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 تطبق الالئحة على الطلبة من
شرالصف الرابع و حتى الثاني ع

These regulations apply to 

students from Grade 4 to 

Grade 12

 :الھدف

غرس و تعزیز مبادئ و 
ممارسات السلوك اإلیجابي 

میة لخلق بیئة تربویة و تعلی
صالحة و منتجة

The aim:

To promote the principles 

and practices of positive 

behavior and create a good 

and productive

educational and learning 

environment 



 :درجات السلوك

 الدرجة الكلیة=  100

 :تنقسم كالتالي

للسلوك المتمیز = 20
م التطور الشخصي، تقدیر القی(

 اإلسالمیة و احترام ھویة و تراث و
ثقافة دولة االمارات و العالم، 

المسؤولیة االجتماعیة و مھارات 
)القیادة و االبتكار

 

للسلوك اإلیجابي = 80
وك تتأثر بالحسم حسب درجة السل(

)و المخالفات

Behavior Marks:

100= Total Mark

Divided as following:

20= Outstanding Behavior

(Personal development, Appreciate 

Islamic Values and Respecting UAE 

identity, heritage and culture and World 

culture, social responsibilities and 

leadership and innovation skills)

80= Positive Behavior

(can be deductible according to the 

Behavior and Violations marks)



مثال توضیحي الحتساب الدرجة الفصلیة و النھائیة لمادة السلوك

السلوك المتمیز السلوك االیجابي الدرجة الكلیة لمادة السلوك

20 80 100

الدرجة النھائیة

رصید درجات السلو المتمیز رصید درجات السلوك االیجابي رصید درجات مادة 
السلوك على مدار 

العام
الدرجة 
المستحقة

درجة الحسم
الرصید المتوقع 

لكافة الطلبة
الدرجة 
المستحقة

درجة الحسم
ع الرصید المتوق
لكافة الطلبة

100 20 0 20 80 0 80
الفصل الدراسي 

األول

84 16 4 20 68 12 80
الفصل الدراسي 

الثاني

89 17 3 20 72 8 80
الفصل الدراسي 

الثالث

91 18 73
درجة نھایة العام 

الدراسي

 الحد األدنى لعالمة السلوك و یمنح الطالب فرصاً لتعویض الحسم% 60تعد درجة •

خالل نھایة الفصل الدراسي، یتم حجب شھادتھ و یعرض على لجنة إدارة السلوك التخاذ % 60في حال حصول الطالب على درجة أقل من •
 القرارات التصحیحیة للمتعلم

علم و في حال اخفاق الطالب في نھایة العام الدراسي، یتم حجب شھادتھ و یعرض على لجنة إدارة السلوك التخاذ القرارات التصحیحیة للمت•
 12یكون ملزماً بتنفیذھا ما عدا طلبة الصف 

 بااللتحاق ببرامج تھدف إلى تنمیة السلوك اإلیجابي و تطویره% 60یلتزم الطلبة ذوي المشكالت السلوكیة المتكررة الحاصلین على •

 .یز لدیھمیكافئ الطلبة ذوو السلوك المتمیز بإدراجھم ضمن البرامج الداخلیة الخارجیة للوزارة لتحفیزھم على ضمان استمراریة السلوك المتم•



Example: How to calculate the Term and Final Marks for Behavior:

Total Mark Positive Behavior Outstanding Behavior

100 80 20

Total mark 

for All 

year

Positive Behavior Mark
Outstanding Behavior

Mark Final 

MarkAll 

students

Deductio

n Mark

Earned 

Mark

All 

students

Deductio

n Mark

Earned 

Mark

Term 1 80 0 80 20 0 20 100

Term 2 80 12 68 20 4 16 84

Term 3 80 8 72 20 3 17 89

End of Year 

Mark

73 18 91

• The Lower Mark for Behavior= 60% . Students are given the opportunity to make up for the deducted marks.

• IF a student receives less than 60% at the end of the term , the Report Card will be blocked and the behavior 

Committee will decide on further procedures

• If a student fails at the end of the year, the Report Card will be blocked and the behavior Committee will 

decide on further procedures, except for Grade 12.

• Students that misbehave who receive 60% are committed to join a program that encourages positive 

behavior and develops it 

• Students with outstanding behavior will be recognized and rewarded by adding their names in the internal 

and external Ministry Programs as motivation to continue the outstanding behavior.



:تنقسم المخالفات ألربع فئات

 

 البسیطة:مخالفات الدرجة األولى 

)درجات لكل منھا 4( 

 

ة متوسطة الخطورمخالفات الدرجة الثانیة 
)درجات لكل منھا 8( 

 

  الخطیرةمخالفات الدرجة الثالثة 

)درجة لكل منھا 12( 

 

شدیدة الخطورة مخالفات الدرجة الرابعة 
 )درجة لكل منھا 20( 

Violations are divided into 4 categories:

First Level, Simple

(4 mark each)

Second Level, Medium Risk

(8 mark each)

Third Level, Serious

(12 mark each)

Forth Level, Extremely Dangerous

(20 mark each)



Behavior Violations  المخالفات السلوكیة

First Level, Simple(4 mark each))درجات لكل منھا 4(  البسیطة:مخالفات الدرجة األولى 

No. رقم المخالفة Violation Description  وصف المخالفة

1.1

.التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسیة بدون عذر مقبولالتأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فیھ بدون عذر قبول ،أو

Being late for morning assembly or not participate in it without an acceptable excuse, or being late to a lesson without an 

acceptable excuse.

1.2
.عدم حضور الحصة الدراسیة أو األنشطة المدرسیة دون عذردون استئذان أو –الدخول إلى الفصل ،والخروج من الحصة 

Access and exit from classroom without permission or not to attend the classroom or school activities without an excuse

1.3  Not wearing School or PE Uniform or not take caring of it.عدم االلتزام بالزي المدرسي أو الریاضي أو عدم المحافظة علیھ

1.4 Not bringing Books and school materialsعدم إحضار الكتب واألدوات المدرسیة 

1.5

.الھدوء و االنضباط أثناء الحصة وإصدار أصوات غیر الئقة داخل الصف وخارجھ: عدم اتباع قواعد السلوك اإلیجابي داخل الصف و خارجھ مثل 

Not following the positive behavior rules inside and outside the classroom, such as: quietness and discipline during the lesson 

and making inappropriate noises inside and outside the classroom.

1.6

)وبعد التأكد من الحالة الصحیة للمتعلم(النوم أثناء الحصة الدراسیة أو األنشطة المدرسیة الرسمیة دون مبرر أو إذن 

Sleep during the lesson or formal school activities without justification or permission ( and after confirmation of the health 

status of the learner)

1.7

)وبعد التأكد من الحالة الصحیة للمتعلم(تناول الطعام أثناء الحصص وأثناء الطابور الصباحي دون مبرر أو إذن 

Eating during lesson and morning assembly without justification or permission ( and after confirmation of the health status of 

the learner)

1.8 Not handing in homework and assignments on timeعدم االلتزام بتسلیم الواجبات والتكلیفات في الوقت المحدد

1.9  Bringing a means of communication such as mobile phoneإحضار وسائل االتصال مثل الھاتف النقال

1.10

سوء استعمال األجھزة االلكترونیة وغیرھا أثناء الحصة الدراسیة ویشمل ذلك ممارسة األلعاب االلكترونیة ووضع السماعات في الصف
Misuse of electronic devices in the classroom, including the use of electronic games and the wearing headphones  in the 

classroom

1.11
ھو شبیھ بھذه المخالفات وفق تقدیر اللجنة التربویةكل ما

All similar violations according to Educational Committee



Behavior Violations  المخالفات السلوكیة

,Second Level)درجات لكل منھا 8( متوسطة الخطورة مخالفات الدرجة الثانیة  Medium Risk (8 mark each)

No.  رقم
المخالفة

Violation Description  وصف المخالفة

2.1   Level violations st1Repeatingتكرار مخالفات الدرجة األولى 

2.2
 التغیب عن المدرسة قبل وبعد اإلجازات و العطل ونھایة األسبوع وقبل االمتحانات الفصلیة

Absence from school before and after the holidays, vacations and the weekend and before the Term Exams 

2.3
 ً الخروج من المدرسة دون إذن أو الھروب منھا أثناء الیوم الدراسي ویحتسب غیابیا

Going out of school without permission or escaping during the school day and being marked absent

2.4
.التحریض على الشجار أو التھدید أو التخویف ألي من الزمالء في المدرسة

Incitement to fight, threatening or intimidation to any colleagues.

2.5

ات من شأنھ مخالفة اآلداب العامة أو النظام العام بالمدرسة و قیم وعادات المجتمع كالتشبھ بالجنس اآلخر في الملبس و المظھر و قصإتیان ما
 الشعر واستخدام مساحیق التجمیل إلخ

Violating any public morals or school overall system, and the values and traditions of the  society such as 

imitating the opposite gender in clothing and appearance, hair styles and the use of cosmetics etc.

2.6
.الكتابة على الجدران المدرسیة وتخریب األثاث المدرسي و الحافالت المدرسي

Writing on school walls and damaging school furniture and school buses.

2.7

 .تصویر و حیازة ونشر وتداول صور العاملین بالمدرسة والطلبة دون إذن منھم

Photographing, possession, publication and circulation of photographs of school employees and students 

without their permission.

2.8 .Verbal abuse. اإلساءة اللفظیة

2.9 .Smoking within the school premises and possession of smoking tools.التدخین داخل حرم المدرسة و حیازة أدواتھ

2.10
كل ما ھو شبیھ بھذه المخالفات وفق تقدیر لجنة إدارة السلوك بالمدرسة

All that is similar to these violations according to the Educational Committee



Behavior Violations  المخالفات السلوكیة

Third Level, Serious (12 mark each))درجة لكل منھا 12(  الخطیرةمخالفات الدرجة الثالثة 

No. رقم المخالفة Violation Description  وصف المخالفة

3.1  Level violations nd2Repeating.تكرار إحدى مخالفات الدرجة الثانیة

3.2

.جلب و حیازة وعرض وترویج مواد مادیة أو إعالمیة أو إلكترونیة غیر مرخص بھا و مخالفة للقیم و األخالق وما یخدش الحیاء العام

The acquisition, possession, display and promotion of unauthorized material, media or electronics that violate the values and 

morals and outrage modesty

3.3
 .التشھیر بالزمالء والعاملین بالمدرسة في وسائل التواصل االجتماعي و اإلساءة لھم

Defaming and insulting colleagues and school staff in social media.

3.4
.جلب و حیازة األسلحة البیضاء أو ما في حكمھا داخل المدرسة

The acquisition and possession of bladed weapons or similar weapons within the school

3.5  .Sexual harassment within the school.التحرش الجنسي داخل المدرسة

3.6   Physical assault on colleagues or school workers (bullying))التنمر(االعتداء الجسدي على الزمالء أو العاملین بالمدرسة 

3.7 Theft or concealment.السرقة أو التستر علیھا of property 

3.8
 إتالف وتخریب أجھزة وأدوات المدرسة ومرافقھا و االستیالء علیھا

Destruction or theft and damaging school devices, materials  or facilities.

3.9
 .اإلساءة إلى األدیان السماویة أو إثارة كل ما یسبب الفتنة الطائفیة والمذھبیة بالمدرسة

Insulting religion and provoking sectarian and religious strife in school.

3.10
 العبث والتخریب وإتالف الحافالت المدرسیة وإیذاء مستخدمي الطریق

Messing around , damaging, destroying school buses and harming road users

3.11 All that is similar to these violations according to the Educational Committee.كل ما ھو شبیھ بھذه المخالفات وفق تقدیر لجنة إدارة السلوك



Behavior Violations  المخالفات السلوكیة

Forth Level, Extremely Dangerous (20 mark each) )درجة لكل منھا 20( شدیدة الخطورة مخالفات الدرجة الرابعة 

No. رقم المخالفة Violation Description  وصف المخالفة

4.1  Level violations rd3Repeating.تكرار إحدى مخالفات الدرجة الثالثة

4.2
.جلب وحیازة أو استخدام األسلحة الناریة أو األسلحة البیضاء أو ما في حكمھا داخل المدرسة

The acquisition, possession or use of firearms, bladed weapons or similar weapons within the school.

4.3   .Sexual assault inside the school.االعتداء الجنسي داخل المدرسة

4.4   .Physical assault leading to injury to colleagues or employeesاالعتداء الجسدي المؤدي إلى إصابة الزمالء أو العاملین

4.5  Leaking exam questions or participating in this in any way.تسریب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فیھ بأي شكل من األشكال

4.6    Causing fires within the school premises.التسبب في إشعال الحرائق داخل حرم المدرسة

4.7
 انتحال صفة غیره في المعامالت المدرسیة أو تزویر الوثائق الخاصة بالمدرسة

.Impersonating others in school transactions or falsifying school documents.

4.8
.التعرض باإلساءة للرموز السیاسیة و الدینیة واالجتماعیة بالدولة

Defamation political, religious and social symbols in the country.

4.9

 تعاطي المخدرات والعقاقیر الطبیة المخدرة، و المؤثرات العقلیة داخل المدرسة ، حیازة وجلب وترویج أو

 الظھور تحت تأثیر مخدر أو عقاقیر طبیة مخدرة و مؤثرات عقلیةأو

Possession, collection, promotion or use of narcotic drugs, tranquilizer drugs, psychotropic substances within the school,

or appearing under anesthesia, narcotic drugs and psychotropic substances

4.10

 إلحادیة مناھضة لنظم المجتمع السیاسیة واالجتماعیةترویج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تفكیریة أوبث أو

Broadcast or promote extremist, thought-provoking or atheistic ideas and beliefs against the social and political systems of the 

society

4.11
All that is similar to these violations according to Educational Committee.ھو شبیھ بھذه المخالفات وفق تقدیر لجنة إدارة السلوككل ما



السلوك المتمیز

الدرجة المؤشرات المعاییر المحاور

10 ي تلتزم بالنظم واللوائح المدرسیة داخل الفصل الدراس 1.1.1
والمدرسة وخالل األنشطة المدرسي الخارجیة على نحو دائم

تظھر الطالبة في مواقفھا  1.1
لیة وسلوكھا حساً عالیاً من المسؤو
واالنضباط الذاتي على نحو دائم

التطور -1
 الشخصي

5 تحترم مشاعر زمیالتھا وتراعي احتیاجھم وتقدم لھم  1.2.1
 المساعدة على نحو دائم

تظھر الطالبات أنماطاً من  1.2
سلوكیات العمل التعاوني مع 
زمیالتھا ومعلماتھا وإدارة 

5المدرسة   تبادر وتشجع اآلخرین على التعاون وتقترح حلوالً  1.2.2
إلشراك اآلخرین في العمل الجماعي على نحو دائم

10 حة تلتزم الطالبة بمعاییر الص1.3 تھتم بمظھرھا ونظافة جسدھا ولباسھا على نحو دائم 1.3.1
والسالمة

5 ارھا تظھر وعیاً واضحاً بأھمیة الغذاء السلیم في اختی 1.3.2
وتمارس الریاضة بشكل مستمر في المدرسة وتشارك في 

حیةأنشطة الوعي الغذائي وتطرح أفكاراً مبتكرة  للحیاة الص

10 ودائماً تصل إلى % 98نسبة حضورھا ال تقل عن  1.4.1
المدرسة في الوقت المحدد 

 تحرص الطالبة على الحضور 1.4
ى الدائم وعدم التغیب والمواظبة عل

الدروس والواجبات



السلوك المتمیز
الدرجة المؤشرات المعاییر المحاور

10 ات تتصف بالصدق واألمانة وحسن الخلق بشھادة الزمالء والمعلم 2.1.1 تظھر فھماً وتقدیرا عالیا لقیم  2.1
اإلسالم في دولة اإلمارات ویتمثل ذلك 

في سلوكھا الیومي
تقدیر قیم -2

اإلسالم واحترام 
ھویة وثقافة دولة 

اإلمارات 
والثقافات األخرى

5 بر تظھر التسامح في سلوكھا من خالل المواقف واألنشطة التي تع 2.1.2
عن قدرتھا على استیعاب اآلخرین وحسن اإلنصات لھم

5 یة تشارك في األنشطة الثقافیة التي تعزز قیم االنتماء والھو 2.2.1 
الوطنیة

تحترم الطالبة ھویة وتراث دولة  2.2
لماإلمارات العربیة المتحدة وثقافة العا

5 افات تبادر لتنفیذ األنشطة الالصفیة والمشاریع لتعریف الثق 2.2.2 
األخرى ومقارنتھا بثقافة وطنھا

5 تمثل المدرسة في المحافل العامة طوال العام الدراسي3.1.1 في  تبادر الطالبة بالمشاركة الفعالة 3.1
األنشطة االجتماعیة الھادفة

 

المسؤولیة -3
المجتمعیة 

ومھارات القیادة 
واالبتكار

5 تشارك في أنشطة مجالس الطالبات واالعمال التطوعیة  3.1.2
والمبادرات المجتمعیة اإلیجابیة

5 تبادر في المشاركة في أنشطة مجتمعیة ھادفة خالل اإلجازات 3.1.3

5 ات فائدة تتمیز باالستقاللیة وتستطیع أن تقدم مبادرات ومشاریع ذ 3.2.1
اجتماعیة مھمة

تتحلى الطالبة بأخالقیات عمل  3.2
ي متمیزة وتظھر مستوى عالیاً من الوع

البیئي والقدرة على االبتكار 
5 ھا تقترح حلوالً إبداعیة مبتكرة ألجل الصالح العام  في مجتمع 3.2.2

المدرسي

5 ك تنفذ أفكاراً وأنشطة بشكل فردي أو جماعي لترشید استھال 3.2.3
الطاقة أو الموارد الطبیعیة داخل المدرسة أو في المجتمع الخارجي 

100 الدرجة النھائیة

20 »5تقسیم الدرجة النھائیة على «درجة السلوك المتمیز 



Parameters Standards Indicators
The 

Mark

1. Personal 

Development

1.1 student  always shows a high sense 

of responsibility and self discipline

1.1.1 always and continuously :follow school rules and 

regulations inside the classroom and school, and 

through external school activities

10

1.2 student shows patterns of 

collaborative behavior with colleagues 

and school staff

1.2.1 always respect colleague’s feelings and understand 

their needs and help them
5

1.2.2 always and continually: take initiative to encourage 

to collaborate and support each other, Give suggestion 

to work with others and encourage team work  

5

1.3 student is committed to  Health and 

Safety standards

1.3.1 student always cares about own appearance and 

hygiene of body and clothes without others telling 

him/her

10

1.3.2 student shows a clear awareness of the 

importance of healthy food in his/her choices, 

continually practices sports inside school, leads health 

food campaigns, takes initiative to give innovative ideas 

that support a healthy lifestyle.

5

1.4 student is always  keen to attend 

class  and do homework and is 

committed to deadlines

1.4.1 attendance is not less than 98% and always 

punctual to school and classes 10

Outstanding Behavior



Parameters Standards Indicators The Mark

2. Appreciate 

Islamic Values and 

Respect UAE 

identity, heritage 

and culture and 

World culture

2.1 student show a high 

understanding and 

appreciation to the Islamic 

Values in UAE and that is 

represented in daily behavior

2.1.1 student is truthful, honesty and has good behavior and his colleagues and 

teachers testify this
10

2.1.2 students show neutrality and tolerance in behavior through situation and 

activities express ability to comprehend others, listen and understand them 5

2.2 students respect the UAE 

identity, heritage and culture 

and other world culture

2.2.1 take initiatives to participate in a variety of cultural activities that promote 

the value of belonging and national Identity 5

2.2.2 take initiatives to implement extra curricular activities and projects to 

identify other culture and compare it to home culture
5

3. Social 

responsibilities and 

leadership and 

innovation skills

3.1 student take initiatives to 

participate effectively in 

social, aimed activities

3.1.1 represent the school in public events all year 5

3.1.2 participate in students council activities or teams or volunteering work or 

school initiatives that impact positively on whole school 5

3.1.3 take initiatives to participate in aimed community activities during holidays
5

3.2 students has an 

outstanding work ethics and 

show a high level of 

environmental awareness and 

ability to innovate and 

enterprise, problem solving 

and decision making

3.2.1 independent and able to lead initiatives and projects that has social benefit 
5

3.2.2 suggest creative and innovative solutions for commo interest in school 

community or solve school problems
5

3.2.3 implement individual or group ideas or activities that rationalize energy 

consumption and natural resources inside and outside  school environment and 

keep its sustainability 5

Final Mark 100

Outstanding Behavior Mark  ( divided by 5) 20



نوع الحسم
التكرار

حال ارتكابھا درجة المخالفة
الثالث الثاني األول

حسم درجة المؤشر حسم باقي الدرجة حسم نصف الدرجة - تنبیھ شفھي
مخالفات الدرجة 

  البسیطة:األولى 

حسم درجة المعیار حسم الدرجة كاملة حسم نصف الدرجة

مخالفات الدرجة 
متوسطة الثانیة 

الخطورة 

حسم درجة المحور حسم الدرجة كاملة حسم الدرجة كاملة
مخالفات الدرجة 

  الخطیرةالثالثة 

رسوب الطالب في 
مادة السلوك

) 9( اتخاذ اإلجراءات الواردة بالمادة 

مخالفات الدرجة 
شدیدة الرابعة 

الخطورة 

 مخالفات الحسم من السلوك المتمیز

تسترجع الدرجة المحسومة في حال اكتساب الطالب للسلوك االیجابي



Validation 

Mark 

When 

committed 

Repetition Deduction

type First Second Third

First Level, 

Simple
Oral Waning -

Deduct half 

Mark

deduct the 

rest of the 

mark

Deduction 

from the 

indicator

Second 

Level,

Medium 

Risk

Deduct half 

Mark

Deduct all 

Mark

Deduction 

from the 

Standard 

Third Level, 

Serious

Deduct all 

Mark

Deduct all 

Mark

Deduction 

from the 

Parameter

Forth Level, 

Extremely 

Dangerous

Follow the procedure in Article (9) Student FAIL

The Deduction from the Outstanding Behavior  

Marks can be restored if the student obtains positive behavior



اجراءات التعامل مع المخالفات 
التكرار الثالثالتكرار الثانيفي حال التكرار األولحال ارتكابھاالمستوى 

 مخالفات الدرجة األولى

  البسیطة

)درجات لكل منھا 4( 

تنبیھ شفوي•
 فتح ملف وتوثیق المخالفة •

• ً إبالغ ولي األمر خطیا

 حسم نصف الدرجة•

 استدعاء ولي األمر•

 اصدار إنذار خطي أول للمتعلم•
وتوقیع ولي األمر

 استدعاء ولي األمر•

إصدار إنذار خطي نھائي للمتعلم وولي •
 األمرفي حالة عدم االستجابة

 حسم درجة المخالفة كاملة •

 دراسة الحالة من قبل المرشد•

 لوكتنفیذ بعض استراتیجیات تعدیل الس•

 تحویل المخالفة للدرجة الثانیة•

 مخالفات الدرجة الثانیة 

متوسطة الخطورة 
)درجات لكل منھا 8( 

 استدعاء ولي األمر•

د توقیع الطالب وولي األمر على تعھ •
 بعدم تكرار المخالفة

حسم نصف الدرجة  •

 حسم الدرجة كاملة •

ر وتوقیع الطالب وولي أمره على إنذا•
أو باإلیقاف من یوم إلى ثالثة أیام 

داخل المدرسة

ثة إیقاف الطالب من یوم إلى ثال•
 أیام في المدرسة مع تكلیفھ

 بواجبات دراسیة 

اإلنذار النھائي•

 نقل الطالب إلى شعبة أخرى•

دراسة الحالة من قبل المرشد األكادیمي •
ذ وتحویلھا إلى لجنة إدارة السلوك لتنفی

مجموعة من اإلجراءات التي تسھم في الحد 
 من السلوك

تحویل المخالفة إلى الدرجة الثالثة•

 مخالفات الدرجة الثالثة 

  الخطیرة

)درجة لكل منھا 12( 

اذ انعقاد فوري للجنة التربویة التخ•
 قرار

ھ استدعاء فوري لولي األمر وتوقیع•
 على القرار

حسم الدرجة كاملة•

العرض على لجنة إدارة السلوك •
 الطالبي 

اإلیقاف عن الدراسة وتحویلھ لجھة •
بوع متخصصة لتعدیل السلوك بین أس

 إلى أسبوعین 

 حسم الدرجة كاملة•

إصدار قرار من اللجنة •
 السلوكیة بإیقاف الطالب

إنذار ولي األمروإصدار قرار •
 بنقل الطالب لمدرسة آخرى

یل یتم نقل الطالب من قبل الوك•
ي المساعد للعملیات المدرسیة ف
حالة عدم تنفیذ  ولي األمر 

إلنذار النقل 

ع من تحویل سلوك الطالب إلى المستوى الراب•
 قبل لجنة إدارة السلوك

ء اإلیقاف النھائي من المدارس الحكومیة بنا•
على قرار من وكیل الوزارة للشؤون 

 األكادیمیة للتعلیم العام

إحالة الطالب إلى مراكز متخصصة لعالج •
 السلوك 

 البت في قرار إعادة قیده بعد العرض على•
وكیل الوزارة للشؤون األكادیمیة

 مخالفات الدرجة الرابعة 

شدیدة الخطورة 
 )درجة لكل منھا 20( 

 استدعاء فوري لولي األمر�

 اتخاذ اإلجراءات الفوریة باالستعانة بالجھات المعنیة �

 انعقاد لجنة إدارة السلوك إلصدار قرارھا و اعالم إدارة االرشاد الطالبي إلجراء الالزم�

 إیقاف الطالب لحین اكتمال التحقیق�

تحمیل الطالب وولي أمره كافة المسؤولیة عن أي اضرار ناتجة عن المخالفة�
 تحویل الطالب لبرامج التأھیل المعتمدة  بقرار من وكیل الوزارة للشؤون األكادیمیة في المؤسسات التخصصیة�

 إیقاف قید الطالب من المدارس و الحرمان الكامل من االلتحاق بالمدارس واالنتقال إلى التعلیم المستمر و المنازل�

 اإلیقاف التام فعن الدراسة ي حالة استنفاذ كل وسائل العالج ، و تحویلھ لجھة مختصة لتعدیل السلوك و عالجھ�

الفصل النھائي في حالة نفاذ وسائل العالج �



Procedures on how to deal with violations
Third RepetitionSecond RepetitionFirst RepetitionIf CommittedLevel 

• Call the guardian

• Issuing a final written warning to the learner and 

guardian in case of non-response

• Determination of the degree of total violation

• Case study by the guide

• Implement some behavior modification strategies

• Converting the offense to the second degree 

• Half Mark deducted

• Call the guardian

• Issuing a first written warning 

to the learner and the 

signature of the guardian 

• Open file and document 

the violation

• Inform the parent in 

writing 

• Oral warning 

First Level

Simple

(4 mark each)

 

• Transfer student to another division

• Case study by the academic advisor and converted to a 

conduct management committee to implement a set of 

actions that contribute to reducing behavior

• Transfer the offense to the third degree

• The student is suspended 

from one to three days in the 

school and assigned to study 

duties

• Final warning

• Full Mark deduction

• The student and his / her 

guardian sign a warning or 

suspension from one to 

three days inside the 

school

• Call the guardian

• The student and the 

guardian sign a 

pledge not to repeat 

the violation

• Half Mark deducted

Second Leve

Medium Risk

(8 mark each)

• Transform student behavior to Level 4 by the Behavior 

Management Committee

• Final suspension of public schools upon the decision of 

the Undersecretary of the Ministry for Academic Affairs 

of General Education

• Refer students to specialized centers for the treatment 

of behavior

• Decide on the decision to re-register after the 

presentation to the Undersecretary for Academic Affairs

• Issuing a decision of the 

behavioral committee to 

suspend the student

• Parental warning and issuing 

a decision to transfer the 

student to another school

• The student shall be 

transferred by the Assistant 

Undersecretary for School 

Operations in the event that 

the guardian fails to 

implement the transport 

warning

• Presentation to the 

Student Behavior 

Management Committee

• Stop the study and transfer 

it to a specialist to modify 

the behavior between one 

to two weeks

• Full Mark deduction

• An immediate 

meeting of the 

educational 

committee to decide

• Immediately call the 

guardian to sign the 

decision

• Full Mark deduction

Third Level

Serious

(12 mark each)

� Immediate call to the guardian

� Take immediate action with the help of the concerned authorities

� The conduct management committee convenes to issue its decision and inform the management of student guidance for the necessary action

� Suspension of the student until the completion of the investigation

� The student and his guardian shall be held responsible for any damage caused by the violation

� Transfer the student to the approved rehabilitation programs by a decision of the Undersecretary of the Ministry for Academic Affairs in specialized 

institutions

� The suspension of student enrollment from schools and the complete denial of school attendance and the transition to continuing education and 

homes

� Complete suspension The study should examine the case of exhaustion of all treatment methods and transfer it to a competent authority to modify 

and treat the behavior

� Final dismissal in case of access to treatment 

Forth Level

Extremely 

Dangerous

(20 mark each)

 



محاذیر تعدیل السلوك

عند  یمنع منعاً باتاً ممارسة أي من اإلجراءات التالیة
العامل مع الطلبة من قبل العاملین في المجتمع 

 :المدرسي 

 العقاب البدني بكافة أنواعھ  أشكالھ و صوره1.

 الحرمان من تناول الوجبات الغذائیة2.

 ھاستفزاز الطالب أو السخریة منھ و االستھزاء ب3.

 منع الطالب من قضاء الحاجة4.

 العقاب النفسي كاإلھانة اللفظیة أو التھدید5.

 تقیید حریة الطالب أو حجزه في المدرسة6.

ار حجز الممتلكات الشخصیة بقرار فردي دون قر7.
 لجنة قرار السلوك بالمدرسة

د تخفیض الدرجات في المواد الدراسیة أو التھدی8.
 بذلك

وم الطرد من الحصة أو النشاط أو المدرسة أثناء الی9.
 الدراسي بقرار فردي، و ترك الطالب دون اشراف

.10 ً  كل ما ھو شبیھ بھذه اإلجراءات یعتبر مخالفا
 للنظم و للوائح وفق تقدیر لجنة إدارة السلوك

بالمدرسة

Behavior modification Cautions

It is strictly forbidden to practice any of the following 

procedures when working with students by the 

employees in the school community:

 

1. Corporal punishment of all forms  

2. Not allowing students to have their meals 

3. To provoke or ridicule student or make fun of him/her

4. Prevent the student from going to restroom 

5. Psychological punishment such as verbal abuse or 

threat 

6. Restrict student freedom or lock him/her in the school 

7. The seizure of personal property by an individual 

decision without referring to the school behavior 

committee 

8. To deduct marks or threaten to do that  

9. Expel student from the class, activity or school during 

the school day by an individual decision, leaving the 

student without supervision 

10. Anything similar to these procedures is considered to 

be against the regulations according to the School 

Behavior Management Committee 


