المواظبة
ادلؼصود بادلواظبة  ً:اؾمزاامًاؾالؾلزبًحللِرزورًإملًاْةر زببًايزاًاْواعوزةًاؾ وزبً
احملةدةًوذؾكًؿنًحلةاقبًاؾوومًاؾةرا يًإملًـهلقمهبًمبلًيفًذؾكًاِرورًاؾصللايًواِصصً
اؾةرا وبً.

الربنامج الدولي (الدبؾوم األمريؽي)
 .1مبادئ دياد ادلواظب
 ً1ً.ً1اِرورًواْواظلبًيفًاْةر بًؿيأؾبًؿهمبًؾزمللممًاؾالؾزاًوٍصزولهًوؽزلؾكًؾمنموزبً
أخالؼولتًإجيلحلوبًيفًاؾلملً.
 ً2ً.ً1اؾغولبًاْمك رًأوًاؾمأخ ًألازةًاؾازالبًنكزنًأنًقزعل ًعلزىًاألـ زابًيفًًغ ػزبً
اؾصززوًوحللؾمززلؾيًقلاززلًاللمززمًاؾاززالبًايخز قنًؽمززلًقلاززلًاالوز ًخاز ًاْللززمً
اؾمللوموبً.
 ً3ً.ً1ؿ لرؽبًاؾواؾةقنًودعمهملًأوًػقةانًذؾزكًقللزتًحل زلؾبًؼوقزبًؾلازالبً صزو ً
أفموبًاؾمللممًواْيعوؾوبًاؾ ىصوبً.
 ً4ً.ً1ؽنموهبًهللهًاِقلئ بًوضزلةًاْزةارسً ول زبًدةقزةةًامرزمنًاؾنقزليًاؾ ئويزبً
اؾملؾوبً:
 ًً1ً.ً4ً.ً1وممًااميلبًؽلًؿنًاؾغولبًواؾمأخ ًعلىًأ لسًغولبًوازأخ ًعزنً
ؽلًاصبًدرا وبًحللؾنيلبًؾكلًؿلدةًدرا وبً.

ً

ًً2ً.ً4ً.ً1قموملًاؾاالبًاْيعوؾوبًإزاءًاللممًؿلًػلاهمًألنزلءًأيًغوزلبًوقزعدونً
أقبًؿهلمًاُينةًهلمًؿنًؼللًؿللموهمً واءًأؽلنًاؾغولبًحللزلرًؿقلزولًأمً
حلللرًٍغريًؿقلولً.

5

ً

ًً3ً.ً4ً.ً1مبلًأنًاؾغولبًأوًاؾمأخ ًاْمك رًؾالؾاًؿلً وعل ًاممًلًعلىًاللممًذؾكً
اؾالؾاً(وؼةًقعل ًعلىًاللممًاؾاالبًايخ قنًيفًاؾصو)بًػإـهً وعديً
إملًعواؼاً وهةًًاؾالؾاًأـهلًعواؼاً للوببًوإذاًملًقممًإققلػهً
(اؾمأخ ًأوًاؾمغوا)بًػإـهًؼةًقعل ًعلىًا مم ارًودودًاؾالؾاًيفً
اْةر ب.

 .2الؼوانني
ً1ً.ً2

وممًاؾلةءًحلمالو ًاؾقواـنيًواؾلواؼاًاْلؽورةًيفًفلهًاؾيول بًاعمللرًاًؿزنًاأل زلو ً
اؾنلـيًؾلفصلًاؾةرا يًاألولًؿنًؽلًعلمًألـنلًحبلدبًإملًاأل لو ًاألولًؽيًـمأؽزةً
ؿنًػهزمًيوزاًاؾازالبًهلزلهًاؾيول زبًً.وعلوزهبًػزإنًاأل زلو ًاألولًؿزنًاؾلزلمً
اؾةرا يً وفًالًقُومَياًغريًأنًاأل زلو ًاألخزريًؼلزلًؽزلًإدزلزةًوؼًلزلًػز ةً
االخمللراتًيفًـهلقبًؽلًػصلًدرا يً وممًااميلحلهً.

ً2ً.ً2

وممًااميلبًاؾغولبًعلىًأ زلسًعزةدًاِصزصًاؾزتًػلازةًاؾالؾزاًيفًؿزلدةً
ؿلونبًً.

 ً3ً.ً2إنًأيًغولبًعنًأيًقومًأوًاصبًقلمربًغولحلًلً"حلةونًوللئ ًر وب"بًوحللؾملؾيًفزوً
غولبًحلةونًعلرًؿقلولًامىًلو كان ذلك خروجًا من ادلدرد مع أحد الوالدينًأوً
ؿغلدرةًاْةر بًحلنلءًًعلىًؿواػقبًً/طلاًأاةًاؾواؾةقنبًحلل مننلءًاِلالتًاؾتًاقاً
ضمنًاؾفكلتًاؾيةًاؾملؾوبً:

ً

ًً1ً.ً3ً.ً2اؾغوززلبًألخززلًاخملززلراتًر وززبًؿنززلًاخملززلرًًSATأوًاخملززلرً
TOEFLبًأوًاؾقةراتًأوًاالخمللرًاؾموصوليًأوًاخملزلراتًأخز ىً
اواػ ًعلوهلًاْةر بًأوًاؾغولبًحلهزةفًاْ زلرؽبًيفًؿيزلحلقبًأوًؿنل زلبً
واػقةًاْةر بًعلوهلً(اـظ ًاؾيول زبًاّلةزبًحللْ زلرؽبًيفًاْنل زللتً
اّلردوب)ًوذؾكًإذاًؽلنًاؾالؾاًؼةًأعلمًاْ اؼاًؼللًلاللبًأقزلمًعلزىً
األؼلًؿنًؿوعةًاالخمللرًأوًاْنل لبًوؼةمًأوراؼًلًر وبًانلةًذؾك;ً
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ً

ًً2ً.ً3ً.ً2اؾغولبًحللةًاصولًالدثًأوًؿز

ًقلزةأًيفًاْةر زبًوقزممًايزهولهً

وإلللاهًحل هلدةًر وبًؿنًؼللًمم

ًاْةر بًؾوومًوااةًػقز ًً.أؿزلًإذاً

ؽلنًاؾغولبًألؽن ًؿنًقومًوااةبًػالًحلُةًؿنًالاقاًاق ق ًمم

ًاْةر بً

حلمق ق ًطيبًآخ ًؿنًخلرجًاْةر ب;

ً

ًً3ً.ً3ً.ً2اؾغولبًيفًالؾبًاصولًالدثًؿ وريًقممًيفًـفسًاؾوومًؿ ػقًلًحلإلللتً
ؿنًاؾ طب;ً

ً

ًً4ً.ً3ً.ً2اؾغولبًاؾليًققةمًاؾالؾاًػوهًشهلدةًطلوبًر وزبًخزاللًأ زلو ً(ً5
أقلمًعمل)ًؿنًعوداهًإملًاْةر ب;ً

ً

ً5ً.ً3ً.ً2اؾغولبًحليلاًاةوثًوػلةًأاةًاألةولًيفًاأل ةً(اُةانبًاؾواؾةانبً
اإلخوةًواألخوات)ًْةةًؿنًلاللبًإملًمخيبًأقلمًعمل;ً

ً

ًً6ً.ً3ً.ً2اؾغولبًاؾليًاعؽةهًأوراقًر وبًوقمالاًؿزنًاؾالؾزاًأنًقزلفاًإملً
احملكمبًأوًإملًؿع يبًاكوؿوبًأوًؿيم فىًؽلـةًؼةًاةدتًؾهًؿوعةًاً
ؿلونًلًققمريًاؾغولبًعنًاْةر بً.

 ً4ً.ً2اِةًاألؼصىًؾلةدًاصصًاؾغولبًحلةونًوللئ ًر وبًيفًاؾيزنبًيفًاؾلزلمًاؾةرا زيً
 ً2012ً/ً2011وممًٍةقةهًحللؾنيلبًؾكلًؿلدةًعلىًاؾنووًاؾملؾيً:حللؾنيلبًؾلموادً
اؾتًجيمماًاؾاالبًػوهلً(ً)5اصصًأوًأؽنز ًيفًًاأل زلو بًػزإنًاِزةًاألؼصزىً
ؾلةدًاؾغولحللتًعزنًاِصزبً زوكونً(ً)8اصزصًيفًاؾلزلمًاؾةرا زيًأؿزلًحللؾنيزلبً
ؾلصفوفًاؾتًالمقيًأؼلًؿنً(ً)5اصزصًيفًاأل زلو بًػزإنًاِزةًاألؼصزىًؾلزةدً
اؾغولحللتًعنًاِصبً وكونً(ً)6اصصًيفًاؾللمًاؾةرا يً.وخاللًاؾللمًاؾةرا زيً
2013/2012بًػإنًاِةًاألؼصىًؾلةدًاصصًاؾغولبً وممًختفورهً.
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 ً5ً.ً2إذاًوةلًجممو ًغولحللتًاؾالؾاًعزنًأيًؿزلدةًدرا زوبًيفًأيًعزلمًدرا زيًوألي
عذر مؼبول أو غري مؼبةول بواةا ر رةية أو بةدون ابًأؽنز ًؿزنًضزلوًاِزةً
األؼصىًِصصًاؾغولبًحلزةونًولزلئ ًر وزبً(أـظز ًاؾلنزةًً4ً.ً3أعزالهً)ًػولمزربً
اؾالؾاًؿكمالًًيفًفلهًاْلدةًوالًجيوزًؾهًأنًق لركًيفًأيًاقونلتًخملؿوبًأخز ىً
يفًالكًاْلدةًإالًحللةًاأدقبًاخمللرًاإلؽمللًحللزةًـهلقزبًاؾلزلمًاؾةرا زيًً.واال زمننلءً
اؾواوةًهللهًاؾقلعةةًق ال ًحبلالتًاؾغولبًاْف يًاْز ال ًحلإازةىًاؾفكزلتًاؾيزةً
ؾلغولبًحلللرًؿقلولًانلمهًاْيمنةاتًاْولوؼبً.يفًالكًاِلؾببً وني ًاؾواؾةانًؿزاً
ؿةق ًاْةر بً(حللؾم لورًؿاًاْ فًواْةر نيًاْلنوني)ًؾلملًا اولزلتًؾلمأؽزةًؿزنً
عةمًاأل ًاللممًاؾالؾاًحل كلً ليبًد اءًذؾكًاؾغولبً.
ً
ً

ً

ادلواد ً

ً

عدد
احلصص يف
األدبوع

ً

احلد األقصى أليام
الغياب بدون

اٌلوايً-علومً-

ً

• االو ًعواؼاًؿنً
ً5ػأؽن
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ً

ً4ػأؼل
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ؾلللمًاؾقلدمًإذاً
َلوزتًفلاًاِة

ً
ً
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إؽمللًاؾالؾلبً
وا ؿلـهلًؿنًاؾمقوومً
اؾنهلئيًؾلملدةًإذاً

• إؾغلءًايهولًاؾالؾلبً

الرقخً-دغ اػولً-
أ قب/ػنوبًً-رقلضب

اؾةردبًًً5-4-3وػقلًً
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ؾولوقبًاؾماامًاؾالؾلبً.

ً
ً

ادلواؼ وغري

العاقب

ادلواؼ

(األعذار )6

رقلضولت

ال اً-ا حلوبً

العاقب

واا ر رةي

دقنً-ع حليً-

ً

جمؿوع الغيابات

12

َلوزتًفلاًاِة

 ً6ً.ً2أقرًلبً وممًااميلبًاْواظلبًعلىًأ لسًؽلًاصبً.و وومفظًاْللمونًحليزهالتً
خ ًحلةونً
ؾكلًاصبًعلىًحنوًؿنفصلًوذؾكًؾكلًؿلدةًدرا وبًوشللبًو وللدلًاؾمأ ُ
علرًؿقلولًعنًلالثًاصصًغولحلًلًواازةًاًعزنًاؾصزوًحلزةونًعزلرًؿقلزولً(حلزةونً
وللئ ًر وب)بًو ورلفًذؾكًإملًاؾلةدًاؾكليًؾلغولحللتًحلةونًعلرًؿقلولً.وحللللرةً
أخ ىبًػإنًعةدًؿ اتًاؾمأخ ًعنًاصبًؿلً واقةًؿنًعةدًاؾغولحلزلتًحلزةونًعزلرً
ؿقلولًوفوًؿلً وعخلًحللالعمللرًعنةًٍةقزةًؿزلًإنًؽزلنً وُيزمطًؾلالؾزاًحلإؽمزللً
اْيلقًأوًأـهً ري اًػوهً.
 ً7ً.ً2يفًالؾبًاؾغولببًمبلًيفًذؾكًالالتًاؾمأخ ًلالثًؿ اتًعنًؿلدةًدرا وبًؿلًواؾتً
ٍوّلًإملًغولبًوااةًحلةونًعلرًؿقلولبًػإـهً وممًاالو ًاؾلواؼاًاؾملؾوبً:

ً

ًً1ً.ً7ً.ً2يفًالؾبًاؾغولحلنيًاألولًواؾنلـيًحلزةونًعزلرًؿقلزولً ً:ومصزلًاْ اؼزاً
حللؾواؾززةقنًفلافوًززلًأوًحللؾربقززةًاإلؾك وـززيًؾموضززوطًاْىلؾفززبًواززلؽريفمً
حللؾيول بً.

ً

ًً2ً.ً7ً.ً2يفًاؾغولبًاؾنلؾتًحلةونًعلرًؿقلولًأوًإذاًؽلنًجممو ًعزةدًاؾغولحلزلتً
حلللرًؿقلزولًوحلزةونًعزلرًؿقلزولًوةزلًإملًً%40ؿزنًاممزو ًاؾكلمزيً
اْيموحًحلهً(أـظ ًاؾلنةً ً4ً.ً3زلحل ًقلً)بً زولملًاْ شزةًاؾاالحلزيًعلزىً
اؾ اواًالدممل ًؿزاًوؾزيًاألؿز ًواؾالؾزاًْنلؼ زبًؿرزلؿنيًاؾيول زبً
ووضاًً/الةقلًخابًٍينيبًوقممًاالامفزلظًحلنيزىبًؿنهزلًيفً زهلً
اؾالؾاً.و وممًإعالمًؿةق ًاْةر بًاؾليً وال ًعلؼلبًؿنل لبًؿنًالكً
اؾلواؼاًاْةردبًيفً"الئوبًاؾماامًاؾالؾاً–ًاؾةردبًاؾنلؾنزبً"ً.و زوقومً
اْ اؼاًحلإعالمًكال الوالدينًحللؾربقةًاإلؾك وـزيًإذاًؽزلنًفنزلكًغوزلبً
راحلاًحلةونًعلرًؿقلولً.
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ً

ًً3ً.ً7ً.ً2إذاًأةلطًؾةىًاؾالؾاً(ً)5غولحللتًحلةونًعزلرًؿقلزولًأوًأؽنز ًأوًإذاً
ؽلنًؼةًغلبًً%60أوًأؽن ًؿنًاؾلةدًاؾكلميًؾلغولحللتًاْيموحًحلهلًمبلًيفً
ذؾكًاؾغولبًحلللرًؿقلولًوحلةونًعلرًؿقلولً(أـظ ًاؾلنةًً4ً.ً3أعزالهً)بً
ػإنًؿةق ًاْةر بً ووةدًعلؼلبًؿنًاؾةردزبًاؾ احللزبًو ورزاًاؾالؾزاً
ٍززةً"ػز ةًَ حلززب"ً.وجيززاًأنًقفهززمًاؾالؾززاًاْززةرَجًعلززىًوضززاً
"اؾمه حلب"ًحلأنًعلوهًأنًحيصلًعلىًاوؼواًؿةق ًاْةر بًؽيًقغواًعنً
أيًاصبًأليً زلاًؽزلنًوأنًاْةر زبًؼزةًالًاقلزلًاؾالؾزاًيفًاؾلزلمً
اؾقلدمً(إـلارًأول)ً.

ً

ً4ً.ً7ً.ً2يفًاؾغولبًاؾيلدسًعنًاصبًؿلًحلةونًعلرًؿقلولًأوًإذاًوةزلًجممزو ً
عةدًاؾغولحللتًحلللرًؿقلولًإضلػبًإملًعةدًاؾغولحللتًحلةونًعلرًؿقلولًإملً
ً%80ؿنًاِةًاألؼصىًاْيموحًحلهً(أـظز ًاؾلنزةًًًً4ً.ً3أعزالهً)بًػزإنً
ؿةق ًاْةر بً وودهًإـلارًاًللـوًلًؾوؾيًاألؿز ًقفوزةًحلزأنًاْةر زبًؼزةًالً
اقللًاؾالؾاًيفًاؾللمًاؾقلدمبًو وال ًاْةق ًاؾللؼلزبًاْنل زلبًؿزنًالزكً
اؾلواؼززاًاْةردززبًيفً"الئوززبًاؾمززاامًاؾالؾززاً–ًاؾةردززبًاّلؿيززب"ً.
و وُللِمًاْ اؼاًكال الوالدينًحللؾربقةًاإلؾك وـيًإذاًؽزلنًفنزلكًغوزلبً
لحلاًحلةونًعلرًؿقلولً.

ً

ً5ً.ً7ً.ً2يفًالؾبًاؾغولبًاؾنلؿنًعنًاصزبًؿزلًحلزةونًعزلرًؿقلزولًأوًإذاًوةزلً
جممو ًعةدًاؾغولحللتًحلللرًؿقلولًإضلػبًإملًعةدًاؾغولحلزلتًحلزةونًعزلرً
ؿقلزولًإملًً%100ؿززنًاِزةًاألؼصززىًاْيزموحًحلززهً(أـظز ًاؾلنززةًً4ً.ً3
أعاله)بًػإنًؿةق ًاْةر بًقوضطًؾوؾيًاألؿ ًحلأنًاؾالؾاً وفًالًقُقلَزلً
يفًاْةر بًيفًاؾللمًاؾةرا يًاؾقلدمًإذاًاغواًأوًاأخ ًؿ ةًأخز ىًً.ؽمزلً
وال ًاْةق ًعلؼلبًؿنل زلبًؿزنًاؾلواؼزاًًاْةرَدزبًيفً"الئوزبًاؾمزاامً
اؾالؾاً–ًاؾةردبًاّلؿيب"ً.
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ً

ً6ً.ً7ً.ً2إذاًؽلنًفنلكًغولبًإضليفبً واءًأؽلنًذؾزكًؿمللقًزلًحلغوزلبًأوًحلمزأخ ً
ؿمك ربًػإنًؿةق ًاْةر زبً زوُللِمًوؾزيًاألؿز ًواؾالؾزاًحلأـزهً زوفًالً
قيمم ًيفًاْةر بًيفًاؾللمًاؾقلدمً.و زوممًوضزاًخازبًال زمكمللًاؾلزلمً
اِلؾيًحلةونًؿاقةًؿنًاْ كالتًؾلالؾاًأوًؾلمةر بً.

 ً8ً.ً2حللؾنيلبًؾلاالبًاؾلقنًؾةقهمًغولبًحلللرًؿقلولبًػإنًعلزوهمًأنًقمللمزواًاْهزلراتً
واحملموىًوأنًقيلممواًيواًاألعمللًاؾزتًعُونزةًؾلازالبًيفًاؾفز ةًاؾزتًغزلحلواً
عنهلًغريًأـهًنكنًإعالؤفمًؼةرًاًؿنًاؾوؼةًفوًضلوًاؾوؼةًاؾليًغلحلوهً.وؽمنللً
علىًذؾكبًإذاًغلبًاؾالؾاًحليزلاًؿ ضزهًْزًةةً(ً)5أقزلمبًػزإنًؾةقزهً(ً)10أقزلمً
درا وبًؽيًقيلممًاؾلملًاْالزوبًؿنزهًوذؾزكًحلزةءًاًؿزنًاؾوزومًاؾزليًقلزودًػوزهًإملً
اْةر بً.وإذاًؽلنًؼةًغلبًقوؿًلًوااةًابًػإنًؾةقهًقوؿنيًؽيًقيلممًاؾلملًحلزةءًاًؿزنً
اؾوومًاؾليًقلودًػوهًإملًًاْةر بً.و ولملًاْللمونًؿزلًحلو زلهمًؾلميزلعةةًخزاللً
اؾوومًاؾةرا يًإذاًطُلاًؿنهمًذؾكًغريًأنًاؾالؾاًفوًاؾليًقمومزلًاْيزعوؾوبًعزنً
ذؾكً.
 ً9ً.ً2حللؾنيلبًؾلغولبًحلةونًعلرًؿقلولبًػإـزهًقزملنيًعلزىًاؾالؾزاًأنًقزمللمًاْهزلراتً
واْرمونًاؾليًػلاهًحليلاًاؾغولبًعلىًحنوًؿيمقلًؽملًأنًعلوهًأنًقيزلممًيوزاً
اْهلمًاْالوحلبًؿنهًيفًاؾوؼةًاحملةدً.
 ً10ً.ً2إذاًطُلاًؿنًوؾيًاألؿ ًأنًقأايًإملًاْةر بًِرورًادممل ًْنلؼ بًغوزلبًاؾالؾزاً
أوًاأخ هًوؾكنهًملًحير بًأوًملًقمصلًؾموةقةًؿوعةًحلةقلبًػإـهً زوفًالًقُيزمَطً
ؾلالؾاًحبرورًأيًاصبًامىًحير ًوؾيًأؿ هً.و وللِمًاْ اؼاًوؾيًاألؿ ًحللْوعةً
و ريااًالـمظلرًاؾالؾاًيفًؿكماًاْةق ًِنيًوةولًوؾيًاألؿ ً.
مالحظ  :الًقيمطًؾلالؾلبًحللّ وجًؿنًاْةارسًألنلءًاؾزةوامًإالًيفًاِزلالتًاؾالرئزبً
اؾيمبًاْلؽورةًآـفلًًيفًحلنةًً2.3إالًحبرورًوؾيًاألؿز ًؿزاًاوؼوزاًاألذنًحلزلّ وجًويفً
اززللًعززةمًارززورهًاللزز ًاْ اؼلززبً شىصولًًحللاصللًفلافيًمبنًقنوبًعنهً.
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ادلرحؾ الثانوي (نظام ادلؼررات):
أوالً :احلضوروالغياب
قلةًاِرورًواالـمظلمًحللؾةرا بًش طلًًأ ل ولًًيفًاؾمللزومًاؾنزلـويًحلنظزلمًاْقز راتًوًٍصزلً
اؾالؾلبًعلىًً5دردلتًؿقلحللًارورفلًؾكلًؿق رًدرا يًٍمياًؿنًضمنًجملالتًاقزوقمً
اؾالؾلبًعنًؽلًؿق ربًواللؿلًاؾالؾلبًاؾغلئلبًعنًؽلًؿق رًوػ ًايايً:
 .1ـصوًدردبًؿقلحللًؽلًاصبًغولبًحلةونًعلرًؿقلولً.
 .2انلرًاؾالؾلبًإذاًوةلًغولحلهلًإملً(ً)5اصزصًدرا زوبًيفًاْقز رًاؾواازةًوق زل ًوؾزيً
األؿ ًحللؾكً.
 .3انزلرًاؾالؾلزًبًإذاًوةززلًغولحلهزلًإملً(ً)10اصززصًدرا ززوبًيفًاْقز رًاؾوااززةًواملهززةً
حللِرورًواْواظلبًحبرورًوؾيًأؿ فلً.
 .4اؾالؾلبًاؾتًقصلًغولحلهلًإملًً15اصبً(دونًعلرًؿقلزولً)ًيفًأيًؿقز رًؿزنًاْقز راتً
اؾتً هلةًػوهلبًٍ مًؿنًاؾمقةمًؾالخمللرًاؾنهلئيًفلاًاْق رًوالاىًةف اًً.
 .5اؾالؾلبًاْمغولبًعنًاالخمللرًاؾنهلئيًأليًؿق رًدرا يًدونًعلرًاقللزهًاْةر زببًالزةً
دردمهلًيفًذؾكًاالخمللرً(ةف اً)ً.
 .6اؾالؾلبًاؾتًالًاممكنًؿنًأداءًاالخمللرًاؾنهلئيًأليًؿقز رًدرا زيًؿلزنيًؾلزلرًاقللزهً
اْةر ببًايهلًؽلمبً"ـقص"ًيفًاإلشللرًاّل ًحلنموهمهلًاؾفصلوبًعنًذؾزكًاْقز ربً
واقومًاْةر بًحلإعلدةًاخملزلرًاؾالؾلزًبًيفًؿزةةًالًامهزلوزًأ زلوعنيًؿزنًحلةاقزبًاؾفصزلً
اؾملؾي;ًوإالًاعمربتًرا لبً(غريًجمملزة)ًؾلؾكًاْق ر.
 .7حللؾنيلبًؾللواؼاًواإلد اءاتًاألخ ىًاُال ًيفًا ًاؾالؾلبًاؾقواـنيًاْزلؽورةً زلحلقلًًيفً
ـظلمًاؾربـلؿثًاؾةوؾيً.
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اانياً :التأخر عن بداي احلص :
ـموؼاًؿنًيواًاؾالؾللتًاِرورًيفًحلةاقبًاِصب;ًوعنةًاؾمزأخ ًقزممًاالوز ًاإلدز اءاتً
اؾملؾوبً:


اؾمأخ ًؾلم ةًاألوملًواؾنلـوبًواؾنلؾنبً:انلهًاؾالؾلبًشفوقلًً.



اؾمأخ ًؾلم ةًاؾ احللبًوأؽنزً ً:خصزمًرحلزاًدردزبًعزنًؽزلًازأخريقنًحلزةونًعزلرًؿزنً
دردززبًاْواظلززبًاّلةززبًحللْززلدةًحللإلضززلػبًإملًاالو ز ًأاززةًاؾلواؼززاًاْةردززبًيفً
الئوبًاؾماامًاؾالؾلبً–ًاؾةردبًاؾنلؾنب.
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إجراءات المخالفات السلوكية
ؾقةًمتًاصنووًاْىلؾفزلتًاؾيزلوؽوبًإملًمخزسًدردزلتًؿمةردزبًاصزلعةقلًًؿزنًاوزتً
اةاهلبًوحللْقلحللًمتًوضزاًإدز اءاتًؿملزةدةًؾكزلًدردزبًً.وفزلاًالًقلزتًاالوز ًيوزاً
اإلد اءاتًعنةًاةوثًخملؾفبً لوؽوبًؿنًؼللًطلؾلببًحللًقممًاخمولرًإد اءًوااةًأوًأؽنز ً
وذؾكًوػقلًًِةةًاْ كلبًوالرقخًاؾالؾلبًاؾيلوؽيً.وقممًاقوقمًاؾيلوكًعلىًاؾنووًايايً:

الدرج األوىل:
خملؾفزلتًفززلهًاؾةردززبًٍززةثًغلؾلزلًًداخزلًاؾصززوبًوايززموداًؿملًحللمهززلًؿززنًؼلززلً
اْللمززبًؿللشزز ةًؿززاًاال ززمللـبًحللْ زز ػبًعنززةًاِلدززبًً.وعنززةًاززةوثًؿنززلًفززلهً
اْىلؾفزلتبًختمزلرًاْللمزبًؿززلًاز اهًؿنل زللًًؿزنًاإلدز اءاتًاْةردزبًأدـزلهبًوعنزةًاكز ارً
اؾيلوكًإملًدردبًإخالؾهًحليريًاِصبًػإـهلًٍولًإملًاْ اؼلبً.
إجراءات خمالػات الدرج األوىل:
ٍ .1لولًشفهيًؾلىاأًاؾليًاراكلمهًواالافلقًشفوقلًًحلنيًاْللمبًواؾالؾلبً.
 .2اعملارًشفويًػ ديًؿنًاؾالؾلبًؾل ىصًاْلتًحلمكلووًؿنًاْللمبًأوًاْ ػبً.

 .3ا ؿلـهلًؿنًأعمللًؿ غوبًػوهلًداخلًاؾصوً.
 .4ؿصلدرةًاألغلقبًؿنًؼللًاْللمبًيفًاللًإارلرفلًإملًاؾصوً.
 .5انلوهًشفويًؿنًاْ ػبًؾلالؾلبًحللةًٍلولًاّاأً.
 .6إشللرًؿنًاْللمبًؾوؾيًاألؿ ً(شفوقلً)ً.
 .7إشللرًؿنًاْ ػبًؾوؾيًاألؿ ً(شفوقلً)ً.
 .8إشللرًؿنًاْللمبًؾلالؾلبً(خاولً)ً.
 .9إشللرًؿنًاْللمبًؾوؾيًاألؿ ً(خاولً).
 .10اِهاًألنلءًاؾفيطًؿنًؼللًاْللمبًوٍةًإش اػهلً.
 .11ا مةعلءًوؾيًاألؿ ًؿنًؼللًاْللمبًأوًاْ ػب.
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الدرج الثاني :
ؿززنً ززلتًخملؾفززلتًفززلهًاؾةردززبًأنًآللرفززلًاؾيززللوبًؼززةًالًاقمص ز ًعلززىًاؾالؾلززبً
اؾتًأاةلمهلًػقز ًحلزلًؼزةً مزةًؾمزعل ًعلزىًؿزنًاوهلزلبًوعنزةًازةولهلًنكزنًؾلمللمزبً
اخموززلرًؿززلًازز اهًؿنل ززللًًؿززنًإدزز اءاتًاؾةردززبًاألوملًإضززلػبًإملًاإلدزز اءاتًاْةردززبً
أدـززلهبًؽمززلًنكنهززلًاال ززمللـبًحللْ زز ػبًاؾ حلوقززبًواْ شززةةًاؾاالحلوززبًً.وعنززةًاكزز ارً
اؾيلوكًوإخالؾهًحليريًاِصبًٍولًإملًاْ اؼلبً.
إجراءات خمالػات الدرج الثاني :
 .1اُااءًؿنًدنسًاؾلملً(اصووطًاّاأًاؾليًاراكلمه)ً.
ٍ .2لولًخايًؾلىاأًاؾليًاراكلمهًوؽملحلبًعقةًؿاًاْللمبً.
 .3اكلووًاؾالؾلبًحللالعملارًاؾ فويًأؿلمًاؾصوً.
 .4إشللرًؿنًاْ ػبًإملًاؾالؾلبً(خاولً)ًواللو ًاألمً.
 .5إشززللرًؿززنًاْ ز ػبًإملًوؾززيًاألؿ ز ً(خاو زلً)ًواالامفززلظًحلنيززىبًؿنززهًحللززةًاوؼوززاً
وؾيًاألؿ .

الدرج الثالث :
عنززةًاززةوثًفززلهًاْىلؾفززلتًػإـززهًقلززامًٍوقززلًاؾالؾلززبًاْىلؾفززبًإملًاإلدارةًوذؾززكً
عززنًط قز ًاْ اؼلزبً.وعنززةًاؾمأؽززةًؿززنًؼوززلمًاؾالؾلززبًحللْىلؾفززببًػإـززهًقززممًاخموززلرًإدز اءً
أوًأؽن ًؿنًاإلد اءاتًاْةردبًأدـلهً.
إجراءات خمالػات الدرج الثالث :
 .1ؽملحلبًٍلولًاّاأًاؾليًاراكلمهًواؾمىاو ًؾلميمقلل.
 .2ؽملحلبًالهةًؿنًؼللًاؾالؾلبًوإعالمًوؾيًاألؿ .
 .3ؽملحلزبًالهززةًؿزنًؼلززلًاؾالؾلززبًوإعزالمًوؾززيًاألؿز ًخاوزلًًؿززاًضز ورةًأخززلًاوؼولززهً
حللؾللمًوإعلدةًاإلشللرًإملًاإلدارة.
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 .4ا مةعلءًواؾةةًاؾالؾلبًؿنًؼللًاْةق ة.
 .5إـلارًشفويًؿنًاْةق ةًوإعالمًوؾيًاألؿ ً.
 .6اكلووًاؾالؾلبًحللالعملارًخاولًًؾل ىصًاْلتً(غريًؿللن).
 .7اكلووًاؾالؾلبًحللالعملارًشفوقلًًإملًاؾ ىصًاْلتً(ؿللن).
 .8إعالنًاُااءًؿنًؼللًاْةق ةًداخلًاؾصوً.
 .9ا ؿلنًاؾالؾلبًؿنًـ ليًالًةفيًا غلهً.
 .10اِهاًألنلءًاؾفيوبًؿاًإشللرًاألفل.
 .11دػززاًغ اؿززبًـقةقززبًعنززةًاالعمززةاءًعلززىًؿلكوززبًايخز قنًواْززةارسًواهززاًاؾ ززهلدةً
يفًالؾبًعةمًدػاًاؾغ اؿب.
 .12ؿصززلدرةًاألغلقززبًؿززنًؼلززلًاْللمززبًوٍوقززلًاؾالؾلززبًإملًًاإلدارةًالختززلذًاإلدزز اءً
اؾالزمً.
 .13ؿصلدرةًاألشولءًاْىلؾفبًؾقواـنيًاْةارسًوإعلداهلًيفًـهلقبًاؾفصلًاؾةرا يً.
 .14ارززورًوؾززيًاألؿ ز ًشىصززولًًال ززمالمًاألشززولءًاْىلؾفززبًؾقززواـنيًاْززةارسًواؾموؼوززاً
حللؾللمًعلىًاؾملهةًاؾليًؽملمهًاحلنمهً.

الدرج الرابع :
عنززةًاززةوثًفززلهًاْىلؾفززلتبًػإـززهًقلززامًٍوقززلًاؾالؾلززبًاْىلؾفززبًإملًاإلدارةًوذؾززكً
عنًط قز ًاْ اؼلزًب ً.وعنزةًاؾمأؽزةًؿزنًؼوزلمًاؾالؾلزبًحللْىلؾفزبًػإـزهًقزممًاخموزلرًإدز اءًأوً
أؽن ًؿنًاإلد اءاتًاْةردبًأدـلهً.
إجراءات خمالػات الدرج الرابع :
 .1اكلووًاؾالؾلبًؿنًؼللًاْةق ةًحللالعملارًأؿلمًامماً.
 .2إعالنًاُااءًؿنًؼللًاْةق ةًداخلًاؾصوً.
 .3اكلوزززوًاؾالؾلزززبًحللالعمزززلارًخاوز زلًً وؿللنلً.
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 .4اهاًداخليًحللإلدارةً(ْةةًاصمني)ً.
 .5ا مةعلءًوؾيًاألؿ ً.
 .6إـلارًخايًؿنًاْةق ةًؾلالؾلبًؿاًاوؼواًوؾيًاألؿ ً.
 .7ؽملحلبًالهةًؿنًؼللًاؾالؾلبًوؿوؼاًؿنًوؾيًاألؿ ً.

الدرج اخلامس :
عنززةًاززةوثًفززلهًاْىلؾفززلتبًػإـززهًقلززامًٍوقززلًاؾالؾلززبًاْىلؾفززبًإملًاإلدارةًوذؾززكً
عززنًط قز ًاْ اؼلززبً.وعنززةًاؾمأؽززةًؿززنًؼوززلمًاؾالؾلززبًحللْىلؾفززببًػإـززهًقززممًاخموززلرًإدز اءً
أوًأؽن ًؿنًاإلد اءاتًاْةردبًأدـله.
إجراءات خمالػات الدرج اخلامس :
 .1ؽملحلبًالهةًحبرورًوؾيًاألؿ ًواوؼولهًعلوهً.
 .2إعالنًاُااءًؿنًؼللًاْةق ةًعلىًؿيموىًامماًأوًاْةر بًؽكلً.
 .3إؾغلءًدردبًاالخمللرًيفًالؾبًاؾغشً.
 .4عززةمًاؾيززملحًؾلالؾلززبًحللؾززةوامًاْةر ززيًإالًحبرززورًواؾززةاهلًلززمًاالعمززلارًأؿززلمً
اؾصوًأوًامماً.
 .5ػصلًداخليًْةةًقومًوااةً(اهاًحللإلدارة)ً.
 .6ؿصلدرةًاؾكلؿرياًوااالفًاؾصورًوإعلدةًاؾكلؿرياًيفًـهلقبًاؾفصلًاؾةرا يً.
 .7ؿصلدرةًاألشولءًأوًاألدواتًاْىلبًحلليدابًوإعالمًوؾيًاألؿ .
 .8عةمًايهولًاؾالؾلبًؾلللمًاؾةرا يًاؾملؾيً.
ً
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