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  : اليـوم 
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  أمنوذج التعاقد السلوكي

ب
طال

بال
ص 

خا
  

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

قد اطلعت على حمتوى قواعد السلوك واملواظبة وحضور االجتماع اخلاص ا وأتعهد على نفسي بااللتزام 

باألخالق الفاضلة ، واحترام أنظمة املدرسة ، وتعليماا ، والتقيد بكل ما جاء يف القواعد من تعليمات ، وأقر بأنه 

فأحتمل مسؤولية ذلك ، وفق ما تنص عليه القواعد ، وعليه جرى التوقيع  إذا حصل مين ما خيل بالنظام املدرسي

  .وااللتزام 

  هـ ١٤       :           /       /تاريخ ال ......................................................................................................... /التوقيع 

  

ص 
خا

مر
أل

يل ا
بو

  

وبناء عليه قد اطلعت على حمتوى قواعد السلوك واملواظبة . املوضح امسه وبياناته أعاله الطالب ويل أمر نعم أنا 

، ليكون ملتزماً باألنظمة والتعليمات اخلاصة بقواعد  درسة يف سبيل مصلحة ابينمع إدارة امل أتعاونبأن أتعهد 

  .السلوك واملواظبة 

  هـ ١٤       /       /    : تاريخ ال ................................... /التوقيع ..................................................................../  االسم 

  ...................................: هاتف املرتل   .........................................: هاتف العمل   .....................................................: العمل 

  ...................................: رقم آخر   ...................................: رقم اجلوال 

  

سة
در

امل
ة 

ار
إد

 ب
ص

خا
  


    ..................................................... :م ـــاالس

  :التوقيع 
  هـ ١٤:               /                /           التاريخ 


    ..................................................... :م ـــاالس

  :التوقيع 
  هـ ١٤:               /                /           التاريخ 

  


 العقد مع بداية كل عام دراسي بعد شرح قواعد السلوك واملواظبة  جيدد منوذج.  

  يف حالة نقل طالب إىل مدرسة أخرى يوقع على منوذج التعاقد السلوكي يف املدرسة املنقول إليها.  

  حتفظ النماذج يف ملف خاص لدى وكيل شؤون الطلبة.  
  



 
 

 

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعليم 
 مدرسة 

  : اليـوم 
   :التاريخ 

  
  

    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  األوىلخمالفات الدرجة 
  . للنظام املدرسيخمالفة يئة الظهور عدم التقيد باللباس الرمسي اخلاص باملدرسة أو  - ١

  .ه املشاركة في ضعف وأ العبث أثناء االصطفاف الصباحي - ٢

، ة املستمرة غري اهلادفة لشرح املعلم عاملقاط، و النوم داخل الفصل، و احلديث اجلانيب: الدراسية ، مثل إعاقة سري احلصة  - ٣

  . التأخر يف الدخولأو دخول الطالب فصله أو فصل آخر دون استئذان ، و تناول األطعمة واملشروبات يف أثناء الدرسو

  .تكرار خروج الطلبة ودخوهلم ظهراً من البوابة قبل حضور سيارام ، أو التجمهر حوهلا  – ٤

  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  اءنوع اإلجر

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه
اإلجراء 

  األول
  

تنبيه شفوي 

  انفرادي

خمالفة من خمالفات الدرجة األوىل فإننا ننبهك  الرتكابكنظراً 

  . تنبيهاً شفوياً للمرة األوىل

    

اإلجراء 

  الثاين
  

تنبيه شفوي 

  انفرادي ثاين

خمالفة من خمالفات الدرجة األوىل فإننا ننبهك  الرتكابكنظراً 

  . تنبيهاً شفوياً للمرة الثانية

    

اإلجراء 

  الثالث
  

تدوين املخالفة 

  وتوقيع الطالب

من الدرجة األوىل وجب ( ........ )  نظراً الرتكابك املخالفة

  .توقيعك على إثبات املخالفة 

    

اإلجراء 

  الرابع
  

  إشعار ويل األمر

الطالب إشعار لويل األمر مبخالفته وحمادثة ويل األمر تسليم 

توقيع من قام باالتصال ( هاتفياً والتنسيق معه لتعديل السلوك 

. (  

    

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

اإلجراء 

  اخلامس
  

      .املخالفة أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار   أخذ تعهد

      .تسليم الطالب خطاب لويل أمره وإخطاره مبخالفة الطالب   استدعاء ويل األمر

حسم درجة واحدة 

  من السلوك

نظراً الستنفاذ مجيع اإلجراءات وجب حسم درجة واحدة من 

  .درجات السلوك حسب ما نصت عليه القواعد 

    

إشعار ويل األمر 

  باحلسم

      .لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة تسليم الطالب إشعار 

  املرشد يف حال تكرار املخالفة توجه احلالة إىل جلنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف عالج وضع الطالب املخالف وفقاً لتقرير دراسة احلالة من

 .الطاليب يف املدرسة ويطبق عليه ما ورد يف اإلجراء اخلامس 
  ، ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم لتسليمه لويل األمر يعبأ منوذج اإلشعار. 
  يعبأ منوذج االستدعاء ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم لتسليمه لويل األمر. 

 

.....................................................     ....................  
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  الثانيةخمالفات الدرجة 
  .الوجبات أو االختبارات غري الفصلية أداء الغش يف  - ١

العبث باملاء ، والبخاخات ، والصوت العايل ، والكتابة على : ، أو يف وسائل النقل املدرسي ، مثل إثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل املدرسة  - ٢

  .اجلدران 

  .امتهان الكتب الدراسية  - ٣

  . أو عدم حضور احلصة الدراسية الفصل أو اخلروج منه دون استئذان ، اهلروب من  - ٤

  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

اإلجراء 

  األول
  

      .املخالفة أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار   تعهد خطي

  إشعار ويل األمر
تسليم الطالب إشعار لويل األمر وتوضيح اإلجراءات املتخذة حيال 

  .الطالب 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

      )إذا لزم األمر( ه إحالة الطالب املخالف إىل املرشد الطاليب لدراسة حالت  اإلحالة للمرشد

اإلجراء 

  الثاين
  

      .تسليم الطالب خطاب استدعاء لويل أمره   دعوة ويل األمر

  أخذ تعهد خطي
يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة ويوقع ويل األمر 

  .بالعلم على منوذج التعهد املرفق 

    

  حسم درجتني

السلوك نظراً الستنفاذ مجيع اإلجراءات وجب حسم درجتني من درجات 

حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند 

  .تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

اإلجراء 

  الثالث
  

      .تسليم الطالب خطاب استدعاء لويل أمره   دعوة ويل األمر

  أخذ تعهد خطي
يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة ويوقع ويل األمر 

  .بالعلم على منوذج التعهد املرفق 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

  حسم درجتني

نظراً الستنفاذ مجيع اإلجراءات وجب حسم درجتني من درجات السلوك 

حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند 

  .تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة    إشعار ويل األمر

      .حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك نظراً ملخالفتك فقد   اإلحالة للمرشد

      نظراً لتكرار ارتكابك املخالفة السلوكية فقد نقلت إىل فصل آخر  نقل الطالب

اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت للجنة التوجيه واإلرشاد ، 

  .ملتابعتك ولوضع احللول املناسبة ملخالفتك 
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اإلجراء 

  الرابع
  

  أخذ تعهد خطي
يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار املخالفة ويوقع ويل األمر 

  .بالعلم على منوذج التعهد املرفق 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

  حسم درجتني

الستنفاذ مجيع اإلجراءات وجب حسم درجتني من درجات السلوك نظراً 

حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند 

  .تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة    إشعار ويل األمر

      .إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك نظراً ملخالفتك فقد حولت   اإلحالة للمرشد

      .تسليم الطالب خطاب استدعاء لويل أمره   دعوة ويل األمر

  إشعار ويل األمر
إشعار ويل األمر خطياً بنقل ابنه إىل مدرسة أخرى يف حال تكرار 

  .املخالفة 

    

لوحدة اإلحالة 

 اخلدمات اإلرشادية
إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت 

  .ملتابعتك مساعدتك بالعالج مع استمرارك بالدراسة 

    

اإلجراء 

  اخلامس

*  

  ١  

      .تسليم الطالب خطاب استدعاء لويل أمره   دعوة ويل األمر

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

  أخذ تعهد خطي
الطالب بعدم تكرار املخالفة ويوقع ويل األمر يؤخذ تعهد خطي على 

  .بالعلم على منوذج التعهد املرفق 

    

  حسم درجتني
نظراً الستنفاذ مجيع اإلجراءات وجب حسم درجتني من درجات السلوك 

  .حسب ما نصت عليه القواعد 

    

      .احملسومة تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات    إشعار ويل األمر

      . نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب  اإلحالة للمرشد

  ٢  

  الرفع إلدارة التعليم
تقوم إدارة املدرسة بالرفع إلدارة التعليم لنقل الطالب ملدرسة أخرى مع 

  .استمراره بالدراسة حىت ينقل 

    

  إشعار ويل األمر
ويؤخذ رأيه يف املدرسة اليت سينقل إليها إشعار ويل أمر الطالب بالقرارات 

  .ابنه 

    

راسة احلالة من املرشد إذا تكررت املخالفة للمرة اخلامسة توجه احلالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف وضع الطالب املخالف وتقييم وضعه وفقاً لتقرير د*

وإما تنفيذ ما ورد باإلجراء اخلامس )  ١( باملدرسة وينفذ عليه ما ورد باإلجراء اخلامس يف الفقرة رقم الطاليب باملدرسة ووحدة اخلدمات اإلرشادية وتقرر إما بقاؤه 

 ) . ٢( و )  ١( يف الفقرتني رقم 

 لويل األمر ويوضح فيه اإلجراءات املتخذة  يعبأ منوذج اإلشعار ، ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم لتسليمه. 
 لم للطالب مع التوقيع على االستالم لتسليمه لويل األمر استدعاء ويس يعد خطاب. 
  يؤخذ تعهد خطي على الطالب ، ويوقع ويل األمر بالعلم. 
  يرفق صورة من تقرير دراسة احلالة من املرشد الطاليب إىل حدة اخلدمات اإلرشادية. 
  للطالب وتوضح اإلجراءات املتخذة يعد تقرير من وحدة اخلدمات اإلرشادية يفيد باستمرار متابعة دراسة احلالة. 
  متابعة املرشد الطاليب للطالب املخالف ، وتقدمي اخلدمات التربوية واإلرشادية ، والتنسيق معه لتعديل السلوك املخالف. 

.....................................................     ....................  
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  خمالفات الدرجة الثالثة
  .التهاون يف أداء الصالة داخل املدرسة أو العبث خالهلا  - ١

  .احلركة باألصبع أو اليد أو اجلسم : باألدب جتاه الزمالء ، مثل خملة جتاه  اإلشارة  - ٢

  .الشجار ، أو االشتراك يف مضاربة ، أو مهامجة الزمالء ، وديدهم ، والتلفظ عليهم بألفاظ غري الئقة  – ٣

  .الزمالء ، أو سرقة شيء منها ، أو ختويفهم وإثارة الرعب بينهم إحلاق الضرر املتعمد مبمتلكات  - ٤

 .األلعاب النارية ، والبخاخات الغازية امللونة : وذلك مثل ، إحضار املواد أو األلعاب اخلطرة إىل املدرسة دون استخدامها  - ٥
  .املقروءة ، أو املسموعة أو املرئية ، أو إحضار جمسمات تعد ممنوعة أخالقياً املواد اإلعالمية املمنوعة حيازة  – ٦

  .حيازة السجائر  -٧

  .سة وويل األمر من غري علمه على املكاتبات املتبادلة بني املدرويل األمر  التوقيع عن - ٨

 .) خالية من املخالفات ( إحضار أجهزة االتصال الشخصية أياً كان نوعها إىل املدرسة  – ٩

  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ول
أل

ء ا
را

ج
إل

ا
  

  

  إشعار ويل األمر
املخالفة واإلجراءات تسليم الطالب إشعار لويل األمر يوضح فيه 

  .املتخذة

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما 

  .بدر مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

املواد  مصادرة

  املمنوعة

نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها وإعداد 

  .حمضر بذلك 

    

  ضبط اجلهاز

نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي وخللو اجلهاز من مواد 

ممنوعة وجب التحفظ عليه يف إدارة املدرسة ملدة فصل دراسي 

حمضراً  يعد( من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد 

  ) .بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على استالمه 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

  حسم ثالث درجات

املخالفة وجب حسم ثالث درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

      .الطاليب لدراسة حالتك نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد   اإلحالة للمرشد
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  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ين
ثا

 ال
اء

جر
إل

ا
  

  

  إشعار ويل األمر
تسليم الطالب إشعار لويل األمر يوضح فيه املخالفة واإلجراءات 

  .املتخذة

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما 

  .بدر مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

مصادرة املواد 

  املمنوعة

معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها وإعداد نظراً ملا وجدنا 

  .حمضر بذلك 

    

  ضبط اجلهاز

نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي وخللو اجلهاز من مواد 

ممنوعة وجب التحفظ عليه يف إدارة املدرسة ملدة فصل دراسي 

يعد حمضراً ( من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد 

  ) .بذلك 

    

اجلهاز لويل تسليم 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على استالمه 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

  حسم ثالث درجات

املخالفة وجب حسم ثالث درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

      .الطاليب لدراسة حالتك نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد   اإلحالة للمرشد

  دعوة ويل األمر
للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم تسليم الطالب دعوة لويل أمره 

  .على اإلجراءات املتخذة 

    

  نقل الطالب
نظراً لتكرار ارتكابك املخالفة السلوكية فقد مت نقلك إىل فصل 

  .آخر 

    

اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف عالج وضع توجه احلالة 

الطالب املخالف وتقييم وضعه ووفقاً لتقرير الدراسة من املرشد 

  .الطاليب باملدرسة
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  إشعار ويل األمر
تسليم الطالب إشعار لويل األمر يوضح فيه املخالفة واإلجراءات 

  .املتخذة

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما 

  .بدر مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   التالفإصالح 

مصادرة املواد 

  املمنوعة

نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها وإعداد 

  .حمضر بذلك 

    

  ضبط اجلهاز

نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي وخللو اجلهاز من مواد 

املدرسة ملدة فصل دراسي ممنوعة وجب التحفظ عليه يف إدارة 

يعد حمضراً ( من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد 

  ) .بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على استالمه 

    

      .الطالب املصاب للمركز الصحي نقل   نقل الطالب املصاب

  حسم ثالث درجات

املخالفة وجب حسم ثالث درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .احملسومة تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات   إشعار ويل األمر 

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على نقل ابنه واإلجراءات املتخذة يف حال تكرار املخالفة 

    

إنذار الطالب 

  بالنقل

ملخالفتك وجب إنذارك بالنقل ملدرسة أخرى يف حال تكرار نظراً 

  .املخالفة

    

لوحدة اإلحالة 

  اخلدمات اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات 

  .اإلرشادية ملتابعتك ومساعدتك بالعالج مع استمرارك بالدراسة 
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١  

  إشعار ويل األمر
تسليم الطالب إشعار لويل األمر يوضح فيه املخالفة واإلجراءات 

  .املتخذة

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  الطالباعتذار 
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما 

  .بدر مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

مصادرة املواد 

  املمنوعة

نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها وإعداد 

  .حمضر بذلك 

    

  اجلهازضبط 

نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي وخللو اجلهاز من مواد 

ممنوعة وجب التحفظ عليه يف إدارة املدرسة ملدة فصل دراسي 

يعد حمضراً ( من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد 

  ) .بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

مباشرة ، ويعد يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على استالمه 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

  حسم ثالث درجات

املخالفة وجب حسم ثالث درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

      .املرشد الطاليب لدراسة حالتك نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل   اإلحالة للمرشد

اإلحالة لوحدة 

  اخلدمات اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات 

اإلرشادية ملتابعتك ومساعدتك بالعالج مع استمرارك بالدراسة 

.  

    

٢  

الرفع إلدارة 

  التعليم

إىل تقوم املدرسة بالتنسيق مع إدارة التعليم بنقل الطالب 

  .مدرسة أخرى 

    

  إشعار ويل األمر
يشعر ويل األمر بقرار النقل ، ويؤخذ رأيه يف املدرسة اليت 

  .سينقل إليها ابنه 

    

إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة توجھ الحالة للجنة التوجیھ واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب المخالف وتقییم وضعھ وفقاً *
الحالة من المرشد الطالبي بالمدرسة ووحدة الخدمات اإلرشادیة وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وینفذ علیھ ما ورد باإلجراء لتقریر دراسة 

 ) . ٢( و )  ١( وإما تنفیذ ما ورد باإلجراء الرابع في الفقرتین رقم )  ١( الرابع في الفقرة رقم 
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  يعبأ منوذج اإلشعار ، ويسلم للطالب مع

التوقيع على االستالم لتسليمه لويل األمر 

 .ويوضح فيه اإلجراءات املتخذة 
  ًتثبت جلنة التوجيه واإلرشاد حمضرا

 .بإتالف املواد املمنوعة 
  يعد حمضر بتسليم ويل األمر اجلهاز غري

املرتبط بقضية بعد انتهاء املدة احملددة 

 . ر على االستالم ويوقع ويل األم
  يعبأ منوذج االستدعاء ويسلم للطالب مع

 .التوقيع على االستالم 
  يؤخذ تعهد خطي على الطالب ، ويوقع ويل

  .األمر بالعلم 

    يثبت اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة واحللول املقترحة

 .ملخالفة الطالب وفقاً لتقرير دراسة احلالة 
  مع إدارة التوجيه واإلرشاد بإدارة التعليم تنسق إدارة املدرسة

وإشعار ويل األمر بقرار النقل وأخذ رأيه باملدرسة اليت سينقل إليها 

 .الطالب 
  تعد وحدة اخلدمات اإلرشادية تقريراً يفيد باستمرار متابعة

 .دراسة احلالة للطالب وتوضح اإلجراءات املتخذة
 تقدمي اخلدمات التربوية متابعة املرشد الطاليب للطالب املخالف ، و

 .واإلرشادية والتنسيق معه لتعديل السلوك املخالف 
  

  
  
  
  
  
  

  


.....................................................    ...............................  
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  الدرجة الرابعةخمالفات 
  .شرعي  على ترك الصالة مع الطالب واملعلمني دون عذر اإلصرار - ١

 .املفرقعات ، واملواد احلارقة ، واأللعاب احلارقة : مثل  ، أو األلعاب اخلطرة يف املدرسة، أو األدوات ، العبث باملواد  - ٢
  .) جرحاً ، نزفاً ، كسراً ( حتدث إصابة أحد الطالب عن طريق الضرب أو استخدام أدوات غري حادة  إصابةتعمد  - ٣

  . التدخني داخل املدرسة - ٤

  . اهلروب من املدرسة - ٥

  . التنمر - ٦

  .املقروءة ، أو املسموعة ، أو املرئية  توزيع املواد اإلعالمية املمنوعةعرض أو  – ٧

  .الرمسية  األختامتقليد تزوير الوثائق أو شبهة  – ٨

  .، أو التشبه باجلنس اآلخر  ميواإل: ، مثل والغريب السلوك اخلاطئ  - ٩

  .، أو تأدية االختبار عن الغري نيابة عنه  شخص آخر لتأدية االختبار إحضار - ١٠

 .على صور أو مقاطع غري الئقة  إحضار أجهزة االتصال الشخصية أياً كان نوعها إىل املدرسة واليت حتتوي – ١١
 أجهزة احلاسب اآليل ، وآالت التشغيل ، واملعامل ، وحافلة املدرسة ، واألدوات : العبث بتجهيزات املدرسة أو مبانيها ، مثل  – ١٢

  .الكهربائية ، ومعدات األمن والسالمة يف املدرسة 

  ) .خاص بالبنني ( اإللكترونية تصوير الطالب أو التسجيل الصويت هلم من خالل األجهزة  – ١٣
  



 
 

 

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعليم 
 مدرسة 

  : اليـوم 
 :التاريخ 

  

  

  

  


  

  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ول
أل

ء ا
را

ج
إل

ا
  

  

اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة 

  .مباشرة لدراستها 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما نظراً 

  .بدر مين 

    

  نقل الطالب
نظراً ملخالفتك فقد نقلت إىل فصل آخر وفقاً لتقرير املرشد 

  .الطاليب 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

      الطالب إشعاراً لويل األمر يوضح فيه ما أتلفهيسلم الطالب يسلم   إشعار ويل األمر

مصادرة املواد 

  املمنوعة

بعد ( نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها 

  .وإعداد حمضر بذلك ) االنتهاء من القضية 

    

  ضبط اجلهاز

ضبط اجلهاز الذي حيتوي على صور الطالب أو مقاطع وصور غري 

يئته والتحفظ عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره الئقة وإعادة 

  .ويعد حمضر بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

      .الصحي نقل الطالب املصاب للمركز   نقل الطالب املصاب

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

حسم عشر درجات 

  من السلوك

املخالفة وجب حسم عشر درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 
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اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة حتال 

  .لدراستها مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .السلوكي وعدم تكرار املخالفة أتعهد باالنضباط   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما 

  .بدر مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

      فيه ما أتلفهيسلم الطالب يسلم الطالب إشعاراً لويل األمر يوضح   إشعار ويل األمر

مصادرة املواد 

  املمنوعة

بعد ( نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها 

  .وإعداد حمضر بذلك ) االنتهاء من القضية 

    

  ضبط اجلهاز

ضبط اجلهاز الذي حيتوي على صور الطالب أو مقاطع وصور غري 

تاريخ إحضاره الئقة وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من 

  .ويعد حمضر بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

      .ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك  نظراً  اإلحالة للمرشد

حسم عشر درجات 

  من السلوك

املخالفة وجب حسم عشر درجات من درجات  الرتكابكنظراً 

السلوك حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض 

  .الدرجة احملسومة عند تعديل السلوك 

    

      .لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة  تسليم الطالب إشعار  إشعار ويل األمر 

حرمان الطالب من 

  الدراسة ملدة أسبوع 

نظراً لتكرار خمالفتك وجب حرمانك من الدراسة ملدة أسبوع 

  .دراسي 

    

اإلحالة لوحدة 

  اخلدمات اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات 

بالعالج وفقاً لتقرير دراسة اإلرشادية ملتابعتك ومساعدتك 

  .احلالة مع استمرارك بالدراسة واملتابعة من املرشد الطاليب 
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اإلحالة للجنة 

  واإلرشادالتوجيه 

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة لدراستها 

  .مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم على 

  .خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما بدر 

  .مين 

    

      .أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار بديل عنه   إصالح التالف

      لويل األمر يوضح فيه ما أتلفهيسلم الطالب يسلم الطالب إشعاراً   إشعار ويل األمر

مصادرة املواد 

  املمنوعة

بعد ( نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها 

  .وإعداد حمضر بذلك ) االنتهاء من القضية 

    

  ضبط اجلهاز

ضبط اجلهاز الذي حيتوي على صور الطالب أو مقاطع وصور غري 

عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره ويعد الئقة وإعادة يئته والتحفظ 

  .حمضر بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد حمضر 

  .بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

حسم عشر درجات 

  من السلوك

املخالفة وجب حسم عشر درجات من درجات السلوك  الرتكابكنظراً 

حسب ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة 

  .عند تعديل السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

  دعوة ويل األمر
يسلم الطالب استدعاء لويل األمر باحلضور إىل املدرسة والتوقيع 

  .بالعلم على نقل الطالب ملدرسة أخرى يف حال تكرار املخالفة 

    

  إنذار الطالب
بالنقل ملدرسة أخرى يف حال تكرار  نظراً ملخالفتك وجب إنذارك

  .املخالفة 

    

حرمان الطالب من 

الدراسة ملدة شهر 

  دراسي

يتم الرفع إلدارة التعليم وإرفاق مجيع الوثائق واإلجراءات ألخذ 

  .موافقة مدير التعليم على احلرمان من الدراسة ملدة شهر واحد 

    

اإلحالة لوحدة 

  اخلدمات اإلرشادية

مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات اإلرشادية بعد تنفيذ 

ملتابعتك ومساعدتك بالعالج وفقاً لتقرير دراسة احلالة مع استمرارك 

  .بالدراسة واملتابعة من املرشد الطاليب 
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اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة لدراستها مباشرة 

.  

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
بالعلم على تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع 

  .خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

      .نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت املتكررة، فإين اعتذر عما بدر مين   اعتذار الطالب

      .بديل عنه أتعهد بإصالح مجيع ما أتلفته أو إحضار   إصالح التالف

      يسلم الطالب يسلم الطالب إشعاراً لويل األمر يوضح فيه ما أتلفه  إشعار ويل األمر

مصادرة املواد 

  املمنوعة

بعد االنتهاء من ( نظراً ملا وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها 

  .وإعداد حمضر بذلك ) القضية 

    

  ضبط اجلهاز

حيتوي على صور الطالب أو مقاطع وصور غري الئقة ضبط اجلهاز الذي 

وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره ويعد حمضر 

  .بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد حمضر 

  .استالمه بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر 

    

      .نقل الطالب املصاب للمركز الصحي   نقل الطالب املصاب

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

حسم عشر درجات 

  من السلوك

املخالفة وجب حسم عشر درجات من درجات السلوك حسب  الرتكابكنظراً 

ما نصت عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند تعديل 

  .السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 

حرمان الطالب من 

  الدراسة ملدة شهر 

إلدارة التعليم وإرفاق مجيع الوثائق واإلجراءات ألخذ موافقة يتم الرفع 

  .مدير التعليم على احلرمان من الدراسة ملدة شهر واحد 

    

اإلحالة لوحدة 

  اخلدمات اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات اإلرشادية 

احلالة مع استمرارك ملتابعتك ومساعدتك بالعالج وفقاً لتقرير دراسة 

  .بالدراسة واملتابعة من املرشد الطاليب 

    

  ٢  

نقل الطالب إىل 

  مدرسة أخرى

الرفع إلدارة التعليم بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى مع استمراره 

  .بالدراسة حىت النقل 

    

  إشعار ويل األمر
سينقل تسليم الطالب إشعار لويل األمر بأخذ املوافقة على املدرسة اليت 

  .إليها 

    

ً لتق* ریر دراسة إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة توجھ الحالة للجنة التوجیھ واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب المخالف وتقییم وضعھ وفقا
)  ١( باإلجراء الرابع في الفقرة رقم الحالة من المرشد الطالبي بالمدرسة ووحدة الخدمات اإلرشادیة وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وینفذ علیھ ما ورد 

 ) . ٢( و )  ١( وإما تنفیذ ما ورد باإلجراء الرابع في الفقرتین رقم 
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  يعد حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد ويضمن

 .التوصيات 
  يعبأ منوذج اإلشعار ، ويسلم للطالب مع التوقيع على

االستالم لتسليمه لويل األمر ويوضح فيه اإلجراءات 

 .املتخذة 
  يعد حمضر بإصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديالً عن

 .املتلف وإشعار ويل األمر بذلك 
  تعد جلنة التوجيه واإلرشاد حمضراً بإتالف املواد

 .املمنوعة 
  يئته يعد حمضراً بضبط اجلهاز املرتبط بقضية وإعادة

 .وحفظه 
  ، يعبأ منوذج استدعاء لويل األمر باحلضور إىل املدرسة

ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم ، لتسليمه لويل 

 .األمر 
  يعبأ منوذج إنذار للطالب وويل أمره يف حالة إعادة تكرار

  .املخالفة بالنقل إىل مدرسة أخرى 

    رفع خطاب من إدارة املدرسة ملدير التعليم ألخذ

على حرمان الطالب شهر من الدراسة حسب ما املوافقة 

نصت عليه القواعد وإرفاق مجيع اإلجراءات املتخذة 

ال حيرم الطالب إال بعد موافقة ( واملثبتة على الطالب 

 ) .مدير التعليم 
  التنسيق مع إدارة التوجيه واإلرشاد بنقل الطالب إىل

 .مدرسة أخرى 
 فقة على يعبأ منوذج إشعار ويل أمر الطالب باملوا

املدرسة اليت سينقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع 

 .على االستالم 
  تعد وحدة اخلدمات اإلرشادية تقريراً يفيد باستمرار

متابعة دراسة احلالة للطالب وتوضح اإلجراءات 

 .املتخذة
  متابعة املرشد الطاليب للطالب املخالف ، وتقدمي

ق معه لتعديل اخلدمات التربوية واإلرشادية والتنسي

 .السلوك املخالف 
  

  

  


.....................................................     ...............................  
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  اخلامسةخمالفات الدرجة 
األدوات الكهربائية ، وأجهزة احلاسب اآليل ، وآالت التشغيل ، واملعامل ، : تعمد إتالف أو ختريب شيء من جتهيزات املدرسة أو مبانيها ، مثل  – ١

  .وحافلة املدرسة ، ومعدات األمن والسالمة 

  . أو ما يف حكمهاالنارية األسلحة الطالب بديد  - ٢

  .، أو الرمسية بطريقة غري مشروعة نظاماً  املزورة األختامائق أو االستخدام واالستفادة من الوث - ٣

  . التحرشات اجلنسية - ٤

  ) .خاص بالبنات ( تصوير الطالب أو التسجيل الصويت هلم باألجهزة اإللكترونية  – ٥

  . النار داخل املدرسة إشعال - ٦

  .السكاكني ، واألدوات احلادة ، والرصاص بدون مسدس : حيازة األسلحة النارية ، أو ما يف حكمها ، مثل  – ٧

  اإلجراء األول
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية وإعداد حمضر بذلك ) إذا لزم األمر ذلك ( اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة يضبط  )٣

  .شاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلكاإلروإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه و

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب املخالف " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " ليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة يكلف مدير التع )٦

  .ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

رة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، ورأي املدرسة ، يف إدارة التعليم بعد زيا" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضية تربوياً يتضمن اآليت 

  إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

  حرمان الطالب من الدراسة ملدة شهر.  

  وميكن من الدراسة بعد تنفيذ فترة احلرمان مباشرةً ، مع ) املدرسة يف القرار ويرسل للمدرسة صورة منه لتنفيذه وتسمى ( نقل الطالب إىل مدرسة أخرى

  .إشعار ويل أمره هاتفياً ، وكتابياً مبا أختذ من قرارات 

 يف املدرسة املنقول إليها وإشعار  احلسم من درجات سلوك الطالب مخس عشر درجة وميكن من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات احملسومة

  .ويل أمره بذلك 

  :إصدار القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة احلرمان يتضمنعد تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف وذلك ب )٨

  ين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل على جلسات يف تعديل إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمحضور الطالب

  .ني متمكنني السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية إجيابية بواسطة ممارس

  االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين موافق عليه من يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة

  .ويل أمر الطالب 

على ذلك وخيطر  يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن ويؤخذ توقيع ويل أمر الطالب املخالف )٩

  . حال تكرار الطالب املخالفة سيحول إىل طالب منتسب كتابياً أنه يف
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  الثايناإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) ذلك إذا تطلب األمر ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

ية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القض

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .ة خبصوص القضية ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرس )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، " البات جلنة قضايا الط –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :ورأي املدرسة ، ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضية تربوياً يتضمن اآليت 

  حتول القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

  العام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف حيرم الطالب املخالف من الدراسة انتظاماً يف

  .مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية 

  والفصل الدراسي حيرم الطالب املخالف يف نظامي املقررات والفصلي من الدراسة انتظاماً يف الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة

 .، وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية الذي يليه 
  مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ونظام املقررات اليت ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إىل اإلجراء الذي يليه.  

ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة احلرمان تنفيذ اإلجراء د تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف وذلك بع )٨

  :يتضمن

  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل

ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات  على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ،

  .سلوكية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني 

  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين

  .موافق عليه من ويل أمر الطالب 

  .عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن املخالف سلوكياً الب يؤخذ تعهد خطي على الط )٩

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية   )١٠

التوجيه ( وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم  بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٨( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١١

  .الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية الضوابط املنظمة لقبول 

  



 
 

 

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعليم 
 مدرسة 

  : اليـوم 
 :التاريخ 

 

 


  

  الثالثاإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

اجلهات األمنية املباشرة للقضية بإدارة التعليم أو ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

جيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التو

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية  )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

 املدرسة وأخذ مبباشرة القضية يف" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  .وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة ، إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعاجلها تربوياً  مث تقر من مدير التعليمورأي املدرسة ، 

الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات وكيل  ة منوتؤخذ املوافق بالوزارة" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب "  تدرس القضية من )٨

  :املخولة له بصدور قرار ينص على اآليت 

  وبالنسبة لنظامي لعام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، كلياً يف مدارس التعليم العام مجيعها لحيرم الطالب املخالف من الدراسة

وتزود  الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي الذي يليهاملقررات والفصلي حيرم الطالب املخالف من الدراسة يف 

  .ذلك ، وإدارة نظام نور التابعة هلا بصورة من قرار احلرمان ، لتفعيل القرار يف مجيع إدارات التعليم إدارة التعليم ب

وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة سلوكياً من حالة الطالب املخالف تدرس بعد تنفيذ اإلجراء  )٩

  :احلرمان يتضمن

 حدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل حضور الطالب إىل و

على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات 

  . سلوكية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني

  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين

  .موافق عليه من ويل أمر الطالب 

  .احلسن يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياً عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك  )١٠

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية   )١١

التوجيه ( بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم 

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٩( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١٢

  .الضوابط املنظمة لقبول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  السادسةخمالفات الدرجة 
  . للذهاب مع اجلنس اآلخر ةاخلروج من املدرس - ٦           .اإلسالم االستهزاء بشيء من شعائر  -  ١

  .ممارسة أعمال السحر  – ٧   .، أو ممارسة طقوس دينية حمرمة  املعتقدات اهلدامة وأ، اعتناق األفكار  - ٢

  .اجلرائم املعلوماتية  – ٨         .أو املسكرات املخدرات أو تعاطي ، أو ترويج حيازة  - ٣

  .استخدام األسلحة النارية ، أو ما يف حكمها ، أو الطعن يف آلة حادة  – ٩       .أو مقدماا  املمارسات اجلنسية احملرمةالشروع يف  – ٤

  . أفعال الرذيلة إىلالقيادة  - ٥

  اإلجراء األول
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

املباشرة للقضية وإعداد حمضر بذلك بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

  .ملدرسة وتعد حمضراً بذلكوإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه واإلرشاد يف ا

  .فها ومالبساا جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظرو )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

ادة الطالب املخالف مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إف" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، ورأي املدرسة ، " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :ة تربوياً يتضمن اآليت ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضي

  إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

  أخرى غري حيرم الطالب املخالف من الدراسة انتظاماً يف العام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة

  .مدرسته احلالية 

  املقررات والفصلي من الدراسة انتظاماً يف الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي الذي يليه ، وميكن من حيرم الطالب املخالف يف نظامي

 .الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية 
 نتقل إىل اإلجراء الذي يليه مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ونظام املقررات اليت ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ي.  

  :القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة احلرمان يتضمن تنفيذوذلك سلوكياً تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف  )٨

 ته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل على جلسات يف تعديل حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حال

  .ني متمكنني السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية إجيابية بواسطة ممارس

 طوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين موافق عليه من يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات ت

  .ويل أمر الطالب 

  . يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن  )٩

يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية بقرار من مدير التعليم على  ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه  )١٠

  .خبطاب سري يبني حالته ) التوجيه واإلرشاد ( أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق الضوابط املنظمة لقبول )  ٨( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١١

  .الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 

  



 
 

 

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم
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  : اليـوم 
 :التاريخ 

 

 

 


  

  الثايناإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية بإدارة التعليم ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

جيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التو

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

، يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  .مث تقر من مدير التعليم وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة ، إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعاجلها تربوياً ورأي املدرسة ، 

وتؤخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات  بالوزارة" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب "  تدرس القضية من )٨

  :لة له بصدور قرار ينص على اآليت املخو

  وبالنسبة لنظامي لعام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، كلياً يف مدارس التعليم العام مجيعها لحيرم الطالب املخالف من الدراسة

وتزود  ي الذي يليهالفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراساملقررات والفصلي حيرم الطالب املخالف من الدراسة يف 

  .إدارة التعليم بذلك ، وإدارة نظام نور التابعة هلا بصورة من قرار احلرمان ، لتفعيل القرار يف مجيع إدارات التعليم 

 وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم ويعد له برنامج تربوي أثناء فترةسلوكياً من تدرس حالة الطالب املخالف بعد تنفيذ اإلجراء  )٩

  :احلرمان يتضمن

  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل

على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات 

  .ية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني سلوك

  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين

  .موافق عليه من ويل أمر الطالب 

  .رمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياً عند عودته من تنفيذ فترة احل )١٠

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية   )١١

التوجيه ( هرياً من املدرسة إلدارة التعليم بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع ش

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٩( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١٢

  .الضوابط املنظمة لقبول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  الرابعةخمالفات الدرجة 
  .أو من يف حكمهم من منسويب املدرسة  ، أو اإلداري املعلمجتاه بألفاظ غري الئقة التلفظ  - ١

الرمي بالطباشري ، والرش : ، مثل  أو من يف حكمهم بتصرفات غري الئقةاملدرسة  إداري، أو علمي  املدرسة مباالستهانة   - ٢

  .مبشروبات غازية ، وتقليد تصرفات املعلم على سبيل السخرية 

  .أحد مسؤويل املدرسة على املكاتبات املتبادلة بني املدرسة وويل األمر  التوقيع عن - ٣

  ) .بالبنني  خاص( تصوير املعلمني ، أو املوظفني ، أو التسجيل الصويت هلم باألجهزة اإللكترونية  – ٤

  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ول
أل

ء ا
را

ج
إل

ا
  

  

اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة 

  .لدراستها مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
، فإين اعتذر عما بدر نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت 

  .مين

    

إىل  نقل الطالب

  فصل آخر

نظراً ملخالفتك فقد نقلت إىل فصل آخر وفقاً لتقرير املرشد 

  .الطاليب 

    

  ضبط اجلهاز

املرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصويت ضبط اجلهاز 

وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره ويعد 

  .حمضر بذلك 

    

تسليم اجلهاز لويل 

  األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

حسم عشر درجات 

  من السلوك

حسب ما نصت عليه حسم عشر درجات من درجات السلوك 

القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند تعديل 

  .السلوك 

    

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة   إشعار ويل األمر 
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  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

 توقيع

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ء 
را

ج
إل

ا
ين

ثا
ال

  

  

اإلحالة للجنة التوجيه 

  واإلرشاد

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد 

  .باملدرسة لدراستها مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر

تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة 

والتوقيع بالعلم على خمالفة الطالب واإلجراءات 

  .املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
، فإين اعتذر نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت 

  .عما بدر مين

    

  ضبط اجلهاز

املرتبط بقضية التصوير أو التسجيل ضبط اجلهاز 

وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من الصويت 

  .تاريخ إحضاره ويعد حمضر بذلك 

    

  تسليم اجلهاز لويل األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة 

، ويعد حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على 

  .حمضر استالمه 

    

  اإلحالة للمرشد
نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة 

  .حالتك 

    

حسم عشر درجات من 

  السلوك

حسم عشر درجات من درجات السلوك حسب ما نصت 

عليه القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة 

  .عند تعديل السلوك 

    

  باحلسمإشعار ويل األمر 
إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات تسليم الطالب 

  .احملسومة 

    

حرمان الطالب من 

  الدراسة ملدة أسبوع

نظراً لتكرار خمالفتك وجب حرمانك من الدراسة ملدة 

  .أسبوع دراسي 

    

اإلحالة لوحدة اخلدمات 

  اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة 

ومساعدتك بالعالج وفقاً اخلدمات اإلرشادية ملتابعتك 

لتقرير دراسة احلالة مع استمرارك بالدراسة واملتابعة 

  .من املرشد الطاليب 
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  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ء 
را

ج
إل

ا
ث

ثال
ال

  

  

اإلحالة للجنة 

  واإلرشادالتوجيه 

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة 

  .لدراستها مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  اعتذار الطالب
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت ، فإين اعتذر عما بدر 

  .مين

    

  ضبط اجلهاز

ضبط اجلهاز املرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصويت 

وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره ويعد 

  .بذلك حمضر 

    

تسليم اجلهاز 

  لويل األمر

يسلم اجلهاز لويل األمر بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد 

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

      .نظراً ملخالفتك فقد حولت إىل املرشد الطاليب لدراسة حالتك   اإلحالة للمرشد

حسم عشر 

درجات من 

  السلوك

حسم عشر درجات من درجات السلوك حسب ما نصت عليه 

القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند تعديل 

  .السلوك 

    

إشعار ويل األمر 

  باحلسم

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة 

  دعوة ويل األمر

باحلضور إىل املدرسة يسلم الطالب استدعاء لويل األمر 

والتوقيع بالعلم على نقل الطالب ملدرسة أخرى يف حال تكرار 

  .املخالفة 

    

  إنذار الطالب
نظراً ملخالفتك وجب إنذارك بالنقل ملدرسة أخرى يف حال تكرار 

  .املخالفة 

    

حرمان الطالب 

من الدراسة ملدة 

  شهر دراسي

الوثائق واإلجراءات يتم الرفع إلدارة التعليم وإرفاق مجيع 

ألخذ موافقة مدير التعليم على احلرمان من الدراسة ملدة شهر 

  .واحد 

    

اإلحالة لوحدة 

اخلدمات 

  اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات 

اإلرشادية ملتابعتك ومساعدتك بالعالج وفقاً لتقرير دراسة 

  .اسة واملتابعة من املرشد الطاليب احلالة مع استمرارك بالدر
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  م
/ اليوم 

  التاريخ
  اإلجراء املتخذ  نوع اإلجراء

توقيع 

  الطالب

اسم املوظف 

  وتوقيعه

ء 
را

ج
إل

ا
بع

را
ال

  

  

اإلحالة للجنة 

  التوجيه واإلرشاد

حتال خمالفة الطالب للجنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة 

  .لدراستها مباشرة 

تباشر املخالفة جلنة التوجيه 

  واإلرشاد باملدرسة

  دعوة ويل األمر
تسليم الطالب دعوة لويل أمره للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم 

  .على خمالفة الطالب واإلجراءات املتخذة 

    

      .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار املخالفة   تعهد خطي

  الطالباعتذار 
نظراً ألخطائي اليت ارتكبتها وإساءيت ، فإين اعتذر عما بدر 

  .مين

    

  ضبط اجلهاز

ضبط اجلهاز املرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصويت 

وإعادة يئته والتحفظ عليه ملدة عام من تاريخ إحضاره ويعد 

  .حمضر بذلك 

    

تسليم اجلهاز 

  لويل األمر

بعد انتهاء املدة احملددة مباشرة ، ويعد  يسلم اجلهاز لويل األمر

  .حمضر بتسليم اجلهاز ويوقع ويل األمر على حمضر استالمه 

    

حسم عشر 

درجات من 

  السلوك

حسم عشر درجات من درجات السلوك حسب ما نصت عليه 

القواعد ، وبإمكانك تعويض الدرجة احملسومة عند تعديل 

  .السلوك 

    

إشعار ويل األمر 

  باحلسم

      .تسليم الطالب إشعار لويل األمر توضح فيه الدرجات احملسومة 

حرمان الطالب 

من الدراسة ملدة 

  شهر دراسي

يتم الرفع إلدارة التعليم وإرفاق مجيع الوثائق واإلجراءات 

وافقة مدير التعليم على احلرمان من الدراسة ملدة شهر املألخذ 

  .واحد 

    

اإلحالة لوحدة 

اخلدمات 

  اإلرشادية

بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات فقد حولت لوحدة اخلدمات 

اإلرشادية ملتابعتك ومساعدتك بالعالج وفقاً لتقرير دراسة 

  .اسة واملتابعة من املرشد الطاليب احلالة مع استمرارك بالدر

    

نقل الطالب إىل 

  مدرسة أخرى

الرفع إلدارة التعليم بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى مع استمراره 

  .النقل يتم إجراء بالدراسة حىت 

    

  إشعار ويل األمر
تسليم الطالب إشعار لويل األمر بأخذ املوافقة على املدرسة اليت 

  .سينقل إليها 
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 يعد حمضر اجتماع جلنة ن التوصيات الالزمة التوجيه واإلرشاد ويضم. 
  يعبأ منوذج اإلشعار ، ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم لتسليمه لويل األمر ويوضح فيه اإلجراءات املتخذة. 
  يئة اجلهاز وحيفظ ملدة عام من تاريخ إحضاره يعد حمضراً بضبط اجلهاز املرتبط بقضية بعد إعادة. 
 ستدعاء لويل األمر باحلضور إىل املدرسة ، ويسلم للطالب مع التوقيع على االستالم ، لتسليمه لويل األمر يعبأ منوذج ا. 
  يعبأ منوذج إنذار للطالب وويل أمره يف حالة إعادة تكرار املخالفة بالنقل إىل مدرسة أخرى. 
 ب شهر من الدراسة حسب ما نصت عليه رفع خطاب من إدارة املدرسة ملدير التعليم ألخذ املوافقة على حرمان الطال

 ) .ال يتم احلرمان إال بعد املوافقة من مدير التعليم ( القواعد وإرفاق مجيع اإلجراءات املتخذة واملثبتة على الطالب 
  التنسيق مع إدارة التوجيه واإلرشاد بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى. 
  املدرسة اليت سينقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع على االستالم يعبأ منوذج إشعار ويل أمر الطالب باملوافقة على. 
 تعد وحدة اخلدمات اإلرشادية تقريراً يفيد باستمرار متابعة دراسة احلالة للطالب وتوضح اإلجراءات املتخذة. 
 عديل السلوك املخالف متابعة املرشد الطاليب للطالب املخالف ، وتقدمي اخلدمات التربوية واإلرشادية والتنسيق معه لت. 

  
  

  


.....................................................     ...............................  
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  اخلامسةخمالفات الدرجة 
  .أو إحلاق الضرر مبمتلكام أو سرقتها  أو من يف حكمهم،  اإلدارينيديد معلمني املدرسة أو  - ١

  .، أومن يف حكمهم من منسويب املدرسة  اإلداريني و، أخملة باآلداب جتاه املعلمني   اإلشارة - ٢

  .تصوير املعلمني ، أو املوظفني ، أو التسجيل الصويت هلم باألجهزة اإللكترونية  – ٣

  اإلجراء األول
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية وإعداد حمضر ) إذا لزم األمر ذلك ( املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة يضبط اجلهاز أو األداة  )٣

ة وتعد يف املدرس بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه واإلرشاد

  .حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، ورأي املدرسة " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :، ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضية تربوياً يتضمن اآليت 

  إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

 ة شهر حرمان الطالب من الدراسة ملد.  

  وميكن من الدراسة بعد تنفيذ فترة احلرمان مباشرةً ) وتسمى املدرسة يف القرار ويرسل للمدرسة صورة منه لتنفيذه ( نقل الطالب إىل مدرسة أخرى

  .، مع إشعار ويل أمره هاتفياً ، وكتابياً مبا أختذ من قرارات 

 تعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات احملسومة يف املدرسة املنقول إليها احلسم من درجات سلوك الطالب مخس عشر درجة وميكن من فرص ال

  .وإشعار ويل أمره بذلك 

ة احلرمان تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف سلوكياً وذلك بعد إصدار القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فتر )٨

  :يتضمن

  اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل على جلسات يف حضور الطالب إىل وحدة

 تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية إجيابية بواسطة

  .ممارسني متمكنني 

 عليه كلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين موافق ي

  .من ويل أمر الطالب 

يل أمر الطالب املخالف على ذلك ويؤخذ توقيع و يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن  )٩

  .وخيطر كتابياً أنه يف حال تكرار الطالب للمخالفة سيحول إىل طالب منتسب 
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  الثايناإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز 

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .رشاد يف املدرسة خبصوص القضية ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإل )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :ورأي املدرسة ، ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضية تربوياً يتضمن اآليت 

  إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

 اسة انتظاماً يف العام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف حيرم الطالب املخالف من الدر

  .مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية 

  حيرم الطالب املخالف يف نظامي املقررات والفصلي من الدراسة انتظاماً يف الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي

 .وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية  الذي يليه ،
  مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ونظام املقررات اليت ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إىل اإلجراء الذي يليه.  

وذلك تنفيذ القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة احلرمان تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف سلوكياً  )٨

  :يتضمن

  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل

، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات  على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية

  .سلوكية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني 

  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين

  .موافق عليه من ويل أمر الطالب 

  . لطالب عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن يؤخذ تعهد خطي على ا )٩

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية   )١٠

التوجيه ( واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم  بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٨( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١١

  .ول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية الضوابط املنظمة لقب
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  الثالثاإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .املخالفة  فور وقوع) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

لفه جلنة التوجيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تت

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  . ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

رة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، يف إدا" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  .مث تقر من مدير التعليم وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة ، إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعاجلها تربوياً ورأي املدرسة ، 

وتؤخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات  بالوزارة" ت جلنة قضايا الطالبا –جلنة قضايا الطالب "  تدرس القضية من )٨

  :املخولة له بصدور قرار ينص على اآليت 

  وبالنسبة لنظامي لعام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، كلياً يف مدارس التعليم العام مجيعها لحيرم الطالب املخالف من الدراسة

وتزود  الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي الذي يليهاملخالف من الدراسة يف املقررات والفصلي حيرم الطالب 

  .إدارة التعليم بذلك ، وإدارة نظام نور التابعة هلا بصورة من قرار احلرمان ، لتفعيل القرار يف مجيع إدارات التعليم 

وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة سلوكياً من تدرس حالة الطالب املخالف بعد تنفيذ اإلجراء  )٩

  :احلرمان يتضمن

  حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل

اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات  على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل

  .سلوكية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني 

  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين

  .أمر الطالب موافق عليه من ويل 

  .يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياً عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن  )١٠

ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية   )١١

التوجيه ( بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم 

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٩( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة   )١٢

  .الضوابط املنظمة لقبول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 
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    رقم املخالفة    الصف    اسم الطالب

  خمالفات الدرجة السادسة

  .أو من يف حكمهم ، داريني اإلأو  ،االعتداء بالضرب على أحد منسويب املدرسة من  معلمني  - ١

  .بتصويرهم أو الرسم املسيء هلم ونشره على الشبكة العنكبوتية ابتزاز املعلمني ، أو اإلداريني ، أو من يف حكمهم  – ٢

  اإلجراء األول
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) إذا تطلب األمر ذلك ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية وإعداد حمضر ) إذا لزم األمر ذلك ( للجهات املختصة يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم  )٣

يف املدرسة وتعد  بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتهاء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه واإلرشاد

  .حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة خبصوص القضية  )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ إفادة الطالب " جلنة قضايا الطالبات  –ة قضايا الطالب جلن" يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، ورأي املدرسة " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  :، ويصدر مدير التعليم قراراً ملعاجلة القضية تربوياً يتضمن اآليت 

  إحالة القضية إىل اجلهات األمنية إذا لزم األمر.  

 اسة انتظاماً يف العام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري حيرم الطالب املخالف من الدر

  .مدرسته احلالية 

 يليه ، حيرم الطالب املخالف يف نظامي املقررات والفصلي من الدراسة انتظاماً يف الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي الذي 

 .وميكن من الدراسة عن طريق االنتساب يف مدرسة أخرى غري مدرسته احلالية 
  مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ونظام املقررات اليت ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إىل اإلجراء الذي يليه.  

  :وذلك تنفيذ القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة احلرمان يتضمنتدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم حالة الطالب املخالف سلوكياً  )٨

 سات يف حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يشتمل على جل

، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات سلوكية إجيابية بواسطة  تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية

  .ممارسني متمكنني 

 عليه  يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمين موافق

  .من ويل أمر الطالب 

  . يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن  )٩

ر من مدير ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخرى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية بقرا )١٠

خبطاب سري يبني ) التوجيه واإلرشاد ( ة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم التعليم على أن تتابعه وحد

  .حالته 

الضوابط املنظمة  ، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق)  ٨( الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجراء املشار إليه يف فقرة  )١١

  .لقبول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 
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  الثايناإلجراء 
  .تقوم إدارة املدرسة بتدوين حمضر إلثبات الواقعة  )١

  .فور وقوع املخالفة ) األمر ذلك إذا تطلب ( تستدعى اجلهات األمنية املختصة إىل املدرسة  )٢

بإدارة التعليم أو اجلهات األمنية املباشرة للقضية ) إذا لزم األمر ذلك ( يضبط اجلهاز أو األداة املرتبطة بالقضية ويسلم للجهات املختصة  )٣

ء القضية ، ومن مث تتلفه جلنة التوجيه وإعداد حمضر بذلك وإذا مل يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة املدرسة بالتحفظ على اجلهاز حىت انتها

  .واإلرشاد يف املدرسة وتعد حمضراً بذلك

  .جتتمع جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساا  )٤

  .املدرسة خبصوص القضية ترفع إدارة املدرسة رمسياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد يف  )٥

مبباشرة القضية يف املدرسة وأخذ " جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب " يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب املدرسة مباشرة  )٦

  .إفادة الطالب املخالف ومن له صلة بالقضية ورصد مالبساا ويعد تقرير بذلك 

يف إدارة التعليم بعد زيارة املدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعني بتقرير الزيارة ، " يا الطالبات جلنة قضا –جلنة قضايا الطالب " جتتمع  )٧

  .مث تقر من مدير التعليم وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة ، إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعاجلها تربوياً ورأي املدرسة ، 

وتؤخذ املوافقة من وكيل الوزارة للتعليم وحسب الصالحيات  بالوزارة" جلنة قضايا الطالبات  –جلنة قضايا الطالب "  تدرس القضية من )٨

  :املخولة له بصدور قرار ينص على اآليت 

  وبالنسبة لنظامي لعام الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة ، كلياً يف مدارس التعليم العام مجيعها لحيرم الطالب املخالف من الدراسة

وتزود  الفصل الدراسي الذي حدثت فيه املخالفة والفصل الدراسي الذي يليهاملقررات والفصلي حيرم الطالب املخالف من الدراسة يف 

  .إدارة التعليم بذلك ، وإدارة نظام نور التابعة هلا بصورة من قرار احلرمان ، لتفعيل القرار يف مجيع إدارات التعليم 

وحدة اخلدمات اإلرشادية يف إدارة التعليم ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة سلوكياً من تدرس حالة الطالب املخالف بعد تنفيذ اإلجراء  )٩

  :احلرمان يتضمن

 تمل حضور الطالب إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية أثناء فترة احلرمان وفقاً جلدول زمين يتناسب مع حالته يضمن برناجماً سلوكياً يش

على جلسات يف تعديل السلوك من فريق العمل اإلرشادي بوحدة اخلدمات اإلرشادية ، ودروس يف املهارات احلياتية إلكسابه مهارات 

  .سلوكية إجيابية بواسطة ممارسني متمكنني 

 رة التعليم وفق جدول زمين يكلف الطالب املخالف سلوكياً مبهام يف جمال اخلدمة االجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع حتت إشراف إدا

  .موافق عليه من ويل أمر الطالب 

  .يؤخذ تعهد خطي على الطالب املخالف سلوكياً عند عودته من تنفيذ فترة احلرمان بااللتزام باالنضباط والسلوك احلسن  )١٠

رى إذا كان يف سن مرحلته الدراسية ميكن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه يف مدرسة أخ  )١١

التوجيه ( بقرار من مدير التعليم على أن تتابعه وحدة اخلدمات اإلرشادية واملدرسة املنقول إليها مع الرفع شهرياً من املدرسة إلدارة التعليم 

  .خبطاب سري يبني حالته ) واإلرشاد 

، ميكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم وفق )  ٩( ء املشار إليه يف فقرة الطالب األكرب من سن مرحلته الدراسية وبعد تطبيق اإلجرا  )١٢

  .الضوابط املنظمة لقبول الطلبة كبار السن على أن يراعي يف ذلك مصلحة الطالب التربوية والسلوكية 
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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 ( 

مقبول  دون عذر

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

  إنذار *

  استدعاء ويل األمر *

  .نظراً لتكرار غيابك فإننا ننذرك بعدم تكرار ذلك 

تسليم الطالب استدعاء خطي لويل األمر باحلضور إىل املدرسة 

  .وتوضيح اإلجراءات املترتبة على الغياب 

        

% )  ١٥نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متقطعة متصلة أو 

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 

على ويل أمر الطالب بانتظام الطالب أخذ تعهد خطي 

  .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 

إىل نقل الطالب  *

  مدرسة أخرى

التزام كتايب من  *

  ويل األمر

  إنذار ويل األمر *

تسليم الطالب استدعاء خطي لويل األمر باحلضور إىل 

  .املدرسة

) إدارة التوجيه واإلرشاد ( حتويل الطالب إلدارة التعليم 

  .لدراسة وضع الطالب وظروفه 

  .نقل الطالب إىل مدرسة أخرى بعد الرفع ملدير التعليم 

االلتزام الكتايب من ويل األمر بانتظام الطالب يف الدراسة اخذ 

.  

توقيع ويل أمر الطالب على إنذار حبرمان الطالب من االنتظام 

  .بالدراسة والتحويل لطالب منتسب 

  

        

% )  ٢٥نسبة ( 

دون عذر مقبول 

متصلة أو متقطعة 

خالل العام 

  الدراسي

الرفع إلدارة  *

  التعليم 

التحويل لطالب  *

منتسب وفق ضوابط 

  القبول واالنتساب

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

  .إىل طالب منتسب 

  .وابط القبول واالنتسابإصدار قرار من مدير التعليم حبرمان الطالب من االنتظام يف الدراسة وحتويله لطالب منتسب وفق ض

  

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

  اخلتــــــــــــــــــــم



  ................................................. :م ـــاالس

  :التوقيع 


