
 
 
 
 
 

 
 

 مدرسة البیان
Al-Bayan School 

 

 

 

 قوانین االنضباط المدرسي
 

 
 



 
 الرؤیة:

تنمیة الفكر العلمي المنطقي لدى طالبنا وروح المسؤولیة الفعالة في 
 المجتمع االنساني.

 

 الرسالة:
التعلم في بیئة آمنة متعاونة ومشتركة من أجل اعداد طالب منسجم مع 

التطورات والتغیرات الحدیثة، متكامل الشخصیة ومبادر الى العمل، قادر 
 على تحمل المسؤولیة ومؤمن با�، ومعتز بوطنیتھ وعروبتھ.

 
 

  



 سمات الطالب:
  ٍلمدرستھ  منتم 

  متسامح مع اصدقائھ 

  متقبل الختالف االفكار 

  ملتزم بالقوانین المدرسیة 

  قیادي 

  مبادر 

 فكر .ویتعلم لیكون مبتكر وم  

 

 

 
 
  



لدوام المدرسي ا ) :1المادة (  

 حضور الطابور الصباحي و تحیة العلم إجباري لجمیع الطلبة  القانون
 

 االجراءات
 

 صباحا. 7:45یبدأ الطابور الصباحي الساعة  .1
وتغلق البوابة الخلفیة بعد دخول  صباحا, 8:00رسة الساعة دالماغالق بوابات  .2

 الباصات.
، وفي حال تكرار الغیاب لثالث مرات، سیتم سیتم تسجیل أسماء الطلبة المتأخرین  .3

، االتصال بولي األمر للحضور واستالم الطالب من المدرسة ویعتبر غائب لھذا الیوم
 حسب ظروف التأخیر.

 
 

 الزي المدرسي و المظھر العام  ) :2المادة (

 الزي المدرسي إلزامي لجمیع الطلبة القانون
 

 التعلیمات
 

 ئق بالزي المدرسي یومیا.اللبة بالمظھر اللتزام الطإ .1
كنزة كحلي ومعطف  رمادي، وقمیص المدرسةبنطلون ؛ الزي المدرسيلتزام بإلا .2

 كحلي. 
 أو الحطة. الطاقیةتداء ارعر للذكور و یمنع ال یسمح بإطالة الش .3
 .مثل الواكس أو الجل وغیره نواع مصففات الشعرأي نوع من أعدم وضع  .4
 ربط الشعر للطالبات. .5
 . ناثإلو األلذكور والطاقیة سواء یسمح بلبس المجوھرات ال  .6
 .أو الكحلظافر ألال یسمح وضع طالء ا .7
 یسمح للطالب ارتداء مالبس الریاضة فقط یوم حصة الریاضة ال غیر . .8
، ومن حق مشرفة صباحا سمح ألي طالب مخالف الزي المدرسي بركوب الباصی لن .9

 الباص عدم السماح لھ بركوب الباص.
10.  

 في حال مخالفة التعلیمات أعاله سیتم اتخاذ االجراءات التالیة:  االجراءات
 حضار الزي) أو استالم الطالب.إلى المدرسة (إلیتم االتصال بولي األمر للحضور  .1
 دوات زینة.أالمخالفات من حلي وإكسسوارات و تصادر كافة .2
 الة طالء األظافر عند المشرفة.زا .3
 .الشعر ربط .4
 تسجیل المخالفة في سجل الطالب. .5

 
 

 

 
 

 

 



 

 المغادرات المدرسیة ):3المادة (

 .المغادرة للطالب خالل الدوام المدرسي ممنوعة نھائیا  القانون
 

 االجراءات
 

 بحضور ولي األمر وأن یكون الظرف قاھرافي حال المغادرة یجب ان تكون  .1
 التأكد من ھویة ولي األمر المباشر أو الشخص المنتدب .2
 التأكد من أخذ االجراء االداري المناسب. .3

 
 

  الغیاب): 4المادة (

ال یجوز الي طالب التغیب عن المدرسة بال عذر مقنع واألخص في االیام التي تسبق  القانون
 عطل رسمیة وممتدة

 
أیام متواصلة على الطالب ارفاق تقریر طبي ومبرر  3كثرمن أالغیاب الیومي: إذا استمر  .1 االجراءات

 للغیاب
مصدق من مركز  في حال الغیاب في فترة االمتحان یجب على الطالب احضار تقریر طبي .2

 متحان المتغیب عنھ.إلدارة في نتیجة اإلوتنظر ا حكومي،
 جراء المناسب بحق الطالب.إلللمدرسة الحق باتخاذ افي حال تكرار الغیاب دون عذر  .3

 
 

 

 التسرب من الحصص): 5المادة (

 یمنع الخروج ألي طالب من الحصص إال بإذن من المعلم. القانون
 

 االجراءات
 

 ؤخذ الحضور والغیاب في بدایة كل حصة.یسیتم تطبیق نظام دفتر سجل الصف وبذلك س .1
بطاقة  مشرف النظامتطبیق نظام البطاقات للطلبة المغادرین من الحصة بحیث یعطي  .2

ن یعود أالصفي, على  في سجل الحضور ھالمعلم بتسجیل اسمالخروج للطالب، ویقوم 
 الطالب في نفس الحصة.

 ال یسمح الخروج من الصف في الحصة االولى وقبل الفرصة وبعد الفرصة االخیرة. .3
 أي معلم الحق في ارجاع اي طالب مخالف لھذه التعلیمات.لمشرف الطابق او  .4
ویوضع اسمھ  دخول الحصة،تأخر الطالب أكثر من خمس دقائق یحرم من تكرار في حال  .5

 خطیا و یتم ابالغ األھل . عند المشرف المسؤول و یعطى تنبیھا
 

 
 
 
 



 مدرسة البیان مدرسة خضراء صدیقة للبیئة*.): 6المادة (

 وأن یكون سلوكنا صدیق للبیئة ،المحافظة على نظافة مرافق المدرسة كافةیجب  القانون
 

 فرز النفایات في مكانھا الصحیح .1 التعلیمات
 اغالق حنفیات المیاه بعد االستعمال .2
 اطفاء الكھرباء قبل الخروج من الغرفة الصفیة أو أي مرفق من مرافق المدرسة. .3
 المدرسة.المحافظة على االحواض الخضراء المزروعة في  .4

 .في حال مخالفة أي من التعلیمات السابقةب تنبیھ لیعطى الطا .1 االجراءات
اتخاذ لمسؤول النظام  حقیكثر من ثالث مخالفات، أفي حال حصول الطالب على  .2

 العقاب الذي یراه مناسبا
 

 المحاور البیئیة. ویغطي كافة 2012*المدرسة الخضراء؛ برنامج دولي للمدارس البیئیة انضمت الیھ المدرسة عام 

 

 التخریب): 7المادة (

  *.المحافظة على ممتلكات المدرسة على كل طالب القانون
 

 مرافق المدرسة) ،معلم ،سیغرم الطالب قیمة التخریب (سواء كان المتأذي طالب .1 االجراءات
مع توقیع  بالغ ولي االمر بالتخریب,وإ في حال التخریب الجماعي یغرم كل الصف .2

 الطالب لتعھد خطي.
 *ممتلكات المدرسة؛ ھي كل الموجودات في داخل الحرم المدرسي.

 
 
 

 الجھاز الخلوي :)8المادة (

 المدرسة. إلىیمنع منعا باتا احضار الجھاز الخلوي  القانون
 

 االجراءات
 

في حال ضبطھ مع الطالب في أي مرفق من مرافق المدرسة یصادر لمدة أسبوع ثم  .1
 یسلم الى ولي األمر مع كتابة تعھد خطي.

 في حال ضبطھ للمرة الثانیة یصادر لمدة شھر. .2
في حال ضبطھ للمرة الثالثة یصادر لنھایة الفصل الدراسي ویعطى الطالب إنذار خطي  .3

 یوضع في ملفھ الشخصي
 یحق للمدرسة تفتیش الطالب في حین االشتباه بالمخالفة حفاظا على المصلحة العامة. .4
 المدرسة غیر مسؤولة عن فقدان أو تلف الجھاز داخل المدرسة. .5

 
 في حال ضرورة احضار الخلوي، یجب تسلیم الجھاز الى مشرف الطابق - مالحظة : 
استخدامھ فقط خالل ویسمح لھم بإحضار الخلوي  ةالثانویالمرحلة  بما یخص طلبة -

جراءات المذكورة ق على الطالب اإلبعلیمات یطتالفرصة وفي حال مخالفة ھذه ال
 أعاله.

 
 



 

 احترام إدارة المدرسة والعاملین فیھا): 9المادة (

عل كل طالب في المدرسة أن یحسن التصرف والتحدث مع اإلدارة والھیئة التدریسیة  القانون
 والعاملین.

 
 یعطى لفت نظر  .1 االجراءات

 االتصال المباشر بولي االمر و في حال تكرار الموقف یعطى تنبیھ .2
 (خطة عالجیة) تحویل الطالب لالرشاد .3
 في حال تكرار المخالفة یتم اتخاذ ما یلي:   .4
 عن الدوام المدرسي. یومینیفصل  .5
وقیام الطالب بتكرار المخالفة یتم تحویلھ الى مجلس  4-1بعد تسلسل االجراءات من بند  .6

 الضبط وفق االصول مع اعطائھ انذار خطي یوضع بملفھ الشخصي.
 یر حسن السلوك في نھایة العام.سینعكس على تقر .7

 
 

 ): التدخین10المادة (

 شعارنا مدرسة بال تدخین القانون
 

 التعلیمات
 

 یمنع التدخین منعا باتا داخل الحرم المدرسي.
 

 الحرمان من الدوام في ذلك الیوم .1 االجراءات
 االتصال المباشر بولي االمر  .2
 ( خطة عالجیة) رشادإلتحویل الطالب ل .3
 في حال تكرار ضبط الطالب بالمخالفة یتم اتخاذ ما یلي:   .4
 عن الدوام المدرسي. یومینیفصل  .5
تحویلھ الى مجلس یام الطالب بتكرار المخالفة یتم و ق 4-1بعد تسلسل االجراءات من بند  .6

 الضبط  وفق االصول  مع اعطائھ انذار خطي یوضع بملفھ الشخصي .
 نھایة العام.سینعكس  على تقریر حسن السلوك في  .7

 
 

 المشاجرات والعنف.): 11المادة (

ي مشاجرة داخل الحرم المدرسي أو في محیطھا أو التلفظ ممنوع منعا باتا افتعال أ القانون
 وحیازة آلة حادة أو أداة تستخدم في أعمال العنف. بااللفاظ النابیة

 
 التربویة. نسق المرحلة والمرشدةمیتم التحقیق في الحادث من قبل  .1 االجراءات

 .مع طلب تقریر مفصل بالقضیة لالدارةالتربویة تحول القضیة الى المرشدة  .2
 .بحضور ولي االمر بعدم االعتداء یتم توقیع الطالب على تعھد   .3
وذلك بعد تكوین اللجنة  المرحلة ومدیر المدرسة باتخاذ العقوبة المناسبة یحق لمنسق .4

 , مربي الصف)المرحلة قمنسمدیر المدرسة ، ( ؛ االولیة المكونة من
 إذا دعت الحاجة لذلك. یعقد مجلس الضبط بناء على توصیات اللجنة االولیة .5

 



 
 الئحة التعلیمات): 12المادة (

یجب على ولي االمر ابالغ المدرسة خطیا ومنذ الصباح في حال ذھاب الطالب لغیر  .1 التعلیمات
 جھتھ المعتادة.

اصطحاب زمیلھ معھ وعلى ولي االمر اصطحابھم  بالحافلةال یسمح ألي طالب مشترك  .2
 .للمنزل في ذلك الیوم

 .المدرسة غیر مسؤولة عن فقدان المجوھرات أو أي ممتلكات خاصة للطلبة .3
 انجاز المھمات المطلوبة بالوقت المحدد. .4
یجب على كل طالب ارجاع أي عھدة لدیھ قبل نھایة الفصل الدراسي. (كتب المكتبة  .5

 مفاتیح/ وسائل تعلیمیة).المستعارة/ 
 اعطاء صورة ایجابیة عن المدرسة وطلبتھا عند المشاركة بنشاطات داخلیة أو خارجیة. .6
 أخذ موعد مسبق مع الھیئة التدریسیة من قبل األھل أو طلب رؤیة أي معلم. .7

 
 

 

 مسموح بھالغیر  الئحة): 13المادة (

 والمسجالت.احضار كامیرات التصویر بأنواعھا  .1 التعلیمات
 اصطحاب الزوار من خارج المدرسة. .2
 بیع بطاقات الحفالت أو أي نشاط آخر. .3
 جمع التبرعات في المدرسة ألي سبب. .4
 اقامة حفالت خاصة داخل الحرم المدرسي. .5
 لعلكة في المدرسة.احضار أو تناول البزر وإ .6
 طلب وجبات من خارج المدرسة. .7
 ناء الحصص.ادخال األطعمة والمشروبات الى غرفة الصف اث .8
في حال إحضار الكرات، یجب أن توضع عند مشرف الطابق والتنسیق خالل الفرصة مع  .9

 مسؤول الریاضة لحجز المالعب المخصصة للعب.
 

 

  



 

 مدرسة البیان 
     

 

 
 تعھد
 

الى مدرسة  : _____________________، منتمٍ  ــ أنا الطالب
     20    /20    البیان، في الصف:____________ للعام الدراسي 

 

ما لي من حقوق وما  تدركأالقوانین والتعلیمات المدرسیة، و أت كتیبقر
متعاوناً  علّي من واجبات وعلى ضوء ھذا أتعھد بأن أكون طالباً ملتزماً،

مرافق مدرستي ومتمتعاً بروح العمل الجماعي وحریصاً على سالمة 
ن والعالم وأتعھد باحترام معلمّي وسالمة المرافق العامة في ربوع الوط

ومعلماتي وأن أحترم اآلخر في كل مكان وزمان وھذا من السمات 
 األساسیة لطالب مدرسة البیان.

 

 

 لبتوقیع الطا      

 

     ------------------------ 


