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  اإلجراءات الواجب اختاذها حيال غياب طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية
    العام الدراسي    الصف    اسم الطالب

  

عدد أيام 

  الغياب
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

اليوم 

  والتاريخ

توقيع 

  الطالب

توقيع 

ويل 

  األمر

اسم 

املوظف 

  وتوقيعه
  أيام متصلة  ٣

  أيام منفصلة ٥أو 
  حتويل*

نظراً لتكرار غيابك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة 

  .حالتك 

        

% )  ١٠نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

  إنذار *

  استدعاء ويل األمر *

  .بعدم تكرار ذلك نظراً لتكرار غيابك فإننا ننذرك 

تسليم الطالب استدعاء خطي لويل األمر باحلضور إىل املدرسة 

  .وتوضيح اإلجراءات املترتبة على الغياب 

        

% )  ١٥نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

  إنذار* 

  استدعاء ويل األمر* 

  تعهد خطي * 

تحويل لوحدة ال* 

  اخلدمات اإلرشادية

  .نظراً لتكرار غيابك فإننا ننذرك بعدم تكرار ذلك 

تسليم الطالب استدعاء خطي لويل األمر باحلضور إىل املدرسة 

  .وتوضيح اإلجراءات املترتبة على الغياب 

أخذ تعهد خطي على ويل أمر الطالب بانتظام الطالب 

  .بالدراسة

  . حتويل الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية ملتابعة حالته 

        

% )  ٢٠نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

  استدعاء ويل األمر *

التحويل إلدارة  *

إدارة ( التعليم 

  )التوجيه واإلرشاد 

نقل الطالب إىل  *

  مدرسة أخرى

التزام كتايب من  *

  ويل األمر

  إنذار ويل األمر *

باحلضور إىل تسليم الطالب استدعاء خطي لويل األمر 

  .املدرسة

) إدارة التوجيه واإلرشاد ( حتويل الطالب إلدارة التعليم 

  .لدراسة وضع الطالب وظروفه 

  .نقل الطالب إىل مدرسة أخرى بعد الرفع ملدير التعليم 

اخذ االلتزام الكتايب من ويل األمر بانتظام الطالب يف الدراسة 

.  

الطالب من االنتظام توقيع ويل أمر الطالب على إنذار حبرمان 

  .بالدراسة والتحويل لطالب منتسب 

  

        

% )  ٢٥نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

الرفع إلدارة  *

  التعليم 

التحويل لطالب  *

منتسب وفق ضوابط 

  القبول واالنتساب

حالته وما قدم له من خدمات إرشادية وتربوية وطلب حتويله الرفع من قبل إدارة املدرسة إلدارة التعليم عن وضع الطالب لتقييم 

  .إىل طالب منتسب 

  .إصدار قرار من مدير التعليم حبرمان الطالب من االنتظام يف الدراسة وحتويله لطالب منتسب وفق ضوابط القبول واالنتساب

  

 وتنفيذ ما ورد فيها من أحكام ) أحكام عامة يف املواظبة (  ضرورة االطالع على املادة الرابعة. 
  ) األيام الفعلية للدراسة ×  ١٠٠÷ نسبة الغياب = عدد أيام الغياب( 

  اخلتــــــــــــــــــــم



   :م ـــاالس

  :التوقيع 


