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الخاص  لتقٌد باللباس الرسمًعدم ا .1

بالمدرسة أو الظهور بهٌئة مخالفة 
 . للنظام المدرسً

 

اٌؼثج أحٕاء االططفاف اٌظثاصٟ أٚ  .2

. ضؼف اٌّشاؿوح ف١ٗ

 

 ج، ــــــــتؼط١ً م١ـ اٌضظض اٌؼؿامٟ .3
ل ـــالنوم داخ الحدٌث الجانبً، و: مثل

ر ــــــــالفصل ،والمقاطعة المستمرة غً
المعلم، و تناول األطعمة  الهادفة لشرح

ول ـــأو المشروبات أثناء الدرس، ودخ
ر دون ــــــل آخــالطالب فصله أو فص

 . استئذان أو التأخر
 

اً تىـاؿ عـٚد اٌطٍثح ٚػعٌُٛٙ ظٙـ .4

ٚؿ ــــتاٌؼعٛي ِٓ اٌثٛاتح لثً صض

. اـــــــــأٚ اٌتزّٙـ صٌٛٗم١اؿاتُٙ، 

 

 
ت أو ـــــــالغش فً أداء الواجبا .1

 .ةــاالختبارات غٌر الفصلً
 

إثارة الفوضى داخل الفصل، أو  .2
ل ـــداخل المدرسة، أو فً وسائ

ث ـالعب: مثل يرسدـمـل الــــالنق
ات، ـــــــــاء، و البخاخــــــــبالم

العالً ، والكتابة على  والصوت
 .الجدران

 
 بـــــة على الكنــالمحافظ عدم .3

. الدراسٌة
 

الهروب من الفصل، أو الخروج  .4
منه دون استئذان، أو عدم حضور 

. الحصة الدراسٌة
 

 
اٌتٙاْٚ فٟ أػاء اٌظالج  ػاعً اٌّؼؿمح    .1

 .عالٌٙا أٚ اٌؼثج
 

اٖ ـــــــاإلشاؿج تضـواخ ِغٍح تاألػب تذ .2

اٌضـوح تاألطثغ، أٚ ا١ٌؼ، : اٌقِالء، ِخً

 .أٚ اٌزنُ
 
ج، ـــاؿبــــــاٌشزاؿ أٚ االشتـان فٟ ِض .3

ظ ــأٚ ِٙارّح اٌقِالء ٚتٙؼ٠ؼُ٘، ٚاٌتٍف

 .ػ١ٍُٙ تأٌفاظ غ١ـ الئمح
 

إٌضاق اٌضـؿ اٌّتؼّؼ تّّتٍىاخ اٌقِالء،  .4

أٚ مـلح شٟء ِٕٙا، أٚ تغ٠ٛفُٙ ٚ إحاؿج 

 .اٌـػة ت١ُٕٙ
 
ٜ ـــإصضاؿ اٌّٛاػ أٚ األٌؼاب اٌغطـج إي .5

: يـــــٚؽٌه ِجاٌّؼؿمح ػْٚ امتغؼاِٙا، 

ج ـــــاألٌؼاب إٌاؿ٠ح، ٚاٌثغاعاخ اٌغافٞ

 .اٌٍّٛٔح
 

 جـــــــــــص١افج اٌّٛاػ اإلػال١ِح إٌّّٛع .6

المقروءة، أو المسموعة، أو المرئٌة، أو 
ه ــــــــار مجسمات تعد ممنوعـــــإحض
 .أخالقٌا

 
 . ص١افج اٌنزائـ .7

 

اٌتٛل١غ ػٓ ٌٟٚ األِـ ِٓ غ١ـػٍّٗ ػٍٝ  .8

ٞ ـــاٌّتثاػٌح ت١ٓ اٌّؼؿمح ٚٚياٌّىاتثاخ 

 . األِـ
 
 ا ــــإصضاؿ أرٙقج االتظاي اٌشغظ١ح أٞ .9

ن ـــــــالٌة مــــخ )كان نوعها للمدرسة 
 . (تالفاــالمخ

 

 

 
الب ــــاإلصرار على ترك أداء الصالة مع الط .1

 .والمعلمٌن دون عذر شرعً
رة ــالعبث بالمواد أو األدوات أو األلعاب الخط .2

واد ـــــــــــالمفرقعات، والم: مثل فً المدرسة،
 .الحارقة، واأللعاب الحارقة

رب ــتعمد إصابة أحد الطالب عن طرٌق الض .3
دث ــــــــبالٌد أو استخدام أدوات غٌر حادة تح

 .اً كسرإصابة جرحاً أو نزفاً أو
 .التدخٌن داخل المدرسة .4
 .امتهان الكتب الدراسٌة .5
 .روب من المدرسة لها .6
 .التنمر .7
ة ــــتوزٌع المواد اإلعالمٌة الممنوععرض أو  .8

 .المقروءة، أو المسموعة، أو المرئٌة
 .ةـشبهة تزوٌر الوثائق أو تقلٌد األختام الرسمً .9

اإلٌمو، أو : لسلوك الخاطئ والغرٌب، مثلا .10
 .التشبه بالجنس اآلخر

ابة ــإحضار شخص آخر لتأدٌة االختبار نً .11
 .عنه أو تأدٌة االختبار عن الغٌر

ا كإحضار  .12 ًٌ ان ـأجهزة االتصال الشخصٌة أ
ى ــــــنوعها إلى المدرسة والتً تحتوي عل

 .صور أو مقاطع غٌر الئقة
: العبث بتجهٌزات المدرسة أو مبانٌها، مثل .13

ل، ــــــأجهزة الحاسب اآللً، وآالت التشغً
،واألدوات  ةـــــوالمعامل ، وحافلة المدرس

ي ــالكهربائٌة، و معدات األمن والسالمة ف
 .المدرسة 

م ــتصوٌر الطالب أو التسجٌل الصوتً له .14
( خاص بالبنٌن)باألجهزة اإللكترونٌة 

 
مخالفات الطلبة تجاه الهيئة  التعليمية واإلدارية 

م، أو ــــــــــالتلفظ بألفاظ غٌر الئقة تجاه المعل .1
وبً ــــــاإلداري، أو من فً حكمهما من منس

 .المدرسة 
داري المدرسة، أو من االستهانة بمعلمً، أو إ .2

: لــــــــفً حكمهم بتصرفات غٌر الالئقة ، مث
الرمً بالطباشٌر ، والرش بمشروبات غازٌة 

 .رٌةـــ،وتقلٌد تصرفات المعلم على سبٌل السخ
لى ــــــــــالتوقٌع عن أحد مسؤولً المدرسة ع .3

 .رــالمكاتبات المتبادلة بٌن المدرسة وولً األم
ل ــــــالموظفٌن أو التسجًتصوٌر المعلمٌن أو  .4

اص ــــــخ"الصوتً لهم باألجهزة اإللكترونٌة 
" بالبنٌن

 

ْ ــَ ب شٟءــــــــالف أٚ تغـٞــتؼّؼ إخ .1

: يحــــــــتز١ٙقاخ اٌّؼؿمح أٚ ِثا١ٔٙا، َ

ب ــــــاألػٚاخ اٌىٙـتائ١ح، ٚأرٙقج اٌضاك

ا٢ٌٟ، ٚآالخ اٌتشغ١ً، ٚاٌّؼاًِ، ٚصافٍح 

 .جــــــــِٓ ٚاٌنالَاٌّؼؿمح، ِٚؼؼاخ األ
 

تٙؼ٠ؼ اٌطاٌة تاألمٍضح إٌاؿ٠ح أٚ ِا فٟ  .2

 .صىّٙا
 

 
ائك أٚ ـــــــاالمتغؼاَ ٚاالمتفاػج ِٓ اٌٛث .3

األعتاَ اٌّقٚؿج أٚ اٌـم١ّح تطـ٠مٗ غ١ـ 

 .اً ًٞ ِشـٚػح ٔظاَ
 

 .اٌتضـشاخ اٌزٕن١ح .4
 

تظ٠ٛـ اٌطاٌة أٚ اٌتنز١ً اٌظٛتٟ ٌُٙ  .5

 (.خـــعاص تاٌثٕا)تاألرٙقج اإلٌىتـ١ٔٚح 
 

 .إشؼاي إٌاؿ ػاعً اٌّؼؿمح .6
 

ص١افج األمٍضح إٌاؿ٠ح أٚ ِا فٟ صىّٙا،  .7

اػج، ـــــــــاٌنىاو١ٓ، ٚاألػٚاخ اٌش: ِخً

. ٚاٌـطاص تؼْٚ ِنؼك

 

هخبلفبث الطلبت تجبٍ الهيئت  التعليويت 

واإلداريت 

 

تٙؼ٠ؼ ِؼٍّٟ اٌّؼؿمح، أٚ اإلػاؿ١٠ٓ، أٚ  .1

ؿؿ ـــــــــــِٓ فٟ صىُّٙ، أٚ إٌضاق اٌض

 .تّّتٍىاتُٙ، أٚ مـلتٙا 
اٖ ـــــإلشاؿج تضـواخ ِغٍح تاألػب تذا  .2

ٞ ـــــــــاٌّؼ١ٍّٓ، أٚ اإلػاؿ١٠ٓ، أٚ ِٓ ف

 .صىُّٙ ِٓ ِٕنٛتٟ اٌّؼؿمح
ْ، أٚ ــــــــتظ٠ٛـ اٌّؼ١ٍّٓ، أٚ اٌّٛظفٟ .3

فج ـــــــــــــــاٌتنز١ً اٌظٛتٟ ٌُٙ تاألرٗ

" عاص تاٌثٕاخ"اإلٌىتـ١ٔٚح 

 

 .اإلمالَمتٙقاء تشٟء ِٓ شؼائـاال .1
 

أٚ  جــــــــــاق األفىاؿ أٚ اٌّؼتمؼاخ اٌٙؼاَاػتٓ .2

 .ِّاؿمح طمٛك ػ١ٕ٠ح ِضـِح
 

ػؿاخ أٚ ـــــــاٌّظ ص١افج أٚ تؼاطٟ أٚ تـ٠ٚذ .3

 .اٌّنىـاخ
 

ؿِح اٚ ـاٌّش اٌشـٚع فٟ اٌّّاؿماخ اٌزٕن١ح .4

 .ِمؼِاتٙا
 

ك ـــــــاٌزٓ اٌغـٚد ِٓ اٌّؼؿمح ٌٍؾ٘اب ِغ .5

  .ا٢عـ
 

 .اٌم١اػج اٌٝ أفؼاي اٌـؽ٠ٍح .6
 

 .ِّاؿمح أػّاي اٌنضـ .7
 

 .اٌزـائُ اٌّؼٍِٛات١ح .8
 

 ٖـــــــصىُ متغؼاَ األمٍضح إٌاؿ٠ح أٚ ِا فٟا .9

 .آٌح صاػجب اٌطؼٓٚأ
 

مخالفات الطلبة تجاه الهيئة  التعليمية واإلدارية 
 

أصؼ ِٕنٛتٟ اٌّؼؿمح الػتؼاء تاٌضـب ػٍٝ ا .1

 .َــِٓ فٟ صىّٗأٚ اإلػاؿ١٠ٓ أٚ  ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ
 

ٞ ــــــف ْــأٚ َ أٚ اإلػاؿ١٠ٓ اتتقاف اٌّؼ١ٍّٓ .2

َ، ـــــصىُّٙ تتظ٠ٛـُ٘ أٚ اٌـمُ اٌّنٟء ٌٗ

. ٚٔشـٖ ػٍٝ اٌشثىح اٌؼٕىثٛت١ح
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 . ؿاػٞـــأف تٕث١ٗ شفٛٞ :1اإلجزاء 

ؿاػٞ ـــــتٕث١ٗ شفٛٞ أف :2اإلجزاء

 . حأٟ

ٚتٛل١غ  تؼ٠ٚٓ  اٌّغاٌفح :3اإلجزاء

 . اٌطاٌة ػ١ٍٙا

، ؿــــــــإشؼاؿ ٌٟٚ األَ :4اإلجزاء

 . التٟــــتض٠ًٛ اٌطاٌة ٌٍّـشؼ اٌظ

اء ـــــامتؼع، عؾ تؼٙؼأ :5اإلجزاء 

ى ـــــــــحسن درجت م ، ٌٟٚ األِـ

 . األِـتاٌضنُ شؼاؿ ٌٟٚا ،السلىك

 

ٖ ـــٚفٟ صاي تىـاؿ اٌّغاٌفح تٛد*

اػ  ــإٌٝ ٌزٕح اٌتٛر١ٗ ٚاإلؿهاٌضاٌح 

ؿ ــــٌٛضغ عطح ػالر١ح ٚفماً ٌتمـٞ

ػؿامح اٌضاٌح  ِٓ اٌّـشؼ اٌطالتٟ 

ؿاء ـــ٠ٚطثك ػ١ٍٗ ِا ٚؿػ فٟ اإلد

 . اٌغاِل 

 

 

ٞ ــإشؼاؿ ٚي، تؼٙؼ عطٟ :1اإلجزاء

اٌح ـــــــــإلس، اإطالس اٌتاٌف، األِـ

 . ٌٍّـشؼ

ػ ــػػٛج ٌٟٚ األِـ ، تؼٗ :2اإلجزاء

 حسن درجتيي،إطالس اٌتاٌف،عطٟ 

 . ،إشؼاؿ ٌٟٚ األِـ،اإلصاٌح ٌٍّـشؼ

ػ ـــتؼٗ، ػػٛج ٌٟٚ األِـ :3اإلجزاء

م ــــــــــــحس، إطالس اٌتاٌف، عطٟ

اإلصاٌح ، إشؼاؿ ٌٟٚ األِـ، درجتيي

، ــــــٌفظً آط لً اٌطاٌة، ٌٍّْـشؼ

 . ػاإلصاٌح ٌٍزٕح اٌتٛر١ٗ ٚاإلؿشا

إطالس ، اعؾ تؼٙؼ عطٟ :4اإلجزاء 

ٞ ــإشؼاؿ ٚي،  ىحسن درجتي، اٌتاٌف

ٞ ـــػػٛج ٚي، اإلصاٌح ٌٍّـشؼ، األِـ

ٖ ــتٕمً اتٓ"إشؼاؿ ٌٟٚ األِـ ، األِـ

ؿؿخ ـــــــــــاٌّؼؿمح فٟ صاي ته ِٓ

اخ ـــــاإلصاٌح ٌٛصؼج اٌغؼَ،اٌّغاٌفح 

 . اإلؿشاػ٠ح

، ؿـــــــــــػػٛج ٌٟٚ األَ :5اإلجزاء 

، ٞــــــعظأعؾ تؼٙؼ ، إطالس اٌتاٌف

ؿ ــــــإشؼاؿ ٌٟٚ األَ، حسن درجتيي

ع ــــــــاٌـف، اإلصاٌح ٌٍّـشؼ، تاٌضنُ

ٌٕمً اٌطاٌة ٌّؼؿمح "إلػاؿج اٌتؼ١ٍُ 

ؿ ــــــــــــــإشؼاؿ ٌٟٚ األَ، "أعـٜ 

تاٌمـاؿاخ ِغ أعؾ ؿأ٠ٗ فٟ اٌّؼؿمح 

 .اٌتٟ م١ٕمً ٌٙا اٌطاٌة 

إؽا تىـؿخ اٌّغاٌفح ٌٍّـج اٌغاِنح  *

اػ ـتٛرٗ اٌضاٌح ٌٍزٕح اٌتٛر١ٗ ٚاإلؿه

اٌة ـــــٌٍّناػؼج فٟ ػالد ٚضغ اٌظ

 ؿـــاٌّغاٌف ٚتم١١ُ ٚضؼٗ ٚفًماً ٌتمـٞ

ـــــالتٟ ػؿامح اٌضاٌح ِٓ اٌّـشؼ اٌظ

تاٌّؼؿمح ٚٚصؼج اٌغؼِاخ اإلؿشاػ٠ح 

ٚتمـؿ إِا تماؤٖ تاٌّؼؿمح ٠ٕٚفؾ ػ١ٍٗ 

ؿج ــرـاء اٌغاِل فٟ اٌفكِا ٚؿػ تاإل

ؿاء ـــــٚإِا تٕف١ؾ ِا ٚؿػ تاإلد 1ؿلُ 

 . 1ٚ2اٌغاِل فٟ اٌفمـت١ٓ ؿلُ 

 
د ــتعهاألمر، إشعار ولً :1اإلجراء 

ا ــم  إصالح، اعتذار الطالب، خطً
، ةـــــمصادرة المواد الممنوع، أتلف

دة فصل ضبط الجهاز ومصادرته لم
، هــــــدراسً كامل من تارٌخ ضبط

ل ـــــــــ، نقتسلٌم الجهاز لولً األمر
، ــــــًالطالب المصاب لمركز صح

ي ــــحسم ثالث درجات ، إشعار ول
  . دــــــــــاالمر بالحسم ، إحالة للمرش

د ـتعهاألمر،  إشعار ولً:2اإلجراء 

ا ــ، اعتذار الطالب، إصالح مخطً
ة، ـــــأتلف، مصادرة المواد الممنوع

ته لمدة فصل ومصادرضبط الجهاز 
اره، ـــدراسً كامل من تارٌخ إحض
ل ـــــــــتسلٌم الجهاز لولً األمر، نق

 درجات، 3حسم الطالب المصاب، 

ة ـــاشعار ولً األمر بالحسم، اإلحال
ل ــــــــللمرشد، دعوة ولً األمر، نق

ة ـــاإلحالة للجنالطالب لصف آخر، 
  . التوجٌه واإلرشاد

راء ـــــوات إجنفس خط :3اإلجراء 

ل لمدرسة إنذار الطالب بالنق+2رقم 
ة ـــأخرى فً تكرار المخالفة، اإلحال

 . لوحدة الخدمات اإلرشادٌة
راء ـــــنفس خطوات إج :4اإلجراء 

ل ـــــالتعلٌم بنقالرفع إلدارة +3رقم 
الطالب لمدرسة أخرىى، إشعار ولً 

 . أمر الطالب وأخذ رأٌه
 ةـرابعرة الإذا تكررت المخالفة للم *

 واإلرشادتوجه الحالة للجنة التوجٌه 
الب ــــع الطوض الجللمساعدة فً ع

ر ـــلتقريفقاً المخالف وتقٌٌم وضعه و
ــــالبً الط الحالة من المرشددراسة 

 اإلرشادٌة بالمدرسة ووحدة الخدمات
بالمدرسة وٌنفذ علٌه  وتقرر إما بقاؤه

قرة ـالخامس فً الف باإلجراءما ورد 
 راءـــباإلجتنفٌذ ما ورد  وإما 1رقم 

 . 2و1فً الفقرتٌن رقم  رابعال

 
ه ــــــــاإلحالة للجنة التوجً:1اإلجراء 

د ــــــواإلرشاد، دعوة ولً األمر، تعه
ــــالب خطً، اعتذار الطالب، نقل الط

ر لفصل آخر، إصالح التالف، إشعــــا
ة، ــولً األمر مصادر المواد الممنوع

ى ـــــــالذي ٌحتوى عل"الجهاز ضبط 
الب ــــــصور غٌر الئقة أو صور ط

ل، ــــومصادرته لمدة عام دراسً كام
تسلٌم الجهاز لولً األمر، نقل الطالب 

الة ــــــــالمصاب لمركز صحً، اإلح
حسم عشر درجات للمرشد الطالبً، 

ر ـــــــــــإشعار ولً األم من السلوك،

 . بالحسم
م ــخطوات إجراء رق نفس :2اإلجراء

ــدة حرمان الطالب من الدراسة لم+1
ت أسبوع، اإلحالة لوحدة الخدمـــــــــا

 . اإلرشادٌة
نفس خطوات اإلجراء رقم  :3اإلجراء

دة ــحرمان الطالب من الدراسة لم+ 1
ات ـــــــــــــشهر، اإلحالة لوحدة الخدم

 .  اإلرشادٌة
راء ــــــنفس خطوات اإلج : 4اإلجراء

رى، ــنقل الطالب لمدرسة أخ+ 3رقم 
 . إشعار ولً أمره ألخذ رأٌه

 
 ةـــرابعإذا تكررت المخالفة للمرة ال *

 ادــواإلرشتوجه الحالة للجنة التوجٌه 
الب ـــــــوضع الط الجللمساعدة فً ع

ر ـــــقاً لتقريالمخالف وتقٌٌم وضعه وفً 
ــــــالبً الحالة من المرشد الطدراسة 

 ةـاإلرشاديبالمدرسة ووحدة الخدمات 
ه ـوتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وٌنفذ علً

رة ـــــفً الفق رابع ال باإلجراءما ورد 
 راءـــــباإلجتنفٌذ ما ورد  وإما 1رقم 

 . 2و1فً الفقرتٌن رقم  رابعال
 

 
 " ملخص" :1اإلجراء 

كتابة محضر بالواقعة، استدعاء الجهات األمنٌة إن لزم ذلك، 
ت ـــــــاالمرتبطة بالقضٌة تسلٌمه للجه زضبط األداة أو الجها

ل ـالمختصة إن لزم ذلك، اجتماع لجنة التوجٌه واإلرشاد بشك
ع إلدارة ـــــعاجل لدراسة القضٌة وظروفها ومالبساتها، الرف
اٌا ـــــــــــــالتعلٌم بشكل عاجل، تكلٌف مدٌر التعلٌم لجنة قض

، اجتماع لجنة قضاٌا الطالب فً ات بماشرة القضٌة/الطالب
 . إدارة التعلٌم بعد زٌارة المدرسة

ن ــــٌصدر مدٌر التعلٌم قرار لمعالجة القضٌة تربوٌاً ٌتضم*

 :اآلتً 
ة ــــإحالة القضٌة للجهات األمنٌة، حرمان الطالب من الدراس

درجة من السلوك  15حسم لمدة شهر، نقله لمدرسة أخرى، 

 . مع فرصة التعوٌض
لف دمات اإلرشادٌة حالة الطالب المخـــــــادرس وحدة الخت*

 :ي ــــوتعد له برنامج تربوٌاً أثناء فترة الحرمان ٌتضمن التال
رة ـــــــــحضورالطالب لوحدة الخدمات اإلرشادٌة خالل فت -

 ". تعدٌل سلوك"لالستفادة من برامج الحرمان 
االجتماعٌة ٌكلف الطالب بمهام تطوعٌة فً مجال الخدمات  -

 . لً أمره تحت إشراف إدارة التعلٌمبموافقة و
ن الطالب عند عودته من تنفٌذ الحرمــــــــاٌؤخذ تعهد على  -

 . واالنضباطبااللتزام بالسلوك الحسن 
 

 "ملخص: " 2االجراء 

الب ــٌحرم الط 7نفس االجراءات فً االجراء االول اال رقم 
ن ـــالعام الدراسً وٌمكن مالمخالف من الدراسة انتظاما فً 

رم ــــــــالدراسة عن طرٌق االنتساب فً مدرسة أخرى ، ٌح
الطالب المخالف فً نظامً المقررات والفصلً من الدراسة 

ذي ـــــانتظاما فً الفصل الذي حدثت فً المخالفة والفصل ال
 رى ــٌلٌه وٌمكن من ذلك عن طرٌق االنتساب فً مدرسه أخ

 
 " خص مل: " 3االجراء 

الب ـٌحرم الط 7نفس االجراءات فً االجراء االول اال رقم 
ة ـفً العام الذي حدثت فٌه المخالفالمخالف من الدراسة كلٌا 

وبالنسبه لنظامً المقررات والفصلً ٌحرم الطالب المخالف 
الفه ل الدراسً الذي تحدثت فٌه المخــــفً الفصمن الدراسة 

لتعلٌم بذلك وإدارة قرار نور والفصل الذي ٌلٌه وتزود إداره ا
 . بصورة من قرار الحرمان

 
 " ملخص: "1اإلجراء 

كتابة محضر بالواقعة، استدعاء الجهات األمنٌة إن لزم ذلك، 
ت المرتبطة بالقضٌة تسلٌمه للجهـــــــا زضبط األداة أو الجها

ل ـالمختصة إن لزم ذلك، اجتماع لجنة التوجٌه واإلرشاد بشك
رفع إلدارة ـــــالقضٌة وظروفها ومالبساتها، العاجل لدراسة 

اٌا ـــــــــــــالتعلٌم بشكل عاجل، تكلٌف مدٌر التعلٌم لجنة قض
ات بماشرة القضٌة، اجتماع لجنة قضاٌا الطالب فً /الطالب

رار ــــــٌصدر مدٌر التعلٌم قدارة التعلٌم بعد زٌارة المدرسة إ
 :لمعالجة القضٌة تربوٌاً ٌتضمن اآلتً 

ة ـــحرمان الطالب من الدراسإحالة القضٌة للجهات األمنٌة، 
انتظاماً فً العام الذي حدثت فٌه المخالفة وٌمكن الدراسة فً 

ن ـوٌمكن من الدراسة عغٌر مدرسته الحالٌه مدرسة اخرى 
ٌحرم الطالب فً نظام ، طرٌق االنتساب فً مدرسة اخرى 

ه ــــــــوقعت بفً الفصل الدراسً الذي المقررات والفصلً 
رٌق ــــــــــالمخالفة والفصل الذي ٌلٌه وٌمكن الدراسه عن ط

 االنتساب فً مدرسه اخرى 
الف ــــــتدرس وحدة الخدمات اإلرشادٌة حالة الطالب المخ*

 : ــالً وتعد له برنامج تربوٌاً أثناء فترة الحرمان ٌتضمن الت
ترة ــــــــحضورالطالب لوحدة الخدمات اإلرشادٌة خالل ف -

 ". تعدٌل سلوك"الحرمان لالستفادة من برامج 
ٌكلف الطالب بمهام تطوعٌة فً مجال الخدمات االجتماعٌة  -

 .  بموافقة ولً أمره تحت إشراف إدارة التعلٌم
ان ــــــــٌؤخذ تعهد على الطالب عند عودته من تنفٌذ الحرم -

 . بااللتزام بالسلوك الحسن واالنضباط
ا ــــالب الذي نفذ علٌه االجراء من الدراسه منتظمٌمكن الط -

ن ــــللعام الدراسً الذي ٌلٌه فً مدرسه اخرى اذا كان فً س
 . مرحلته الدراسٌه بقرار من مدٌر التعلٌم 

ق ــــــــالطالب االكبر من السن مرحلته الدراسٌه وبعد تطبً -
بقرار من ٌمكن من الدراسه  8االجراء المشار إلٌه فً الفقره 

 .مدٌر التعلٌم وفق الضوابط المنتظمة لقبول الطلبة 
 

 "ملخص: " 2االجراء 

م ـــٌحرم الطالب المخالف من الدراسه كلٌا فً مدارس التعلً
ه ، ــــــــــالعام جمٌعها للعام الدراسً الذي حدثت فٌه المخالف

وبالنسبه لنظامً المقررات والفصلً ٌحرم الطالب المخالف 
ه ــــاسة فً الفصل الدراسً الذي تحدثت فٌه المخالفمن الدر

والفصل الذي ٌلٌه وتزود إداره التعلٌم بذلك وإدارة قرار نور 
  . بصورة من قرار الحرمان
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 وكيلت الوذرست 

 ػائشح ػٍٟ طاِٟ 
 قبئذة الوذرست 

 ِٕاي ع١ـٞ تؼؿ  


