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 طسياسة االنضبا

 

االنضباط بالغ  توفير ، حيث نشعر أندائرة التعليم والمعرفةبقوانين و تعليمات  مدرسة أكاديمية ياستلتزم 
 حقوقهم ومسؤوليتهم عن تصرفاتهم.بجهد لتأكيد معرفة الطالب الاألهمية، لذا بذلنا 

 

 :اإلجراءاتولى من المجموعة األ
 اإلجراء المخالفة 

 ن المدرسة عالغياب الغير مبرر  .1
 التأخر الغير مبرر وعدم المشاركة في الطابور الصباحي. .2
 التأخر عن بداية الحصة. .3
 المظهر الغير الئق.المدرسي و عدم ارتداء الزي .4
 االلتزام بتعليمات المعلم. .5
 تعطيل أنشطة الصف. .6
 التعليمية الضرورية.حضار الكتب المطلوبة والمواد إعدم تكرار .7
 كمال الواجبات، المشاريع واألنشطة الصفية.إعدم  .8
  نشطة الصفية المطلوبة أو النوم في الصف.عدم المشاركة في األ .9
 التجول في الممرات.. 10
كل والشرب أو استخدام العلكة في الصف أو األماكن الغير األ. 11

 مخصصة لذلك.
 الحصة المدرسية.خرين خالل سير رمي المواد على اآل. 12
 الممرات.في خرين على الساللم أو الجري، الصراخ أو دفع اآل. 13
 ذن المعلم.إمغادرة الصف بدون . 14
 جراءات الصف، المكتبة والمختبر.إعدم االلتزام ب. 15
، المتحرك حيازة األجهزة االلكترونية الممنوعة مثل اجهزة الهاتف. 16

 .غير المصرح لها ipadجهزة الحاسوب و أالكاميرات، و

 شفهي ألول مرة. تنبيه -
شفهية يتبعها تنبيه  تنبيهاتثالثة  -

الخبار الطالب و ولي  خطي
 األمر.

، يتبعها خطية تنبيهاتثالثة  -
انذار وتعهد موقع من قبل  كتاب

 الطالب و ولي األمر.
تم االنذار االول يكتاب بعد  -

من لى المجموعة الثانية االنتقال إ
 االجراءات.

 

  المجموعة الثانية من اإلجراءات: 
 اإلجراء المخالفة 

 تكرار حزمة العقوبات األولى. .1
الرسم أو الكتابة على الطاوالت أو الجدران أو األسطح  .2

 األخرى.
 والمدرسة أو العاملين.أتحطيم أو سرقة ممتلكات الطالب  .3
 ذن.إمغادرة المدرسة بدون  .4
 هانة الطالب اآلخرين.إالتهديد اللفظي و .5
 التحدي المبيت والتلقائي للعاملين بالمدرسة. .6
 ة التعامل مع المواد الفنية.ءساإ .7

 المجموعة الثانية من اإلجراءاتتطبق -
ولى أنذار إللمرة األولى بعد اعطاء رسالة 

تتبع رسالة ثانية ويوقع تعهد من قبل ولي 
صالح أو تعويض الممتلكات إه ويقوم بمرأ
شخاص الفه أو المسروقة لألتال

 المتضررين.
نذار ثانية تؤدي إالحصول على رسالة إن -
المجموعة الثالثة من ى إللى التعرض إ

 .اإلجراءات
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 : المجموعة الثالثة من اإلجراءات

 اإلجراء المخالفة 

 تكرار حزمة المخالفات الثانية. .1
 البدنية للطالب اآلخرين.هانة اإل .2
 وتهديد العاملين في المدرسة.أهانة للمعلمين اإل .3
 و العاملين بدون قصد.أتخريب ممتلكات المدرسة  .4
 تخريب الحافالت المدرسية. .5
ديان السماوية حيازة أو توزيع المواد المخالفة لأل .6

 خالق العامة وقرارات المدرسةواأل
 انتحال صفة الوالدين و أولياء األمور. .7
 الرسمية للمدرسة. قتالف وتزييف الوثائإ .8

للمرة  المجموعة الثانية من اإلجراءاتتطبق -
ولى والثانية بعد األولى أو تطبيق الحزمتين األ

يام أنذار  ثاني تتبع بالفصل لثالثة إالحصول على 
نذار ثالث وتعهد موقع من الطالب و إفي المدرسة، 

و تعويض الممتلكات أصالح إولي أمره، 
 للمتضررين.

ولى والثانية أو ية مخالفة ترتكب في الدرجات األأ-
جراءات الدرجة نذار ثالث عرضة إلإالثالثة بعد 

  الرابعة

 
 :المجموعة الرابعة من اإلجراءات

 اإلجراء المخالفة 

المجموعة الثالثة من تكرار المخالفات في  .1
 .اإلجراءات

 و العاملين.أاالعتداء الجسدي على المدرسين  .2
و التحريض على أديان السماوية هانة األإ .3

 المذهبية.
و أجتماعية هانة الشخصيات السياسية واإلإ .4

 الدينية.
 لى سالمةاستخدام االسلحة والمواد الخطرة ع .5

 اآلخرين.

للمرة  المجموعة الرابعة من االجراءاتتطبيق -
األولى أو الحزمات االولى والثانية والثالثة بعد 

سبوع أنذار الثالث مع الفصل لمدة الحصول على اإل
نذار الرابع وتعهد موقع من الطالب و ولي واإل

صالح أو تعويض الممتلكات التالفة إاألمر، و
 واالعتذار للمتضررين.

نذار الرابع بعد اإل جموعةمي أي خطأ في أارتكاب -
 منضافي إيؤدي الى الفصل ألسبوع  واحد 

مره أالمدرسة و توقيع تعهد من قبل الطالب و ولي 
ة واالعتذار فأو تعويض الممتلكات التال حصالإو

 للمتضررين.
 
 
 

 


