قىاعذ السلىك والوىاظبت لطبلببث الوزحلتيي الوتىسطت والثبًىيت للعبم الذراسي  1440 -1439هـ (بأخالقي أسوى )
هخبلفبث الذرجت األولى
 .1عدم التقٌد باللباس الرسمً الخاص
بالمدرسة أو الظهور بهٌئة مخالفة
للنظام المدرسً.
 .2اٌؼثج أحٕاء االططفاف اٌظثاص ٟأٚ
ضؼف اٌّشاؿوح ف.ٗ١
 .3تؼط ً١م١ـ اٌضظض اٌؼؿامٟــــــــج،
مثل :الحدٌث الجانبً ،و النوم داخـــل
الفصل ،والمقاطعة المستمرة غًــــــــر
الهادفة لشرح المعلم ،و تناول األطعمة
أو المشروبات أثناء الدرس ،ودخـــول
الطالب فصله أو فصــل آخــــــر دون
استئذان أو التأخر.
 .4تىـاؿ عـٚد اٌطٍثح ٚػع ٌُٙٛظٙـاً
تاٌؼعٛي ِٓ اٌثٛاتح لثً صضــــٚؿ
م١اؿات ،ُٙأ ٚاٌتزّٙـ صٌٗٛـــــــــا.

هخبلفبث الذرجت الثبلثت

هخبلفبث الذرجت الثبًيت
.1

الغش فً أداء الواجباـــــــت أو
الفصلًـة .
ـ
االختبارات غٌر

.1

.2

إثارة الفوضى داخل الفصل ،أو
داخل المدرسة ،أو فً وسائـــل
العبث
الم ـدرسي مثل :ـ
النقــــل ـ
بالم ــــــــاء ،و البخاخـــــــــات،
والصوت العالً  ،والكتابة على
الجدران.

.2

.3

عدم المحافظــة على الكنـــــب
الدراسٌة.

.4

.3

.4

الهروب من الفصل ،أو الخروج
منه دون استئذان ،أو عدم حضور
.5
الحصة الدراسٌة.

.6

.7
.8

.9

هخبلفبث الذرجت الزابعت

اٌتٙا ْٚف ٟأػاء اٌظالج ػاعً اٌّؼؿمح  .1اإلصرار على ترك أداء الصالة مع الطــــالب
أ ٚاٌؼثج عالٌٙا.
والمعلمٌن دون عذر شرعً.
 .2العبث بالمواد أو األدوات أو األلعاب الخطــرة
اإلشاؿج تضـواخ ِغٍح تاألػب تذـــــــاٖ
فً المدرسة ،مثل :المفرقعات ،والمـــــــــــواد
اٌقِالءِ ،خً :اٌضـوح تاألطثغ ،أ ٚاٌ١ؼ،
الحارقة ،واأللعاب الحارقة.
أ ٚاٌزنُ.
 .3تعمد إصابة أحد الطالب عن طرٌق الضــرب
بالٌد أو استخدام أدوات غٌر حادة تحــــــــدث
اٌشزاؿ أ ٚاالشتـان فِ ٟضــــــاؿبـــج،
إصابة جرحا ً أو نزفا ً أوكسراً.
ٚاٌتٍفظ
ــ
أِٙ ٚارّح اٌقِالء ٚتٙؼ٠ؼُ٘،
 .4التدخٌن داخل المدرسة.
ػٍ ُٙ١تأٌفاظ غ١ـ الئمح.
 .5امتهان الكتب الدراسٌة.
 .6الهروب من المدرسة .
إٌضاق اٌضـؿ اٌّتؼّؼ تّّتٍىاخ اٌقِالء .7 ،التنمر.
أ ٚمـلح شٟء ِٕٙا ،أ ٚتغ٠ٛف ٚ ُٙإحاؿج  .8عرض أو توزٌع المواد اإلعالمٌة الممنوعــــة
اٌـػة ت.ُٕٙ١
المقروءة ،أو المسموعة ،أو المرئٌة.
الرسمًة .
ـ
 .9شبهة تزوٌر الوثائق أو تقلٌد األختام
إصضاؿ اٌّٛاػ أ ٚاألٌؼاب اٌغطـج إيـــ .10 ٜالسلوك الخاطئ والغرٌب ،مثل :اإلٌمو ،أو
اٌّؼؿمح ػ ْٚامتغؼاِٙاٚ ،ؽٌه ِجـــــي:
التشبه بالجنس اآلخر.
اٌغافٞـــج
ــ
األٌؼاب إٌاؿ٠حٚ ،اٌثغاعاخ
 .11إحضار شخص آخر لتأدٌة االختبار نًــابة
أٌٍّٛح.
عنه أو تأدٌة االختبار عن الغٌر.
كان
 .12إحضار أجهزة االتصال الشخصٌة أًٌا ـ
ص١افج اٌّٛاػ اإلػالِ١ح إٌّّٛعـــــــــــج
نوعها إلى المدرسة والتً تحتوي علــــــى
المقروءة ،أو المسموعة ،أو المرئٌة ،أو
صور أو مقاطع غٌر الئقة.
إحضـــــار مجسمات تعد ممنوعــــــــه
 .13العبث بتجهٌزات المدرسة أو مبانٌها ،مثل:
أخالقٌا.
أجهزة الحاسب اآللً ،وآالت التشغًــــــل،
والمعامل  ،وحافلة المدرســـــة ،واألدوات
ص١افج اٌنزائـ.
في
الكهربائٌة ،و معدات األمن والسالمة ــ
المدرسة .
اٌتٛل١غ ػٓ  ٌٟٚاألِـ ِٓ غ١ـػٍّٗ ػٍ .14 ٝتصوٌر الطالب أو التسجٌل الصوتً لهــم
اٌّىاتثاخ اٌّتثاػٌح ت ٓ١اٌّؼؿمح ٚٚيـــٞ
باألجهزة اإللكترونٌة (خاص بالبنٌن)
األِـ .
مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية
إصضاؿ أرٙقج االتظاي اٌشغظ١ح أٞــــا  .1التلفظ بألفاظ غٌر الئقة تجاه المعلــــــــــم ،أو
كان نوعها للمدرسة ( خــــالٌة م ـــــــن
اإلداري ،أو من فً حكمهما من منســــــوبً
المخــالفات).
المدرسة .
 .2االستهانة بمعلمً ،أو إداري المدرسة ،أو من
فً حكمهم بتصرفات غٌر الالئقة  ،مثــــــــل:
الرمً بالطباشٌر  ،والرش بمشروبات غازٌة
،وتقلٌد تصرفات المعلم على سبٌل السخـــرٌة.
 .3التوقٌع عن أحد مسؤولً المدرسة عــــــــــلى
المكاتبات المتبادلة بٌن المدرسة وولً األم ــر.
 .4تصوٌر المعلمٌن أو الموظفٌن أو التسجًــــــل
الصوتً لهم باألجهزة اإللكترونٌة "خــــــاص
بالبنٌن"

هخبلفبث الذرجت الخبهست
إخالف أ ٚتغـٞــــــــب شٟء َ ــْ
 .1تؼّؼ ــ
تز١ٙقاخ اٌّؼؿمح أِ ٚثأٙ١اَ ،حــــــــي:
األػٚاخ اٌىٙـتائ١حٚ ،أرٙقج اٌضاكــــــب
اٚ ،ٌٟ٢آالخ اٌتشغٚ ،ً١اٌّؼاًِٚ ،صافٍح
اٌّؼؿمحِٚ ،ؼؼاخ األِٓ ٚاٌنالَ ــــــــج .
 .2تٙؼ٠ؼ اٌطاٌة تاألمٍضح إٌاؿ٠ح أِ ٚا فٟ
صىّٙا.

هخبلفبث الذرجت السبدست
 .1االمتٙقاء تشٟء ِٓ شؼائـاإلمالَ.
 .2اػتٓاق األفىاؿ أ ٚاٌّؼتمؼاخ اٌٙؼاَــــــــــج أٚ
ِّاؿمح طمٛك ػ١ٕ٠ح ِضـِح.
 .3ص١افج أ ٚتؼاط ٟأ ٚتـ٠ٚذ اٌّظـــــــػؿاخ أٚ
اٌّنىـاخ.
 .4اٌشـٚع ف ٟاٌّّاؿماخ اٌزٕن١ح اٌّشـؿِح اٚ
ِمؼِاتٙا.

 .3االمتغؼاَ ٚاالمتفاػج ِٓ اٌٛثـــــــائك أٚ
األعتاَ اٌّقٚؿج أ ٚاٌـمّ١ح تطـ٠مٗ غ١ـ
.ٞ
ِشـٚػح ٔظاَ اً ً

 .5اٌغـٚد ِٓ اٌّؼؿمح ٌٍؾ٘اب ِغ اٌزٓـــــــك
ا٢عـ.

 .4اٌتضـشاخ اٌزٕن١ح.

 .6اٌم١اػج اٌ ٝأفؼاي اٌـؽٍ٠ح.

 .5تظ٠ٛـ اٌطاٌة أ ٚاٌتنز ً١اٌظٛتٌُٙ ٟ
تاألرٙقج اإلٌىتـ١ٔٚح (عاص تاٌثٕاـــخ).

ِّ .7اؿمح أػّاي اٌنضـ.

 .6إشؼاي إٌاؿ ػاعً اٌّؼؿمح.

 .8اٌزـائُ اٌّؼٍِٛات١ح.
 .9امتغؼاَ األمٍضح إٌاؿ٠ح أِ ٚا ف ٟصىُ ـــــــٖ
أٚاٌطؼٓ بآٌح صاػج.

 .7ص١افج األمٍضح إٌاؿ٠ح أِ ٚا ف ٟصىّٙا،
ِخً :اٌنىاوٚ ،ٓ١األػٚاخ اٌشـــــــــاػج،
ٚاٌـطاص تؼِ ْٚنؼك.

مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية

هخبلفبث الطلبت تجبٍ الهيئت التعليويت
واإلداريت

 .1االػتؼاء تاٌضـب ػٍ ٝأصؼ ِٕنٛت ٟاٌّؼؿمح
ِٓ اٌّؼٍّ ٓ١أ ٚاإلػاؿ ٓ١٠أ ِٓ ٚف ٟصىّٗــَ.

 .1تٙؼ٠ؼ ِؼٍّ ٟاٌّؼؿمح ،أ ٚاإلػاؿ ،ٓ١٠أٚ
ِٓ ف ٟصىّ ،ُٙأ ٚإٌضاق اٌضـــــــــــؿؿ
تّّتٍىات ،ُٙأ ٚمـلتٙا .
 .2اإلشاؿج تضـواخ ِغٍح تاألػب تذـــــاٖ
ـــــــــٞ
اٌّؼٍّ ،ٓ١أ ٚاإلػاؿ ،ٓ١٠أ ِٓ ٚف
صىِّٕ ِٓ ُٙنٛت ٟاٌّؼؿمح.
 .3تظ٠ٛـ اٌّؼٍّ ،ٓ١أ ٚاٌّٛظفٟــــــــْ ،أٚ
اٌتنز ً١اٌظٛت ٌُٙ ٟتاألرٗـــــــــــــــفج
اإلٌىتـ١ٔٚح "عاص تاٌثٕاخ"

ــــــٞ
 .2اتتقاف اٌّؼٍّ ٓ١أ ٚاإلػاؿ ٓ١٠أ َ ٚــْ ف
صىّ ُٙتتظ٠ٛـُ٘ أ ٚاٌـمُ اٌّنٟء ٌٗـــــَ،
ٔٚشـٖ ػٍ ٝاٌشثىح اٌؼٕىثٛت١ح.

اإلجزاءاث الىاجب تٌفيذهب بحق الطبلب الوخبلف سلىكيب ً بحسب اإلجزاءاث الىاردة في قىاعذ السلىك والوىاظبت
إجزاءاث هخبلفبث الذرجتاألولى

إجزاءاث هخبلفبث الذرجت الثبًيت

إجراءات مخالفات الدرجة الثالثة

إجراءات مخالفات الدرجة الرابعة

إجراءات مخالفات الدرجة الخامسة

إجراءات مخالفات الدرجة السادسة

ـــؿاػ.ٞ
اإلجزاء  :1تٕث ٗ١شف ٞٛأف
ـــــؿاػٞ
اإلجزاء  :2تٕث ٗ١شف ٞٛأف
حأ.ٟ
اإلجزاء  :3تؼ ٓ٠ٚاٌّغاٌفح ٚتٛل١غ
اٌطاٌة ػٍٙ١ا.
اإلجزاء  :4إشؼاؿ  ٌٟٚاألَ ــــــــؿ،
تض ً٠ٛاٌطاٌة ٌٍّـشؼ اٌظــــالت. ٟ
اإلجزاء  :5أعؾ تؼٙؼ ،امتؼعـــــاء
 ٌٟٚاألِـ ،حسن درجت م ـــــــــى
السلىك ،اشؼاؿ  ٌٟٚاألِـتاٌضنُ.

اإلجزاء  :1تؼٙؼ عط ،ٟإشؼاؿ ٚيــٞ
األِـ ،إطالس اٌتاٌف ،اإلســـــــــاٌح
ٌٍّـشؼ.
اإلجزاء  :2ػػٛج  ٌٟٚاألِـ  ،تؼٗ ــػ
عط، ٟإطالس اٌتاٌف،حسن درجتيي
،إشؼاؿ  ٌٟٚاألِـ،اإلصاٌح ٌٍّـشؼ.
اإلجزاء  :3ػػٛج  ٌٟٚاألِـ ،تؼٗـــػ
عط ،ٟإطالس اٌتاٌف ،حســــــــــــم
درجتيي ،إشؼاؿ  ٌٟٚاألِـ ،اإلصاٌح
ٌٍّـشؼْ ،لً اٌطاٌة ٌفظً آطــــــ،
اإلصاٌح ٌٍزٕح اٌتٛرٚ ٗ١اإلؿشاػ.
اإلجزاء  :4اعؾ تؼٙؼ عط ،ٟإطالس
اٌتاٌف ،حسن درجتيى  ،إشؼاؿ ٚيــٞ
األِـ ،اإلصاٌح ٌٍّـشؼ ،ػػٛج ٚيـــٞ
األِـ ،إشؼاؿ  ٌٟٚاألِـ "تٕمً اتٓــٖ
ِٓ اٌّؼؿمح ف ٟصاي تهـــــــــــؿؿخ
اٌّغاٌفح ،اإلصاٌح ٌٛصؼج اٌغؼَ ـــــاخ
اإلؿشاػ٠ح.
اإلجزاء  :5ػػٛج  ٌٟٚاألَ ـــــــــــؿ،
إطالس اٌتاٌف ،أعؾ تؼٙؼ عظــــــ،ٞ
حسن درجتيي ،إشؼاؿ  ٌٟٚاألَ ــــــؿ
ــــــــع
تاٌضنُ ،اإلصاٌح ٌٍّـشؼ ،اٌـف
إلػاؿج اٌتؼٌٍٕ" ُ١مً اٌطاٌة ٌّؼؿمح
أعـ ،" ٜإشؼاؿ  ٌٟٚاألَ ــــــــــــــؿ
تاٌمـاؿاخ ِغ أعؾ ؿأ ٗ٠ف ٟاٌّؼؿمح
اٌت ٟمٕ١مً ٌٙا اٌطاٌة .
* إؽا تىـؿخ اٌّغاٌفح ٌٍّـج اٌغاِنح
ٚاإلؿهاػ
ـ
تٛرٗ اٌضاٌح ٌٍزٕح اٌتٛرٗ١
ٌٍّناػؼج ف ٟػالد ٚضغ اٌظـــــاٌة
اٌّغاٌف ٚتمٚ ُ١١ضؼٗ ٚفًماً ٌتمـٞـــؿ
ػؿامح اٌضاٌح ِٓ اٌّـشؼ اٌظـــــالتٟ
تاٌّؼؿمح ٚٚصؼج اٌغؼِاخ اإلؿشاػ٠ح
ٚتمـؿ إِا تماؤٖ تاٌّؼؿمح ٕ٠ٚفؾ ػٍٗ١
ِا ٚؿػ تاإلرـاء اٌغاِل ف ٟاٌفكــؿج
ؿلُ ٚ 1إِا تٕف١ؾ ِا ٚؿػ تاإلدـــــؿاء
اٌغاِل ف ٟاٌفمـت ٓ١ؿلُ .2ٚ1

اإلجراء :1إشعار ولً األمر ،تعهــد
خطً ،اعتذار الطالب ،إصالح م ــا
أتلف ،مصادرة المواد الممنوعـــــة ،
ضبط الجهاز ومصادرته لم دة فصل
دراسً كامل من تارٌخ ضبطــــــه ،
تسلٌم الجهاز لولً األمر ،نقـــــــــل
الطالب المصاب لمركز صحــــــً،
حسم ثالث درجات  ،إشعار ولــــي
االمر بالحسم  ،إحالة للمرشــــــــــد.
اإلجراء :2إشعار ولً األمر ،تعهـد
خطً ،اعتذار الطالب ،إصالح م ــا
أتلف ،مصادرة المواد الممنوعـــــة،
ضبط الجهاز ومصادرته لمدة فصل
دراسً كامل من تارٌخ إحضـــاره،
تسلٌم الجهاز لولً األمر ،نقـــــــــل
الطالب المصاب ،حسم  3درجات،
اشعار ولً األمر بالحسم ،اإلحالـــة
للمرشد ،دعوة ولً األمر ،نقــــــــل
الطالب لصف آخر ،اإلحالة للجنـــة
التوجٌه واإلرشاد.
اإلجراء  :3نفس خطوات إجـــــراء
رقم +2إنذار الطالب بالنقل لمدرسة
أخرى فً تكرار المخالفة ،اإلحالـــة
لوحدة الخدمات اإلرشادٌة.
اإلجراء  :4نفس خطوات إجـــــراء
رقم +3الرفع إلدارة التعلٌم بنقـــــل
الطالب لمدرسة أخرىى ،إشعار ولً
أمر الطالب وأخذ رأٌه.
* إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعـة
توجه الحالة للجنة التوجٌه واإلرشاد
للمساعدة فً عالج وضع الطــــالب
المخالف وتقٌٌم وضعه وفقا ً لتقريـــر
دراسة الحالة من المرشد الطــــالبً
بالمدرسة ووحدة الخدمات اإلرشادٌة
وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وٌنفذ علٌه
الفقرة
ما ورد باإلجراء الخامس فً ـ
رقم  1وإما تنفٌذ ما ورد باإلجـــراء
الرابع فً الفقرتٌن رقم 1و.2

اإلجراء :1اإلحالة للجنة التوجًــــــــه
واإلرشاد ،دعوة ولً األمر ،تعهــــــد
خطً ،اعتذار الطالب ،نقل الطــــالب
لفصل آخر ،إصالح التالف ،إشعــــار
ولً األمر مصادر المواد الممنوعــة،
ضبط الجهاز "الذي ٌحتوى علـــــــى
صور غٌر الئقة أو صور طــــــالب
ومصادرته لمدة عام دراسً كام ــــل،
تسلٌم الجهاز لولً األمر ،نقل الطالب
المصاب لمركز صحً ،اإلحــــــــالة
للمرشد الطالبً ،حسم عشر درجات
من السلوك ،إشعار ولً األم ـــــــــــر
بالحسم.
اإلجراء :2نفس خطوات إجراء رقــم
+1حرمان الطالب من الدراسة لمــدة
أسبوع ،اإلحالة لوحدة الخدمـــــــــات
اإلرشادٌة.
اإلجراء :3نفس خطوات اإلجراء رقم
+ 1حرمان الطالب من الدراسة لمــدة
شهر ،اإلحالة لوحدة الخدم ـــــــــــــات
اإلرشادٌة.
اإلجراء : 4نفس خطوات اإلجــــــراء
رقم + 3نقل الطالب لمدرسة أخــرى،
إشعار ولً أمره ألخذ رأٌه.

اإلجراء " :1ملخص"
كتابة محضر بالواقعة ،استدعاء الجهات األمنٌة إن لزم ذلك،
ضبط األداة أو الجهاز المرتبطة بالقضٌة تسلٌمه للجهـــــــات
بشكل
المختصة إن لزم ذلك ،اجتماع لجنة التوجٌه واإلرشاد ـ
ـــــع إلدارة
عاجل لدراسة القضٌة وظروفها ومالبساتها ،الرف
التعلٌم بشكل عاجل ،تكلٌف مدٌر التعلٌم لجنة قضـــــــــــــاٌا
الطالب/ات بماشرة القضٌة ،اجتماع لجنة قضاٌا الطالب فً
إدارة التعلٌم بعد زٌارة المدرسة.
*ٌصدر مدٌر التعلٌم قرار لمعالجة القضٌة تربوٌا ً ٌتضم ــــن
اآلتً :
إحالة القضٌة للجهات األمنٌة ،حرمان الطالب من الدراســــة
لمدة شهر ،نقله لمدرسة أخرى ،حسم  15درجة من السلوك
مع فرصة التعوٌض.
*تدرس وحدة الخ دمات اإلرشادٌة حالة الطالب المخـــــــالف
وتعد له برنامج تربوٌا ً أثناء فترة الحرمان ٌتضمن التالــــي :
ـــــــــرة
 حضورالطالب لوحدة الخدمات اإلرشادٌة خالل فتالحرمان لالستفادة من برامج "تعدٌل سلوك".
 ٌكلف الطالب بمهام تطوعٌة فً مجال الخدمات االجتماعٌةبموافقة ولً أمره تحت إشراف إدارة التعلٌم.
 ٌؤخذ تعهد على الطالب عند عودته من تنفٌذ الحرمــــــــانبااللتزام بالسلوك الحسن واالنضباط.

اإلجراء " :1ملخص"
كتابة محضر بالواقعة ،استدعاء الجهات األمنٌة إن لزم ذلك،
ضبط األداة أو الجهاز المرتبطة بالقضٌة تسلٌمه للجهـــــــات
بشكل
المختصة إن لزم ذلك ،اجتماع لجنة التوجٌه واإلرشاد ـ
عاجل لدراسة القضٌة وظروفها ومالبساتها ،الـــــرفع إلدارة
التعلٌم بشكل عاجل ،تكلٌف مدٌر التعلٌم لجنة قضـــــــــــــاٌا
الطالب/ات بماشرة القضٌة ،اجتماع لجنة قضاٌا الطالب فً
إدارة التعلٌم بعد زٌارة المدرسة ٌصدر مدٌر التعلٌم قــــــرار
لمعالجة القضٌة تربوٌا ً ٌتضمن اآلتً :
إحالة القضٌة للجهات األمنٌة ،حرمان الطالب من الدراســـة
انتظاما ً فً العام الذي حدثت فٌه المخالفة وٌمكن الدراسة فً
مدرسة اخرى غٌر مدرسته الحالٌه وٌمكن من الدراسة عـن
طرٌق االنتساب فً مدرسة اخرى ٌ ،حرم الطالب فً نظام
المقررات والفصلً فً الفصل الدراسً الذي وقعت بــــــــه
المخالفة والفصل الذي ٌلٌه وٌمكن الدراسه عن طــــــــــرٌق
االنتساب فً مدرسه اخرى
*تدرس وحدة الخدمات اإلرشادٌة حالة الطالب المخــــــالف
وتعد له برنامج تربوٌا ً أثناء فترة الحرمان ٌتضمن التــالً :
ــــــــترة
 حضورالطالب لوحدة الخدمات اإلرشادٌة خالل فالحرمان لالستفادة من برامج "تعدٌل سلوك".
 ٌكلف الطالب بمهام تطوعٌة فً مجال الخدمات االجتماعٌةبموافقة ولً أمره تحت إشراف إدارة التعلٌم.
 ٌؤخذ تعهد على الطالب عند عودته من تنفٌذ الحرم ــــــــانبااللتزام بالسلوك الحسن واالنضباط.
 ٌمكن الطالب الذي نفذ علٌه االجراء من الدراسه منتظمــــاللعام الدراسً الذي ٌلٌه فً مدرسه اخرى اذا كان فً ســــن
مرحلته الدراسٌه بقرار من مدٌر التعلٌم .
 الطالب االكبر من السن مرحلته الدراسٌه وبعد تطبًــــــــقاالجراء المشار إلٌه فً الفقره ٌ 8مكن من الدراسه بقرار من
مدٌر التعلٌم وفق الضوابط المنتظمة لقبول الطلبة .

*ٚف ٟصاي تىـاؿ اٌّغاٌفح تٛدـــٖ
اٌضاٌح إٌٌ ٝزٕح اٌتٛرٚ ٗ١اإلؿهــاػ
ٌٛضغ عطح ػالر١ح ٚفماً ٌتمـٞــــؿ
ػؿامح اٌضاٌح ِٓ اٌّـشؼ اٌطالتٟ
٠ٚطثك ػٍِ ٗ١ا ٚؿػ ف ٟاإلدـــؿاء
اٌغاِل .

* إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعـــة
توجه الحالة للجنة التوجٌه واإلرشــاد
للمساعدة فً عالج وضع الطـــــــالب
وفًا ً لتقريـــــر
المخالف وتقٌٌم وضعه ق
دراسة الحالة من المرشد الطــــــالبً
اإلرشادية
ـ
بالمدرسة ووحدة الخدمات
علًه
وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وٌنفذ ـ
ما ورد باإلجراء الرابع فً الفقـــــرة
رقم  1وإما تنفٌذ ما ورد باإلجـــــراء
الرابع فً الفقرتٌن رقم 1و.2

االجراء " : 2ملخص"
نفس االجراءات فً االجراء االول اال رقم ٌ 7حرم الطــالب
المخالف من الدراسة انتظاما فً العام الدراسً وٌمكن م ـــن
الدراسة عن طرٌق االنتساب فً مدرسة أخرى ٌ ،حــــــــرم
الطالب المخالف فً نظامً المقررات والفصلً من الدراسة
انتظاما فً الفصل الذي حدثت فً المخالفة والفصل الـــــذي
ٌلٌه وٌمكن من ذلك عن طرٌق االنتساب فً مدرسه أخــرى
االجراء " : 3ملخص "
نفس االجراءات فً االجراء االول اال رقم ٌ 7حرم الطـالب
المخالف
ـة
المخالف من الدراسة كلٌا فً العام الذي حدثت فٌه
وبالنسبه لنظامً المقررات والفصلً ٌحرم الطالب المخالف
من الدراسة فً الفصل الدراسً الذي تحدثت فٌه المخــــالفه
والفصل الذي ٌلٌه وتزود إداره التعلٌم بذلك وإدارة قرار نور
بصورة من قرار الحرمان.

االجراء " : 2ملخص"
ٌحرم الطالب المخالف من الدراسه كلٌا فً مدارس التعلًـــم
ــــــــــه ،
العام جمٌعها للعام الدراسً الذي حدثت فٌه المخالف
وبالنسبه لنظامً المقررات والفصلً ٌحرم الطالب المخالف
ــــه
من الدراسة فً الفصل الدراسً الذي تحدثت فٌه المخالف
والفصل الذي ٌلٌه وتزود إداره التعلٌم بذلك وإدارة قرار نور
بصورة من قرار الحرمان.

مخالفات المواظبة

غياب بدون عذرعن اليوم الواحد

األسبوع األول بعد العودة من اإلجازة

غياب في األسبوع الذي يسبق اإلجازة

غياب في األسبوع الذي يسبق االختبارات

درجة الحسم

نصف درجة

درجة عن كل ٌوم

درجة عن كل ٌوم

درجة عن كل ٌوم

وكيلت الوذرست
ػائشح ػٍ ٟطاِٟ

قبئذة الوذرست
ِٕاي ع١ـ ٞتؼؿ

