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ماتها: يا التطبيقية وتعل�ي ام قواعد ثانوية التكنولو�ج �ز ميثاق ال�ت

علــى كل طالــب التحــق بالمــدارس االلتــزام بقواعــد الثانويــات وتعليماتهــا التــي وضعــت لترشــد الطلبــة والطالبــات 

اىل االمتثــال بالســلوكيات والقواعــد األخالقيــة واألكاديميــة، وفــور تســجيل الطالــب بثانويــات التكنولوجيــا التطبيقيــة 

يكــون عليــه االلتــزام بمــا يلــي:

يجــب علــى الطالــب التــدرج يف رفــع الشــكاوى واالقتراحــات ابتــداء مــن االختصاصــي االجتماعــي 	 
وحتــى إدارة المدرســة ويف حالــة عــدم االســتجابة يرفــع طلبــه لمديــر المــدارس مباشــرة للنظــر يف 
موضوعــه وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تخطــي المراجــع المذكــورة ويف حــال مخالفتــه يســتحق 

الطالــب 20 نقطــة ســلوكية.

كم النقاط.	  تعدد المخالفات يؤدي إىل ترا

عــدم اســتجابة ويل األمــر بالتوقيــع علــى اإلنــذار المســتحق علــى الطالــب ال يلغــي ثبوتــه يف حــال تــم 	 
اإلجمــاع عليــه مــن قبــل إدارة المدرســة.

يتحمل ويل أمر الطالب تكاليف تصليح الجهاز اللوحي الخاص به يف حالة التلف. 	 

يتحمــل ويل أمــر الطالــب الــذي قــام بإتــالف جهــاز زميلــه ســواء كان بقصــد أو بدونــه تكاليــف تصليــح 	 
الجهــاز إضافــة اىل النقــاط الخاصــة بســوء الســلوك واإلتــالف بنــاء علــى الئحــة الســلوك يف حالــة 

تعمــد اإلتــالف.

يتحمــل ويل أمــر الطالــب الــذي قــام بإتــالف أي مــن ممتلــكات المدرســة أو  مرافقهــا ســواء كان 	 
بقصــد أو بــدون قصــد تكاليــف التصليــح التــي تقدرهــا إدارة المدرســة إضافــة إىل النقــاط الخاصــة 

بســوء الســلوك و اإلتــالف يف حالــة تعمــد اإلتــالف.

تنقــل الطالبــة المتزوجــة مباشــرة اىل تعليــم آخــر بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم 820 لســنة 2014 	 
والمــادة رقــم 16 بشــأن الئحــة تســجيل الطلبــة وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة )هـــ( يتــم نقــل الطالبــة 

التــي تزوجــت اىل - يف تعليــم الكبــار أو الدراســة المنزليــة.
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املخالفات
تصنف مخالفات الســلوك إىل خمســة مســتويات، وذلك حســب درجتها وشــدة خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب 

وعلــى البيئــة التعليميــة والمجتمــع بشــكل عــام، ويتــم تنفيــذ اإلجــراءات الخاصــة بكل منها حســب أحكام هــذه الالئحة، 

علــى أن يتــم توثيــق كل منهــا وفقــا للنظــم والنمــاذج المعتمــدة، والتعامــل معها وفــق القيم واألنظمة التربوية.

 رمز
الفئةاإلجراءاتالمخالفاتالمخالفة

نقاط 
المخالفة 
كمية الترا

1.1
تكــرار التأخــر عــن الطابــور الصباحــي أو عــدم المشــاركة فيــه 

دون عــذر مقبــول.

المرة األوىل:  تنبيه 

شفهي. 

المرة الثانية: تنبيه 

خطي + ابالغ ويل األمر.

المرة الثالثة: استدعاء 

ويل األمر + تعهد ويل 

األمر.

5صغرى

1.2
تكرار التأخر عن الحضور يف الوقت المحدد لبدء الحصة 

الدراسية ودون عذر مقبول.

1.3

عدم االلتزام بالزي المدرسي أو الرياضي الخاص 

بالمدرسة دون عذر مقبول أو إجراء أي تغيير على الزي 

المدرسي خالفا للذوق العام )مثال: تضييق البنطال 

للطالب أو تقصير التنورة للطالبة(.

1.4

تطويل الّشعر أو القّصات الغريبة لألوالد وصبغات الشعر 

الغريبة للبنات أو تطويل األظافر وطالئها أو استخدام 

اإلكسسوارات المختلفة اّلتي ال تتناسب مع المدرسة 

)كالخواتم والحلي غير الاّلئقة أو الموضوعة يف المكان غير 

المناسب(.

عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية دون عذر مقبول.1.5

1.6

عدم اتباع قواعد السلوك اإليجايب داخل الصف وخارجه 

مثل: عدم المحافظة على الهدوء واالنضباط أثناء الحصة

أو إصدار أصوات غير الئقة داخل الصف أو خارجه.

1.7
النوم أثناء الحصة الدراسية أو األنشطة المدرسية الرسمية 

دون مبرر وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب.
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1.8
تناول الطعام أثناء الحصص وأثناء طابور الصباح دون 

مبرر أو إذن وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب.

المرة األوىل: تنبيه 

شفهي. 

المرة الثانية: تنبيه 

خطي + ابالغ ويل األمر.

المرة الثالثة: استدعاء 

ويل األمر + تعهد ويل 

األمر.

5صغرى

1.9
عدم اإللتزام بتسليم الواجبات والتكليفات الموكلة إىل 

الطالب يف الوقت المحدد.

1.10

سوء استعمال األجهزة اإللكترونية كالحاسوب اللوحي 

وغيرها أثناء الحصة الدراسية ويشمل ذلك ممارسة 

األلعاب اإللكترونية وإحضار الّسّماعات واستخدامها يف 

الصف دون اذن المعلم. 

1.11
عدم اإللتزام بلبس الّشيلة )عدم تغطية الشعر بالكامل 

بالنسبة للطالبات(.

1.12
كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة 

السلوك الفرعية.
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2.1
الدخول إىل الفصل والخروج منه وقت الحصة دون 

استئذان.

يف المّرة األوىل: تنبيه 

خطي وتعهد بعدم 

تكرار المخالفة + إبالغ 

ويل األمر. 

يف المرة الثانية: 

يستدعى ويل األمر 

للتعهد + دراسة حالة.

يف المرة الثالثة: 

العرض على اللجنة 

الفرعّية + إصدار اإلنذار 

الكتايب للطالب بحضور 

ويلّ أمره.

)إيقاف الطالب من 

يوم إىل ثالثة أيام 

مع تكليفه بواجبات 

دراسية داخل 

المدرسة(.

مالحظة:

بشأن الهاتف المحمول 

أو أي جهاز الكتروين 

شخصي: أول مرة 

)يستدعى ويل أمر 

الطالب وتسليمه 

الجهاز بعد التعهد 

بعدم تكرار المخالفة 

ويف المرة الثانية يتّم 

حجز الجهاز شهر ويف 

حالة التكرار يحجز 

الجهاز اىل نهاية العام.  

10متوسطة

2.2
التحريض على الشجار أو تهديد أو تخويف أي من الزمالء 

يف المدرسة.

اإلدالء بمعلومات غير صحيحة2.3

2.4
إحضار الهاتف النقال أو إساءة استعمال أي من وسائل 

االتصال.

2.5
عدم التزام ضوابط الصحة والسالمة يف قاعات الدرس و 

المختبرات والورشات.

الهروب من الحصص أو النشاطات المدرسية.2.6

2.7
كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة 

السلوك الفرعية.
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3.1
اإلساءة اللفظية والتطاول على الطلبة أو العاملين أو 

ضيوف المدرسة.

يف المّرة األوىل: 

استدعاء ويلّ األمر 

وتوجيه إنذار كتايب + 

دراسة حالة.

يف المّرة الثانية: 

إنذار نهايئ بالفصل 

+ اجتماع اللجنة 

الفرعية مع ويلّ األمر 

وترفع المخالفة للجنة 

المركزية يف حال 

أوصت اللجنة الفرعية 

بالفصل من المدرسة. 

20متوسطة

التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة.3.2

3.3
رفض التجاوب مع التوجيهات أو رفض تسليم المواد أو 

األجهزة الممنوعة.

3.4

إتيان ما من شأنه مخالفة اآلداب العامة أو النظام العام 

بالمدرسة وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس اآلخر 

يف الملبس والمظهر بما يف ذلك إظهار الوشم على سبيل 

المثال.   

3.5
اللعب بالجرس أو المصعد أو العبث بالمرافق المدرسية 

أو الحافالت.

3.6
اإلدالء بمعلومات غير صحيحة بقصد التضليل والكذب.

)وفقا لتقدير اللجنة الفرعية(.

3.7
الدخول إىل األماكن والمرافق غير المصرح بدخولها أو يف 

األوقات غير المصرح فيها.

3.8
جمع التبرعات داخل المدرسة أو إقامة تجمعات للطلبة 

بدون تصريح مسبق من قسم الخدمات الطالبية.

3.9
كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة 

السلوك الفرعية.
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4.1
قيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول الحرم 

المدرسي وعدم إتباع تعليمات األمن والسالمة.

إستدعاء ويل األمر 

وتوجيه إنذار كتايب + 

دراسة حالة + اجتماع 

اللجنة الفرعية مع ويل 

األمر.

 يف المرة الثانية يرفع 

للجنة المركزية قرار 

الفصل من المدرسة 

)خالل ثالثة أيام عمل(.

)جواز إيقاف الطالب 

مؤقتاً عن الدراسة 

لما ال يزيد عن ثالثة 

أيام بعد موافقة مدير 

الثانويات(.

30كبرى

4.2
تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة 

والطلبة دون إذن منهم.

4.3

التدخين أو حيازة مواد التدخين )ومنها السيجارة 

اإللكترونية( داخل الحرم المدرسي أو خارجه أو أثناء 

إرتداء الزي المدرسي.

4.4
انتحال صفة الغير يف المعامالت المدرسية، أو تزوير 

الوثائق الخاصة بالمدرسة.

محاولة الغش أو محاولة انتحال عمل الغير.4.5

الهروب من الثانوية.4.6

4.7
كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة 

السلوك الفرعية.
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5.1

إستعمال وسائل اإلتصال أو التواصل اإلجتماعي 

يف أغراض غير قانونية أو غير أخالقية أو فيما يسئ 

للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو اآلخرين، و يشمل 

ذلك اختراق أو محاولة اختراق األجهزة االلكترونية أو 

البرامج الخاصة بالمدرسة.   

تعقد اللجنة الفرعية 

بالمدرسة إجتماعاً 

فورياً لرفع الموضوع 

للجنة المركزية مع 

التوصية المناسبة 

للمخالفة وترفق معها 

األدلة التي تثبت 

المخالفة )خالل ثالثة 

أيام عمل( + استدعاء  

ويل األمر والتحفظ على 

األدوات المستخدمة 

يف إرتكاب المخالفة 

إن وجدت وتسليمها 

للجهات المختصة.

)جواز إيقاف الطالب 

مؤقتاً عن الدراسة بعد 

موافقة مدير الثانويات 

إىل أن يتم صدور القرار 

النهايئ بالفصل(

40كبرى

5.2

حيازة أو إستخدام األسلحة النارية أو البيضاء أو األسلحة 

الدخانية أو المفرقعات أو ما يف حكمها داخل المدرسة أو 

يف الحافلة أو المناشط.

5.3
التحرش أو اإلعتداء الجنسي داخل المدرسة أو الحافلة أو 

خالل المناشط.

5.4
المشاجرة أو اإلعتداء على سالمة جسم اآلخرين )اإلعتداء 

الجسدي( داخل المدرسة أو الحافلة أو خالل المناشط.

السرقة الممنهجة )المخطط لها مسبقا( أو التستر عليها.5.5

5.6

جلب أو حيازة أو عرض أو ترويج مواد مادية أو إعالمية 

أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم واألخالق 

واآلداب والنظام العام وما يخدش الحياء العام.

5.7
تسريب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فيه بأي شكل من 

األشكال

الغش أو انتحال عمل الغير.5.8
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5.9

التخريب المتعمد للممتلكات العامة داخل الحرم 

المدرسي وخارجه بأي شكل من األشكال وتشمل 

العقوبة كل من يديل بمعلومات خاطئة للتستر على 

الفاعل.

تعقد اللجنة الفرعية 

بالمدرسة إجتماعاً 

فورياً لرفع الموضوع 

للجنة المركزية مع 

التوصية المناسبة 

للمخالفة وترفق معها 

األدلة التي تثبت 

المخالفة )خالل ثالثة 

أيام عمل( + استدعاء  

ويل األمر والتحفظ على 

األدوات المستخدمة 

يف إرتكاب المخالفة 

إن وجدت وتسليمها 

للجهات المختصة.

)جواز إيقاف الطالب 

مؤقتاً عن الدراسة بعد 

موافقة مدير الثانويات 

إىل أن يتم صدور القرار 

النهايئ بالفصل(.

40كبرى

5.10
التعرض باإلساءة للرموز السياسية أوالدينية أو 

االجتماعية بالدولة.

5.11

حيازة أو جلب أو ترويج أو تعاطي المخدرات أو العقاقير 

الطبية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المدرسة أو 

الحافلة، أو الظهور تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو 

عقاقير طبية مخدرة غير موصوفة، و يشمل ذلك الترويج 

لمواد التدخين أو أدواته. 

5.12
بث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو 

إلحادية أو مسيئة لنظم المجتمع السياسية واالجتماعية.

5.13
اإلساءة إىل األديان السماوية، أو إثارة كل ما يسبب الفتنة 

الطائفية والمذهبية بالمدرسة.

5.14
إدانة الطالب من قبل المحكمة يف أي قضية أخالقية 

)تخضع لتقدير اللجنة المركزية(.

5.15

كل ما هو شبيه بهذه المخالفات ويعتبر يف حكم الجرائم 

التي يعاقب عليها القانون ووفق تقدير لجنة إدارة 

السلوك المركزية.


	حقوق الطلبة وواجباتهم 

	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 56: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 57: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 58: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 59: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 



