
 
 ةمنطقح القصيمإدازج الذعليم                

 (إدازج الذىحيه واإلزشاد)ةنني/ةناخ-الشؤون الذعليميح         

 

 الئحح السلىك واملىاظتح للمسحلح االةذدائيح

 ..................: ، الفصل ................الصف : ..............، .................................................................. : /ةاسم الطالب
 مخالفاخ الدزحح الساةعح مخالفاخ الدزحح الثالثح مخالفاخ الدزحح الثانيح مخالفاخ الدزحح األوىل

ؽذَ اًذليذ  -1
اًشظمي ةاًٌتاط 

أو  اًخاص ةاملذسظح
مخاًفح  ذههيئدوىن 

 ًٌنغاَ املذسيس .
اًنَى داخٍ  -2

اًفصٍ ةصفح 
 مذوشسج.

 اًذخىي -3
واًخشوج من 

دون  اًفصٍ
 .اظذئزان

دوشاس خشوج  -4
هم  اًطٌتح ودخًى
ً من اًتىاةح  عهشا

كتٍ حضىس 
أو  ظياسدهم،

ها .  اًذخمهش حًى

 وأإثاسج اًفىىض داخٍ اًفصٍ  -1
أو يف وظائٍ اًنلٍ  املذسظحداخٍ 

املذسيس، مثٍ: اًؾتث ةاملاء، واًوذاةح 
 .ؽىل اًخذسان

 " .ؽشاناالشرتان يف مضاسةح " -2
اًرضب املذؾمذ ةممذٌواخ  إًحاق -3

 . اًضمالء
 مؿ اًضمالء أو اًذٌفػ ؽٌيهم اًشخاس -4

، وإثاسج اًشؽث دهذيذهمةوٌماخ ناةيح أو 
 .ةينهم

 اًهشوب من اًحصح اًذساظيح . -5
أي هان  إحضاس أحهضج االدصاي -6

نىؽها إىل املذسظح)ال دحذىي ؽىل 
 ملاطؿ أو صىس أو هذاةاخ غري الئلح(

اًؾتث ةذخهيضاخ املذسظح أو  -7
مثٍ: أحهضج اًحاظث اآليل، أو متانيها 

أدواخ ومؾذاخ األمن واًعالمح 
املذسظيح أو اًوهشةاء، أو املؾامٍ، أو 

 .حافٌح املذسظح
 . رسكح يشء من ممذٌواخ اًضمالء -8

 . ًذٌفػ ةوٌماخ ناةيح دخاه املؾٌمني  أو اإلداسينيا -1
 .أو املذسظح مذٌواخ املؾٌمنياًرضس املذؾمذ ةم إًحاق -2
 أو املذسظح . رسكح يشء من ممذٌواخ املؾٌمني -3
من دخهيضاخ املذسظح أو متانيها مثٍ: أحهضج اًحاظث  دؾمذ إدالف يشء -4

اآليل، أو أدواخ ومؾذاخ األمن واًعالمح املذسظيح، أو اًوهشةاء، أو املؾامٍ، أو 
  حافٌح املذسظح.

امللشوءج، أو املعمىؽح، أو  اإلؽالميح املمنىؽححياصج أو ؽشض املىاد  -5
 .املشئيح

إىل املذسظح، مثٍ: و األًؾاب اًخطشج إحضاس أو اظذخذاَ املىاد  -6
 .األًؾاب اًناسيح، اًتخاخاخ اًغاصيح املٌىنح، املىاد اًويمائيح

غري ؽىل صىس، وملاطؿ ىي ذدح)شخصيحإحضاس أحهضج االدصاي اً -7
 .(الئلح

ؽىل املوادتاخ املذتادًح ةني ويل األمش من غري ؽٌمه اًذىكيؿ ؽن  -8
 .املذسظح وويل األمش

 ةاًرضب . مهاحمح إحذي اًضمالء -9
 اًذنمش . -11
 اًهشوب من املذسظح . -11
دصىيش اًطالب واملؾٌمني ةاألحهضج اإلًورتونيح أيا هان نىؽها،  -12

 ةناخ(.-)ةنني
 اًذحشش اًخنيس غري املتارش . -13
 مذهان اًوذث اًذساظيح .ا -14

 .اًذحشش اًخنيس املتارش -1
 .إشؾاي اًناس داخٍ املذسظح -2
 .حياصج اًعخائش أو اًذذخني -3
اًذهذيذ إحضاس آًح حادج ةلصذ  -4

 .أو االؽذذاء

 اإلحساءاخ املذخرج للمخالفح اإلحساءاخ املذخرج للمخالفح اإلحساءاخ املذخرج للمخالفح اإلحساءاخ املذخرج للمخالفح

  اإلحساء األول:

 دنتيه شفىي انفشادي.
  اإلحساء الثاني:

 ،يد ادنتيه شفىي انفش 
، ًٌطاًث واملالحغح

، ادهيظٌىه حرصو 
، ملعتتاده واإلطفاء
ًعٌىن  واًذؾضيض

 .اةياإليخ
  اإلحساء الثالث:

إشؾاس ويل األمش 
 هادفيا ثم هذاةيا.
  األحساء الساةع:

ٌمششذ اًطالةي اإلحاًح ً
ةؾذ دذوين املشوٌح 
اًعٌىهيح من كتٍ املؾٌم 

 املتارش ًٌحاًح.

  اإلحساء الخامس:

اظذذؽاء ويل األمش، 
وإؽذاد خطح ًذؾذيٍ 
اًعٌىن، وإنشاء ؽلذ 

 ظٌىهي.

  اإلحساء األول:

إشؾاس ويل األمش، نلٍ اًطاًث املصاب 
ًٌمشهض اًصحي، إنشاء ؽلذ ظٌىهي، 
ضتط اًخهاص، ويحفػ ملذج أظتىؽني يف 

، ثم يعٌم اًخهاص ًىيل األمش، اؽذزاس اإلداسج
 اًطاًث، إصالح اًذٌف، اإلحاًح ًٌمششذ.

حميؿ ما رهش يف -1 اإلحساء الثاني:

اإلحشاء األوي مؿ اظذذؽاء ويل األمش، 
 واالحذفاظ ةاًخهاص ملذج أسةؾح أظاةيؿ.

إؽذاد خطح ًذؾذيٍ اًعٌىن، وأخز -2
 دؾهذ خطي.

 حشمان اًطاًث من نشاط محتث ًه.-3
  اإلحساء الثالث:

حميؿ ما رهش يف اإلحشاء اًثاني، وحفػ -1
 اًخهاص ملذج ظذح أظاةيؿ.

 اإلحاًح ًٌخنح اًذىحيه واإلسشاد.-2
نلٍ اًطاًث ًفصٍ آخش مؿ إشؾاس ويل -3

 األمش ةزًى.
  األحساء الساةع:

ما رهش يف اإلحشاء اًثاًث، وحفػ حميؿ -1
 اًخهاص ملذج ثمانيح أظاةيؿ.

 اإلحاًح ًىحذج اًخذماخ اإلسشاديح.-2

 اإلحساء األول: 

اظذذؽاء ويل األمش، وضؿ خطح ًذؾذيٍ اًعٌىن، دؾهذ خطي، نلٍ اًطاًث 
املصاب ًٌمشهض اًصحي، إنشاء ؽلذ ظٌىهي، اؽذزاس اًطاًث، إصالح اًذأًف، 

، ضتط اًخهاص، واالحذفاظ ةه ملذج ثمانيح أظاةيؿ، نىؽحج املىاد املمس مصاد
 حشمان اًطاًث من نشاط محتث ًه، اإلحاًح ًٌمششذ اًطالةي.

 اإلحساء الثاني: 

 حميؿ ما رهش يف اإلحشاء األوي، وحفػ اًخهاص ملذج ؽرشج أظاةيؿ.-1
 نلٍ اًطاًث ًفصٍ آخش مؿ إشؾاس ويل األمش ةزًى.-2
 ح املخذمؾيح.اًذوٌيف ةأحذ األنشط-3

 اإلحساء الثالث: 

 ؽرش أظتىؽا. ةاًخهاص ملذج اثني حذفاظال حميؿ ما رهش يف اإلحشاء اًثاني، وا-1
 اإلحاًح ًىحذج اًخذماخ اإلسشاديح.-2

 اإلحساء الساةع: 

 حميؿ ما رهش يف اإلحشاء اًثاًث، واالحذفاظ ةاًخهاص ملذج أسةؾح ؽرش أظتىؽا.-1
نلٍ اًطاًث إىل مذسظح أخشي ةاًذنعيم مؿ إداسج اًذؾٌيم)موذث اًذؾٌيم( -2

مؿ إشؾاس  شياًذاةؾح ًه، ألخز مىافلح مذيش اًذؾٌيم ةنلٍ اًطاًث إىل مذسظح أخ
 .ويل األمش ةزًى

من كتٍ اًطاًث،  اًذحىيٍ ًىحذج اًخذماخ اإلسشاديح، أخز دؾهذ خطي-3
، مذاةؾح املششذ ةاالًذضاَ ةاالنضتاط، واًعٌىن اًحعن وةحضىس ويل األمش

 اًطالةي.

  اإلحساء األول:

اظذذؽاء ويل األمش، وضؿ خطح ًذؾذيٍ 
اًعٌىن، دؾهذ خطي، نلٍ اًطاًث املصاب 
ًٌمشهض اًصحي، اؽذزاس اًطاًث، إصالح 
اًذأًف، اإلحاًح ًٌمششذ اًطالةي، حشمان 

ةاًذنعيم  من اًذساظح ملذج أظتىؼاًطاًث 
مؿ إداسج اًذؾٌيم)موذث اًذؾٌيم( اًذاةؾح 

ةحشمان  ًه، ألخز مىافلح مذيش اًذؾٌيم
وإشؾاس ويل األمش ةزًى، اًطاًث مؿ 

، أخز ًخذماخ اإلسشاديحاًىحذج اًذحىيٍ 
 .اًطالةي ذدؾهذ خطي، مذاةؾح املشش

  اإلحساء الثاني: 

 حميؿ ما رهش يف اإلحشاء األوي.-1
ذىاصٍ مؿ مشهض دٌلي اًتالغاخ اً-2

ًحمايح اًطفٍ ةؾذ ادخزا اًلشاس من كتٍ 
 ئححال ًخنح اًذىحيه واإلسشاد حعث اً

اًذنفيزيح ًنغاَ حمايح اًطفٍ وإشؾاس 
  ويل األمش ةزًى.

 الئحح 
  املىاظتح

 ودحذد األياَ اًذي ةؾزس أو ةذون ؽزس . ،ويشصذ يف نغاَ نىس ،/اًطاًتحيذون غياب اًطاًث
 اًذي دعتم وديل اإلحاصج . غياب اًطاًث/اًطاًتحيذون 
 ويحذد ةؾزس أو ةذون ؽزس .اًصتاحي، دأخش اًطاًث/ اًطاًتح يذون 

 لذصام السلىكي عقد االأنمىذج         

  خاص

 ةىيل األمس

إداسج املذسظح يف ظتيٍ  أدناه . كذ اطٌؾر ؽىل محذىي كىاؽذ اًعٌىن واملىاعتح ًٌمشحٌح االةذذائيح . وةناًء ؽٌيه أدؾهذ ةأن أدؾاون مؿناده املىضحح ةيا أنا ويل أمش اًطاًث نؾم
 وصحح أسكاَ اًذىاصٍ اًذاًيح : ،وأدحمٍ دتؾيح رًىةاألنغمح واًذؾٌيماخ اًخاصح ةلىاؽذ اًعٌىن واملىاعتح ..  /جمٌذضَ .ًذوىن اًطاًتحاًطاًث/مصٌحح 

              .................هادف املنضي : .............................،   هـ14   /         اًذاسيخ :     /     ......اًذىكيؿ : ................             ....................االظم : ........................................

 خاص 

 /جةتياناخ الطالث
 هـ144.......، اًذاسيخ :        /       /    اًفصٍ : ................. ..................،..اًصف : ............. .........،..........................................................................االظم : 

 خاص

 ةئدازج املدزسح

 : الب شؤون الط /جوكيل

 ....................................................االظم : .....................................

 ـه14اًذاسيخ :      /        /        ...........................................اًذىكيؿ : 

 :  املدزسح /جقائد

 .........................................االظم : .....................................................................

 ـه14/            اًذاسيخ :      /     ...........   .......اًذىكيؿ : ...........................

 مالحظح :          
 .يخدد نمىذج العقد مع ةدايح كل عام دزايس ةعد رشح قىاعد السلىك واملىاظتح 

 .يف حالح نقل طالث إىل مدزسح أخسي يىقع عىل نمىذج الذعاقد السلىكي يف املدزسح املنقىل إليها 

 مساحعح املرشف الرتةىي: عتدالعصيص الصعث(*                           .يف ملف خاصلديه ودعاد للمدزسح، ودحفظ  ،حتح دىشيعها عىل الطلتشؤون الطل /جيذىىل وكيل*( 


