوبه في )مادة  دارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العامإللنظم واللوائح املدرسية وما جاء في الئحة مخالفتها  /مخالفاته 

للعام     إلى خالل الفتره من    تعديل سلوكهجراء إل ................. من العام الدراس ي ............................. وتم تحديد السلوك( خالل الفص

 في الجهة التالية : )                                                                                ()         (،  الدراس ي 

 .ة نجاح وتحصيل درجة السلوك املطلوبب ة الستكمال هذه الفتر الطالبة  /تابعة الطالب تعاونكم في م  نرجو وعليه

 

 الطالبة /مر الطالب أتوقيع ولي 

 ...................الهاتف ...

 التاريخ: ......................

 

 مدير املدرسة                                                                                                         رئيس وحدة شؤون الطلبة / املرشد الكاديمي 

 

 

 /       /         م     :حرر في 
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 إمارة: ..........................

 ادارة العمليات املدرسية / 

 .........................املجلس:  

...........................  نطاق: 

 مدرسة: .........................

  (  ( 5نموذج رقم 

 بنجاحسلوك ال تعديل بعد تنفيذ الطال  قرار الشهادة  بتسليمقرار لجنة إدارة السلوك 

 

 ...............................................الطالبة  /مر الطالب أالسيد ولي 

 .......................................................الصف والشعبة ..

 

 تحية طيبة وبعد 

 

شهادة ت املوافقة على تسليمكم تمبقرار من لجنة إدارة السلوك في اجتماعها بتاريخ .......................................،  و نهأنحيطكم علما ب

دارة إمخالفاته للنظم واللوائح املدرسية وما جاء في الئحة برامج تعديل السلوك الناتجة عن اجتيازها  /اجتيازه بعد ابنتكم  /ابنكم 

             إلىخالل الفتره من     وذلكخالل الفصل ................. من العام الدراس ي .............................  مؤسسات التعليم العام سلوك الطلبة في

 . اإليجابي سلوكها  /سلوكه للمحافظة على الطالبة  /تعاونكم في متابعة الطالب   وعليه نرجو)               (،  للعام الدراس ي 

 

 مدير املدرسة                                                                                          توقيع املوظف  املسؤول 

 

 الطالبة /مر الطالب أتوقيع ولي 

 ...................الهاتف ...

 التاريخ: .....................

 /       /         م      :حرر في
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 ( 6نموذج رقم )  

 تقرير مخالفة

 

 

وصف 

 .......................املوقف:......................................................................................................................التصرف / الحادثة / 

 ............... .............................................................................................................................جراء املتخذ : اإل 

 : )حسب الئحة إدارة سلوك الطلبة(تصنيف املخالفة

o الثالثة  ةالثانية )  (  املر  ةولى  )   (   املر ال  ة)  (   املر ارتكابهاحال  درجة أولى 

o ولى )  (ال  ة)  (      املر ارتكابهاحال  درجة ثانية 

o ارتكابهاحال  درجة ثالثة)  ( 

o ولى )  (ال  ةاملر  درجة رابعة 

 

 ..................................................... الوظيفة: ................................م محرر املخالفة: اس

 .رقم الوراكل: ...................................... التوقيع: .............................مدير املدرسة......................

 الوقت: ................. التاريخ: ........................

  

 :/ الطالبة اسم الطالب

ــــف:  الصـ

 :اسم املعلم

 تاريخ الحدوث

 :املوقف

 :مكان حدوث املوقف

ــــت  :الوقـ

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

......................................................... 
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 (  (  7نموذج رقم 

 إنذار نهائي انذار ثاني /تحذير/ إنذار أول/ /خطي تنبي 

 إلى ولي األمر 

 ..........................إمارة: 

 ..…إدارة العمليات املدرسية

 ....................... املجلس: 

 نطاق: ...........................

 مدرسة: ......................... 

 

 ......................... الصف والشعبة........................................ الطالبة السيد ولي أمر الطال  /

 تحية طيبة وبعد ،،،

ـــ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــدر عن الـطـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــوم .................... املوافق .................. قد صـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  مخالفة سلوكية تمثلت في:الطالبة املذكورة  /لب املذكور ا حيث إنه في يـ

..................................................................................................................................................................... ..................................................

 ............................................................................................................................................................................................................... ........ 

م العام؛ فإنه يتوجب وملا كان هذا السلوك يخالف اللوائح والنظم املدرسية، وما ورد في الئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعلي 

ــــطر التخاذ إجراءات  ــ ـ ــــوف تضـ ــ ـ ــــة سـ ــ ـ ــــلوك، وإال فإن إدارة املدرسـ ــ ـ عليكم الحرص على متابعة الطالب للحيلولة دون تكرار مثل هذا السـ

 أخرى أشد في حال تكرار هذه املخالفة أو صدور سلوك غير مرغوب فيه مرة أخرى.

 مدير املدرسة                              توقيع املوظف املسؤول   

  .................................                 ................................  

 ..........بالعلم ..............الطالبة  /بالعلم ..................................              توقيع ولي أمر الطالب الطالبة  /توقيع الطالب 

 .......................................................... الهاتف :

  تحرير ا في :          /      /         م 

o  
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 ..........................إمارة: 

 ادارة العمليات املدرسية / 

 .......................... املجلس

 نطاق: ...........................

 مدرسة: ......................... 

 

 (  (8نموذج رقم 

 ولي األمر ستدعاءاخطاب 

 ...........................................................ة الطالبولي أمر الطالب/

 ............................بالصف:..................................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ............................املوافق ....../......./............مالرجاء منكم الحضور إلى املدرسة في يوم 

 ......................................................................................ملقابلة إدارة املدرسة ملوضوع يتعلق بإبنكم / إبنتكم.

 

 ة.الطالب طالب/شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم معنا لتحقيق مصلحة ال

 مدير/ة املدرسة                           ستالم ة على اال الطالبتوقيع الطالب/

 ...............................................  :االسم                   .............................................. سم:اال 

 ...............................................  التوقيع:                    .............................................التوقيع:

 ...............................................  التاريخ:      ............................................... التاريخ:
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  (9نموذج رقم )   

 إمارة: ..........................

 إدارة العمليات املدرسية 

 .......................... املجلس

 نطاق:........................... 

 مدرسة:.........................

 من بعد التنبي  الشفهيللطالبة  / لطال تنبي  خطي ل

 ................................  الطالبة:أتعهد أنا الطالب /

 .........................................الصف 

بأن ألتزم بقواعد السلوك والنظام داخل املدرسة، واملحافظة على مرافقها، واتباع التعليمات والنظم املدرسية، وفي حالة مخالفتي 

 لكافة اإلجراءات التي تطبقها إدارة املدرسة بحقي وفق ما جاء في 
 

لبة في مؤسسات التعليم العام، سلوك الط ةالئحة إدار أكون متحمال

ا بأنه قد تم تنبيهي بشكل شفهي أكثر من مرة على السلوكيات غير اإليجابية فيها والصادرة عني والتي تتلخص في اآلتي:  علم 

1- .......................................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................................... 

3-.......................................................................................... ............................................... 

 

   : .........................       التوقيــع: ........................./ الطالبة اسم الطالب

  املدير  نائبيعتمد 

 يرًا في:     /      /         متحر 

ـــدى   ــ ـ ــ ــ ـ ــــورة ـل ـ ــ ــ ـ ــــب وصـ ـ ــ ــ ـ ـــف الطاـل ــ ـ ــ ــ ـ ــــي مـل ـ ــ ــ ـ ــــورة فـ ـ ــ ــ ـ ـــــظ صـ ـ ــ ــ ـ ــــي وتحفـ ـ ــ ــ ـ ــــد الخطـ ـ ــ ــ ـ ـــن التعهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــورة مـ ـ ــ ــ ـ ــــر بصـ ـ ــ ــ ـ ـــي المـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــار ولـ ـ ــ ــ ـ ــــتم إخطـ ـ ــ ــ ـ ــــاديمي/ اال )ـي ـ ــ ــ ـ ــــد الكـ ـ ــ ــ ـ ـــائي املرشـ ــ ـ ــ ــ ـ خصـ

 (االجتماعي

ولي المر، االسم:    ................................................. الصلة: ......................تم إخطار 

.............................. تاريخ االتصال: ........................ الوقت: .................    رقم الهاتف: 
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 (10نموذج رقم )                           

       ................إمارة: ..........................

 ...…………إدارة العمليات املدرسية

 ....................................املجلس..........

 ..................... نطاق:........................... 

 .....................مدرسة:.........................

 / الطالبة مخالفات الطال  في حال تكرار  تعهد ولي األمر 

 ...أتعهد أنا / ..................................

 .........................الطالبةولي أمر الطالب / 

 .....في الصف: ...............................

بقواعد السلوك والنظام داخل املدرسة، واملحافظة على مرافقها، واتباع التعليمات والنظم املدرسية، وفي حالة ابنتي  / ابني  بالتزام

 لكافة اإلجراءات التي تطبقها إدارة املدرسة 
 

ما جاء في الئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم  قبحقه وفمخالفته أكون متحمال

ا بامل  العام وإنني  حطت علم 
ُ
 خالفات الصادرة عنه، والتي تمثلت في اآلتي:قد أ

1-........................................................................................................................................ 

2-........................................................................................................................................... 

3-........................................................................................................................................... 

 وهذا تعهد مني بذلك

 ..التوقيـــع: .................................                                                                  اسم ولي المر: ........................

                                                                                           ...............................الهاتف ..

  املدرسة................................. رمساعد مدييعتمد،                                                                         

 رير ا في:          /      /         متح

  



 

( رقم )11ملحق   الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 إمارة: ..........................

 ادارة العمليات املدرسية / 

 .......................... املجلس

 نطاق: ...........................

 مدرسة: ......................... 

 

 (  ( 11نموذج رقم 

 ةحالاللتقييم  إحالة طال / طالبة

 اإلجتماعي / لجنة السلوك في املدرسة      خصائي ال / ا املرشد االكاديمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ة ..................................................................الصف:..................................الطالبإليكم حالة الطالب/نحيل 

 .............................................................................................رتكابه /ها مخالفة سلوكية من الدرجة ال 

 ......................... ..........وهي .........................................................................................................................

ـــــة الطالب/ي ـ ــــى مـــــنكم متابعـ ــــ رجـ ـــــة الطالبـ ـ ـــــراك الطـــــراف املعنيـ ـ ــــة وإشـ ـــــة عالجيـ ـ ــــيلي وخطـ ــــر تفصـ ـــــة تقريـ ـ ـــــة حالتـــــه/ها ، وكتابـ ـ ة ودراسـ

 للوصول للحلول والدعم املناسب للحالة. الطالبة من معلمين وولي أمر والطالب/

 نائب مدير املدرسة توقيع                 ستالماال جتماعي  على اال الخصائي ا / املرشد االكاديمي توقيع 

 ................................................................ سم:اال .............................................................................................. سم:اال 

 ................................................ ................ التوقيع:           ............................. .......................................................  التوقيع:

 ................................................................ التاريخ:                      ......................................................................... التاريخ:

 

 

  



 

رقم )12ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 (  12نموذج رقم )               

 إمارة: ..........................

 .……إدارة العمليات املدرسية

 ..........................املجلس:....

 .......................نطاق:..........

 :......................... مدرسة

 قرار إيقاف مؤقت من الدراسة
 

 ......................................   الصف والشعبة .........................الطالبة السيد ولي أمر الطالب / 

 وبعد ،،،  تحية طيبة

ا نفيــدكم ـ  ـــــادرة عن الطــالب بــأنــه  علمـ ـ ــ ـ ــ ـ مع مــا قــدم لــه من برامج  تجــاوبــه وعــدمالطــالبة املــذكورة  /املذكور نظر ا لتكرار املخــالفــات الصـ

 لتعديل السلوك خالل الفترة السابقة رغم أنه قد سبق اتخاذ اإلجراءات التالية بحقه: وقائية وتنموية وعالجية

1 -............................................................................................................ 

2 -............................................................................................................. 

ــــتها رقم )       ( في يوم...............بتاريخ      /     /              إيقاف ال ــ ـ ــ ـ ــــة بجلسـ ــ ـ ــ ـ ــــلوك الطلبة باملدرسـ ــ ـ ــ ـ الطالبة  /طالب فقد قررت لجنة ادارة سـ

ا من الدراسة باملدرسة، وإلحاقه ببرنامج لتعديل السلوك خالل املد   ة :مؤقت 

 من يوم                  املوافق:    /       /            م إلى يوم                   املوافق:      /     /           م  

 وذلك لألسباب التالية:

1 - ................................................................................................................ 

2- ................................... .............................................................................. 

3-.................................................................................................................... 

 مدير املدرسة............................                                                                                                     

 

 .………………بالعلم........الطالبة  /توقيع الطالب    ........……………… /الطالبة توقيع ولي أمر الطالب

 :.................................................................. الهاتف 

 تحرير ا في :          /      /          م                                                                          



 

( رقم ) 13ملحق   الوزاري  لسنة  851( للقرار  إدارة  2018(  العام م بشأن الئحة  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   سلوك 

 

 

 إمارة: ..........................

 ادارة العمليات املدرسية / 

 ..........................املجلس:....

 ........................نطاق: ........

 ...........................مدرسة: ...

 

 (  ( 13نموذج رقم 

 تقويم السلوكإستمارة طل  دعم جهة 

 

 .........................................  سم املبلغ:ا              ............................................... الجهة:

 .................................................. ستدعاء:اال سبب  ...............................................زمن التبليغ: 

 

 ملخص املوضوع

............................................................................................................................. ..........................................................................................

 ...................................................................................................................................................................... .................................................

............................................................................................................................................................................................................... ........

........................................................................................................................... ............................................................................................ 

 ..............................مدير/ة املدرسة   سم املوظف املسؤول : .........................................ا

 ............................................... سم:اال                        .............................................. الوظيفه:

 ............................................... التوقيع:                      ............................................. التوقيع:

 ...............................................التاريخ:          ............................................... التاريخ:

 

 

  



 

رقم )14ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 (  14نموذج رقم )   

 ..........................إمارة: 

 ..……إدارة العمليات املدرسية

 ..........................املجلس:....

 ....................نطاق:.............

 .......................مدرسة:........

 قرار نقل إلى مدرسة أخرى

 

 ......................................   الصف والشعبة .........................الطالبة السيد ولي أمر الطالب / 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

ا من برامج وقائية ، وعدم تجاوبه مع ما قدم له / الطالبة املذكورة  نظر ا لتكرار املخالفات الصادرة عن الطالب املذكوربأنه  نفيدكم علم 

 وك خالل الفترة السابقة رغم أنه قد سبق اتخاذ اإلجراءات التالية بحقه:لتعديل السل وتنموية وعالجية

1 -................................................................................................................................................ 

2 -................................................................................................................................................ 

 مجلساملدرسية /  ر إلى إدارة العمليات( في يوم ......... بتاريخ   /    /    م رفع الم   فقد قررت لجنة إدارة السلوك باملدرسة بجلستها رقم )

 )   ( لنقله إلى مدرسة أخرى وذلك لألسباب التالية:............................................................................

. وفي حال عدم التزامكم يتم التواصل مع رئيس قسم شؤون الطلبة بالوزارة لتحديد املدرسة املنقول إليها الطالب وبناء على ذلك، 

 قل الطالب بشكل تلقائي.بذلك، سيتم ن

 .........……………… / الطالبة توقيع ولي أمر الطالب

 ............ .………………بالعلمالطالبة  /توقيع الطالب 

 تحرير ا في :          /      /          م                                                مدير املدرسة                       

 )  ( املجلس)نسخة إلدارة العمليات املدرسية/  

  



 

رقم )15ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام  2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

  (  (  15نموذج رقم 

 الثانية /ىللمرة األول جهات تقويم السلوكوتحويل ملف  إلى الطالبة  /قرار لجنة إدارة السلوك بإلحاق الطال  

 

 ..............................................الطالبة  /مر الطالب أالسيد ولي 

 …………………..………………………الصف والشعبة 

 تحية طيبة وبعد 

ــــا ب ــ ـ ــــــيطكم علمـ ــــنكم أنحـ ــ ـ ــــاق ابـ ــ ـ ـــــيتم الحـ ـ ــــه سـ ــ ـ ـــــتكم  /نـ ـ ـــــلوكبالابنـ ـ ــــويم السـ ــ ـ ــــات تقـ ــ ـ ــــوائح جهـ ــ ـ ــــنظم واللـ ــ ـ ـــه للـ ــ ـ ــــه ومخالفتـ ــ ـ ــــة لخرقـ ــ ـ ية نتيجـ

ــــة  ــــي الئحـ ــــا جــــاء فـ ــــام.إاملدرســــية ومـ ــــة فـــــي مؤسســــات التعلـــــيم العـ ــــا  دارة ســــلوك الطلبـ وهــــذا ملخـــــص لـــــبعض ســــلوكيات الطالـــــب ومـ

 اتخذ حيالها :

1-....................................................................................................................... 

2-........................................................................................................................ 

3- ......................................................................................................................... 

 نكم في سبيل تعديل سلوكيات ابنكم لالفضل ...تعاو   نرجو

  -أعضاء لجنة ادارة السلوك  : 

 التوقيع :                                                                                االسم : 

 ...................................................................                                                 ..............................................املدير  نائب

 .....................................................................            .االجتماعي )املسؤول عن الحالة ( خصائي اال /\املرشد الكاديمي 

 .....................................................................................................................                                             ..............املعلم

 ...................................................................                       ................................................                     ..................املعلم

 ....................................................................                  ....................................................................                      املعلم

 اعتماد مدير املدرسة                                                                                                                                     

   الطالبمر  أتوقيع ولي 

 الهاتف ..

 حرر في      /       /         م

  



 

( رقم )16ملحق   الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام   م بشأن الئحة إدارة سلوك2018(  مؤسسات التعليم  في   الطلبة 

 

 (16نموذج رقم )

 إمارة: ..........................

 …….إدارة العمليات املدرسية 

 ..........................املجلس:....

 .................نطاق:................

 ...........مدرسة:...................

 نهاية العام الدراس ي حتى نهاية الفصل /من الدراسة  فصلقرار 

 

 ....................................   الصف والشعبة ......................... الطالبة:  السيد ولي أمر الطالب /

 تحية طيبة وبعد ،،، 

ا باآلتي:   نفديكم علم 

 ، وعدم تجاوبه مع ما قدم له من برامج وقائية وتنموية وعالجيةالطالبة املذكورة  /نظر ا لتكرار املخالفات الصادرة عن الطالب املذكور

 سلوك خالل الفترة السابقة رغم أنه قد سبق اتخاذ اإلجراءات التالية بحقه:يل الدلتع

1 -....................................................................................................................... 

2 - ........................................................................................................................ 

ا بكافة التفاصيل وموافقتها، فقد تقرر  املجلسقطاع العمليات املدرسية/  وبعد أخذ رأي إدارة الطالب املذكور  فصل )  ( وإحاطتها علم 

السلوك. العام الدراس ي الحالي، وتحويله لجهة مختصة لتعديل  الفصل الدراس ي/ الدراسة باملدرسة حتى نهاية عن الطالبة املذكورة  /

 لألسباب التالية: كوذل

1 -............................................................................................................................................ 

2 -............................................................................................................................................ 

 مع وافر التحية ،،،

 مدير املدرسة.........................                  تحرير ا في:       /      /          م                          

 الهاتف :.                   بالعلمالطالبة  /بالعلم                                                 توقيع ولي أمر الطالب الطالبة  /توقيع الطالب          

...............................................................                               .................................................... 

  )نسخة إلدارة العمليات املدرسية / قطاع ) (



 

( رقم )17ملحق   الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 (   17)   رقمنموذج  

 إمارة: ..........................

 إدارة العمليات املدرسية...... 

 ..........................املجلس:....

 ....................نطاق:.............

 .................مدرسة:.............

 لعالج والـتأهيلبالجهة مختصة  و املتكامل للتعليم املستمر  نهائي من الدراسة وتحويل فصل إخطار 

 

 .......................................   الصف والشعبة .........................الطالبة السيد ولي أمر الطالب / 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

ا باآلتي:   نفيذكم علم 

ــــن  ــــادرة عـ ــــرار املخالفـــــات الصـ ـــر ا لتكـ ــــة املـــــذكورة  /الطالـــــب املـــــذكورنظـ ــــة الطالبـ ــــن بـــــرامج وقائيـ ــــه مـ ــــا قـــــدم لـ ــــع مـ ــــه مـ ، وعــــدم تجاوبـ

 وتنموية وعالجية لتعديل السلوك خالل الفترة السابقة رغم أنه قد سبق اتخاذ اإلجراءات التالية بحقه:

1 -................................................................................................................................................... 

2 -............................................................................................................................. ........................ 

ــــي  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــا فـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــول بهـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــنظم املعمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــوائح والـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــالف اللـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــلوك يخـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــه بسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــر ا لقيامـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــدونظـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــة وقـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــي:  املدرسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــل فـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ تمثـ

.................................................................. 

ـــــيل  ـ ــــة التفاصـ ــ ـ ـــه بكافـ ــ ـ ــــة، وإحاطتـ ــ ـ ـــــؤون الكاديميـ ـ ـــــوزارة للشـ ـ ــــل الـ ــ ـ ـــــعادة وكيـ ـ ــــاد سـ ــ ـ ـــى اعتمـ ــ ـ ـــاء  علـ ــ ـ ــــاف وبنـ ــ ـ ـــــرر إيقـ ـ ــــد تقـ ــ ـ ـــــه، فقـ ـ وموافقتـ

ــــــب  ــــة  /الطالـ ــ ـ ا الطالبـ ــ  ـ ــ ـ ــــننهائيـ ــ ـ ـــــةالدرا عـ ـ ــــدارس الحكوميـ ــ ـ ـــــة باملـ ـ ــــه سـ ــ ـ ــــتمر  وتحويلـ ــ ـ ـــــيم املسـ ـ ـــــلللتعلـ ـ ـــــاـلج و  املتكامـ ـ ـــــة للعـ ـ ــــة مختصـ ــ ـ لجهـ

 لألسباب التالية: وذلك والتأهيل

1 -................................................................................................................................................... 

2 - .................................................................................................................................................... 

 مدير املدرسة.........................  

 ....................................../ الطالبة توقيع ولي أمر الطالب .................... / الطالبة................... توقيع الطالب

 .............هاتف ولي االمر:...........................

 تحرير افي :          /      /          م                         

  )  ( املجلسنسخة إلدارة العمليات املدرسية / (



 

رقم )18ملحق ) الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 ..........................إمارة: 

 دارة العمليات املدرسية /إ

 ..........................املجلس: ........

 ................................نطاق: .....

 ............................مدرسة: ......

 

  (  (  18نموذج رقم 

 إخطار بقرار وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية

 

 ....................   الصف والشعبة .........................................................................................................السيد / 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

ا باآلتي:   نفيذكم علم 

ــــب املـــــذكور ــــن الطالـ ــــادرة عـ ــــرار املخالفـــــات الصـ ـــر ا لتكـ ــــة املـــــذكورة  /نظـ ــــة الطالبـ ــــن بـــــرامج وقائيـ ــــه مـ ــــا قـــــدم لـ ــــع مـ ــــه مـ ، وعــــدم تجاوبـ

 وتنموية وعالجية لتعديل السلوك خالل الفترة السابقة رغم أنه قد سبق اتخاذ اإلجراءات التالية بحقه:

1 -.......................................................................................................................... 

2 -......................................................................................................................... 

ــــي  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــا فـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــول بهـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــنظم املعمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــوائح والـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــالف اللـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــلوك يخـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــه بسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــر ا لقيامـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــدونظـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــة وقـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــي:  املدرسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــل فـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ تمثـ

.................................................................. 

ا وحرمانهالطالبة  / فصل الطالب فقد تقرر  لألسباب التالية: جميع مؤسسات التعليم العام وذلك الدراسة في من نهائي 

1 -...................................................................................................................................................... 

2 -......................................................................................................................................................... 

 

 مدير املدرسة.........................

 

 ...............................................الطالبة  /.......................... توقيع ولي أمر الطالب/ الطالبة توقيع الطالب

 االمر:........................................هاتف ولي 

 تحرير افي :          /      /          م                         

  )نسخة إلدارة العمليات املدرسية / قطاع)  (



 

رقم )19ملحق ) الوزاري  للقرار  لسنة  851(  مؤسسات التعليم  2018(  في  الطلبة   العام م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

  (  (  19نموذج رقم 

 إمارة: ..........................

 دارة العمليات املدرسية /إ

 ..........................املجلس: .........

 ............................نطاق: ..........

 .........................مدرسة: ..........

 مراأل تظلم ولي 

 

 /............................... الصف والشعبة................................الطالبة/ مر الطال أولي ....................................... أتظلم أنا  /

 موضوع التظلم

............................................................................................................................................................................................. 

 ../...... .. ..... ./ ..... .............تاريخ .  / الطالبة مر الطال أتوقيع ولي 

 ..................... الهاتف : ................................. 

 املدرسية املساعد لقطاع العمليات رأي وكيل الوزارة 

......................................................................................................................................................... 

 .../...... ..... ./. ..... :.............تاريخ  لقطاع العمليات املدرسية املساعد توقيع الوكيل

 للتعليم العام الوزارة للشؤون االكاديميةرأي وكيل 

......................................................................................................................................................... 

 ./..../...... :....... .....تاريخ.................................................  للتعليم العام وكيل الوزارة للشؤون االكاديميةتوقيع 

يخمالحظة: يرجى العلم بأنه سيتم الرد على التظلم خالل يوم عمل من تار 



 

( رقم )20ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  مؤسسات 2018(  في  الطلبة  العام م بشأن الئحة إدارة سلوك   التعليم 

 

(  (20نموذج رقم 

 إخطار بالحســـم من درجة السلوك

 

    :  ............................................................  بالصف : ..............................................      الطالبة ولي أمر الطالب / 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 ..................................................: الطالبة  /السيد ولي أمر الطالب 

 ................................................................الصف والشعبة :

 بأن ابنكم/ابنتكم ارتكب/ت مخالفة سلوكية من الدرجة..........................................فيدكم علما ن

 ............ .............................................................................................................................وهي.................:.. 

بنتكم اإلجراء ابنكم / اوبناء على قرار لجنة السلوك باملدرسة رقم ....... املوافق من يوم .......... /....../ ...........م فقد صدر بحق 

التصحيحي املنصوص عليه في الئحة السلوك لوزارة التربية والتعليم وهو حسم ).....( درجة من درجات السلوك في الفصل الدراس ي 

 .............للعام الدراس ي ......../...........م. 

 السلوك وفقا للمقترحات التاليه:حسب ما تنص عليه الئحة ه الدرج جزء منسترجاع ال ة فرصة الطالبوسوف يعطى الطالب/

1-..................................................................................................................................... 

2-..................................................................................................................................... 

3-...................................................................................................................................... 

 

 .........................................................املدرسة مديرةمدير/ ............................................................م :توقيع ولي المر باإلستال 

 

 ............................................... :االسم                                       ... .............................................. م:االس

 ............................................... التوقيع:                              ............................................. التوقيع:

 ...............................................  التاريخ:                  ............................................... التاريخ:

 الهاتف : .....................................................

  



 

( رقم )21ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

(  ( 21نموذج رقم 

 تعويض عن مخالفةنموذج 

 :.................................................. الصف:....................................................ة الطالب إسم الطالب/

 

 درجة الحسم  وصف املخالفة  رقم املخالفة  درجة املخالفة 
 التصحيح

 )وصف السلوك  اإليجابي( 
 درجة التعويض 

      

      

      

      

      

درجات السلوك اإليجابي بعد التعويضمجموع    

 

     مجموع الدرجات

 الدرجة الكلية نهاية الفصل الدراس ي 

 مدير/ة املدرسة                                    املوظف املسؤول  

 ............................................... سم:اال                   .............................................. سم:اال 

 ............................................... التوقيع:     .................................... التوقيع:

 .............................................. التاريخ:     ................................... التاريخ:

  



 

( رقم )  22ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة  إدارة سلوك   م بشأن الئحة 

 

(  ( 22نموذج رقم 

 السلوك املتميز رصد عالمةنموذج 

 

 :.................................................. الصف:....................................................ة الطالب إسم الطالب/

يوم وتاريخ 

السلوك 

 املتميز

معيار 

السلوك 

 املتميز

 مؤشر السلوك املتميز

درجة 

السلوك 

 املتميز

 نطاق املشاركة  نوع السلوك املتميز

      

      

      

      

      

  مجموع درجات السلوك اإليجابي بعد التعويض

 

 ........................................../ الطالبة توقيع الطالب

 ..........................................مجموع الدرجات

  ......................................الدرجة الكلية نهاية الفصل الدراس ي 

 

 .........................................................................مدير/ة املدرسة                                    املوظف املسؤول

 ............................................... سم:ال ا                 .............................................. سم:اال 

 ............................................... التوقيع: ...................................... التوقيع:

 ............................................... التاريخ: ..................................... التاريخ:

  



 

رقم )  23ملحق ) الوزاري  لسنة  851( للقرار  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 (  ( 23نموذج رقم 

 

 قرار حاالت الغش واالحتيال

 

 ............................... / الطالبة  مر الطالبأالسيد ولي 

 ....................................... الصف والشعبة ..

 

 تحية طيبة وبعد 

 

ديــــن بــــذلك أوقــد                                             بحالــة غــــش فــــي                              ابنــــتكم  /نــه تــــم ضــــبط ابــنكم أنحــيطكم علمــــا ب

ــــي الئحــــة ال بعــــد ثبـــــوت قيامــــه ب ــــاء فـ ــــوائح املدرســـــية ومــــا جـ ــــا  للــــنظم واللـ ــــة وهــــذا يعـــــد مخالفـ ــــة القطعيـ ــــة إدلـ دارة ســـــلوك الطلبـ

 في مؤسسات التعليم العام 

 

 .ساعد لقطاع العمليات املدرسيةيام لحين صدور قرار الوكيل امل( أ      )   مدة الطالبة  /يقاف الطالب إوعليه سيتم 

 

  :............................................................مدير املدرسة ......................................................:توقيع املوظف  املسؤول 

 ..........................................................................  / الطالبة: مر الطالبأتوقيع ولي 

 ............................................................. :الهاتف

 

 

 حرر في      /       /         م
  



 

رقم )24ملحق ) الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام  2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

  (  (  24نموذج رقم 

 "مصادرة أجهزة الكترونية"

 ....................... ... / الطالبة  الطالبمر أالسيد ولي 

 ...................................الصف والشعبة ..

 

 تحية طيبة وبعد 

 

 

ــــا ب ــــاز                                     بحــــوزة ابـــــنكم أنحــــيطكم علمـ ــــوائح  ابنــــتكم /نــــه تمـــــت مصــــادرة جهـ ــــا  للــــنظم واللـ ــــذا يعــــد مخالفـ وهـ

 املدرسية وما جاء في الئحة ادارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام .

 

ــــاز ملـــــدة  ــــه ســـــيتم االحتفـــــاظ بالجهـ ــــا اذا ثبـــــت أ (.............)وعليـ ــــوي أن مـ ــــاز يحتـ ــــورالجهـ ــــى صـ ــــاء حـــــد ل  علـ ــــة اإل  أعضـ ــــة الهيئـ داريـ

ـــــدين و العـــــادات والتقاليـــــد وال أو أوالتدريســـــية  ـ ــــافي الـ ـــا ينـ ــ ـ ــــه بعـــــض مـ ـــــة أو بـ ـ ــــد الطلبـ ــــة اإل حـ ــــي دولـ ـــــراف فـ ـ ـــــارات فعـ ـ ـــــيتم إمـ ـ ــــه سـ نـ

 .جراءاتها إتسليمه للجهات املعنية التخاذ 

 

  ..............................................مدير املدرسة:........................................................................توقيع املوظف  املسؤول 

 ................................................................................... / الطالبة مر الطالبأتوقيع ولي 

 ......................................................................الهاتف .

 حرر في      /       /         م

 

  



 

رقم )25ملحق ) الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام  2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

  (  (  25نموذج رقم 

 أجهزة الكترونية إعادة

 

 ............................................... / الطالبة  مر الطالبأالسيد ولي 

 .......................................................الصف والشعبة ..

 

 تحية طيبة وبعد 

 

 املصادر بموجب املخالفة رقم                                    جهاز                                      اعادةنه تمت أنحيطكم علما ب

 باالستالم والتعهد بعدم تكرار املخالفة.  بتاريخ.                                  وعليه نوقع

 

 مدير املدرسة:..................................................................                                                               :توقيع املوظف  املسؤول 

 ...................................................................................... / الطالبة مر الطالبأتوقيع ولي 

 ....................................................................الهاتف ...

 

 حرر في      /       /         م
  



 

( رقم )26ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام م بشأن الئحة إدارة سلوك  2018(  مؤسسات التعليم  في   الطلبة 

 

 (  ( 26نموذج رقم 

 في نهاية الدوام املدرس ي ابن  / ابنت تعهد ولي أمر باألشخاص املخولين الستالم 

 

 

ــــر ال ــ ـ ــــي أمـ ــ ـ ــــا ولـ ــ ـ ـــد أنـ ــ ـ ــــبأتعهـ ــ ـ ــــة طالـ ــ ـ ــــن ...............................................................: / الطالبـ ــ ـ ــــي مـ ــ ـ ــــي / ابنتـ ــ ـ ــــيل ابنـ ــ ـ ــــى بتوصـ ــ ـ ــــة وإلـ ــ ـ املدسـ

ـــ  ـ ــــور واالنصـ ــــي الوقـــــت املحـــــدد للحضـ ـــا فـ ـ ــــة  راف مـــــن يوميـ ــــال ـكــــان ،املدرسـ ــــي حـ ــــ ي ســـــأقوم بالتواصـــــل وفـ ـــــع هنـــــاك عـــــذر شخصـ ـ مـ

 باصطحاب ابني / ابنتي .رسل الشخص املخول له أسباب و فورا موضحا ال دارة املدرسة إ

 

 قرار مني بذلك .إوهذا 

 : .................................................الطالبة /اسم الطالب 

 ...................................................................الهاتف : .......................ب :..............................مر اذا كان غير ال اسم ولي ال 

 

ـــــب  ـ ــــيل الطالـ ـــــه توصـ ـ ــــول لـ ــــة  /الـشــــخص املخـ ـــــن و الطالبـ ـ ــــىمـ ـــة  .......................... إلـ ــ ـ ـــــب : ........................املدرسـ ـ ــــلته بالطالـ ...... صـ

ـــه ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــم هويتـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــاتف  ................................................................. رقـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــم الهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ :................................................رقـ

............................................................... 

 

 مر :..................................................................توقيع ولي ال 

 

 

 



 

( رقم )27ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

(  (27نموذج رقم 

 ابنت  بالدوام املدرس ي /تعهد ولي أمر بالتزام ابن 

 

 ...............................................................: الطالبة /الب أتعهد أنا ولي أمر الط

بالدوام املدرس ي ، وعدم تغيبه إال بعذر مقبول . وأنا على علم بان العذار املقبولة هي ) املرض ، السفر للعالج ابنتي  /بالتزام ابني 

 ابنتي حسب سياسة وزارة التربية والتعليم. ورقي ملرض ابني /  حد القارب ( وسأقوم بتوفير عذرأللخارج ، وفاة 

 من العذر لتوضيح سبب الغياب . ينخالل يوم دارة املدرسة إوفي حال كان هناك عذر شخص ي سأقوم بالتواصل مع 

 

 اإلنذار الشفوي  اخطار اول  اخطار ثاني اخطار ثالث فصل الطالب 

 أيام 3بعد غياب  أيام 5بعد غياب  أيام 10بعد غياب  يوم غياب 14بعد  يوم غياب 15بعد 

 

 ...................................................... اسم ولي المر :

 ......................................................صلة القرابة :

 ................................................................. التوقيع 

 

 

 

 

  



 

( رقم )28ملحق   الوزاري  للقرار  لسنة  851(  العام 2018(  مؤسسات التعليم  في  الطلبة   م بشأن الئحة إدارة سلوك 

 

 إمارة: ..........................

 ادارة العمليات املدرسية / 

 ..........................املجلس: 

 نطاق: ...........................
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 من باب املنزل طال الاستالم إعالن ضرورة 

 أولياء المور الكرام 

 

ـــــية ،  ـ ــــذين يســـــتخدمون الحـــــافالت املدرسـ ــــة الـ ـــة املواصــــاـلت للطلبـ ــ ـ ــــة هيئـ ــــيم ، وسياسـ ــــة والتعلـ ــــى تعليمـــــات وزارة التربيـ ــــاء علـ بنـ

ـــــنكم  ـ ــــيل ابـ ــــة لتوصـ ــــول الحافلـ ــــل وصـ ـــــزل قبـ ـ ــــام بـــــاب املنـ ــــد أمـ ــــم بضـــــرورة التواجـ ـــة ابنـــــتكم /نعلمكـ ــ ـ ــــوه بـــــأن مشـــــرفة الحافلـ ، وننـ

ــــادة الطفــــل ــــي حــــال عـــــدم ت / الطفلـــــة ســــتقوم بإعـ ــــي للمدرســــة فـ ــــل املنــــزل ، بعـــــدها يتوجــــه ولـ ــــي أمــــر الســـــتالمه مــــن داخـ واجــــد ولـ

 من إدارة املدرسة.الطفلة  /المر الستالم الطفل 

 

 مع خالص تحياتنا لكم 

 


