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تولــي وزارة التعليــم اهتمامهــا بالجانــب األخالقــي للطالــب، إذ تعــده 

الثــروة الحقيقيــة للوطــن يف حاضــره ومســتقبله، وتســعى جاهــدة 

إلــى تعزيــز بنــاء الشــخصية المتوازنــة فكريــاً وعلميــاً وثقافيــاً، 

والعمــل علــى ترســيخ القيــم والســلوك اإليجابــي لديــه، وصــوالً بــه 

ــه. ــا أمت ــح الواعــي بقضاي ــى المواطــن الصال إل

وقــد عملــت الــوزارة علــى إيجــاد البيئــة التربويــة العصريــة الجاذبــة 

لــكل عناصــر المنظومــة التعليميــة مــن طــالب وطالبــات ومعلميــن 

وإدارييــن وأوليــاء أمــور، فضــالً عــن تعزيــز كل مــا هــو إيجابــي 

وبنــاء مــن أجــل توفيــر منــاخ تربــوي يتيــح الفــرص المثاليــة للنمــو 

المتــوازن بيــن الطــالب والطالبــات أنفســهم مــن جهــة، وبينهــم وبيــن 

معلميهــم وأوليــاء أمورهــم مــن جهــة أخــرى.

ويف ســبيل تحقيــق االنضبــاط الســلوكي للطــالب والطالبــات، وتوفيــر 

فــرص التعلــم الفاعــل لهــم بعيــداً عــن أي مؤثــرات ســلبية، حرصــت 

الــوزارة علــى إعــداد آليــة مقننــة وضابطــة لــكل إجــراءات التعامــل 

ــز  التربــوي مــع مواقــف الطــالب والطالبــات وســلوكهم بهــدف تعزي

ــالل  ــن خ ــك م ــلبي ، وذل ــلوك الس ــم الس ــي ، وتقوي ــلوك اإليجاب الس

قواعــد الســلوك والمواظبــة.

ــى  ــة عل ــة القائم ــة الراهن ــة التعليمي ــرات المرحل ــة لمتغي   ومواكب

التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بُعــد، واستشــرافاً لمســتقبل 

ــم  ــة الرقمية؛ليت ــلوك والمواظب ــد الس ــم إدراج قواع ــد ت ــم فق التعلي

تطبيقهــا يف الدراســة عــن بُعــد، تزامنــاً مــع تطبيــق قواعــد الســلوك 

ــاً. ــة حضوري والمواظب

وهللا الموفق

المقـدمة
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أوالً: مصطلحات قواعد السلوك والمواظبة

داللة المصطلحات المصطلحات

كل مــا يصــدر مــن الطالــب مــن أقــوال أو أفعــال حركيــة أو لفظيــة أثنــاء تعاملــه مــع منســوبي المدرســة، وعناصــر البيئــة المدرســية السلــــوك
وأنظمتهــا يف المواقــف المختلفــة.

اإلجــراء الــذي يــؤدي اتخــاذه بعــد حــدوث الســلوك إلــى توابــع إيجابيــة أو إزالــة توابــع ســلبية، ممــا يترتــب عليــه زيــادة حــدوث ذلــك تعزيز السلوك
ــة. الســلوك يف المســتقبل ويف المواقــف المماثل

اإلجــراءات التربويــة والعالجيــة التــي تهــدف إلــى ضبــط وتقويــم ســلوك الطــالب والطالبــات الذيــن يجــدون صعوبــة يف التكيــف مــع البيئــة تعديل السلوك
المدرســية بإكســابهم الســلوك اإليجابــي البنـّـاء.

اســتهداف طالــب أو مجموعــة مــن الطــالب لطالــب معيــن أو طــالب معينيــن بصــورة متكــررة وباســتخدام أســاليب غيــر مرغوبــة ذات التنمــــــر
طبيعــة نفســية أو بدنيــة تلحــق األذى الشــديد بالطالــب المســتهدف.

هــو تنمــر باســتخدام التقنيــات الرقميــة، ويمكــن أن يحــدث علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ومنصــات  المراســلةومنصات األلعــاب التنمر اإللكتروني
والهواتــف المحمولــة، وهــو ســلوك متكــرر يهــدف إلــى إخافــة أو اســتفزاز المســتهدفين بــه أو تشــويه ســمعتهم.

كل قــول أو فعــل أو إشــارة ذات مدلــول جنســي، تصــدر مــن طالــب تجــاه أي طالــب آخــر، تمــس جســده أو عرضــه، أو تخــدش حيــاءه، التحـــــــرش
بــأي وســيلة كانــت، بمــا يف ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة.

إساءة استخدام 
المنصــات التعليميـة

اســتخدام المنصــات التعليميــة بهــدف اإلســاءة للفــرد، أو المجتمــع، أو الرمــوز الدينيــة، أو الوطنيــة، أو التســويق والترويــج للحســابات 
الشــخصية يف وســائل التواصــل المختلفــة، أو إرســال روابــط مجهولــة قــد تحتــوي علــى فيروســات.

منسوبــــو 
المدرســـة

جميــع العامليــن يف المدرســة مثــل المديــر/ة – الوكيــل/ة – المعلــم/ة - الموجــه /ة الطالبــي - رائــد/ة النشــاط – اإلداري/ة – 
المســتخدم/ة – الحــارس/ة – ســائق/ة حافلــة – مراســل/ة.

المتعلــم أو المتعلمــة يف مراحــل التعليــم العــام » الحكومــي واألهلــي” ســواءً كان منتظمــاً أو منتســبا باإلضافــة إلــى التعليــم المســتمر الطالـــــــــب
والتربيــة الخاصــة.

اللباس الرسمي 
بالمدرســـــة

ــن  ــد م ــي أو المعتم ــم الحكوم ــوزارة للتعلي ــن ال ــد م ــزي المعتم ــة ال ــبة للطالب ــب، وبالنس ــبة للطال ــعودي بالنس ــي الس ــوب العرب الث
ــي. ــي واألجنب ــم األهل ــة يف التعلي ــدارس األهلي الم

التــزام الطالــب بالحضــور إلــى المدرســة أو مــن خــالل المنصــات التعليميــة المعتمــدة، حســب المواعيــد الرســمية المحــددة لذلــك مــن المواظبـــــة
بدايــة اليــوم الدراســي إلــى نهايتــه.

الجرائـــــــم 
المعلوماتيــة

أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية مخالفاً ألحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

االتفــــــــــاق 
السلوكــــي

اتفاقية مكتوبة أو الكترونية توضح العالقة بين المهمة التي سيؤديها الطالب، والمكافأة التي سيحصل عليها نتيجة ذلك.

التزويـــر
كل تغييــر للحقيقــة بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا يف النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر – حــدث بســوء نيــة- قصــداً لالســتعمال فيمــا 
يحميــه النظــام مــن محــرر أو خاتــم أو عالمــة أو طابــع، وكان مــن شــأن هــذا التغييــر أن يتســبب يف ضــرر مــادي أو معنــوي أو اجتماعــي 

ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة.
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ثانياً: أهداف قواعد السلوك والمواظبة

الهدف العام: 

ضبط السلوك والمواظبة لدى طالب وطالبات التعليم العام بما يتوافق مع المبادئ اإلسالمية والقيم وثقافة المجتمع.

األهداف التفصيلية:

يز السلوك ثالثاً: أساليب وضوابط تعز

أ- أساليب تعزيز السلوك:

يُعــزز الســلوك اإليجابــي المرغــوب فيــه للطالــب علــى مســتوى الفصــل والمدرســة أو المحافظــة والمنطقــة بمــا يتناســب مــع الســلوك الصــادر عنــه 

وذلــك بأســاليب متنوعــة منهــا: 

تقديــم عبــارات الثنــاء والتشــجيع مــن المدرســة فــور حــدوث الســلوك المرغــوب فيــه أثنــاء تواجــد الطالــب يف المدرســة حضوريــاً أو مــن خــالل  	
المنصــات التعليميــة المعتمــدة. 

إصدار مكاتبات الشكر، وشهادات التقدير، وتسليمها حضورياً أو إرسالها إلكترونياً للطالب أو ولي أمره. 	

إشراك الطالب والطالبات المعنيين يف األنشطة واأللعاب الترفيهية التي توفرها المدرسة حضورياً أو عن بعد.  	

نشر اسم الطالب واإلشادة به عبر الوسائل اإلعالمية المتاحة والمعتمدة للمدرسة بعد أخذ موافقة ولي األمر.  	

تكريم الطالب والطالبات يف االحتفاالت المدرسية التي تقام حضورياً أو عن بعد.  	

ترســيخ المبــادئ اإلســالمية وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي يف 

ــات. نفــوس الطــالب والطالب

01

تعزيز القيم وتنمية االتجاهات السلوكية اإليجابية. 03

ــات،  ــدى الطــالب والطالب ــم التعامــل الرقمــي ل ــز قي تعزي

ــاء تعلمهــم عــن بعــد ــي أثن ــزام بالســلوك اإليجاب وااللت

05

المشــكالت  مــن  والحــد  اإليجابــي  الســلوك  تعزيــز 

الوســائل  بــكل  والطالبــات  الطــالب  لــدى  الســلوكية 

الممكنــة. التربويــة 

02

تهيئــة البيئــة التربويــة والتعليميــة المناســبة للطــالب 

المدرســة. والطالبــات ومنســوبي 

04

تربويــة  بــأدوات  واإلشــرافية  التعليميــة  الهيئــة  دعــم 

والطالبــات. الطــالب  ســلوك  مــع  للتعامــل  مناســبة 

06

07
تبصيــر الطــالب والطالبــات وأوليــاء أمورهــم باألنظمــة والتعليمــات 

ــه.. ــزام ب ــة االلت ــه وأهمي ــوب في ــلوك المرغ ــة بالس الخاص
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ب- ضوابط تعزيز السلوك:

رابعاً: مسؤوليات األسرة الوقائية

إن تعزيــز الســلوك اإليجابــي للطــالب وطالبــات مســؤولية مشــتركة بيــن األســرة والمدرســة، ولــكلٍ منهمــا دوره الرئيــس يف دعــم هــذا الســلوك 

ــم، وتتمثــل مســؤولية األســرة  ــى النجــاح والتعل ــؤدي إل ــي ت ــز الســلوكيات الت ــات تُســهم يف تعزي ــة محفــزة للطــالب وطالب ــة تعليمي ــق بيئ وخل

الوقائيــة فيمــا يلــي: 

غرس المبادئ اإلسالمية وترسيخ القيم واألخالق الفاضلة يف نفوس األبناء. 1-

تنمية حب الوطن يف نفوس األبناء؛ لإلسهام يف نهضته، والحفاظ على ممتلكاته. 2-

تحسين العالقة األسرية بين الوالدين واألبناء، وإيجاد جو من الدفء العاطفي داخل األسرة.  3-

تفهم خصائص مراحل النمو لألبناء والمشكالت التي قد تواجههم. 4-

تعزيز مفهوم االتجاه اإليجابي تجاه التعلم لدى األبناء. 5-

تشجيع األبناء على االنتظام واالنضباط المدرسي، والمتابعة المستمرة يف تحصيلهم الدراسي. 6-

تأمين المتطلبات المدرسية ومستلزماتها. 7-

تهيئة الجو والمكان المناسبين لألبناء يف المنزل للمذاكرة، ومتابعتهم يف حل الواجبات. 8-

شغل أوقات فراغ األبناء، بالبرامج العلمية والترفيهية الهادفة، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المفيدة. 9-

أن يُقــدم التعزيــز بعــد حدوث الســلوك 
المرغــوب فيه مباشــرة.

أن تتنوع أساليب التعزيز 

أن تكــون فــرص التعزيــز متاحــة أمــام 
الجميــع بصــورة عادلــة.

محفــزة  التعزيــز  أســاليب  تكــون  أن 
اآلخريــن. والطالبــات  للطــالب 

مســتمر  بشــكل  الســلوك  يعــزز  أن 
ومــن  الســلوك،  اكتســاب  مرحلــة  يف 
متقطــع  بشــكل  الســلوك  يعــزز  ثــم 
ــلوك  ــتمرارية الس ــى اس ــة عل للمحافظ

وثباتــه.

أن يتناســب مقــدار ونــوع التعزيــز مــع 
درجــة الســلوك المطلــوب تعزيــزه.

يف  واالبتــكار  التجديــد  يراعــى  أن 
للطــالب  المقدمــة  التعزيــز  أســاليب 

لبــات لطا وا
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االطالع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها ومناقشتها مع أبنائهم. 10-

توثيق العالقة مع إدارة المدرسة والمعلمين والموجه الطالبي.  11-

إبالغ الموجه/ة الطالبي/ة أو الوكيل بشكل خاص عند تعرُّض األبناء لمشاكل سلوكية؛ لتوثيق الحالة واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 12-

متابعة إجراءات ومواعيد التسجيل يف منصة مدرستي. 13-

حث األبناء على التفاعل مع المعلم داخل الفصل الدراسي، أو المنصة التعليمية يف مختلف األنشطة الدراسية. 14-

متابعة األسرة للمواقع اإللكترونية التي يتردد عليها األبناء.  15-

تعريف األبناء بأساليب النقاش والحوار الهادف بشتى الوسائل واألساليب التربوية المناسبة. 16-

خامساً: تقييم السلوك ودرجات فرص التعويض

يتم تقييم السلوك وفق اآلتي:

يعبر عن السلوك للصفين األول والثاني االبتدائي بشكل وصفي. 1-

يخصص )100( درجة لسلوك الطالب من الصف الثالث االبتدائي إلى الصف الثالث المتوسط. 2-

يخصــص )100( درجــة لســلوك الطالــب المنتظــم عــن كل مســتوى دراســي بالمرحلــة الثانويــة ويؤخــذ المتوســط لجميــع الفصــول عنــد  3-

التخــرج، وال يدخــل متوســط درجــة الســلوك ضمــن المعــدل العــام لدرجــات الطالــب والمعــدل التراكمــي، ويكــون أحــد المتطلبــات للحصول 

علــى مرتبــة الشــرف.

تــدوَن درجــة الســلوك يف حقــل خــاص بهــا يف كشــف بطاقــة الدرجــات، ويعــد هــذا الحقــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن أي كشــف للدرجــات تصــدره  4-

المدرســة.

تمنح درجة السلوك كاملة )100 درجة( للطالب إذا لم يكن لديه أي مشكلة سلوكية. 5-

يحق للطالب استعادة درجات سلوكه المفقودة أو جزءٍ منها خالل العام الدراسي بفرص التعويض المتاحة. 6-

تقــوم إدارة المدرســة بحســم درجــات الســلوك مــن رصيــد درجــات ســلوك الطالــب المخالــف، وفقــاً لإلجــراءات المتخــذة بحــق الطالــب غيــر  7-

المنضبــط ســلوكياً والمنصــوص عليهــا يف قواعــد الســلوك والمواظبــة.

إذا اكتســب الطالــُب المخالــُف ســلوكاً إيجابيــاً غيــر مــا ذكــر مــن فــرص التعويــض، تقــوم المدرســة بتقديــر الدرجــة المناســبة لهــذا الســلوك  8-

بنــاءً علــى توصيــة لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة بمــا ال يزيــد عــن ثــالث درجــات.

يمكـّـن الطالــب المخالــف مــن ممارســة فــرص التعويــض يف كل إجــراء تــم الحســم فيــه مــن درجــات ســلوكه ومــن الجمــع بيــن الفــرص؛  9-

لتعويــض الدرجــات المحســومة دون تكــرار ألي فرصــة ، بحيــث ال تتجــاوز درجــات الطالــب مائــة درجــة، وال يحتفــظ لــه بالدرجــات الزائــدة 

كرصيــد.

توثق إدارة المدرسة الدرجات المحسومة، وما يطرأ على درجات السلوك نتيجة فرص التعويض المتاحة للطالب. 10-
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توزيع درجات الحسم

مدى درجات التعويضفرص التعويضم

درجة واحدة فقطمشكالت الدرجة األولى1

درجتان فقطمشكالت الدرجة الثانية2

ثالث درجات فقطمشكالت الدرجة الثالثة3

عشر درجات فقطمشكالت الدرجة الرابعة4

خمس عشرة درجة فقطمشكالت الدرجة الخامسة5

درجات فرص التعويض

مدى درجات التعويضفرص التعويضم

درجة واحدةانضباط سلوك الطالب المخالف سلوكياً لمدة أسبوعين1

إحضار الطالب المخالف سلوكياً مشهداً معتمداً يفيد بحصوله على دورة تدريبية يف مجال المهارات 2
من درجة واحدة إلى درجتينالحياتية ، أو العمل التطوعي

من درجة واحدة إلى ثالث درجاتمشاركة الطالب المخالف يف ثالثة أنشطة مدرسية بصورة إيجابية3

إحضار الطالب المخالف سلوكياً مشهدين من معلمين بعد اعتمادهما من مدير المدرسة يفيدان 4
من درجة واحدة إلى ثالث درجاتبتحسن سلوكه.

من درجة واحدة إلى ثالث درجاتالتزام الطالب المخالف سلوكياَ بآداب السلوك الرقمي أثناء التعليم عن بعد وإحضار مشهداً بذلك.5

مساعدة الطالب زمالئه يف استخدام  التقنية أثناء التعليم عن بعد ) الدخول للمنصة - رفع 6
من درجة واحدة إلى ثالث درجاتالواجبات-.....(,

احضار تقرير تحسن سلوك الطالب المخالف خالل أسبوعين من إدارة/قسم التوجيه الطالبي أو من أي 7
من درجة واحدة إلى ثالث درجاتجهة ذات عالقة ) خاص بالطلبة المحولين للرعاية الطالبية(.
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سادساً: األدوار والمسؤوليات للعاملين على قواعد السلوك والمواظبة

دور إدارة/قسم التوجيه الطالبي بإدارات التعليم

مقابلــة ولــي أمــر الطالــب بإدارة/قســم التوجيــه الطالبــي، وإجــراء الجلســات العالجيــة للطالــب )حضوريــاً أو عــن بعــد(، وإفــادة المدرســة  1-

باســتمراره يف الدراســة مــع إرفــاق اإلجــراءات المتخــذة، والتوصيــات المتعلقــة بالحالــة.

متابعــة حالــة الطالــب بالتنســيق مــع الموجــه/ة الطالبــي/ة بالمدرســة، أو لجنــة التوجيــه الطالبــي، وتوجيــه المدرســة باالســتمرار يف تنفيــذ  2-

اإلجــراءات التربويــة.

معالجــة حــاالت الطــالب والطالبــات التــي تتطلــب تدخــل إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي وتكــون المدرســة بعيــدة عــن مقــر إدارة / قســم  3-

ــة للمدرســة أو مــن خــالل المنصــات  ــة الطالبي ــارة مشــرف الرعاي ــي األمــر الحضــور إليهــا مــن خــالل زي ــي وال يســتطيع ول ــه الطالب التوجي

ــة المعتمــدة. االفتراضي

دور مدير/ مديرة المدرسة

تفعيــل الجانــب الوقائــي تجــاه المشــكالت الســلوكية بتنفيــذ مــا ورد حــول مســؤوليات المدرســة الــواردة يف قواعــد الســلوك والمواظبــة،  1-

والعمــل علــى الحــد مــن مشــكالت الطــالب والطالبــات الســلوكية بتنفيــذ اإلجــراءات العالجيــة الــواردة يف القواعــد.

العمل على تعديل السلوك غير المرغوب فيه بالطرق التربوية، وأسس التوجيه الطالبي يف المدرسة. 2-

ــائل  3- ــالل الوس ــن خ ــة م ــلوك والمواظب ــد الس ــة بقواع ــوي بالمدرس ــل الترب ــة العم ــم ومنظوم ــاء أموره ــات وأولي ــالب والطالب ــة الط توعي

اإلعالميــة التربويــة المتاحــة، وتوعيتهــم بمســؤولياتهم الــواردة يف القواعــد، وأخــذ توقيعاتهــم بذلــك وفــق نمــوذج االلتــزام المدرســي.

تنفيذ اإلجراءات الخاصة بكل درجة من درجات المشكالت المتعلقة بالجانب اإلداري التربوي. 4-

التفعيل الجاد والمستمر لقواعد السلوك والمواظبة؛ واتخاذها أساساً للتعامل مع المشكالت السلوكية للطالب والطالبات. 5-

توثيــق الدرجــات المحســومة مــن درجــات الســلوك واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة مــع مشــكلة الطالــب، وتســجيل كل مــا يطــرأ علــى درجــات  6-

الســلوك مــن تغييــر جــراء فــرص التحســين المتاحــة.

توثيق الدرجات المحسومة من درجات المواظبة. 7-

تنفيذ قرارات لجنة التوجيه الطالبي. 8-

ــد  9- ــا ورد يف قواع ــاً لم ــا، وفق ــب تجاهه ــرار المناس ــاذ الق ــي؛ التخ ــه الطالب ــة التوجي ــى لجن ــلوكية إل ــات الس ــالب والطالب ــكالت الط ــة مش إحال

ــة. ــلوك والمواظب الس

التزام المعنيين يف إدارة المدرسة بأدوارهم وعليهم مسؤولية التقصير فيها. 10-

توثيــق مخالفــات الطــالب والطالبــات الســلوكية إحصائيــاً ونوعيــاً خــالل العــام الدراســي ، ورفعهــا إلدارة التعليــم )التوجيــه الطالبــي(، إلجــراء  11-

الدراسات الالزمة لذلك. 
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دور لجنة التوجيه الطالبي بالمدرسة

تطبيق ما ورد يف الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام )اإلصدار الرابع(. 1-

دراسة المشكالت السلوكية التي تحدث من الطالب والطالبات بعد حدوثها مباشرة. 2-

ممارسة اللجنة للدور المنوط بها فيما يتعلق بفرص تحسين درجات السلوك للطالب والطالبات. 3-

تصنيف المشكالت السلوكية التي لم ترد يف الدليل حسب طبيعتها وحِدّتها. 4-

تقوم اللجنة بتقدير أي سلوك إيجابي يصدر من الطالب ولم يذكر يف فرص التعويض بما ال يزيد عن ثالث درجات. 5-

التنســيق مــع إدارة/ قســم التربيــة الخاصــة يف إدارة التعليــم او مكاتــب التعليــم، لدراســة المشــكالت التــي تصــدر مــن الطــالب والطالبــات  6-

ذوي االحتياجــات الخاصــة يف برامــج دمــج طــالب وطالبــات التربيــة الخاصــة يف مــدارس التعليــم العــام.

توثيق محاضر اللجنة ومتابعة تنفيذ التوصيات. 7-

 دور الموجه الطالبي/ الموجهة الطالبية

المشــاركة مــع إدارة المدرســة وأعضــاء المجتمــع المدرســي باألســاليب التربويــة المناســبة يف تفعيــل الجانــب التثقيفــي، والتوعيــة بقواعــد  1-

الســلوك والمواظبــة للطــالب وطالبــات وأوليــاء أمورهــم ومنظومــة العمــل التربــوي.

دراســة حــاالت الطــالب والطالبــات الذيــن وقعــوا يف إحــدى المشــكالت الســلوكية التــي تتضمنهــا القواعد واختيــار األســاليبالتربوية المناســبة  2-

ــكل حالة. ل

التنســيق والمشــاركة مــع المعلميــن المســؤولين عــن األنشــطة التربويــة المنفــذة داخــل المدرســة أو خارجهــا؛ لرعايــة الطــالب والطالبــات  3-

المخالفيــن ســلوكياً، وتوفيــر فــرص تحســين درجــات الســلوك ، وتقديــر مــا يســتحقه الطــالب والطالبــات مــن درجــات تعويضيــة.

دراسة حاالت الطالب والطالبات متكرري الغياب والتأخير، وتقديم األساليب التربوية المناسبة لهم ومتابعتهم. 4-

ــد  5- ــواردة يف قواع ــات ال ــات والتوجيه ــة والتعليم ــذ األنظم ــة يف تنفي ــة وموضوعي ــه بدق ــؤولياته وواجبات ــي/ة بمس ــه/ة الطالب ــزام الموج الت

ــة. ــلوك والمواظب الس

دور المعلم/المعلمة

االلتــزام بالتوجيهــات والتعليمــات التربويــة التــي تضمنتهــا قواعــد الســلوك والمواظبــة ذات العالقــة برســالته التربويــة داخــل المدرســة  1-

وخارجهــا.

تحفيــز الطــالب والطالبــات وحثهــم علــى االلتــزام بالســلوكيات اإليجابيــة والقيــم الفاضلــة، والقــدوة الحســنة، والتقيــد بمــا ورد يف قواعــد  2-

الســلوك والمواظبــة يف التعامــل مــع مواقــف الطــالب والطالبــات الســلوكية، والســعي لتجنيبهــم أســباب الوقــوع يف المشــكالت الســلوكية 

الــواردة فيهــا، والعمــل علــى تعديــل الســلوك غيــر المرغــوب لــدى طالبــه واالســتفادة يف ذلــك مــن المنهــج المدرســي،ودليل التربوييــن 

لرعايــة الســلوك وتقويمــه.
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القيــام مباشــرة باإلجــراءات الثالثــة األولــى مــن مشــكالت الدرجــة األولــى، وإحالــة أســماء الطــالب والطالبــات المخالفيــن الذيــن لــم يتجاوبــوا  3-

مــع جهــوده التربويــة إلدارة المدرســة.

رصــد المشــكالت الســلوكية التــي يرتكبهــا الطــالب والطالبــات داخــل الفصــل أو خارجــه أو يف المنصــة مــن الدرجــة الثانيــة فأعلــى، والتــي  4-

باشــرها المعلــم أو وقــف عليهــا بنفســه، وتســليم األســماء إلدارة المدرســة.

أداء المسؤوليات والواجبات بدقة وموضوعية، وتنفيذ األنظمة والتعليمات والتوجيهات الواردة يف قواعد السلوك والمواظبة. 5-



الفصل الثـــــاني
المشكالت السلوكية لطالب وطالبات   

المرحلة االبتدائية
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المشكالت السلوكية من الدرجة األولى

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكصدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

باللبــاس . 1 التقيــد  عــدم 
الخــاص  الرســمي 

. ســة ر لمد با

الفصــل . 2 داخــل  النــوم 
متكــررة. بصفــة 

الدخــول أو الخــروج مــن . 3
الفصــل دون اســتئذان.

الطــالب . 4 خــروج  تكــرار 
ودخولهــم  والطالبــات 
قبــل  البوابــة  مــن 
والحضــور،  االنصــراف 
بوابــة  أمــام  والتجمهــر 

. ســة ر لمد ا

المشــاكل 	  وأهــم  النمــو  بخصائــص  االهتمــام 
المرحلــة. لهــذه  المصاحبــة 

 دراســة الحالــة، ووضــع الخطــة العالجيــة المناســبة 	 
لهــا.

اللبــاس 	  بمواصفــات  والطالبــات  الطــالب  تزويــد 
العــام  بــدء  قبــل  بالمدرســة  الخــاص  الرســمي 

الدراســي.

والطالبــات 	  الطــالب  لنظافــة  المســتمرة  المتابعــة 
الشــخصية.

ــات 	  ــات ذوي االحتياج ــالب والطالب ــاالت الط ــر ح حص
وفــق  لهــم  المناســبة  المعونــة  وتقديــم  الماديــة 

النظــام.

بالــزي 	  التقيــد  ضــرورة  علــى  المســتمر  التأكيــد 
بالمدرســة. الخــاص  الرســمي 

وضع حوافز للطالب المثالي يف المدرسة.	 

ــت 	  ــم الوق ــرورة تنظي ــات بض ــالب والطالب ــة الط توعي
ــراً. ــوم مبك والن

توعيــة أوليــاء األمــور باحتياجــات المرحلــة العمريــة 	 
لألبنــاء.

تذكير الطالب والطالبات بآداب طالب العلم.	 

االســتئذان 	  بأهميــة  والطالبــة  الطالــب  إشــعار 
وخارجــه. الفصــل  داخــل  واالنضبــاط 

القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي.	 

تبكير المعلمين والمعلمات يف التوجه للفصول.	 

اســتخدام األســاليب الجاذبــة وتنويعهــا يف تقديــم 	 
الــدروس.

بالتطبيــق 	  والمعلمــات  المعلميــن  علــى  التأكيــد 
الصــف. إدارة  لمهــارات  األمثــل 

اإلجراء األول:

التنبيــه الشــفهي مــن المعلــم أو إدارة المدرســة للطالــب 
عــن الســلوك وأضــراره المترتبــة، وكونــه يعــد ســلوكاً 
ــة  ــة معرف ــم، ومحاول ــوي حكي ــر مرغــوب بأســلوب ترب غي

ــراره. ــع تك ــلوك لمن ــدور الس ــببات ص مس

اإلجراء الثاني:

ــم أو إدارة  ــن المعل ــة م ــرة الثاني ــفهي للم ــه الش 1( التنبي
ــوي. ــلوب ترب ــف بأس ــرة الموق ــد مباش ــة عن المدرس

الســلبية  الســلوكيات  وحصــر  الطالــب  مالحظــة   )2
واإليجابيــة، ومســببات حدوثهــا، والبــدء بإطفــاء مســببات 

اإليجابــي. الســلوك  وتعزيــز  الســلبي،  الســلوك 

اإلجراء الثالث:

ــاً،  تقــوم إدارة المدرســة بإشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفي
ومــن ثــم كتابيــاً بمشــكلة الطالــب الســلوكية.

اإلجراء الرابع:

المباشــر  المعلــم  الســلوكية مــن  المشــكلة  تدويــن   )1
للموقــف يف ســجل المشــكالت الســلوكية وتوقيــع الطالــب 

ــا. عليه

2( بعــد تنفيــذ اإلجــراء إحالــة الطالــب الــى الموجــه/ة 
حالتــه. لدراســة  الطالبــي/ة 
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة األولى

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكمن صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

إبــالغ الطــالب والطالبــات بتنظيمــات الدخــول 	 
والخــروج.

وضــع لوحــة تكتــب بخــط واضــح تبيــن مواعيــد 	 
الحضــور واالنصــراف اليومــي يف مــكان بــارز علــى 
ــى  ــا عل ــارج ومتابعته ــن الخ ــة م ــدار المدرس ج

مــدار العــام الدراســي.

ــة 	  ــتمرة والمناوب ــة المس ــى المتابع ــرص عل الح
والطالبــات  الطــالب  دخــول  عنــد  الفاعلــة 

. وخروجهــم 

التأكــد مــن وقــوف المنــاوب عنــد البــاب فــور دق 	 
الجرس.

ــت 	  ــه يف وق ــال غياب ــاوب يف ح ــل للمن ــر بدي توفي
ــر. مبك

أســماء 	  تســجيل  المســؤول  المنــاوب  علــى 
ــات يف  ــن للتعليم ــات المتجاوزي ــالب والطالب الط

اليومــي. المناوبــة  ســجل 

توفيــر مكبــر صــوت واضــح، وضــرورة توفيــر 	 
بديــل لــه يف حــال تعطلــه.

الطــالب 	  بإدخــال  المدرســة  منســوبي  تعــاون 
المدرســة  خــارج  المتواجديــن  والطالبــات 
المخصــص  المــكان  يف  بالجلــوس  وتوجيههــم 

لالنتظــار.

اإلجراء الخامس:

1( دعــوة ولــي أمــر الطالــب وإخطــاره بســلوك الطالــب غيــر 
ــلوك  ــل الس ــة لتعدي ــى  خط ــاق عل ــه ، واالتف ــوب في المرغ

بيــن األســرة والمدرســة يقــوم بهــا الموجــه الطالبــي.

2( حســم درجــه مــن درجــات الســلوك للطالــب المخالــف 
ســلوكه  لتعديــل  التعويــض؛  فــرص  مــن  تمكينــه  مــع 
األمــر  ولــي  وإشــعار  المحســومة  الدرجــات  ولتعويــض 

بذلــك.

ــة  ــة أو الكتروني ــة مكتوب ــلوكي )اتفاقي ــاق س ــاء اتف 3( إنش
الطالــب  التــي ســيؤديها  المهمــة  بيــن  العالقــة  توضــح 

والمكافــأة التــي ســيحصل عليهــا نتيجــة لذلــك(. 

يف حــال تكــرار المشــكلة توجــه الحالــة إلــى  لجنــة التوجيــه 
الطالبــي للمســاعدة يف عــالج الطالــب وفقــاً لتقريــر دراســة 
الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة ويطبــق 
عليــه مــا ورد يف اإلجــراء الخامــس مــع تغييــر إجــراءات 

ــلوك. ــل الس ــة تعدي خط
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المشكالت السلوكية من الدرجة الثانية

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكصدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

داخــل . 1 الفوضــى  إثــارة 
داخــل  أو  الفصــل 
المدرســة أو يف وســائل 
المدرســي،  النقــل 
بالميــاه،  كالعبــث 
الجــدران. علــى  والكتابــة 

االشــتراك . 2 أو  الشــجار 
 ( جماعيــة  مضاربــة  يف 

.) عــراك 

إلحــاق الضــرر المتعمــد . 3
ــكات الزمــالء. بممتل

الزمــالء . 4 علــي  التلفــظ 
أو  نابيــة  بكلمــات 
الرعــب. وإثــارة  التهديــد، 

الحصــة . 5 حضــور  عــدم 
لدراســية. ا

الحصــة . 6 مــن  الهــروب 
الدراســية.

بتجهيــزات . 7 العبــث 
مبانيهــا  أو  المدرســة 
الحاســوب،  كأجهــزة 
أدوات ومعــدات األمــن 
 ، المدرســية  والســالمة 
  ، المعامــل   ، الكهربــاء 

. المدرســة  حافلــة 

مــن . 8 شــيء  ســرقة 
الزمــالء. ممتلــكات 

المشــاكل 	  وأهــم  النمــو  بخصائــص  االهتمــام 
المرحلــة.  لهــذه  المصاحبــة 

دراســة الحالــة، ووضــع الخطــة العالجيــة المناســبة 	 
. لها

حصــر حــاالت الطــالب والطالبــات ذوي االضطرابات 	 
الســلوكية ودراســة حالتهم.

ــاطات  	  ــراكهم يف نش ــى وإش ــري الفوض ــواء مثي احت
ــة لديهــم. ــغ الطاق المدرســة؛ لتفري

بيــن 	  المختلفــة  للمنافســات  الجيــد  التنظيــم 
والطالبــات, الطــالب 

تشــجيع الطــالب والطالبــات علــى أســاليب الحــوار 	 
آلراء  واالســتماع  البنّــاء،  والتّشــاور  الهــادف، 

اآلخريــن.

األمثــل 	  بالتطبيــق  المعلميــن  علــى  التأكيــد 
الصــف. إدارة  لمهــارات 

القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي.	 

االنضبــاط 	  بأهميــة  والطالبــات  الطــالب  إشــعار 
الفصــل. داخــل 

ــة 	  ــات واألنظم ــات بالتعليم ــالب والطالب ــغ الط تبلي
التــي تحــد مــن المشــكالت ووضعهــا يف مــكان بــارز 

أمــام الطــالب والطالبــات.

توعيــة الطــالب والطالبــات بأهميــة المحافظــة علــى 	 
ــكات العامة. الممتل

توعيــة الطــالب والطالبــات بخطــورة العبــث بمثــل 	 
هــذه األدوات واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك.

مســاعدة الطــالب والطالبــات المحتاجيــن ماديــاً 	 
ــام. ــق النظ وف

اإلجراء األول:

إدارة  إلــى  الســلوكية  المشــكلة  ذي  الطالــب  تحويــل 
يلــي: مــا  ؛التخــاذ  المدرســة 

1( إشــعار ولــي األمــر هاتفيــاً بمشــكلة الطالــب الســلوكية 
واإلجــراءات المتخــذة.

2( نقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي.

ــة  ــة أو إلكتروني ــة مكتوب ــلوكي )اتفاقي ــاق س ــاء اتف 3( إنش
الطالــب،  التــي ســيؤديها  المهمــة  بيــن  العالقــة  توضــح 

والمكافــأة التــي ســيحصل عليهــا نتيجــة لذلــك(.

4( االعتذار إلى من أساء إليهم من الزمالء 

5( إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.

6( بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم إحالــة الطالــب 
للموجــه الطالبــي لدراســة حالتــه.

اإلجراء الثاني:

إدارة  إلــى  الســلوكية  المشــكلة  ذي  الطالــب  تحويــل 
يلــي: مــا  معــه  ويتخــذ  المدرســة 

1( جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء األول مــع تغييــر إجــراءات 
خطــة تعديــل الســلوك. 

الســلوكية،  المشــكلة  ذي  الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة   )2
برنامــج  ووضــع  الســلوك،  تعديــل  خطــة  يف  ومناقشــته 
عالجــي مشــترك مــع األســرة وأخــذ تعهــد خطــي علــى 
الطالــب بعــدم تكــرار الســلوك غيــر المرغــوب فيــه، وتوقيــع 

ــم. ــر بالعل ــي األم ول

3( حرمــان الطالــب مــن نشــاط واحــد محبــب لــه مــع 
للنشــاط. الزمنيــة  والمــدة  الحرمــان،  ســبب  توضيــح 

ســلوك  حــال صــدور  يف  وتعزيــزه  الطالــب  تعويــض   )4
الســلبي.  للســلوك  مخالــف  إيجابــي 
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الثانية

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل 

المدرسة للحد من صدور السلوك غير 
المرغوب فيه

بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر

اإلجراء الثالث:

ــى إدارة المدرســة التخــاذ مــا  ــل الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إل تحوي
يلــي:

ــل  ــة تعدي ــراءات خط ــر إج ــع تغيي ــي م ــراء الثان ــر يف اإلج ــا ذك ــع م 1( جمي
الســلوك.

2( تحويــل الطالــب إلــى لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة؛ لبحــث عــدم 
اســتجابة الطالــب إلجــراءات تعديــل الســلوك، وإيجــاد الحلــول المناســبة 
الموجــه/ة  مــن  الحالــة  دراســة  تقريــر  وفــق  الســلوكية  للمشــكالت 

الطالبــي/ة يف المدرســة.

ــي يف  ــه الطالب ــة التوجي ــاً لقــرار لجن ــى فصــل آخــر وفق ــب إل 3( نقــل الطال
ــة. المدرس

اإلجراء الرابع:

ــى إدارة المدرســة التخــاذ مــا  ــل الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إل تحوي
يلــي:

ــل  ــر إجــراءات خطــة تعدي ــث مــع تغيي ــر يف اإلجــراء الثال ــع مــا ذك 1( جمي
ــلوك. الس

2( حســم درجتيــن مــن درجــات ســلوك الطالــب المخالــف مــع تمكينــه مــن 
فــرص التعويــض، وإشــعار ولــي األمــر بذلــك.

3( بعــد تنفيــذ اإلجــراء ووفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة مــن الموجــه/ة 
الطالبــي/ة يف المدرســة، تحويــل الطالــب إلــى إدارة/قســم التوجيــه الطالبي 
ــي نفــذت معــه ، مــع  ــة والت ــة و العالجي ــع اإلجــراءات الوقائي ــة جمي وإحال
اســتمراره يف الدراســة وإحضــاره تقريــراً يوضــح فيــه مــا تــم اتخــاذه 
ــه  ــه مــن إدارة/قســم التوجي ــد باســتمرار متابعت مــن إجــراءات،  ومــا يفي
الطالبــي  ويتابــع الموجــه/ة الطالبــي/ة حالتــه لتقديــم الخدمــات التربويــة، 

ــه. ــوب في ــر المرغ ــلوك غي ــل الس ــه لتعدي ــيق مع ــادية، والتنس واإلرش
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المشكالت السلوكية من الدرجة الثالثة

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل 

المدرسة للحد من صدور السلوك غير 
المرغوب فيه

بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر

تجــاه  نابيــة  بكلمــات  التلفــظ   -1
اإلدارييــن/ات. أو  المعلميــن/ات 

2- إلحــاق الضــرر المتعمــد بممتلــكات 
المعلميــن، أو المدرســة.

ممتلــكات  مــن  شــيء  ســرقة   -3
المدرســة. أو  المعلميــن 

ــزات  ــالف شــيء مــن تجهي 4- تعمــد إت
كأجهــزة  مبانيهــا  أو  المدرســة 
األمــن  ومعــدات  أدوات   ، الحاســوب 
الكهربــاء،  المدرســية،  والســالمة 

المدرســة. الحافلــة  المعامــل، 

أو  المــواد  اســتخدام  أو  إحضــار   -5
األلعــاب الخطــرة إلــى المدرســة، مثــل 
الغازيــة  البخاخــات  الناريــة،  األلعــاب 

الكيمائيــة.  المــواد  الملونــة، 

ــة  ــواد اإلعالمي ــرض الم ــازة أو ع 6- حي
الممنوعــة المقــروءة، أو المســموعة ، 

ــة . أو المرئي

7- إحضــار أجهــزة االتصــال الشــخصية 
غيــر  ومقاطــع  صــور  علــى  )تحتــوي 

الئقــة(. 

ــر  ــن غي ــر م ــي األم ــن ول ــع ع 8- التوقي
علمــه علــى المكاتبــات المتبادلــة بيــن 

ــي األمــر. المدرســة وول

النمــو وأهــم 	  االهتمــام بخصائــص 
لهــذه  المصاحبــة  المشــاكل 

. حلــة لمر ا

الخطــة 	  ووضــع  الحالــة،  دراســة 
لهــا. المناســبة  العالجيــة 

واالحتــرام 	  األلفــة  روح  تعميــق 
بيــن  التعامــل  وحســن  المتبــادل 
والطالبــات. والطــالب  المعلميــن 

تطبيــق مبــدأ العدالــة يف التعامــل 	 
الطــالب والطالبــات.  مــع 

علــى 	  والطالبــات  الطــالب  تشــجيع 
ــاور  ــادف والتش ــوار اله ــاليب الح أس

البنــاء واالســتماع آلرائهــم.

والطالبــات 	  الطــالب  إكســاب 
واإليجابيــة  الســلوكية  المفاهيــم 
والمجتمــع،  المدرســة  تجــاه 

شــخصياتهم. يف  وتعزيزهــا  

 اإلجراء األول: 

ــة 	  ــى إدارة المدرس ــلوكية إل ــكلة الس ــب ذي المش ــل الطال تحوي
التخــاذ مــا يلــي: 

دعــوة ولــي أمــر الطالــب، ومناقشــته يف خطــة تعديــل الســلوك 	 
ووضــع برنامــج عالجــي مشــترك مــع األســرة، وأخــذ تعهــد 
خطــي علــى الطالــب بعــدم تكــرار الســلوك غيــر المرغــوب فيــه ، 

ــي األمــر بالعلــم وتوقيــع ول

نقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي.	 

إنشــاء اتفاقيــة ســلوكية )اتفاقيــة مكتوبــة أو إلكترونيــة توضــح 	 
العالقــة بيــن المهمــة التــي ســيؤديها الطالــب، والمكافــأة التــي 

ســيحصل عليهــا نتيجــة لذلــك(. 

االعتذار إلى من أساء إليهم.	 

إصالح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.	 

مصــادرة مــا بحــوزة الطالــب مــن مــواد ممنوعــة وإتالفهــا نظامـًـا 	 
مــن قبــل لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة وإعــداد محضــر 

بذلــك.

ــة 	  ــر الئق ــور غي ــع وص ــى مقاط ــوي عل ــذي يحت ــاز ال ــط الجه ضب
وإعــداد محضــر مشــاهدة بضبــط الواقعــة، وحــذف المقاطــع  
والصــور غيــر الالئقــة مــن قبــل لجنــة التوجيــه الطالبــي وبحضــور 
ولــي األمــر ليكــون قابــالً لالســتخدام دون وجــود مالحظــات تمنــع 

االســتخدام األمثــل.

حرمــان الطالــب مــن نشــاط واحــد محبــب لــه، مــع توضيــح 	 
ســبب الحرمــان والمــدة الزمنيــة للنشــاط.

بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم إحالــة الطالــب إلــى 	 
الموجــه/ة الطالبــي/ة لدراســة حالتــه.
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الثالثة

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

الزمــالء  أحــد  مهاجمــة   -9
بالضــرب.

10- التنمر. 

11- الهروب من المدرسة.

12- التحــرش الجنســي غيــر 
المباشــر.

توعيــة الطــالب والطالبــات بأهميــة المحافظــة 	 
علــى الممتلــكات العامــة.

بالتعليمــات 	  والطالبــات  الطــالب  تبليــغ 
المدرســية. واألنظمــة 

المحتاجيــن 	  والطالبــات  الطــالب  مســاعدة 
ماديــاً وفــق النظــام.

توعيــة الطــالب والطالبــات بخطــورة العبــث 	 
بــاألدوات الخطــرة أو إتالفهــا واآلثــار المترتبــة 

علــى ذلــك. 

بتجنــب 	  والطالبــات  الطــالب  علــى  التنبيــه 
إحضــار األدوات واأللعــاب الخطــرة، وااللتــزام 

بأنظمــة المدرســة وتعليماتهــا.

الطــالب 	  نفــوس  يف  الدينــي  الــوازع  تنميــة 
والطالبــات. 

ــد أن الطالــب ال يتعــرض ألي نــوع مــن 	  التأك
ــرش. ــواع التح أن

مــن 	  المســتمدة  األخالقيــة  القيــم  تنميــة 
الشــريعة اإلســالمية لــدى الطــالب والطالبــات 

مــن خــالل األنشــطة والبرامــج.

التأكــد مــن أن الطفــل ال يتعــرض ألي نــوع 	 
مــن أنــواع العنــف يف بيئتــه.

اإلجراء الثاني

تحويــل الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إلدارة المدرســة 	 
ــي: التخــاذ مــا يل

ــر إجــراءات خطــة . 1 جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء األول مــع تغيي
ــل الســلوك. تعدي

ــه . 2 ــة التوجي ــرار لجن ــا لق ــر وفق ــل آخ ــى فص ــب إل ــل الطال نق
الطالبــي

تكليف الطالب بأنشطة مجتمعية يف المدرسة مثل:. 3

أ. كتابــة بحــث اجتماعــي لســلوك إيجابــي، وقراءتــه يف اإلذاعــة 
والمتابعــة. اإلشــراف  مــع  الصباحيــة، 

ــه/ا، مــع اإلشــراف  ــة مناســبة لقدرات ب. التكليــف بمشــاريع تربوي
والمتابعــة.

ج. تنظيم المكتبة يف حصص الفراغ مع اإلشراف والمتابعة.

د. التكليــف بمهــام مهنيــة يف المدرســة مثــل زراعــة األحــواض 
واالهتمــام اليومــي بهــا، مــع اإلشــراف والمتابعــة.

أحــد . 4 تنفيــذه/ا  بعــد  اإلجــراءات  مــن  الطالــب  إعفــاء    
التكليفــات المذكــورة يف )أ- ب- ج- د( وبقــرار مــن لجنــة 

الطالبــي. التوجيــه 

اإلجراء الثالث:

تحويــل الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إلــى إدارة المدرســة 	 
التخــاذ مــا يلــي:

ــر إجــراءات خطــة  ــي، مــع تغيي ــر يف اإلجــراء الثان ــا ذك ــع م 1.  جمي
ــلوك. ــل الس تعدي

2. حســم ثــالث درجــات مــن درجــات ســلوك الطالــب المخالــف 
مــع التمكيــن مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل ســلوكه ولتعويــض 

ــك. ــر بذل ــي األم ــعار ول ــومة، وإش ــات المحس الدرج

3. عنــد تنفيــذ اإلجــراء ووفقــاً لتقريــر دراســة الحالة مــن الموجه/ة 
ــلوكية  ــكلة الس ــب ذي المش ــال الطال ــة، يح ــي/ة يف المدرس الطالب
إلــى إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي ؛ لتقديــم الخدمــات التربويــة 
يوضــح  بتقريــر  الطالبــي/ة  الموجــه/ة  وتزويــد   ، واإلرشــادية   ،
اإلجــراءات المتخــذة ومــا يفيــد باســتمراره يف المتابعــة مــن )إدارة 

ــي (. ــه الطالب ــم التوجي / قس
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الثالثة

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

الطــالب  تصويــر   -13
والمعلميــن  والطالبــات 
باألجهــزة اإللكترونيــة أٌي 

نوعهــا. كان 

الكتــب  امتهــان   -14
. ســية ا ر لد ا

توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة. 	 

تكثيــف اإلشــراف يف األماكــن البعيــدة 	 
عــن األنظــار، وأماكــن ازدحــام الطــالب 

والطالبــات. 

تنفيــذ برامــج التوجيــه الطالبــي التــي 	 
التنمــر  مــن  الوقايــة  إلــى  تهــدف 

الجنســي. والتحــرش 

تنظيــم لقــاء فصلــي للطــالب والطالبــات؛ 	 
الســلوكية  بالمشــكالت  لتوعيتهــم 

منهــا. الوقايــة  وأســاليب 

علــى 	  المترتبــة  اإلجــراءات  توضيــح 
المدرســة. داخــل  التصويــر 

بقيمــة 	  والطالبــات  الطــالب  توعيــة 
والثقافيــة. التعليميــة  ووظيفتــه  الكتــاب 

مــن 	  والطالبــات  الطــالب  تحذيــر 
آيــات  مــن  فيهــا  لمــا  الكتــب  امتهــان 
ووضــع  شــريفة،  وأحاديــث  قرآنيــة، 
الطــالب  مــن  الكتــب  الســترجاع  آليــة 

منهــا. واالســتفادة  والطالبــات 

اإلجراء الرابع

تحويــل الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إلــى إدارة المدرســة التخاذمــا 	 
يلــي:

جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء الثالــث، مــع تغييــر إجــراءات خطــة تعديــل . 1
الســلوك.

تقــوم إدارة المدرســة بقــرار مــن لجنــة التوجيــه الطالبــي وفقــاً للمصلحــة . 2
العامــة للطالــب، بالتنســيق مــع إدارة التعليــم )مكتــب التعليــم ( التابعــة 
ــر التعليــم بنقــل الطالــب إلــى مدرســة  ــه المدرســة ؛ألخــذ موافقــة مدي ل
ــرارات ، ويؤخــذ رأي  ــم اتخــاذه مــن ق ــي األمــر بمــا ت ــعر ول أخــرى ،  ويُش

ولــي أمــر الطالــب يف المدرســة التــي ســينقل إليهــا ابنــه. 

بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم تحويــل الطالــب إلــى )إدارة /قســم . 3
التوجيــه الطالبــي( مــع اســتمراره بالدراســة وإحالــة جميــع اإلجــراءات 
العالجيــة والوقائيــة التــي نفــذت معــه يف إدارة التعليــم ويعــد لــه برنامــج 

تربــوي يتضمــن اآلتــي: 

ــي وفقــا لجــدول زمنــي 	  ــه الطالب ــى إدارة/ قســم التوجي حضــور الطالــب إل
ــات  ــى جلس ــتمل عل ــلوكياً يش ــاً س ــن برنامج ــه يتضم ــع حالت ــب م يتناس
ــي،  ــه الطالب ــم التوجي ــإدارة قس ــل  ب ــق العم ــن فري ــلوك م ــل الس يف تعدي
ودروس يف المهــارات الحياتيــة إلكســابه مهــارات ســلوكية إيجابيــة وتزويــد 

ــب. ــي للطال ــز الســلوك اإليجاب ــات لتعزي المدرســة بأهــم التوصي

يُكتــب تعهــد خطــي مــن قبــل الطالــب وبحضــور ولــي األمــر بااللتــزام 	 
باالنضبــاط، والســلوك الحســن، ويتابــع مــدى تغيــر ســلوكه بعــد اســتكمال 

ــي. ــه الطالب ــم التوجي ــل إدارة/قس ــن قب ــوي م ــج الترب البرنام

تتــم متابعــة الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة المنقــول إليهــا 	 
الطالــب لتقديــم الخدمــات التربويــة واإلرشــادية. 
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المشكالت السلوكية من الدرجة الرابعة

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة 
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

التحرش المباشر.. 1

إشعال النار داخل المدرسة.. 2

وأهــم 	  النمــو  بخصائــص  االهتمــام 
المرحلــة. لهــذه  المصاحبــة  المشــاكل 

ــة 	  ــة العالجي ــع الخط ــة، ووض ــة الحال  دراس
ــا. ــبة له المناس

التأكــد مــن عــدم تعــرض الطالــب لتحــرش 	 
جنســي.

تكثيــف اإلشــراف يف األماكــن البعيــدة عــن 	 
ــات. األنظــار وأماكــن ازدحــام الطــالب وطالب

تنفيذبرامــج التوجيــه الطالبــي التــي تهــدف 	 
إلــى الوقايــة مــن التحــرش الجنســي.

اإلجراء األول:

إدارة 	  إلــى  الســلوكية  المشــكلة  ذي  الطالــب  تحويــل   
يلــي: مــا  التخــاذ  المدرســة 

دعــوة ولــي أمــر الطالــب، وتوضيــح اإلجــراءات المترتبــة على . 1
ــل  هــذا الســلوك يف حــال تكــراره، ومناقشــته يف خطــة تعدي
الســلوك، ووضــع برنامــج وقائــي مشــترك مــع األســرة ، 
وأخــذ تعهــد خطــي علــى الطالــب بعــدم تكــرار الســلوك غيــر 

المرغــوب فيــه وتوقيــع ولــي األمــر بالعلــم.  

االعتذار إلى من أساء إليهم.  . 2

نقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي. 3

التحويل للموجه/ة الطالبي/ة لدراسة حالة الطالب.. 4

 تقــوم إدارة المدرســة وبقــرار مــن لجنــة التوجيــه الطالبــي . 5
إدارة  مــع  بالتنســيق  للطالــب،  العامــة  للمصلحــة  وفقــا 
ألخــذ  المدرســة  لــه  التابعــة  التعليــم(  )مكتــب  التعليــم 
موافقــة مديــر التعليــم بنقــل الطالــب إلــى مدرســة أخــرى 

ــرارات.  ــم اتخــاذه مــن ق ــي األمــر بمــا ت ــم إشــعار ول ويت

بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم تحويــل الطالــب . 6
إلــى إدارة قســم التوجيــه الطالبــي مــع اســتمراره بالدراســة 
، وإحالــة جميــع اإلجــراءات الوقائيــة  و العالجيــة التــي نفــذت 

معــه ، ويعــد لــه برنامــج تربــوي يتضمــن:

ــا 	  ــي وفق ــه الطالب ــم التوجي ــى إدارة / قس ــب إل ــور الطال حض
، يتضمــن برنامجــاً  لجــدول زمنــي يتناســب مــع حالتــه 
ســلوكياً يشــتمل علــى جلســات يف تعديــل الســلوك مــن 
ــي، ودروس يف  ــه الطالب ــم التوجي ــإدارة قس ــل ب ــق العم فري
المهــارات الحياتيــة؛ إلكســابه مهــارات ســلوكية إيجابيــة، 
الســلوك  لتعزيــز  التوصيــات  بأهــم  المدرســة  وتزويــد 

اإليجابــي لــدى الطالــب .
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الرابعة

المشكلة السلوكية

اإلجراء اإليجابي الوقائي من 
قبل المدرسة للحد من صدور 

السلوك غير المرغوب فيه
بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر

أو  الســجائر  حيــازة   .3
. خيــن لتد ا

حــادة  آلــة  إحضــار   .4
للمدرســة بقصــد التهديــد 

االعتــداء. أو 

تنميــة الــوازع الدينــي والقيــم 	 
مــن  المســتمدة  األخالقيــة 
لــدى  اإلســالمية  الشــريعة 
الطــالب والطالبــات مــن خــالل 

األنشــطة.

والطالبــات 	  الطــالب  توعيــة 
التدخيــن. بأضــرار 

حصــر حــاالت المدخنيــن يف 	 
المدرســة واتخــاذ اإلجــراءات 

المناســبة لذلــك.

ــؤولية 	  ــعور بالمس ــة الش تنمي
ــات.  ــدى الطــالب والطالب ل

باالنضبــاط 	  بااللتــزام  األمــر  ولــي  وبحضــور  الطالــب  علــى  خطــي  تعهــد  يُكتــب 
ــب  ــلوك الطال ــر س ــدى تغي ــاس م ــة لقي ــارات دوري ــع بزي ــن ، ويتاب ــلوك الحس والس
بعــد اســتكمال البرنامــج التربــوي مــن قبــل إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي، ويؤخــذ 

ــك.    ــى ذل ــب عل ــي أمــر الطال ــع ول توقي

متابعــة الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة المنقــول إليهــا الطالــب ذي 	 
المشــكلة الســلوكية لتقديــم الخدمــات التربويــة.

اإلجراء الثاني:

تحويل الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى إدارة المدرسة التخاذ ما يلي:	 

جميع ما ذكر يف اإلجراء األول. )مع تغيير( إجراءات خطة تعديل السلوك.. 1

حســم عشــر درجــات مــن درجــات ســلوك الطالــب المخالــف مــع تمكينــه مــن فــرص . 2
ــي األمــر  ــل ســلوكه وتعويــض الدرجــات المحســومة، وإشــعار ول التعويــض؛ لتعدي

بذلــك.

بعــد اســتكمال جميــع اإلجــراءات المطلوبــة يف حــق الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية، 	 
وتوثيــق جميــع الشــواهد التــي تثبــت الحالــة يتــم اآلتــي:

ــدرج . 1 ــة تن ــت الحال ــا إذا كان ــرر م ــة وتق ــاد بالمدرس ــه واإلرش ــة التوجي ــع لجن تجتم
ــة. ــة التنفيذي ــل والئحت ــة الطف ــام حماي ــواد نظ ــن م ــادة م ــت أي م تح

يف حــال تصنيــف المشــكلة ضمــن حــاالت اإلهمــال أو غيــره الــواردة يف النظــام، وبعــد . 2
ــع  ــرة م ــل مباش ــم التواص ــه يت ــل؛ فإن ــواردة يف الدلي ــراءات ال ــع اإلج ــتنفاذ جمي اس

مركــز تلقــي البالغــات )1919( للتبليــغ عــن الحالــة وإكمــال الــالزم.



الفصل الثـــالث
المشكالت السلوكية لطالب وطالبات المرحلتين

المتوسطة والثانوية
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المشكالت السلوكية من الدرجة األولى

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من 

بوي العالجي لتعديل السلوكصدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

الرســمي . 1 باللبــاس  التقيــد  عــدم 
بالمدرســة. الخــاص 

العبــث أثنــاء االصطفــاف الصباحــي . 2
برامــج  يف  المشــاركة  ضعــف  أو 

الصباحــي. االصطفــاف 

إعاقــة ســير الحصــص الدراســية . 3
والنــوم  الجانبــي  الحديــث  مثــل: 
المقاطعــة  الفصــل،  داخــل 
المســتمرة غيــر الهادفــة لشــرح 
أو  األطعمــة  تنــاول  المعلــم، 
أو  الــدرس،  أثنــاء  المشــروبات 
أو فصــل  الطالــب فصلــه  دخــول 
التأخــر  أو  اســتئذان  دون  آخــر 

. بالدخــول 

تزويــد الطالــب بمواصفــات اللبــاس الرســمي الخــاص 	 
بالمدرســة قبــل بــدء العام الدراســي. 

بالــزي 	  التقيــد  ضــرورة  علــى  المســتمر  التأكيــد 
بالمدرســة.  الخــاص  الرســمي 

الطــالب 	  لنظافــة  المســتمرة  والمتابعــة  التنبيــه 
الشــخصية. والطالبــات 

 حصــر حــاالت الطــالب والطالبــات ذوي االحتياجــات 	 
الماديــة وتقديــم المعونــة المناســبة لهــم نظامــاً.

البرنامــج 	  يف  للمعلميــن/ت  اإليجابيــة  المشــاركة 
الصباحــي. 

أثنــاء 	  يقــدم  فيمــا  التشــويق  بعنصــر  االهتمــام 
الصباحــي. االصطفــاف 

أثنــاء 	  االنتظــام  يف  المثالــي  للطالــب  حوافــز  وضــع 
الصباحــي.  االصطفــاف 

ــاً 	  ــة كم ــع المرحل ــب م ــة تتناس ــن صباحي ــاء تماري إعط
ــاً.  وكيف

تقديــم 	  يف  وتنويعهــا  الجاذبــة  األســاليب  اســتخدام 
الــدروس. 

إشراك الطالب يف عملية التعلم. 	 

الطــالب 	  لحضــور  والمســتمرة  الدقيقــة  المتابعــة 
جميعهــا.  الدراســية  الحصــص  يف  والطالبــات 

ــارات 	  ــل لمه ــق األمث ــن بالتطبي ــى المعلمي ــد عل التأكي
إدارة الصــف.

القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي.	 

توعيــة الطالــب بأهميــة المحافظــة علــى وقــت الــدرس 	 
.

اإلجراء األول:

إدارة  أو  المعلــم/ة  مــن  الشــفهي  التنبيــه 
المدرســة عنــد مباشــرة الموقــف وبأســلوب 
اإليجابــي. الســلوك  وتعزيــز  حكيــم،  تربــوي 

اإلجراء الثاني:

التنبيــه الشــفهي للمــرة الثانيــة مــن المعلم/ة، 
الموقــف  مباشــرة  عنــد  المدرســة  إدارة  أو 
الســلوك  وتعزيــز  حكيــم  تربــوي  بأســلوب 

اإليجابــي 

اإلجراء الثالث:

تدويــن المشــكلة الســلوكية مــن المعلــم/ة 
المباشــر للموقــف وتوقيــع الطالــب عليهــا.

 اإلجراء الرابع:

أمــر  ولــي  بإشــعار  المدرســة  إدارة  تقــوم 
الطالــب  بمشــكلة  وهاتفيــاً  كتابيــاً  الطالــب 
ــل الســلوك  الســلوكية، والتنســيق معــه لتعدي

المخالــف.

إلــى  الطالــب  تحويــل  اإلجــراء  تنفيــذ  بعــد 
حالتــه.  لدراســة  الطالــب/ة  الموجــه/ة 
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة األولى

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من 

بوي العالجي لتعديل السلوكصدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

الطــالب  ودخــول  خــروج  تكــرار   .4
وقــت  قبــل  البوابــة  مــن  أوالطالبــات 
الحضــور واالنصــراف والتجمهــر أمــام 

المدرســة. بوابــة 

تنمية احترام الطالب والطالبات للمعلمين.	 

االســتئذان 	  بأهميــة  والطالبــات  الطــالب  توعيــة   
وخارجــه.  الفصــل  داخــل  واالنضبــاط 

ــت 	  ــم الوق ــرورة تنظي ــات بض ــالب والطالب ــة الط توعي
ــراً. ــوم مبك والن

إبــالغ الطــالب والطالبــات بتنظيمــات المدرســة يف 	 
الدخــول والخــروج.

مواعيــد 	  تبيــن  واضــح  بخــط  تكتــب  لوحــة  وضــع 
الحضــور واالنصــراف اليومــي يف مــكان بــارز علــى 
جــدار المدرســة مــن الخــارج، ومتابعتهــا علــى مــدار 

العــام الدراســي.

الحرص على متابعة المناوبة بما يلي: 	 

ــة 	  ــة المدرس ــد بواب ــاوب عن ــود المن ــن وج ــد م التأك
قبــل دخــول/ خــروج الطــالب والطالبــات بوقــت كاٍف

توفير بديل للمناوب يف حال غيابه يف وقت مبكر.	 

أســماء 	  تســجيل  المســؤول/ة  المنــاوب/ة  علــى 
الطــالب والطالبــات المخالفيــن يف ســجل المناوبــة 

اليومــي.

اليــوم 	  يف  المخالفيــن  والطالبــات  الطــالب  متابعــة 
التالــي.

توفيــر مكبــر صــوت واضــح، وضــرورة توفيــر بديــل 	 
لــه يف حــال تعطلــه. 

دخــول 	  تنظيــم  يف  المدرســة  منســوبي  تعــاون 
الطــالب والطالبــات وتوجيههــم بالجلــوس يف المــكان 

لالنتظــار. المخصــص 

اإلجراء الخامس:

 تقــوم إدارة المدرســة بأخــذ تعهــد خطــي . 1
علــى الطالــب بعــدم تكــرار المشــكلة.

المخالــف . 2 الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة   
الطالــب  بمشــكلة  وإخطــاره  ســلوكياً 

. كية لســلو ا

درجــات . 3 مــن  واحــدة  درجــة  حســم   
ســلوك الطالــب مــع التمكيــن مــن فــرص 
ــض  ــلوكه ولتعوي ــل س ــض؛ لتعدي التعوي
ولــي  وإشــعار  المحســومة  الدرجــات 

أمــره بذلــك.
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المشكالت السلوكية من الدرجة الثانية

اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة المشكلة السلوكية
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

إثــارة الفوضــى داخــل الفصــل أو داخــل . 1
المدرســة، يف وســائل النقــل المدرســي 
البخاخــات،  بالمــاء،  العبــث  مثــل: 
الجــدران. علــى  الكتابــة  العالــي،  والصــوت 

توعيــة أوليــاء األمــور بضــرورة الحــرص 	 
علــى التحصيــل العلمــي ألبنائهــم/ بناتهــم 

ــن. ــوي ماك ــلوب ترب بأس

اليــوم 	  أثنــاء  فاعــل  بإشــراف  القيــام   
 . ســي ا ر لد ا

يف 	  وإشــراكهم  الفوضــى  مثيــري  احتــواء 
األنشــطة. 

ــع 	  ــان الحضــور يف جمي ــم لبي متابعــة المعل
ــية. ــص الدراس الحص

بالمخاطــر 	  والطالبــات  الطــالب  تبصيــر   
التعليميــة والتربويــة واالجتماعيــة التــي 

تترتــب علــى الهــروب.

اإلجراء األول:

 تحويــل الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى إدارة 	 
المدرســة التخــاذ مــا يلــي : 

ــب بعــدم تكــرار . 1 ــى الطال أخــذ تعهــد خطــي عل
ــة. المخالف

بالمشــكلة . 2 خطيــاً  األمــر  ولــي  إشــعار 
المتخــذة واإلجــراءات 

إلــزام الطالــب بإصــالح مــا أتلفــه أو إحضــار . 3
بديــل عنــه.

إذا . 4 الســابقة  اإلجــراءات  اســتكمال  بعــد   
لــزم األمــر تحويــل الطالــب إلــى الموجــه/ة 

حالتــه. لدراســة  الطالبــي/ة 

اإلجراء الثاني:

تعهــد . 1 وأخــذ  الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة 
خطــي علــى الطالــب المخالــف بعــدم تكــرار 
بالعلــم  أمــره  ولــي  وتوقيــع  المخالفــة، 
المخالــف. الســلوك  معه؛لتعديــل  والتنســيق 

إلــزام الطالــب بإصــالح مــا أتلفــه أو إحضــار . 2
بديل عنــه. 

 حســم درجتيــن مــن درجــات ســلوك الطالــب . 3
المخالــف مــع تمكينــه مــن فــرص التعويــض؛ 
الدرجــات  ولتعويــض  ســلوكه  لتعديــل 

المحســومة، وإشــعار ولــي األمــر بذلــك.

 بعــد تنفيــذ اإلجــراء تحويــل الطالــب المخالــف  . 4
للموجــه الطالبــي لدراســة حالتــه.
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الثانية

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من 

بوي العالجي لتعديل السلوكصدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

2. الخــروج مــن الفصــل دون 
حضــور  عــدم  أو  اســتئذان، 

. الدراســية  الحصــة 

تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب والطالبات.	 

 توعيــة الطــالب والطالبــات بأهميــة االســتئذان 	 
الفصــل وخارجــه. واالنضبــاط داخــل 

تنمية احترام المعلم والمدرسة.	 

اإلجراء الثالث:

تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء الثاني .. 1

نقل الطالب إلى فصل آخر.. 2

ــى . 3 ــف إل ــب المخال ــل الطال ــراء تحوي ــذ اإلج ــد تنفي بع
لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة؛ لوضــع الحلــول 
المناســبة لمخالفتــه، وفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة 

ــة.  ــي/ة يف المدرس ــه/ة الطالب ــن الموج م

اإلجراء الرابع : 

دعــوة ولــي أمــر الطالــب المخالــف للحضــور إلــى . 1
المدرســة ، وإشــعاره خطيــاً بأنــه يف حــال تكــرار ابنــه 
للمخالفــة ســيصدر بحقــه قــرار بالنقــل إلــى مدرســة 

أخــرى.  

تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء الثاني .. 2

عنــد تنفيــذ اإلجــراء ووفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة من . 3
الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة، يحــال الطالــب 
ــه  ــى إدارة / قســم التوجي ذي المشــكلة الســلوكية إل
، وتزويــد   ، التربويــة  ؛ لتقديــم الخدمــات  الطالبــي 
اإلجــراءات  يوضــح  بتقريــر  الطالبــي/ة  الموجــه/ة 
المتخــذة ومــا يفيــد باســتمراره يف المتابعــة مــن 

)إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي (.

اإلجراء الخامس:

تقــوم إدارة المدرســة بالرفــع إلدارة التعليــم بنقــل الطالــب 
لمدرســة أخــرى  )طــالب الصفيــن الثانــي والثالــث الثانــوي 
يتــم التعامــل معهــم وفــق نظــام المســارات(  مع اســتمراره 
ــه  ــذ رأي ــر وأخ ــي األم ــعار ول ــل ،  وإش ــى النق ــة حت بالدراس

بالمدرســة المنقــول إليهــا ابنــه.
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المشكالت السلوكية من الدرجة الثالثة

بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة 
للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه المشكلة السلوكية

اإلجراء األول:

تحويــل الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى إدارة المدرســة التخــاذ مــا 
يلــي:

واإلجــراءات  بالمخالفــة  خطيــاً  الطالــب  أمــر  ولــي  إشــعار   -1
لمتخــذة. ا

2-أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار المخالفة.

3-االعتذار إلى من أساء إليهم من الزمالء.

4-إصالح ما أتلفه الطالب، أو إحضار بديل عنه.

5-مصــادرة مــا بحــوزة الطالــب مــن مــواد ممنوعــة وإتالفهــا نظامــاً، 
وإعــداد محضــر بذلك.

6-نقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي.

7- حســم ثــالث درجــات مــن درجــات ســلوك الطالــب مــع تمكينــه 
مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل ســلوكه وتعويــض درجــات الحســم، 

وإشــعار ولــي أمــره بذلــك.

إلــى  الطالــب  تحويــل  الســابقة  اإلجــراءات  اســتكمال  بعــد   -8
حالتــه. لدراســة  الطالبــي/ة  الموجــه/ة 

اإلجراء الثاني:

تحويــل الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى إدارة المدرســة، التخــاذ مــا 
يلــي :

1-تنفيذ جميع ما ورد يف اإلجراء األول.

2-دعوة ولي أمر الطالب وتوقيعه بالعلم.

3-نقــل الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى فصــل آخــر وفقــاً لتقريــر 
ــي.  الموجــه الطالب

4-تحويــل حالــة الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى لجنــة التوجيــه 
ــاً  ــه وفق ــبة لمخالفت ــول المناس ــع الحل ــة لوض ــي يف المدرس الطالب
ــة. ــي/ة يف المدرس ــه/ة الطالب ــن الموج ــة م ــة الحال ــر دراس لتقري

ــالب 	  ــوس الط ــالة يف نف ــب الص ــة ح تنمي
والطالبــات.

تهيئة أماكن كافية ومناسبة للوضوء.	 

تهيئة المكان المناسب ألداء الصالة.	 

أداء 	  علــى  والطالبــات  الطــالب  حــث 
الرواتــب. الســنن 

تنظيــم لقــاء ســنوي للطــالب والطالبــات 	 
التوعيــة  إلــى  يهــدف  المســتجدين 
باألســاليب التربويــة المناســبة يف كيفيــة 

التعامــل مــع مضايقــات اآلخريــن.

المســتمدة 	  األخالقيــة  القيــم  تنميــة 
ــب  ــدى الطال ــالمية ل ــريعة اإلس ــن الش م
والنشــرات،  واللقــاءات،  بالنــدوات 

وغيرهــا. النشــاط  وبرامــج 

اليــوم 	  أثنــاء  فاعــل  بإشــراف  القيــام 
بقــاء  تجنــب  ضــرورة  مــع  الدراســي 
الطــالب أو الطالبــات يف قاعــات الدراســة 

الفســح. أثنــاء 

البعيــدة 	  األماكــن  يف  اإلشــراف  تكثيــف 
عــن األنظــار، وأماكــن ازدحــام الطــالب 

والطالبــات.

إلــى 	  التوجــه  يف  المعلميــن  تبكيــر 
الدراســية. الفصــول 

ــو يف 	  ــص النم ــق بخصائ ــا يتعل ــاة م مراع
التعامــل مــع الطــالب والطالبــات، وعــالج 

ــوي حكيــم. مخالفاتهــم بأســلوب ترب

ــد للمنافســات المدرســية 	  ــم الجي التنظي
المختلفــة بيــن الطــالب والطالبــات.

1- التهــاون يف أداء الصــالة داخــل 
المدرســة .

مخلــة  بحــركات  اإلشــارة   -2
. الزمــالء  تجــاه  بــاألدب 

يف  االشــتراك  أو  الشــجار   -3
الزمــالء،  مهاجمــة  أو  مضاربــة 
عليهــم  والتلفــظ  وتهديدهــم 

الئقــة. غيــر  بألفــاظ 

المتعمــد  الضــرر  إلحــاق   -4
ســرقة  أو  الزمــالء،  بممتلــكات 
الرعــب  إثــارة  أو  منهــا  شــيء 

وتخويفهــم. بينهــم 

اإلعالميــة  المــواد  حيــازة   -5
المقــروءة،   : الممنوعــة 
المســموعة، المرئيــة، أو إحضــار 
ممنوعــة  تعــد  مجســمات 

. أخالقيــاً 
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الثالثة

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد 

بوي العالجي لتعديل السلوكمن صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

األلعــاب  أو  المــواد  إحضــار   -6
دون  المدرســة  إلــى  الخطــرة 

: مثــل  وذلــك  اســتخدامها. 

والبخاخــات   ، الناريــة  األلعــاب 
الملونــة. الغازيــة 

والســجائر  الســجائر،  حيــازة   -7
اإللكترونيــة. 

8- التوقيــع عــن ولــي األمــر مــن 
المكاتبــات  علــى  علمــه  غيــر 
وولــي  المدرســة  بيــن  المتبادلــة 

. األمــر 

المعــززة 	  التربويــة  األســاليب  اســتخدام 
اإليجابــي. للســلوك 

توعيــة الطــالب والطالبــات بوجــوب االقتــداء 	 
بهــدي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يف 

التعامــل مــع اآلخريــن.

كيفيــة 	  يف  للطــالب  تدريبيــة  دورات  تنفيــذ 
تنميــة  برامــج  ضمــن  الغضــب  يف  التحكــم 

الســلوكية. المهــارات 

تنميــة الــوازع الدينــي واألخالقــي يف نفــوس 	 
الســرقة  مــن  والتحذيــر  والطالبــات  الطــالب 

األمانــة. بقيمــة  والتذكيــر 

المحتاجيــن 	  والطالبــات  الطــالب  مســاعدة 
النظــام. وفــق  ماديــاً 

ــة المحافظــة 	  ــات بأهمي ــة الطــالب والطالب توعي
ــن. ــكات اآلخري علــى ممتل

إعــداد أماكــن مناســبة لحفــظ المســتلزمات 	 
الشــخصية. واألدوات 

توثيــق العالقــة بيــن الطــالب علــى أســس مــن 	 
ــر.  ــرام والرحمــة والتقدي االحت

الطــالب 	  لــدى  بالمســؤولية  الشــعور  تنميــة 
والطالبــات.

مصــادرة 	  علــى  والطالبــات  الطــالب  تنبيــه 
اتخــاذ  إلــى  باإلضافــة  الممنوعــة،  المــواد 

النظاميــة. اإلجــراءات 

التنبيــه علــى الطــالب والطالبــات بعــدم إحضــار 	 
األلعــاب أو المــواد الخطــرة.

اإلجراء الثالث :

1-تنفيذ جميع ما ورد يف اإلجراء األول.

2-دعــوة ولــي أمــر الطالــب المخالــف بالحضــور للمدرســة 
وإنــذار الطالــب كتابيــاً بالنقــل إلــى مدرســة أخــرى يف حــال 

تكــرار المخالفــة.

اإلجراء الرابع:

1-تنفيذ جميع ماورد يف اإلجراء الثالث

2-تحويــل الطالــب المخالــف ســلوكياً إلــى إدارة المدرســة 
التخــاذ مــا يلــي:

ــم بنقــل 	  ــع إلدارة التعلي ــوم إدارة المدرســة بالرف تق
الثانــي  )الصفيــن  أخــرى  مدرســة  إلــى  الطالــب 
ــام  ــق نظ ــم وف ــل معه ــم التعام ــوي يت ــث الثان والثال
المســارات( مــع اســتمراره بالدراســة حتــى النقــل، 
وإشــعار ولــي األمــر بمــا أُقــر حيــال الطالــب، ويؤخــذ 

ــه . ــا ابن ــينقل إليه ــي س ــة الت ــه يف المدرس رأي

- عنــد تنفيــذ اإلجــراء ووفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة 	 
يحــال  المدرســة،  يف  الطالبــي/ة  الموجــه/ة  مــن 
ــى إدارة / قســم  ــب ذي المشــكلة الســلوكية إل الطال
التربويــة،  الخدمــات  لتقديــم  ؛  الطالبــي  التوجيــه 
يوضــح  بتقريــر  الطالبــي/ة  الموجــه/ة  وتزويــد 
يف  باســتمراره  يفيــد  ومــا  المتخــذة  اإلجــراءات 
الطالبــي(. التوجيــه  قســم   / )إدارة  مــن  المتابعــة 
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المشكالت السلوكية من الدرجة الرابعة

بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة 
للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه المشكلة السلوكية

اإلجراء األول:

تقــوم إدارة المدرســة بإحالــة الطالــب إلــى لجنــة التوجيــه الطالبــي يف 
المدرســة لدراســة مشــكلته الســلوكية بعــد حدوثهــا مباشــرة التخــاذ 

مــا يلــي :-

دعوة ولي امر الطالب وتوقيعه بالعلم على المشكلة. . 1

أخذ تعهد خطى على الطالب بعدم تكرار المشكلة. . 2

االعتذار لمن أساء إليهم. . 3

نقــل الطالــب مــن فصــل إلــى أخــر وفقــاً لتقريــر الموجــه . 4
الطالبــي.

إصــالح مــا أتلفــه الطالــب، أو إحضــار بديــل عنــه ، وإشــعار ولــي . 5
األمــر بذلــك.

مصــادرة مــا بحــوزة الطالــب مــن مــواد ممنوعــة، وإتالفهــا . 6
نظامــاً بعــد انتهــاء القضيــة وإعــداد محضــر بذلــك .

ــة . 7 ــر الئق ــور غي ــع وص ــى مقاط ــوي عل ــذي يحت ــاز ال ــط الجه ضب
ــع   ــذف المقاط ــة، وح ــط الواقع ــاهدة بضب ــر مش ــداد محض وإع
والصــور مــن قبــل لجنــة التوجيــه الطالبــي وبحضــور ولــي 
األمــر ليكــون قابــالً لالســتخدام دون وجــود مالحظــات تمنــع 

االســتخدام األمثــل

نقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي. . 8

حســم عشــر درجــات مــن درجــات ســلوك الطالــب مــع تمكينــه . 9
مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل ســلوكه وتعويــض درجــات 

ــك . ــره بذل ــي أم ــعار ول ــم ، وإش الحس

 بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة تحويــل الطالــب المخالــف . 10
للموجــه الطالبــي مــع تمكينــه مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل 
ســلوكه ولتعويــض الدرجــات المحســومة، وإشــعار ولــي أمــره 

بذلــك.

اإلجراء الثاني:

 تنفيــذ جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء األول )عــدا نقــل الطالــب مــن . 1
فصــل آلخــر(.

مــن . 2 الحالــة  دراســة  لتقريــر  ووفقــاً  اإلجــراء  تنفيــذ  عنــد 
ذي  الطالــب  يحــال  المدرســة،  يف  الطالبــي/ة  الموجــه/ة 
الطالبــي؛  التوجيــه  قســم   / إدارة  إلــى  الســلوكية  المشــكلة 
لتقديــم الخدمــات التربويــة ، وتزويــد الموجــه/ة الطالبــي/ة 
ــد باســتمراره يف  ــر يوضــح اإلجــراءات المتخــذة ومــا يفي بتقري

الطالبــي(. التوجيــه  قســم   / )إدارة  مــن  المتابعــة 

تنميــة حــب الصــالة يف نفــوس الطــالب 	 
والطالبــات.

حــث الطــالب والطالبــات علــى أداء الســنن 	 
الرواتــب.

القيام بإشراف فاعل يف المدرسة 	 

بالزمــالء 	  الرفــق  بأهميــة  التوعيــة 
. هــم ير تقد و

التأكيــد علــى الطــالب والطالبــات بمراجعــة 	 
إدارة المدرســة عنــد وقــوع خــالف مــع أي 

طالــب .

لعــالج 	  النظاميــة  اإلجــراءات  توضيــح 
اآلخريــن. مــع  الخــالف 

إدارة 	  للطــالب يف  إجــراء دورات تدريبيــة 
الغضــب.

توعيــة الطــالب والطالبــات بقيمــة الكتــاب 	 
ــة.  ــة والثقافي ــه التعليمي ووظيفت

تحذيــر الطــالب والطالبــات مــن امتهــان 	 
قرآنيــة  آيــات  مــن  تحتويــه  لمــا  الكتــب 

شــريفة. نبويــة  وأحاديــث 

وضــع آليــة الســترجاع الكتــب مــن الطــالب 	 
والطالبــات واالســتفادة منهــا.

علــى 	  المترتبــة  اإلجــراءات  توضيــح 
المدرســة.  داخــل  التدخيــن  ممارســة 

أداء  تــرك  علــى  1-اإلصــرار 
ــات  الصــالة مــع الطــالب والطالب
ــرعي. ــذر ش ــن دون ع والمعلمي

2-العبــث بالمــواد أو األدوات أو 
األلعــاب الخطــرة يف المدرســة 
والمــواد  المفرقعــات  مثــل: 

الحارقــة.

الطــالب  أحــد  3-تعمــد إصابــة 
ــق  ــن طري ــات ع ــدى الطالب أو اح
اســتخدام  أو  باليــد  الضــرب 
أدوات غيــر حــادة تحــدث إصابــة 

)جرحــاً. نزفــاً. كســراً(.

4-التدخين داخل المدرسة.

5-الهروب من المدرسة.

6-التنمر.

المــواد  توزيــع  أو  7-عــرض 
اإلعالميــة الممنوعــة المقــروءة 

المرئيــة. أو  المســموعة  أو 
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الرابعة

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من صدور 

بوي العالجي لتعديل السلوكالسلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

تقليــد  أو  الوثائــق  تزويــر  شــبهة   -8
الرســمية. األختــام 

أو  المدرســة  بتجهيــزات  9--العبــث 
 ، الحاســوب  أجهــزة  مثــل:  مبانيهــا، 
ــة ، األدوات  ــة المدرس ــل ، حافل المعام
الكهربائيــة ومعــدات األمــن والســالمة .

10-إحضــار أجهــزة االتصــال الشــخصية 
أيــاً كان نوعهــا إلــى المدرســة ) تحتــوي 

علــى صــور أو مقاطــع غيــر الئقــة (

التســجيل  أو  الطــالب  11-تصويــر 
اإللكترونيــة  باألجهــزة  لهــم  الصوتــي 

.  ) بالبنيــن  )خــاص 

12-امتهان الكتب الدراسية .

بيــان أضــرار التدخيــن الصحيــة واالجتماعيــة والماديــة عــن 	 
طريــق المحاضــرات والنشــرات التربويــة.

اســتثمار مجالــس اآلبــاء واألمهــات، وبيــان أهميــة متابعــة 	 
الوالديــن لألبنــاء .

الحصــص 	  يف  للغيــاب  والمســتمرة  الدقيقــة  المتابعــة 
جميعهــا. الدراســية 

تبصيــر الطــالب والطالبــات بالمخاطــر التــي تترتــب علــى 	 
ــة. ــر نظامي ــة غي ــة بصف ــن المدرس ــروج م الخ

 تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب وتدفعه للهروب.	 

تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للطالب والطالبات. 	 

حفظ الوثائق واألختام الرسمية يف أماكن آمنه.	 

تبصير الطالب والطالبات بخطورة التزوير. 	 

بيان الحكم الشرعي النتحال الشخصية. 	 

علــى 	  المحافظــة  بأهميــة  والطالبــات  الطــالب  توعيــة 
العامــة.  الممتلــكات 

تنمية روح االنتماء للمدرسة. 	 

تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطالب والطالبات.	 

توفير صندوق للمقترحات والشكاوى. 	 

إتاحة الفرصة للحوار التربوي.	 

توضيح تعليمات استخدام األجهزة. 	 

التواصــل 	  لوســائل  الســلبي  االســتخدام  مخاطــر  بيــان 
االجتماعــي.

حــث الطــالب والطالبــات علــى االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة 	 
المجانيــة التــي توفرهــا المنصــات الرســمية.

األنظــار 	  عــن  البعيــدة  األماكــن  علــى  اإلشــراف  تكثيــف 
مســتمرة.  بصــورة  الصحيــة  والمرافــق 

التعاون مع الجهات ذات العالقة بمكافحة التدخين.	 

اإلجراء الثالث:

األول            . 1 اإلجــراء  يف  ذكــر  مــا  جميــع  تنفيــذ 
آلخــر(. فصــل  مــن  الطالــب  نقــل  )عــدا 

دعــوة ولــي أمــر الطالــب المخالــف بالحضــور . 2
ــى  ــل إل ــاً بالنق ــب كتابي ــذار الطال ــة وإن للمدرس
ــكلة. ــرار المش ــادة تك ــة إع ــري يف حال ــة آخ مدرس

دراســة . 3 لتقريــر  ووفقــاً  اإلجــراء  تنفيــذ  عنــد 
الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة، 
يحــال الطالــب ذي المشــكلة الســلوكية إلــى 
لتقديــم  الطالبــي؛  التوجيــه  قســم   / إدارة 
الموجــه/ة  وتزويــد  التربويــة،  الخدمــات 
الطالبــي/ة بتقريــر يوضــح اإلجــراءات المتخــذة 
ومــا يفيــد باســتمراره يف المتابعــة مــن )إدارة / 

قســم التوجيــه الطالبــي(.

اإلجراء الرابع:

تنفيذ ما ورد يف اإلجراء الثالث عدا رقم )2(. 1

بنقــل . 2 التعليــم  إلدارة  المدرســة  إدارة  ترفــع 
ــي  ــن الثان ــى مدرســة أخــرى )الصفي ــب إل الطال
والثالــث الثانــوي يتــم التعامــل معهــم وفــق 
بالدراســة  المســارات( مــع اســتمراره  نظــام 
حتــى النقــل وتشــعر ولــي أمــره بالقــرارات، 
ويؤخــذ رأيــه يف المدرســة التــي نقــل إليهــا ابنــه.
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المشكالت السلوكية من الدرجة الخامسة

بوي العالجي لتعديل السلوك اإلجراء التر
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل 

المدرسة للحد من صدور السلوك غير 
المرغوب فيه

المشكلة السلوكية

اإلجراء األول:

 1- تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة .

2- تســتدعى الجهــات األمنيــة المختصــة إلــى المدرســة )إذا تطلــب األمــر 
ــك. ــر بذل ــي األم ــالغ ول ــد إب ــكلة بع ــوع المش ــور وق ــك( ف ذل

3- تســليم  الجهــاز أو األداة المرتبطــة بالقضيــة للجهــات المختصــة )إذا تطلــب 
األمــر ذلــك( بــإدارة التعليــم أو الجهــات األمنيــة المباشــرة للقضيــة،

 4 - ضبــط الجهــاز الــذي يحتــوي علــى مقاطــع وصــور غيــر الئقــة وإعــداد 
محضــر مشــاهدة بضبــط الواقعــة، وحــذف المقاطــع  والصــور مــن قبــل لجنــة 
ــالً لالســتخدام دون وجــود  ــي األمــر ليكــون قاب ــي وبحضــور ول ــه الطالب التوجي

ــل. ــتخدام األمث ــع االس ــات تمن مالحظ

5- تجتمــع لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة بعــد وقــوع القضيــة مباشــرة 
لدراســة ظروفهــا ومالبســتها.

6- ترفــع إدارة المدرســة رســمياً وبصفــة عاجلــة إلدارة التعليــم محضــر 
اجتمــاع لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة بخصــوص القضيــة.

7- يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة مباشــرة )لجنــة قضايــا 
الطــالب -لجنــة قضايــا الطالبــات( بمباشــرة القضيــة يف المدرســة وأخــذ إفــادة 
الطالــب المخالــف ومــن لــه صلــة بالقضيــة، ورصــد مالبســاتها، ويعــد تقريــراً 

بذلــك.

8-تجتمــع لجنــة )قضايــا الطــالب -قضايــا الطالبــات( يف إدارة التعليــم بعــد 
زيــارة المدرســة وتــدرس حيثيــات القضيــة، وتســتعين بتقريــر الزيــارة، ورأي 
ــاً يتضمــن  ــة تربوي ــراراً لمعالجــة القضي ــم ق ــر التعلي المدرســة، ويصــدر مدي

اآلتــي:

تحــول القضيــة إلــى الجهــات األمنيــة إذا لــزم األمــر وتزويدهــم بنســخة 	 
مــن محاضــر اثبــات الواقعــة. 

ــوي 	  ــث الثان ــي والثال ــن الثان ــرى )الصفي ــة أخ ــى مدرس ــب إل ــل الطال نق
ــره  ــي أم ــعار ول ــع إش ــارات( م ــام المس ــق نظ ــم وف ــل معه ــم التعام يت

ــرارات. ــن ق ــذ م ــا اتخ ــاً بم ــاً وكتابي هاتفي

الحســم مــن درجــات ســلوك الطالــب المخالــف خمــس عشــرة درجــة، 	 
مــع التمكيــن مــن فــرص التعويــض؛ لتعديل ســلوكه وتعويــض الدرجات 

المحســومة يف المدرســة المنقــول إليهــا، وإشــعار ولــي أمــره بذلــك. 

ــة 	  ــات بأهمي ــالب والطالب ــة الط  توعي
المحافظــة علــى الممتلــكات العامــة. 

تنمية روح االنتماء للمدرسة. 	 

لــدى 	  تنميــة الشــعور بالمســؤولية 
والطالبــات. الطــالب 

القيــام بإشــراف فاعــل أثنــاء اليــوم 	 
الدراســي. 

شــعائر . 1 مــن  بشــيء  االســتهزاء 
أو  األفــكار  واعتنــاق  اإلســالم 
المعتقــدات المضللــة أو ممارســة 

محرمــة. دينيــة  طقــوس 

اإلساءة للدولة أو رموزها. 2

تعمــد إتــالف أو تخريــب شــيء مــن . 3
تجهيــزات المدرســة أو ممتلكاتهــا أو 
مرافقهــا، مثــل: األدوات الكهربائيــة، 
أجهــزة الحاســوب، اآلت التشــغيل 

والمعامــل ، وحافلــة المدرســة .
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تابع المشكالت السلوكية من الدرجة الخامسة

المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة 
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

4-االســتخدام واالســتفادة 
األختــام  أو  الوثائــق،  مــن 
الرســمية  أو  المــزورة 
مشــروعة  غيــر  بطريقــة 

نظامــاً.

5-التحرش.

6. تصوير الطالبات أو 
التسجيل الصوتي لهن 

باألجهزة اإللكترونية 
)خاص بالبنات(.

7. إشعال النار داخل 
المدرسة.

توفير صندوق للمقترحات والشكاوى. 	 

إتاحة الفرصة للحوار التربوي.	 

وعواقــب 	  األســلحة  خطــورة  بيــان 
. مها ا ســتخد ا

بخطــورة 	  والطالبــات  الطــالب  تبصيــر 
يــر. التزو

للوطــن 	  واالنتمــاء  الــوالء  روح  تنميــة 
الرشــيدة وقيادتــه 

لتعاون مع الجهات األمنية ذات 	 
االختصاص.

حفظ الوثائق واألختام الرسمية يف أماكن 	 
آمنه.

التأكيد على المسؤولين المعنيين 	 
والحارس يف المدرسة بأداء الواجب 

الوظيفي كما ينبغي.

توضيح تعليمات استخدام األجهزة. 	 

اإلجراء الثاني:

1- تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.

واإلجــراءات  ابنــه  بمشــكلة  وتبلغــه  األمــر  ولــي  المدرســة  تســتدعي   -2
عليهــا.  المترتبــة 

3- تُســتدعي الجهــات األمنيــة المختصــة إلــى المدرســة )إذا تطلــب األمــر 
ــك.  ــر بذل ــي األم ــالغ ول ــد إب ــكلة بع ــوع المش ــور وق ــك( ف ذل

ــة  ــات المختص ــلم للجه ــة وتُس ــة بالقضي ــاز أو األداة المرتبط ــط الجه 4- يُضب
المباشــرة  األمنيــة  الجهــات  أو  التعليــم  بــإدارة  ذلــك(  األمــر  تطلــب  )إذا 

للقضيــة ويعــد محضــراً بذلــك.

5- تجتمــع لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة بعــد وقــوع القضيــة مباشــرة 
لدراســة ظروفهــا ومالبســاتها.

6- ترفــع إدارة المدرســة رســمياً وبصفــة عاجلــة إلدارة التعليــم محضــر 
اجتمــاع لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة بخصــوص القضيــة 

7- يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة )مباشــرة( لجنــة 
)قضايــا الطالب-قضايــا الطالبــات( بمباشــرة القضيــة يف المدرســة وأخــذ إفــادة 
ــر  ــد تقري ــة بالقضيــة ورصــد مالبســاتها ويُع ــه صل الطالــب المخالــف ومــن ل

بذلــك. 

8- تجتمع لجنة )قضايا الطالب - قضايا الطالبات( يف إدارة التعليم بعد زيارة 
المدرسة وتدرس حيثيات القضية وتستعين بتقرير الزيارة ورأي المدرسة، 

ويصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن اآلتي:

أ-تحول القضية إلى الجهات األمنية إذا لزم األمر. 

ب- تحويل الطالب المخالف للدراسة عن طريق االنتساب يف الفصل  
الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة )الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم 

التعامل معهم وفق نظام المسارات(.

ج-تدرس إدارة / قسم التوجيه الطالبي يف إدارة التعليم حالة الطالب 
المخالف وذلك بعد إصدار القرار، ويُعد له برنامج تربوي وفقاً لجدول 

زمني يتناسب مع حالته يتضمن برنامجاً سلوكياً يشتمل على جلسات يف 
تعديل السلوك من فريق العمل بإدارة / قسم التوجيه الطالبي، ودروس 

يف المهارات الحياتية؛ إلكسابه مهارات سلوكية إيجابية، ويكلف الطالب 
المخالف سلوكيا بمهام يف مجال الخدمة االجتماعية، وخدمات تطوعية 

للمجتمع تحت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمني موافق عليه من ولي 
أمر الطالب.

9-يؤخذ تعهد خطي على الطالب المخالف سلوكياً بااللتزام باالنضباط 
والسلوك الحسن. 

َّن الطالب الذي نفذ عليه اإلجراء من الدراسة منتظماً للفصل  10- يُمك
الدراسي الذي يليه يف مدرسته إذا كان يف سن مرحلته الدراسية، بقرار من 
مدير التعليم على أن تتابعه إدارة/قسم التوجيه الطالبي، مع الرفع شهرياً 

من المدرسة إلدارة التعليم )التوجيه الطالبي( بخطاب سري يبين حالته.
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المشكلة السلوكية
اإلجراء اإليجابي الوقائي من قبل المدرسة 
بوي العالجي لتعديل السلوكللحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه اإلجراء التر

8 حيازة أو استخدام أو 
تهديد الطالب والطالبات 
باألسلحة النارية أو ما يف 

حكمها مثل السكاكين 
واألدوات الحادة 

والرصاص بدون مسدس.

9. الجرائم المعلوماتية.

10. حيازة، أو تعاطي، 
أو ترويج المخدرات أو 

المسكرات.

تنمية القيم األخالقية المستمدة من 	 
الشريعة اإلسالمية لدى الطالب والطالبات 

بالندوات واللقاءات والنشرات وبرامج 
النشاط. 

تكثيف اإلشراف على األماكن البعيدة عن 	 
األنظار وأماكن ازدحام الطالب والطالبات.

تنظيم لقاء سنوي للطالب المستجدين 	 
لتوعيتهم باألساليب التربوية المناسبة يف 

كيفية التصرف يف مثل هذه المواقف.

متابعة أي سلوك غير أخالقي ومعالجته 	 
يف حينه.

اإلجراء الثالث:

1-تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.

2-تجتمع لجنة التوجيه الطالبي يف المدرسة بعد وقوع المشكلة 
مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساتها.

3-ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم محضر 
اجتماع لجنة التوجيه الطالبي يف المدرسة.

4-يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة )لجنة قضايا 
الطالب - لجنة قضايا الطالبات( بمباشرة القضية ورصد مالبساتها. 

5-تجتمع )لجنة قضايا الطالب /لجنة قضايا الطالبات( يف إدارة 
التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس حيثيات القضية وتعد تقريراً 

شامالً مزوداً بالشواهد ومتضمناً رأي لجنة التوجيه الطالبي 
بالمدرسة ورأي لجنة قضايا الطالب والطالبات ورأي مدير التعليم 

وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة )اللجنة المركزية لقضايا الطالب 
والطالبات( إلصدار القرار المناسب من وكيل الوزارة للتعليم العام.



الفصل الرابـــع
المشكالت السلوكية للطالب والطالبات تجاه

الهيئة التعليمية واإلدارية
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أوالً: المشكالت السلوكية من الدرجة الرابعة

التلفظ بألفاظ غير الئقة تجاه المعلمين، أو اإلداريين، أو من يف حكمهما من منسوبي المدرسة.. 1

االستهانة بمعلمي أو إداريي المدرسة ومن يف حكمهم بتصرفات غير الئقة، مثل تقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية.. 2

التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وأولياء األمور.. 3

تصوير المعلمين أو الموظفين أو التسجيل الصوتي لهم باألجهزة اإللكترونية )خاص بالبنين(.. 4

اإلجراء 
األول

تقــوم إدارة المدرســة بإحالــة الطالــب إلــى لجنــة التوجيــه الطالبــي يف المدرســة؛ لدراســة مشــكلته الســلوكية بعــد حدوثهــا مباشــرة ويتخــذ معــه 
مــا يلــي:

 1-دعوة ولي أمر الطالب وتوقيعه بالعلم على المشكلة.

2-أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار المشكلة.

3-االعتذار لمن أساء إليهم.

4-نقل الطالب من فصل إلى آخر وفقا لتقرير الموجه الطالبي.

5- ضبــط الجهــاز الــذي يحتــوي علــى مقاطــع وصــور غيــر الئقــة وإعــداد محضــر مشــاهدة بضبــط الواقعــة، وحــذف المقاطــع  والصــور مــن قبــل 
لجنــة التوجيــه الطالبــي وبحضــور ولــي األمــر ليكــون قابــالً لالســتخدام دون وجــود مالحظــات تمنــع االســتخدام األمثــل.

6- بعد استكمال اإلجراءات السابقة تحويل الطالب إلى الموجه الطالبي؛ لدراسة حالته.

ــات  ــض الدرج ــلوكه ولتعوي ــل س ــض؛ لتعدي ــرص التعوي ــن ف ــه م ــع تمكين ــف م ــب المخال ــلوك الطال ــات س ــن درج ــات م ــر درج ــم عش 7- حس
ــك. ــره بذل ــي أم ــعار ول ــومة، وإش المحس

اإلجراء 
الثاني 

1-تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء األول )عدا نقل الطالب من فصل آلخر(.

2-دعوة ولي أمر الطالب المخالف بالحضور للمدرسة، وإنذار الطالب كتابياً بالنقل إلى مدرسة أخرى يف حالة تكرار المخالفة.

3-وفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة تحويــل الطالــب إلــى إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي؛ للمســاعدة يف العــالج 
ــم  ــي، وتت ــه الطالب ــد باســتمراره يف المتابعــة مــن إدارة /قســم التوجي ــه مــا يفي ــراً يوضــح في ــب تقري مــع اســتمراره بالدراســة، وإحضــار الطال

متابعــة حالتــه مــن الموجــه الطالبــي.

اإلجراء 
الثالث

1- تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء األول )عدا نقل الطالب من فصل آلخر(.

2- تقــوم إدارة المدرســة بالرفــع إلدارة التعليــم بنقــل الطالــب إلــى مدرســة أخــرى )الصفيــن الثانــي والثالــث الثانــوي يتــم التعامــل معهــم وفــق 
نظــام المســارات( مــع اســتمراره بالدراســة حتــى النقــل ، وإشــعار ولــي األمــر بالقــرار ، ويؤخــذ رأيــه يف المدرســة التــي ســينقل إليهــا ابنــه .

3- بعــد تنفيــذ اإلجــراء ووفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة يف المدرســة تحويــل الطالــب إلــى إدارة / قســم التوجيــه لطالبــي 
للمســاعدة يف العــالج مــع اســتمراره بالدراســة وإحضــاره تقريــراً يوضــح فيــه مــا اتخــذ مــن إجــراءات، ومــا يفيــد باســتمراره يف المتابعــة مــن 

إدارة / قســم التوجيــه الطالبــي، وتتــم متابعــة حالتــه مــن الموجــه الطالبــي.
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ثانياً: المشكالت السلوكية من الدرجة الخامسة

تهديد معلمي المدرسة أو اإلداريين، أو من يف حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو سرقتها.. 1

اإلشارة بحركات مخلة باألدب تجاه المعلمين أو اإلداريين، أو من يف حكمهم من منسوبي المدرسة.. 2

تصوير المعلمات، أو الموظفات، أو التسجيل الصوتي لهن باألجهزة اإللكترونية )خاص بالبنات(.. 3

االعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو اإلداريين أو من يف حكمهم.. 4

ابتزاز المعلمين، أو اإلداريين ، أو من يف حكمهم بتصويرهم،  أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة اإلنترنت.. 5

اإلجراء 
األول

تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.. 1

تستدعي المدرسة ولي األمر، وتبلغه بمشكلة ابنه، واإلجراءات المترتبة على ذلك.. 2

تُستدعى الجهات األمنية المختصة إلى المدرسة )إذا تطلب األمر لذلك( فور وقوع المخالفة.. 3

يُضبــط الجهــاز أو األداة المرتبطــة بالقضيــة، وتُســلم للجهــات المختصــة )إذا تطلــب األمــر ذلــك( بــإدارة التعليــم أو الجهــات األمنيــة المباشــرة . 4
للقضيــة، وإعــداد محضــر بذلك.

تجتمع لجنة التوجيه الطالبي يف المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة؛ لدراسة ظروفها ومالبساتها.. 5

ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد يف المدرسة بخصوص القضية.. 6

يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة مباشــرة )لجنــة قضايــا الطــالب- لجنــة قضايــا الطالبــات(، بمباشــرة القضيــة يف المدرســة، . 7
وأخــذ إفــادة الطالــب المخالــف ومــن لــه صلــة بالقضيــة ورصــد مالبســاتها، ويُعــد تقريــر بذلــك.

تجتمــع )لجنــة قضايــا الطــالب- لجنــة قضايــا الطالبــات( يف إدارة التعليــم بعــد زيــارة المدرســة، وتــدرس حيثيــات القضيــة وتســتعين بتقريــر . 8
الزيــارة، ورأي المدرســة، ويُصــدر مديــر التعليــم قــراراً لمعالجــة القضيــة تربويــاً يتضمــن اآلتــي:

تحويل القضية إلى الجهات األمنية )إذا دعت الحاجة لذلك(  و إبالغ ولي األمر. 	 

َّــن مــن الدراســة بعــد 	  نقــل الطالــب إلــى مدرســة أخــرى )الصفيــن الثانــي والثالــث الثانــوي يتــم التعامــل معهــم وفــق نظــام المســارات( ويُمك
تنفيــذ اإلجــراء مباشــرةً، و إشــعار ولــي أمــره هاتفيــاً وكتابيــاً بالقــرارات المتخــذة.

َّــن مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل ســلوكه وتعويــض الدرجــات 	  الحســم مــن درجــات ســلوك الطالــب المخالــف خمــس عشــرة درجــة ويُمك
المحســومة يف المدرســة التــي ســينقل إليهــا وإشــعار ولــي أمــره بذلــك. 

تدرس إدارة/قسم التوجيه الطالبي يف إدارة التعليم حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار، ويُعد له برنامج تربوي يتضمن:. 9

 حضــور الطالــب إلــى إدارة/قســم التوجيــه الطالبــي وفقــاً لجــدول زمنــي يتناســب مــع حالتــه يُضمَّــن برنامجــاً ســلوكياً يشــتمل علــى جلســات 	 
يف تعديــل الســلوك مــن فريــق العمــل بإدارة/قســم التوجيــه الطالبــي، ودروس يف المهــارات الحياتيــة إلكســابه مهــارات ســلوكية إيجابيــة.

ــم وفــق 	  ــة للمجتمــع تحــت إشــراف إدارة التعلي ــة، وخدمــات تطوعي ــف ســلوكياً بمهــام يف مجــال الخدمــة االجتماعي ــب المخال َّــف الطال يكل
جــدول زمنــي موافــق عليــه مــن ولــي أمــر الطالــب.

10. يؤخــذ تعهــد خطــي علــى الطالــب بااللتــزام باالنضبــاط والســلوك الحســن، ويؤخــذ توقيــع ولــي أمــر الطالــب المخالــف علــى ذلــك، ويخطــر كتابيــاً 
أنــه يف حــال تكــرار المخالفــة ســيحول إلــى طالــب منتســب.
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تابع: المشكالت السلوكية من الدرجة الخامسة

اإلجراء 

الثاني 

1. تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.

2.تستدعي المدرسة ولي األمر وتبلغه بمشكلة ابنه واإلجراءات المترتبة على ذلك.

2.  تُستدعى الجهات األمنية المختصة إلى المدرسة )إذا تطلب األمر لذلك( فور وقوع المشكلة.

4. يُضبــط الجهــاز أو األداة المرتبطــة بالقضيــة وتُســلم للجهــات المختصــة )إذا تطلــب األمــر ذلــك( بــإدارة التعليــم أو الجهــات األمنيــة المباشــرة 
للقضيــة وإعــداد محضــر بذلــك. 

5. تجتمع لجنة التوجيه الطالبي يف المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة؛ لدراسة ظروفها ومالبساتها.

6. ترفع إدارة المدرسة رسمياً ،وبصفة عاجلة، إلدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطالبي يف المدرسة بخصوص القضية.

7. يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة مباشــرة )لجنــة قضايــا الطــالب - لجنــة قضايــا الطالبــات( بمباشــرة القضيــة يف المدرســة، 
وأخــذ إفــادة الطالــب المخالــف ومــن لــه صلــة بالقضيــة ورصــد مالبســاتها ويُعــد تقريــر بذلــك.

8. تجتمــع )لجنــة قضايــا الطــالب - لجنــة قضايــا الطالبــات( يف إدارة التعليــم بعــد زيــارة المدرســة، وتــدرس حيثيــات القضيــة وتســتعين بتقريــر 
الزيــارة، ورأي المدرســة، ويُصــدر مديــر التعليــم قــراراً لمعالجــة القضيــة تربويــاً يتضمــن اآلتــي:

- تحول القضية إلى الجهات األمنية إذا لزم األمر. 

- تحويــل الطالــب المخالــف للدراســة عــن طريــق االنتســاب يف الفصــل الدراســي الــذي حدثــت فيــه المخالفــة )الصفيــن الثانــي والثالــث الثانــوي 
يتــم التعامــل معهــم وفــق نظــام المســارات(.

9. تدرس إدارة/قسم التوجيه الطالبي يف إدارة التعليم حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار، ويُعد له برنامجاً تربوياً يتضمن:

أ. حضــور الطالــب إلــى إدارة/قســم التوجيــه الطالبــي وفقــاً لجــدول زمنــي يتناســب مــع حالتــه، يُضمــن برنامجــاً ســلوكياً يشــتمل علــى جلســات يف 
تعديــل الســلوك مــن فريــق العمــل اإلرشــادي بإدارة/قســم التوجيــه الطالبــي، ودروس يف المهــارات الحياتيــة إلكســابه مهــارات ســلوكية إيجابيــة.

َّــف الطالــب المخالــف ســلوكياً بمهــام يف مجــال الخدمــة االجتماعيــة، وخدمــات تطوعيــة للمجتمــع تحــت إشــراف إدارة التعليــم وفــق جــدول  ب. يُكل
زمنــي موافــق عليــه مــن ولــي أمــر الطالــب.

10. يؤخذ تعهد خطي على الطالب المخالف سلوكياً عند عودته بااللتزام باالنضباط والسلوك الحسن.

َّــن الطالــب الــذي نفــذ عليــه اإلجــراء مــن الدراســة منتظمــاً يف الفصــل الدراســي الــذي يليــه، إذا كان يف ســن مرحلتــه الدراســية، بقــرار مــن  11. يُمك
مديــر التعليــم علــى أن تتابعــه إدارة/قســم التوجيهالطالبــي والمدرســة المنقــول إليهــا، مــع الرفــع شــهرياً مــن المدرســة إلدارة التعليم)التوجيــه 

الطالبــي( بخطــاب ســري يبيــن حالتــه.

اإلجراء 
الثالث

تنفيذ جميع ماورد يف اإلجراء األول ماعدا النقل إلى مدرسة أخرى.. 1

تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر إلثبات الواقعة.. 2

تجتمع لجنة التوجيه واإلرشاد يف المدرسة بعد وقوع المشكلة مباشرة لدراسة ظروفها ومالبساتها.. 3

ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة إلدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد يف المدرسة.. 4

يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة )لجنة قضايا الطالب-لجنة قضايا الطالبات( بمباشرة القضية ورصد مالبساتها.. 5

- تجتمع )لجنة قضايا الطالب-لجنة قضايا الطالبات( يف إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة، وتدرس حيثيات القضية، وتعد تقريراً شامالً . 6
مزوداً بالشواهد والثبوتيات الالزمة ومتضمناً رأي لجنة التوجيه الطالبي بالمدرسة، ورأي لجنة قضايا الطالب والطالبات، ورأي مدير 

التعليم، وترفع القضية بصفة عاجلة للوزارة )اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالبات( إلصدار القرار المناسب من وكيل الوزارة للتعليم 
العام.



الفصل الخامـــس
آداب السلوك الرقمي لطالب وطالبات التعليم العام
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آداب السلوك الرقمي لطالب وطالبات التعليم العام

أوالً: آداب السلوك الرقمي العامة:

التمسك بالقيم اإلسالمية وتعاليم ديننا الحنيف. 	

طاعة والة األمر واحترام الرموز الوطنية، وعدم مخالفة تعاليم الدين أو قوانين الدولة وأنظمتها. 	

استشعار المسؤولية الوطنية يف التعامالت الرقمية. 	

احترام قوانين وحقوق الملكية الفكرية، وتوضيح المراجع والمصادر المستخدمة يف المشاركة اإللكترونية تجنباً لالنتحال. 	

تجنب نشر البيانات الشخصية كاألسماء وبيانات االتصال والعناوين. 	

ــالب  	 ــة، والط ــن، وإدارة المدرس ــع المعلمي ــل م ــوزارة للتواص ــل ال ــن قب ــدة م ــمية المعتم ــة الرس ــل اإللكتروني ــائل التواص ــتخدام وس اس

ــي. ــل االجتماع ــات التواص ــات أو منص ــن التطبيق ــا م ــتخدام غيره ــع اس ــات، ويمن والطالب

يمنــع اســتخدام منصــة مدرســتي لتحميــل أي مــادة فيهــا برامــج تحتــوي علــى فيروســات، أو أي شــفرات حاســوبية، أو ملفــات أو برامــج  	

قــد تعمــل علــى تغييــر، أو إتــالف، أو إعاقــة عمــل الموقــع أو أي جهــاز أو برنامــج عائــد إلــى أي شــخص يدخــل إلــى الموقــع.

يمنع تغيير أو إتالف أو شطب أي محتوى على منصة مدرستي. 	

يمنع تعطيل خطوط االتصال االعتيادية بأي شكل كان. 	

يمنع استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل أو محاولة التدخل يف تشغيل منصة مدرستي، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة. 	

يمنع فك تشفير أوتفكيك وإعادة تجميع أي من البرامج التي تشكل الموقع أو جزء منه. 	

يمنــع نشــر أو بــث أي محتــوى ضــار يحتــوي علــى برامــج ضــارة كالفيروســات وغيرهــا تهــدف إلــى اإلضــرار بــأي نظــام، أو معلومــات للتحايــل  	

أو االســتيالء علــى ملكيتها.

ثانياً: آداب السلوك الرقمي يف المنصة الرقمية

أ/ الحضور واالنصراف:

االنضباط وحضور الفصول االفتراضية يف الوقت المحدد. 	

االنصراف بعد انتهاء وقت الفصل االفتراضي واالنتقال للحصة األخرى. 	

تجنب فتح أكثر من نافذة رقمية أثناء الحصة االفتراضية لمنع التشتت ولمنع بطء جهاز الحاسب اآللي. 	

تقديم األعمال واألنشطة واالختبارات اإللكترونية من الطالب نفسه، وعدم قبول هذه األعمال إذا كانت مقدمة من آخرين/ اخريات. 	
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ب/ المشاركة الصفية يف الفصل االفتراضي:

احترام مشاركات الزمالء/ الزميالت والتعامل معهم بلطف، وتقبل النقد البناء من اآلخرين. 	

ــة  	 ــة، والطائفي ــى العنصري ــز عل ــارات تحف ــاآلداب، أو عب ــة ب ــاء، أو إرســال وســائط مخل ــاظ الخادشــة للحي ــة األلف االبتعــاد عــن نطــق أو كتاب

ــم. ــن ومجهوداته ــن اآلخري ــاص م ــز واالنتق ــاءة واللم ــهير واإلس ــذف والتش ــة، أو الق والقبلي

الحــذر مــن التنمــر اإللكترونــي علــى المعلميــن والمعلمــات أو الطــالب والطالبــات ســواء علــى األســماء، أو الصــور، أواأللقــاب، أو المشــاركات  	

الصفية.

عدم تسجيل أو تصوير ما يحدث داخل الفصل االفتراضي ونشره يف أي وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي. 	

االستئذان قبل المشاركة اإللكترونية برفع اليد من خالل البرنامج، والحديث بعد االستئذان من المعلم/ة. 	

عدم فتح الكاميرا بدون إذن المعلم/ة وولي األمر. 	

ارتداء المالبس الالئقة والرسمية عند المشاركة من خالل الكاميرا مع مراعاة الذوق العام. 	

التأكد من الملفات المرفوعة مسبقاً قبل مشاركتها يف الحصة االفتراضية. 	

مراعاة استخدام اللغة العربية وقواعد اإلمالء وصحة الكتابة يف المشاركة اإللكترونية. 	

االبتعاد عن إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية واالختصارات يف المحادثات أثناء الحصة االفتراضية دون إذن المعلم/ة. 	

إغالق الميكرفون أو الكاميرا عند عدم التحدث أو المشاركة. 	

ثالثاً: آداب السلوك الرقمي يف وسائل التواصل والنشر اإللكتروني

الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة من الجهات الرسمية وعدم مشاركتها مع اآلخرين. 	

الحذر من التعامل مع الروابط المجهولة والتي يمكن أن تكون روابط للتصيد اإللكتروني. 	

توضيح المطلوب من إرسال البريد اإللكتروني )الفكرة األساسية( بشكل مختصر وواضح. 	

مراجعة البريد اإللكتروني والمشاركات اإللكترونية واألنشطة اإللكترونية قبل إرسالها. 	

التأكد من االتصال بشبكات اإلنترنت اآلمنة. 	

تجنب ترك جهاز الحاسوب يف األماكن العامة أو السماح لآلخرين باستخدامه دون مراقبة. 	

التأكد من إغالق المنصة التعليمية بالكامل عند االنتهاء من الدروس حفاظاً على الخصوصية. 	



الفصل السادس
المشكالت السلوكية للطالب وطالبات 

يف )التعليم عن بعد(
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المشكالت السلوكية للمرحلة االبتدائية )التعليم عن بعد(

اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

عــن  للطالــب  المعلــم  مــن  الشــفهي  التنبيــه   -
الســلوك غيــر المرغــوب فيــه واألضــرار المترتبــة 

ــه. علي

اإلجراء الثاني:

- التنبيه الشفهي من المعلم للمرة الثانية.

- مالحظة الطالب ورصد سلوكياته ومسبباتها.

اإلجراء الثالث:

- تقــوم إدارة المدرســة بإشــعار ولــي أمــر الطالــب 
بمشــكلة الطالــب الســلوكية.

اإلجراء الرابع:

- إحالة الطالب للموجه الطالبي لدراسة حالته.

اإلجراء الخامس:

بســلوك  وإخطــاره  الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة   -
بــه. المرغــوب  غيــر  الطالــب 

أو  مكتوبــة  )اتفاقيــة  ســلوكي  اتفــاق  إنشــاء   -
التــي  المهمــة  بيــن  العالقــة  توضــح  إلكترونيــة 
ســيحصل  التــي  والمكافــأة  الطالــب  ســيؤديها 

لذلــك(. نتيجــة  عليهــا 

- يف حــال تكــرار المشــكلة توجــه الحالــة إلــى لجنــة 
التوجيــه الطالبــي؛ للمســاعدة يف معالجــة وضــع 

ــب. الطال

- حسم درجة واحدة من درجات السلوك.

تكليــف الطالــب بــإدارة 
الحصــة  أثنــاء  الحــوار 
ودعمــه  االفتراضيــة 

.ً يــا معنو

الطالــب  تحفيــز   -
مــع  عنــه  بالســؤال 
الترحيــب غيــر المكلــف.

- تشــجيع الطالــب لفظيــاً 
وكتابياً.

العامــة  بــاآلداب  االلتــزام   -
الرقمــي. الســلوك 

الســلوك  بــآداب  االلتــزام   -
الرقمــي يف المنصــة الرقمية.

- االلتزام بالوقت.

- التفاعل اإليجابي.

 / المعلــم  مقاطعــة  عــدم   -
المعلمــة واإلصغــاء إليهمــا.

أو  الكاميــرا  فتــح  عــدم   -
الشاشــة. تصويــر 

- عــدم فتــح الميكرفــون دون 
إذن المعلــم/ المعلمــة.

ــة  ــث الجانبي ــب األحادي - تجن
ــاء الحصــة. أثن

- عــدم مغــادرة الحصــة دون 
اســتئذان.

- رفع اليد عند المشاركة.

- االلتزام بالهدوء.

- عــدم الكتابــة يف المحادثــة 
المعلــم/ إذن  أخــذ  دون 

المعلمــة.

1- تعطيل الحصص االفتراضية.

مــن  المتكــرر  الخــروج   -2
الحصــص االفتراضيــة بــدون عــذر 

. ل مقبــو

ــة وتشــتيت  ــة يف المحادث 3- الكتاب
أثنــاء  والطالبــات  الطــالب  انتبــاه 

الحصــة الدراســية.

األولى

1
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

 إبــالغ إدارة المدرســة بالمشــكلة واتخــاذ مــا 	 
: يلي

 إشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفيــاً بمشــكلة . 1
ــب الســلوكية واإلجــراءات المتخــذة. الطال

اتفــاق ســلوكي )اتفاقيــة مكتوبــة . 2  إنشــاء 
ــة  ــن المهم ــة بي ــح العالق ــة توض أو الكتروني
التــي  والمكافــأة  الطالــب  ســيؤديها  التــي 

ســيحصل عليهــا نتيجــة لذلــك(.

 االعتذار لمن أساء إليه من الزمالء.. 3

اإلجراء الثاني:

بســلوك  وإخطــاره  الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة   -
بــه. المرغــوب  غيــر  الطالــب 

ــة  ــم إحال ــابقة يت ــراءات الس ــتكمال اإلج ــد اس - بع
الطالــب إلــى الموجــه/ة الطالبــي/ة لدراســة حالته.

اإلجراء الثالث:

- تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء الثاني.

ــع  ــي لوض ــه الطالب ــة التوجي ــب للجن ــة الطال - إحال
الحلــول المناســبة وفقــاً لتقريــر دراســة الحالــة 

ــي. ــه الطالب ــن الموج م

- حسم درجتين من درجات السلوك.

الثناء

التشجيع

التعزيز الفوري

- االلتــزام بقوانيــن وأنظمــة 
قواعــد الســلوك الرقمــي.

أو  الكاميــرا  فتــح  عــدم   -
الشاشــة. تصويــر 

- عــدم فتــح المايــك دون إذن 
لمعلم  ا

/ المعلمة.

ــس  ــارات لي ــة عب ــدم كتاب - ع
لهــا عالقــة بموضــوع الــدرس.

- مشــاركة اآلخريــن بمقاطــع 
ــوع  ــة بموض ــا عالق ــة له هادف
إذن  أخــذ  بعــد  الــدرس 

لمعلمــة ا / لمعلم ا

- االلتــزام بخطــة وموضــوع 
الــدرس.

لمــواد  المتعمــد  اإلرســال   )1
عالقــة  لهــا  ليــس  روابــط  أو 

. ى لمحتــو با

عبــارات  كتابــة  أو  التلفــظ   )2
وإرســال صــور أو مقاطــع فيديــو 
مخلــة بــاآلداب للزمالء/الزميــالت.

ــبة  ــر مناس ــور غي ــتخدام ص 3( اس
ــب. ــة الطال يف حال

الثانية
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

إبالغ إدارة المدرسة واتخاذ ما يلي:	 

- دعــوة ولــي أمــر الطالــب ومناقشــته يف . 1
برنامــج  ووضــع  الســلوك،  تعديــل  خطــة 

األســرة. مــع  مشــترك  عالجــي 

- إنشــاء اتفــاق ســلوكي )اتفاقيــة مكتوبــة . 2
ــة  ــن المهم ــة بي ــح العالق ــة توض أو إلكتروني
التــي  والمكافــأة  الطالــب  ســيؤديها  التــي 

ســيحصل عليهــا نتيجــة لذلــك(.

- اعتذار الطالب لمن أساء إليهم.. 3

-بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم . 4
إحالــة الطالــب إلــى الموجــه/ة الطالبــي/ة 

لدراســة حالتــه.

اإلجراء الثاني:

المدرســة، 	  إدارة  إلــى  الطالــب  تحويــل 
يلــي: مــا  واتخــاذ 

- جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء األول مــع تغييــر . 1
خطــة تعديــل الســلوك.

التوجيــه . 2 لجنــة  إلــى  الطالــب  تحويــل   -
الطالبــي لوضــع الحلــول المناســبة، وفقــاً 
الموجــه  مــن  الحالــة  دراســة  لتقريــر 

لطالبــي. ا

اإلجراء الثالث:

تبليغ إدارة المدرسة، واتخاذ ما يلي:	 

مــع . 1 الثانــي  اإلجــراء  ذكــر يف  مــا  - جميــع 
الســلوك. تعديــل  خطــة  تغييــر 

التوجيــه . 2 قســم  إلدارة/  الطالــب  تحويــل   -
الطالبــي.

- حسم ثالث درجات من درجات السلوك.. 3

والدعــم  الثنــاء   -
. ي لمعنــو ا

)لفظــي،  تشــجيع   -
ملصقــات...( عبــارات 

العمــل  يف  المشــاركة   -
بالحصــة. التعاونــي 

بأعمــال  التكليــف   -
إشــرافية أثنــاء الحصــة 
شــعوره  لتعزيــز 

. لية و لمســؤ با

-شــهادة شــكر وتقديــر 
علــى مــا يبــدر منــه أثنــاء 
أداء المهــام والمبــادرات 

َّــاءة. والتكاليــف البن

وأنظمــة  قوانيــن  احتــرام   -
الرقمــي. الســلوك  قواعــد 

- االلتزام بالقواعد الصفية.

أو  الشاشــة  تصويــر  عــدم   -
الصــور. إرســال 

- احترام اآلخرين وآرائهم.

المناســبات  يف  -المشــاركة 
الوطنيــة واألعمــال التطوعيــة 
التربوييــن/ت  بإشــراف 

األمــور. وأوليــاء 

عبــارات  كتابــة  أو  التلفــظ   -1
وإرســال صــور أو مقاطــع فيديــو 
للمعلميــن/ات. بــاآلداب  مخلــة 

2- التنمر اإللكتروني.

3- تصويــر الطــالب والطالبــات أو 
ونشــر  والمعلمــات  المعلميــن 

الصــور.

4- التحرش الجنسي اإللكتروني.

الثالثة

3
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المشكالت السلوكية للمرحلتين المتوسطة والثانوية )التعليم عن بعد(

اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

التنبيــه الشــفهي مــن المعلــم للطالــب عــن الســلوك غيــر 
المرغــوب فيــه واألضــرار المترتبــة عليــه.

اإلجراء الثاني:

التنبيه الشفهي من المعلم للمرة الثانية.

اإلجراء الثالث:

الســلوكية،  بالمشــكلة  المدرســة  إلدارة  المعلــم  إبــالغ 
وتتخــذ اإلدارة مــع الطالــب مايلــي : 

- إشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفيــاً بمشــكلة الطالــب 
المتخــذة. واإلجــراءات  الســلوكية، 

- تحويل الطالب للموجه الطالبي لدراسة حالته.

اإلجراء الرابع:

تكــرار  بعــدم  الطالــب  علــى  إلكترونــي  تعهــد  أخــذ   -
. لمشــكلة ا

غيــر  بالســلوك  وإخطــاره  الطالــب  أمــر  ولــي  دعــوة   -
بــه. المرغــوب 

- حســم درجــة واحــدة مــن درجــات الســلوك مــع تمكيــن 
الطالــب مــن فــرص التعويــض لتعديــل ســلوكه وإشــعار 

ولــي أمــره بذلــك.

- يف حــال تكــرار المشــكلة توجــه الحالــة إلــى لجنــة التوجيه 
الطالبــي؛ للمســاعدة يف معالجــة وضــع الطالب.

- الثناء

- التشجيع

ــب(  ــداء االهتمــام )بالطال -إب
بذكــر اســمه.

- تكليفه ببعض األعمال

مثل:

الــدرس  موضــوع  كتابــة   -
البيضــاء. الســبورة  علــى 

- االلتــزام بــاآلداب العامــة  للســلوك 
الرقمي.

ــي  ــلوك الرقم ــآداب الس ــزام ب - االلت
ــة. ــة الرقمي يف المنص

- االلتزام بالقواعد الصفية ومنها:

- االلتزام بوقت التفاعل اإليجابي.

/ة  المعلــم  مقاطعــة  عــدم   -
إليهمــا. واإلصغــاء 

تصويــر  أو  الكاميــرا  فتــح  عــدم   -
الشاشــة.

ــدون إذن  - عــدم فتــح الميكرفــون ب
ــم / ة. المعل

- تجنــب األحاديــث الجانبيــة أثنــاء 
الحصــة.

دون  الحصــة  مغــادرة  عــدم   -
. ن ا ســتئذ ا

- رفع عالمة اليد عند المشاركة.

- االلتزام بالهدوء.

- عــدم الكتابــة يف المحادثــة بــدون 
المعلم/المعلمــة. إذن  أخــذ 

الحصــص  تعطيــل   -1
. ضيــة ا فتر ال ا

2- الخــروج المتكــرر مــن 
االفتراضيــة  الحصــص 

مقبــول. عــذر  بــدون 

المحادثــة  يف  الكتابــة   -3
الطــالب  انتبــاه  وتشــتيت 
الحصــة  أثنــاء  والطالبــات 

الدراســية.

األولى

1
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

إبالغ إدارة المدرسة بالمشكلة واتخاذ ما يلي:

- أخذ تعهد على الطالب بعدم تكرار المشكلة.

- إشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفيــاً بمشــكلة الطالــب 
المتخــذة. واإلجــراءات  الســلوكية 

- بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم إحالــة الطالــب 
إلــى الموجــه/ة الطالبــي/ة لدراســة حالتــه.

اإلجراء الثاني: 

- دعــوة ولــي أمــر الطالــب وإخطــاره بســلوك الطالــب غيــر 
المرغــوب بــه.

تمكيــن  مــع  الســلوك  درجــات  مــن  درجتيــن  حســم   -
الطالــب مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل ســلوكه وإشــعار 

ــك. ــره بذل ــي أم ول

- بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم إحالــة الطالــب 
إلــى الموجــه/ة الطالبــي/ة لدراســة الحالــة.

اإلجراء الثالث:

- تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء الثاني

التوجيــه الطالبــي؛ لوضــع  الــى لجنــة  الطالــب  - إحالــة 
مــن  الحالــة  دراســة  لتقريــر  وفقــاً  المناســبة  الحلــول 

الطالبــي. الموجــه 

اإلجراء الرابع:

- تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء الثالث.

الطالبــي  التوجيــه  إلدارة/قســم  الطالــب  تحويــل   -
للمســاعدة يف العــالج مــع االســتمرار بالدراســة، وإحضــار 
تقريــر يوضــح مــا اتخــذ مــن إجــراء يف المتابعــة مــن إدارة/ 
قســم التوجيــه الطالبــي، ومتابعــة حالتــه مــن الموجــه/ة 
ــة والتنســيق معــه  ــم الخدمــات التربوي الطالبــي/ة؛ لتقدي

ــف. ــلوك المخال ــل الس لتعدي

بــإدارة  الطالــب  تكليــف   -
الحصــة  أثنــاء  الحــوار 
ً االفتراضيــة ودعمــه معنويــا

- تحفيــز الطالــب بالســؤال 
غيــر  الترحيــب  مــع  عنــه 

لمكلــف. ا

لفظيــاً  الطالــب  تشــجيع   -
وكتابيــاً.

ــد  ــة قواع ــن وأنظم ــزام بقواني - االلت
ــي. ــلوك الرقم الس

- مشــاركة اآلخريــن بمقاطــع هادفــة 
ــد  ــدرس بع ــوع ال ــة بموض ــا عالق له
أخــذ اإلذن مــن المعلــم / المعلمــة.

- االلتزام بخطة وموضوع الدرس.

يف  اإليجابــي  الجانــب  إبــراز   -
الشــخصية مــن خــالل التعامــل مــع 

الزمــالء.

ــة  ــف الحال -وضــع صــورة الئقــة لمل
الشــخصية للطالــب تعبــر عنــه أو 
االفتراضيــة  الصــورة  اســتخدام 

الملــف. إلعــدادات 

1-اإلرســال المتعمــد لمــواد 
ــة  ــا عالق ــط ليــس له أو رواب

بالمحتــوى.

غيــر  صــور  اســتخدام   -2
مناســبة يف حالــة الطالــب.

الثانية
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

إبالغ إدارة المدرسة بالمشكلة واتخاذ مايلي:	 

- أخذ تعهد على الطالب بعدم تكرار المشكلة.. 1

- إشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفيــاً بمشــكلة الطالــب . 2
الســلوكية واإلجــراءات المتخذة.

ــع . 3 ــلوك م ــات الس ــن درج ــات م ــالث درج ــم ث - حس
تمكيــن الطالــب مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل 

ســلوكه وإشــعار ولــي أمــره بذلــك.

- بعــد اســتكمال اإلجــراءات الســابقة يتــم إحالــة . 4
الطالــب إلــى الموجــه/ة الطالبــي/ة لدراســة الحالــة,

اإلجراء الثاني:

إبالغ إدارة المدرسة، واتخاذ ما يلي:	 

- تنفيذ جميع ما ذكر يف اإلجراء األول.. 1

- دعــوة ولــي أمــر الطالــب وإخطــاره بســلوك الطالب . 2
غيــر المرغــوب فيه.

الطالبــي؛ . 3 التوجيــه  لجنــة  الــى  الطالــب  تحويــل   -
لوضــع الحلــول المناســبة وفقــا لتقريــر دراســة 

الطالبــي. الموجــه  الحالــة مــن 

اإلجراء الثالث:

إبالغ إدارة المدرسة، واتخاذ ما يلي:	 

 تنفيــذ جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء الثانــي مــع تغييــر . 1
أســاليب تعديــل الســلوك.

الطالبــي  . 2 التوجيــه  إلدارة/قســم  الطالــب  إحالــة   
بالدراســة،  العــالج مــع اســتمراره  للمســاعدة يف 
وإحضــار تقريــر يوضــح مــا اتخــذ مــن إجــراء يف 
الطالبــي  التوجيــه  قســم  إدارة/  مــن  المتابعــة 
ومتابعــة حالتــه مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة؛ لتقديــم 
لتعديــل  معــه  والتنســيق  التربويــة  الخدمــات 

المخالــف. الســلوك 

- الثناء

- التشجيع

للطالــب  الفرصــة  إتاحــة   -
باختيــار األســلوب التفاعلــي 
الــذي يجمــع بيــن المنافســة 
ــن  ــة م ــات العلمي والمعلوم
التطبيقــات  اختيــار  خــالل 

التفاعليــة العلميــة.

ــد  ــة قواع ــن وأنظم ــزام بقواني - االلت
ــي. ــلوك الرقم الس

ــاً أو  ــن لفظي ــاءة لآلخري ــدم اإلس - ع
ــاً. كتابي

أو  فيديــو  مقاطــع  إرســال  عــدم   -
بــاآلداب. مخلــة  صــور 

خــالل  مــن  اآلخريــن  مشــاركة   -
البرامــج  أو  االفتراضيــة  الــدروس 
والمناســبات المدرســية بالمواضيع 
ــاً  ــراً إيجابي ــرك أث ــي تت ــة والت الهادف

المحيطيــن. عنــد 

اســتخدام  إســاءة   -1
الدخــول  معلومــات 
المنصــات  يف  الشــخصية 

. . لتعليميــة ا

تســجيل  أو  تصويــر   -2
االفتراضيــة  الــدروس 

. ها نشــر و

الثالثة
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

إبالغ إدارة المدرسة بالمشكلة واتخاذ ما يلي:	 

أخذ تعهد على الطالب بعدم تكرار المشكلة.. 1

- إشــعار ولــي أمــر الطالــب هاتفيــاً بمشــكلة الطالــب . 2
الســلوكية واإلجــراءات المتخذة.

ــع . 3 ــلوك م ــات الس ــن درج ــات م ــر درج ــم عش - حس
تمكيــن الطالــب مــن فــرص التعويــض؛ لتعديــل 

ســلوكه وإشــعار ولــي أمــره بذلــك.

ــل . 4 ــم تحوي ــابقة يت ــراءات الس ــتكمال اإلج ــد اس - بع
ــة. ــة الحال ــي/ة؛ لدراس ــه/ة الطالب ــى الموج ــب إل الطال

اإلجراء الثاني:

إبالغ إدارة المدرسة، واتخاذ ما يلي:	 

- تنفيــذ جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء األول مــع تغييــر . 1
إجــراءات خطــة تعديــل الســلوك.

الطالبــي؛ . 2 التوجيــه  لجنــة  إلــى  الطالــب  تحويــل   -
لوضــع الحلــول المناســبة وفقــا لتقريــر دراســة 

الطالبــي. الموجــه  الحالــة مــن 

اإلجراء الثالث:

إبالغ إدارة المدرسة، واتخاذ ما يلي:	 

 تنفيــذ جميــع مــا ذكــر يف اإلجــراء الثانــي مــع تغييــر . 1
خطــة تعديــل الســلوك.

الطالبــي . 2 التوجيــه  إلدارة/قســم  الطالــب  تحويــل 
بالدراســة،  العــالج مــع اســتمراره  للمســاعدة يف 
وإحضــار تقريــر يوضــح مــا اتخــذ مــن إجــراء يف 
الطالبــي،  التوجيــه  قســم  إدارة/  مــن  المتابعــة 
ومتابعــة حالتــه مــن الموجــه/ة الطالبــي/ة؛ لتقديــم 
لتعديــل  معــه  والتنســيق  التربويــة  الخدمــات 

المخالــف. الســلوك 

- الثناء

- التشجيع

إلــى  باالســتماع  تحفيــزه   -
مشــاركته.

أدائيــة  بمهــام  تكليفــه   -
ميولــه  مــع  تتناســب 
عالقــة  ولهــا  واهتماماتــه 

الــدرس. بموضــوع 

المهــام  بعــض  إعطائــه   -
إعــداد  مثــل  اإلشــرافية 
للحصــة  الصفيــة  القواعــد 

. ضيــة ا فتر ال ا

ــد  ــة قواع ــن وأنظم ــزام بقواني - االلت
ــي. ــلوك الرقم الس

- االلتزام بالقواعد الصفية

- المشــاركة الفعالــة داخــل الفصــل 
مــن  خارجــه  وكذلــك  االفتراضــي، 

خــالل برامــج المدرســة.

- المشاركة يف األعمال التطوعية.

واألدوار  المهــام،  ببعــض  القيــام   -
المعلــم/ قبــل  مــن  اإلشــرافية 

المعلمــة.

1- التنمر اإللكتروني.

كتابــة  أو  التلفــظ   -2
عبــارات، أو إرســال صــور، 
مخلــة  فيديــو  مقاطــع  أو 
أو  للمعلميــن  بــاآلداب 

. ت لمعلمــا ا

الرابعة
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اإلجراءات يز المكافأة/ التعز
السلوك اإليجابي

)المرغوب فيه(
المشكلة السلوكية الدرجة م

اإلجراء األول:

إلثبــات . 1 محضــر  بتدويــن  المدرســة  إدارة  تقــوم 
الواقعــة.

المدرســة . 2 يف  الطالبــي  التوجيــه  لجنــة  تجتمــع   
بعــد وقــوع المشــكلة مباشــرة لدراســة ظروفهــا 

ومالبســاتها.

 ترفــع إدارة المدرســة رســمياً وبصفــة عاجلة إلدارة . 3
التعليــم محضــر اجتمــاع لجنــة التوجيــه الطالبــي يف 

المدرسة.

- يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة . 4
قضايــا  لجنــة   - الطــالب  قضايــا  )لجنــة  مباشــرة 
الطالبــات( بمباشــرة القضيــة ورصــد مالبســاتها.

- تجتمــع مباشــرة )لجنــة قضايــا الطــالب - لجنــة . 5
قضايــا الطالبــات( يف إدارة التعليــم وتــدرس حيثيات 
القضيــة ويصــدر مديــر التعليــم قــراراً لمعالجــة 

ــي: ــن اآلت ــلوكية يتضم ــكلة الس المش

 تحويــل القضيــة إلــى الجهــات األمنيــة إذا لــزم األمــر 	 
بعــد إبــالغ ولــي األمــر.

خمــس 	  الطالــب  ســلوك  درجــات  مــن  الحســم   -
التعويــض  فــرص  مــن  ويُمكَــن  درجــة  عشــرة 

ســلوكه. لتعديــل 

تــدرس إدارة/قســم التوجيــه الطالبــي حالــة الطالــب 	 
ويعــد لــه برنامجــاً عالجيــاً يتناســب مــع حالتــه.

اإلجراء الثاني:

- تقــوم إدارة المدرســة بتدويــن محضــر إلثبــات . 1
الواقعــة.

المدرســة . 2 يف  الطالبــي  التوجيــه  لجنــة  تجتمــع   -
بعــد وقــوع المشــكلة مباشــرة؛ لدراســة ظروفهــا 

ومالبســاتها.

عاجلــة . 3 وبصفــة  رســمياً  المدرســة  إدارة  ترفــع   -
التوجيــه  لجنــة  اجتمــاع  محضــر  التعليــم  إلدارة 

المدرســة. يف  الطالبــي 

- يكلــف مديــر التعليــم حــال ورود خطــاب المدرســة . 4
)لجنــة قضايــا الطــالب - لجنــة قضايــا الطالبــات(( 

بمباشــرة القضيــة ورصــد مالبســاتها.

قضايــا . 5 لجنــة   - الطــالب  قضايــا  )لجنــة  تجتمــع   -
ــارة المدرســة،  ــم بعــد زي ــات( يف إدارة التعلي الطالب
وتــدرس حيثيــات القضيــة، وتعــد تقريــراً شــامالً 
مــزوداً بالشــواهد الالزمــة، ومتضمنــاً رأي لجنــة 
ــا  ــة قضاي ــة، ورأي لجن ــي يف المدرس ــه الطالب التوجي
الطــالب والطالبــات ورأي مديــر التعليــم، وترفــع 
ــة  ــوزارة )اللجنــة المركزي ــة لل القضيــة بصفــة عاجل
القــرار  إلصــدار  والطالبــات(  الطــالب  لقضايــا 

المناســب مــن وكيــل الــوزارة للتعليــم العــام.

- الثناء

المعنــوي  الدعــم   -
)لفظي-عبــارات-  تشــجيع 

) . . . ت ملصقــا

ــب بالعمــل  - مشــاركة الطال
ــي بالحصــة. التعاون

أعمــال  الطالــب  إعطــاء   -
الحصــة  أثنــاء  إشــرافية 
شــعوره  لتعزيــز 

. لية لمســئو با

- شــهادة شــكر وتقديــر علــى 
أداء  أثنــاء  منــه  يبــدر  مــا 
المهــام والمبــادرات البنــاءة.

ــد  ــة قواع ــن وأنظم ــزام بقواني - االلت
ــي. ــلوك الرقم الس

ــالمي  ــن اإلس ــعائر الدي ــرام ش - احت
ورمــوز الدولــة والتحلــي باألخــالق 
)التعاون/اإليجابيــة/ الحميــدة 

القــدوة الحســنة(.

- المشــاركة باألعمــال الهادفــة التــي 
توضــح خطــورة اإلدمــان واالنحــراف 

الفكــري.

- المشاركة يف األعمال التطوعية.

1- االســتهزاء بشــْيء مــن 
شــعائر اإلســالم.   

أو  للدولــة  اإلســاءة   -2
 . هــا ز مو ر

الجنســية  التحرشــات   -3
تلفــظ  )صور-رســائل- 

مرئيــة(. -مقاطــع 

ــال  ــى أفع ــض عل 4- التحري
ــة. الرذيل

5- الترويج للمخدرات.

الخامسة
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اإلصدار الثالث53

أحكام عامة: 

تتولــى وزارة التعليــم )اإلدارة العامــة للتوجيــه الطالبــي( مســؤولية اإلشــراف والتقويــم إلدارات التعليــم بتنفيــذ مــاورد يف قواعــد الســلوك  1-

والمواظبــة لطــالب وطالبــات التعليــم العــام، وبنــاء البرامــج التربويــة، والدراســات التقويميــة ألثــر هــذه القواعــد يف الميــدان.

تطبــق قواعــد الســلوك والمواظبــة يف مــدارس التعليــم العــام، والمــدارس األهليــة، ومــدارس التعليــم المســتمر، ومــدارس تحفيــظ القــرآن  2-

الكريــم، والمــدارس الســعودية بالخــارج.

ــة يف  3- ــلوك والمواظب ــد الس ــذ قواع ــة لتنفي ــة الميداني ــراف والمتابع ــؤولية اإلش ــي( مس ــه الطالب ــم التوجي ــم )إدارة/ قس ــى إدارة التعلي تتول

المــدارس وتزويدهــا بالبرامــج والتعليمــات التــي تحقــق األهــداف المرســومة، وتــدرب أعضــاء المجتمــع المدرســي علــى مــاورد فيهــا مــن 

أســاليب تربويــة.

يشــترك المعنيــون بالعمليــة التعليميــة والتربويــة يف المدرســة وأوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــي يف مســؤولية المحافظــة علــى االنضبــاط  4-

الســلوكي للطــالب والطالبــات.

يؤخــذ توقيــع الطالــب وولــي أمــره علــى نمــوذج االلتــزام الســلوكي، ويجــدد مــع بدايــة كل عــام دراســي لجميــع الطــالب والطالبــات، ويحفــظ  5-

يف ملــف خــاص مــدة بقــاء الطالــب يف المدرســة.

ــذ  6- ــد تنفي ــي دوره بع ــلوكياً، ويأت ــف س ــب المخال ــى الطال ــا عل ــب تنفيذه ــراءات الواج ــذ اإلج ــي/ة يف تنفي ــه/ة الطالب ــراك الموج ــدم إش ع

ــا. ــة وعالجه ــة الحال ــك بدراس ــراءات، وذل اإلج

توثــق المشــكالت الســلوكية واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا علــى الطالــب مــن إدارة المدرســة، عــدا اإلجــراءات الثــالث األُول مــن مشــكالت  7-

الطــالب والطالبــات المتصلــة باالنضبــاط الصفــي، مــن مشــكالت الدرجــة األولــى فيوثقهــا المعلــم/ة.

يراعى قبل اتخاذ اإلجراء مناسبته للمرحلة العمرية للطالب، والظروف التي أدت إلى الوقوع يف المشكلة السلوكية. 8-

تنفيذ برامج عالجية تربوية مناسبة تزامناً مع اإلجراءات المتخذة على الطالب. 9-

تكرم المدرسة الطالب المتميزين سلوكياً وفقاً لضوابط ومعايير التميز السلوكي. 10-

يجب االلتزام بالتدرج يف تنفيذ اإلجراءات وفق ماورد يف قواعد السلوك والمواظبة. 11-

جميع اإلجراءات المتعلقة بأجهزة االتصال الشخصية تتم بحضور ولي األمر. 12-

تطبــق قواعــد الســلوك والمواظبــة علــى مــا يحــدث مــن مشــكالت ســلوكية داخــل المدرســة، أو يف البرامــج المدرســية، واألنشــطة التــي  13-

تنفــذ خــارج مبنــى المدرســة، أو مــا تبلــغ بــه مــن جهــات شــارك فيهــا الطالــب بترشــيح مــن المدرســة،  أو يف حافــالت النقــل المدرســي، أو 

المشــكالت التــي تحــدث يف حــدود المدرســة )الشــوارع المحاذيــة للمدرســة( ورصــدت بواســطة معلــم/ة بالمدرســة.

ــف  14- ــب المخال ــى الطال ــق عل ــة فتطب ــوبي المدرس ــد منس ــرأى أح ــت م ــة تح ــة بالمدرس ــات المحيط ــلوكية يف الطرق ــكلة س ــت مش إذا حدث

اإلجــراءات الــواردة يف المخالفــة.

يجــب علــى المدرســة المنتقــل منهــا الطالــب تزويــد المدرســة المنتقــل إليهــا الطالــب بتقريــر عــن ســلوكه موضحــاً بــه درجاتــه المســتحقة  15-

يف الســلوك واإلجــراءات المطبقــة حــول ســلوكه.
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يجــب علــى المدرســة المنتقــل لهــا الطالــب إنفــاذ الحســم المرصــود عليــه مــن المدرســة الســابقة، وإتاحــة الفرصــة لــه لتحســين درجاتــه يف  16-

الســلوك، وفقــأً لمــا ورد يف قواعــد الســلوك والمواظبــة، وأن تتعامــل معــه يف المشــكالت الســلوكية التــي يرتكبهــا ابتــداءً مــن اإلجــراء األول.

عنــد وجــود تعديــل يف درجــات ســلوك طــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثانــوي المرفوعــة للجهــة المعنيــة باالختبارات-بدايــة االختبــارات  17-

النهائيــة- تقــوم المدرســة بإشــعار هــذه الجهــة كتابيــاً بالدرجــات المعدلــة )إضافــة أو حســماً( قبــل نهايــة العــام الدراســي.

يجب على إدارة المدرسة تبليغ ولي أمر الطالب المخالف سلوكياً بما اُتخذ من إجراءات نصت عليها قواعد السلوك والمواظبة. 18-

تصنيــف المشــكالت الســلوكية التــي لــم تــرد يف قواعــد الســلوك والمواظبــة وكانــت ضمــن مشــكالت الدرجــة األولــى أو الثانيــة أو الثالثــة  19-

حســب حدتهــا ومالبســاتها مــن لجنــة التوجيــه الطالبــي بالمدرســة.

تصنيــف المشــكالت الســلوكية التــي لــم تــرد يف قواعــد الســلوك والمواظبــة وكانــت ضمــن مشــكالت الدرجــة الرابعــة أو الخامســة حســب  20-

حدتهــا ومالبســاتها مــن لجنــة القضايــا بــإدارة التعليــم.

تطبــق إدارة التعليــم )لجنــة قضايــا الطــالب- لجنــة قضايــا الطالبــات( اإلجــراءات الواجــب تنفيذهــا علــى الطالــب غيــر المنضبــط ســلوكياً يف  21-

حــدود المشــكالت المذكــورة يف قواعــد الســلوك والمواظبــة علــى الطــالب والطالبــات الذيــن يرتكبــون مشــكالت ســلوكية داخــل مــدارس 

أخــرى غيــر مدارســهم.

إذا كرر الطالب المشكلة السلوكية نفسها يطبق عليه اإلجراء الذي يليه. 22-

إذا ارتكــب الطالــب المشــكلة الســلوكية نفســها بعــد تنفيــذه للتعويــض، يطبــق عليــه اإلجــراء الــذي يلــي اإلجــراء المنفــذ بحقــه يف المــرة  23-

الســابقة، وتعــد مشــكلة جديــدة )أخــرى( بحقــه، وتتــاح لــه فــرص التعويــض.

ــر عليــه يف تنفيــذ إجــراءات  24- الممارســات الســلوكية اإليجابيــة مــن الطالــب المخالــف ســلوكياً تمكنــه مــن تحســين درجــة ســلوكه، وال تؤث

المشــكالت الســلوكية األخــرى.

ال يعفــى الطالــب المخالــف ســلوكياً مــن اإلجــراءات المترتبــة علــى ارتــكاب المشــكالت الســلوكية يف حــال التنــازل عــن الحــق الخــاص أمــام  25-

الجهــات األخــرى المختصــة.

يف حالــة ارتــكاب طالــب مــن طــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة ممــن هــم ضمــن برامــج التربيــة الخاصــة المدموجــة بمــدراس التعليــم العــام  26-

ــة يف إدارة  ــة الخاص ــم التربي ــع إدارة / قس ــيق م ــه بالتنس ــع مخالفت ــة م ــاد يف المدرس ــه واإلرش ــة التوجي ــل لجن ــلوكية، فتتعام ــكلة س مش

التعليــم.

ــواردة يف القواعــد، وعــدم ممارســة  27- ــزام باإلجــراءات ال ــب مشــكلة ســلوكية االلت ــن إذا ارتكــب الطال ــى إدارة المدرســة والمعلمي يجــب عل

األســاليب غيــر التربويــة التــي لهــا تأثيــر ســلبي علــى الطالــب مثــل:

اإليذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة. 	

الحسم من درجات المواد أو التهديد بها. 	

حرمان الطالب من تناول وجبة اإلفطار يف موعدها. 	
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تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات عقاباً له. 	

إثارة الطالب واستفزازه بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة. 	

السخرية واالستهزاء بشخصية الطالب. 	

إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي. 	

توقيف الطالب ألكثر من ثالث دقائق. 	

ــواردة يف هــذه القواعــد،  28- ــم تقــم المدرســة بمســؤولياتها وواجباتهــا بدقــة وموضوعيــة يف تنفيــذ األنظمــة والتعليمــات والتوجيهــات ال إذا ل

فإنهــا تتحمــل مســؤولية تقصيرهــا يف ذلــك، حيــث يعــد هــذا التقصيــر خروجــاً عــن الواجــب الوظيفــي المنصــوص عليــه بنظــام االمــوارد 

البشــرية؛ ممــا يســتوجب معاقبــة الموظــف المقصــر وفقــأً للمــادة)32( مــن نظــام تأديــب الموظفيــن.

يجــب إلحــاق الطالــب المخالــف ســلوكياً يف أنشــطة فــرص تحســين درجــات الســلوك مباشــرة بعــد الحســم مــن درجــات ســلوكه وفقــاً لمبــدأ  29-

الثــواب والعقــاب يف تعديــل الســلوك، حيــث يعــدل ســلوك الطالــب المرتكــب لمشــكلة ســلوكية مــن المعلــم الــذي باشــر الموقــف الســلوكي 

بالتنســيق مــع وكيــل المدرســة والموجــه/ة الطالبــي/ة والمشــرف علــى النشــاط المســتهدف للفــرص التعويضيــة.

الطالب والطالبات المخالفون سلوكياً الذين تم تحويلهم إلدارة / قسم التوجيه الطالبي تتخذ حيالهم اإلجراءات التالية: 30-

ــي توضــح فيــه المشــكلة الســلوكية المتكــررة مــن الطالــب واإلجــراءات  	 ــاً إلدارة /قســم التوجيهالطالب توجــه إدارة المدرســة خطاب

المتخــذة مــن المدرســة بشــأن المخالفــة، ويرفــق الموجــه/ة الطالبــي/ة بالمدرســة تقريــراً عــن دراســة حالــة الطالــب.

ــاق  	 ــع إرف ــة، م ــب يف الدراس ــتمرار الطال ــاً باس ــة كتابي ــادة المدرس ــي وإف ــه الطالب ــم التوجي ــإدارة/ قس ــب ب ــر الطال ــي أم ــة ول مقابل

ــب. ــة الطال ــة بحال ــة والمتعلق ــة للمدرس ــات الموجه ــا، والتوصي ــذة منه ــراءات المتخ اإلج

ــة  	 ــة أو لجن ــي/ة بالمدرس ــه/ة الطالب ــع الموج ــيق م ــلوكياً بالتنس ــف س ــب المخال ــة الطال ــي حال ــه الطالب ــم التوجي ــع إدارة /قس تتاب

ــة. ــراءات التربوي ــذ اإلج ــتمرار يف تنفي ــة باالس ــه المدرس ــع توجي ــي م ــه الطالب التوجي

 إذا صــدر يف حــق الطالــب المخالــف ســلوكياً قــرار نقــل إلــى مدرســة أخــرى ، وكانــت هــذه المدرســة بعيــدة عــن ســكنه والمدرســة التــي  31-

نقــل منهــا هــي الوحيــدة بالحــي وفقــا لــرأي الجهــة المختصــة )لجنــة قضايــا الطــالب - لجنــة قضايــا الطالبــات(( يف إدارة التعليــم وأمضــى 

ــب للمدرســة الســابقة،  ــي األمــر يف رجــوع الطال ــب أو ول الطالــب يف المدرســة المنقــول لهــا مــا ال يقــل عــن فصــل دراســي، ورغــب الطال

فيحــق للجنــة التوجيــه واإلرشــاد بمدرســة الطالــب المنقــول منهــا إعادتــه للمدرســة بنــاء علــى تحســن ســلوك الطالــب المخالــف ســلوكياً 

يف مدرســته المنقــول إليهــا وتحســن الظــروف التــي دعــت إلــى نقلــه وبمــا يتوافــق مــع نظــام المســارات وذلــك بعــد التنســيق مــع إدارة 

التعليــم.

ال تصــدر المــدارس شــهادات حســن ســيرة وســلوك ويكتفــي بدرجــات الســلوك المدونــة يف كشــف درجــات الطالــب ، ويمكــن للطالــب الــذي  32-

تنقــص درجاتــه يف الســلوك ويرغــب توضيحــاً بذلــك، أن يفــاد بنــوع المشــكالت الســلوكية المتســببة يف الحســم.

تخاطــب إدارة المدرســة إدارة التعليــم – إدارة التوجيــه الطالبــي – لطلــب زيــارة المدرســة مــن مشــرف االرعايــة الطالبيــة  يف إدارة / قســم  33-

التوجيــه الطالبــي؛ لتقييــم وضــع الطالــب وتقديــم الخدمــات التربويــة المناســبة للحالــة، وذلــك يف  حــاالت تحتــاج إلــى تدخــل إدارة/ قســم 

التوجيــه الطالبــي، وتكــون المدرســة بعيــدة عــن مقرهــا، وال يســتطيع ولــي األمــر الحضــور إليهــا.

ــة النقــص يف  34- ــي واإلدارة المدرســية، يف مــدارس القطــاع لتغطي ــه الطالب ــن يف التوجي ــرز التربويي ــم مــن أب ــة يف كل مكتــب تعلي ــن لجن تكوي

ــف  ــب المخال ــع الطال ــة، لوض ــة الالزم ــة العالجي ــج التربوي ــم البرام ــلوكيا، وتقدي ــن س ــات المخالفي ــالب والطالب ــض الط ــاالت بع ــة ح متابع
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ــم. ــي يف إدارة التعلي ــه الطالب ــم التوجي ــع إدارة / قس ــك م ــيق يف ذل ــة التنس ــلوكياً ، وللمدرس س

إذا غش الطالب يف االختبارات الفصلية أو النهائية تطبق عليه اإلجراءات المنظمة لالختبارات الواردة يف الئحة تقويم الطالب. 35-

يمنــع منعــاً باتــاً تســليم ملــف الطالــب للطالــب أو ولــي أمــره الــذي صــدر بحقــه )حســم عشــر درجــات فمــا فــوق( إال بعــد الرجــوع إلــى إدارة  36-

لتعليم. ا

إذا اســتنفذت إدارة المدرســة جميــع اإلجــراءات علــى الطالــب المخالــف ســلوكياً والمنصــوص عليهــا يف الدرجــات األولــى والثانيــة والثالثــة  37-

فيحــال وضعــه إلــى إدارة التعليــم مــع اســتمرار تمكينــه مــن الدراســة حتــى يصــدر بشــأنه اإلجــراء المناســب مــن الجهــة المختصــة لجنــة 

)قضايــا الطــالب- قضايــا الطالبــات( يف إدارة التعليــم.

تقــوم إدارة التعليــم )مكتــب التعليــم( فــوراً حــال ورود خطــاب المدرســة بطلــب تطبيــق إجــراء نقــل الطالــب المخالــف ســلوكياً لمدرســة  38-

ــارة المدرســة وتقييــم الخدمــات المقدمــة مــن  ــا الطــالب والطالبــات بزي أخــرى بتكليــف مشــرف/ة التوجيــه واإلرشــاد / مشــرف/ة قضاي

المدرســة للطالــب فــإذا اتضــح أن المدرســة قامــت بواجبهــا وفــق مــاورد بقواعــد الســلوك والمواظبــة، يرفــع بذلــك لمديــر التعليــم- لمديــر 

مكتــب التعليــم –إلصــدار قــرار بنقــل الطالــب المخالــف إلــى مدرســة أخــرى.

ــم ينفــذه الطالــب  39- ــوارد يف المشــكلة ومــن ضمنــه مراجعــة إدارة /قســم التوجيــه الطالبــي، ول إذا طبــق علــى الطالــب المخالــف اإلجــراء ال

أو ولــي أمــر الطالــب، يطبــق عليــه إضافــة لــه اإلجــراء التالــي يف المشــكلة مباشــرة ً مــع إشــعار إدارة/ قســم التوجيــه الطالبــي وولــي األمــر 

بذلــك.

الطــالب والطالبــات الذيــن صــدر بحقهــم قــرار نقــل مــن المدرســة يراعــى وضــع وخطــورة مشــكلتهم أو قضيتهــم الســلوكية بــأن ال يُجمعــوا  40-

يف مدرســة واحــدة.

إذا ارتكــب الطالــب المخالــف مشــكلة ســلوكية قبــل أســبوع مــن االختبــارات النهائيــة مــن العــام الدراســي، فإنــه ال تتــاح لــه فــرص التعويــض  41-

يف الدرجات المحســومة.

ال يُمكـَـن الطالــب المخالــف الــذي ارتكــب إحــدى المشــكالت التــي ينــص أحــد إجراءاتهــا علــى التحويــل لطالــب منتســب مــن الدراســة انتظامــاً  42-

إال بقــرار مــن لجنــة )قضايــا الطــالب– قضايــا الطالبــات( بــإدارة التعليــم مســتنداً إلــى تقريــر مــن إدارة التوجيــه الطالبــي.

علــى مشــريف ومشــرفات التوجيــه الطالبــي واإلدارة المدرســية متابعــة تطبيــق قواعــد الســلوك والمواظبــة بمــا يحقــق األهــداف المأمولــة  43-

كٌل فيمــا يخصــه.

تدون درجات السلوك يف كشف درجات الطالب. 44-

للجنــة المركزيــة لقضايــا الطــالب وقضايــا الطالبــات بالــوزارة إضافــة إجــراءات أخــرى واالنتقــال مــن إجــراء إلــى آخــر يف درجــة أعلــى حســب  45-

مــا تقتضيــه خطــورة وحــدة المشــكلة.

إن هذه القواعد تلغى ما قبلها من قواعد للسلوك والمواظبة. 46-
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أوالً: مفهوم المواظبة

المقصــود بالمواظبــة هــي التــزام الطالــب بالحضــور إلــى المدرســة أو أي منصــة مــن المنصــات التعليميــة المعتمــدة حســب المواعيــد الرســمية 

المحــددة لذلــك مــن بدايــة اليــوم الدراســي إلــى نهايتــه، وتقديــم عــذر يف حالــة تغيبــه عــن المدرســة أو المنصــات التعليميــة.

ثانياً: تقييم المواظبة

يتم تقييم مواظبة الطالب وفق اآلتي:

تقييم المواظبة للصفين األول والثاني يكون بشكل وصفي . 	

تخصــص للمواظبــة يف الصفــوف مــن الثالــث االبتدائــي إلــى الثالــث المتوســط  )100( درجــة لــكل فصــل دراســي ومــن ثــم يؤخــذ متوســط  	

الدرجــات.

ــة )100( درجــة لــكل مســتوى دراســي ويحســب للطالــب المتوســط عــن جميــع الفصــول الدراســية  	 تخصــص للمواظبــة يف المرحلــة الثانوي

عنــد التخــرج وتظهــر يف نتيجــة الطالــب دون دخولهــا يف المعــدل التراكمــي وتكــون أحــد متطلبــات الحصــول علــى مرتبــة الشــرف األولــى.

ــدره  	 ــات تص ــف للدرج ــن أي كش ــزأ م ــزءاً ال يتج ــل ج ــد الحق ــات ويع ــة الدرج ــف بطاق ــا يف كش ــاص به ــل خ ــة يف حق ــة المواظب ــدون درج ت

المدرســة.

تمنح درجة المواظبة كاملة )100( درجة للطالب إذا لم يكن لديه غياب أو تأخر بدون عذر خالل العام الدراسي. 	

ثالثاً: الحسم من درجات المواظبة

يحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول نصف درجة عن كل يوم دراسي خالل الفصل الدراسي. 	

يحســم علــى الطالــب الغائــب عــن المدرســة بــدون عــذر مقبــول درجــة واحــدة عــن كل يــوم دراســي يف األســبوع الــذي يســبق اإلجــازة أو  	

األســبوع األول بعــد العــودة مــن اإلجــازة.

يحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي يف األسبوع الذي يسبق االختبارات. 	

يحســم علــى الطالــب المتأخــر عــن التماريــن الصباحيــة بــدون عــذر مقبــول ربــع درجــة عــن كل تأخيــر عــن االصطفــاف الصباحــي ويبــدأ  	

الحســم مــن المــرة الثالثــة للتأخيــر خــالل كل فصــل دراســي.

رابعاً: أحكام عامة يف المواظبة

تطبق أحكام المواظبة على طالب مراحل التعليم العام جميعاً. 1-

تتولــى إدارة المدرســة يوميــاً تســجيل غيــاب جميــع الطــالب والطالبــات وتأخرهــم عــن الحضــور للمدرســة، وتوثــق ذلــك يف ســجالت خاصــة  2-

أو مــن خــالل البرنامــج اإللكترونــي المعتمــد.

تخطــر إدارة المدرســة يوميــاً ولــي أمــر الطالــب الغائــب، أو المتأخــر عــن المدرســة )يف نفــس اليــوم الــذي حــدث فيــه الغيــاب أو التأخــر(  3-

هاتفيــاً أو كتابيــاً ويفعــل يف ذلــك جــوال المدرســة مــن خــالل الرســائل النصيــة، وتوثــق ذلــك يف ســجالت خاصــة.

ِّــم إدارة المدرســة حالــة غيــاب أو تأخــر الطالــب وتتأكــد مــن الســبب، فــإذا كان الســبب ال يبــرر الغيــاب أو التأخــر عـُـد غيابــه أو تأخــره  4- تقي

بــدون عــذر مقبــول، ويحســم عليــه مــن درجــات المواظبــة.
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إذا لــم يــرد ولــي أمــر الطالــب علــى خطــاب المدرســة بأســباب غيــاب أو تأخــر ابنــه خــالل أســبوع مــن الغيــاب أو التأخــر فيُعــد غيــاب أو تأخــر  5-

الطالــب بــدون عــذر مقبــول، وللمدرســة الحســم عليــه مــن درجــات المواظبــة وفــق قواعــد المواظبــة.

تعمل إدارة المدرسة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية التربوية المستمرة تفادياً لغياب الطالب والطالبات أو تأخرهم. 6-

تتخذ إدارة المدرسة اإلجراءات التربوية المستمرة لعالج وضع الطالب الغائب أو المتأخر. 7-

تدون درجات المواظبة يف كشف درجات الطالب. 8-

ــام متقطعــة إلــى الموجــة الطالبــي  9- ــام متصلــة أو خمســة أي ــة أي تحــول إدارة المدرســة الطالــب الــذي يتكــرر غيابــه بــدون عــذر لمــدة ثالث

لدراســة حالتــه.

ــه مــن درجــات المواظبــة حســب اإلجــراءات  10- ــى الحســم علي ــدون عــذر مقبــول إضافــة إل ــه ب ــذي يتكــرر غياب ــم التعامــل مــع الطالــب ال يت

ــة: التالي

ــام أم  	 ــت األي ــة كان ــواءً متصل ــول س ــذر مقب ــدون ع ــي ب ــام الدراس ــالل الع ــه )10%( خ ــبة غياب ــت نس ــب إذا بلغ ــة الطال ــذر إدارة المدرس تُن

ــاب. ــى الغي ــة عل ــراءات المترتب ــح اإلج ــم وتوض ــع بالعل ــور، والتوقي ــاً بالحض ــره خطي ــي أم ــغ ول ــة، ويبل متقطع

ــام أم متقطعــة، ينــذر الطالــب  	 ــة كانــت األي إذا بلغــت نســبة غيــاب الطالــب )15%( خــالل العــام الدراســي دون عــذر مقبــول ســواءً متصل

ــب يف  ــام الطال ــي بانتظ ــد خط ــب تعه ــر الطال ــي أم ــى ول ــذ عل ــاب ، ويؤخ ــى الغي ــة عل ــراءات المترتب ــح اإلج ــره ، وتوض ــي أم ــتدعى ول ويس

ــه. ــة حالت ــة ومتابع ــي ؛ لدراس ــه الطالب ــم التوجي ــول إلدارة / قس ــة ويح الدراس

إذا بلغــت نســبة غيــاب الطالــب )20%( خــالل العــام الدراســي دون عــذر مقبــول ســواء كانــت األيــام متصلــة أم متقطعــة يُســتدعى ولــي األمــر  	

ويبلــغ باإلجــراءات المترتبــة علــى الغيــاب، ويحــول الطالــب إلــى إدارة التعليــم )إدارة /قســم التوجيــه الطالبي(لدراســة حالتــه ومتابعتهــا، 

وبعــد دراســة وضعــه وظروفــه مــن إدارة التعليــم، ينقــل إلــى مدرســة أخــرى بالرفــع لمديــر التعليــم مــع أخــذ االلتــزام الكتابــي مــن ولــي 

األمــر بانتظــام ابنــه وإنــذاره بالتحويــل مــن الدراســة منتظمــاً إلــى االنتســاب وفــق ضوابــط القبــول واالنتســاب.

إذا بلغــت نســبة غيــاب الطالــب )25%( خــالل العــام الدراســي دون عــذر مقبــول ســواء كانــت األيــام متصلــة أم متقطعــة تتبــع اإلجــراءات  	

التاليــة:

ترفع إدارة المدرسة إلدارة التعليم تقريراً عن وضع الطالب المتغيب واإلجراءات التي تمت بحقه.- 

تقــوم إدارة التعليــم بتقييــم وضــع الطالــب ومــا قـُـدم لــه مــن خدمــات تربويــة وبنــاءً عليهــا يصــدر مــن مديــر التعليــم قــراراً بتحويــل - 

الطالــب مــن االنتظــام إلــى طالــب منتســب.

يطبــق مــاورد يف المــادة الثالثــة مــن نظــام حمايــة الطفــل رقــم ) 4( والمــادة الثالثــة مــن مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة الطفــل - 

.)3/10 ,3/9(

اليوجد يف المواظبة درجات تعويض فالدرجة التي تحسم على الطالب بعد التأكد من سبب الغياب ال تعوض. 11-

تـُـدون إدارة المدرســة اإلجــراءات التــي تمــت تجــاه متابعــة المواظبــة والدرجــات المســتحقة للطالــب عنــد انتقالــه  مــن المدرســة وتحفــظ  12-

يف ملفــه.
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 المـــالحق 

النماذج المرفقة م

نموذج االلتزام المدرسي1

نموذج االتفاق السلوكي2

نموذج خطة تعديل السلوك3

نموذج رصد السلوك المخالف 4

نموذج سرّي إحالة طالب/طالبة5

نموذج تعهد 6

نموذج سرّي: إشعار ولي أمر الطالب/الطالبة7

خطاب دعوة8

سرّي: محضر ضبط الواقعة  9

سرّي: محضر اجتماع لجنة التوجيه الطالبي بالمدرسة 10

نموذج إحالة إلدارة /قسم التوجيه الطالبي11
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نموذج االلتزام المدرسي

خاص ببيانات 
الطالب/الطالبة

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

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

خاص بإدارة 
المدرسة

وكيل/ وكيلة شؤون الطالب وطالبات

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

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

التاريخ :  /   /   14هـ

مدير/ مديرة المدرسة

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

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

التاريخ :  /   /   14هـ

خاص لولي 
األمر

نعم أنا ولي أمر الطالب/الطالبة الموضح اسمه وبياناته أدناه. قد اطلعت على محتوى قواعد السلوك والمواظبة. وبناء عليه 
أتعهد أن أتعاون مع إدارة المدرسة يف سبيل مصلحة ابني/ ابنتي، ليكون ملتزماً باألنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد السلوك 

والمواظبة، وأتحمل مسؤولية صحة أرقام التواصل التالية :

االسم /....................................................... 

التوقيع /............................ التاريخ /  /  /  14 هـ 

العمل................................هاتف العمل...........................

هاتف المنزل....................... رقم الجوال.....................رقم آخر..................     

ملحوظة:

يؤخذ توقيع ولي األمر يف بداية العام الدراسي.. 1

تحفظ النماذج يف ملف خاص لدى وكيل/وكيلة شؤون الطالب /الطالبات.      . 2

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280
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نموذج االتفاق السلوكي

هذه االتفاقية بين الطالب/ ............................................ و ..................................

وتبدأ هذه االتفاقية يف يوم ............... وتنتهي يف يوم .........................

وبنود هذه االتفاقية:

المهمة التي سيؤديها الطالب/ الطالبة ...............................................................................

المكافأة التي سيحصل عليها ..............................................................................

مالحظات 

أ......................................................................................................

ب....................................................................................................

اسم الطالب / الطالبة : ..............................................................    التوقيع:.....................

)اسم)المعلم/ المعلمة – الموجه الطالبي/ الموجهة الطالبية(                 التوقيع:......................

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280
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نموذج خطة تعديل السلوك

أوالً / البيانات األولية :

اسم الطالب :....................................  المرحلة :....................................... 

اسم المدرسة :.....................................  الفصل.......................................

تاريخ الميالد / /  هـ        العمر الزمني :...................................

تاريخ البداية : / / 14 هـ        تاريخ النهاية / / 14 هـ

ثانياً / تحديد المشكلة السلوكية :

المشكلة السلوكية :.............................................. درجتها :..........................

وصف السلوك غير المرغوب فيه.

المظاهر السلوكية التي تبدو عند الطالب.

ثالثاً / قياس شدة أو تكرار السلوك :

المجموعالتكرارفترة المالحظةالتاريخاليوم

12345

رابعاً / التحليل الوظيفي للسلوك :

المثيرات القبلية للسلوك: اذكر األسباب التي تسبب السلوك غير المرغوب فيه من خالل مالحظتك للسلوك؟ ( 1

المثيرات البعدية: ماذا يحدث بعد السلوك غير المرغوب فيه ؟( 2

ما الذي يحققه الطالب/ الطالبة من خالل السلوك غير المرغوب فيه ؟( 3

اإلجراءات السابقة التي تم استخدامها للحد من السلوك من قبل المعلم/ المعلمة ؟( 4

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280
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خامساً / تصميم خطة تعديل السلوك :

تعريف السلوك المرغوب يف إكسابه للطالب/ الطالبة إجرائيا.

اإلجراءات المستخدمة للحد من السلوك غير المرغوب فيه وتساعد على تحقيق السلوك المرغوب :

اإلجراء األول: ......................................................................................................................................

اإلجراء الثاني: ...................................................................................................................................... 

اإلجراء الثالث: .....................................................................................................................................

اإلجراء الرابع : .....................................................................................................................................

اإلجراء الخامس : .................................................................................................................................

اإلجراء السادس : ................................................................................................................................

متابعة السلوك :

المجموعالتكرارفترة المالحظةالتاريخاليوم

12345

سادساً / تقييم فاعلية الخطة أو البرنامج :

رأي وكيل/وكيلة المدرسة ....................................................................................................................

رأي معلم/معلمة الفصل : ...................................................................................................................

رأي ولي األمر : ....................................................................................................................................

رأي مشرف/مشرفة التوجيه الطالبي: .................................................................................................

القائم بتعديل السلوك )معلم/معلمة - موجه /موجهة (

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

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

التاريخ:................................................................................................................................................
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نموذج رصد السلوك المخالف

اسم المعلم/المعلمة.................................................................

 المادة :.....................................................................................

الصف :......................................................................................

اسم المعلم/ المعلمة:

التوقيع:   

اسم م
الطالب/ 

الطالبة

زمن 
الحدوث

السلوك غير 
المرغوب فيه

درجة 
المشكلة

اإلجراء 
المتخذ

مدى استجابة 
الطالب/ 

الطالبة

عدد مرات تكرار 
السلوك غير 

المرغوب

اليوم

التاريخ

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280
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سري

إحالة طالب/ة

 المكرم الموجه الطالبي/ الموجهة الطالبية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نحيل إليكم الطالب/ الطالبة ..................................... بالصف: ...................................

 ذي المشكلة السلوكية من الدرجة...............................................................

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

 يرجى منكم متابعة الطالب /الطالبة  ودراسة حالته/ حالتها، ووضع الحلول التربوية والعالجية المناسبة. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

الختـــم

وكيل/وكيلة شؤون الطالب والطالبات

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ
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تـــــــــــــعهد

 أنا الطالب /الطالبة: ........................................................................

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

 أنني قمت يف يوم /........................................................................... الموافق  /  / 14 هـ 

 بمشكلة سلوكية من الدرجة.............................................................

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

 وأتعهد بعدم تكرار أي مشكلة سلوكية مستقبالً.

وعلى ذلك جرى التوقيع

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

مدير/ مديرة المدرسة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ

الطالب/ الطالبة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ

ولي األمر

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

التوقيع بالعلم :............................

التاريــخ :  /   /  14هـ
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سري

إشعار ولي أمر الطالب/ الطالبة

المكرم ولي أمر الطالب/ الطالبة : ............................................................................ بالصف :......................................................................

          السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نشعركم بأن الطالب/الطالبة قام/قامت بمشكلة سلوكية من الدرجة ............................................................................................................

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

وقد قُررت اإلجراءات التالية حياله/حيالهـا وفق ما ورد يف قواعد السلوك والمواظبة:

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

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

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

لذا يرجى منكم المتابعة والتعاون مع المدرسة بما يسهم يف انضباط سلوك ابنكم / ابنتكم.

  

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

مدير/ مديرة المدرسة

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

التوقيع :............................................
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خطاب دعوة

 المكرم ولي أمر الطالب / الطالبة........................ بالصف /..................................         

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

نأمل منكم الحضور إلى المدرسة يف يوم................................ الموافق /  /  14هـ 

لمقابلة مدير /مديرة المدرسة ألمر مهم يتصل بابنكم / ابنتكم.

شاكرين لكم تعاونكم وحسن تجاوبكم معنا لتحقيق مصلحة الطالب.

                          

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

مدير/ مديرة المدرسة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ
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سري

محضر ضبط الواقعة

اسم الطالب/ الطالبة .................................المرحلة :....................... الصف:.................

المشكلة السلوكية  :....................................................درجتها: ................ 

نوع المشاهدة المضبوطة : 

□صور        □مقاطع  فيديو             □محادثات            □أخرى....................................
مكان ضبط الواقعة :...........................................................

شهود الواقعة : 

التوقيع العمل المسند إليهالوظيفةاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 

2

3

4

5

6

7

سري

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

مدير/ مديرة المدرسة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ

الطالب/ الطالبة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ

ولي األمر

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

التوقيع بالعلم :............................

التاريــخ :  /   /  14هـ
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محضر اجتماع لجنة التوجيه الطالبي بالمدرسة

 قرارات اللجنة :

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

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

أعضاء لجنة التوجيه الطالبي

اسم العضو م
المشارك

التوقيعالعمل المسند إليهالوظيفة

 رئيس/رئيسةوكيل/وكيلة المدرسة لشؤون الطلبة1

عضووكيل/وكيلة المدرسة للشؤون التعليمية2

مقرر/مقررهالموجه الطالبي/الموجهة الطالبية3

عضومعلم متميز/  معلمة متميزة4

عضومعلم متميز/  معلمة متميزة5

عضومعلم متميز/  معلمة متميزة6

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

مدير/ مديرة المدرسة

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

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

التاريــخ :  /   /  14هـ
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نموذج إحالة إلدارة / قسم التوجيه الطالبي 

اسم الطالب / الطالبة...........................................الصف الدراسي...................................

سبب اإلحالة: .................................................................................................................

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

المشكلة السلوكية: .........................................................................................................

درجتها: ...........................................................................................................................

اإلجراءات المتخذة من قبل لجنة لتوجيه الطالبي:

اإلجراء األول...........................................................................................

اإلجراء الثاني...........................................................................................

أسباب عدم استجابة الطالب/ الطالبة إلجراء تعديل السلوك:

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

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

إرفاق دراسة الحالة وخطة تعديل السلوك: مرفقة/       □ نعم         □ال

اذكر سبب عدم اإلرفاق: ..................................................................................

أرقام مهمة للتواصل: .....................................................................................

منطقة / محافظة  :.....................................................
المـــــدرســــــة:................................................................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

280

رئيس/رئيسة لجنة التوجيه الطالبي

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

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

 التاريخ :...........................................

مدير/مديرة المدرسة

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

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

التاريـخ :  /   /  14 هـ



شـكرًا
لكـــــــــــمـ


