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 وسارة الرتبٍت والخعلٍم
 
 (2052/ 501)قزار وساري رقم 

 بإصدار الئحت شؤون الطلبت باملدارس العامت 
 

بخحدٌتتد اصخصاصتتاث وسارة الرتبٍتتت والخعلتتٍم     73/2002استتخداًاإ  ا املزستتىس الستتلطاوً رقتتم    
 واعخماً هٍكلها الخدظٍمً،

الخعلٍم العاس والخعلتٍم اسساستً الصتاًرة بتال زار التىساري رقتم        و ا الئحت شؤون الطالب مبدارس
15/2002، 

باعخماً الخ ستٍماث ادًارٌتت لتىسارة الرتبٍتت والخعلتٍم و دٌتد        56/2002و ا ال زار الىساري رقم 
 اصخصاصاهتا، 

 .وبداء على ما ح خضٍه املصلحت العامت 
 حت تتزر

 .ت باملدارس العامت املزف تٌُعمل بالئحت شؤون الطلب 0املاًة اسوا 
،  لٍها لغى الئحت شؤون الطالب مبدار س الخعلٍم العاس والخعلٍم اسساسً املشار حُُُُ 0املاًة الثاوٍت

 .كل ما خيالف هذا ال زار والالئحت املزف ت أو ٌخعارض مع أحكامهماكما ٌُلغى 
 .به مه الٍىس الخايل لخارٌخ وشزه  اجلزٌدة الزمسٍت ، وٌعمليف  ٌُدشز هذا ال زار 0املاًة  الثالثت 

 مدحيت بدج أمحد به واصز الشٍباوٍت.ً
 وسٌزة الرتبٍت والخعلٍم

 هت5377/ 1/ 2 0صدر يف
 س2052/ 7/ 21 0املىافق



 بسم اهلل الزمحه الزحٍم
 

 

 

 وسارة الرتبٍت والخعلٍم
 

 رس العامةالطلبة بالمداالئحة شؤون 

 الفصل األول

 وأحكام عامة تعرٌفات

 المبنة  المنحة التالية  للكلمةا  نالببةاتا   يكةن  الالئحة  هذه أحكام في تطبيق (:1)مادةال

 :معنى آخر النص يقتض سياق منها ما لم قتي  كل

 .نزاتة التتبي  نالتبليم :النزاتة -1

 .نزيت التتبي  نالتبليم : النزيت -2

المديتيا  البام  للتتبي  نالتبلةيم بالمحافاةا   :بليمي اإلداتة الت/  المديتي  -3

 .بمحافا  النسط  إداتة التتبي  نالتبليمن

مةدات  ) يقبل الجةامبللتبليم  مؤسس  حكنمي  :المدتس  البام  -4

 (.نمدات  التبليم األساسيالبام التبليم 

المشةةكل بتئاسةة  البامةة   إداتة المدتسةة  مجلةة  :اإلداتة مجل  -5

عحني  عدد م  أعحاء هيئ  مديت المدتس  ن

التةةةةدتي  نميةةةةتهم مةةةة  شةةةةاملي الناةةةةائ  

األخةةتب بالمدتسةة ق نفقةةا للقةةتاتا  النزاتيةة  

  .هذا الشأ الصادتة في 

لجن  االنتاام ناالنحباط الطالبي المنصةنص  :اللجن  -6

 .م  هذه الالئح  ( 4)عليها في المادة



م  يتنل  تعاي  الطالب في كل شؤننه كاألب  : نلي األمت -7

 .ن األم أن م  يحل محلهما بصف  تسمي أ

ق المسةةةجل بىحةةةدب المةةةدات  البامةةة الشةةةخص  : الطالب -8

 .بصنتة منتام فيها نيتلق  التبليم 

المنةةتام فةةي الدتاسةة  بمتاكةةز تبلةةيم الشةةخص  :الدات  -9

 . الكبات أن الدتاسا  الحتة

اسةةةةتيفاء الطالةةةةب شةةةةتنط التسةةةةجيل بالصةةةة   : القبنل -11

 .في المدتس  البام  المبني

 .البام  الطالب ألنل متة بالمدتس  قيد : التسجيل -11

 م  المدتس نهائياً ببد فصله  الطالب إعادة قيد : إعادة التسجيل -12

 .البام 

الطلبةة  ذن  لتبلةةيم فصةةنل بالمةةدات  البامةة   : فصنل الدمج -13

 . بشأنهم اإلعاق  نفقاً للخطط الدتاسي  المبتمدة

مدتسةة   إلةة  عامةة  الطالةةب مةة  مدتسةة انتقةةال  :االنتقال -14

بنةةاًء علةة   أن خاتجهةةا أخةةتب داخةةل السةةلطن 

 .طلب نلي األمت

ملةةةة  يتحةةةةم  جميةةةةا البيانةةةةا  نالمبلنمةةةةا   : المل  الشامل للطالب -15

 .المتبلق  بالطالب

اسةتمتات الطالةب فةةي الدتاسة  مةة  بداية  اليةةنم  : االنتاام الدتاسي -16

 .الدتاسيخالل البام الدتاسي حت  نهايته 

بقناعةةةةد السةةةةلن، الطالبةةةةيق زام الطالةةةةب التةةةة : سلنكياالنحباط ال -17

المنصةةةةنص األحكةةةةام ذا  البالقةةةة  بالطلبةةةة  ن

نالقةةةةةتاتا  األنامةةةةة  ناللةةةةةنائ  فةةةةةي عليهةةةةةا 

 .المنام  للبمل المدتسي



شةةفنيا نحةةن االلتةةزام  نإتشةةاده تنجيةةه الطالةةب :النص  -18

 بقناعد االنتاام الدتاسي ناالنحةباط السةلنكي

طةةات تكةةتات المخالفةة  التةةي اتتكبهةةا نإخلتجنةةب 

 .نلي أمته بذل،

تكةتات لتجنةب كتاب  ببد نصةحه  تنجيه الطالب : التنبيه -19

مخالفةة  قناعةةد االنتاةةام الدتاسةةي ناالنحةةباط 

 .السلنكي نإخطات نلي أمته بذل،

تكةتات لتجنةب ببةد تنبيهةه تحذيت الطالب كتابة   : اإلنذات -21

االنتاةةام الدتاسةةي ناالنحةةباط مخالفةة  قناعةةد 

 .ذل،السلنكي نإخطات نلي أمته ب

أسةةلنب إتشةةاد  يقةةنم علةة  أسةة  نحةةنابط  :دتاس  الحال  -21

علميةة  يتببةةه األخصةةائي االجتمةةاعي بالمدتسةة  

 نأالتةةةةأخت الطةةةةالب متكةةةةتت  حيةةةةال البامةةةة  

الغياب نأصحاب المشكال  السلنكي  نميتهم 

 .مم  تستدعي حاالتهم تل، الدتاس 

  تقتيةةت يبةةده األخصةةائي االجتمةةاعي بالمدتسةة :تقتيت دتاس  الحال  -22

الةةذ  سةةبق دتاسةة  حالتةةه عةة  الطالةةب البامةة  

ق  نيتحم  دتاس تل، اليلخص فيه أبتز نتائج 

 ناإلجةةتاءا المشةةكل   نصةة  بصةةف  أساسةةي 

 .نالتنصيا  التي يتاها بشأنها التي اتخذ 

منةةا الطالةةةب مةةة  االنتاةةةام فةةةي الدتاسةةة  مةةةدة  : الفصل المؤق  -23

فةي  قناعد االنحةباط السةلنكيمحددة لمخالفته 

 .  المنصنص عليها في هذه الالئح الحاال

 .المدتس  البام سجيل الطالب م  إنهاء ت : الفصل النهائي -24

بالمةةةدات   الزمنيةةة  المحةةةددة للدتاسةةة فتةةةتة ال : البام الدتاسي -25

البام ق نالتي يصدت بتحديدها سننياً قتات مة  

 .النزيت



 :باآلتي يختص مجل  اإلداتة في مجال االنتاام ناالنحباط الطالبي (:2)مادةال

المتفةق بهةذه الالئحة  علة  أنليةاء األمةنت فةي بداية  ( 1)تبميم الملحق تقةم - أ

 .البام الدتاسي بالنسيل  المناسب 

 . اتخاذ الالزم نحن تبتي  الطلب  نأنلياء أمنتهم بأحكام هذه الالئح - ب

مبالجة  المشةكال  السةلنكي  مةا يتبلةق باألمها  في/ تفبيل دنت مجل  اآلباء- ج

 .لب للط

تنعيةة  الطلبةة  نأنليةةاء أمةةنتهم بأهميةة  احتةةتام قناعةةد االنتاةةام الدتاسةةي   -د

 .ناالنحباط السلنكي

 .ناتخاذ الالزم لمبالجتها متابب  حاال  تأخت الطلب  نميابهمق- هـ

 .مبالجتهاناتخاذ الالزم لمتابب  مخالفا  الطلب  لقناعد االنحباط السلنكيق - ن

 .مبالجتهاناتخاذ الالزم للمنقطبي  ع  الدتاس ق متابب  حاال  الطلب  ا  -ز

 .بشأنهاناتخاذ القتات المناسب  قالحال دتاس  تقاتيت مناقش  - ح

باالنتاةةةةام الدتاسةةةةي الخاصةةةة  تنثيةةةةق الكشةةةةن  ناالسةةةةتماتا  نالنمةةةةاذج  -ط

 .الغتض لهذاالمبدة ناالنحباط السلنكي للطلب  في السجال  نالملفا  

الخاص  مبلنما  اليانا  نبالب لتقتيت الفصلي للمدتس حم  امنافاة اللجن    - 

 .ناقا االنتاام ناالنحباط الطالبيب

 .ذا  صل  بشؤن  الطلب  ُيكلّ  بها م  قبل اللجن أختب أعمال أ   -،

ببةةةض يجةةةنز لمجلةةة  اإلداتة تفةةةنيض تئيسةةةه أن أحةةةد أعحةةةائه فةةةي مباشةةةتة   (:3)المادة

 .  المنصنص عليها في هذه الالئح اختصاصاته

لجنةة  االنتاةةام ناالنحةةباط "لجنةة  تسةةم  التبليميةة  داتة بةةاإل/ بالمديتيةة   تشةةكل (:4)المادة

 :اإلداتة التبليمي ق نعحني  كل م مديت / المديتي عام  بتئاس  مديت "الطالبي

      .تئي  قسم التقنيم التتبن / مديت دائتة - أ



 .ليمي تئي  قسم البتامج التب/ مديت دائتة - ب

     .ت مكتب اإلشتا  التتبن  بالنالي  المبني مدي- ج

    .أخصائي نفسي- د

       .مشت  إتشاد اجتماعي- هـ

         .باحث قاننني- ن

        .مديت المدتس  المبني - ز

عحةةةةةن فنةةةةةي امتحانةةةةةا  نشةةةةةؤن  / تئةةةةةي  قسةةةةةم التحليةةةةةل نالدتاسةةةةةا - ح

 .(مقتتاً )طالب

مةديت / مةديت عةام المديتية  نيحةدد قنيكن  أقدم أعحاء اللجن  نائباً لتئيسةها

بدايةة  كةةل عةةام دتاسةةي أسةةماء األعحةةاء المنصةةنص فةةي اإلداتة التبليميةة  

فةي يحةل محةل كةل مةنهم هةذه المةادةق نمة   مة ( دق هةـق ن)عليهم في البنند 

 .حال شغنت مكانه أل  سبب م  األسباب

  :كن  للجن  المهام ناالختصاصا  اآلتي ت (:5)المادة

حةةاال  الطلبةة  المخةةالفي  لقناعةةد االنتاةةام الدتاسةةي ناالنحةةباط الناةةت فةةي - أ

 .السلنكي ناتخاذ ما يلزم بشأنها نفقا ً ألحكام هذه الالئح 

االنتاةام ناقا منافاة النزيت بتقاتيت فصلي  تتحم  بيانا  نمبلنما  بشأ  - ب

 .الناقب  في نطاق اختصاصها ناالنحباط الطالبي في المدات  البام 

 .مال أختب ذا  صل  بشؤن  الطلب  تكلّ  بها م  قبل النزيتأعأ  - ج

ق المتفنعة  إليهةاتنبقد اللجن  بدعنة م  تئيسها أن نائبه للنات فةي المنحةنعا   (:6)المادة

علةة  أ  يكةةن  مةة  نال يبتبةةت انبقادهةةا صةةحيحاً إال بححةةنت أملبيةة  أعحةةائهاق 

لبية  المطلقة  لبةدد األعحةاء قتاتاتها باألماللجن   نتصدتبينهم التئي  أن نائبهق 

الحاحةةتي  نعنةةد التسةةان  يةةتج  الجانةةب الةةذ  منةةه تئةةي  الجلسةة ق نيجةةنز أ  



يححت جلساتها م  يتب تئي  اللجن  االستبان  بةه مة  المختصةي  فةي مجةاال  

 . يكن  لهم صن  مبدند في المدانال دن  أ  عملها 

لدتاسةةةي ناالنحةةةباط السةةةلنكي ال يسةةةم  للطالةةةب المخةةةال  لقناعةةةد االنتاةةةام ا (:7)المادة

مةة  المتفةةنم منحةةنعه إلةة  اللجنةة  باالنتاةةام فةةي الدتاسةة  لحةةي  صةةدنت قةةتات 

 .شأنهفي اللجن  

نفقةةاً الختصاصةةاتها الحةةاال  الطالبيةة  المبتنحةة  عليهةةا فةةي البةة  علةة  اللجنةة   (:8)المادة

المدتسةة  نالطالةةب ننلةةي أمةةته نإخطةةات ق إليهةةا خةةالل أسةةبنم مةة  تةةاتي  تفبهةةا

قةتات الالتالم للةنزيت مة  أمته نلي نق نللطالب تات الصادت في شأ  الطالببالق

نيجةب البة  فةي الةتالم  يقينيةاًقخالل أسبنم م  تاتي  إخطاته أن علمه به علمةاً 

خالل خمس  عشت ينما م  تاتي  تقديمه نيبتبت محي هذه المدة دن  تد بمثابة  

  . تفض للتالم

 الثانً الفصل

 هموتسجٌل الطلبةقبول 

 :عل  النحن اآلتيالمدات  البام  فصنل الكثاف  الطالبي  في  تحّدد (:9)مادةال

 .األنل إل  التابا  م  (4-1)في الصفن   طالباً ثالثن  ( 31) -أ 

الخةام  إلة  الثةاني مة   (12-5)فةي الصةفن   طالبةاً خمس  نثالثن  ( 35) -ب

 .عشت 

 :يأتيما مدات  البام  بالبالص  األنل الطالب لتسجيل  يشتتط(:11)مادةال

سةة  علةة  عةة  خمةة  سةننا  نثمانيةة  أشةةهت نال يزيةةد الطالةةب أال يقةل عمةةت  - أ

البةام المةيالد  المقةدم خاللةه طلةب سننا  نثماني  أشهت في أنل سبتمبت م  

 . التسجيل

فةي المناعيةد التةي البامة  إلة  المدتسة  م  نلةي األمةت التسجيل تقديم طلب - ب

 :اآلتيق متفقا به تحددها النزاتة

 .نهاننسخ  مللطالب شهادة الميالد األصلي   -1



 .للطالب أتبا صنت شخصي  -2

 .للطالب السجل الطبي -3

عةة  األمةةتاض المزمنةة   مةة  مؤسسةة  صةةحي  مبتمةةدةمنثةةق  تقتيةةت طبةةي -4

 (.إ  نجد )الطالب التي يباني منها 

 .نسخ  م  جناز السفت أن البطاق  الشخصي  لنلي األمت -5

جلةة  ي  بالسةةلطن  مةة  ميةةت أبنةةاء دنل مإقامةة  سةةاتي  المفبةةنل للمقيمةة -6

 .التبان  لدنل الخليج البتبي 

 .مباقاالطالب أال يكن  - ج

بفصنل الدمج نفقةاً للحةنابط نالشةتنط التةي يصةدت بهةا التسجيل القبنل ن يكن (:11)المادة

 .  قتات م  النزيت في حنء أحكام الالئح  التنايمي  لمدات  التتبي  الخاص 

م  الثاني إل  الثاني عشةت بالمةدات  البامة  ( 12-2) الصفن القبنل في يكن  (:12)مادةال

 :عل  النحن اآلتي

يةةتم  قأحةةد الصةةفن  المشةةات إليهةةا إلةة  الصةة  التةةاليالمنقنلةةن  مةة  الطلبةة  - أ

 . قبنلهم بالصفن  المنقنلي  إليها

ق الخام  إل  الثةاني عشةتم  ( 12-5)ن  الصففي لالعادة  الباقن الطلب  - ب

 .قبنلهم بالصفن  الباقي  فيها يتم 

نانقطبةةنا عةة  مناصةةل  أحةةد الصةةفن  المشةةات إليهةةا المنقنلةةن  مةة  الطلبةة  - ج

يةةتم ببةةذت مقبةةنل مةةدة ال تزيةةد علةة  عةةام دتاسةةيق التةةالي بالصةة  الدتاسةة  

شةةتيط  أال تزيةةد أعمةةاتهم أكثةةت مةة  عةةامي  قبةةنلهم بالصةة  المنقةةنلي  إليةةه 

 .بهذا الص عل  أعمات أقتانهم 

إلةة  أحةةد الصةةفن  المشةةات إليهةةا  المحنلةةن  مةة  المةةدات  الخاصةة  الطلبةة  - د

ق يةتم قبةنلهم بالصةفن  النايةتة للصةفن  خالل الفتتة التي تحددها النزاتة

 .منهاالمحنلي  



ق يةتم قبةنلهم بالصةفن  المشةات القادمن  م  مةدات  خةاتج السةلطن الطلب  - هـ

فقةةاً للحةةنابط الةةناتدة فةةي نبهةةا لشةةتنط القبةةنل إليهةةا متةة  كةةاننا مسةةتنفي  

 .م  هذه الالئح ( 13)المادة 

المسةةتنفن  لشةتنط القبةنل فةةي أحةد الصةفن  المشةةات البمةانين  الداتسةن  - ن

عةامي  أعمةاتهم أكثةت مة  ال تزيةد أيتم قبنلهم بتل، الصفن  شةتيط  إليهاق 

 .عل  أعمات طلب  الص  المبني

اسةة  نتزيةةد أعمةةاتهم علةة  سةة  ي  لةةم يلتحقةةنا بالدتاألطفةةال البمةةانين  الةةذ- ز

القبنل بالص  األنلق يتم تسجيلهم بالص  الذ  يتناسب مةا أعمةاتهم نفقةاً 

 .النزاتةفي هذا الشأ  م  التقسيم التنايمي المختص بللحنابط الصادتة 

المسةتنفي  شةتنط القبةنل الطلب  ميت البمانيي  المسجلي  بالمدات  الدنلية  - ح

يةةةتم قبةةةنلهم بالصةةةفن  النايةةةتة للصةةةفن   قبأحةةةد الصةةةفن  المشةةةات إليهةةةا

 .ببد منافق  النزاتةالمقيدي  بها 

ع  الدتاس  ببذت ا نقطبنالطلب  المقبنلن  في أحد الصفن  المشات إليها نا- ط

 .بذا  الص مقبنل مدة ال تزيد عل  عام دتاسي ناحدق يتم قبنلهم 

يكةن  قبةنل الطلبة   قنلبالصة  األ للتسةجيل السة  المقةتت دن  اإلخالل بشتط (:13)مادةال

القةةادمي  مةة  خةةاتج السةةلطن  بطلةةب يقةةدم مةة  نلةةي األمةةت إلةة  التقسةةيم التنايمةةي 

 : نفقاً للقناعد اآلتي المختص بالنزاتة ن

نتيجةةة  أن تقتيةةةت أداء الطالةةةب مبتمةةةداً نمصةةةدقاً عليةةةه مةةة  نزاتة إححةةةات - أ

 نم مقامهةايقةمةا التتبي  نالتبليم ننزاتة الخاتجي  نسةفاتة سةلطن  عمةا  أن 

لةةدنل الخلةةيج لمةةناطني دنل مجلةة  التبةةان  ق أمةةا بالنسةةب  بالدنلةة  المبنيةة 

مةة  نزاتة التتبيةة   أداء الطالةةب يكتفةة  باعتمةةاد النتيجةة  أن تقتيةةتفالبتبيةة  

 .بدنلهم نالتبليم

بالصةة  البامةة  عتبيةة  مةة  قبةةل المدتسةة  القةةادم مةة  دنلةة  الطالةةب يسةةجل - ب

لحةي  الحصةنل علة   مؤقتةا  القةادم منهةا النايت للص  المقيةد بةه فةي الدنلة

التبليميةةةة  علةةةة  اإلداتة / بالمديتيةةةة  التقسةةةةيم التنايمةةةةي المخةةةةتص منافقةةةة  



أنه في حالة  عةدم المنافقة  بما يفيد علمه بنلي األمت تنقيا تسجيلهق شتيط  

 .سيلغ  تسجيل الطالب

لة  الحصةنل ع إال ببةد ميةت عتبية   الطالب القادم م  دنلةيجنز تسجيل ال - ج

 .بالنزاتة منافق  التقسيم التنايمي المختص

ببةةد مةةتنت  البامةة  لتحةةاق بىحةةدب المةةدات بطلةةب لالتقةةدم الطالةةب حةةال فةةي - د

 أكثت م  شهتي  م  بدء الدتاس  عليه تقديم مةا يثبة  انتاامةه بالدتاسة  فةي

أن أ  بتلة، المدتسة  الدنل  القةادم منهةا خةالل الفتةتة التةي قحةاها مدتسته ب

المؤيةد ق علة  أ  يكةن  المسةتند كا  ببذت مقبنل بها مه بالدتاس  عدم انتاا

مبتمةةداً نمصةةدقاً عليةةه مةة  نزاتة التتبيةة  نالتبلةةيم ننزاتة الخاتجيةة  لةةذل، 

ق أمةةةا بالنسةةةب  بالدنلةةة  المبنيةةة يقةةةنم مقامهةةةا مةةةا نسةةةفاتة سةةةلطن  عمةةةا  أن 

 فيكتفةة  باعتمةةاده مةة لمةةناطني دنل مجلةة  التبةةان  لةةدنل الخلةةيج البتبيةة  

 .بدنلهم نزاتة التتبي  نالتبليم

الةةذي  انقطبةةنا عةة  الدتاسةة  فةةي البةةام السةةابق علةة   الطلبةة يكةةن  تسةةجيل - هـ

شتيط  تقةديمهم مةا يثبة  ق لصفنفهمالنايتة السلطن  بالصفن  إل  قدنمهم 

علة  أ   قالقةادمي  منهةا كةا  ببةذت مقبةنلالدنل أ  انقطاعهم ع  الدتاس  ب

دقاً عليةةه مةة  نزاتة التتبيةة  نالتبلةةيم ننزاتة يكةةن  المسةةتند مبتمةةداً نمصةة

يقةةنم مقامهةةا بالدنلةة  المبنيةة ق أمةةا مةةا الخاتجيةة  نسةةفاتة سةةلطن  عمةةا  أن 

فيكتفة  باعتمةاده لمناطني دنل مجل  التبان  لدنل الخلةيج البتبية  بالنسب  

ق عل  أ  يكن  عمت الطالب مناسةباً لبمةت بدنلهمم  نزاتة التتبي  نالتبليم 

 .الص  المتاد التسجيل بهأقتانه ب

المحةدد لكةل صة  دتاسةي يةتم الس  في حال  زيادة أن نقصا  عمت الطالب ع  (:14)المادة

 قاإلداتة التبليميةة / إحالةة  منحةةنعه إلةة  التقسةةيم التنايمةةي المخةةتص بالمديتيةة  

 .في هذا الشأ المقتتة للنات في حالته نفقاً للحنابط 



التنسةيق طلب كتابي منقةا مة  الطالةب ننلةي أمةتهق نببةد  بناًء عل للجن  يجنز (:15)مادةال

خةةالل المفصةةنل نهائيةاً  إعةادة تسةةجيل الطالةب المبنيةة البامة   مةا مةديت المدتسةة 

 قالصةة  الدتاسةةيبةةذا  نلمةةتة ناحةةدة  تسةةجيله الدتاسةةي التةةالي النتهةةاء البةةام 

شةةتيط  أال يزيةةد عمةةته فةةي تةةاتي  إعةةادة التسةةجيل أكثةةت مةة  عةةامي  علةة  عمةةت  

مةت األأ  يتحم  طلةب إعةادة التسةجيل تبهةد نلةي ن ذا  الص المقيدي  ب قتانهأ

  .بالتزام الطالب باالنتاام في الدتاس  نبقناعد االنحباط السلنكي

 الفصل الثالث

 الطلبة انتقال

 داخةةةةةل  أخةةةةتبمدتسةةةةة   إلةةةة  عامةةةةة  الطالةةةةب مةةةةة  مدتسةةةة انتقةةةةةال يكةةةةن  (:16)مةةةةادةال

لإلجةتاءا   نفقةاً نلي األمةت  طلب كتابي م عل  بناء اإلداتة التبليمي  / المديتي 

 :اآلتي 

التةي يتمةب فةي نقةل البامة   المدتسة إلة  مةديت النقل لب طيقدم نلي األمت - أ

 .الطالب إليها

لتأكةةد مةة  دتاسةة  الطلةةب ل المطلةةنب نقةةل الطالةةب إليهةةاإداتة المدتسةة  علةة  - ب

المسةجل  الطالةبقيةام بالصة  المبنةيق نمة  الطالب أن قبنل تسجيل صح  

 ق نتسةليم نلةيبتحديةد اختياتاتةه مة  المةناد الدتاسةي  بالص  الحةاد  عشةت

  .األمت منافق  المدتس  عل  نقله

نتسةةليمها  النقةةل اسةةتماتةتحتيةةت داتة المدتسةة  المنقةةنل منهةةا الطالةةب علةة  إ- ج

تقةاتيت ن ئةهننتيجة  أداللطالةب  الشةاملالملة   مت ما نسةخ  مة إل  نلي األ

 .التي قحاها في الدتاس  لفتتةخالل اع  مستنب أدائه 

بالصةة  الثةةاني عشةةت إخطةةات المقبةةنل  المدتسةة  المنقةةنل منهةةا الطالةةبعلةة  - د

بمةةةا يفيةةةد نقةةةل  اإلداتة التبليميةةة / بالمديتيةةة  التقسةةةيم التنايمةةةي المخةةةتص 

دينا  عةام بة التقسةيم التنايمةي المخةتصإخطةات نعل  هذا التقسةيم  قالطالب

 .بذل، النزاتة



/ فيمةا بةي  المةديتيا  مة  مدتسة  عامة  إلة  مدتسة  أخةتب الطالب انتقال يكن (:17)مادةال

 :لإلجتاءا  اآلتي  نلي األمت نفقاً  بناًء عل  طلب كتابي م  تبليمي ال اإلداتة

التةي يتمةب فةي نقةل الطالةب  المدتس إل  مديت  النقل طلبيقدم نلي األمت - أ

 .إليها

نتسةةليمها  النقةةلاسةةتماتة تحتيةةت الطالةةب المدتسةة  المنقةةنل منهةةا إداتة علةة  - ب

/ للمديتيةة لتقةةديمها مةة  الملةة  الشةةامل للطالةةب إلةة  نلةةي األمةةت مةةا نسةةخ  

 .التي يتمب في االنتقال إليها التابب  لها المدتس اإلداتة التبليمي  

ا المنقةةنل منهةةاإلداتة التبليميةة  / المديتيةة بالتقسةةيم التنايمةةي المخةةتص علةة  - ج

مةةةت لتقةةةديمها إلةةة  ق نتسةةةليمها إلةةة  نلةةةي األتماتة النقةةةلالطالةةةب اعتمةةةاد اسةةة

 .المنقنل إليهااإلداتة التبليمي  / المديتي 

المنقةةنل إليهةةا اإلداتة التبليميةة  / المديتيةة بالتقسةةيم التنايمةةي المخةةتص علةة  - د

ق نتسةةةليمها إلةةة  نلةةةي األمةةةت لتقةةةديمها إلةةة  الطالةةةب اعتمةةةاد اسةةةتماتة النقةةةل

 .المدتس  المنقنل إليها

المنقةةنل منهةةا اإلداتة التبليميةة  / المديتيةة بالتقسةةيم التنايمةةي المخةةتص علةة  - هـ

التقسةةيم التنايمةةي المخةةتص بالصةة  الثةةاني عشةةت إخطةةات المقبةةنل الطالةةب 

 .بما يفيد نقل الطالب بدينا  عام النزاتة

إليهةا بصةف  مؤقتة  لحةي  المطلنب النقل يجنز انتاام الطالب في المدتس  ن

  . نقله عل  النحن المبي  في البنند السابق  إجتاءا استكمال 



طلةب كتةابي بنةاء علة  خاتج السلطن  م  مدتس  عام  إل   انتقال الطالبيكن  (:18)مادةال

  :اآلتي  نلي األمت نفقاً لإلجتاءا  م 

نقةل فةي التةي يتمةب  البامة  إلة  مةديت المدتسة النقل طلب يقدم نلي األمت - أ

 .منها الطالب

نإتسةةالها إلةة  التقسةةيم الطالةةب نقةةل  اسةةتماتة تحتيةةت المدتسةة ة إداتعلةة  - ب

 البامة  التبليمية  التاببة  لهةا المدتسة اإلداتة / المديتي  بالتنايمي المختص 

 .للطالبالشامل  مل النسخ  م   بهامتفقاً 

متاجبة   التبليمية  ببةد  اإلداتة/ المديتية  بالتقسيم التنايمةي المخةتص عل  - ج

 .لنلي األمت نتسليمها اعتمادها قنمتفقاتها باالستماتة دةالبيانا  النات

مة  الةنزاتة عليهةا  تصةديقالناستماتة نقل الطالةب يقنم نلي األمت باعتماد - د

مةا لةةم ق يقةةنم مقامهةامةا ن أ الدنلة  المغةةادت إليهةانسةفاتة  قالخاتجية ننزاتة 

يكتفة  دنل مجلة  التبةان  لةدنل الخلةيج البتبية  فتك  المغادتة إلة  إحةدب 

 .النزاتة م االستماتة  باعتماد

التبليمية  المنقةنل منهةا اإلداتة / المديتية  بالتقسةيم التنايمةي المخةتص  قنمي- هـ

التقسةةيم التنايمةةي المخةةتص  بالصةة  الثةةاني عشةةت بىخطةةاتالمقبةةنل الطالةةب 

 .بما يفيد نقل الطالببدينا  عام النزاتة 

 الفصل الرابع

 الزي المدرسً

 قالطالب االلتزام بالز  المدتسي نالز  المقةتت لمةادة التياحة  المدتسةي عل  (:19)المادة

إخةةالالً ذلةة، مخالفةة  نتبةةد نيحاةةت علةةيهم الححةةنت إلةة  المدتسةة  بةةز  ُمغةةايتق 

 . بقناعد االنحباط السلنكي

يتكةةن  الةةز  المدتسةةي للطةةالب فةةي الصةةفن  مةة  األنل إلةة  الثةةاني عشةةت مةة  (:21)المةةادة

حةةاءق الكمةة  البمانيةة  بألنانهةةاق النبةةال أن الجةةناتب مةةا الدشداشةة  البمانيةة  البي



الحةةذاءق نيجةةنز لطةةالب الصةةفي  الحةةاد  عشةةت نالثةةاني عشةةت اتتةةداء المصةةت 

 .بألنانه

مادة التياح  المدتسي  م  القميص التياحيق السةتنال في  الطالبز  تكن  ي:(21)المادة

 .ياحيالطنيلق الجناتب التياحي  نالحذاء الت التياحي القصيت أن

 :الز  المدتسي للطالبا  عل  النحن اآلتي كن يت(:22)مادةال

المتيةنل البنةابيق مة   في الصةفن  مة  األنل إلة  التابةاللطالبا   بالنسب - أ

 .الحذاء األسندن ناتباألبيضق اللحا  األبيضق الج( البنطال)الستنال 

لمتيةنل امة  فةي الصةفن  مة  الخةام  إلة  الثةاني عشةت للطالبا   بالنسب - ب

ألبةةيضق اللحةةا  ا( البنطةةال)األزتق النيلةةيق القمةةيص األبةةيضق السةةتنال 

 .نالحذاء األسند األبيضق الجناتب

 :عل  النحن اآلتيالطالبا  في مادة التياح  المدتسي  ز   تكن ي(:23)مادةال

( البنطةال)السةتنال  مة  في الصفن  م  األنل إل  التابا للطالبا بالنسب    -أ 

 الجةناتب البيحةاءاللحةا  األبةيضق الملننة ق بيحةاء أن ال  فانيلةالاألبيضق 

  .الحذاء التياحين

السةتنال مة  صفن  م  الخةام  إلة  الثةاني عشةت في اللطالبا  ل بالنسب   -ب

اللحةةا  األبةةيضق البيحةةاءق  التنةةنتةق األبةةيضق القمةةيص األبةةيض( البنطةةال)

 .الجناتب البيحاء نالحذاء التياحي

 خامسالفصل ال

 للطلبة نتاام الدراسًاال

عل  طالب المدات  البام  االلتزام باالنتاام في الدتاس  طنال البام الدتاسةيق (:24)المادة

إخةةالالً  أن الغيةةاب عةة  اليةةنم الدتاسةةي أن االنقطةةام عةة  الدتاسةة التةةأخت نيبةةد 

 .بقناعد االنتاام الدتاسي



عةذت  بةدن ( الطةابنت)الدتاسةي اليةنم إذا ححةت ببةد بداية   اً يبةد الطالةب متةأخت(:25)مادةال

 .مقبنل

 الطلبة تنثيةق حةاال  تةأخت اإلداتة بناسةط  مة  يكلفةه مة  أعحةائه  مجل عل  (:26)مادةال

 .هذه الالئح المتفق ب( 2)لملحق تقم لاً نفق

 :اآلتي اإلجتاءا  باتخاذ يقنم مجل  اإلداتة  تأخت الطالب في حال (:27)مادةال

ق إذا كةا  التةأخت هةذه الالئحة المتفةق ب( 3)قةم تنفقةاً للملحةق نص  الطالةب - أ

 . للمتة األنل 

إذا كةةا  التةةأخت  هةةذه الالئحةة المتفةةق ب( 4)تقةةم لملحةةق نفقةةاً لتنبيةةه الطالةةب - ب

 .للمتة الثاني 

علة  تبهةد أخةذ مةا  الالئح المتفق بهذه ( 5)تقم  لملحقنفقاً لالطالب نذات إ- ج

بقناعةد االنتاةام الدتاسةي نفقةاً ب نلي األمت نالطالب متحةمناً التةزام الطالة

 . ق إذا كا  التأخت للمتة الثالث هذه الالئح المتفق ب( 6)لملحق تقم ل

 .للمتة التابب  أختكا  التإذا دتاس  حال  الطالب - د

خةالل ناحةدة  دتاسةي  أن حصة ينمةاً دتاسةياً كةامالً انقطةا ُيبد الطالب متغيباً إذا (:28)مادةال

ليةنم دتاسةي  اً ميابةببةد المةتة التاببة  التةأخت ق كمةا يبةد لبةدن  عةذت مقبةنالينم 

 . لكام

نتكةةن  مةةدة الغيةةاب متصةةل  متةة  تتاببةة  أيامهةةا نلةةن تخللتهةةا إجةةازة أسةةبنعي  أن 

 .تسمي 

 الطلب تنثيق حاال  مياب م  أعحائه مجل  اإلداتة ع  طتيق م  يكلفه  عل (:29)مادةال

دتسةة  فةةي هةةذا الشةةأ  نذلةة، نفقةةاً المن نإداتيةةن نفنيةةن فةةي حةةنء مةةا يثبتةةه مبلمةة

 .هذه الالئح المتفق ب( 7)للملحق تقم 

 :اآلتي اإلجتاءا   باتخاذيقنم مجل  اإلداتة  حال مياب الطالبفي  (:31)مادةال

إذا كةةا  الغيةةاب هةةذه الالئحةة  المتفةةق ب( 3)لملحةةق تقةةم نفقةةاً لنصةة  الطالةةب - أ

 .خالل البام الدتاسيينمي  متصلي  أن منفصلي  لمدة 



لمةدة إذا كا  الغياب ذه الالئح  المتفق به( 4)لملحق تقم نفقاً لتنبيه الطالب - ب

 .ل  أن منفصل  خالل البام الدتاسيأيام متص خمس 

 أخةذ تبهةد علة مةا  هذه الالئح بالمتفق ( 5)لملحق تقم ل انفقلطالب ا إنذات- ج

قةاً للملحةق بقناعةد االنتاةام الدتاسةي نفالتزام الطالةب بةلي األمت الطالب نن

المتفةق بهةذه الالئحة ق إذا كةا  الغيةاب لمةدة ثمانية  أيةام متصةل  أن ( 6)تقم 

 . منفصل  خالل البام الدتاسي

إذا كةةا  الغيةةاب لمةةدة عشةةتة أيةةام متصةةل  أن منفصةةل   دتاسةة  حالةة  الطالةةب- د

  .خالل البام الدتاسي

بهةةةذه المتفةةةق ( 8)لحةةةق تقةةةم نفقةةةا للماللجنةةة   تفةةةا منحةةةنم الطالةةةب إلةةة - هـ

نذلةة، التخةةاذ  قإذا كةةا  الغيةةاب لمةةدة خمسةة  عشةةت ينمةةاً منفصةةل  قالالئحةة 

 : البدائل اآلتي  بي  القتات المناسب م 

- :م  األنل إل  التابا( 4-1)بالنسب  لطلب  الصفن   :أنالً 

  . م  الدتجا  المقتتة للتقنيم المستمت%( 21)نسب  تخفيض  -

- :الخام  إل  الثاني عشت  م( 12-5)لصفن  لطلب  ابالنسب   :ثانياً 

   .م  الدتجا  المقتتة للتقنيم المستمت%( 51)نسب  تخفيض  -1

بةةدخنل امتحةةا  فصةةل دتاسةةي مةةا السةةماح دخةةنل الحتمةةا  مةة   -2

 . المقتت لذا  الص  الدتاسي امتحا  الدنت الثاني

دتاسةةي فةةي الةةدنت لبةةام المتحةةا  المقةةتت لالا دخةةنل الحتمةةا  مةة  -3

 .طالب تاسباً عتبات الان األنل نالثاني



 سة  لمةدة خمسة  عشةت ينمةاً عة  المدتتغيةب إذا ُيبد الطالب منقطباً ع  الدتاس  (:31)مادةال

 .بدن  عذت مقبنل متصل  دتاسياً 

 :اإلجتاءا  اآلتي  نقطا ع  الدتاس ُتتخذ حيال الطالب الم(:32)مادةال

/ اءأعحاء مجلة  اآلبة أحدبمتافق  ه ئأحد أعحا تكلي  مجل  اإلداتةعل  - أ

الحلة  تشيد الحةي أن / بالتنسيق ما شي زياتة الطالب ننلي أمته باألمها  

لالنتاةةام فةةي حثهمةةا علةة  عةةندة الطالةةب لق الطالةةب التةةي يسةةكنهاأن القتيةة  

هةذه بالمتفةق ( 9)لملحةق تقةم نفقةاً لالزيةاتة بنتيجة  ق نإعداد تقتيت الدتاس 

 .الالئح 

مة  قبةل تئةي   هتفةا منحةنعيُ فةي الدتاسة  الطالةب انتاةام في حةال عةدم - ب

 قهةةذه الالئحةة بالمتفةةق ( 11)لملحةةق تقةةم ل اً نفقةةاللجنةة  مجلةة  اإلداتة إلةة  

 : عل  النحن اآلتيالقتات المناسب نذل، التخاذ 

- :م  األنل إل  التابا( 4-1)بالنسب  لطلب  الصفن   :أنالً 

 .للتقنيم المستمتم  الدتجا  المقتتة  %( 21)تخفيض نسب    -

- :الباشتالخام  إل  م  ( 11-5) الصفن لطلب  النسب  ب :ثانياً 

 .  م  الدتجا  المقتتة للتقنيم المستمت%( 51)نسب  تخفيض  -1

امتحةةا  فصةةل دتاسةةي مةةا السةةماح بةةدخنل  دخةةنل الحتمةةا  مةة  -2

 . المقتت لذا  الص  الدتاسي امتحا  الدنت الثاني

االمتحةا  المقةةتت للبةام الدتاسةةي فةي الةةدنت  دخةةنل الحتمةا  مة  -3

 .األنل نالثاني ناعتبات الطالب تاسباً 

- :الحاد  عشت نالثاني عشت( 12 -11)بالنسب  لطلب  الصفي   :ثالثاً 

 .  م  الدتجا  المقتتة للتقنيم المستمت%( 51)نسب  تخفيض  -1



امتحةةا  فصةةل دتاسةةي مةةا السةةماح بةةدخنل  دخةةنل الحتمةةا  مةة  -2

 . المقتت لذا  الص  الدتاسي امتحا  الدنت الثاني

ق ما السماح له بالتسجيل بالمةدات  الخاصة  لطالب نهائياً فصل ا -3

  .أن بناام تبليم الكبات

 دسالفصل السا

 للطلبةاالنضباط السلوكً 

 الطلبةة حةةاال  مخالفةة  تسةةجيل نفنييهةةا  البامةة  المدتسةة ي يةةمبلمةةي نإدات علةة (:33)مةةادةال

 .هذه الالئح بالمتفق ( 11)تقم لملحق ل القناعد االنحباط السلنكي نفق

المخةالفي   الطلبة  اسةتماتا  تحنيلنفنييها  البام  عل  مبلمي نإداتيي المدتس (:34)مادةال

( 12)تقةةم لملحةةق ل انفقةةمجلةة  إداتة المدتسةة  لقناعةةد االنحةةباط السةةلنكي إلةة  

 .هذه الالئح بالمتفق 

لقناعةد  الطلبة تنثيةق حةاال  مخالفة  مجلة  اإلداتة بناسةط  أحةد أعحةائه  عل (:35)مادةال

 .هذه الالئح بالمتفق ( 13)لملحق تقم ل انحباط السلنكي نفقاال

اتخةةاذ فةةي حةةال مخالفةة  الطلبةة  لقناعةةد االنحةةباط السةةلنكي  مجلةة  اإلداتةعلةة  (:36)مةةادةال

  : اآلتي المناسب  عل  النحن اإلجتاءا 

 اتتكابةه هةذه الالئحة  فةي حةالبالمتفةق ( 3)لملحق تقةم ل انص  الطالب نفق- أ

 : يا  اآلتي أيا م  السلنك

ق األنشةط  المدتسةي أن الحصةص الدتاسةي  أن  الطةابنتاإلخالل بناةام  -1

 .نخاص  دخنل الص  أن الختنج منه دن  استئذا 

 .بالز  المدتسي عدم االلتزام -2

 .المدتسي نقل الننسائل  الببث بمتافق المدتس  -3

 .أحد زمالئهإل  اإلساءة بالقنل  -4



 كاتتةةةةةداءلشخصةةةةةيق الناافةةةةة  أن الماهةةةةةت ا علةةةةة  عةةةةةدم المحافاةةةةة  -5

 قإطال  الشبت للةذكنتقصا  الشبتق ن األقتاط ناألسانتق عمل النشم 

 .لإلناث مساحيق التجميلناستخدام 

نالمالبةة   سةةي مدتالناألدنا  نالةةدفاتت ىححةةات الكتةةب االلتةةزام ب عةةدم -6

 .التياحي 

نفنيةي نإداتيةي فةي التبامةل مةا مبلمةي متاعاة االحتتام الناجةب عدم  -7

 .االمدتس  نزناته

نميتهةةا أن ( اللبةةا )تنةةانل المةةأكنال  أن المكسةةتا  أن محةة  البلكةة   -8

 .أن األنشط  المدتسي أثناء الحصص الننم 

 .المدتس ميته م  متافق نالفصل  عل  نااف  المحافا  عدم -9

 .في أداء الناجبا  أن األنشط  المدتسي  اإلهمال  -11

 .لتنجيها  المبلم اإلنصا عدم  -11

 .الصفن  الدتاسي  م  متتفا بالقتبالتحدث بصن   -12

 .المدتسي استخدام الحافال  عدم االلتزام بحنابط  -13

 أيةاً  اتتكابةهحال في هذه الالئح  بالمتفق ( 4)تقم لملحق ل انفقالطالب تنبيه -  ب

 : اآلتي م  األفبال 

 .أحد المحتتا  المدتسي  تزنيت -1

 . تزنيت تنقيا نلي أمته -2

للمةتة مة  هةذه المةادة  (أ)السلنكيا  المنصةنص عليهةا فةي الفقةتة أحد  -3

 . الثاني 



أخةذ تبهةد علة  هةذه الالئحة ق نبفةق المت( 5)تقةم لملحق ل اً نفقالطالب إنذات - ج

بقناعةد االنحةباط السةلنكي نفقةاً للملحةق بالتزام الطالب  أمتهالطالب ننلي 

 : اآلتي  اتتكابه أيا م  األفبال نذل، في حال قالمتفق بهذه الالئح ( 6)تقم 

 .هديد الغيتالشجات نت -1

 .حد زمالئهأاالعتداء بألفاا نابي  عل   -2

أحةةد أن للمةةتة الثالثةة  ( أ)السةةلنكيا  المنصةةنص عليهةةا فةةي الفقةةتة أحةةد  -3

للمةتة ( ب)م  الفقةتة ( 2ق  1)السلنكيا  المنصنص عليها في البندي 

 .الثاني 

السةلنكيا  المنصةنص عليهةا فةي أحةد  هحةال إتيانةفةي  الطالةبدتاس  حال  - د

السةةلنكيا  المنصةةنص عليهةةا فةةي البنةةدي  أحةةد أن  للمةةتة التاببةة ( أ) الفقةةتة

السةلنكيا  المنصةنص عليهةا أن أحةد  للمةتة الثالثة ( ب)الفقةتة م  ( 2ق 1)

  .للمتة الثاني ( ج)الفقتة م  ( 2ق 1)في البندي  

تقةم لملحةق نفقاً ل دتاسي  فبلي  أيام ثالث مدة ال تتجانز  الطالب مؤقتاً  فصل- هـ

ببةد انتهةاء ننلةي أمةته الطالب تبهد عل   نأخذ قهذه الالئح بالمتفق  (14)

( 6)نفقاً للملحةق تقةم  بقناعد االنحباط السلنكيبالتزام الطالب مدة الفصل 

  : اتتكابه أياً م  األفبال اآلتي  في حالالالئح  المتفق بهذه 

النقالةة  الهنات  كةةإلةة  المدتسةة  األجهةةزة السةةمبي  نالبصةةتي   إححةةات -1

 .الكاميتا  نالمسجال  نميتهان

 .إساءة استخدام الحاسب اآللي بالمدتس  -2

أن صةنتة صةاحب الجاللة  أن متبلقةا  أ  مة   تبمد إتال  علم الدنل  -3

زمالئةةةه أن مةةةنافي المدتسةةة  أن البةةةاملي  بهةةةا أن سةةةائقي الحةةةافال  

نفةةي تلةة، الحالةة  يلةةزم الطالةةب  قأن إتةةال  متافةةق المدتسةة  قالمدتسةةي 

حكةم البنةد نفقاً لق صالح ما تم إتالفه أن دفا ثمنه للمدتس بى أمتهننلي 

 . المتفق بهذه الالئح ( 1)الملحق تقم م  ( 12)تقم 



المةةةؤثتا  البقليةةة  نالححةةةنت إلةةة  المخةةةدتا  أن التةةةدخي  أن تنةةةانل  -4

 . المدتس  تح  تأثيتها

حيةةةازة أن تةةةدانل أن اسةةةتبمال أ  مةةةناد حةةةاتة كالكبتيةةة  ناأللبةةةاب  -5

  .ا  الحادة نميتهاالناتي  ناألدن

 .باآلداب البام  لخسلن، مُ أ   -6

االعتةةةداء علةةة  زمالئةةةه نإيةةةذائهم بةةةدنياً أن االسةةةتيالء علةةة  متبلقةةةاتهم  -7

 .الشخصي 

اإلسةةةاءة بةةةالقنل إلةةة  مةةةنافي المدتسةةة  أن البةةةاملي  بهةةةا أن سةةةائقي  -8

 .الحافال  المدتسي 

 .الكتاب  عل  حنائط المدتس  -9

أن أحةد للمةتة الخامسة  ( أ)لفقتة السلنكيا  المنصنص عليها في اأحد  -11

( ب)م  الفقةتة ( 2ق 1)السلنكيا  المنصنص عليها في البندي  تقمي 

السةلنكيا  المنصةنص عليهةا فةي البنةدي  تقمةي أن أحةد  للمتة التاببة 

ببةةةد اتخةةةاذ اإلجةةةتاء نذلةةة، للمةةةتة الثالثةةة ق ( ج)مةةة  الفقةةةتة ( 2ق 1)

 .م  هذه المادة (د)المنصنص عليه في الفقتة

المتفةةق بهةةذه ( 15)نفقةةا للملحةةق تقةةم اللجنةة  إلةة  الطالةةب  تفةةا منحةةنم- ن

مؤقتاً مدة ال تقل ع  خمس  أيام نال تزيد عل  ه بفصلالالئح  إلصدات قتات 

ننلةي أمةته بةااللتزام بقناعةد مةا أخةذ تبهةد عليةه  قعشتة أيام دتاسي  فبلية 

المتفةق ( 6)نفقةاً للملحةق تقةم االنحباط السلنكي ببةد انقحةاء مةدة الفصةل 

 :حال اتتكابه أيا م  األفبال اآلتي  فيق نذل، بهذه الالئح 

  بالتحتيض علة  إثةاتة الفنحةق نذل، المدتس باإلخالل بالناام البام  -1

 .أن اإلحتاب أن االعتصام أن ميت ذل، أن المشاتك  فيه

 



أن أحةد  للمةتة السادسة ( أ)المنصنص عليها في الفقةتة  السلنكيا أحد  -2

 (هةـ)مة  الفقةتة ( 9إلة  1)مة  السلنكيا  المنصنص عليها في البنند 

 .للمتة الثاني م  هذه المادة 

المتفةةق بهةةذه ( 15)حةةق تقةةم نفقةةاً للملاللجنةة  تفةةا منحةةنم الطالةةب إلةة   -ز

إل  مدتسة  أخةتب أن تحنيلةه إلة  ناةام  تأديبياً ه ق إلصدات قتات بنقلالالئح 

مةة  الباشةةت إلةة  الثةةاني ( 12-11)ن  فصةةالبتبلةةيم الكبةةات إذا كةةا  مسةةجالً 

 :حال اتتكابه أياً م  األفبال اآلتي في نذل،  قعشت

االعتةةداء علةة  مةةنافي المدتسةة  أن البةةاملي  بهةةا أن سةةائقي الحةةافال   -1

 .بدنياً  نإيذائهمالمدتسي  

مة  هةذه المةادة  (ن)م  الفقتة ( 1)السلنكيا  المنصنص في البند أحد  -2

 .للمتة الثاني 

مة  الفقةتة ( 9إلة   1)مة  البنةند نكيا  المنصنص عليها في السلأحد  -3

 .للمتة الثالث م  هذه المادة  (هـ)

للمةتة مة  هةذه المةادة  (أ)السلنكيا  المنصةنص عليهةا فةي الفقةتة أحد  -4

 . السابب 

مةة  الباشةةت إلةة  الثةةاني ( 12-11)المقيةةد بالصةةفن  تفةةا منحةةنم الطالةةب - ح

إلصةدات قةتات المتفق بهذه الالئح  ( 15)تقم  نفقاً للملحقاللجن  إل  عشت 

 : اآلتي  ل اتتكابه أياً م  األفبالحافي  ق نذل،نهائياً ه فصلب

مة  هةذه المةادة  (ز)مة  الفقةتة ( 1)السلن، المنصنص عليةه فةي البنةد  -1

 . للمتة الثاني 

مة  هةذه المةادة ( ن)مة  الفقةتة ( 1)السلن، المنصنص عليةه فةي البنةد  -2

 . للمتة الثالث 

مة  الفقةتة ( 9إلة  1)مة  سلنكيا  المنصنص عليهةا فةي البنةند الأحد  -3

 . للمتة التابب  م  هذه المادة (هـ)



للمةتة مة  هةذه المةادة  (أ)السلنكيا  المنصةنص عليهةا فةي الفقةتة أحد  -4

 . الثامن 

حال إيداعه إحدب دنت التعاية  أن اإلصةالح في الطالب نهائياً عل  اللجن  فصل (:37)المادة

 .   تنفيذاً لقتات أن حكم قحائي نهائيأن أحد السجن

 : اآلتيي أحد اإلجتاءي   تبامابم  قبل إداتة المدتس  ذ الفصل المؤق  تنفييكن  (:38)مادةال

 .طنال مدة فصلهالطالب م  دخنل المدتس   حتما - أ

إلزامةةه  يتحةةم نتنفيةةذه لبتنةةامج  المدتسةة بالححةةنت إلةة   لطالةةبالسةةماح ل- ب

بالقاعة  أنشط  نناجبا  أداء م  الينم الدتاسي في % 75ما يبادل  قحاءب

تح  إشتا  إداتة المدتس ق نقحاء بةاقي اليةنم فةي تلقةي  المخصص  لذل،

جلسا  إتشادي  ما تطبيق بتنامج تبديل السلن، بشأنه م  قبةل األخصةائي 

  .االجتماعي



 بسم اهلل الزمحه الزحٍم
 

 

 

 وسارة الرتبٍت والخعلٍم
 
 
 
 
 
 

 المالحق



 (1)ق رقم ملح
 

 سلطن  عما             
 البام الدتاسي                            نزاتة التتبي  نالتبليم                                         

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 قواعد االنتاام واالنضباط الطالبً
 المحتتم: ....................................................     الطالب / أمت الطالب نلي: الفاحل

 نببدققق... تحي  طيب 
إيماناً بدنتكم الملمن  في تعاي  نتقنيم سلن، أبنائكمق نمتةاببتكم المسةتمتة لمسةتنب تحصةيلهم 

تحقيةةق ديمنمةة  الشةةتاك  التتبنيةة  الدتاسةةي بمةةا يحقةةق لهةةم االسةةتقتات نالتكيةة  مةةا البيئةة  المدتسةةي ق نل
نالتبليمي  بي  البية  نالمدتسة  فةي إعةداد أبنائنةا الطلبة  لخدمة  مجةتمبهم ننطةنهما تأمةل إداتة المدتسة  

 :ابنتكم نتبنيده عل  القناعد السلنكي  اآلتي / منكم حث ابنكم

 .طتيقاالنتاام عند تكنب الحافال  المدتسي ق نالتزام الهدنء أثناء سيتها في ال( 1

 .النصنل في النق  المحّدد لبدء الينم الدتاسي نالمشاتك  في الطابنت( 2

 .االنتاام نالهدنء أثناء الطابنت المدتسيق نتتديد النشيد السلطاني باحتتام نبصن  ناح ( 3

 .االنحباط في الحصص الدتاسي ق نتجنب الختنج منها بغيت استئذا ( 4

 .قيبته المدتسي نحا كتبه نأدناته الدتاسي  في ح( 5

المحافاة  علةة  ناافتةةه الشخصةي  المتمثلةة  فةةي تناية  األسةةنا  ناالسةةتحمام بصةنتة ينميةة ق نناافةة  ( 6
 .المالب ق نقص األاافت نالشبت

االلتزام بالز  المدتسي المحدد نفةق أحكةام الئحة  شةؤن  الطلبة ق نتجنةب إحةاف  أية  تصةاميم علة  ( 7
 . المالب  ال تليق بماهت طالب البلم

 .المحافا  عل  نااف  الص  نالمدتس  نالبيئ  المحيط  بها( 8

التحةةدث نالتبامةةل مةةا زمالئةةه نالبةةاملي  بالمدتسةة  نزائتيهةةا بةةأدب ناحتةةتامق نمتاعةةاة مشةةاعتهمق ( 9
 .ناحتتام خصنصياتهمق نعدم القيام بأ  عمل يؤثت عل  سالمتهم أن ممتلكاتهم

 .ق  المحّددق نمتابب  ذل،إنهاء ناجباته المنزلي  بمفتده في الن( 11

 .تشجيبه عل  استذكات دتنسه بصنتة مستمتة( 11

 .المحافا  عل  ممتلكا  المدتس  نمتافقها نإصالح ما يتم إتالفه منها أن دفا ثمنها( 12

عةةدم إححةةات مةةناد محاةةنتة نأدنا  تهةةدد سةةالمته نسةةالم  زمالئةةه إلةة  المدتسةة ق مثةةل البلكةة ق ( 13
لتب  نالسجائتق نالكبتي  نالزجاج ناألدنا  الحادة نالنالعا  ناأللباب الناتي  نالمشتنبا  الغازي ق نا

 .نالمناد المتفجتةق نأجهزة الليزتق نالهنات  النقال ق ناألجهزة السمبي  نالبصتي  األختب
 

 : ..........................الطالب / اسم نلي أمت الطالب
 :       /     /تي التا            :               التنقيا

 
      :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل

 يبتمد مديت المدتس                                                                             
 تئي  مجل  إداتة المدتس                                                                         

 :خ  إل نس
 نلي أمت الطالب -
 مل  الطالب -



 

 (2)ملحق رقم 
 سلطن  عما                 

 البام الدتاسي               نزاتة التتبي  نالتبليم          
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

: ..................الشبب                         .......    : ............الص                                                                  ................... مدتس       
   

  كشف الطلبة المتأخرٌن بدون عذركشف الطلبة المتأخرٌن بدون عذر

 حااتالمال التأخر الثالث التأخر الثانً التأخر األول اسم الطالب م

 التارٌخ
مدة 
 التأخر

 التارٌخ اإلجراء
مدة 
 التأخر

 التارٌخ اإلجراء
مدة 
 التأخر

 اإلجراء

            

            

            

            

            

            

            

            

 يبتمد مديت المدتس            :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل



 

 (3)ملحق رقم 
 :التقم      سلطن  عما                 

 : لتاتي ا      نزاتة التتبي  نالتبليم           
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 ...................مدتس       
 طالبإخطار ولً األمر بنصح ال استمارة

المسجل  / ق المسجل:.........................................................الطالب / الفاحل نلي أمت الطالب
 المحتتم      .........  بالص

 نببدققق... السالم عليكم نتحم  هللا نبتكاته
م  الئح  شؤن  الطلب ق نفيدكم أ  إداتة المدتس  قد قام  بتقديم النص  )    ( عمالً بالمادة تقم 

 :للطالبق نذل، بسبب
 :لتناتي  اآلتي التأخت ع  منعد بدء الينم الدتاسي بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  ل)     ( 
 :التغيب ع  المدتس  بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  للتناتي  اآلتي )     ( 
 :إتيا  السلنكيا  اآلتي )     ( 

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

............................................................................................................. 
كتات التأخت ع  منعةد بةدء اليةنم تبتنجيه الطالب شفنياً نإتشاده لبدم نقد قام  إداتة المدتس  

عدم االلتزام بقناعد االنحباط / تكتات التغيب ع  المدتس  بدن  عذت مقبنل/ الدتاسي بدن  عذت مقبنل
 .السلنكي

 . اللتزام بقناعد االنتاام الطالبي ناالنحباط السلنكيبما يحقق اهذا للبلمق ناتخاذ ما يلزم 
 قققنتفحلنا بقبنل فائق االحتتام نالتقديت
     :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل

 يبتمد مديت المدتس                                                                            
 تئي  مجل  إداتة المدتس                                                                        

 .............:.........اسم المستلم
 :...................صلته بالطالب
 :.....................التقم المدني

 :التنقيا
                                   :     /     /                                                                                                                التاتي 

 :نسخ  إل 
 مل  الطالب  -



 

 (4)ملحق رقم 
 :التقم       سلطن  عما              
 : التاتي       نزاتة التتبي  نالتبليم           

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 استمارة تنبٌه طالب
المسجل  / ق المسجل:.........................................................الطالب / أمت الطالب الفاحل نلي

 المحتتم       ........بالص 
 نببدققق... السالم عليكم نتحم  هللا نبتكاته

)      ( دة ق نعمالً بالما................م بشأ  21/    /    بتاتي     )      ( تسالتنا تقم بإلحاقاً 
 :م  الئح  شؤن  الطلب ق نفيدكم أ  إداتة المدتس  قد قام  بتنبيه الطالبق نذل، بسبب

 :التأخت ع  منعد بدء الينم الدتاسي بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  للتناتي  اآلتي )     ( 
 :تي التغيب ع  المدتس  بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  للتناتي  اآل)     ( 
 :إتيا  السلنكيا  اآلتي )     ( 

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

............................................................................................................. 
نتائج التأخت عة  منعةد بةدء اليةنم بتنجيه الطالب كتاب  نإحاطته علماً بنقد قام  إداتة المدتس  

عةةدم االلتةةزام بقناعةةد االنحةةباط  /الغيةةاب عةة  المدتسةة  بةةدن  عةةذت مقبةةنل/ الدتاسةةي بةةدن  عةةذت مقبةةنل
 .السلنكي

 .االلتزام بقناعد االنتاام الطالبي ناالنحباط السلنكيبما يحقق هذا للبلمق ناتخاذ ما يلزم 
 نتفحلنا بقبنل فائق االحتتام نالتقديتققق

     :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل
 يبتمد مديت المدتس                                                                            

 تئي  مجل  إداتة المدتس                                                                         
 :.......................اسم المستلم

 :....................صلته بالطالب
 :......................التقم المدني

 :التنقيا
                                  :   /     /                                                                                                                  التاتي 

 :نسخ  إل 
 مل  الطالب -



 

 (5)ملحق رقم 
 :التقم      سلطن  عما                 

 : التاتي       اتة التتبي  نالتبليمنز           
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 ...................مدتس       
 استمارة إنذار طالب

مسجل  ال/ ق المسجل:.........................................................الطالب / الفاحل نلي أمت الطالب
 المحتتم       :........... بالص 

 نببدققق... السالم عليكم نتحم  هللا نبتكاته
/   /   بتةةاتي     )     ( تسةةالتنا تقةةم نبمق 21/    /    بتةةاتي     )      ( تسةةالتنا تقةةم بإلحاقةةاً 

يدكم أ  إداتة المدتسة  م  الئح  شؤن  الطلب ق نف)      ( ق نعمالً بالمادة ....................م بشأ  21
 :قد أنذت  الطالب المذكنتق نذل، بسبب

 :التأخت ع  منعد بدء الينم الدتاسي بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  للتناتي  اآلتي )     ( 
 :التغيب ع  المدتس  بدن  عذت مقبنل في األيام المنافق  للتناتي  اآلتي )     ( 
 : إتيا  السلنكيا  اآلتي)     ( 

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

............................................................................................................. 
عليه يتجة  التكةتم بمتاجبة  إداتة المدتسة  فةي مةدة ال تتجةانز سةبب  أيةام مة  تاتيخةه لمناقشة   

 .منحنم الطالب ناستكمال بقي  اإلجتاءا 
 نتفحلنا بقبنل فائق االحتتامققق

      :س  المسؤنلتنقيا عحن مجل  إداتة المدت
 يبتمد مديت المدتس                                                                            
 تئي  مجل  إداتة المدتس                                                                         

 :.......................اسم المستلم
 ....................:صلته بالطالب
 :......................التقم المدني

 :التنقيا
                                  :   /     /                                                                                                                  التاتي 

 :نسخ  إل 
 .مل  الطالب -



 

 (6)ملحق رقم 
 سلطن  عما                 

 البام الدتاسي         ة التتبي  نالتبليمنزات          
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 ...................مدتس       
 طالب وولً أمرهالتعـــهد 

دني ـــمق تقم .......................................: .........حل الفا/ ححت إل  المدتس  الفاحل
ق ينم : .............المسجل بالص : ................................. الطالب / ق نلي أمت الطالب(  )       

 .دتس ابنته ما إداتة الم/ مق لمناقش  منحنم اإلنذات المنجه إل  ابنه21/   /    المنافق   ........... 
 :نقد تبّهد الطالب ننلي أمته بــــ

 .عدم تكتات التأخت ع  منعد بدء الينم الدتاسي بدن  عذت مقبنل)     ( 
 .عدم الغياب بدن  عذت مقبنل)     ( 
 .عدم تكتات السلنكيا  المنسنب  إليهق نااللتزام بأنام  نقناعد االنحباط السلنكي)     ( 

إداتة المدتسة  باتخةاذ اإلجةتاء الةذ  تةتاه مناسةباً نفةق الئحة   نأنه في حال عةدم التزامةه سةتقنم
 .شؤن  الطلب 

 
 :..................تنقيا الطالب

 :...............تنقيا نلي األمت
 :...................            التقم المدني

 :التاتي 
 
 

     :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل
 يبتمد مديت المدتس                                                                               

 تئي  مجل  إداتة المدتس                                                                           
 

 
 
 

 :نسخ  إل 
.مل  الطالب -



 

 (7)ملحق رقم 
 سلطن  عما                 

 البام الدتاسي               التتبي  نالتبليم نزاتة          
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 : ..................الشبب : ......................                  الص                                                                   ................... مدتس       
 

 المتغٌبٌن بدون عذر كشف الطلبةكشف الطلبة

 المالحاات الغٌاب الثالث الغٌاب الثانً الغٌاب األول الطالب اسم م

 اإلجراء التارٌخ اإلجراء التارٌخ اإلجراء التارٌخ

         

         

         

         

         

         

         

         

 يبتمد مديت المدتس          :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل



 

 (8)ملحق رقم 
 :التقم      سلطن  عما                 
 : التاتي       نزاتة التتبي  نالتبليم            

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 اط السلوكًواالنضباستمارة تحوٌل طالب متغٌب إلى لجنة االنتاام 

 :بٌانات الطالب: أوالا 

  اسم الطالــب

  الصـــف

  تارٌخ المٌالد

  اسم ولً األمر، ورقم هاتفه

 :وصف السلوك: ثانٌاا 
: التغيب ع  أيام الدتاس  لمدة خمس  عشتة ينماً دتاسياً منفصل  في األيام المنافق  للتناتي  التالي 

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

 :اإلجراءات التً اتخذها األخصائً االجتماعً: ثالثاا 
 (:ب متفق ما يث)اإلجتاء المتخذ 

 .إعداد خط  إجتائي  للسلن،  .تقتيت ع  دتاس  الحال  

 .المقابل  ما الطالب  .األنشط  المدتسي  

 .االتصال بنلي األمت  .إتشاد نلي األمت 

 .متاجب  سجال  الطالب  .مالحا  السلن، 

 ..............................  .اإلتشاد الجماعي/ اإلتشاد الفتد  

    :  تنقيا األخصائي االجتماعي   : التاتي 
 :اإلجراءات التً اتخذها مجلس إدارة المدرسة: رابعاا 

 (: ............................................................متفق ما يثب )اإلجتاء األنل . أ
   : التاتي 

 ........................ (: ...................................متفق ما يثب )اإلجتاء الثاني . ب
   : التاتي 

 (: ..........................................................متفق ما يثب )اإلجتاء الثالث . ج
   : التاتي 

 (: .......................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء التابا . د
   : التاتي 

 (: .......................................................... متفق ما يثب )جتاء الخام  اإل. هـ
 : التاتي 

 
 :تأ  المجل 

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

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

 ٌعتمد مدٌر المدرسة
 رئٌس مجلس إدارة المدرسة

 



 

 (9)ملحق رقم 
 سلطن  عما                 

 البام الدتاسي           نزاتة التتبي  نالتبليم          
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 ...................مدتس       
 

 تقرٌر زٌارة ولً أمر طالب منقطع عن الدراسةتقرٌر زٌارة ولً أمر طالب منقطع عن الدراسة
 

  م قام عدد م  أعحاء مجل  إداتة المدتس21/    /   المنافق    ............. إنه في ينم 
: .................................. الفاحل/ األمها  بالمدتس  بححنت الشي / نأعحاء م  مجل  اآلباء

/ نلي أمت الطالب/ ................................... بزياتة للفاحل......................... تشيد  / شي 
.................. نالمنقطا ع  الدتاس  لمدة ..... .............المسجل بالص  ........................... 

ق بهد  حث الطالب ...........................إل  ...................... ينماً متصالً خالل الفتتة م  
 .ننلي أمته عل  عندة الطالب إل  مقاعد الدتاس 

 :نكان  نتائج الزياتة كاآلتي
ننلي أمته بالبندة إل  مقاعد الدتاس ق نباشت الطالب الدتاس  ينم  تمك  الفتيق م  إقنام الطالب)    ( 

 .م21/   /   المنافق   .............. 
 .لم يتمك  الفتيق م  إقنام الطالب ننلي أمته بالبندة إل  الدتاس )      ( 

 
 :تنقيا أعحاء مجل  إداتة المدتس 

 :التنقيا: ................................. االسم
 :التنقيا: ................................. االسم

 :تنقيا أعحاء مجل  اآلباء ناألمها 
 :التنقيا: ................................. االسم
 :التنقيا: ................................. االسم

 
 :تنقيا الشي  أن  تشيد الحي أن الحل  أن القتي 

 
 :التنقيا................ : .................االسم

 

 ٌعتمد مدٌر المدرسة

 رئٌس مجلس إدارة المدرسة

 
 

 :نسخ  إل 
 مل  الطالب -



 

 (11)ملحق رقم 
 سلطن  عما              
 :التقم                                         يم           نالتبل نزاتة التتبي           

 :التاتي             .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 واالنضباط السلوكًاستمارة تحوٌل طالب منقطع عن الدراسة إلى لجنة االنتاام 
 :البٌانات الشخصٌة: أوالا 

  اسم الطالــب

  الصـــف

  دتارٌخ المٌال

  اسم ولً األمر، ورقم هاتفه

 
 :وصف السلوك: ثانٌاا 

إل  ..................... اعتباتاً م  متصل  ينماً ................... االنقطام ع  الدتاس  لمدة 
.............. 

 
 :اإلجراءات التً اتخذها مجلس إدارة المدرسة: ثالثاا 
 ....................................................(: ........متفق ما يثب )اإلجتاء األنل . أ

   : التاتي 
 (: ........................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء الثاني . ب

   : التاتي 
 ........(: ..................................................متفق ما يثب )اإلجتاء الثالث . ج

   : التاتي 
 (: .......................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء التابا . د

   : التاتي 
 (: .......................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء الخام  . هـ

 : التاتي 
   

 :جلس اإلدارةالمرأي 
............................................................................................. 

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

 
                         :تنقيا عحن مجل  اإلداتة المسؤنل

 ٌعتمد مدٌر المدرسة

 رئٌس مجلس إدارة المدرسة



  

 

 
 سلطن  عما              
 نزاتة التتبي  نالتبليم                                                                 

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 (11)ملحق رقم 
 

  مخالفات الطلبةمخالفات الطلبةتسجٌل تسجٌل كشف كشف 

  : ...................: ...................الشبب الشبب : ................                                                                                  : ................                                                                                  الص الص 

  المالحااتالمالحاات  اإلجراءاإلجراء  نوع المخالفةنوع المخالفة  التارٌخالتارٌخ  رقم المخالفةرقم المخالفة  اسم الطالباسم الطالب  مم

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

:تنقيا المنا 



 

 (12)ملحق رقم 
 

 سلطن  عما              
 م21:   /     /    التاتي                                     نزاتة التتبي  نالتبليم                   

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 

  استمارة تحوٌل طالب إلى مجلس إدارة المدرسةاستمارة تحوٌل طالب إلى مجلس إدارة المدرسة

  

  المحتتمالمحتتم                    تئي  مجل  اإلداتة     تئي  مجل  اإلداتة       ––مديت المدتس  مديت المدتس  / / الفاحلالفاحل

  نببدقققنببدققق......السالم عليكم نتحم  هللا نبتكاتهالسالم عليكم نتحم  هللا نبتكاته

المسةةةةجل بالصةةةة  المسةةةةجل بالصةةةة  : ............................................... : ............................................... الطالبةةةة الطالبةةةة / / أفيةةةةدكم بةةةةأ  الطالةةةةبأفيةةةةدكم بةةةةأ  الطالةةةةب

بأ  بأ    ق علماً ق علماً : ........................................................: ........................................................ق قد اتتكب المخالفا  اآلتي ق قد اتتكب المخالفا  اآلتي .............. .............. 

  ::المخالفا  السابق  للطالب ناإلجتاءا  المتخذة بشأنها كان  عل  النحن اآلتيالمخالفا  السابق  للطالب ناإلجتاءا  المتخذة بشأنها كان  عل  النحن اآلتي

  اإلجراء المتخذاإلجراء المتخذ  التارٌخالتارٌخ  المخالفاتالمخالفات  مم

    

  
    

    

  
    

    

  
    

  

  ..تاجياً التكتم باإلطالم ناتخاذ الالزمتاجياً التكتم باإلطالم ناتخاذ الالزم

  

  

  ::التنقياالتنقيا    مم2121:  /  /    :  /  /    التاتي التاتي   : ............................: ............................اسم المنا اسم المنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ::رئٌس مجلس اإلدارةرئٌس مجلس اإلدارة  --  مدٌر المدرسةمدٌر المدرسةالمجلس أو رأي المجلس أو رأي   رأيرأي

  

  

  المحتتمالمحتتم    ............................ع  طلب  الص  ع  طلب  الص  المفنض المفنض عحن مجل  إداتة المدتس  عحن مجل  إداتة المدتس  

  

  ..أحيل إليكم المنحنما تاجيا التكتم باتخاذ اإلجتاء المناسب نفق الئح  شؤن  الطلب أحيل إليكم المنحنما تاجيا التكتم باتخاذ اإلجتاء المناسب نفق الئح  شؤن  الطلب 

  

  
 ٌعتمد مدٌر المدرسة

 رئٌس مجلس إدارة المدرسة
 :نسخ  إل 

.المنا  -



 

 (13)ملحق رقم 
 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 

 ...................دتس م      
 

 مخالفات الطلبةتوثٌق كشف 

  : ...........: ...........الشبب الشبب : ................                                                                                                       : ................                                                                                                       الص الص 

  المالحااتالمالحاات  ةةالمخالفة الثالثالمخالفة الثالث  المخالفة الثانٌةالمخالفة الثانٌة  المخالفة األولىالمخالفة األولى  اسم الطالباسم الطالب  مم

  اإلجراءاإلجراء  نوع المخالفةنوع المخالفة  التارٌخالتارٌخ  اإلجراءاإلجراء  نوع المخالفةنوع المخالفة  التارٌخالتارٌخ  اإلجراءاإلجراء  نوع المخالفةنوع المخالفة  التارٌخالتارٌخ

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
            :ن مجل  إداتة المدتس تنقيا عح

 
 يبتمد مديت المدتس 
تئي  مجل  اإلداتة 



  

 

 (14)ملحق رقم 
 :التقم      سلطن  عما                 
 : التاتي       نزاتة التتبي  نالتبليم            

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 
 استمارة فصل مؤقت لطالب 

المسجل  / ق المسجل:.........................................................الطالب / الفاحل نلي أمت الطالب
 المحتتم       .......... بالص 

 نببدققق... السالم عليكم نتحم  هللا نبتكاته
)     ( تسالتنا تقم نبق ................م بشأ  21/    /    تاتي     ب)      ( تسالتنا تقم بإلحاقاً 

م بشأ  21/    /     بتاتي     )      ( تسالتنا تقم نبق .......................م بشأ  21/   /   بتاتي     
 إداتة المدتس  قدل  مجم  الئح  شؤن  الطلب ق نفيدكم أ  )      ( ق نعمالً بالمادة .......................

 :أيامق نذل، بسبب إتيا  السلنكيا  اآلتي ........ فصل المذكنت فصالً مؤقتاً لمدة  قتت
..................................................................................................... 

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

عليه يتج  التكتم بمتاجب  إداتة المدتس  خالل مدة الفصل لمناقش  منحةنم الطالةب المةذكنت 
 .اإلجتاءا مبهاق ناستكمال بقي  

 نتفحلنا بقبنل فائق االحتتام نالتقديتققق
 

     :تنقيا عحن مجل  إداتة المدتس  المسؤنل
                                                                            

  
 ٌعتمد مدٌر المدرسة

 رئٌس مجلس إدارة المدرسة
 

 :......................اسم المستلم
 :...................الطالبصلته ب

 :التقم المدني
 :التنقيا
 :    /     /                                                                    التاتي 

 :نسخ  إل 
 مل  الطالب -



 

 (15)ملحق رقم 
 :التقم                   سلطن  عما                 
 : التاتي        نزاتة التتبي  نالتبليم            

 .....................إداتة التتبي  نالتبليم بمحافا  / المديتي  البام 
 ...................مدتس       

 السلوكًواالنضباط  استمارة تحوٌل طالب مخالف لقواعد االنضباط السلوكً إلى لجنة االنتاام
 :بٌانات الطالب: أوالا 

  اسم الطالــب
  الصـــف

  دتارٌخ المٌال
  اسم ولً األمر، ورقم هاتفه

 
 :وصف السلوك: ثانٌاا 

 تارٌخه السلوك الذي قام به الطالب م
   
   
   
 

 :الفنً -اإلداري  – اإلجراءات التً اتخذها المعلم: ثالثاا 
 .................................................. :السلوك -أ

 (:متفق ما يثب )اإلجتاء المتخذ 
 .اإلتشاد نالتنجيه  .السلن، مالحا  
 .األنشط  المدتسي   .المقابل  ما الطالب 
 .إتشاد نلي األمت  .االتصال بنلي األمت 
 ..............................  .متاجب  سجال  الطالب 

              : تنقيا المبلم        : التاتي 

 .............: ..............تكرار السلوك أو سلوك مشابه -ب
 (:متفق ما يثب )اإلجتاء المتخذ 

 .اإلتشاد نالتنجيه  .مالحا  السلن، 
 .األنشط  المدتسي   .المقابل  ما الطالب 
 .إتشاد نلي األمت  .االتصال بنلي األمت 
 ..........................  .متاجب  سجال  الطالب 

              : تنقيا المبلم        : التاتي 

 : .........................تكرار السلوك أو سلوك آخر مشابه -ج
 (:متفق ما يثب )اإلجتاء المتخذ 

 .اإلتشاد نالتنجيه  .   مالحا  السلن، 
 .األنشط  المدتسي   .المقابل  ما الطالب 
 .إتشاد نلي األمت  .االتصال بنلي األمت 
 .............................  .متاجب  سجال  الطالب 

     : تنقيا المبلم        : التاتي 

 :اإلجراءات التً اتخذها األخصائً االجتماعً: رابعاا 
 : ......................................السلن،

 (:متفق ما يثب )اإلجتاء المتخذ 
 .إعداد خط  إجتائي  للسلن،  .تقتيت ع  دتاس  الحال  
 .ل  ما الطالبالمقاب  .األنشط  المدتسي  
 .االتصال بنلي األمت  .إتشاد نلي األمت 
 .متاجب  سجال  الطالب  .مالحا  السلن، 
 ..............................  .اإلتشاد الجماعي/ اإلتشاد الفتد  

                     :  تنقيا األخصائي االجتماعي        : التاتي 
 :مجلس إدارة المدرسة اإلجراءات التً اتخذها: خامساا 

 (: ............................................................متفق ما يثب )اإلجتاء األنل . أ
   : التاتي 

 (: ........................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء الثاني . ب
   : التاتي 

 (: ..........................................................ق ما يثب متف)اإلجتاء الثالث . ج
   : التاتي 

 (: .......................................................... متفق ما يثب )اإلجتاء التابا . د
   : التاتي 

 .......................... (: ................................متفق ما يثب )اإلجتاء الخام  . هـ
  : التاتي 

 :تأ  المجل 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 ةٌعتمد مدٌر المدرس
 رئٌس مجلس إدارة المدرسة


