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 المحتــــــــــــــــــويات
 
 

  مقدمة 

  عامة توجيهات 

  أمنوذج التعاقد السلوكي 

  سجل حصر املخالفات السلوكية للطالب 

   لقواعد النماذج املساعدة يف تطبيق اإلجراءات املتخذة حيال املخالفات السلوكية   

 للمرحلتني املتوسطة والثانوية ةالسلوك واملواظب 
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 مقدمة                                        
 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

ملكة العربية السعودية، في ضوء السياسة التعليمية لل وضبطه وتقويمه سلوك الطالب رة التعليم إلى تعزيزتهدف وزا

 والفكرية معرفًيا ومهارًيا وقيمًيا. ،والوطنية ،تسعى لبناء شخصية الطالب اإلسالميةكما 

أن توفر بيئة في مدارسنا البد أن تقوم المدرسة بوظيفتها التربوية، و والتقويم االنضباطالتعزيز وولتحقيق أهداف   

 وتسعى لتحقيقه ضمن منظومة القيم التربوية. ،تعليمية جاذبة بإيجاد ثقافة مدرسية تشجع على االنضباط

وتسهيالً لتطبيق اإلجراءات  ؛لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية اإلصدار الحديث وبناء على

ية لكل مخالفة على سجل حصر المخالفات السلوك يشتملجرائي إدليل أٌعد فات السلوكية فقد الالزمة تجاه المخال

د في كيفية التعامل مع لتوحيد الجهو ؛مساعدة في توثيق اإلجراءات المطلوبة وذلكنماذج سلوكية على حدة و

 . السلوكية التي تصدر من الطالب والطالبات المخالفات

 التوفيقولي اهلل و 
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 توجيهات عامة                                 
 القواعد. تنفيذ مسؤوليات المدرسة الواردة فيب وذلكتجاه المخالفات السلوكية  تفعيل الجانب الوقائي -

 المدرسة بقواعد السلوك والمواظبة بالوسائل اإلعالمية في ء أمورهم ومنظومة العمل التربوي توعية الطالب وأوليا -

 السلوكي.  قيعاتهم بذلك وفق أنموذج التعاقدالقواعد وأخذ توببمسؤولياتهم الواردة  التربوية المتاحة وتوعية الطالب  

 تسليم نسخة من قواعد السلوك والمواظبة ألولياء األمور لالطالع والتوقيع بالعلم.  -

 .لتوجيه واإلرشاد في المدرسةضرورة تفعيل دور لجنة ا -

 مع المخالفات السلوكية للطلبة.  واتخاذها أساساً للتعامل السلوك قواعدل والمستمر التفعيل الجاد -

 .القواعد التدرج بتطبيق اإلجراءات وتوثيقها كما جاء في -

ما يطرأ الطالب، وتسجيل كل  مع مخالفة لمناسبةلوك واتخاذ اإلجراءات اتوثيق الدرجات المحسومة من درجات الس -

 تغيير جراء فرص التحسين المتاحة للطالب. على درجات السلوك من

 الحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب دون النظر إلى قيام المدرسة بمسؤولياتها الوقائية وتوثيقها . -

 ضرورة إشعار ولي أمر الطالب بأي حسم يتم في درجات السلوك والمواظبة. -

 تطبق اإلجراءات على نفس المخالفة السلوكية . -

 توثيق مخالفات الدرجة الخامسة والسادسة الخاصة بقضايا الطالب والطالبات في ملف خاص يحتوي على جميع  -

  والمحافظة على سريته. اتواهد والثبوتيات الخاصة بالمخالفالش  

 التنسيق والمشاركة مع المعلمين المسئولين عن األنشطة التربوية المنفذة داخل المدرسة أو خارجها لرعاية الطلبة  -

 المخالفين سلوكيا وتوفير فرص تحسين درجات السلوك وتقدير ما يستحق الطلبة من درجات تعويضيه.  

               المرحلتين  قواعد السلوك والمواظبة لطلبة لىتصنيف نوع المخالفة ودرجتها بدقة وعدالة وذلك بالرجوع إ  -

 المتوسطة والثانوية ودراستها.

إدارة ) إلدارة التعليم وترفعها العام الدراسي خاللالسلوكية إحصائياً ونوعياً  مخالفات الطلبة ثق إدارة المدرسة تو -

ج اإلرشادية المحافظة وإعداد البرام /المنطقةأبرز المخالفات السلوكية على مستوى لحصر  ؛(التوجيه واإلرشاد

 .لك المخالفاتلت والوقائية والعالجية
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 ذوج  لتعاقد  لتلوذوي أمن

 
 

 :  موحذوظة
   يجدد نموذج العقد مع بداية كل عام دراسي بعد شرح قواعد السلوك والمواظبة                                              

   في حالة نقل طالب إلى مدرسة أخرى يوقع على نموذج التعاقد السلوكي في المدرسة المنقول إليها 

   .تحفظ النماذج في ملف خاص لدى وكيل شؤون الطلبة 
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  .................... مدرسةفي .........................................................:ة /أنا الطالبنعم 

 .....................................:بالصف 

على نفسي  تعهدوأوحضور االجتماع الخاص بها  السلوك والمواظبة على محتوى قواعد قد اطلعت

والتقيد بكل ما جاء في القواعد من  ، هاتعليماتو ،المدرسةأنظمة  بااللتزام باألخالق الفاضلة ،واحترام

المدرسي فأتحمل مسؤولية ذلك، وفق ما تنص عليه تعليمات،  وأقر بأنه إذا حصل مني ما يخل بالنظام 

 وااللتزام. القواعد، وعليه جرى التوقيع

 هـ14        /         /       /    لتعقريخ…………………………………………… / لتعذوديع  

مر 
 األ

لي
 لو

اص
خ

 

 
السلوك  قواعدمحتوى طلعت على ا. قد ة الموضح اسمه وبياناته أعاله/أنا ولي أمر الطالبنعم 

كون يل ،ابنتي  في سبيل مصلحة ابني/عاون مع إدارة المدرسة ن أتأب أتعهد وبناء عليه والمواظبة .

 .  والتعليمات الخاصة بقواعد السلوك والمواظبة ملتزماً باألنظمة

 هـ   14   لتعقريخ /      /       /   …………لتعذوديع /  ………..........……………لالسم /
 

                                                                                  ف العمل:.........................هاتف المنزل:................هات ..................................العمل

                                ...........................................................................    رقم آخر جوالرقم ال

سة
در

الم
رة 

إدا
ص ب

خا
 

 وكيل/ ة شؤون الطالب

 ……………………………………لالسم: 

 :..............................................لتعذوديع 

                          هـ          14  /                لتعقريخ :        /   

 المدرسة                                                                                قائد/ة

 لالسم:..........................................

 لتعذوديع:.......................................

 هـ14لتعقريخ:            /           /           
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 المخالفات السلوكية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

                
 مخالفات الدرجة األولى

 

 .هيئة مخالفة للنظام المدرسيالظهور بة أو .عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرس1

  الصباحي أو ضعف المشاركة فيه.. العبث أثناء االصطفاف 2

 مستمرة غير الهادفة لشرح المقاطعة ال،و النوم داخل الفصل ، والحديث الجانبي ، مثل:الحصص الدراسية . تعطيل سير3

 و التأخر أخر دون استئذان آو فصل أدخول الطالب فصله و ،ألطعمة أو المشروبات أثناء الدرستناول ا ، والمعلم    

 .بالدخول    

 ، أو التجمهر حولها.سياراتهمقبل حضور  اً من البوابة ظهرودخولهم الطلبة  تكرار خروج . 4

 

 مخالفات الدرجة الثانية
 

 الغش في أداء الواجبات أو االختبارات غير الفصلية.. 1

 الصوت ، والبخاخات ، ولعبث بالماءا ، مثل:ائل النقل المدرسيأو في وس ،أو داخل المدرسة ،إثارة الفوضى داخل الفصل. 2

 .الكتابة على الجدران، و العالي    

 امتهان الكتب الدراسية.. 3

 .ور الحصة الدراسيةأو عدم حض ،أو الخروج منه دون استئذان ،الهروب من الفصل. 4

 

 الدرجة الثالثةمخالفات 
 

 التهاون في أداء الصالة داخل المدرسة أو العبث خاللها.. 1

 .أو الجسم ،أو اليد ،كة باألصبعالحر: مثل ،مخلة باألدب تجاه الزمالء اإلشارة بحركات. 2

 .والتلفظ عليهم بألفاظ غير الئقة ،أو مهاجمة الزمالء وتهديدهم ،الشجار أو االشتراك في مضاربة. 3

 .و إثارة الرعب بينهمتخويفهم  أو ،أو سرقة شيء منها ،الضرر المتعمد بممتلكات الزمالء إلحاق .4

 .البخاخات الغازية الملونةو ة،األلعاب الناري: مثلوذلك  ،استخدامها إلى المدرسة دون ار المواد أو األلعاب الخطرةإحض. 5

 أو إحضار مجسمات تعد ممنوعه أخالقياً.   ،أو المرئية ،أو المسموعة، واد اإلعالمية الممنوعة المقروءةحيازة الم. 6

 السجائر. حيازة. 7

 مر من غير علمه على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي األمر.ألا التوقيع عن ولي. 8

 .)خالية من المخالفات( عها إلى المدرسةإحضار أجهزة االتصال الشخصية أي ًا كان نو. 9
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 مخالفات الدرجة الرابعة
 

  .الطالب والمعلمين دون عذر شرعي ترك أداء الصالة معاإلصرار على . 1

 .األلعاب الحارقةو، المواد الحارقةو، المفرقعات: مثل ،خطرة في المدرسةالعبث بالمواد أو األدوات أو األلعاب ال. 2

  أو  نزفاً  أو إصابة )جرحاً  تحدثوات غير حادة إصابة أحد الطالب عن طريق الضرب باليد أو استخدام أد تعمد. 3

 .كسراً(    

 التدخين داخل المدرسة. . 4

 . الهروب من المدرسة .5

 .التنمر .6

 .أو المرئية ،أو المسموعة ،المقروءةعرض أو توزيع المواد اإلعالمية الممنوعة . 7

 تزوير الوثائق أو تقليد األختام الرسمية. شبهة. 8

 .و التشبه بالجنس اآلخرأ ،اإليمو: مثل ،السلوك الخاطئ والغريب. 9

 .عن الغير و تأدية االختبارأ نيابة عنه ر لتأدية االختبارإحضار شخص آخ. 10

 .وي على صور أو مقاطع غير الئقةتحتوالتي ية أي ًا كان نوعها إلى المدرسة إحضار أجهزة االتصال الشخص .11

   ،حافلة المدرسةوالمعامل ، ولتشغيل، آالت اوأجهزة الحاسب اآللي، : مثل ،جهيزات المدرسة أو مبانيهاالعبث  بت .12

 .ألمن والسالمة في المدرسة معدات ا و ،األدوات الكهربائيةو      

 خاص بالبنين(.لكترونية )إلاألجهزة اب متصوير الطالب أو التسجيل الصوتي له. 13

 

 مخالفات الدرجة الخامسة
 

 أجهزة الحاسب اآللي، والكهربائية،  األدوات :مثل ،تجهيزات المدرسة أو مبانيها تعمد إتالف أو تخريب شيء من. 1

 .، ومعدات األمن والسالمةحافلة المدرسةو، المعاملوآالت التشغيل، و    

 باألسلحة النارية أو ما في حكمها. تهديد الطالب. 2

 بطريقه غير مشروعة نظاماً. مزورة أو الرسميةال األختام االستخدام واالستفادة من الوثائق أو. 3

 التحرشات الجنسية.. 4

 خاص بالبنات(.لكترونية )إلاألجهزة اب مير الطالب أو التسجيل الصوتي لهتصو. 5

 .المدرسة داخلإشعال النار . 6

 .ن مسدسلرصاص بدووا ،األدوات الحادةو، السكاكين: مثل، سلحة النارية أو ما في حكمهاحيازة األ .7

 مخالفات الدرجة السادسة
 .االستهزاء بشيء من شعائر اإلسالم. 1

 .امة أو ممارسة طقوس دينية محرمه  المعتقدات الهد اعتناق األفكار أو. 2

 .و المسكراتأترويج المخدرات  أو حيازة أو تعاطي. 3

 الشروع في الممارسات الجنسية المحرمة او مقدماتها.. 4

 .القيادة الى أفعال الرذيلة. 5

 .الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس اآلخر. 6

 السحر.ممارسة أعمال . 7

 .الجرائم المعلوماتية. 8

 .و الطعن في آلة حادةأا في حكمها و مأسلحة النارية ألاستخدام ا. 9
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 مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية
 

 مخالفات الدرجة الرابعة:
 

 . المدرسة منسوبي من حكمهما في من أو ،اإلداري أو ،المعلم تجاه الئقة غير بألفاظ . التلفظ1

  بمشروبات الرشو ، بالطباشير الرمي :مثل ،الئقة غير بتصرفات حكمهم في من أو ،المدرسة إداري أو ،بمعلمي . االستهانة2

 .السخرية سبيل على المعلم تصرفات تقليدو، غازية    

 .األمر وولي المدرسة بين المتبادلة المكاتبات على المدرسة مسؤولي أحد عن . التوقيع3

 .(بالبنين خاص) لكترونيةاإل األجهزةب لهم الصوتي التسجيل وأ الموظفين أو المعلمين تصوير. 4

 

 مخالفات الدرجة الخامسة: 
 

 . سرقتها أو ،بممتلكاتهم الضرر إلحاق أو ،حكمهم في من أو ،اإلداريين أو ،المدرسة معلمي . تهديد1

 .المدرسة منسوبي من حكمهم في من أو ،اإلداريين أو ،المعلمين تجاه باألدب مخلة بحركات . اإلشارة2

 .بالبنات( خاص) لكترونيةباألجهزة اإل لهم الصوتي أو التسجيل ،الموظفين أو ،المعلمين . تصوير3

 
  مخالفات الدرجة السادسة: 

 

 .حكمهم في من أو اإلداريين أو ،المعلمين من المدرسة منسوبي أحد على بالضرب . االعتداء1

 العنكبوتية. الشبكة على ونشره ،لهم المسيء الرسم أو تصويرهمب  حكمهم في من أو ،اإلداريين أو ،المعلمين .ابتزاز2
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 ســـجـــــل 

 حصر المخالفات السلوكية 

 السلوك والمواظبةعد قوافي 

 لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 
 

 مخالفات الدرجة األولى

 .هيئة مخالفة للنظام المدرسيالظهور ب ة أو.عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرس1

  . العبث أثناء االصطفاف الصباحي أو ضعف المشاركة فيه.2

 و ,الهادفة لشرح المعلممستمرة غير المقاطعة ال و ,النوم داخل الفصل و ,الحديث الجانبي, مثل: سير الحصص الدراسية إعاقة. 3

 .التأخر بالدخول أوخر دون استئذان آو فصل أدخول الطالب فصله و ,ألطعمة أو المشروبات أثناء الدرستناول ا

 , أو التجمهر حولها.سياراتهمراً من البوابة قبل حضور ظهودخولهم الطلبة  تكرار خروج .4

 

 دراسة لتقرير وفًقا المخالف الطالب وضع عالج في للمساعدة واإلرشاد التوجيه الحالة إلى لجنة توجه المخالفة تكرار حال في 

 .الخامس اإلجراء في ورد ما عليه ويطبق المدرسة في الطالبي المرشد من الحالة
 على االستالم لتسليمه لولي األمر ب مع التوقيعويسلم للطال ,نموذج اإلشعار يعبأ. 

 على االستالم لتسليمه لولي األمر. االستدعـــــــاء ويسلم للطالب مع التوقيع يعبأ نموذج 
 

 

 ........................التوقيع:    ...................................... :االسم /  وكيل شؤون الطالب

 

 م
/ اليوم

 التاريخ
 اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء

توقيع 
 الطالب

اسم الموظف 
 وتوقيعه

اإلجراء 
 األول

 
 

تنبيه شفوي   
 انفرادي

 مخالفة من مخالفات الدرجة نظراً الرتكابك
 .بهك تنبيهاً شفوياً للمرة األولىاألولى فإننا نن

  

اإلجراء 
 الثاني

 
تنبيه شفوي 
 انفرادي ثاني

مخالفة من مخالفات الدرجة األولى فإننا  نظراً الرتكابك
 .تنبيهاً شفوياً للمرة الثانيةك ننبه

  

اإلجراء 
 الثالث

 
تدوين المخالفة 
 وتوقيع الطالب

ة نظراً الرتكابك المخالف
)...........................................( 

 .من الدرجة األولى وجب توقيعك على إثبات المخالفة
  

اإلجراء 
 الرابع
 

 
 
 

 إشعار ولي األمر
 

 تهلولي األمر بمخالفتسليم الطالب إشعار 
 .    فياً والتنسيق معه لتعديل السلوكهات ة ولي األمرمحادثو 

 )توقيع من قام باالتصال(
  

 حالة للمرشداإل
 لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً 

 .حالتك
  

 
اإلجراء 
 الخامس

 

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة اخذ تعهد

 استدعاء
 ولي االمر

وإخطاره بمخالفة  تسليم الطالب خطاب استدعاء لولي أمره
  الطالب.

  

 واحده ةحسم درج
 من السلوك

نظراً الستنفاذ جميع اإلجراءات وجب حسم درجة واحدة 
 .قواعدمن درجات السلوك حسب ما نصت علية ال

  

إشعار ولي األمر 
 بالحسم

وضح فيه الدرجات تتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .المحسومة
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 
                 

 الثانية الدرجة مخالفات

 الغش في أداء الواجبات أو االختبارات غير الفصلية.. 1
 ,الصوت العالي و ,البخاخات و ,العبث بالماء , مثل:أو في وسائل النقل المدرسي,أو داخل المدرسة  ,إثارة الفوضى داخل الفصل. 2
 .على الجدران الكتابةو
 امتهان الكتب الدراسية.. 3
 .ور الحصة الدراسيةأو عدم حض, الفصل أو الخروج منه دون استئذانالهروب من . 4

 اسم الموظف وتوقيعه توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء التاريخ/ اليوم م

ول
أل
 ا
اء
جر

إل
ا

 

 

   .السلوكي وعدم تكرار المخالفةأتعهد باالنضباط  تعهد خطي

 إشعار ولي األمر
 تسليم الطالب إشعار لولي األمر وتوضيح

 .اإلجراءات المتخذة حيال الطالب 
  

   ه.جميع ما أتلفته أو إحضار بديل عنأتعهد بإصالح  إصالح التالف

 للمرشد اإلحالة
 حالتهلدراسة  الطالبي لمرشدإلى االمخالف إحالة الطالب 

 (.)إذا لزم األمر
  

ي
ان
لث
 ا
اء
جر

إل
ا

 

 

   .خطاب استدعاء لولي األمر تسليم الطالب دعوة ولي األمر

 اخذ تعهد خطي
 بعدم تكرار المخالفة  يؤخذ تعهد خطي على الطالب

 .ويوقع ولي األمر بالعلم على نموذج التعهد المرفق
  

   ه.بديل عن جميع ما أتلفته أو إحضارأتعهد بإصالح  إصالح التالف

 ينحسم درجت
 

 نظراً الستنفاذ جميع اإلجراءات وجب حسم درجتين 
وبإمكانك  لقواعدمن درجات السلوك حسب ما نصت علية ا

 تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك.
  

 إشعار ولي األمر
 وضح فيهتإشعار لولي األمر  تسليم الطالب
 .الدرجات المحسومة 

  

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشداإلحالة 
ث
ثال
 ال
اء
جر

إل
ا

 

 

   .خطاب استدعاء لولي األمر تسليم الطالب دعوة ولي األمر

 اخذ تعهد خطي
 بعدم تكرار المخالفة  يؤخذ تعهد خطي على الطالب

 .المرفقويوقع ولي األمر بالعلم على نموذج التعهد 
  

   ه.جميع ما أتلفته أو إحضار بديل عنأتعهد بإصالح  إصالح التالف

 ينحسم درجت
 

 نظراً الستنفاذ جميع اإلجراءات وجب حسم درجتين 
وبإمكانك  لقواعدمن درجات السلوك حسب ما نصت علية ا

 تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك.
  

   .الدرجات المحسومة فيه يوضح إشعار لولي األمر سليم الطالبت  األمرإشعار ولي 

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشد اإلحالة

   .آخر قد نقلت إلى فصللسلوكية فالمخالفة التكرر ارتكابك نظراً  نقل الطالب

 لجنة ل اإلحالة 
 التوجيه واالرشاد

 ،واإلرشاد للجنة التوجيه قد حولتيذ جميع اإلجراءات فبعد تنف
 فتك.الولوضع الحلول المناسبة لمخ لمتابعتك

  

 النص هنا

 النص هنا
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 تابع إجراءات مخالفات الدرجة الثانية                                             

 وتوقيعهاسم الموظف  توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء التاريخ /اليوم م

االجراء 
 الرابع

 

 اخذ تعهد خطي
 بعدم تكرار المخالفة  يؤخذ تعهد خطي على الطالب

 .ويوقع ولي األمر بالعلم على نموذج التعهد المرفق
  

   ه.جميع ما أتلفته أو إحضار بديل عنأتعهد بإصالح  إصالح التالف

 ينحسم درجت
 

 نظراً الستنفاذ جميع اإلجراءات وجب حسم درجتين 
وبإمكانك  لقواعدمن درجات السلوك حسب ما نصت علية ا

 تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك.
  

 إشعار ولي األمر
 وضح فيهتإشعار لولي األمر  تسليم الطالب
 .الدرجات المحسومة 

  

   .الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشداإلحالة 

   .خطاب استدعاء لولي األمر تسليم الطالب دعوة ولي األمر

 إشعار لولي األمر
  درسة أخرى في إشعار ولي األمر خطياً بنقل ابنه إلى م
 حال تكرار المخالفة.

  

لوحدة الخدمات  اإلحالة
 اإلرشادية

 وحدة  فقد حولت إلى بعد تنفيذ جميع اإلجراءات
  دية لمتابعتك ومساعدتك بالعالجالخدمات اإلرشا

 .مع استمرارك بالدراسة
  

 
 
 

االجراء 
 الخامس

* 
 

 1- 

   .تسليم الطالب خطاب استدعاء لولي األمر دعوة ولي األمر

   ه.أتعهد بإصالح جميع ما أتلفته أو إحضار بديل عن إصالح التالف

 خذ تعهد خطيأ
 بعدم تكرار المخالفة  الطالب يؤخذ تعهد خطي على

 .ويوقع ولي األمر بالعلم على نموذج التعهد المرفق
  

 ينحسم درجت
 

 نظراً الستنفاذ جميع اإلجراءات وجب حسم درجتين 
 لقواعد.من درجات السلوك حسب ما نصت علية ا

  

 إشعار ولي األمر
 فيه توضح األمر لولي إشعار الطالب تسليم     

 .المحسومة الدرجات
  

   .الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشد اإلحالة

 2- 

 الرفع إلدارة التعليم
تقوم إدارة المدرسة بالرفع إلدارة التعليم لنقل الطالب  

 لمدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة حتى ينقل.
  

 إشعار ولي األمر  
 قراراتبالإشعار ولي أمر الطالب 

 .المدرسة التي سينقل إليها ابنهويؤخذ رأيه في 
  

الحالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب المخالف وتقييم وضعه وفًقا لتقرير دراسة  وجهكررت المخالفة للمرة الخامسة ت* إذا ت
 وإما( 1جراء الخامس في الفقرة رقم )ه بالمدرسة وينفذ عليه ما ورد باإلؤالخدمات اإلرشادية وتقرر إما بقاالحالة من المرشد الطالبي بالمدرسة ووحدة 

 .(2( و)1الخامس في الفقرتين رقم ) تنفيذ ما ورد باإلجراء

 المتخذةويوضح فيه اإلجراءات على االستالم لتسليمه لولي األمر  مع التوقيع ,ويسلم للطالب ,بأ نموذج اإلشعاريع. 

 على االستالم لتسليمه لولي األمر مع التوقيع ,ويسلم للطالب ,يعد خطاب استدعاء. 

 ويوقع ولي األمر بالعلم ,يؤخذ تعهد خطي على الطالب. 

 إلى وحدة الخدمات اإلرشادية يرفق صورة من تقرير دراسة الحالة من المرشدة الطالبي . 

  باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب وتوضيح اإلجراءات المتخذة.يعد تقرير من وحدة الخدمات اإلرشادية يفيد 
 لتعديل السلوك المخالف والتنسيق معه ,اديةوتقديم الخدمات التربوية واإلرش ,متابعة المرشد الطالبي للطالب المخالف. 

  ........................التوقيع:    ...................................... االسم: وكيل شؤون الطالب/                                                                                                                                                                                 

 النص هنا

 النص هنا
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 
 

 الثالثة الدرجة مخالفات

 التهاون في أداء الصالة داخل المدرسة أو العبث خاللها.. 1

 .الجسم لحركة باألصبع أو اليد أوا :مثل ,مخلة باألدب تجاه الزمالء اإلشارة بحركات. 2

 .والتلفظ عليهم بألفاظ غير الئقة ,وتهديدهم ,أو مهاجمة الزمالء ,أو االشتراك في مضاربة ,الشجار. 3

 و إثارة الرعب بينهم.أو تخويفهم  ,أو سرقة شيء منها ,المتعمد بممتلكات الزمالء إلحاق الضرر. 4

 .الغازية الملونةالبخاخات و ,األلعاب النارية: مثل وذلك استخدامها دون المدرسة إلى ار المواد أو األلعاب الخطرةإحض. 5

 أو إحضار مجسمات تعد ممنوعه أخالقياً.   ,أو المسموعة أو المرئية ,حيازة المواد اإلعالمية الممنوعة المقروءة. 6

 .حيازة السجائر. 7

 مر من غير علمه على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي األمر.ألالتوقيع عن ولي ا. 8

ا كان نوعها إلى المدرسةإحضار أجهزة االتصال الشخ. 9  )خالية من المخالفات(. صية أي ً

 م
 اليوم / 

 لتاريخ
 وتوقيعه اسم الموظف توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء

ول
أل
 ا
اء
جر

إل
ا

 

 

 إشعار ولي األمر
تسليم الطالب إشعار لولي األمر يوضح فيه المخالفة 

 .واإلجراءات المتخذة
  

   .باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفةأتعهد  تعهد خطي

 الطالب عتذارا
   عتذرأفإنني  ،ألخطائي التي ارتكبتها وإساءتي نظراً 

 .يعما بدر من
  

   ه.إحضار بديل عن وأأتعهد بإصالح جميع ما أتلفته  أتلفإصالح ما 

مصادرة المواد 
 الممنوعة

علينا نظراً لما وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب 
 .إتالفها  وإعداد محضر بذلك

  

 ضبط الجهاز

و الجهاز نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي ولخل
في إدارة المدرسة  من مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه

حسب ما نصت  من تاريخ إحضاره فصل دراسيلمدة 
 .(اعد )يعد محضر بذلكعليه القو

  

 تسليم الجهاز
 لولي األمر

 يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة 
ولي األمر ع ، ويعد محضر بتسليم الجهاز ويوقمباشرة

 .هستالما على

  

 نقل الطالب
 المصاب

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي

 حسم ثالث
 درجات

من   وجب حسم ثالث درجات رتكابك المخالفةنظراً ال
وبإمكانك تعويض قواعد السلوك حسب ما نصت علية ال

 .يل السلوكعند تعدالمحسومة الدرجة 

  

 شعار لولي األمرإ
وضح فيه الدرجات تتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .المحسومة

  

 للمرشدة حالاإل
لدراسة  الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً 

 .حالتك
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 تابع مخالفات الدرجة الثالثة

 

 

 

 

 م
 اليوم / 
 التاريخ

 وتوقيعه اسم الموظف توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء

ء 
را
ج
إل
ا

ي
ان
لث
ا

 

 

ولي   إشعار 
 األمر

وضح فيه المخالفة تتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .واإلجراءات المتخذة

  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

 اعتذار الطالب
عتذر عما أفإنني  ،ها وإساءتيألخطائي التي ارتكبتنظراً 

 بدر منى.
  

   ه.إحضار بديل عن وأأتعهد بإصالح جميع ما أتلفته  أتلفإصالح ما 

مصادرة المواد 
 الممنوعة

   مواد ممنوعة وجب علينانظراً لما وجدنا معك من 
 .إعداد محضر بذلكوإتالفها 

  

 ضبط الجهاز

و الجهاز من جهاز اتصال شخصي ولخلنظراً إلحضارك 
في إدارة المدرسة لمدة  مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه

حسب ما نصت عليه  من تاريخ إحضاره فصل دراسي
 .(اعد )يعد محضر بذلكالقو

  

 تسليم الجهاز
 لولي األمر

 يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة 
 ع ولي األمر ويوق ،الجهازويعد محضر بتسليم ، مباشرة

 االستالم. على

  

 نقل الطالب
 المصاب

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي

حسم ثالث 
 درجات

وجب حسم ثالث من درجات  رتكابك المخالفةنظراً ال
وبإمكانك تعويض قواعد السلوك حسب ما نصت علية ال

 .يل السلوكعند تعدالمحسومة الدرجة 

  

لولي  شعارإ
 األمر

وضح فيه الدرجات تتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .المحسومة

  

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشد اإلحالة

 دعوة ولي األمر
تسليم الطالب دعوة لولي األمر للحضور للمدرسة 

 .والتوقيع بالعلم على اإلجراءات المتخذة
  

   .نظراً لتكرر مخالفتك فقد تم نقلك لفصل آخر الطالبنقل 

لجنة ل اإلحالة
 التوجيه واإلرشاد

الحالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة في عالج  وجهت
 دراسة الوضع الطالب المخالف وتقييم وضعه وفًقا لتقرير 

 .من المرشد الطالبي بالمدرسة
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 تابع مخالفات الدرجة الثالثة

 

 

 

 م
 اليوم / 
 التاريخ

 اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء
 توقيع 
 الطالب

 سم الموظف وتوقيعها

ء 
را
ج
إل
ا

ث
ثال
ال

 
 

 

 إشعار ولي األمر
تسليم الطالب إشعار لولي األمر يوضح فيه المخالفة 

 .واإلجراءات المتخذة
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

 الطالباعتذار 
عتذر عما بدر أي التي ارتكبتها وإساءتي  فإنني نظراً ألخطائ

 منى.
  

   ه.إحضار بديل عن وأأتعهد بإصالح جميع ما أتلفته  أتلفإصالح ما 

مصادرة المواد 
 الممنوعة

مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها  نظراً لما وجدنا معك من
 .وإعداد محضر بذلك

  

 ضبط الجهاز

و الجهاز إلحضارك جهاز اتصال شخصي ولخلنظراً 
في إدارة المدرسة  من مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه

حسب ما نصت  من تاريخ إحضاره فصل دراسيلمدة 
 .(اعد )يعد محضر بذلكعليه القو

  

 تسليم الجهاز
 لولي األمر

 يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة
 ع ولي األمر علىبتسليم الجهاز ويوقويعد محضر 

 االستالم.
  

 نقل الطالب
 المصاب

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي

  حسم ثالث 
 درجات

وجب حسم ثالث من درجات السلوك  رتكابك المخالفةنظراً ال
وبإمكانك تعويض الدرجة قواعد حسب ما نصت علية ال
 .يل السلوكعند تعدالمحسومة 

  

 شعار إ
 لولي األمر

   وضح فيه الدرجاتتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .المحسومة

  

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشد اإلحالة

 دعوة 
 ولي األمر

تسليم الطالب دعوة لولي األمر للحضور للمدرسة والتوقيع 
  رافي حال تكر اإلجراءات المتخذةنقل ابنه وبالعلم على 

 .المخالفة
  

 إنذار الطالب
 بالنقل 

نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال 
 .تكرار المخالفة

  

لوحدة  اإلحالة
 الخدمات 
 اإلرشادية

 لوحدة الخدمات  قد حولتيذ جميع اإلجراءات فبعد تنف
 مع استمرارك  بالعالجادية لمتابعتك ومساعدتك اإلرش

 بالدراسة.
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 تابع مخالفات الدرجة الثالثة

وفًقا لتقرير دراسة الحالة من وتقييم وضعه  ,الحالة للجنة التوجيه واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب المخالف وجهتللمرة الرابعة المخالفة  رتتكر  إذا) * ( 
تنفيذ ما ورد باإلجراء الرابع في  ( وإما1جراء الرابع في الفقرة رقم )ه بالمدرسة وينفذ  عليه ما ورد باإلالخدمات اإلرشادية وتقرر إما بقاؤ ووحدة  لمدرسة باالمرشد الطالبي 

 (.2( و)1الفقرتين )

  على االستالم لتسليمه لولي ويسلم للطالب مع التوقيع  ,إلشعارنموذج ايعبأ
 األمر ويوضح فيه المخالفة واإلجراءات المتخذة . 

  بإتالف المواد الممنوعة. محضراً  لجنة التوجيه واإلرشادتثبت 
  انتهاءبقضية بعد  المرتبط غير الجهاز األمر ولي بتسليم محضريعد 

 االستالم .ولي األمر على ع ويوق المدة المحددة
 ويوقع على االستالم . ,ويسلم للطالب ,يعبأ نموذج االستدعاء 

 . يؤخذ تعهد خطي على الطالب ويوقع ولي األمر بالعلم 

  يثبت اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة والحلول المقترحة
 لمخالفة الطالب وفقاً لتقرير دراسة الحالة.

  ار يه واإلرشاد بإدارة التعليم  وإشعمع إدارة التوجإدارة المدرسة  تنسق
 بالمدرسة التي سينقل إليها الطالب. يهولي األمر بقرار النقل وأخذ رأ

  ار متابعة دراسة الحالة يفيد باستمر تقريراً  وحدة الخدمات اإلرشاديةتعد
 وضح اإلجراءات المتخذة .للطالب وت

  وتقديم الخدمات التربوية  ,الطالبي للطالب المخالفمتابعة المرشد
.تنسيق معه لتعديل السلوك المخالفواإلرشادية وال

  ........................التوقيع:    ...................................... االسم: وكيل شؤون الطالب/  

 م
 اليوم /
 التاريخ

 سم الموظف وتوقيعها توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء 

 
اإلجراء 
 الرابع

* 

 1- 

 إشعار ولي األمر
تسليم الطالب إشعار لولي األمر يوضح فيه المخالفة 

 .واإلجراءات المتخذة
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

 اعتذار الطالب
عتذر عما بدر أفإنني  ،وإساءتي نظراً ألخطائي التي ارتكبتها

 منى.
  

 إصالح 
 أتلف ما

   ه.إحضار بديل عن وأأتعهد بإصالح جميع ما أتلفته 

مصادرة المواد 
 الممنوعة

مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها  نظراً لما وجدنا معك من 
 .وإعداد محضر بذلك

  

 ضبط الجهاز

و الجهاز من نظراً إلحضارك جهاز اتصال شخصي ولخل
فصل في إدارة المدرسة لمدة  مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه

دراسي من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد )يعد 
 محضر بذلك(.

  

 تسليم الجهاز
 األمرلولي 

 يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة
 ويوقع ولي األمر على ،ويعد محضر بتسليم الجهاز

 االستالم.
  

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي المصاب نقل الطالب

 حسم ثالث درجات
وجب حسم ثالث من درجات السلوك  رتكابك المخالفةنظراً ال

وبإمكانك تعويض الدرجة قواعد حسب ما نصت علية ال
 .عند تعديل السلوكالمحسومة 

  

 اشعار 
 لولي األمر

   وضح فيه الدرجاتتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
 .المحسومة

  

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  للمرشداإلحالة 

لوحدة  اإلحالة
 الخدمات اإلرشادية

شادية لوحدة الخدمات اإلر فقد حولتيذ جميع اإلجراءات بعد تنف
 مع استمرارك بالدراسة. لمتابعتك ومساعدتك بالعالج

  

 2- 

 الرفع إلدارة
 التعليم 

تقوم إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة لتعليم بنقل الطالب 
 إلى مدرسة أخرى .

  

 إشعار ولي األمر
ويؤخذ رأيه في المدرسة التي  ،قرار النقلُيشعر ولي األمر ب

 .ليها ابنهسينقل إ
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 
 

 الرابعة الدرجة مخالفات

 .ع الطالب والمعلمين دون عذر شرعياإلصرار على  ترك أداء الصالة م. 1

 .األلعاب الحارقةو ,المواد الحارقةو ,المفرقعات :مثل ,أو األلعاب الخطرة في المدرسة ,أو األدوات ,العبث بالمواد. 2

 (.جرحاً, نزفاً, كسراً ) إصابة تحدثاستخدام أدوات غير حادة  تعمد  إصابة أحد الطالب عن طريق الضرب باليد أو. 3

 التنمر. .6الهروب من المدرسة.  .5التدخين داخل المدرسة. . 4

 أو المرئية. ,أو المسموعة ,عرض أو توزيع المواد اإلعالمية الممنوعة المقروءة. 7

 شبهة  تزوير الوثائق أو تقليد األختام الرسمية.. 8

 .التشبه بالجنس اآلخرو أ ,اإليمو :مثل ,السلوك الخاطئ والغريب. 9

 عن الغير.  و تأدية االختبار, أنيابة عنه ر لتأدية االختبارإحضار شخص آخ. 10

ا كان نوعها إلى المدرسة إحضار أجهزة االتصال الشخص. 11  تحتوي على صور أو مقاطع غير الئقة.والتي ية أي ً

األدوات و ,حافلة المدرسةو, المعاملوآالت التشغيل, وسب اآللي, أجهزة الحا: مثل ,جهيزات المدرسة أو مبانيهاالعبث  بت .12

 .معدات األمن والسالمة في المدرسة و, الكهربائية

 ين(.خاص بالبنلكترونية )إلم من خالل األجهزة اتصوير الطالب أو التسجيل الصوتي له. 13

 م
 اليوم
 التاريخ

 وتوقيعهاسم الموظف  توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء

اء
جر

ال
ا

 
ألو
ا

ل
 

 
 
 
 

لجنة التوجيه ل اإلحالة
 واإلرشاد

لدراستها  ةلجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسل الطالب ةتحال مخالف
 مباشرة

 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 
 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
   والتوقيعللحضور إلى المدرسة لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذة بالعلم على مخالفة الطالب
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

  إلىنقل الطالب 
 فصل أخر

   وفقاً لتقرير المرشد الطالبي. خرآإلى فصل  نظراً لمخالفتك فقد نقلت

   ه.أو إحضار بديل عنميع ما أتلفته أتعهد بإصالح ج إصالح التالف

   .وضح فيه ما أتلفهلولي األمر ييسلم الطالب إشعار  إشعار ولي األمر

 المواد مصادرة 
 الممنوعة

)بعد انتهاء معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها نظراً لما وجد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .وإعداد محضر بذلكالقضية( 

  

 الجهازضبط 
        أو مقاطع  الطالب على صور الجهاز الذي يحتويضبط 

دة عام من تاريخ لم والتحفظ عليهوإعادة تهيئته وصور غير الئقة 
 محضر بذلك. ويعدإحضاره 

  

 تسليم الجهاز 
عد يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويُ 

 األمر على محضر استالمه.محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي 
  

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي.  نقل الطالب المصاب

   .لدراسة حالتك الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  يللمرشد الطالب اإلحالة

حسم عشر درجات من 
 السلوك
 

  و القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية 
 .يل السلوكعند تعد المحسومة تعويض الدرجةبإمكانك 

  

 إشعار ولي األمر
 بالحسم 

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
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 تابع مخالفات الدرجة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 م
 اليوم
 التاريخ

 اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء
 توقيع 
 الطالب

 عهاسم الموظف وتوقي

 

ي
ان
لث
 ا
اء
جر

إل
ا

 

 

 

 

لجنة ل ا    اإلحالة 
 التوجيه واإلرشاد

 لدراستها مباشرة ةلجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسل بالطال ةتحال مخالف
 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 

 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
 والتوقيع بالعلم  ،للحضور إلى المدرسةلولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذة ،مخالفة الطالب على
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

   ه.أو إحضار بديل عنميع ما أتلفته أتعهد بإصالح ج إصالح التالف

   .لولي األمر يوضح فيه المتلفيسلم الطالب إشعار  إشعار ولي األمر

 المواد مصادرة 
 الممنوعة

)بعد انتهاء القضية( معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها نظراً لما وجد
 .وإعداد محضر بذلك

  

 ضبط الجهاز
 أو مقاطع وصور غير الئقة  الطالب على صور الجهاز الذي يحتويضبط 

 محضر بذلك. عدلمدة عام من تاريخ إحضاره ويُ  وإعادة تهيئته والتحفظ عليه
  

 تسليم الجهاز 
يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم 

 الجهاز ويوقع ولي األمر على محضر استالمه.
  

نقل الطالب 
 المصاب

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي. 

للمرشد  اإلحالة
 يالطالب

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً 

حسم عشر درجات 
 من السلوك

وبإمكانك  القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية   
 .عند تعديل السلوك المحسومة تعويض الدرجة

  

ولي األمر  إشعار
 بالحسم

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 

 حرمان الطالب
 من الدراسة  

 لمدة 
 أسبوع دراسي

   .نظراً لتكرر مخالفتك وجب حرمانك من الدراسة لمدة أسبوع دراسي

وحدة اإلحالة ل
الخدمات  
 اإلرشادية

لوحدة الخدمات اإلرشادية لمتابعتك  قد حولتيذ جميع اإلجراءات فبعد تنف
   سة الحالة مع االستمرار بالدراسةومساعدتك بالعالج  وفقاً لتقرير درا

 .يوالمتابعة من المرشد الطالب
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 الدرجة الرابعة مخالفاتتابع 
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 /اليوم

 التاريخ
 اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء

 توقيع 
 الطالب

 عهاسم الموظف وتوقي
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را
ج
إل
ا

ث
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جنة التوجيه للاإلحالة 
 واإلرشاد

لدراستها  ةلجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسل الطالب ةتحال مخالف
 مباشرة

 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 
 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
للحضور إلى المدرسة والتوقيع لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 
 .واإلجراءات المتخذة على مخالفة الطالب بالعلم

  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   نظراً ألخطائي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني اعتذر عما بدر منى. اعتذار الطالب

   ه.أتعهد بإصالح جميع ما أتلفته  أو إحضار بديل عن إصالح التالف

   .لولي األمر يوضح فيه المتلفيسلم الطالب إشعار  إشعار ولي األمر

 المواد مصادرة 
 الممنوعة

)بعد انتهاء معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها نظراً لما وجد
 .وإعداد محضر بذلكالقضية( 

  

 ضبط الجهاز
وصور  الطالب أو مقاطع على صور الجهاز الذي يحتويضبط 

 لمدة عام من تاريخ  غير الئقة  وإعادة تهيئته والتحفظ عليه
 إحضاره ويعد محضر بذلك.

  

 تسليم الجهاز 
يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد 
 محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي األمر على محضر استالمه.

  

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي.  نقل الطالب المصاب

للمرشد  اإلحالة 
 يالطالب

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً 

حسم عشر درجات من 
 السلوك

 القواعد   حسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية   
 .عند تعديل السلوك المحسومة وبإمكانك تعويض الدرجة

  

إشعار ولي األمر 
 بالحسم

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 

 دعوة ولي األمر     
يسلم الطالب استدعاء لولي األمر بالحضور إلى المدرسة والتوقيع 

 نقل الطالب لمدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة  بالعلم على
  

 إنذار الطالب       
 نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال إعادة 

 تكرار المخالفة.
  

 حرمان الطالب من 
 الدراسة لمدة شهر

 وإرفاق جميع الوثائق واإلجراءات   التعليميتم الرفع إلدارة 
 على الحرمان من الدراسة لمدة شهر مدير التعليم ألخذ موافقة

 واحد. 

  

الخدمات  وحدة ل اإلحالة 
 اإلرشادية

 لوحدة الخدمات اإلرشادية فقد حولت يذ جميع اإلجراءات بعد تنف
 ج  وفقاً لتقرير دراسة الحالة معلمتابعتك ومساعدتك بالعال

 ي.االستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطالب
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 ........................التوقيع:    ...................................... االسم: وكيل شؤون الطالب/  

 تابع مخالفات الدرجة الرابعة 

وفًقا لتقرير دراسة الحالة من المرشد الطالبي وتقييم وضعه  ,واإلرشاد للمساعدة في عالج وضع الطالب المخالفالحالة للجنة التوجيه وجه تللمرة الرابعة المخالفة  رتتكر  إذا) * ( 
 (.2( و)1تين )تنفيذ ما ورد باإلجراء الرابع في الفقر  ( وإما1جراء الرابع في الفقرة رقم )بالمدرسة وينفذ  عليه ما ورد باإل لخدمات اإلرشادية وتقرر إما بقاؤهووحدة ا لمدرسة با

   التوجيه واإلرشاد ويضمن التوصيات.عد محضر اجتماع لجنة ي 

 على االستالم  مع التوقيع ,ويسلم للطالب ,شعارنموذج اإل أبيع
 لتسليمه لولي األمر ويوضح فيه اإلجراءات المتخذة . 

   أحضره بديالً عن أتلفه الطالب أو ما عد محضر بإصالح ما ي
 وإشعار ولي األمر بذلك . المتلف,

  محضراً بإتالف المواد الممنوعة لجنة التوجيه واإلرشادت عد. 

 تهيئته وحفظه. إعادةبضبط الجهاز المرتبط بقضية و اً محضر يعد 

 ويسلم   ,إلى المدرسة يعبأ نموذج استدعاء لولي األمر بالحضور
 لتسليمه لولي األمر.على االستالم؛  للطالب مع التوقيع

  يعبأ نموذج إنذار للطالب وولي أمره في حالة إعادة تكرار المخالفة
 بالنقل إلى مدرسة أخرى .

  الموافقة على  لمدير التعليم ألخذمن إدارة المدرسة رفع خطاب
 الدراسة حسب ما نصت علية القواعد حرمان الطالب شهر من

 ب وإرفاق جميع اإلجراءات المتخذة والمثبتة على الطال
 مدير التعليم (. إال بعد موافقة الطالب )ال يحرم

  خرى. الطالب إلى مدرسةأقل التوجيه واإلرشاد بنالتنسيق مع إدارة 

  الطالب بالموافقة على المدرسة التي يعبأ نموذج إشعار ولي أمر
 سينتقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع على االستالم .

 يفيد باستمرار متابعة دراسة  تقريراً  وحدة الخدمات اإلرشادية ت عد
 الحالة للطالب واإلجراءات المتخذة .

  متابعة المرشد الطالبي للطالب المخالف وتقديم الخدمات التربوية
 لتعديل السلوك المخالف . ؛ة والتنسيق معهواإلرشادي

 م
 اليوم
 التاريخ

 
 

 اسم الموظف وتوقيعه توقيع الطالب المتخذاإلجراء  نوع اإلجراء

ع
اب
لر
 ا
ء
را
ج
إل
ا

* 
 

 

 1- 

لجنة التوجيه ل اإلحالة
 واإلرشاد

 لدراستها مباشرة ةجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسلل الطالب ةتحال مخالف
 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 

 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على مخالفة لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذة الطالب
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

   ه.أتلفته أو إحضار بديل عنأتعهد بإصالح جميع ما  إصالح التالف

   .لولي األمر يوضح فيه المتلفيسلم الطالب إشعار  إشعار ولي األمر

 المواد مصادرة 
 الممنوعة

وإعداد )بعد انتهاء القضية( معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتالفها نظراً لما وجد
 .محضر بذلك

  

 ضبط الجهاز
دة الطالب أو مقاطع وصور غير الئقة وإعا صورعلى  الجهاز الذي يحتويضبط 

 لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك.تهيئته والتحفظ عليه 
  

 تسليم الجهاز 
يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز 

 ويوقع ولي األمر على محضر استالمه.
  

   نقل الطالب المصاب للمركز الصحي.                           المصابنقل الطالب 

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً  يللمرشد الطالباإلحالة 

حسم عشر درجات من 
 السلوك

وبإمكانك تعويض  ،القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية  
 .عند تعديل السلوك المحسومة الدرجة

  

 إشعار ولي األمر 
 بالحسم

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 

 حرمان الطالب من 
 الدراسة لمدة شهر

 وإرفاق جميع الوثائق واإلجراءات   التعليميتم الرفع إلدارة 
 واحد.  على الحرمان من الدراسة لمدة شهر مدير التعليم ألخذ موافقة

  

وحدة الخدمات  ل اإلحالة 
 اإلرشادية

  لمتابعتك  لوحدة الخدمات اإلرشادية فقد حولتبعد تنفيذ جميع اإلجراءات 
 ي.الطالبد المرش ة الحالة مع االستمرار بالدراسة والمتابعة مندراس وفقاً لتقرير

  

 2- 

 مدرسة إلى  نقل الطالب
 أخرى

   .خرى مع استمراره بالدراسة حتى ينقلالرفع إلدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أ

   .ابنهتسليم الطالب إشعار لولي األمر بأخذ الموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها  إشعار ولي األمر
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 
 

 

 مخالفات الدرجة الخامسة :
 

آالت التشغيل, وب اآللي , أجهزة الحاسومثل :األدوات الكهربائية,  ,تعمد إتالف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها. 1

 ., ومعدات األمن والسالمةحافلة المدرسةو, المعاملو

 أو ما في حكمها. ,ألسلحة الناريةبا تهديد الطالب. 2

 أو الرسمية  بطريقه غير مشروعة نظاماً. ,االستخدام  واالستفادة من الوثائق أو األختام  المزورة. 3

 التحرشات الجنسية.. 4

 خاص بالبنات(.لكترونية )إلاألجهزة اب مأو التسجيل الصوتي له ,تصوير الطالب .5

 .المدرسة داخلنار إشعال ال .6

 .بدون مسدس الرصاصو, األدوات الحادةو ,السكاكين: مثل ,أو ما في حكمها ,سلحة الناريةحيازة األ .7

 األول اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة تقوم. 1

 .خالفةالم وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ستدعىتُ . 2

             المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتسلم بالقضية وتُ  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

 ، ومن ثم تتلفه لجهاز حتى انتهاء القضيةحفظ على اإدارة المدرسة بالت للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم    

   وتعد محضراً بذلك.في المدرسة واإلرشاد لجنة التوجيه     

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة تجتمع. 4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة ترفع. 5

  وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير يكلف. 6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة   

  تقريرب وتستعين القضية حيثيات وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في " الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  قراراً لمعالجة القضية التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة    

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضية إحالة  •                

 .شهر لمدة الدراسة من الطالب حرمان •                

     الدراسة من وُيمكن(  لتنفيذه منه صورة للمدرسة ويرسل القرار في المدرسة وتسمى) أخرى مدرسة إلى الطالب نقل •                

 .قرارات من تخذأُ  بما وكتابياً  ،هاتفياً  أمره ولي إشعار مع ، مباشرةً  الحرمان فترة تنفيذ بعد                  

   وتعويض سلوكه لتعديل ؛التعويض فرص من وُيمكن درجة عشرة خمس المخالف الطالب  سلوك درجات من الحسم •                

 . بذلك أمره ولي وإشعار إليها المنقول المدرسة في المحسومة الدرجات                  

   فترة أثناء تربوي برنامج له ويعد حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة تدرس. 8

 :يتضمن الحرمان   

   برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •                

   في ودروس ،اإلرشادية الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل سلوكياً                   

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات                  

  التعليم إدارة إشراف تحت  للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب  يكلف •                

 . الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول وفق                  

  الطالب أمر ولي توقيع ويؤخذ الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ من عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ. 9

 .منتسب طالب إلىسيحول  للمخالفة الطالب تكرار حال في أنه كتابياً  ويخطر ذلك على المخالف   
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 تابع مخالفات الدرجة الخامسة

 

 

 

 

 الثاني اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة قوم إدارة المدرسة بالتللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم ت

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  قراراً لمعالجة القضية التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضيةُتحول  •            

  طريق عن الدراسة من نمك  ويُ ، المخالفة فيه حدثت الذي الدراسي العام في انتظاماً  الدراسة من المخالف الطالب ُيحرم •            

   .الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب             

  في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة انتظاما من الدراسة  نظامي المقررات والفصليالطالب المخالف في يحرم  •            

  .الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب طريق عن الدراسة من نمك  ويُ والفصل الدراسي الذي يليه،               

 . ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إلى اإلجراء الذي يليه مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونظام المقررات التي •            

 أثناء تربوي برنامج له ويعد وذلك بعد تنفيذ اإلجراء التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات بوحدة سلوكياً  المخالف الطالب حالةتدرس  . 8

 :يتضمن الحرمان فترة

    سلوكياً  برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •            

 الحياتية المهاراتفي  ودروس اإلرشادية، الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل               

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه

   وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •            

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول              

 .الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند سلوكياً  المخالف  الطالب على خطي تعهد . يؤخذ9

ن .10    الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار     

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم    

ن ،(8) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد الدراسية مرحلته سن من األكبر . الطالب11   التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق      
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 تابع مخالفات الدرجة الخامسة

 

 

 

 

 

 اإلجراء الثالث

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

ضية، ومن ثم تتلفه لجنة حفظ على الجهاز حتى انتهاء القللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة؛ إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعالجها التعليم مديرثم تقر من  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 : اآلتي يتضمنو تربوياً 

 له المخولة الصالحيات وحسب للتعليم الوزارة وكيل من الموافقة تؤخذ و بالوزارة الطالب والطالبات قضايا لجنة من القضية تدرس. 8

 :  اآلتي على ينص قرار بصدور

  وبالنسبة لنظامي  المخالفة، فيه حدثت الذي الدراسي للعامفي مدارس إدارات التعليم جميعها  كلياً  الدراسة من المخالف الطالب يحرم*     

 من الدراسة في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة والفصل الدراسي الذي يليه  الطالب المخالف المقررات والفصلي يحرم      

 .التعليم في جميع إدارات القرارلتفعيل  ؛بصورة من قرار الحرمانالتابعة لها  إدارة  نظام نور ،التعليم إدارة وتزود     

  أثناء تربوي برنامج له ويعد التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة من سلوكياً  المخالف  الطالب حالة تدرس اإلجراء تنفيذ بعد. 9

 :يتضمن الحرمان فترة    

  برنامج ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •              

  في ودروس اإلرشادية، الخدمات وحدة في اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل  سلوكي                

 .متمكنين ممارسين بواسطة ايجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات                

  وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •              

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول                

 .الحسن السلوكباالنضباط و بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ .10

ن .11   الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار      

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم      

ن ،(9) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد ،الدراسية مرحلته سن من األكبر الطالب .12     التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية  التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق     
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  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 

 مخالفات الدرجة السادسة:

 االستهزاء بشيء من شعائر اإلسالم .. 1

  أو ممارسة طقوس  ,المعتقدات الهدامةأو , اعتناق األفكار. 2

 محرمَه .دينية     

 و المسكرات.أ ,و ترويج المخدراتأ ,حيازة أو تعاطي. 3

 و مقدماتها.أع في الممارسات الجنسية المحرمة الشرو. 4

 .القيادة الى أفعال الرذيلة. 5

 مع الجنس اآلخر .الخروج من المدرسة للذهاب . 6

 ممارسة أعمال السحر.. 7

 الجرائم المعلوماتية .. 8

 و الطعن في أ ,في حكمهاما  وأ ,الناريةسلحة ألاستخدام ا. 9
 آلة حادة .    

 

 األول اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

جنة حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  قراراً لمعالجة القضية التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضيةُتحول  •            

  طريق عن الدراسة من نمك  ويُ ، المخالفة فيه حدثت الذي الدراسي العام في انتظاماً  الدراسة من المخالف الطالب ُيحرم •            

   .الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب             

 يحرم الطالب المخالف في نظامي المقررات والفصلي من الدراسة انتظاما في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة   •            

 . الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب طريق عن الدراسة من نمك  ويُ والفصل الدراسي الذي يليه،               

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونظام المقررات التي ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إلى اإلجراء الذي يليه.  •            

 أثناء تربوي برنامج له ويعد وذلك بعد تنفيذ اإلجراء التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات بوحدة سلوكياً  المخالف الطالب حالةتدرس  . 8

 :يتضمن الحرمان فترة

    سلوكياً  برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •            

 الحياتية المهاراتفي  ودروس اإلرشادية، الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل               

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه

   وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •            

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول              

 .الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند سلوكياً  المخالف  الطالب على خطي تعهد . يؤخذ9

ن .10    الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار     

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم    

ن ،(8) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد الدراسية مرحلته سن من األكبر . الطالب11   التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق      
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 تابع مخالفات الدرجة السادسة

 
 
 

 

 

 اإلجراء الثاني

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة  حفظ على الجهازللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد يهالتوج لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة؛ إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعالجها التعليم مديرثم تقر من  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 : اآلتي يتضمنو تربوياً 

 له المخولة الصالحيات وحسب للتعليم الوزارة وكيل من الموافقة تؤخذ و بالوزارة الطالب والطالبات قضايا لجنة من القضية تدرس. 8

 :  اآلتي على ينص قرار بصدور

 وبالنسبة لنظامي   المخالفة، فيه حدثت الذي الدراسي للعامفي مدارس إدارات التعليم جميعها  كلياً  الدراسة من المخالف الطالب يحرم*     

 المقررات والفصلي يحرم الطالب المخالف من الدراسة في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة والفصل الدراسي الذي يليه       

 .التعليم في جميع إدارات التابعة لها بصورة من قرار الحرمان؛ لتفعيل القرار إدارة  نظام نور ،التعليم إدارة وتزود     

  أثناء تربوي برنامج له ويعد التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة من سلوكياً  المخالف  الطالب حالة تدرس اإلجراء تنفيذ بعد. 9

 :يتضمن الحرمان فترة    

  برنامج ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •              

  في ودروس اإلرشادية، الخدمات وحدة في اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل  سلوكي                

 .متمكنين ممارسين بواسطة ايجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات                

  وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •              

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول                

 .الحسن السلوكباالنضباط و بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ .10

ن .11   الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار      

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم      

ن ،(9) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد ،الدراسية مرحلته سن من األكبر الطالب .12     التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية  التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق     
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 مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية 

  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 

 

 مخالفات الدرجة الرابعة

 

 . المدرسة منسوبي من حكمهما في من وأ ,اإلداري وأ ,المعلم تجاه الئقة غير بألفاظ التلفظ. 1

 غازية, بمشروبات الرشو بالطباشير, الرمي: مثل ,الئقة غير بتصرفات حكمهم في من أو ,المدرسة إداري وأ ,بمعلمي االستهانة. 2

 .السخرية سبيل على المعلم تصرفات تقليدو

 .األمر وولي المدرسة بين المتبادلة المكاتبات على المدرسة مسؤولي أحد عن التوقيع. 3

 .(بالبنين خاص) لكترونيةاإل األجهزةب لهم الصوتي التسجيل وأ ,الموظفين أو ,المعلمين تصوير. 4

 

 م
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 التاريخ

 اسم الموظف وتوقيعه توقيع الطالب اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء
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ال
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ا

ل
 

 

 
 
 

 لجنة ل اإلحالة
 التوجيه واإلرشاد

لدراستها  ةالطالب إلى لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرس ةتحال مخالف
 مباشرة

 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 
 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
   والتوقيع ،للحضور إلى المدرسةلولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذةالمخالفة بالعلم على 
  

   .السلوكي وعدم تكرار المخالفةأتعهد باالنضباط  تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

 نقل الطالب الى 
 خرآفصل 

   وفقاً لتقرير المرشد الطالبي. خرآإلى فصل نظراً لمخالفتك فقد نقلت 

 ضبط الجهاز
 المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي      الجهاز ضبط  
 لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعدعليه  حفظالتو ،وإعادة تهيئته 

 محضر بذلك.
  

 تسليم الجهاز 
يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد 

 ويوقع ولي األمر على محضر استالمه. ،محضر بتسليم الجهاز
  

   .حالتكلدراسة  البيمرشد الطفقد حولت إلى اللمخالفتك نظراً  يللمرشد الطالب اإلحالة

حسم عشر درجات من 
 السلوك
 

 القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية  
 .يل السلوكعند تعد المحسومة وبإمكانك تعويض الدرجة

  

 إشعار ولي األمر
 بالحسم 

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 
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 تابع لإلجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 اليوم
 التاريخ

 اإلجراء المتخذ نوع اإلجراء
 توقيع 
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جنة لل اإلحالة
 التوجيه واإلرشاد

 لدراستها مباشرة ةالطالب إلى لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرس ةتحال مخالف
 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 

 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
    للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذةالمخالفة 
  

   .السلوكي وعدم تكرار المخالفةأتعهد باالنضباط  تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

 ضبط الجهاز
 المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي      الجهاز ضبط 

 محضر بذلك.لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد عليه  حفظالتووإعادة تهيئته  
  

 تسليم الجهاز 
يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم 

 ويوقع ولي األمر على محضر استالمه. ،الجهاز
  

للمرشد  اإلحالة
 يالطالب

   .حالتكلدراسة  البيمرشد الطلإلى ا فقد حولتلمخالفتك نظراً 

حسم عشر درجات 
 من السلوك

وبإمكانك  القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية   
 .عند تعديل السلوك المحسومة تعويض الدرجة

  

إشعار ولي األمر 
 بالحسم

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 

 حرمان الطالب
 من الدراسة  

 لمدة 
 أسبوع دراسي

   .حرمانك من الدراسة لمدة أسبوع دراسينظراً لتكرر مخالفتك وجب 

وحدة ل اإلحالة
الخدمات  
 اإلرشادية

ادية وحدة الخدمات اإلرشإلى  فقد حولتيذ جميع اإلجراءات فإنه بعد تنف
   سة الحالة مع االستمرار بالدراسةوفقاً لتقرير درالمتابعتك ومساعدتك بالعالج 

 .يوالمتابعة من المرشد الطالب
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 تابع لإلجراءات
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إحالة الطالب إلى لجنة 
 التوجيه واإلرشاد

لدراستها  ةالطالب إلى لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرس ةتحال مخالف
 مباشرة

 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 
 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على  لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 . واإلجراءات المتخذة مخالفة الطالب
  

   أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

 ضبط الجهاز
 المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي      الجهاز ضبط 

لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر عليه  حفظالتووإعادة تهيئته  
 بذلك.

  

 تسليم الجهاز 
المحددة مباشرة، ويعد محضر يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة 

 بتسليم الجهاز ويوقع ولي األمر على محضر استالمه.
  

إحالة الطالب للمرشد 
 يالطالب

   .حالتك لدراسة الطالبي المرشد إلى حولت فقد لمخالفتك نظراً 

حسم عشر درجات من 
 السلوك

  القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية  
 .عند تعديل السلوك المحسومة تعويض الدرجةوبإمكانك 

  

   وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر  إشعار ولي األمر بالحسم

 دعوة ولي األمر     
 يسلم الطالب استدعاء لولي األمر بالحضور إلى المدرسة 

 لمدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة  نقل ابنه ىوالتوقيع بالعلم عل
  

 إنذار الطالب       
 نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال إعادة 

 تكرار المخالفة.
  

 حرمان الطالب من 
 الدراسة لمدة شهر

 وإرفاق جميع الوثائق واإلجراءات   التعليميتم الرفع إلدارة 
 واحد.  الحرمان من الدراسة لمدة شهرألخذ الموافقة على 

  

وحدة الخدمات  اإلحالة ل
 اإلرشادية

      وحدة الخدمات اإلرشادية فقد حولت إلى يذ جميع اإلجراءات بعد تنف
                لمتابعتك ومساعدتك بالعالج  وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع 

 ي.الطالباالستمرار بالدراسة .والمتابعة من المرشد 
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 تابع لإلجراءات

   ضمن التوصيات الالزمة .عد محضر اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد وي  ي 

 على االستالم لتسليمه لولي األمر ويوضح فيه اإلجراءات المتخذة .  مع التوقيعشعار ويسلم للطالب إلنموذج ا أيعب 
  لمدة عام من تاريخ إحضاره ويحفظ تهيئة الجهاز إعادة محضر بضبط الجهاز المرتبط بقضية بعدي عد. 

   على االستالم لتسليمه لولي األمر.سلم للطالب ويوقع يعبأ نموذج استدعاء لولي األمر بالحضور إلى المدرسة  وي 

 . يعبأ نموذج إنذار للطالب وولي أمره في حالة إعادة تكرار المخالفة بالنقل إلى مدرسة أخرى 

 جراءات رفع خطاب من إدارة المدرسة لمدير التعليم ألخذ الموافقة على حرمان الطالب شهر من الدراسة حسب ما نصت علية القواعد وإرفاق جميع اإل
 خذة والمثبتة على الطالب )ال يتم الحرمان إال بعد الموافقة من مدير التعليم (.المت

 . التنسيق مع إدارة  التوجيه واإلرشاد بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى 

 . يعبأ نموذج إشعار ولي أمر الطالب بالموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع على االستالم 

   د تقرير من وحدة الخدمات اإلرشادية يفيد باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب واإلجراءات المتخذة .عي 

 . متابعة المرشد الطالبي للطالب المخالف وتقديم الخدمات التربوية واإلرشادية والتنسيق معه لتعديل السلوك المخالف 
 

 التوقيع:...............................              االسم :................................ /بوكيل شؤون الطال
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جنة التوجيه لل اإلحالة
 واإلرشاد

 .لدراستها مباشرة ةالطالب إلى لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرس ةتحال مخالف
 تباشر المخالفة لجنة التوجيه 

 رشاد بالمدرسةإلوا

 دعوة ولي األمر
 للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على لولي األمر  دعوةتسليم الطالب 

 .واإلجراءات المتخذة مخالفة الطالب
  

   .أتعهد باالنضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة تعهد خطي

   عتذر عما بدر منى.أئي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني نظراً ألخطا اعتذار الطالب

 ضبط الجهاز
 المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي      الجهاز ضبط 

 محضر بذلك.لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد عليه  حفظوالتوإعادة تهيئته  
  

 تسليم الجهاز 
المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم يسلم الجهاز لولي األمر بعد انتهاء المدة 

 الجهاز ويوقع ولي األمر على محضر استالمه.
  

حسم عشر درجات من 
 السلوك
 

وبإمكانك  القواعدحسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية  
 .تعويض الدرجة عند تعديل السلوك وتعويض الدرجة المحسومة

  

 إشعار ولي األمر 
 بالحسم

   .وضح فيه الدرجات المحسومةتتسليم الطالب إشعار لولي األمر 

حرمان الطالب من 
 الدراسة لمدة شهر

 توإرفاق جميع الوثائق واإلجراءا التعليميتم الرفع إلدارة 
 واحد. ألخذ الموافقة على الحرمان من الدراسة لمدة شهر

  

 وحدة ل اإلحالة
 اإلرشاديةالخدمات 

 وحدة الخدمات اإلرشادية فد حولت إلى جميع اإلجراءات ف بعد تنفيذ
 وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع االستمرارتك بالعالج لمتابعتك ومساعد
 .يوالمتابعة من المرشد الطالباسة بالدر 

  

لمدرسة  نقل الطالب
 أخرى

الرفع إلدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة 
 النقل. حتى يتم إجراء

  

 إشعار ولي األمر
 

 إشعار لولي األمر بأخذ الموافقة  تسليم الطالب
 .ابنهإليها  سينتقلعلى المدرسة التي 

  



 

    

 منطقة / حمافظة:                 اململكة العربية السعودية     
يم    تعل ل ا رة  ــة:                (280) وزا ـ ـ ـ  املدرسـ

 اليـــــــــــــوم:                 اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد

 التــــــــــاريخ:                    

  31                             السلوك واملواظبة قواعد - اإلدارة العامة للتوجيه واالرشاد -وزارة التعليم                      

 مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية

  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 

 

 مخالفات الدرجة الخامسة
 

 . سرقتها أو ,بممتلكاتهم الضرر إلحاق أو ,حكمهم في من أو ,اإلداريين أو ,المدرسة معلمي تهديد. 1

 .المدرسة منسوبي من حكمهم في من أو ,اإلداريين أو ,المعلمين تجاه باألدب مخلة بحركات اإلشارة. 2

 (بالبنات خاص) .لكترونيةاإل األجهزةب لهم الصوتي التسجيل وأ, الموظفين أو ,المعلمين تصوير. 3
 

 

 األول اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

             المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

 حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت    

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك. لجنة    

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

  وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة   

  تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  قراراً لمعالجة القضية التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة    

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضية إحالة  •                

 .شهر لمدة الدراسة من الطالب حرمان •                

     الدراسة من وُيمكن(  لتنفيذه منه صورة للمدرسة ويرسل القرار في المدرسة وتسمى) أخرى مدرسة إلى الطالب نقل •                

 .قرارات من تخذأُ  بما وكتابياً  ،هاتفياً  أمره ولي إشعار مع ، مباشرةً  الحرمان فترة تنفيذ بعد                  

   وتعويض سلوكه لتعديل ؛التعويض فرص من وُيمكن درجة عشرة خمس المخالف الطالب  سلوك درجات من الحسم •                

 . بذلك أمره ولي وإشعار إليها المنقول المدرسة في المحسومة الدرجات                  

   فترة أثناء تربوي برنامج له ويعد حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة تدرس. 8

 :يتضمن الحرمان   

   برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •                

   ،اإلرشادية الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل سلوكياً                   

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات في ودروس                  

  التعليم إدارة إشراف تحت  للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب  يكلف •                

 . الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول وفق                  

  الطالب أمر ولي توقيع ويؤخذ الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ من عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ. 9

 .منتسب طالب إلىسيحول  للمخالفة الطالب تكرار حال في أنه كتابياً  ويخطر ذلك على المخالف   
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 تابع لإلجراءات

 

 

 

 

 

 الثاني اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها اسةلدر  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  لمعالجة القضيةقراراً  التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضيةُتحول  •            

  طريق عن الدراسة من نمك  ويُ ، المخالفة فيه حدثت الذي الدراسي العام في انتظاماً  الدراسة من المخالف الطالب ُيحرم •            

   .الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب             

 يحرم الطالب المخالف في نظامي المقررات والفصلي من الدراسة انتظاما في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة   •            

 . الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب طريق عن الدراسة من نمك  ويُ والفصل الدراسي الذي يليه،               

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونظام المقررات التي ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إلى اإلجراء الذي يليه.  •            

 أثناء تربوي برنامج له ويعد وذلك بعد تنفيذ اإلجراء التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات بوحدة سلوكياً  المخالف الطالب حالةتدرس  . 8

 :يتضمن الحرمان فترة

    سلوكياً  برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •            

 الحياتية المهاراتفي  ودروس اإلرشادية، الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل               

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه

   وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •            

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول              

 .الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند سلوكياً  المخالف  الطالب على خطي تعهد يؤخذ. 9

ن .10    الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار     

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم    

ن ،(8) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد الدراسية مرحلته سن من األكبر . الطالب11   التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق      
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 تابع لإلجراءات

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء الثالث

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة ة المدرسة بالتللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدار

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة؛ إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعالجها التعليم مديرثم تقر من  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 : اآلتي يتضمنو تربوياً 

 له المخولة الصالحيات وحسب للتعليم الوزارة وكيل من الموافقة تؤخذ و بالوزارة الطالب والطالبات قضايا لجنة من القضية تدرس. 8

 :  اآلتي على ينص قرار بصدور

 وبالنسبة لنظامي   المخالفة، فيه حدثت الذي الدراسي للعامفي مدارس إدارات التعليم جميعها  كلياً  الدراسة من المخالف الطالب يحرم*     

 المقررات والفصلي يحرم الطالب المخالف من الدراسة في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة والفصل الدراسي الذي يليه       

 .التعليم في جميع إدارات التابعة لها بصورة من قرار الحرمان؛ لتفعيل القرار إدارة  نظام نور ،التعليم إدارة وتزود     

  أثناء تربوي برنامج له ويعد التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة من سلوكياً  المخالف  الطالب حالة تدرس اإلجراء تنفيذ بعد. 9

 :يتضمن الحرمان فترة    

  برنامج ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •              

  في ودروس اإلرشادية، الخدمات وحدة في اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل  سلوكي                

 .متمكنين ممارسين بواسطة ايجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات                

  وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •              

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول                

 .الحسن السلوكباالنضباط و بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ .10

ن .11   الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار      

 .حالته يبين سري بخطاب( واإلرشاد التوجيه) التعليم      

ن ،(9) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد ،الدراسية مرحلته سن من األكبر الطالب .12     التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية  التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق     
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 مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية واإلدارية

  رقم المخالفة  الصف  الطالباسم 

 

 :مخالفات الدرجة السادسة

 .حكمهم في من أو ,اإلداريين أو ,المعلمين من المدرسة منسوبي أحد على بالضرب االعتداء. 1

 .العنكبوتية الشبكة على ونشره لهم المسيء الرسم أو تصويرهمب  حكمهم في من وأ ,اإلداريين وأ ,المعلمين ابتزاز.2

 

 األول اإلجراء

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالت للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  درسةالم إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 : اآلتي يتضمن تربوياً  قراراً لمعالجة القضية التعليم مدير صدرويُ  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 . األمر لزم إذا األمنية الجهات إلى القضيةُتحول  •            

  طريق عن الدراسة من نمك  ويُ ، المخالفة فيه حدثت الذي الدراسي العام في انتظاماً  الدراسة من المخالف الطالب ُيحرم •            

   .الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب             

 يحرم الطالب المخالف في نظامي المقررات والفصلي من الدراسة انتظاما في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة   •            

 . الحالية هتمدرس غير أخرى مدرسة في االنتساب طريق عن الدراسة من نمك  ويُ والفصل الدراسي الذي يليه،               

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم ونظام المقررات التي ال يسمح النظام لديها باالنتساب فإنه ينتقل إلى اإلجراء الذي يليه.  •            

 أثناء تربوي برنامج له ويعد وذلك بعد تنفيذ اإلجراء التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات بوحدة سلوكياً  المخالف الطالب حالةتدرس  . 8

 :يتضمن الحرمان فترة

    سلوكياً  برنامجاً  ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •            

 الحياتية المهاراتفي  ودروس اإلرشادية، الخدمات بوحدة اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل               

 .متمكنين ممارسينبواسطة  إيجابية سلوكية مهارات إلكسابه

   وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •            

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول              

 .الحسن والسلوك باالنضباط  بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند سلوكياً  المخالف  الطالب على خطي تعهد . يؤخذ9

ن .10    الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار     

 .حالته يبين سري بخطاب(  واإلرشاد التوجيه) التعليم    

ن ،(8) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد الدراسية مرحلته سن من األكبر . الطالب11   التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق      



 

    

 منطقة / حمافظة:                 اململكة العربية السعودية     
يم    تعل ل ا رة  ــة:                (280) وزا ـ ـ ـ  املدرسـ

 اليـــــــــــــوم:                 اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد

 التــــــــــاريخ:                    

  35                             السلوك واملواظبة قواعد - اإلدارة العامة للتوجيه واالرشاد -وزارة التعليم                      

 
 

 تابع لإلجراءات

 
 

 

 اإلجراء الثاني

 .الواقعة إلثبات محضر بتدوين المدرسة إدارة . تقوم1

 .المخالفة وقوع فور ذلك (المدرسة) إذا تطلب األمر  إلى المختصة األمنية الجهات ُتستدعى. 2

            المختصة ) إذا تطلب األمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات األمنية المباشرة  للجهاتبالقضية وُتسلم  المرتبطة األداة الجهاز أوُيضبط . 3

حفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة مدرسة بالتللقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب األمر التسليم تقوم إدارة ال

   التوجيه واإلرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك.

 .ومالبساتها ظروفها لدراسة  مباشرة القضية وقوع بعد المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة . تجتمع4

 .القضية بخصوص المدرسة في واإلرشاد التوجيه لجنة اجتماع محضر التعليم إلدارة عاجلة وبصفة رسمياً  المدرسة إدارة . ترفع5

 وأخذ المدرسة في القضية بمباشرة "الطالبات قضايا لجنة -الطالب قضايا لجنة"  مباشرة المدرسة خطاب ورود حال التعليم مدير . يكلف6

 .بذلك تقرير وُيعد مالبساتها ورصد بالقضية صلة له ومن المخالف الطالب إفادة

 تقريرب وتستعين القضيةحيثيات  وتدرسبعد زيارة المدرسة  التعليم إدارة في الطالبات " قضايا لجنة -الطالب قضايا " لجنة تجتمع  .7

 وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة؛ إلصدار قرار من وكيل الوزارة للتعليم يعالجها التعليم مديرثم تقر من  ،المدرسة ورأي ،الزيارة

 : اآلتي يتضمنو تربوياً 

 له المخولة الصالحيات وحسب للتعليم الوزارة وكيل من الموافقة تؤخذ و بالوزارة الطالب والطالبات قضايا لجنة من القضية تدرس. 8

 :  اآلتي على ينص قرار بصدور

 وبالنسبة لنظامي   المخالفة، فيه حدثت الذي الدراسي للعامفي مدارس إدارات التعليم جميعها  كلياً  الدراسة من المخالف الطالب يحرم*     

 المقررات والفصلي يحرم الطالب المخالف من الدراسة في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة والفصل الدراسي الذي يليه       

 .التعليم في جميع إدارات التابعة لها بصورة من قرار الحرمان؛ لتفعيل القرار إدارة  نظام نور ،التعليم إدارة وتزود     

  أثناء تربوي برنامج له ويعد التعليم إدارة في اإلرشادية الخدمات وحدة من سلوكياً  المخالف  الطالب حالة تدرس اإلجراء تنفيذ بعد. 9

 :يتضمن الحرمان فترة    

  برنامج ُيضمن حالته مع يتناسب زمني لجدول وفقاً  الحرمان فترة أثناء اإلرشادية الخدمات وحدة إلى الطالب حضور •              

  في ودروس اإلرشادية، الخدمات وحدة في اإلرشادي العمل فريق من السلوك تعديل في جلسات على يشتمل  سلوكي                

 .متمكنين ممارسين بواسطة ايجابية سلوكية مهارات إلكسابه الحياتية المهارات                

  وفق التعليم إدارة إشراف تحت للمجتمع تطوعية وخدمات االجتماعية الخدمة مجال في بمهام سلوكياً  المخالف الطالب يكلف •              

 .الطالب أمر ولي من عليه موافق زمني جدول                

 .الحسن السلوكباالنضباط و بااللتزام الحرمان فترة تنفيذ بعد عودته عند الطالب على خطي تعهد يؤخذ .10

ن .11   الدراسية مرحلته سن في كان إذا أخرى مدرسة في يليه الذي الدراسي للعام منتظماً  الدراسة من اإلجراء عليه نفذ الذي الطالب ُيمك 

  إلدارة المدرسة من شهرياً  الرفع مع إليها المنقول والمدرسة اإلرشادية الخدمات وحدة تتابعه أن على التعليم مدير من بقرار      

 .حالته يبين سري بخطاب( واإلرشاد التوجيه) التعليم      

ن ،(9) فقرة  في إليه المشار اإلجراء تطبيق وبعد ،الدراسية مرحلته سن من األكبر الطالب .12     التعليم مدير من بقرار الدراسة من ُيمك 

 .والسلوكية  التربوية الطالب مصلحة ذلك في يراعى أن على السن كبار الطلبة لقبول المنظمة الضوابط وفق     



 

 36                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 
 
 

 النماذج المساعدة  
 في تطبيق اإلجراءات المتخذة



 

 37                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

  
 سري                                                                                 

 حمضر إثبات واقعة  
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 أعضاء لجنة التوجيه واإلرشاد: 

 

 الوظيفة اسم العضو المشارك م
العمل المسند 

 إليه
 التوقيع 

  ة/رئيس  ةة المدرسقائد/  1

  نائب الرئيس البوكيل المدرسة لشؤون الط  2

  عضو للشؤون التعليمية المدرسة وكيل  3

  عضو ومقرر الطالبي المرشد  4

  عضو معلم متميز  5

  عضو ميزمعلم مت  6

  عضو معلم متميز  7

 

 
   

 
 

 

 قائد/ ة املدرسة
 ............................................ :االســـم 
 ............................................:التوقيع 

 هـ 14التاريـخ :      /         /       
 



 

 38                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 

 
      سري 

 حمضر اجتماع جلنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة
 

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

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

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

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

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

 : اللجنةقرارات    

1- ..................................................................................................................................................................... 

2- ..................................................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................................................... 
 

 أعضاء لجنة التوجيه واإلرشاد: 
 

 الوظيفة اسم العضو المشارك م
العمل المسند 

 إليه
 التوقيع 

  ة/رئيس  ةة المدرسقائد/  1

  نائب الرئيس البوكيل المدرسة لشؤون الط  2

  عضو للشؤون التعليمية المدرسة وكيل  3

  عضو ومقرر الطالبي المرشد  4

  عضو معلم متميز  5

  عضو ميزمعلم مت  6

  عضو معلم متميز  7

 
 
 

 
 

 
 

 قائد/ ة املدرسة
 ............................................ :االســـم 
 ............................................:التوقيع 

 هـ 14التاريـخ :      /         /       
 



 

 39                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

      

 طاب استدعاءخ
 
  

                                    ..........................................   بالصف/ .................................................................... ة /  املكرم ويل أمر الطالب   

  م عليكم ورحمة هللا وبركاته  الالس     

 

 

 

 

 

 

   هـ14     /       /    الموافق    ................................ إلى المدرسة في يوم الحضور نأمل منكم       

 .بنتكم ا / بنكمبا صليت  مهم ألمرة المدرس ة/قائد لمقابلة       

 ./ةكم معنا لتحقيق مصلحة الطالبشاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوب               

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 
 

 
 

 .صورة منه بعد التوقيعب وتحتفظ إدارة المدرسة ,األصل الطالب/ةسلم ي  : ملحوظة

 
 

 ة املدرسةقائد/

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14  /         /           :خ ـالتاري
 

                                                                    على استالم اخلطاب:           الطالب/ةتوقيع 

 ............................................ :االســـم 

 ............................................: التوقيع

 هـ14/       /               :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 40                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

                                             سري                          
 ةإشعار ويل أمر الطالب/ 

 .........................................../ بالصف .........................................................../ ةاملكرم ويل أمر الطالب/       
                                      

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم
 

 ................................................. الدرجةمن  سلوكية مخالفة ارتكب/ت بنتكما بنكم /ا نشعركم بأن       

                                                                  .................................................................................................................................... ..........وهي : 

 السلوك والمواظبة: ا وفق ما ورد في قواعد /هحيالهاإلجراءات التالية  قُررتوقد تم           

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. .............................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................................. 

6. ............................................................................................................................................. 

    

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 .السلوكوالتعاون مع المدرسة بما يسهم في انضباط  المتابعةلذا يرجى منكم    

 

 

                                                     

  

  

 

 

 

            

 

            
 لولي األمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع ,يسلم األصل:  ملحوظ

 

 ة املدرسةقائد /

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

          توقيع ويل األمر باالستالم                                       

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             ـخ :التاري
 

 اخلتـــم



 

 41                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 

 

 

 

 ريس
 طالب/ةإحالة  

     

 مرشدة الطالبات/ الطالبي املرشد ماملكر      
                           

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 

 

 
 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

     ........................................ : بالصف ............................................................... ة /لطالبنحيل إليكم ا       

...................................................................................................الدرجة مخالفة سلوكية من ه/هاالرتكاب      

 ........................................................................................................................................................: وهي

 و وضع الحلول التربوية  والعالجية ,/هاودراسة حالته /ةيرجى منكم متابعة  الطالب

 .المناسبة

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 وكيل شؤون الطالب

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14التاريـخ :      /         /       
 

 اخلتـــم



 

 42                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 

 

 

 

 سري                                                                            
 إشعار حســـم

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    .............................................. : بالصف  .................................... ............................  :ة/ املكرم ويل أمر الطالب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 

 

 

     

 .....................................................................من الدرجة سلوكية مخالفة /ترتكبابنتكم ابنكم/انشعركم بأن 

 ............................................................................................................................................: وهي

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

 صدر  فقد   هـ14/     /       وتاريخ    ........... قرار لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة رقموبناًء على      

درجة  )............... (بنتكم اإلجراء المنصوص عليه في قواعد السلوك والمواظبة وهو حسم ا /بنكمابحق 

 .هـ 14        -14/        لدراسي للعام ا   ....................  مــــن درجات السلوك في الفصل الدراسي

 -التالي:ع بعض الدرجات المفقودة وفق فرصة السترجا ةعطى الطالب/يوسوف     

1-............................................................................................................................................................... 

  2-............................................................................................................................................................... 

  3 -.............................................................................................................................................................. 

4-.............................................................................................................................................................. 

  5 -.............................................................................................................................................................. 

  . 
 

 

 

     : 

 لولي األمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع ,يسلم األصل:  ةملحوظ      

 ة املدرسةقائد/
 ........................................... : االســـم
 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 توقيع ويل األمر باالستالم
 ........................................... : االســـم
 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 43                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 

 

 

 سري                                                                          
 إحالة إىل جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة

 
 

 أعضاء جلنة التوجيه واإلرشاد      
                               

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 
 

 
 

 

 
 

 .......................................  : بالصف      ................................................................: ةالطالب/ منحيل إليك

   ................................................................/ .......................................من الدرجة  لتكرار المخالفة السلوكية

 ............................................................................................................................................................ وهي

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

لمشةاركة فةي المتابعةة إلةى االحاجةة تبةين مةد   تهاالحالةة وبعةد دراسةب اإلجراءات الخاصةة طبقتحيث    

/ة وذلةك بةالرجوإ إلةى قواعةد السةلوك وضةع الحلةول المناسةبة لمخالفةات الطالةبنأمةل مةنكم  لذا ,والعالج

 تقرير دراسة الحالة من المرشد الطالبي.والمواظبة و

 

 

 ,اته ,بركوالسالم عليكم ورحمة هللا و
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 اخلتــم
 

 قائد/ة املدرسة

 ................................................... : االســـم

 ....................................................: التوقيع

 هـ14التاريـخ :      /         /       

 



 

 44                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري
 من املدرسة بقرار نقل الطالب شعار ويل األمرإ 

 
 ...................................................... : بالصف   ............................................    :/ة املكرم ويل أمر الطالب

                                

 

 

 

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 

 

 

 

 

 ................................................../من الدرجة  سلوكية ةمخالفه بوارتكابنتكم ابنكم/التكرار مخالفات  انظرً 

كافةةةة اإلجةةةراءات المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي قواعةةةد السةةةلوك والمواظبةةةة مةةةن مخالفةةةات  وحيةةةث طبقةةةت

 من المدرسة إلى مدرسة أخر   في الفصل  /هابنقلهعليه فقد صدر قرار و ...............................الدرجة

  هـ 14     -  هـ 14   للعام الدراسي  ...................................الدراسي
بنتكم ا / مبنكا وعلىالمدرسة المناسبة  لتحديد .............................................. مالتعليإدارة وعليكم مراجعة 

 .قرارال صدورإليها من تاريخ /ة االلتزام بالحضور واالنتظام في المدرسة المنقول

 

 التوفيق وهللا ولي 

 

    
 

 
 
 
 
 

 بعد التوقيع منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,األصليسلم  : ملحوظة        
 
 

 املدرسة قائد/ة

 ............................................: االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 ويل أمر الطالب / ة 

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 45                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري
 باحلرمان من الدراسة ر إشعار ويل األم
 (عأسبو ملدة)

            
 /............................................... بالصف ........................................................      ة/  املكرم ويل أمر الطالب        

 م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسال

 

 

 

 

 

 

                            

 ................................................................................./ الدرجة بنتكم مخالفة سلوكية منابنكم / االرتكاب  اً نظر    

 ...........................................................................................................................................وهي   

لمدة من الدراسة  /ةبأن لجنة التوجيه واإلرشاد على مستو  المدرسة قد قررت حرمان الطالبنفيدكم     

           .............................................يوم إلى    هـ14 /     /        الموافق ...................اعتبارا  من يوم أسبوإ 

 أعاله القرار اءات المنصوص عليها التي تسبق اإلجر حيث طبقت كافة  هـ14/        /       الموافق

 وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة.

 

 التوفيقوهللا ولي 

 

 

  
                   

 
 

 

 

 

 

 بعد التوقيع منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,األصليسلم  : ملحوظة

 

 ة املدرسةقائد/

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 توقيع ويل األمر باالستالم

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 46                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري
 إىل مدرسة أخرى طالب/ة قلإنذار ن  

 

 ...................................................... : بالصف..................................................    :املكرم ويل أمر الطالب /ة    

                                

 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 

 

 

 .....سلوكية من الدرجة /.............................. ةه مخالفبنتكم وارتكابابنكم/ارار مخالفات لتكاً نظر 

 كافة اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة من مخالفات وحيث طبقت

  .......الدرجة.........

في حالة إعادة تكرار المخالفة  من المدرسة إلى مدرسة أخر  سينقل ابنتكم/  مابنك لذا نشعركم بأن

 وعدم االلتزام بقواعد السلوك.

 

 التوفيقوهللا ولي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد التوقيع منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,األصليسلم  : ملحوظة

 
 
 
 

 املدرسةة  قائد/

 ............................................: االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 ويل أمر الطالب / ة 

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 47                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري
 حرمان من الدراسة

 شهر()ملدة 
 

 اهلل وفقه                                   ........................................سعادة مدير عام التعليم مبنطقة  

 اهلل وفقه                                   ..............................................سعادة مدير التعليم مبحافظة
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 

 

 

 

 

 

           ............................  لتوجيه واإلرشاد بالمدرسة في يوملجنة انحيط سعادتكم أنه تم عقد اجتماإ  

           .................................................................: الطالب/ةلدراسة قضية   هـ14/      /         الموافق

واإلرشاد  ـــالإ على ملف القضية فقد قررت لجنة التوجيهوبعد االطـ ..................................... بالصف :

 .........................................اعتباًرا من  يوم لمدة شهر المخالف من الدراسة بالمدرسة حرمان الطالب

 ث طبقت كافةحي هـ14/      /         الموافق ..........................إلى يوم  هـ14/      /         الموافق

 ة.وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبو أعاله القرار التي تسبق اإلجراءات المنصوص عليها 

 .رأي اللجنة  الموافقة على عليه نأمل من سعادتكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

                                                            
 
 
 
 
 

                   
 الطالب مرفق طيه ملخص قضية : ملحوظة

 
 

 قائد/ة املدرسة

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14التاريـخ :      /         /       
 

 اخلتـــم



 

 48                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري
 باحلرمان من الدراسةر إشعار ويل األم
 (ملدة شهر)

            
 ....../......................................... بالصف ........................................................      ة/  املكرم ويل أمر الطالب       
     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 

 

 
 

 
                            

 .................................................................................. الدرجة بنتكم مخالفة سلوكية منابنكم / انظًرا الرتكاب      

 ...............................................................................................................................................................وهي   

(         رقم ) وبعد موافقة سعادة مدير التعليم بأن لجنة التوجيه واإلرشاد على مستو  المدرسةنفيدكم     

              من  اعتبارالمدة شهر من الدراسة  /ةقد قررت حرمان الطالبف هـ14/      /       وتاريخ

حيث  هـ14/      /         الموافق ....................يومإلى  هـ14/      /         الموافق ..................... يوم

ليه قواعد السلوك وفق ما نصت ع أعاله القرار التي تسبق واإلجراءات المنصوص عليها  طبقت كافة

 والمواظبة.

 التوفيق ,,وهللا ولي 

 

 

  
 

 
 
 

 بعد التوقيع منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,األصليسلم  : ملحوظة

 

 ة املدرسةقائد/

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 توقيع ويل األمر باالستالم

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم



 

 49                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

                           
 

        
 سري

 استمارة استدعاء  جهة أمنية                                                      
 

   ..........................................:  غــــــاسم املبل                               ..............     .................... : ةــــجهـــال          

  ..........................................:  ستدعاءسبب اال               ...........                     .......................: زمن التبليغ         
 

 : ملخص القضية   

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

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

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

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

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

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

    

    

  

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة املدرسةقائد /

 ............................................ /االســـم

 ............................................/التوقيع

 هـ14         /            /          خ ـالتاري
 

............. ................................ :ءباالستدعااسم من قام   

 ...............................................: وظيفــــــــــــته / ها

 .................................................:  ــعالتوقيـــــــــــــ  

 هـ14            /    /                :ـــــخ التاريــــــــــــ 
 

 اخلتـــم



 

 50                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 
 سري

 

 اهلل وفقه                       ..............................................ر عام التعليم مبنطقة مديسعادة      
 اهلل وفقه                      ...............................................      سعادة مدير التعليم مبحافظة     

                                                     

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 ......................................... : بالصف.   .........................................................:  ة/ نفيد سعادتكم بأن الطالب    

     ..........................................:  رقم السجل المدني/اإلقامـــة  ........................................................  : يتهوجنس   

          .......................لدرجةا ت مخالفة سلوكية من/ قد ارتكب 

 ............................. ............................................................................................................................... وهي

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

    

 , ودرست القضيةمباشرة عقب وقوإ المخالفة جنة التوجيه واإلرشاد في المدرسةل اجتمعت عليهبناًء و

 ......................رقم  بمحضر اجتماإ خرجتو وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة ومالبساتها

 هـ14     /      /    وتاريخ 

 .باتخاذ ما ترونه مناسباً حيال ذلك نرفع لسعادتكم المحضر أعاله, ونأمل التكرم 

                                                                     
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                  

 قائد/ة املدرسة

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14:      /         /       التاريـخ 
 

 اخلتـــم



 

 51                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 سري 
 إشعار ويل األمر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................: بالصف .....................................................: ة/ ويل أمر الطالب ملكرما                    

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

  .سلوك والمواظبةنصت عليه قواعد المخالفة سلوكية من الدرجة الخامسة وفق ما بنتكما/  كمبناالرتكاب اً نظر

بتطبيق اإلجراءات هـ 14     /     /   وتاريخ    ............ رقمالتعليم  دة مديرعليه نشعركم بقرار سعا 

 -وهي كما يلي: ةالتي نصت عليها قواعد السلوك والمواظب

  ............الدراسي.... من العام.. .......في الفصل الدراسي ..  شهر :من الدراسة لمدة حرمان الطالب/ة .1

 ..........................................مدرسة أخر  إلى.........................المدرسة من ة/الطالب نقل .2

 درجة. ( 15) الحسم من درجات السلوك   .3

امج وفق برن/ها  في تعديل  سلوكه هملتطبيق برنامج عالج سلوكي يس التحويل لوحدة الخدمات اإلرشادية .4

 .افق مع فترة الحرمانزمني يتو
 

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

        

                                                               
 
 
 
 

 بعد التوقيع منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  األصليسلم  : ملحوظة

 
 
 

 ة املدرسةقائد /

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 توقيع ويل األمر باالستالم

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 اخلتـــم 



 

 52                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 
 سري

 إشعار ويل األمر 
 

 ................................................... بالصف   ................................................:ة/بويل أمر الطال املكرم               

 
 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 

نصت عليه قواعد السلوك  وفق ما ..................... من الدرجةبنتكم مخالفة سلوكية ابنكم / االرتكاب  انظرً 

 اظبة. والمو

بتطبيق   هـ14/           /        وتاريخ   ................................ عليم رقمسعادة مدير الت نشعركم بقرارعليه 

دراسة للعام بنتكم من الابنكم /ا على حرمان  والتي تنص  ةقواعد السلوك والمواظب اإلجراءات وفق

عود يالدراسة عن طريق االنتساب في مدرسة أخر  على أن  منن مكً ي  و  هـ14       - هـ  14   الدراسي  

   في مدرسة أخر .  هـ14       -هـ 14    في العام الدراسي المقبل  طالباً منتظماً 

 .....................................................................التعليمإدارة عليه نأمل منكم مراجعة 

 هحضور , كما يلزممنازل فيها االختبار طالب ابنتكمابنكم /  يؤديسة التي سذلك إلشعاركم بالمدرو

في تعديل   همد لتطبيق برنامج عالج سلوكي يسإلى وحدة الخدمات اإلرشادية بإدارة التوجيه واإلرشا

  ./هاسلوكه

 

 وهللا ولي التوفيق
 

 
 
 
 
 
 

 
                 

                   

 اخلتـــم عبعد التوقي منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,لاألصيسلم  / ملحوظة 

 توقيع ويل األمر باالستالم

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 ة املدرسةقائد/

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
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 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 
 
 

 سري
 إشعار ويل األمر

               
 .................................................. بالصف..................................................................:ة/ويل أمر الطالب املكرم               

 هسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصت عليه  وفق ما  .................................... من الدرجةبنتكم مخالفة سلوكية ابنكم / االرتكاب  انظرً 

 قواعد السلوك والمواظبة. 

  هـ14/       /            وتاريخ ............................/....... سعادة وكيل الوزارة للتعليم رقم نشعركم بقرارعليه 

ام ــدراسة للعبنتكم من الابنكم /احرمان   وهي ةقواعد السلوك والمواظب وفق بتطبيق اإلجراءات

اً طالب يعودعلى أن  التابعة لوزارة التعليم دارات التعليمإ مدارسفي جميع   هـ14      -هـ  14  ي   ــالدراس

 .في مدرسة أخر    هـ14       -هـ        14     ل ـــــــالمقب للعام الدراسي اً منتظم

في نهاية  التعليم ............................................................إدارة عليه نأمل منكم مراجعة 

 إليها بنتكما/ بنكم ا نقلوذلك إلشعاركم بالمدرسة التي سي      هـ14          - هـ  14    العام الدراسي الحالي 

د لتطبيق برنامج بالحضور إلى وحدة الخدمات اإلرشادية بإدارة التوجيه واإلرشا / ابنتكمكمالتزام ابنو

 /ها .سلوكه عديلفي ت همعالج سلوكي يس

 

 وهللا ولي التوفيق ,,

 
 

 
 
 

 

 عبعد التوقي منه في المدرسة ويحتفظ بصورة األمرلولي  ,األصليسلم  / ملحوظة

 املدرسةقائد / ة 

 ............................................ : ســـماال

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 توقيع ويل األمر باالستالم

 ............................................ : االســـم

 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 اخلتـــم
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                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة
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 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

  
 د تعه   

      
 بالصف :                    الطالب /ة :                                            أنا      

 هـ مخالفة سلوكية من  14الموافق     /     /     /....................... بأنني ارتكبت في يوم أقر       

 ........................ الدرجة  

               ........................................................................................................................................................  وهي  

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

 .مستقبالً  أي مخالفة سلوكية وأتعهد بعدم تكرار

وعلى ذلك جرى التوقيع                                                                                    

       

  
 

 
 
 

 
  

 بالصف :              / ة :                                    الطالب  أنا ولي أمر  

          .   ..........................................................................................ي المتمثلة ف  بنتيبمخالفة ابني / ا أ بلغت  
   ...................................................................................................................................................................         
 

 .وسأقوم بالتعاون مع المدرسة في تعديل سلوكه/ها بما يحقق المصلحة العامة   

                                                                                            

 وعلى ذلك جرى التوقيع

    
 
 
 

                
 
 

 ة املدرسةقائد/
 ............................................ : االســـم
 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 : ...................................... /ةاسم الطالب
 : ....................................... عــــــــالتوقي
 هـ14/         /             : خـــــــــالتاري

 ة املدرسةقائد/
 ............................................ : االســـم
 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             :خ ـالتاري
 

 ويل األمر
 ............................................ : االســـم
 ............................................: التوقيع

 هـ14/         /             : خـالتاري
 

 اخلتــم
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 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 
 

 سري                                                                                             
 ــــــــــادةإف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 ........................................ اسم الطالب/ة

 ....................................... عــــــــالتوقي

 هـ14خ      /         /       ـــــــــالتاري
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 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 
 

 سري                                                                             
 إفادات إضافية

   
    O  طالب / ة      O ة معلم /     O أخرى 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 حسب الحاجة للقضية ( )  تصور

 االــــــم ........................................

 التوقيع .......................................

 هـ14/       خ      /         ــالتاري
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 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 
 م السلوكــــــتقوي

 
 

 

 ......................الصف  ....................................... ة اسم الطالب/
 

 

يوم وتاريخ 
 المخالفة

درجة 
 المخالفة

 نوع المخالفة
الدرجة 

 المحسومة
(-) 

الدرجة 
 المسترجعة

)+( 
 كيفية االسترجاع

توقيع 
 الطالب

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     مجموع الدرجات

الدرجة المستحقة للطالب نهاية الفصل 
 الدراسي

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 الختم
 

 الموظف المسؤول/

 
 االسم:

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

 
 :التوقيع

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

 ة المدرسة/قائد/
 

 االسم:
......................................... 

 
 :التوقيع

......................................... 
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 ة للتوجيه واإلرشاداإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 خطاب استدعاء

 

 ........................................ في الصف: المكرم ولي أمر الطالب/ة ................................................
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 الذي وجد بحوزة ابنكم/ابنتكم ............................................. محضر استالم جهاز الهاتف النقال تجدون أدناه 

 .هـ14/     في يوم: ........................... بتاريخ     /     

 . حسب قواعد السلوك والمواظبة, فقدن إحضار الجهاز يعد من مخالفات الدرجة..............................وحيث إ

لمحددة ) (, وبناء على انتهاء المدة اهـ 14تحفظ عليه لمدة ....................... من تاريخ إحضاره )      /      /      

لتحقيق  ؛ونأمل التعاون مع إدارة المدرسة ,ابنتكم مرة أخر ابنكم/  أال يحضره  لكم على لم..................( س

 .  /ةاالنضباط السلوكي لد  الطالب

 شاكــــــــــــــــــرين تعاونكم واهتمامكم,,

 
 

 
 
 

 

 

 محضر استالم
 

 هـ 14التاريخ     /    /                                                     ......................................اليوم:
   

                                        
                                      

                                                    

 
 الختم

 

 

 مالحظات العدد نوعه اسم الجهاز        م

     

     

 ة المدرسةقائد/
 ...........................                       ............ م :ـاالس

  ......................................التوقيع: 

 المسلم/                     
 الموظف المسؤول
            

        ...............................االسم:
 

 ............................التوقيع:

 المستلم/                          
 ولي أمر الطالب

                  
 .............................االسم:

 
 ...........................التوقيع:



 

 59                                    السلوك واملواظبة قواعد –اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  –وزارة التعليم 

 

                            المملكة العربية السعودية
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 : محافظة منطقة / 
  : ـةـــــــــالمـدرس 
 : ــومـــــــــــــــالي 
 : ـخــــــــــــالتاريـ 

 

 
 

 فحمضر إتال

 
 هـ ,  وفي الساعة: .......................      14إنه في يوم: ....................... وتاريخ      /      /      

 ............................................................مع الطالب/ة .................أ تلفت المواد الممنوعة اآلتية والتي ضبطت 

 ....الدرجة ................ وهي مخالفة من هـ14................  في يوم ...................... وتاريخ    /    /    في الصف ..

 -وحسب التفصيل اآلتي :

 
أُتلفيييييييت مييييييين لجنييييييية التوجييييييييه اعيييييييد صيييييييودرت الميييييييواد ولمطلوبييييييية فيييييييي القووتمشييييييييا ميييييييع اإلجيييييييراءات ا

 بالمحضر رقم.................... وتاريخ...................واإلرشاد 
 

 الوظيفة اسم العضو المشارك م
العمل المسند 

 إليه
 التوقيع 

  ة/رئيس  ةة المدرسقائد/  1

  نائب الرئيس البوكيل المدرسة لشؤون الط  2

  عضو ون التعليميةللشؤ المدرسة وكيل  3

  عضو ومقرر الطالبي المرشد  4

  عضو معلم متميز  5

  عضو معلم متميز  6

  عضو معلم متميز  7

 

 وصف المادة الممنوعة م
الكمية / 

 العدد
 مالحظات النوع

     

     

     

     

     

 قائد/ة المدرسة/
 

 .........................................االسم:
 

 ..............................:.........التوقيع

 الختم
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 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

  

 

 نماذج التحويل

 لوحدة الخدمات اإلرشادية
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 بيانات أولية : 
 ............................................................................الجنـسية :  .......................................................................................................................مــر : الع   ......................................................................................................:  االسم

 ..................................................................................الصف:      ..................................................................:  المرحلة    ..................................................................................................المدرسة : 

 .......................................................................................عنوانه : ..................................................................... :  الجوال   .............................................................................ولي األمـر : اسم

  هـ14   /  /    هـ   تاريخ استقبال الحالة :14   /   /  :  اإلحالةتاريخ  .............................................................مصدر الحـــالة : 
   

 

 ( : Problemاملشكلة  ( )الشكوى ) 
 

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

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

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

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

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

  

 ( : Problem Cause أسباب املشكلة )  
 

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

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

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

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

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

 

 :( The Interview and Problem Behavior Descriptionاملقابلة ووصف احلالة )
  

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

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

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

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

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

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

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

 

 "ســــري " 
 طالب/ة حالة دراسة

 رقم الملف:
 

                   الـمرفقات:
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 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

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

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

 ( : Diagnosisالتشخيص ) 
 

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

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

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

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

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

 

 ( :  Recommendations  (التوصيات 
 

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

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

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

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

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

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

 

 :( (Therapeutic programالربنامج العالجي : 
 

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

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

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

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

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

مدير/ة وحدة اخلدمات                                                              األخصائي/ة النفسي/ة
 :اإلرشادي/ة

 ...................................................................................................:االسم                                               ...............................................................االسم : 

 ............................................................................................التوقيع :                                              ................................................. ................................:التوقيع 

   هـ 14   /   /   التاريخ :                                                      هـ 14   /   /   التاريخ : 

 

 

 اخلتم 

 The Psychological Measurements Have Used املقاييس أو االختبارات املستخدمة مع احلالة

 رقم الملف:
 

                   الـمرفقات:
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 ............................................................................الجنـسية :  .......................................................................................................................مــر : الع   ......................................................................................................:  االسم

 ..................................................................................الصف:      ..................................................................المرحلة :     ..................................................................................................المدرسة : 

  هـ14   /   / هـ   تاريخ استقبال الحالة :   14   /   /   : اإلحالةتاريخ  ......................................................................:  جهة اإلحالة
 

 

 ) وصف احلالة ( :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 : ةاإلرشادياملدرسة وفق توصيات وحدة اخلدمات  اخلدمات املقدمة من
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 : ةاإلرشاديلألسرة وفق توصيات وحدة اخلدمات  اخلدمات املقدمة
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
 
 

 "ســــري " 
 بعد تنفيذ البرنامج العالجي طالب/ة تقرير موجز عن حالة

 رقم الملف :
 

 هـ14       /    /     :خ التقريرتاري
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                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 
 مدى التحسن الذي طرأ على احلالة : 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

وحدة اخلدمات  مدير/ة                                                            : األخصائي/ة النفسي/ة
 اإلرشادي/ة

 ..........................................................:.........................................االسم                                               ...............................................................االسم : 

 ............................................................................................التوقيع :                                              ................................................. :................................التوقيع 

 هـ   14   هـ                                                      التاريخ :   /   / 14  التاريخ :   /   /  

                

               

 

 
 

 بعد تلقي احلالة للربنامج العالجي : األخصائي النفسي رأي 
 

 اخلتم 

 رقم الملف :
 

 هـ14       /    /     تاريخ التقرير:
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                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
   

 

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

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

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

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

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

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

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

  بوحدة اخلدمات  النفسي/ة اإلخصائي/ة                                : التوجيه واإلرشاد مشرف/ة                                                : الطالب/ة مرشد/ة         
            :اإلرشادي/ة        
 ............................................................................:::االسم                   ............................................................................االسم :                       .................................................................... : االسم       

 .:................................................................... التوقيع :                 ............................................................................:التوقيع                       ................................................................. : التوقيع       

 هـ  14التاريخ :   /   /                         هـ14التاريخ :   /   /                         هـ 14لتاريخ :   /   /   ا       
 

 

متابعة  إجراءاتو للطالب/ةتوصيات تفعيل الخطة العالجية  ةاإلرشاديبوحدة الخدمات  النفسي/ة خصائي/ةاأليشرح ويوضح  -1

 .وأخذ توقيعهما على ذلك الطالب/ة مرشد/ةرشاد واإلالتوجيه و مشرف/ةل الطالب/ةحالة 

 اإلخصائي/ةبالتنسيق مع  (1)وفق نموذج رقم الخطة العالجية  نفيذلت النفسي/ة اإلخصائي/ة توصيات  الطالب/ة مرشد/ةفعل ي -2

 .ةاإلرشاديبوحدة الخدمات  النفسي/ة

مع  بالتنسيق الخطة العالجية للطالب/ة نفيذلت النفسي/ة اإلخصائي/ة تفعيل توصيات رشاد للمدرسةإلالتوجيه وا مشرف/ة يتابع -3

 .لمدرسةمرشد/ة طالب في افي حال عدم وجود , وذلك ةاإلرشادية الخدمات بوحد النفسي/ة اإلخصائي/ة

 –ة /طالبللالمقابالت الفردية  -الزيارات الميدانية للمدرسة) بالوسائل المختلفة الطالب/ةحالة  النفسي/ة اإلخصائي/ة تابعي -4

 :وفق ما يليذلك مع تسجيل  (لخت ..إالخطابا -سائل النصيةالر -االتصال الهاتفي بالمدرسة -االتصال الهاتفي باألسرة

    لحالة المقدمة  ةاإلرشاديالخدمات )( 4) و( 3)رقم  ا في نموذج/همتابعته سجلللمدرسة ي النفسي/ة اإلخصائي/ةعند زيارة    

 .(ةاإلرشاديمحولة إلى وحدة الخدمات  ة/طالب   

   إجراءات المتابعة ( )2)رقم  ذلك في نموذج لطالب/ةا مرشد/ة دونمدرسة هاتفًيا يبال النفسي/ة اإلخصائي/ةعند تواصل  
 في نموذج ذلك  النفسي/ة اإلخصائي/ة ُيدون اوأيضمع توضيح الهدف من االتصال  ( ة/طالب لحالةمستوى المدرسة  على   
 .(ةاإلرشادية محولة إلى وحدة الخدمات /المقدمة لحالة طالب ةاإلرشاديالخدمات ) (4) و (3) رقم   

 بعد مقابلتهم همعستجد لماوذلك بعد مقابلته ألسرة الطالب لتوضيح  الطالب/ة مرشد/ة مع النفسي/ة اإلخصائي/ةتواصل ي 
وحدة الخدمات  لىمحولة إ المقدمة لحالة طالب/ة ةاإلرشاديالخدمات ( )4)و  (3)في نموذج رقم  األمر مع التدوين إذا لزم  

 .(ةاإلرشادي
 
 

 اخلدمات اإلرشاديةوحدة  درستهامتابعة حالة خطة 

 رقم الملف :
 

 هـ14     : العام الدراسي

                                                                                                           
 

 :ـابعة ـطة املتخ

:  الطالب/ةاسم 

............................... 
 ....................... مكتب التعليم : ................... المدرسة :

 هـ14/    /        : ية تاريخ تحويل الحالة لوحدة الخدمات اإلرشاد

 لتفعيل اخلطة العالجية : بوحدة اخلدمات اإلرشادية النفسي/ة األخصائي/ةتوصيات 
 
 

 ................... : لصف الدراسيا

 (1نموذج رقم )
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                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 (الطالب/ة مرشد/ةالمدرسة )  إجراءات  التاريخاليوم و

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

 طالب/ةحلالة  إجراءات املتابعة على مستوى املدرسة
 وحدة اخلدمات اإلرشادية درستها

 هـ14  العام الدراسي :    .....................الصف :   .................................................: الطالب/ةاسم 

 :التوجيه واإلرشاد  الحظات مشرف/ةم

 (2نموذج رقم )

مع توضيح الهدف من  الحالي النموذج في ذلك الطالبة /مرشد اإلرشادية بالمدرسة هاتفًيا يدون بوحدة الخدماتالنفسي/ة  األخصائي/ةعند تواصل  *

 االتصال .

 : الطالبرشد/ة م

 االسم :.......................

 التوقيع :.....................

 هـ14  التاريخ:  /   /  

 : ة التوجيه واإلرشاد/مشرف

 االسم :.......................

 التوقيع :.....................

 هـ14  التاريخ:  /   /  

 : ة بوحدة اخلدمات اإلرشادية/ة النفسي/األخصائي

 االسم :.......................

 التوقيع :.....................

 هـ14   التاريخ:  /   / 
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 رقم الملف :
 هـ14    :الدراسي العام 

                                                                                                           
 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                     

 

 الصف المدرسة ة/اسم الطالب م
نوع 
 الحالة

 البرنامج العالجي
الجلسات اإلرشادية 

 وتاريخها
المتابعة 
 وتاريخها

 النتائج

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 ة :/ة النفسي/األخصائي

 ..............................................................................االسم : 
  .......................................................................... :................................التوقيع 

 هـ14  التاريخ :   /   /  

 ة إىل وحدة اخلدمات اإلرشادية/حمولة /طالب حلالةاملقدمة  اإلرشادية اخلدمات

 (3نموذج رقم )
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 رقم الملف :
 هـ14    :الدراسي العام 

                                                                                                           
 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 ادواإلرش للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

                            المملكة العربية السعودية

                                                                    (                                      280)  التعليم وزارة

 واإلرشاد للتوجيهة اإلدارة العام
 

 
 

 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

                                                     

 

 الصف المدرسة ة/اسم الطالب م
نوع 

المخالفة 
 ودرجتها

 النتائج المتابعة وتاريخها تاريخ التنفيذ البرنامج العالجي

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

       

 ة :/النفسي  ة/األخصائي
 ...............................................................االسم : 
  ................................................. :................................التوقيع 

 هـ143التاريخ :   /   /   

 ا خمالفات سلوكية/هة لديه/وحدة اخلدمات اإلرشادية لطالب مناإلرشادية املقدمة  اخلدمات

 (4م )نموذج رق

 ة :/ة النفسي/األخصائي

 ..............................................................................االسم : 
  .......................................................................... :................................التوقيع 

 هـ14  التاريخ :   /   /  
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 العربية السعوديةالمملكة 

 ( 280وزارة التعليم ) 

 اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد

 منطقة / محافظة :
 المدرســـــــــــــة :

 ــــــيوم :ـالــــــــــــ
 ــــاريخ :ـالتــــــــــ

 

 

 ةالمرحلتين المتوسطة والثانوي وطالبات طالباإلجراءات الواجب اتخاذها حيال غياب 

   

 

 المتخذ اإلجراء نوع اإلجراء يام الغيابأعدد 
اليوم 

 والتاريخ

توقيع 

 الطالب

توقيع 

ولي 

 األمر

اسم الموظف 

 المسؤول

 أيام متصلة أو  3

 أيام منفصلة 5
 تحويل

الطالبي  لتكرر غيابك فقد حولت إلى المرشدنظراً 

 لدراسة حالتك.
    

 (%10نسبة )

 دون عذر مقبول

 متصلة أو متقطعة

خالل العام 

  الدراسي

 ذارإن -        

 استدعاء ولي األمر-

 دم تكرار ذلكفإننا ننذرك بعنظرا لتكرار غيابك * 

تسليم الطالب استدعاء خطي لولي األمر بالحضور * 

 وتوضيح اإلجراءات المترتبة على الغياب. إلى المدرسة
    

 (%15نسبة )

 دون عذر مقبول 

 متصلة أو متقطعة

ل العام خال

 الدراسي 

 ذار إن-

 استدعاء ولي األمر-

 تعهد خطي-

لوحدة التحويل -

 الخدمات

 نظرا لتكرار غيابك فإننا ننذرك بعدم تكرار ذلك* 

تسليم الطالب استدعاء خطي لولي األمر بالحضور * 

 وتوضيح اإلجراءات المترتبة على الغياب إلى المدرسة

أخذ تعهد خطي على ولي أمر الطالب بانتظام الطالب * 

 بالدراسة.

لمتابعة  الب إلى وحدة الخدمات اإلرشاديةتحويل الط* 

 .حالته

    

 ( %20)نسبة 

 دون عذر مقبول

 متصلة أو متقطعة

ل العام خال

 الدراسي

 استدعاء ولي األمر-

تحويل إلدارة ال-

 التعليم

)إدارة التوجيه 

 واإلرشاد( 

نقل الطالب لمدرسة -

 أخرى

التزام كتابي من ولي -

 األمر

 لولي األمر ذارإن-

األمر بالحضور تسليم الطالب استدعاء خطي لولي * 

 إلى المدرسة.

التوجيه )إدارة الطالب إلدارة  التعليم تحويل  *

 لدراسة وضع الطالب وظروفه.  ؛(واالرشاد

 الرفع لمدير التعليم بعدمدرسة أخرى إلى * نقل الطالب 

في  مر بانتظام الطالباألأخذ االلتزام الكتابي من ولي  *

 الدراسة.

 إنذار بحرمان الطالب منتوقيع ولي أمر الطالب على  *

 .سة والتحويل لطالب منتسبالدراب االنتظام

    

 ( %25نسبة )

 دون عذر مقبول

 متصلة أو متقطعة

ل العام خال

 الدراسي 

 

 الرفع إلدارة التعليم-

التحويل لطالب -

منتسب وفق ضوابط 

 القبول واالنتساب 

 

 

 

إرشادية عن وضع الطالب لتقييم حالته وما قدم له من خدمات  إلدارة التعليم من قبل إدارة المدرسةرفع ال* 

 طلب تحويله إلى طالب منتسب.تربوية وو

نتسب وفق ضوابط دير التعليم بحرمان الطالب من االنتظام في الدراسة وتحويله لطالب مقرار من م إصدار *

 القبول واالنتساب.

 

 

 

 

                                                                                                          

 قائد/ة المدرسة: 

 التوقيع:                                                                                                           

 العام الدراسي الصف اسم الطالب
   

 الختم                  

 ورد فيها من أحكام.   في المواظبة( وتنفيذ ما ضرورة االطالع على المادة الرابعة )أحكام عامة 

   =  األيام الفعلية للدراسة  [   ×  نسبة الغياب] عدد أيام الغياب 

     100 




