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 مشروع القرار الوزاري الجديد بشأن الئحة االنضباط المدرسي

 
 مالحظات المقترحالنص 

 قرار وزاري

 2016رقم )   ( بتاريخ  /  /

 بشأن: الئحة االنضباط المدرسي

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:

 بعد االطالع على الدستور،

  التنفيذية، والئحته 1979 لسنة (43) بالقانون رقمالصادر  المحلية االدارة نظام قانون  وعلى

 والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 1981 لسنة (139) رقم بالقانون  الصادر التعليم قانون  وعلى

 الجامعي، قبل للتعليم األعلى المجلس بإنشاء 1981 لسنة (523) رقم الجمهورية رئيس قرار وعلى

 والتعليم، التربية وزارة بتنظيم 1979 لسنة (271) رقم الجمهورية رئيس قرار وعلى

 ،2015 لسنة (1050) رقم الوزراء مجلس رئيس قرار وعلى

 المدرسي، الزي  بشأن 1994 لسنة (113) رقم الوزاري  القرار وعلى

 الطالب، سلوك تقويم بشأن 1998 لسنة (515) رقم الوزاري  القرار وعلى

 المدارس، في العنف منع بشأن 1998 لسنة (591) رقم الوزاري  القرار وعلى

 التدخين، منع بشأن 2001 لسنة (92) الوزاري رقم القرار وعلى

 المدارس، داخل واالنضباط النظام حفظ بشأن 2014 لسنة (234) رقم الوزاري  القرار وعلى
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 المدرسي، االنضباط الئحة بشأن 2015 لسنة (179) رقم الوزاري  القرار وعلى

 الصالح العام،وتحقيًقا لمقتضيات 

 :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
 المادة األولى:

ن المعلمين، واألخصئئئائييو حقوق وواجبات ومسئئئئوليات الطالب، ويولياء األمور،  في تحديدُيعمل بأحكام الالئحة المرفقة 
دارة المدرسة تجاه الطالب،  ،النفسيين واالجتماعيين جراءاتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . العالج والتأديب ومخالفات الطالب وا 

 

 المادة الثانية:

 بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة من: الحماية المدرسيةتشكل لجنة  .1

 رئيًسا مدير المدرسة.  

 .نائًبا رئيس مجلس اآلباء واألمناء والمعلمين.

 يمين سر يخصائي اجتماعي يحدده الموجه الفني المختص.

 عضًوا وكيل شئون الطالب.

 عضًوا يمين اتحاد الطالب.

يحد المعلمين ويتم اختياره باالنتخاب الحر بين 
 المعلمين.

 عضًوا

 ًواعض إخصائي نفسي إن وجد.

 تختص اللجنة بالمهام المنصوص عليها في الئحة االنضباط المدرسي. .2

يكون اجتماع اللجنة مرة واحده شئئئئئئهرًيا على األقل، يو كلما دعت الضئئئئئئرورة الى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة، ويكون  .3
 اللجنة، وانتظام اجتماعاتها. عنمدير المدرسة مسئواًل عن تنفيذ القرارات الصادرة 

اللجنة اجتماعاتها وتحافظ على سئئئئئئئئئرية يعمالها، وتعره تقرير شئئئئئئئئئهري على لجنة الحماية الفرعية با دارة توثق  .4
 التعليمية.
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 المادة الثالثة:

 تشكل لجنة الحماية الفرعية با دارة التعليمية من: .1

 رئيًسا مدير ا دارة التعليمية.  

 نائًبا رئيس مجلس اآلباء واألمناء والمعلمين.

 يمين سر يول التربية االجتماعية.موجه 

 عضًوا مدير الشئون القانونية.

 عضًوا موجه يول التربية النفسية.

 عضًوا مدير شئون الطالب با دارة.

 بمراحل التعليم:يمين اتحاد الطالب با دارة 
" العئام  الثئانوي  –ا عئدادي  –االبتئدائي )
 (.الفني " –

 عضًوا

 في الئحة االنضباط المدرسي. المنصوص عليهاتختص اللجنة بالمهام  .2
يكون اجتماع اللجنة مرة واحده كل شئئئئهر على األقل يو كلما دعت الضئئئئرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة ويكون  .3

 مدير ا دارة التعليمية مسئواًل عن تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وانتظام اجتماعاتها. 
 افظ على سرية يعمالها، وتعره تقريرها عقب كل اجتماع على مدير المديرية التعليمية.توثق اللجنة اجتماعاتها وتح .4

 

 المادة الرابعة:

 ، كما ُيلغى كل حكم يو نص يخالف يو يتعاره مع يحكام هذا القرار.2015( لسنة 179) رقم لغى القرار الوزاري يُ 
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 المادة الخامسة:

كٌل فيما  –وعلى جميع الجهات المعنية المصئئرية، وُيعمل به من اليوم التالي لتارين نشئئره، ُينشئئر هذا القرار في الوقائع 
 .تنفيذه –يخصها 

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

 أ.د/ الهاللي الشربيني

 

 الئحة االنضباط المدرسي

 أولياء األمورالمحددة لحقوق وواجبات ومسئوليات الطالب و 

 و العاملين بالمدرسة

 ومخالفات الطالب وإجراءات العالج.

  مقدمة:

انطالًقاااااااص وااااااات باااااااعل م اعل اليع ااااااااى مالير ااااااااي مالير ااااااااي ال نااااااا    ااااااا  يااااااام  ع    اااااااى ير اوااااااااى 
جصذباااااى توناااااى يا ااااالي  ااااايمعمص  ااااا  جراااااو الطصلااااا  ا ااااايوي  برو ااااااى الاااااير ي مماااااذا    يب ااااا      ااااا  

ما نضااااااااابصلم اضاااااااااوت ل ور ااااااااي مالطصلااااااااا  الب اااااااام    ااااااااا  الب ااااااااام م متيا  جاااااااام وااااااااات ا لياااااااا اي 
الماجبااااااصمك لياااااايونت الويع ااااااى واااااات ال اااااااصي  اااااايمعمص اليع اااااام  مال اواااااا   مالر واااااا ك  لااااااي  ي اااااان و 

 ال  مك ال  اي وت خال  ا نضبصل الذاي  ل طال  ياخو مخصعج الويع ى.

 

 أهداف الالئحة:

الطال      يب    النوم ا جيوص   ماألكصياو  يم  ع    ى ويع اااااااااااااااى اونى ميا وى ي اااااااااااااااص ي  .1
ال اااااااااااااابا م مي اااااااااااااااص يمي     قصوى  القصم   جص اى قص وى     الوميل ما بيعاي الويبصي  و  

 اآلخعيت.
ير ي  ال اااااا مناصم ا  جص اى مالبي وت ال اااااا مناصم ال اااااا  اى الي  يرعء الطصل  ال  ا جعا ام  .2

 0اليأي  اى

 الويبصي    ت الور و ت ما ياعل الويع اى مالطال .يي اي قاي الي صو  ما بيعاي  .3
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 يب    ا نضبصل الويع   لجوا  الوعابو الير اواى. .4

 الواجبات والحقوق والمسئوليات وفق الئحة االنضباط المدرسي

 المدرسة إدارة واجبات

 المراحل: متعددة بالمدارس الوكالء أو المدرسة، وكيل المدرسة، مدير

 قيعايلي. ا يثوصع للي  يا  مالذ  مالور و ت ل طال  الونص   الونصخ يم  ع 
 البي ثى. مالي ناصم الوخي  ى الير اي م ص و يم  ع 
 المظا  . ما  ي عاع بصألوت ما رعمي ظعم لي  عا   بوص الور و ت و نالم ورصلجى 
    مالماجبصم الب م        نلي اليو    م يي الور و ت و  اليرصوو    الريالى يب. 
 الويع اى     الو نالم الومجميل ل روو     ب لص.  البوصاى لجنى اطالع 
 خبصعمي وب طه   غى الويع ى ب اص صم األومع تملاص  يرعيف  .  لص  يري و ت   جعا   مع ما 
   وت ي ً   ال  اااااااام  ياخو ا  جص   اليلذ   ت ااااااااصل   ا اااااااايخياي نا اى     الور و ت م   ع 

 .الن    تم ال ين  الر ص 
 ث عمت  ووت الير اواى الونظموى خصعج وت ت ااااااخصل ت  ا اااااايبرصي تم الال وى ا جعا ام ايخصذ  

 الير اواااى تم الوبااصن  تم الغ ع ووي كااصم      يراايمت  تم الروااو ارعق مت  تم ا ضااااااااااااااطعابااصم
 األ خصل الذ ت ابضعمت ل ويع ى للي     ي   و  المظا ى الط اراى ل ويع ى.

    بوص   لص وت ب م  مماجبصم ما  ياي  ااجو ب ااع الوخصل صم  الويع اا  ا نضاابصل   بى يط
 .ال ص رى ماأل صل   المقص اى مالرالجاى يجصملص

  ال اااااااوص   يخم  تملاص  األومع  ل  الويع اااااااى لويصبرى ت نص لي    الوما  ي الي   يي يبي يمص وت
  بظع ال اااوص  ألملاصق و  ياعل الويع اااى  اااعيطى تت ييي الو ص  ى ياخو وني  وي ع الويع اااى ماا 

 .   أل بص  وبييل مبصي ص  و   األومع بصليجم  ياخو البجعام اليعا اى 

     ل  الويع اااااااااااااى وعاجرى مي  اي  ااااااااااااا مك الطال  يجص  برضااااااااااااالي البرء تثنص  ذمص لي وت ما 
 البص الم الويع اىم م   تثنص  ووصع ى األن طى الويع اى ياخو مخصعج الويع ى.
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 صطاى لكو طصل  وخصلفم مالي صعيع اليمعيى الال وى مع رلص  ل  ا ياعل ا يوصي ال اااجالم ا نضاااب
 الير اواى.

  خطصع تملاص  األومع    ت ااااااااااااااعع مقم وونت بصلى يرعء الطصل  ألذي ني جى  اااااااااااااا مك   ع 
 و  م . 

 (  اااااااااااااااص ى بصلر مبصم اليأي  اى طبً ص لال بى 48 بالغ مل  توع الطصل   ي عيع ونيم  خال  )
  لص مب ه    اليظ ي وت الر مبى.ا نضبصل م ت بص

  وو اب اااص اصم بصلوخصل صم     الو ااايماصم الوخي  ى ممضااا  ال ااااص اااصم الرالجاى    بصلى 
 يكعاع الوخصل ى و  ا  يرصنى بص خ ص   ا جيوص   بصلويع ى.

   م   ى يعامص  ياعل الويع ى.ضوصت ايصبى ال عاوج الير اواى ل طال  الذ ت يي مق لي بأ 

   ف األم      ال ااااااااااابصلن ااااااااااابى ل وعب ى الثصنماىك  يي يط    نظصي ي اااااااااااج و الغاص  ا لكيعمن
م ثي طال  ال ااااااااف الثصن  الثصنم     الرصي اليعا اااااااا  الذ    اهم 2016/2017الثصنم  ل رصي 

 مال ف الثصلث الثصنم     الرصي الذ     لوص.

 االجتماعي والنفسي: اإلخصائي واجبات

 ا جيوص   توصنى لجنى البوصاى الويع اى. يمل  األخ ص    -

يمث   جوا  اجيوص صم ال جنى م وو ب ع  لع  بصلو نالم الومجميل ياخو الويع ى مي ياي  -
  يا و ل يغ       مذ  الو نالم لوماجليلص.                 الالو يعبصم م 

   ياي الي عيع ال لع  الذ   ع   ل جنه ال ع اى. -

 ا خ ص   ت ا جيوص   ت م عضلص     ال جنى.ي    الي صعيع وت  -

 ي مل ت ضص  ال جنى لالجيوصع ممض  جيم  األ وص . -

الين ااااااااااا   ما بصلى  ل  نو وت وني  الخيوى ا جيوص اى الويع ااااااااااااى بص ياعل الير اواىك  يخصذ  -
 ا جعا  الونص  .

 ى.ال  مناصم ال   ا  ياي الخطى مال عنصوج ال ون  لير ي  ال  مناصم ا  جص اى مالبي وت  -

 ع   م   الطال   ماجبصيلي مب مقلي. -
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 ي    الو نالم الوير  ى بصلطال  الوخصل  ت مال اصي  يعا يلص ممض  خطى ل ييخو. -
ي    ال ااااااااااانصمي الوير  ى  مقص   ا  ذا  ال ين  تم الن  ااااااااااا  تم ت  انيلصك لب م  الطصل  ياخو  -

 ان ت ما جعا ام الونظوى لذلك.الويع ى مايخصذ ا جعا ام الال وى م ً ص ل  م 
   ياي  جالم ا نضبصل ل طال  الوخصل  ت و  اليأك ي     و يت ال عيى اليصوى. -
بصليلي  ل  ال جنى  يخصذ ال عاع. -  ع ي بص م الطال  الورعض ت ل خطع ما 

 . اليرصوو و  البص م ال  مناى الن  اى مين  ذ ال عاوج الرالجاى الخص ى  يري و ال  مك ل طال -
 حقوق الطالب:

  الوضاااااصا صمم  ماليبعش اليو    وت مخصلاى الير اواى ل رو اى ميا وى تونى ير اواى    ى    الب 
 ل طال . مالعابى الن  اى ال نع   األوت ميب   األ و  مالير  

  ثالثصل ال ااااف مبي  العمضااااى وت الرصوى الوياعس    وجصن  ير اي     الب اااام     الب 
 الثصنم .

 ن ااااخى      اااا   الب اااام  أل  يو    تم ي عي  يمت  الويبصي  ا بيعاي     ال ص وى الورصو ى 
 .ال  م   ني الويع   ا نضبصل مقما ي   بى وت معقاى تم  لكيعمناى

 الويع ى اياعل ق و وت الطال  م جالم ل اصنصم مالخ م اى ال عيى يما ع. 
    و ماألكصيا ما جيوص   ال اااااااااخ ااااااااا  النوم ليب    مالن اااااااااص   ماليمج لصم ا ع اااااااااصيام ي 

 .ال  اي مالبع   مالولن 
  ملاىالنظصي مالو  وت  طصع مالير اواى    الويع اى األن طى مووصع ى الير  ع بعيى    الب . 
 اخعيم  ل  وي ع  جعا ام ت  وت تم  ااااااااااااااجاليه    ي  ي الي  اليأي  اى ا جعا ام وت اليظ ي 

الوخيل    وم  ي  ص يه خوس   عل  مًوص وت يصعيخ  خطصع  بص جعا  وي عيى اليع اى مالير اي 
 .اليأي    ال صيع ضي 

 بصلويع ى الرصو  ت مجوا  ماآلبص  مالور و ت الطال    ت الويبصي  بص بيعاي ال رمع. 
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 بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية:

  2016/2017اليعا   ييط   الال بى     طال  ال ف األم  الثصنم  ا يبصًعا وت الرصي. 
    2017/2018يط   الال بى     طال  ال ف الثصن  الثصنم   ا يبصًعا وت الرصي اليعا. 
    2018/2019يط   الال بى     طال  ال ف الثصلث الثصنم  ا يبصًعا وت الرصي اليعا. 

ييي  ثصبى نو طصل    ي ي بصلوماظبى     البضااااااامع ما نضااااااابصل ال ااااااا من   خوس يعجصم  يي 
 ي  اولص     النبم اليصل :

 ثالث يعجصم ل وماظبى مالبضمع نوص    : -
 نسبة المواظبة على الحضور الدرجات الممنوحة خالل العام الدراسي

 %100 ل   %95وت  يعجصم 3
 %95 ل  تقو وت  %90وت  يعجيصت

 %90 ل  تقو وت  %85وت  يعجى مابيل
 وخصل صم وت الو يمي الثصلث(.يعجيصت لالنضبصل ال  من  )لوت لي  عيك  تاى  -

 مسئوليات الطالب:

 الوبييل. اليمق يصم    بصنيظصي اليعا اى مال  م  الويع ى  ل  البضمع 
 الويع ى متجل ل الكي   الوى     الوبص ظى. 
 الويع ى مو ن  ال  و وت مالخعمج اليخم  ب أت الويع ى ير اوصم ايبصع. 
 ياعل ا نضاابصل مقما ي ب اااص ااصم ا لي اي مالير اي   اىاليع  م اعل مضااريلص الي  الخص ااى ال اا مك ما 

 .مالير اي ال ن 
  الويع ى ياخو ونلي يط   الي  ماألن طى مالماجبصم ماأل وص  الولصي اكوص. 
 ل لص  ابضعمت  الذ ت تم الويع ى    مالرصو  ت األخعيت مووي كصم الويع ى ووي كصم ابيعاي . 
 ىالويع  لووي كصم  موص  تم يروي ني جى يبيث ي  اصم ام خ ص ع تاى  ت الو  ملى يبوو. 
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 مايمالو مالر صق ع مالوخيعام مالييخ ت ا  اااااااا بى وت خصلاى الويع ااااااااى    ى جرو    الو ااااااااص يل 
 .الكبملاى

 ب مقلي.     الطال  ب م     ي لي تونى    ى الير اي    ى جرو 
  ما  جص اى.  رصلى مب معل مابيعاي بأي  بصلويع ى الرصو  ت مجوا   وال لي و  اليرصمت 
 م راًل  قمً   مت نصللص  معمص بنص ى ال صب ى األ رص   ت ا  يرصي. 

 حقوق أولياء األمور:

 اليعا اااااااا  وت خال  اليما ااااااااو و   ميب اااااااا  لي م اااااااا مناصيلي األ نص  مانيظصي بضاااااااامع ويصبرى
 الويع ى.

 مالاصم ين  ذمص الويع اى الضمابط     ا طالع. 
 ما طالع ل طصل  يأي  اى  جعا ام ا  ايخصذ بصلى    الويع اااااااااااااااى  ياعل يظ وصم ي ياي     

 . ىالويع  للص اليصب  الير اواى ا ياعل  ل  األوع ع   األومع ألملاص  ماونت اليظ ي ني جى
  اآلبص   وج س     الويع اااااااااااااا  ا نضاااااااااااااابصل وجص     الاصم تم  جعا ام تم ت نصع ت  طع

    لص. مالعي لونصق يلص ماألونص  مالور و ت

 

 مسئوليات أولياء األمور:

  ىم  ب ب ما ي الطصل  الي اي لضااااااااااااااوصت الويع اااااااااااااااى    الرصو  ت مجوا  الور و ت و  اليرصمت 
 .الويع   ا نضبصل

 بصنيظصي. ل ويع ى الطصل  بضمع لضوصت الونص بى الييا  ع نص ى ايخصذ 
 موص    ام يروي ني جى ال  ي تم ل ي ف الويع ااااااااااااااى ووي كصم يرعء بصلى    الو اااااااااااااا ملاى يبوو 

 . الطصل 
  الذاي ( ا نضبصل )و  ملاى الطال  مير اي ليب    الويع ى و  اليرصمت. 
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 مالحظات المقترحالنص 

 نلص اى. ب معل الويع ى  ياعل  ت ي يع الي  اليأي  اى ال عاعام ين  ذ 
 و  ا ي ص  تم الويع اااااى  ياعل ق و وت الوبييل األمقصم    بصلويع اااااى ا ي اااااص      البعل 

  ي و. وم ي     الويع ى
 الويع ى.  ل  البضمع الويع اى ا ياعل ط   بصلى    الويع ى قعاعام ين  ذ 

 مسئوليات وصالحيات المعلمين:

   الوبص ظى     النظصي ما نضااااابصل   ت الطال  البصضاااااعيت تم الو اااااصعن ت    األن اااااطى الي
 خصعجلص. يع صمص تم يما      لص الوي عيى  ما  ياخو الويع ى تم

 .  ي ياي ا بيعاي ل طصل     ضم    بى ا نضبصل الويع 
  ا اااااااااااايخياي  جعا ام يع ماى ل ييخو الوبنع ل وبص ظى     األوصت ماألوت مالنظصي ما نضاااااااااااابصل

الويع ااااااااااااا  و  وعا صل ا  ااااااااااااايخياي الوييعج لةجعا ام اليع ماى طبً ص لبيل م ااااااااااااايل الوخصل صم 
 لي  اوع  لص الطصل .ال  مناىم موعا صل وعابو النوم ا

 .ي ياي ي عيع لوي ع الويع ى ب أت ال  مك   ع الو  م  ل طصل  طبً ص ل نومذج الوري لذلك 
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 المخالفات وإجراءات العالج:
 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

ل
ألو

 ا
ى

تو
س

لم
 ا
ت

فا
خال

م
 

التأخر العام اليومي عن  -1
بدء  –ابور الصئئئئئئبا  )ط

عن  –الحصئئئئئئئئئة األولي 
يكثر  بعه الحصئئئئئئئئئص(

مئئئئن ثئئئئالي مئئئئرات فئئئئي 
 .الشهر

 بالطالبحي تالفى يسباب تأخر  -
 في الصبا .

التنبيئئئه على الطالب بئئئا ذاعئئة  -
المئئدرسئئئئئئئئئيئئة بئئاالنتظئئام وعئئدم 
التئئئأخير في حضئئئئئئئئئور طئئئابور 
خطار يولياء األمور  الصئئبا ، وا 
بتئئئأخر يبنئئئائهم في كراسئئئئئئئئئئئات 

 المتابعة مع يولياء األمور.
األخصئئئئئئئئائي تحويل الطالب إلى  -

 للوقوف؛ االجتماعي يو النفسي
من خالل  المشئئكلةعلى يسئئباب 

 .األخصائي االجتماعي(

الحرمئئئئان الممقئئئئت من بعه  -
المميزات التي تقئئئئئدم للطالب 
مئئثئئئئئل، الئئرحئئالت، والئئزيئئئئئارات 
الميدانية، وبعه األنشئئئئئئئئئطة 

 الرياضية، والحفالت...الن.
إعداد لوحة في مكان واضئئئئئئح  -

بالمدرسة، يسجل فيها يسماء 
الئئطئئالب الئئمئئخئئئئئالئئفئئيئئن و ئئيئئر 

 . المنضبطين لفترة ممقتة

بعئئدم  الطئئالئئبيخئئذ تعهئئد من  -
تكرار التئئئئئأخر، يو الغيئئئئئاب، 
تدعاء ولى األمر ويخذ  واسئئئئئئئئئ

 تعهده بذلك.

تحويل الطالب للجنة الحماية المدرسئئئئية 
 التخاذ االجراءات التالية:

تخفيه درجة سئئئئئئلوك الطالب بنسئئئئئئبة  -
10%. 

 محددةإنذار يول الطالب بالفصئئئئل لمدة  -
عالم ولي -يسئبوع) ، يمره يسئبوعين(، وا 

بالنسئئئبة لمرحلة  مع إمكانية إعادة قيده
 (.التعليم الثانوي)عام، وفني

عالم ولى  - إنذار ثان للطالب بالفصئئئل، وا 
 األمر بشأنه.

فصئئئئئئئئل الطالب وال يسئئئئئئئئمح له بالعودة  -
للمدرسئئئئئئئئئئة إال بعد دفع  رامة تحددها 

 اللجنة حسب القانون.

 

بئئدون  الغيئئاب المتكرر -2
)يكثر من  عئئذر مقبول

 مرتين في الشهر(.

بحئئئي تالفى يسئئئئئئئئئبئئئاب  يئئئاب  -
 .الطالب

تحويل الطالب إلى األخصئئئئئئئئائي  -
 االجتماعي لدراسة المشكلة.

مر بئئالغيئئاب ومئدة ابالغ ولي األ -
 .الغياب

 

الحرمئئئئان الممقئئئئت من بعه  -
المميزات التي تقئئئئئدم للطالب 

 والئئزيئئئئئارات الئئرحئئالت،، مئئثئئئئئل
 الميدانية، وبعه األنشئئئئئئئئئطة
 الرياضية، والحفالت...الن.

يخئئئئذ تعهئئئئد كتئئئئاب على ولي  -
 األمر بعدم تكرار الغياب.

تحويل الطالب للجنة الحماية المدرسئئئئية 
 التخاذ االجراءات التالية:

إنذار يول الطالب بالفصل لمدة محددة)  -
عالم ولى يمره- يسئئئبوع  ،يسئئئبوعين(، وا 

سئئئبة لمرحلة مع إمكانية إعادة قيده بالن
 (.وي)عام، وفنيالتعليم الثان

عالم ولى  - إنذار ثان للطالب بالفصئئئل، وا 
 األمر بشأنه.
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 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

تخفيه درجة سئئئئئئلوك الطالب بنسئئئئئئبة  -
10%. 

فصئئئئئئئئل الطالب وال يسئئئئئئئئمح له بالعودة  -
للمدرسئئئئئئئئئئة إال بعد دفع  رامة تحددها 

 .اللجنة حسب القانون 

ل
ألو

 ا
ى

تو
س

لم
 ا
ت

فا
خال

 م
بع

تا
 

عن  الطئئئالئئئبتقصئئئئئئئئئير  -3 .3  
 الواجبات المدرسية:

)عئئئئئدم اداء الئئواجئئبئئئئئات 
عدم احضار  –المدرسية 

االدوات المدرسية )الكتب 
الئئئئئدراسئئئئئئئئئيئئئئئة، واألدوات 
 –الخاصئئئئئة باألنشئئئئئطة( 

عدم التزام الطالب بالزي 
 المدرسي ...... الن(.

ولي  ،الطئئالئئب، المعلم)مقئئابلئئة  -
 .(األمر

 .دراسة ابعاد المشكلة -
 .معالجة اسباب المشكلة -

 

 

 

 

النشئئئطة الحرمان الممقت من ا -
مر المدرسئئية مع ابالغ ولي األ

 .بذلك

 

 

 

 

من درجات السئئئئئلوك مع اعالم الحرمان  -
 .مرولي األ

 

-  

عئئئئئدم االلتزام بئئئئئالمظهر  -4
العام المناسئئئئئئئئئئب للبيئة 

 المدرسية.

مقئئابلئئة الطئئالئئب والتعرف على  -
يسئئئئئئئئئبئئئاب عئئئدم االلتزام بئئئالزي 

 المدرسي.

تحويل الحالة الى االخصئئئئئئائي  -
 .االجتماعي لدراسة الحالة

 

لجنئئئة الحمئئئايئئئة تحويئئئل الحئئئاالت الي  -
 المدرسية.

-  

االضرار بالبيئة المدرسية  .5
اوراق  –)رمي مخلفئئئات 

عئئئئئئدم االهئئئئئئتئئئئئئمئئئئئئام  –
 .بالنظافة.... الن(

ابئئالغ ولئئى االمئئر بئئمئئئئئا تئئم و  -
 اصال  ما اتلفه.

تحويل المشئئئئئئكلة ل خصئئئئئئائي  -
 االجتماعي لدراستها.

الئئحئئرمئئئئئان مئئن االنشئئئئئئئئئئطئئئئئة  -
 .المدرسية ممقتا

 .ولي االمر بعدم التكراراخذ تعهد من  -
اشتراكه في بعه االنشطة التي تساهم  -

 في تعديل سلوكه.
 

-  
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 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

ي 
ان
الث

ى 
تو

س
لم

 ا
ت

فا
خال

م
 

دراسئئئئئئئة المشئئئئئئئكلة من مختلف  - الهروب من المدرسة. .1
 وثهاجوانبها لمعرفة ظروف حد

وتوعية الطالب بمسئئئئئئئئئئولياتهم 
 تجاه مستقبلهم ومدرستهم.

دمج الطئئئئئالئئئئئب كثير الهروب  -
وفق ميوله  بأنشئئئئئئطة مدرسئئئئئئية

 ور باته.

انذار الطالب وابالغ ولى األمر  -
ثبئئئات ذلئئئك في السئئئئئئئئئجالت  وا 

 المخصصة للمخالفات.

تحويئئئئل الطئئئئالئئئئب للجنئئئئة الحمئئئئايئئئئة 
 المدرسية التخاذ االجراءات التالية:

نئئئئئئذار يول الطالئئئئئئب بالفصئئئئئئل لمئئئئئئدة ا -
عئئئالم  محئئئددة) يسئئئبوع ئ يسئئئبوعين(، وا 

 ولى يمره. 
عالم -  ولى إنذار ثان للطالب بالفصئئئل، وا 

 األمر بشأنه.

تخفيه درجة سئئئئئئلوك الطالب بنسئئئئئئبة  -
15%. 

فصئئئئئئئئل الطالب وال يسئئئئئئئئمح له بالعودة  -
للمدرسئئئئئئئئئئة إال بعد دفع  رامة تحددها 

مع إمكئانيئة ، اللجنئة حسئئئئئئئئئئب القئانون 
إعئئادة قيئئده بئئالنسئئئئئئئئئبئئة لمرحلئئة التعليم 

 )عام ، وفنى(. الثانوية

 

: إتئئئئئالف الئئئئئتئئئئئخئئئئئريئئئئئب .2
ممتلكات الممسسة من: 

الجئئدران، )الكتئئابئئة علي 
قطع اللوحات يو كسئئئئئئر 
الئئئئئئنئئئئئئوافئئئئئئذ واألبئئئئئئواب 

 .جهزة(والكراسي واأل

اسئئئئئئئئئتئئدعئئاء ولى يمر الطئئالئئب  -
بإصئئئئئئئئئال   مة  يات يو التلوالزا ف

دفع قيمتهئئا ويخئئذ تعهئئد كتئئابي 
 علية بعدم التكرار.

 

تحويل المشئئئئئئكلة ل خصئئئئئئائي  -
 .االجتماعي والنفسي

تنفيئئذ انشئئئئئئئئئطئئة عالجيئئة مع  -
 .المشكلة صاحب الطالب

الطالب للجنة الحماية المدرسئئئية تحويل  -
 للنظر في فصلة.

-  

ساءة استخدام االجهزة إ .3
الئئتئئي تئئعئئوق الئئعئئمئئئئئل 

التحفظ علي الجهئئئاز لنهئئئايئئئة  - .اخطار ولي االمر -
 .الدراسيالفصل 

  - .حرمان الطالب من درجات السلوك -
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 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

ا  دارة بالمدرسئئئئئئئئئة طبقً 
 –الصئئئئئئئئئف )المحمول 
 – الحواسئئئئئئئب المحمولة

 .الن(0000

اخئئئذ تعهئئئد كتئئئابي عليئئئه بعئئئدم  -
احضئئئئئئئئئئئئئار الجهئئئئاز من قبئئئئل 

 .االخصائي

يام مع حرمانه من ة يفصئئئئئئئله لمده ثالث - 
 الجهاز.

 

 

 

ث
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
 ا
ت

فا
خال

م
 

التوجيه واالرشاد من قبل المعلم  - السلوك العدواني .1  
واالخصئئئئئئئئئئئئئئائئئي االجئئتئئمئئئئئاعئئي 

 .والنفسي

دمج الطئئئئالئئئئب بئئئئاألنشئئئئئئئئئطئئئئة  -
 المدرسية وفق ميوله ور باته.

واخذ تعهد استدعاء ولي االمر  -
 .كتابي عليه بعدم التكرار

عره الطئئئالئئئب على لجنئئئة الحمئئئايئئئة  -
المدرسئئية للنظر في فصئئله او نقله الى 

 .مدرسة اخرى وفصله في حالة التكرار

-  

السئئئئئئئرقة واالسئئئئئئئتيالء  .2
 علي ممتلكات الغير

دراسئئئئئئئئئئئة المشئئئئئئئئئكلئئة من قبئئل  -
 والنفسي. االخصائي االجتماعي

 .ارجاع الممتلكات المسروقة -

واتخاذ  مرولي األاسئئئئئئئئئتدعاء  -
 الالزم.

بناء علي دراسئئئئئئئئئة الحالة يترتب عليه  -
مكتئئئب الخئئئدمئئئة حئئئالئئئة إلى تحويئئئل ال
 .المدرسية

-  

مئئع اسئئئئئئئئئئئئئاءة األدب  .3
 .العاملين بالمدرسة

توجيئئئئئه وارشئئئئئئئئئئئئئئاد من قبئئئئئل  -
االخصائي االجتماعي مع ابالغ 

 .ولي االمر وتقديم االعتذار
اخئئذ تعهئئد كتئئابي علي الطئئالئئب  -

وولي امرة مع فصئئئئلة يوم واحد 
 .يامإلى ثالثة ي

تخفيه درجة سئئئئئئلوك الطالب  -
 .%20بنسبة 

 خمسئئئئئئئئةفصئئئئئئئئل الطالب لمدة  -
 .عشر يوم

الى لجنئئة الحمئئايئئة للنظر في  ا حئئالئئة -
 .فصله او نقله لمدرسة اخرى 

-  
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 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

العنئئئئئئئئئئئئئئئف: )مئئئئئئئئئئئئئئئن  .4
مئئئر( الطالئئئبل ولئئئي األ

ضئئئئئئئئئئئئئئد العئئئئئئئئئئئئئئاملين 
 .بالمدرسة

الطئئئئالئئئئب الي اللجنئئئئة احئئئئالئئئئة  -
الفرعيئئة بئئا دارة لنقئئل الطئئالئئب 

 .من المدرسة
اتخاذ االجراءات القانونية ضئئئئئد  -

 .من قام باالعتداء

في حالة التكرار في المدرسئئئئئة  -
المنقول اليهئئئئا يتم فصئئئئئئئئئئئئئل 
لب لمدة عام دراسئئئئئئئئئي "  الطا

 .تعليم ثانوي"

اتخاذ االجراءات القانونية ضئئئئئد من قام  -
 .باالعتداء

-  

إيئئئئئئئئذاء الئئئئئئئئنئئئئئئئئفئئئئئئئئس  .5
تناول  –والذات:)تدخين 
رسئئئئئئئئم  –مواد مسئئئئئئئئكرة 
حمئئل يو  –األوشئئئئئئئئئمئئة 

تنئئئئئاول المواد المخئئئئئدرة 
 .... الن(.

دراسة الحالة من قبل االخصائي  -
االجتماعي واألخصئئائي النفسئئي 

 ووضع برامج عالجية.
 

 

عالمه  - اسئئئئئئتدعاء ولي األمر وا 
 مكتئئابي بعئئد خئئذ تعهئئدبئئذلئئك وي
 .التكرار

ا حئئئالئئئة إلى لجنئئئة الحمئئئايئئئة  -
المدرسئئئئئئئئئية للنظر في تحويل 
الحئئئالئئئة إلى مكتئئئب الخئئئدمئئئة 

 المدرسية.

 

 

تحويئئئل الحئئئالئئئة إلى مكتئئئب الخئئئدمئئئة   -
 المدرسية.

 

 

 

 

 

-  
 

 

 

 

 

ث
ثال
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ى

تو
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لم
 ا
ت

فا
خال
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بع

تا
 

 الغش في االمتحانات .6  

 امتحانات النقل .ي
 

 

يحرر محضر  ش من المشرف  -
الئئيئئومئئي واخئئطئئئئئار ولئئي االمئئر 

وحرمئئان الطئئالئئب من بئئالواقعئئة 
 درجات االمتحان

حرمئئان الطئئالئئب من االمتحئئان  -
الحالي وحرمانه من اداء باقي 

 .االمتحانات

تنفيذ القرارات واللوائح الصئئئئئئئئئئادرة بهذا  -
 .الشأن

-  

امئئئئئئتئئئئئئحئئئئئئانئئئئئئات  .ب
 الشهادات العامة

 تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن -
-  
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 مستوى

 المخالفة
 مالحظلت  إجراء ثالث إجراء ثان إجراء أول نوع المخالفة

المسئئئئئئئاس بالسئئئئئئئيادة  .7
الئئوطئئنئئيئئئئئة )فئئعئئئئئل اي 

اسئئئئئئئئئاءة شئئئئئئئئئيء فيه 
االدب ، التحريه ضد 

 .الوطن

التوعية والتوجيه واالرشئئئئئئاد من  -
قبئئئل االخصئئئئئئئئئئئئائي االجتمئئئاعي 

 .والنفسي
تفعيل االذاعة المدرسئئئئية لتنميه  -

 .الوالء واالنتماء

اشئئئئئئراكه في االنشئئئئئئطة المناسئئئئئئبة  -
للمرحلئئئة السئئئئئئئئئنيئئئة لتنميئئئه الوالء 

 .واالنتماء
 .انذار الطالب -

 

يتم تحويل الطالب في حالة التكرار  -
إلى لجنة الحماية المدرسئئية للنظر 

 .يامة يفصل الطالب لمدة عشر في 

-  

 :االنحرافئئات األخالقيئئة .8
 ستخدام يلفاظ نابيهبا

دراسة الحالة من قبل االخصائي  -
واألخصئئائي النفسئئي االجتماعي 

ووضئئئئئئئئع خطه عالج مناسئئئئئئئئبة 
 .للمرحلة السنية

استدعاء ولي االمر واعالمه بالفعل  -
 .تعهد كتابيواخذ 

وحرمان الطالب من بعه االنشطة  -
 .المدرسية ممقتا

تحويئئئل الطئئئالئئئب لجنئئئة الحمئئئايئئئة  -
المدرسئية با دارة للنظر في فصئله 

 .او نقله الى مدرسة اخرى 

-  

تصئئرفات سئئلوكيه  ير  .9
-مئئئئئألئئئئوفئئئئئة)الئئئئتئئئئمئئئئرد

البلطجة( -المشئئئئئئئئئاجرة
)الطالب يو ولى يمره( 

 مع الطالب.

مر واخذ تعهد اسئئئئتدعاء ولي األ -
 كتابي علي ولي االمر والطالب

من قبئئل االخصئئئئئئئئئئئائي  ا حئئالئئة -
برامج  االجتمئئئئئاعي ووضئئئئئئئئئئع 
 .وانشطة للمرحلة السنية وحالته

ر ييام إلى فصئئئئئل الطالب من عشئئئئئ -
 الثانوية.خمسة عشر يوم للمرحلة 

عره الطالب على اللجنة الحماية 
 :با دارة

 .لنقل الطالب الى مدرسة يخرى  -

 

 

 

 


