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مدرسة اإلبداع الخاصة
إبداع  ..تميز  ..جودة
"طلبة اليوم ،قادة المستقبل"

الئحة االنضباط الطالبي
1022-1023
تصنيفات درجات المخالفات السلوكية حسب حدتها تصاعديا
وإجراءات التعامل معها

مخالفات الدرجة األولى
المخالفة ( :)1التأخر عن الدوام المدرسي.
المخالفة( :)2الغياب بدون عذر مقبول.
المخالفة(:)3التسرب من الحصص.
المخالفة(:)4عدم التقيد بالزي المدرسي أو الحضور بمالبس تنافى الخلق اإلسالمي النبيل.
المخالفة(:)5الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان.
المخالفة(:)6إعاقة سير الحصص الدراسية بالحديث الجانبي أو المقاطعة المستمرة غير الهادفة.
المخالفة(:)7إهمال أداء الواجبات المدرسية.
المخالفة(:)8عدم إحضار الكتب والدفاتر أو األدوات المدرسية.
المخالفة(:)9إحضار أجهزة االتصال الشخصية بأنواعها إلى المدرسة.
المخالفة(:)11تناول األطعمة أو المشروبات أثناء الدرس.
المخالفة(:)11العبث أو عدم المشاركة في الطابور الصباحى.
المخالفة( :)12إحضار األلعاب التي تلهي الطالب عن االنتباه داخل الحصص.
المخالفة(:)13النوم داخل الفصل.
المخالفة(:)14سخرية الطالب بعضهم لبعض من الشكل الخارجي أو العيوب الخلقية أو ما شابه.

إجراءات التعامل معها
اإلجراء األول:
التنبيهههههههه مهههههههن قبهههههههل المشهههههههر
االجتماعي مع إرسهال رسهالة إلهى
ولهههي األمهههر وإخبهههاره بضهههرورة
االلتههههزام بقههههوانين المدرسههههة مههههع
التوقيف لمدة يوم واحهد فهي غرفهة
المشرفة االجتماعية.
اإلجراء الثاني:
فههي حههال تكههرر التصههر مرتههان
من بعد اإلجراء األول يهتم توقيهف
الطالهههههب فهههههي غرفهههههة المشهههههرفة
االجتماعيههة وفصههل لمههدة أسهههبو
ومهههن ثهههم فصهههله مهههن المدرسهههة
وإبالغ إدارة التعليم الخاص.

إجراءات التعامل معها

مخالفات الدرجة الثانية
المخالفة(:)1الهروب من المدرسة.
اإلجراء:
التعريهف خههروج الطالهب مههن المدرسهة أثنههاء فصل من المدرسة وإعالم إدارة التعليم الخاص
الدوام المدرسي بدون أذن من إدارة المدرسة.
المخالفة (:)2الغش في االختبارات.
اإلجراء األول:
التعريهههف محاولهههة الطالهههب الحصهههول علهههى التحفظ على المواد المضبوطة وعمل محضر بالمخالفة .وحرمان الطالب مهن درجهات
معلومههات أثنههاء االختبههار مههن مال ههه أو مههن األسئلة التي لها عالقة بالمواد المضبوطة مع إعالم ولي األمر.
كتاب أو دفتر أو قصاصات ورق أو غيرها .اإلجراء الثاني:
في حالة تكرار المخالفة يتم فصل الطالب من المدرسة مع إعالم إدارة التعليم الخاص.
المخالفة (:)3اضطرابات السلوك.
اإلجراء األول:
التعريهههف قيهههام الطالهههب بسهههلو غيهههر سهههوي يتم توجيه وإرشاد الطالب من قبل المشر االجتماعي مهع توقيهف الطالهب مهدة  3أيهام
يمكن أن يوقع ضررا بزمال ه أو يعرقل سهير دراسية وتوثيق المخالفة بملف الطالب مع استدعاء ولي األمر وأخهذ تعههد خطهي علهى
الطالب وولي األمر بعدم تكرار هذا التصر .
عملية التعليم والتعلم ومن أمثلتها
إثهههارة الفوضهههى والمشهههاغبة فهههي الصهههف أو اإلجراء الثاني:
القاعههات المدرسههية أو عههدم احتههرام المعلمههين في حالة تكرار التصر يتم توقيف الطالب مدة ال تزيد عهن  )01أيهام دراسهية داخهل
حجرة المشرفة االجتماعية ليدرس بفرده ويالحظ الفرق بين التعلم الفهردي والهتعلم مهع
والعاملين بالمدرسة.
الزمالء والمعلم داخهل الصهف وذله مهع متابعتهه مهن قبهل المشهرفة االجتماعيهة .ويهتم
فصله من المدرسة للعام القادم ويتم توقيع هذا التعهد من قبل ولي األمر.
المخالفة(:)4االعتداء والسب.
اإلجراء األول:
التعريف قيام الطالب باالعتداء علهى مال هه تقديم اعتذار للطالب المعتدى عليه وأخذ تعهد على الطالب المعتدي وولي أمره.
داخههههل المدرسههههة أو سههههبهم أو مهههههاجمتهم أو اإلجراء الثاني
في حالة تكرار المخالفة يتم فصل الطالب من المدرسة مع إعالم إدارة التعلهيم الخهاص
إلحاق األذى بهم.
بهذا القرار وتوقيع ولي األمر عليه.

صفحة  1من 3

مخالفات الدرجة الثالثة
المخالفةةة (:)1إحضةةار األجهةةزة التةةي تعيةةا العمةةل التربةةو و
تحو صورا خادشة للحياء في المدرسة.
التعريف إحضار كل ما ليس له عالقة بالعملية التعليمية مثل
أجههههزة النقهههال وألعهههاب األتهههاري والمسهههجالت وأقهههالم الليهههزر
وغيره.
المخالفة (:)2السرقة.
التعريف ممارسهة الطالهب للسهرقة أو اسهتيالله علهى ممتلكهات
المدرسة أو ممتلكات الغير.
المخالفة(:)3التخريب.
التعريف تعمد إتال أو تخريب شيء مهن تجهيهزات المدرسهة
أو مبانيها وإلحاق الضرر المتعمد بممتلكات اآلخرين.
المخالفة(:)4التدخين في المدرسة.
التعريههف حيهها ة الطالههب للسههجا ر أو القيههام بالتههدخين بصههورة
فردية أو جماعية.

المخالفة(:)5إحضار و تعاطى الممنوعات بالمدرسة.
التعريف قيام الطالب بإحضار أي مادة مسكرة أو مخهدرة مثهل
األقراص المخدرة والحشيش والمواد الكحولية وغيرها.
المخالفة(:)6إحضار و تعاطى المواد الضارة بالمدرسة.
التعريف قيام الطالب بإحضار المواد الضهارة مثهل الغهراء أو
السوا ل النفاذة وغيرها.
المخالفة(:)7األفعال المنافية لآلداب العامة.
التعريف ههو كهل عمهل أو حركهة أو إشهارة والتحهريض عليهها
وخدش الشعور بالحياء سهواء وقهع علهى الغيهر أو ارتكهب علهى
نفس الطالب.
المخالفة(:)8االعتداء على العرض.
التعريههف هههو كههل فعههل عمههدى مخههل بالحيههاء يقههع علههى جسههم
الطالب وعوراته ويخدش الحياء عنده سهواء كهان تامها أو وقهف
عند حد الشرو .
المخالفة(:)9االعتداء على العرض بغير الرضا.
التعريههف هههو كههل فعههل عمههدى مخههل بالحيههاء يقههع علههى جسههم
الطالب وعوراته ويخدش الحياء عنده سهواء كهان تامها أو وقهف
عند حد الشرو باستخدام القوة أو التهديد.

إجراءات التعامل معها
اإلجراء األول:
تنبيه وتوجيه الطالب مهن قبهل المشهر االجتمهاعي مهع الهتحفظ علهى
هذا الجها أو الصور وإشعار ولي األمر.
اإلجراء الثاني:
ينقل الطالب إلى مدرسة أخرى وذل بعد استدعاء ولي أمره وتوقيعه
على هذا القرار.
اإلجراء:
إلزام ولي األمر بإعادة المسروقات أو دفع قيمتهها نقهدا مهع أخهذ تعههد
خطى على الطالب وولي أمره وإذا تكررت المخالفة يفصل الطالهب
من المدرسة وإعالم إدارة التعليم الخاص.
اإلجراء:
إصالح ما أفسهده الطالهب أو إحضهار بهديل عنهه باإلضهافة إلهى دعهوة
ولههي أمههر الطالههب وأخههذ تعهههد خطههى علههى الطالههب وولهي أمههره .وإذا
تكررت المخالفة يفصل الطالب مهن المدرسهة مهع إبهالغ إدارة التعلهيم
الخاص.
اإلجراء األول:
إبههالغ ولههي أمههر الطالههب وأخههذ تعهههد كتههابي عليههه وعلههى الطالههب بعههد
اإلرشاد والتوجيه من قبل المشر االجتماعي.
اإلجراء الثاني:
في حالة تكرار المخالفة يتم فصل الطالب مهن المدرسهة وإعهالم ولهي
األمر وإدارة التعليم الخاص.
اإلجراء:
الههتحفظ علههى المههواد المضههبوطة وفصههل الطالههب مههن المدرسههة .مههع
إعالم ولهي األمهر وإعهالم إدارة التعلهيم الخهاص أوالل بهأول بمجريهات
التحقيق وتسليم الطالب إلى اإلدارة المعنية بو ارة الداخلية.
اإلجراء:
الههتحفظ علههى المههواد المضههبوطة وفصههل الطالههب مههن المدرسههة .مههع
إعالم ولهي األمهر وإعهالم إدارة التعلهيم الخهاص أوالل بهأول بمجريهات
التحقيق وتسليم الطالب إلى اإلدارة المعنية بو ارة الداخلية.
اإلجراء:
فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .
اإلجراء:
فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .
اإلجراء:
فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .

صفحة  2من 3

إجراءات التعامل معها

مخالفات الدرجة الثالثة
المخالفةةةة(:)11إسةةةاءة األدب مةةةء عضةةةاء الهي تةةةين اإلداريةةةة اإلجراء األول:
أخذ تعهد خطي على الطالب وولهي أمهره مهع توقيهف الطالهب مهن 3
والتعليمية.
إلى  )5أيام دراسية داخل حجرة المشرفة االجتماعية ليهدرس بمفهرده
ويالحههظ الفههرق بههين الههتعلم الفههردي والههتعلم داخههل الصههف مههع المعلههم
والزمالء.
اإلجراء الثاني:
فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .
اإلجراء:
المخالفة(:)11االعتداء على العاملين بالمدرسة.
التعريف االعتداء البدني على أحد من أعضاء الهيئهة اإلداريهة توقيههف الطالههب حتههى نهايههة العههام الدراسههي مههع السههماح لههه بههدخول
االختبههارات مههع اسههتدعاء ولههي األمههر وتوقيعههه علههى هههذا القههرار مههع
أو التعليمية أو المستخدمين بالمدرسة.
استدعاء الشرطة للتحقيق في الواقعة مع الطالب.
اإلجراء:
المخالفة()12انتحال الشخصية بغرض داء االختبارات.
التعريههف أن يتسههمى الشههخص باسههم غيههر أسههمه الصههحي أو فصل الطالبان منتحل الشخصية والمنتحل عنه) نها يها ل مهن المدرسهة
وذل بعد استدعاء وليي أمرهما وتوقيعهمها علهى ههذا القهرار وإعهالم
انتحاله صفة غير صفته الحقيقية.
إدارة التعليم الخاص بذل .
شخصةةيتل للحصةةول علةةى مةةاال اإلجراء:
المخالفةةة(:)13انتحةةال خةة
فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
يخصل
وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .
اإلجراء:
المخالفة (:)14المساس بالسيادة الوطنية:
التعريف القيام بما يتنافى وتوجهات الو ارة في مجال االنتماء فصههل الطالههب نها ي ها ل مههن المدرسههة وذل ه بعههد اسههتدعاء ولههي أمههره
والمواطنههة والتههي تسههعى بكافههة عملياتههها ووسهها طها التعليميههة وتوقيعه على هذا القرار وإعالم إدارة التعليم الخاص بذل .
لترسيخه وبنا ه في شخصية الطالب ومن أمثلته
أي فعل فيه إساءة أو تحريض ضد رمو الوطن كهإتال العلهم
الهههوطني أو صهههور القهههادة السياسهههيين والكتابهههة بكافهههة أشهههكالها
والرسم وتو يع األوراق التحريضية وغيرها.
مالحظة هامة
في جميع األحوال يتم رفع مذكرة إلى إدارة التعليم الخاص.
اإلجراء األول:
المخالفة(:)15إساءة استخدام جهزة الحاسب اآللي.
التنبيه من قبل المشر االجتماعي مع إرسال رسالة إلى ولهي األمهر
وأخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم تكرار هذه المخالفة.
المخالفة(:)16التهاون في داء الص ة.
اإلجراء الثاني:
وضهع الطالهب داخهل حجهرة المشههرفة االجتماعيهة مهع كتبهه ليههدرس
بمفرده مع متابعة المشرفة لهه لمهدة تتهراوح بهين يهوم إلهى خمسهة أيهام
حسههب مهها يههراه قسههم اإلشههرا االجتمههاعي بالمدرسههة وذل ه لههيالحظ
الفرق بهين الهتعلم الفهردي والهتعلم داخهل الصهف مهع المعلهم والهزمالء
وتوقيع ولي األمر على هذا القرار.
اإلجراء األول:
المخالفة(:)17امتهان الكتب الدراسية.
استدعاء ولي أمر الطالب وإصالح ما أفسده الطالب أو إحضار بهديل
المخالفةةةة(:)18العبةةةم بممتلكةةةات المدرسةةةة و الكتابةةةة علةةةى عنه وأخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره بعدم تكرار المخالفة.
اإلجراء الثاني:
الجدران.
وضهع الطالهب داخهل حجهرة المشههرفة االجتماعيهة مهع كتبهه ليههدرس
بمفرده مع متابعة المشرفة لهه لمهدة تتهراوح بهين يهوم إلهى خمسهة أيهام
حسههب مهها يههراه قسههم اإلشههرا االجتمههاعي بالمدرسههة وذل ه لههيالحظ
الفرق بهين الهتعلم الفهردي والهتعلم داخهل الصهف مهع المعلهم والهزمالء
وتوقيع ولي األمر على هذا القرار.
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First degree behavioral violations
Violation (1): Being late for school.
Violation (2): Absence without an acceptable excuse.
Violation (3): Not attending classes.
Violation (4): Non-compliance with school uniforms or
wearing clothes inconsistent to Islamic manners.
Violation (5): Entering or exiting classes without
permission.
Violation (6): Interfering and side-tracking the class with
unconstructive interruptions.
Violation (7): Neglecting homework.
Violation (8): Not bringing books, notebooks, or school
supplies.
Violation (9): Bringing personal communication devices
to school.
Violation (10): Eating or drinking during classes.
Violation (11): Playing or not participating in the
morning assembly.
Violation (12): Bringing toys that distract the students
during classes.
Violation (13): Sleeping in the classroom.
Violation (14): Making fun of students due to their
appearance, physical attributes, etc.
Second degree behavioral
violations
Violation (1): Abscond from
school
Definition: The student leaves
the school during school hours
without permission from the
school administration.
Violation (2): Cheating
during tests
Definition: The student
attempts to obtain information
during a test from his
classmates or from a book, a
notebook or other pieces of
paper.

Actions for dealing with them
First action:
A notice is given by the
social advisor who deals with
the situation, and a letter is
sent to the parent informing
him about the importance of
adhering to the school
timings. The student is
suspended and sent to the
social advisor’s room.
Second action:
If the violation is repeated
twice following the first
action, the student is
suspended and confined in
the social worker’s room for
a school week. And finally,
the student is expelled from
school and the Department
of Private Education is
informed.

Actions for dealing with them
Action:
The student is expelled from school and the Department of
Private Education is informed.

First action:
Retain the confiscated materials, keep a record of the
violation, deny the student of marks for questions related to
the cheating materials; and inform the parent.
Second action:
In the case of repeated violations, the student is expelled
from school and the Department of Private Education is
informed.
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Second degree behavioral
violations
Violation (3): Behavioral
Misconduct
Definition: A student behaves
in an unnatural way which
could cause harm to his
classmates or impede the
process of teaching and
learning. For example:
Create chaos in the classroom
or the school grounds, or
showing disrespect to teachers
and school staff .

Violation (4): Assault and
verbal abuse
Definition: The student
assaults, insults, attacks or
harms his classmates within
the school.

Actions for dealing with them
First action:
Guidance and counseling for the student by the social
advisor with suspension for 3 days. The violation is
documented in the student’s file. The parent is informed of
this procedure and signs a written promise not to repeat
the violation.
Second action:
In the case of repeated violations, the student is
suspended in the social advisor’s room for a period not
exceeding 10 school days to study alone and realize the
difference between individual learning and cooperative
learning with classmates and teachers. The suspension is
done with supervision by the social advisor. The student
will not be registered for the next school year, and the
parent signs a written promise on it.
First action:
The violating student apologizes to his/her classmate. The
student and his/her parent sign a written promise not to
repeat the violation.
Second action
In the case of repeated violations, the student is expelled
from school and the Department of Private Education is
informed. The parent’s signature is taken on the decision.

Third degree behavioral violations
Violation (1): Bringing devices that
impede the educational work or contain
indecent images to the school
Definition: Bringing anything that is not
related to the educational process. For
example:
Mobile devices, video games, cassette
players, laser pens, etc.

Actions for dealing with them
First action:
The student is given a notice and guided by
the social advisor. The devices or images are
confiscated and the parent is informed.
Second action:
The student is transferred to another school,
and the parent is informed and his/her
signature is taken on the decision.

Violation (2): Theft
Definition: The student steals or seizes
school property or property of others.

Action:
The parent is required to return the stolen
items or pay their value in cash. A written
promise is taken from the student and the
parent. In the case of repeated violations, the
student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.
Action:
The parent is required to repair the vandalized
items or bring a replacement. A written
promise is taken from the student and the
parent. In the case of repeated violations, the
student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.

Violation (3): Vandalism
Definition: Intentional damage or
vandalism to school equipment or buildings
or causing intentional damage to property
of others.
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Third degree behavioral violations
Violation (4): Smoking in school
Definition: A student in possession of
cigarettes, or smoking individually or in a
group

Violation (5): Bringing or using illegal
substances in school
Definition: The student brings any
intoxicating substance or narcotic drugs
such as pills, cannabis, alcohol or others.
Violation (6): Bringing or abusing
harmful substances in the school
Definition: The student abuses harmful
substances such as glue or other pungent
liquids
Violation (7): Acts contrary to public
morals
Definition: Performing or inciting any
movement or gesture that offends the
sense of modesty, either performed on
others or on self.
Violation (8): Attack on dignity
Definition: Any intentional indecent act that
occurs on a student’s body or private parts
and hurts modesty.
Violation (9): Attack on dignity without
consent
Definition: Any intentional indecent act that
occurs on a student’s body or private parts
and hurts modesty, using force or threats.
Violation (10): Verbal abuse to members
of the administrative and educational
faculty.

Violation (11): Assault on school staff
Definition: Physical assault on one of the
members of the administrative, educational
or school users.

Actions for dealing with them
First action:
Inform the student's parent and take a written
promise from the student and the parent after
the guidance and direction by the social
advisor.
Second action:
In the case of repeated violations, the student
is expelled from school and the Department of
Private Education is informed.
Action:
Retain the confiscated materials and expel the
student. The student is referred to the Ministry
of Interior for investigation, and the parent and
Department of Private Education are informed.
Action:
Retain the confiscated materials and expel the
student. The student is referred to the Ministry
of Interior for investigation, and the parent and
Department of Private Education are informed.
Action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.

Action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.
Action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.

First action:
A written promise is taken from the student
and the parent. The student is suspended for
3-5 days in the social worker’s room to study
alone and to realize the difference between
individual learning and cooperative learning
with classmates and teachers.
Second action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.
Action:
Suspend the student until the end of the
school year. Allow him/her to attend the
exams. The parent is informed about this
decision and his/her signature is taken on it.
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Third degree behavioral violations
Violation (12) Impersonation for
purposes of performing the exams
Definition: To use the name of another
person or impersonation.

Actions for dealing with them

Violation (13): Impersonation for the
purpose of stealing the property of
others
Violation (14): Tampering with national
sovereignty
Definition: To do what is contrary to the
instructions from the Ministry of Education
about citizenship which seeks to build a
sense of patriotism into the students’
personalities. For example:
Any act of abuse or incitement against the
symbols of the nation such as damaging
the national flag or pictures of political
leaders. Writing, drawing, or distribution of
leaflets in all forms containing inflammatory
materials.
Important Notice:
In all cases, a report is sent to the Ministry
of Education.
Violation (15): Abusing computers.
Violation (16): Negligence of prayer.

Violation (17): Abusing textbooks.
Violation (18): Tampering with school
property or writing on walls.

Action:
The two students (the impersonator and
impersonated) are expelled from school and
the Department of Private Education is
informed.
Action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.
Action:
The student is expelled from school and the
Department of Private Education is informed.

First action:
The student is advised by the social advisor
and a written promise is taken. A letter is sent
to the parent.
Second action:
The student is suspended for 1-5 days in the
social worker’s room to study alone and to
realize the difference between individual
learning and cooperative learning with
classmates and teachers. The parent’s
signature is taken on the decision.
First action:
Summon the student's parent, repair what the
student has damaged or bring a replacement
for it and take a written promise from the
student and the parent to not repeat the
violation.
Second action:
The student is suspended for 1-5 days in the
social worker’s room to study alone and to
realize the difference between individual
learning and cooperative learning with
classmates and teachers. The parent’s
signature is taken on the decision.
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