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 سياسة تقويم السلوك وتفعيل الميثاق األخالق

 

: الئحة الثواب والعقاب  

: وسائل  
ً
الثواب: أوال  

ة. 1 ز ز والمهذب شهادة تقدير وجوائز عينية ممي  ( منح الطالب الممي   

ز 2 ( اعالن اسم الطالب الممي  ف.    ي لوحة الشر
ي طابور الصباح وفز

 والمهذب فز

3 . ي رحالت اضافية خاصة لهم فقط أو مع المراحل األكير
ين فز ز اك الطالب الممي  ( اشر  

ة. ( منح حصص تربية رياضية اضافية للفصول 4 ز الممي   

ز المدرسة و صندوق المفاجاءات . 5  من كانتي 
ً
اء مجانا ( منح كوبونات شر  

ي طابور الصباح. 6
( تكريم الطالب األوائل فز  

ي مكتب مدير المدرسة. 7
ي االستقبال أو فز

ي للعمل كموظف فز
( منح الطالب يوم من الحكم الذات   

8 . ة أثناء العام الدراسي ة وكثي  ( وجود مفاجآت كثي   

 

 
 
: وسائل العقاب:  ثانيا  

 التأخير عن الطابور:  (1

ي اللينك.  -1
ي المرة األوىل يكتفز بالتحذير الشفوي مع الكتابة فز

فز  

ي المرة الثانية يكتب الطالب تعهد بخط يده يتعهد فيه بعدم تكرار التأخي  مرة اخري مع  -2
فز

ي اللينك و ذلك لتشجيع الطلبة عىل تحمل المسئولية
. الكتابة فز  

ي المرة -3
ي االجتماعي لمناقشته لتعديل   فز

الثالثة يتم التواصل مع وىل األمر بمعرفة االخصات 

 السلوك. 

ي اللينك.  -4
ي المرة الرابعة يحرم الطالب من الفسحة مع الكتابة فز

فز  

ي اللينك.  -5
ي المرة الخامسة يحرم من حصة النشاط مع الكتابة فز

فز  

ي االجتماعي  -6
ي المرة السادسة يحول إىل االخصات 

ثم إىل مدير المدرسة ليتخذ قرار بشأنه.   فز  
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  الواجبات:  2
 
( اإلهمال ق  

ي اللينك.  -1
ي المرة األوىل يتم توجيه إنذار للطالب مع الكتابة فز

فز  

ي اللينك ويقوم الطالب بحل الواجبات أثناء الفسحة.  -2
ي المرة الثانية يتم الكتابة فز

فز  

ي المرة الثالثة يقوم الطالب بعمل  -3
الواجبات اثناء حصص النشاط . فز  

ي المرة الرابعة يقوم مدير المرحلة باستدعاء وىلي االمر لمعرفة االسباب ووضع خطة  -4
فز

 و يتعهد وىلي ا
ز المر كتابيا بمتابعة نجله اثناء عمل الواجب و التأكد من ذلك . تحسي   

ي  -5
 فز
ً
ي المرة الخامسة يتم ابالغ وىلي األمر بأن ابنه لن يكون موجودا

المدرسة العام القادم. فز  

 

  إحضار األدوات والكتب والكشاكيل المدرسية: 3
 
( اإلهمال ق  

ي ورقة خارجية ثم يقوم  -1
ي اللينك ويقوم الطالب بكتابة الدرس فز

توجيه إنذار أول والكتابة فز

ي كشكول المادة. 
 بكتابتها مرة اخرى فز

ي المرة الثانية نفس األمر .  -2
فز  

ي المرة  -3
. فز ي االجتماعي

الثالثة فما فوقها يتم تحويل الطالب إىل االخصات   

ي المرة الرابعة يتم استدعاء وىلي األمر عن طريق مدير المرحلة لمعرفة أسباب األهمال   -4
فز

ام.  ز  وكتابة تعهد بااللي 

ء يقدر بمقداره.  -5 ي
 بأن كل سر

ً
ي المرة الخامسة يتم الحرمان من النشاط أوالرحالت علما

فز  

 

ياب المتكرر: ( الغ4  

ي االجتماعي لمعرفة األسباب.  -1
ي اللينك مع اخبار االخصات 

الكتابة فز  

خصم درجات السلوك من الطالب.  -2  

استدعاء وىلي األمر لمعرفة األسباب وكتابة تعهد بعدم تكرار الغياب وذلك ألنه يضز  -3

 بمستوى الطالب ويعود عىل الجميع بالسلب. 

ي  -4
  من المدرسة. توجيه إنذار بالفصل النهات 
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: المعلمير  ( الرد غير الالئق عىل 5  

ي االجتماعي لدراسة الحال و التحقيق مع كتابة  -1
يتم تحويله إىل مدير المرحلة ثم إىل االخصات 

ء يقدر بمقداره فاذا كان الرد فيه  ي
تعهد بعدم تكرار هذا األمر وابالغ وىلي األمر علما بأن كل سر

دة ثالثة ايام . يتم فصل الطالب لمتطاول فمن الممكن ان   

ام ابنه مع حرمانه   -2 ز ي االجتماعي إلستدعاء وىلي األمر لكتابة تعهد بالي 
يتم تحويله إىل االخصات 

 من األنشطة أو الرحالت. 

اءي  -3 ة تحددها اإلدارة حسب ما يي  تحويله إىل مدير المدرسة ويتم فصله من المدرسة لفي 

 لها . 

 

التشاجر أو التلفظ بألفاظ غير الئقه:  ( استخدام العنف أو 6  

ي اللينك.  -1
ي المرة األوىل يقوم الطالب باالعتذار مع الكتابة فز

فز  

ي االجتماعي لكتابة تعهد بخط يده بعدم تكرار هذا  -2
ي المرة الثانية يتم تحويله إىل االخصات 

فز

ي اللينك. 
 الخطأ مرة أخرى مع الكتابة فز

ي االجتماعي إىل جانب  إذا تكرر الخطأ يتم استدعاء  -3
وىلي أمره لمناقشة الموضوع مع االخصات 

 حرمانه من األنشطة . 

اءى الدارة  -4 إذا تكرر الخطأ يتم خصم درجات السلوك إىل جانب فصل الطالب بحسب ما يي 

 المدرسة. 

 

( المشاغبة أثناء الحصة أو الخروج بدون إذن: 7  

ح من  -1 ز عليه باألسئلة أثناء الشر كي 
ي اللينك. الي 

جانب المدرس مع الكتابة فز  

ي اللينك.  -2
ي االجتماعي التخاذ الالزم مع الكتابة فز

إذا تكرر الخطأ يتم تحويله إىل االخصات   

إذا تكرر يتم خصم درجات السلوك.  -3  

إذا تكرر الخطأ يتم حرمانه من األنشطة أوالرحالت مع استدعاء وىلي األمر  .  -4  

ي  -5
. يتم تحويله إىل االخصات  ي

  االجتماعي وفصله لمدة ثالثة أيام وانذاره بالفصل النهات 
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بوي:   اإلرشاد الي 
 

بوي :   مهام المرشد الي 
 

ي  -1
إعداد التاري    خ الدراسي للمستجدين ويشمل البيانات األولية لكل طالب، التاري    خ الدراسي للطالب فز
السنوات السابقة، تاري    خ الحالة الصحية، األنشطة والهوايات، نتائج االختبارات والتحصيل الدراسي 

. الحاىلي   
ي عملية اإلرشاد والتسجيل من حيث تحديد العبء الدراسي لطالب انخفاض المعدل  -2

المساهمة فز
 . ز اكمي واإلنجاز الدراسي أو بالنسبة للمتفوقي   الي 

ي توعية طلبة الصف الراب  -3
ع المتوسط بنظام المقررات عمل انسحاب متأخر للطالب من مقرر ما فز
اكمي أو تغيي  التشعيب   ي حاالت انخفاض المعدل الي 

بوي فز حالة وجود أسباب يقيمها المرشد الي 
 . اكمي  بهدف المحافظة عىل إنجاز الطالب ومعدله الي 

ي عملية تشعيب تطبيق اختبارات االستعدادات الفارقة وتصحيحه وتفسي  نتائج -4
ه لالعتماد عليها فز

 الطالب بعد ذلك. 
تطبيق اختبار الميول المهنية للطالب المتوقع تخرجهم وتفسي  نتائجه للطالب لتوجيههم   -5

ي أو الدراسي بعد التخرج. 
ي اتخاذ قرارات حاسمة تخص مستقبلهم المهنز

 ومساعدتهم فز
  

المنخفض ضمن خطة معينة يتم فيها مقابلة الطالب متابعة الطالب ذوي التحصيل الدراسي  -6
ز وتحديد أسباب االنخفاض وعالجه.   ومقابلة المعلمي 

 

ز والتعرف عىل احتياجاتهم ومساعدتهم لتنمية قدراتهم وإشباع ميولهم.  -7 متابعة الطالب المتفوقي   
 

8-  : ات معينة هي توجيه الطلبة للتشعيب المالئم حسب مؤشر  

تعدادات الفارقة      * التاري    خ الدراسي     * التحصيل الدراسي الحاىلي   * رغبة * نتائج اختبار االس
 الطالب 

ي تكون بحاجة إىل إرشاد نفسي أو صعوبات النطق لمساعدة الطالب  -9
العمل مع الحاالت الفردية الن 

ها عىل أداء الطالب.   لتحديد أسباب المشكلة والعمل عىل الحد من تأثي 
 

ي مناقشة مشكالت أبنائهم النفسية وإعطائهم التوجيه الصحيح لطرق  مشاركة أوليا  -10
ء أمور الطلبة فز

ي جو من 
العالج العلمية السليمة والمكان األنسب للتوجه إليه لعالج تلك المشكالت بحسب كل حالة فز

 الشية واالهتمام. 
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 أساليب اإلرشاد 

 اإلرشاد الفردي.  •

 , مع استخدام الطرق التالية لإلرشاد:  اإلرشاد الجماعي  •

•  .  اإلرشاد المباشر

•  .  اإلرشاد غي  المباشر

•  .  اإلرشاد السلوكي

•   . ي
 اإلرشاد الدينز

بوي.   •  اإلرشاد الي 

 
بوي   أهمية اإلرشاد الي 

ي يعانيها الطالب والدارسون والتعامل معها.  •
 خطوات اإلرشاد أو )مهامه( حض المشكالت الن 

 تصنيف هذه المشكالت إىل أقسامها أو ميادينها.  •
 عمل استمارة لتسجيل الحالة بكل جوانبها ومسبباتها.  •
ي ح •

ي لمساعدته فز
 ّل مشكلته. توجيه) الطالب/الدارس( إىل األخصات 

 وضع برنامج اإلرشاد.  •
ي ضوء حل المشكلة.  •

 كتابة التوصيالت إىل الجهات المسئولة داخل الكلية وخارجها فز
 

 
بوي   أهداف اإلرشاد الي 

ي ضوء مبادئ اإلسالم.  •
 تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطالب فز

بوية.  •  مساعدة الطالب لحل مشكالته النفسية واالجتماعية والي 
 مساعدة الطالب لالستفادة من برامج األنشطة بأنواعها.  •
•  .

ً
ي استغالل قدراتهم مستقبال

ز فز  مساعدة الطالب الموهوبي 
 مساعدة الطالب المتأخرىن دراسيا.  •

 
بوي   مراحل اإلرشاد الي 

ي ضوء مبادئ اإلسالم.  •
 تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطالب فز

بوية.  مساعدة الطالب لحل مشكالته النفسية •  واالجتماعية والي 
 مساعدة الطالب لالستفادة من برامج األنشطة بأنواعها.  •
•  .

ً
ي استغالل قدراتهم مستقبال

ز فز  مساعدة الطالب الموهوبي 
 مساعدة الطالب المتأخرين دراسيا.  •
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  اللعب 

 
بوي ق  اإلرشاد الي 

 
ي كيفية اإلرشاد والتوجيه الصحيح ألطفال التوحد أثناء اللعب  

ز فز يتجىل دور األشة ودور المختصي 
ز  وأثناء طلبهم المشاركة معهم باللعب ومعرفة الطرق الصحيحة والمقبولة لتعديل سلوكهم. ويير

ز بمعادلة بسيطة تساعد ي تعليم التوحديي 
ي فهم معنز  دور المعلمة ودور أولياء األمور فز

هم فز
ب عىل ذ ، ونضز

ً
 لهذه المعادلة البسيطة فإذا لم يعرف الطفل ألتوحدي لمن الملكية مثال

ً
لك مثاال

خصص أماكن 
ُ
تكون هذه اللعبة من اللعب نقول له "هذه اللعبة لمريم" أوهذه لعبة "مريم" وت

ي أن يختص
فيد معنز الملكية, وتوضح مفهومها وهوأن لكل شخص الحق فز

ُ
ء لنفسه   واضحة ت ي

بسر
ي هذا المجال أن تطلع األشة عىل بعض 

ه استعماله أوالتضف فيه. وال بد فز وال يحق لغي 
, حيث أن منشأ هذا الباعث  ز ي دراسة الباعث السلوكي للتواجديي 

االعتبارات والنظريات المختصة فز
 بالُمعززات االجتماعية ''

ً
انه أيضا ورة اقي  '' Social Reinforcesالسلوكي هوالتعزيز )اللعب( وضز

 )مثل االبتسامة، قبلة عىل الوجه، كلمة أحسنت ، نظرة إعجاب(. 
 

 دور اآلباء 

ي عمليات تعديل الس        لوك 
ي جعل األلعاب من الوس        ائل الُمش        جعة والُمحفزة فز

هل اآلباء لهم دور فز
 الُمستهدف أم ال؟

 
  اللعب 

 
شاركهم اآلباء ق

ُ
: من الُمالحظ أن التوحيديير  لديهم إحساس عندما ي  

 مثل القيام باآلت 
 

 الرسم معهم والتعبي  عن عالقاتهم.  •

 ُمشاركة الوالدان بأنشطة أخرى )لعبة األرجحة(.  •

ي األمن النفس   ي  •
ي تس   هم فز

ز األمان والدفء العائىلي والن  حقق للتوحيديي 
ُ
وجميع هذه األمور ت

 عند أي مشكلة. 

ي اللعب من تقديم اإلرش        ادات البس        يطة وت •
عويدهم عىل الس        ماع وال بد عند مش        اركتهم فز

 إليها. 

ي التعليم والرياضة فقط وإنما للدين نصيب من اإلرشاد.  •
 و ال يقتض اإلرشاد فز

 

•  :  
 
  واألخالق

 التوجيه واإلرشاد الدين 
  

 إكساب الطالب بعض القيم النابعة من تعاليم الدين اإلسالمي .  .1
 العمل عىل تكوين الشخصية المسلمة .  .2
 تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي بالعمل لمكارم األخالق.  .3
ي تزين المسلم وتكوين الشعور بالمحبة للفضائل والقيم األخالقية .  .4

 غرس اآلداب الن 
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 تفعيل الميثاق األخالق

 

ي 
ي مجال التعليم من أهم العوامل المؤثرة فز

ز  إن أخالقيات المهنة فز ز إليها،  سلوكيات المهتمي  والمنتمي 
 مناًرا 

ُّ
ا ُيَعد ُل وازًعا رقابيًّ

ِّ
شك

ُ
 .لسلوكهم ألنها ت

 
ي 
وري وواجب، فينبغز ام بها أمر ضز ز ز عىل  تلك األخالقيات لها خصوصياتها، وااللي  عىل جميع القائمي 

وِنها من
َ
ام بتلك األخالقيات ِلك ز وسلوكياتهم؛ إذ  أساسيات تعامالتهم وتنظيم أمورهم  هذا المجال االلي 

د مقدار انتماء
َّ
امهم بقواعد تلك المهنة يتحد ز  أصحاب العالقة إىل مهنتهم بموجب درجة الي 

ي يمارسونها 
ي جميع األحوال والمواقف وفق معايي  المهنة الن 

ويقدسون رسالتها، ويستندون  ومراعاتها فز
ي عملهم وسلوكهم وممارستهم إىل

ون نواة أطر أخالقية قوية، حيث أنهم يتعام فز
ُ
ل
ِّ
لون مع فئات ُيشك

ي مجتمعاتهم التغيي  
م فز

ُّ
 . والتطوير والتقد

 
ي الذي تم  

ي هذا اإلطار، حرصت مدرسة غراس الدولية عىل تفعيل الميثاق األخالف 
وزارة  إطالقه من  وفز

بية التعليم ي للمدارس  والتعليم العاىلي   الي 
   وهو »الميثاق األخالف 

ِّ
م ورياض األطفال الخاصة «، حيث ُينظ

العملية أطراف  جميع  ز  بي  أخالقية    العالقة  ز  وقواني  سياسات  ي 
تبنزِ عىل  ها 

ّ
ويحث والتعليمية،  بوية  الي 

العالمي لحقوق   مي الحنيف والميثاقال إيجابية، نابعة من أصالة المجتمع القطري والدين اإلس   وسلوكيات
 مما يواكب بشدة رؤية ورسالة مدرسة غراس الدولية.  اإلنسان

 

 
ً
   –أوًل

 
 :أهداف الميثاق األخالق

ي عىل المجتمع المدرسي اتباعها . 1
ي ينبغز

ف عىل المبادئ األساسية الن   .التعرُّ
ز إليها. 2 ك والكوادر العاملة بالمدرسة والمنتسبي 

َّ
ف عىل مسؤوليات وواجبات الُمَّل  .تعرُّ

 

ا    أهمية  –ثاني 
 
 :الميثاق األخالق

ام الدين اإلس. 1 بوي ال دعم مبادئ دولة قطر، والتأكيد عىل احي   مي والفكر الي 
 .السليم

ي المنظومة التعليمية  . 2  جميع منتسنر
ز اث القطري بي   .تعزيز الهوية الوطنية والي 

ي لدى الفئة المستهدفة لهذا الميثاق. 3  .تعزيز السلوك اإليجاتر
ام بالمبادئ األخالقية والمهنية المرتبطة تعزيز روح المسؤولية. 4 ز  والمساءلة عن االلي 

بوية   .بالعملية التعليمية والي 
ي المنشأة التعليمية . 5

 .االرتقاء باألخالقيات وضبط التضفات فز
ام اآلخرين للقيم والرسالة التعليمية . 6  .التأكيد عىل أهمية احي 
ي . 7

ز بمهنتهم ومكانتها فز بويي 
اف المستقبلتوعية الي   .بناء األجيال واستشر

بوية8 ز كافة أعضاء األشة الي   .. توطيد العالقات والروابط اإلنسانية بي 
 



 

8 | P a g e  
 

 
 
 
 

 
 
 :الفئات المستهدفة –ثالثا

 
ز بالعملية التعليمية واألطراف ي جميع األفراد الملتحقي 

 :المعنية، وهم يستهدف الميثاق األخالف 
ك  1-

َّ
 الُمَّل

 المديرون  2-
بوية  3-  الكوادر الي 
 الطلبة  -4 
 أولياء األمور -5 
 المجالس بأنواعها -6 

 

 
 
   -رابعا

 
 :مبادئ الميثاق األخالق

ي دولة قطر عىل جملة من
ي للمدارس ورياض األطفال الخاصة فز

ُحها    يرتكز الميثاق األخالف 
ِ
المبادئ األساسية، ُيوض

 :الجدول التاىلي 
 

 اإليضاح المبدأ 

ز بها أي مجتمع، وهي مستمدة  الوطنية الهوية  ي يتمي 
ي الخصائص والسمات الن 

 تتمثل فز
 .من الدين والتاري    خ والثقافة، وتعمل عىل تعزيز روح االنتماء لدى أبناء المجتمع

ي  االنضباط
 هو مجموعة القواعد السلوكية للحفاظ عىل النظام العام فز

ز دولة قطر  .المدرسة، وفق قواني 

ي 
ن يحرص الجميع عىل اإلسهام بكل ما هو مفيد وصالح وذي منفعة أ التكامل المهنز  

 ألعضاء المدرسة وتدعيم رسالتها وأهدافها وتفادي تضارب المصالح 
ام استقاللية اآلخرين  .واحي 

األمانة  
 واإلخالص

بوي بحب عمله، وتهيئة جو آمن   من يمارس العمل الي 
ى

 أن يتحىل
ي تعميق الشعور  

ز
ز أعضاء لإلسهام ف ي التعامل بي 

بالراحة لألعضاء، وفز  
 .المدرسة، ومحاسبة ومراجعة الممارسات المختلفة للجميع

ب من معلومات للجهات المعنية بكل وضوح  الشفافة
ى
 هي تقديم ما يتطل

د، للحفاظ عىل المصالح العامة، واتخاذ القرارات المناسبة  .وتجرُّ

ز عىل التعامل مع الجميع المعاملة نفسها  العدل  وبالقدر نفسه؛ دون تميي   
، أو المستوى  ي

 أساس الجنس، أو الدين، أو الِعْرق، أو المركز الوظيفز
، أو المستوى المادي  .االجتماعي

 

ي  
ي متبعة ضوابط الميثاق األخالف 

وعليه فقد وضعت مدرسة غراس الدولية خطة لتفعيل الميثاق األخالف 

ي  
فز بما  المدرسة  أقسام  مع كل  و  بالتنسيق  والمالس   ، ز اإلداريي  األمور،  أولياء  الطالب،   ، ز المعلمي  ذلك 

 . ي
 المجالس بأنواعها كما هو مذكور بالميثاق األخالف 
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