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وزارة الرتبيــة والتعليـــم
قـرار وزاري
رقــم 2017/234
ب�إ�صـدار الئحـة �شـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة �ش�ؤون الطلبة باملدار�س العامة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/105
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى الئحة �ش�ؤون الطلبة باملدار�س العامة امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار
والالئحة املرفقة به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /10/16 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 /11 :م

د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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الئحـة �شـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة الرتبية والتعليم .
 - 2الوزيـر :
وزير الرتبية والتعليم .
 - 3املديريــة :
املديريات العامة للرتبية والتعليم باملحافظات  ،و�إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة
الو�سطى .
 - 4املدر�ســة :
امل�ؤ�س�سة التعليمية احلكومية التي تن�شئها الوزارة وتديرها  ،وتقدم من خاللها
اخلدمة التعليمية للعمانيني وغريهم .
 - 5اللجنــة :
جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية �أو املدر�سة .
 - 6ولــي الأمــر :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن رعاية الطالب وتربيته كالويل والو�صي .
 - 7الطالــب :
ال�شخ�ص امل�سجل ب�إحدى املدار�س  ،ويتلقى التعليم فـيها ب�صورة منتظمة .
 - 8الـــدار�س :
ال�شخ�ص املنتظم فـي الدرا�سة مبراكز تعليم الكبار �أو الدرا�سات احلرة .
 - 9القبـــول :
ا�ستيفاء الطالب �شروط الت�سجيل بال�صف املعني فـي املدر�سة .
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 - 10الت�سجيــل :
قيد الطالب لأول مرة باملدر�سة .
� - 11إعــادة الت�سجيــل :
�إعادة قيد الطالب باملدر�سة .
� - 12صفــوف الدمــج :
�صفوف باملدار�س لتعليم الطالب ذوي الإعاقة وفقا للخطط الدرا�سية املعتمدة
ب�ش�أنهم .
 - 13االنتقـــال :
انتقال الطالب من مدر�سة حكومية �أو خا�صة داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 14االنقطـــاع :
غياب الطالب بدون عذر مقبول عن املدر�سة لأيام مت�صلة �سواء فـي بداية العام
الدرا�سي �أو خالله ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام .
 - 15الغيـــاب :
غياب الطالب عن املدر�سة ليوم �أو �أكرث فـي �أثناء العام الدرا�سي .
 - 16امللــف ال�شامــل للطالــب :
ملف يت�ضمن جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بالطالب .
 - 17االنتظــام الدرا�ســي :
ا�ستم ــرار الطال ــب فـ ــي الدرا�س ــة مــن بداي ــة الي ــوم الدرا�ســي حتــى نهايتــه خــالل
العام الدرا�سي .
 - 18االن�ضبــاط ال�سلوكــي :
التــزام الطالــب بقواعــد ال�سلــوك الطالبــي  ،والأحكــام ذات العالقــة بالطــالب
املن�صو�ص عليها فـي الأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل املدر�سي .
 - 19الن�صـــح :
توجيه الطالب و�إر�شاده �شفويا  /كتابيا نحو االلتزام بقواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضبــاط ال�سلوكــي لتجنــب تكــرار املخالفــة التــي ارتكبهــا و�إخطــار ول ــي �أم ــره
بذلك .
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 - 20التنبيـــه :
توجيه الطالب كتابيا بعد ن�صحه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي و�إخطار ويل �أمره بذلك .
 - 21الإنـــذار :
حتذير الطالب كتابيا بعد تنبيهه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي و�إخطار ويل �أمره بذلك .
 - 22درا�ســة احلالــة :
ت�شخي�ص احلاالت ال�سلوكية للطالب من قبل الأخ�صائي االجتماعي �أو النف�سي
باملدر�سة .
 - 23تقريــر درا�ســة احلالــة :
تقريــر يعــده الأخ�صائــي االجتماعــي �أو النف�ســي باملدر�سة عن الطالب بعد درا�سة
حالته تلخ�ص فـيه �أبرز نتائج تلك الدرا�س ــة  ،ويت�ضم ــن ب�صفــة �أ�سا�سيــة و�صف
امل�شكلة والإجراءات التي اتخذت حيالها والتو�صيات التي يراها ب�ش�أنها .
 - 24العــذر املقبــول :
امل�ستنــد الــذي يقدمــه الطالــب  ،ويكــون حمــددا لأ�سبــاب غيابه كر�سالة الوايل /
ال�شيخ .
 - 25الف�صــل امل�ؤقــت :
�إيقاف الطالب عن االنتظام فـي الدرا�سة مدة حمددة ملخالفته قواعد االن�ضباط
ال�سلوكي فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 26الف�صــل النهائــي :
�إنهاء قيد الطالب نهائيا من قاعدة بيانات املدر�سة .
 - 27العـــام الدرا�ســي :
الفرتة الزمنية املحددة للدرا�سة باملدار�س  ،والتي حتدد �سنويا بقرار من الوزير .
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املــادة ( ) 2
ت�شكــل بكــل مدر�ســة بقــرار مـ ــن مديرها جلنــة ت�سمــى "جلـنة �شـ�ؤون الطـالب" برئا�ستــه ،
وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
�أ � -أحـ ـ ـ ــد م�ساع ـ ـ ـ ـ ــدي املديـ ـ ـ ـ ــر
�أع�ضاء
ب  -ثالثة من الهيئة التعليميـة
ع�ضوا
ج � -أخ�صائ ــي قواعـ ـ ــد البيانـ ــات
ع�ضوا ومقررا
د � -أخ�صائي اجتماعي �أو نف�سي
ويجوز للجنة تفوي�ض رئي�سها �أو �أحد �أع�ضائها فـي مبا�شرة بع�ض اخت�صا�صاتها املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تختــ�ص اللجنــة باملدر�سـة مبتابعـة تنفـيـذ �أحكـام هـذه الالئحـة ولهـا علـى وجـه اخل�صـو�ص
الآتي :
أ�  -تعميم امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة على �أولياء الأمور فـي بداية العام
الدرا�سي بالو�سيلة املنا�سبة .
ب  -متابعة تطبيق الإجراءات املتعلقة بقبول الطالب وت�سجيلهم وانتقالهم .
ج  -تعريف الطالب و�أولياء �أمورهم ب�أحكام هذه الالئحة .
د  -تفعيل دور �أولياء �أمور الطالب فـيما يتعلق مبعاجلة خمالفات الطالب .
هـ  -توعية الطالب و�أولياء �أمورهم ب�أهمية احرتام الطالب لقواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي .
و  -متابعة حاالت ت�أخر الطالب وغيابهم  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
ز  -متابعـة خمالفـات الطـالب لقواعـد االن�ضـباط ال�سلوكـي  ،واتخـاذ مـا يلـزم ب�ش�أنهـا
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ح  -متابعــة حــاالت الطــالب املنقطعــني ع ــن الدرا�ســة  ،واتخــاذ مــا يلزم ب�ش�أنها وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
ط  -مناق�شة تقارير درا�سة احلاالت  ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
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ي  -توثيق الك�شوف واال�ستمــارات والنمــاذج اخلا�صــة باالنتظــام الدرا�ســي واالن�ضــباط
ال�سلوكي للطالب فـي ال�سجالت وامللفات املعدة لهذا الغر�ض .
ك  -موافــاة اللجنــة باملديريــة بتقريــر ف�صلــي للمدر�ســة يت�ضمن البيانات واملعلومات
اخلا�صة ب�ش�ؤون الطالب .
ل � -أي �أعمــال أ�خـرى ذات �صلة ب�ش�ؤون الطالب تكلف بها من قبــل اللجنــة باملديريــة
�أو مدير عام املديرية .
املــادة ( ) 4
ت�شكل بكل مديرية بقرار من املدير العام جلنة ت�سمى "جلنة �ش�ؤون الطالب" برئا�سة �أحد
م�ساعديه  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
أ�  -مدير دائرة التقومي الرتبوي باملديرية (ومن فـي حكمه)
ع�ضوا
ب  -مدير دائرة الربامج التعليمية (ومن فـي حكمه)
ع�ضوا
ج  -رئي�س ق�سم تطوير الأداء املدر�سي �أو م�شرف �إداري �أول
ع�ضوا
				
د  -م�شرف �إر�شاد نف�سي
ع�ضوا
				
هـ  -م�شرف �إر�شاد اجتماعي
ع�ضوا
و  -باحث قانوين 						
ز  -رئي ـ ـ ــ�س ق�سـ ـ ــم التحليـ ــل والدرا�س ـ ــات �أو ع�ض ـ ــو فن ــي امتحانـ ــات
ع�ضوا ومقررا
		
و�شـ ـ�ؤون الط ــالب
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لإجناز مهامها .
املــادة ( ) 5
تخت�ص اللجنة باملديرية بالآتي :
أ�  -النظر فـي حاالت الطالب املخالفـني لقواعد الئحة �ش�ؤون الطالب واتخاذ ما يلزم
ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ب  -حتليل م�ؤ�شرات الأداء فـي جمال �ش�ؤون الطالب فـي املدار�س وتقدمي �أي مقرتحات
ب�ش�أنها .
ج  -متابعــة تطبيــق ه ــذه الالئحــة م ــن خ ــالل الزي ــارات امليداني ــة للمدار�س و�إعداد
التقارير وغريها .
د � -أي �أعمال �أخرى ذات �صلة ب�ش�ؤون الطالب  ،تكلف بها اللجنة من قبل مدير عام
املديرية .
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

املــادة ( ) 6
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه للنظر فـي املو�ضوعات املرفوعة �إليها  ،وال يعد
انعقادها �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،
وت�صــدر اللجنــة قراراتهــا ب�أغلبية عدد الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع  ،ويجوز �أن يح�ضر اجتماعاتها من يرى رئي�س اللجنة اال�ستعانة
به من املخت�صني فـي جماالت عملها دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 7
ال ي�سمــح للطالــب املخالــف لقواعــد االنتظــام الدرا�س ــي واالن�ضب ــاط ال�سلوك ــي املرف ــوع
مو�ضوعـه �إىل اللجنة باملديرية باالنتظام فـي الدرا�ســة حلني �صدور قرار من ذات اللجنة
فــي � أش�نــه  ،وتعد تلك الفرتة غيابا بعذر  ،ويحــق للجنــة باملدر�ســة ال�سماح للطالب  -بع ــد
مرور �أكرث من (� )7سبع ــة �أي ــام درا�سية فعلية على رفع مو�ضوعه �إىل اللجنة باملديرية -
با�ستئناف الدرا�سة ب�صورة م�ؤقتة حلني �صدور قرار اللجنة باملديرية  ،ويطبق على الطالب
ن�ص البند (�أ) من املادة ( )40من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
على اللجنة باملديرية البت فـي احلاالت الطالبية املعرو�ضة عليها وفقا الخت�صا�صاتها
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ رفعها �إليها  ،و�إخطار املدر�سة والطالب وويل �أمره
بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن الطالب  ،وللطالب وويل �أمره احلق فـي التظلم باملديرية من
القرار خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت
فـي التظلم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي املدة دون رد
مبثابة قبول للتظلم .
الف�صــل الثانــي
قبـــول الطـــالب وت�سجيلهـــم
املــادة ( ) 9
للطالب احلق فـي التعليم املجاين فـي املدار�س حتى �إمتام مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي
(ال�صف الثاين ع�شر)  ،ويكون تعليم الطالب �إلزاميا حتى �إمتام ال�صف العا�شر الأ�سا�سي .
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املــادة ( ) 10
حتدد الكثافة الطالبية فـي �صفوف املدار�س على النحو الآتي :
أ�  )30( -ثالثون طالبا فـي ال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابع .
ب  )35( -خم�سة وثالثون طالبا فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط لت�سجيل الطالب بال�صف الأول باملدار�س ما ي�أتي :
�أ � -أن يكــون الطال ــب م ــن مواليــد العــام امليــالدي امل�ستحــق لقبــول الت�سجيــل فيــه ،
و�أال يزيـد عمره على (� )7سبعــة أ�عــوام فـي الأول من �سبتمرب من العام الذي يتم
الت�سجيل فيه .
ب  -تقديــم طل ــب الت�سجي ــل مــن قبــل ولــي الأم ــر �إىل املدر�سة �إلكرتونيا عن طريق
البوابة التعليمية فـي املواعيد التي حتددها الوزارة  ،مع �أخذ املرفقات الآتية معه
�إىل املدر�سة لإمتام عملية الت�سجيل :
� - 1شهادة امليالد الأ�صلية للطالب ون�سخة منها .
� - 2صورتان �شخ�صيتان حديثتان للطالب .
 - 3ال�سجل الطبي للطالب .
 - 4تقريــر طبــي موث ــق م ــن م�ؤ�س�س ــة �صح ــية معتم ــدة ع ــن الأم ــرا�ض املزمن ــة ،
�أو �أي �إعاقات يعاين منها الطالب �إن وجدت .
 - 5ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لويل الأمر .
� - 6إقامة �سارية املفعول للمقيمني بال�سلطنة من غري �أبناء دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �شريطة �أن جتدد الإقامة فـي حالة انتهائها .
ج � -أن يكــون لــدى ولــي الأمــر والطالــب مــن غري �أبناء دول جمل�س التعــاون لــدول
اخلليج العربية بطاقة مقيم .
د � -إح�ضار ويل الأمر الطالب �إىل املدر�سة فـي �أثناء �إمتام �إجراءات الت�سجيل للت�أكد
من قابليته للتعلم .
وفـي جميــع ا ألحــوال  ،ي�شتــرط �أن تكون املدر�سة التي يتم ت�سجيل الطالب املعاقني حركيا
�أو املكفوفـني  ،مزودة باملرافق التي تخدم هذه الفئة .
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املــادة ( ) 12
يكون قبول الطــالب ذوي الإعاقــة وت�سجيلهــم ب�صفــوف الدمــج وفقــا للوائــح والقرارات
املنظمة لذلك .
املــادة ( ) 13
يكون قبول الطالب فـي املدار�س على النحو الآتي :
�أ  -يتم قبول الطالب املنقولني من �أحد ال�صفوف �إىل ال�صف الذي يليه مبا�شرة .
ب  -الطالب الباقون للإعادة فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر  ،يتم
قبولهم بال�صفوف الباقني فـيها وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة
العامة لتقومي تعلم الطالب التي ت�صدرها الوزارة .
ج  -الطالب املنقولون من ال�صفوف ( )11-2وانقطعوا عن موا�صلة الدرا�سة بال�صف
التايل بعذر مقبول مدة ال تزيد على عام درا�سي  ،يتم قبولهم بال�صف املنقولني
�إليه �شريطة �أال تزيد �أعمارهم �أكرث من عامني على �أعمار �أقرانهم بال�صف ذاته .
د  -الطالب املحولون من املدار�س اخلا�صة �إىل املدار�س احلكومية خالل الفرتة التي
حتددها الوزارة  ،يتم قبولهم بال�صفوف النظرية لل�صفوف املحولني منها .
هـ  -الطالب القادمون من مدار�س خــارج ال�سلطنــة  ،يتــم قبولهــم وفقــا لل�ضوابــط
الواردة فـي املادة ( )14من هذه الالئحة .
و  -الدار�سون العمانيون بنظام تعليم الكبار �أو الدرا�ســات احلرة  ،يتم قبولهم بال�صفوف
امل�ستوفــني ل�شـ ــروط القبـ ــول به ــا �شريطــة �أال تزيـ ــد �أعمارهـ ــم �أكث ــر مــن عامـني
على �أعمار �أقرانهم بال�صف ذاته .
ز  -الأطفال الذين مل يلتحقوا بالدرا�سة وتزيد �أعمارهم على �سن القبول بال�صف
الأول  ،يتم ت�سجيلهم وقبولهم بال�صف املنا�سب لأعمارهم مع و�ضع خطة عالجية
منا�سبة لهم ال تقل عن ف�صل درا�سي واحد .
ح  -الطالب غري العمانيني امل�سجلون باملدار�س الدولية  ،يتم قبولهــم بال�صفــوف
النظرية لل�صفوف املقيدين وامل�ستوفـني �شروط القبول بهــا بع ــد مواف ــقة دائــرة
ال�شهادات وامل�ؤهالت الدرا�سية بالوزارة .
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املــادة ( ) 14
دون الإخالل ب�شرط ال�سن املقرر للت�سجيل بال�صف الأول  ،يكون قبول الطالب القادمني
مـن خـارج ال�سلطنـة بطلـب يقـدم مـن ولـي الأمـر �إىل دائرة التقومي الرتبوي باملديرية -
ق�سم التقومي بالإدارة  ،ووفقا للقواعد الآتية :
�أ � -إح�ضــار نتيجــة �أو تقريــر �أداء الطالــب معتمــدا وم�صدقــا علي ــه مــن قبـ ــل وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنــة عم ــان �أو م ــا يق ــوم مقامهــا
ف ــي الدول ــة املعني ــة � ،أم ــا بالن�سب ــة للطــالب القادمــني مــن دول جمل ــ�س التعــاون
لدول اخلليــج العربية  ،فـيكتفى باعتماد النتيجة �أو تقرير �أداء الطالب مــن وزارة
الرتبية والتعليم بدولهم .
ب  -ي�سجل الطالب القادم من مدر�سة عربية خارج ال�سلطنة بال�صف النظري لل�صف
املقيد به فـي الدولة  /املدر�سة القادم منها م�ؤقــتا حلــني احلــ�صول علــى موافقــة
الدائرة املخت�صة باملديرية التعليمية علــى ت�سجيل ــه � ،شريط ــة توقي ــع ويل الأمر
على ما يفـيد علمه بقرار قيد ابنه  /ابن ــته من عدمه وفقا لر�أي اجلهة املخت�صة .
ج  -ال يجــوز ت�سجيل الطالب الـقادم م ــن مدر�س ــة غي ــر عربي ــة �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة اجلهة املخت�صة فـي الوزارة .
د  -فـي حال تقدم ويل �أمر الطالب بطلب لاللتحاق ب�إحدى املدار�س احلكومية بعد
مــرور �أكثــر م ــن (� )2شهريــن مــن بــدء الدرا�سة  ،عليه تقدمي ما يثبت انتظامه
بالدرا�سة فـي مدر�سته بالدولة القادم منها خالل الفرتة التي ق�ضاها بتلك املدر�سة ،
�أو �أن عدم انتظامه بالدرا�سة بها كــان بعــذر مقبــول  ،علــى �أن يكــون امل�ستنــد امل�ؤيــد
لذلك معتمدا وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة
�سلطنة عمان �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة القادم منها � ،أما بالن�سبة للطالب
القادمني من دول جمل�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة فـيكتف ــى باعتــماده
من وزارة الرتبية والتعليم بدولهم .
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هـ  -يكون ت�سجيل الطالب الذي انقطع عن الدرا�سة فـي العام ال�سابق على قدومه
�إىل ال�سلطن ــة بال ــ�صف النظ ــري ل�صفــه � ،شريطة تقدميه ما يثبت �أن انقطاعه
عن الدرا�سة بالدولة القادم منها كان بعذر مقبول  ،على �أن يكون امل�ستند معتمدا
وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنة عمان
�أو ما يقوم مقامها بالدولة القادم منها � ،أما بالن�سبة للطالب القادمني من دول
جملــ�س التعــاون ل ــدول اخلليــج العربيــة  ،فـيكتفى باعتمــاده م ــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم بدولهــم  ،على �أن يكـون عمـر الطالـب منا�سبـا لعمـر �أقرانـه بال�صـف
املراد الت�سجيل به .
و  -يتم قبول الطالب القادمني من دول ينتهي العام الدرا�سي بها مع بداية الف�صل
الدرا�سي الثاين فـي ال�سلطنة على النحو الآتي :
 - 1ال�صفوف من ( )4-1من الأول �إىل الرابع يتم قبول الطالب فـي ال�صف التايل
لل�صــف الــذي در�ســه � ،شريطــة منا�ســبة عمره لل�صف الدرا�سي املنقول �إليه ،
مع احت�ساب درجة الف�صل الدرا�سي الثاين كنتيجة نهائية للطالب .
 - 2ال�صفوف من ( )11-5من اخلامـ�س �إلــى ال ـحـادي ع�ش ـ ــر يتـ ـ ــم قب ـ ــول الطال ــب
فـي ال�صف التايل لل�صف الذي �أمته بنجاح � ،شريط ــة منا�سبة عم ــره لل�صــف
الدرا�سي املقبول به على �أن يقدم امتحان الف�صل الدرا�سي الأول فـي موعد
الدور الثاين .
 - 3فـي حالة عدم منا�سبة عمر الطالب لل�صف الدرا�سي املنقول �إليه  ،يكون لدى
الطالب خياران � :إما القبول فـي ال�صف نف�سه الــذي �أنه ــاه  ،و�إم ــا االنتظ ــار
�إىل العام الدرا�سي القادم ليتم قبوله فـي ال�صف الالحق .
ز  -الطالــب القــادم مــن دولة �سلمها التعليمي �أقل عن ( )12اثنتي ع�شرة �سنة  ،يتم
قبوله فـي ال�صف التايل لل�صف الذي �أمته بنجاح � ،شريطة منا�سبة عمره لل�صف
املقبول به  ،وفـي حالة عدم منا�سبة عمره  ،يتم ت�سجيله فـي ال�صف املنا�سب لعمره .
-11-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

ح  -علــى الطالــب بال�صـ ــف الثانـ ــي ع�شـ ــر  ،القادم �إىل ال�سلطنة بعــد انتهــاء الف�صــل
الدرا�سي الأول  ،تقدمي امتحانات ذلك الف�صل فـي موعد الدور الثاين .
ط  -علــى الطال ــب بال�صفــوف م ــن ( )11-5م ــن اخلامــ�س �إلـى احل ــادي ع�شــر  ،القــادم
�إىل ال�سلطنــة بعــد انتهــاء الفــ�صل ال ــدرا�سي الأول  ،وليــ�س لديه نتائج ملواد ذلك
الف�صل  ،تقدميها فـي موعد الدور الثاين .
املــادة ( ) 15
ف ــي حال ــة زي ــادة �أو نقــ�صان عمــر الطالــب عــن ال�ســن املحــدد لكل �صف درا�سي يتم �إحالة
مو�ضوعه �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،للنظر فـي حالتــه وفقــا لل�ضوابط وال�صالحيات
املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يجوز للجنة باملديرية  -بناء على طلب موقع من الطالب وويل �أمره  ،وبعد التن�سيق مع
مدير املدر�سة املعنية � -إعادة ت�سجيل الطالب املف�صول نهائيا خالل العام الدرا�سي التايل
النتهاء ت�سجيله وملرة واحدة بال�صف الدرا�سي ذاته � ،شريطة �أال يزيــد عمــره علــى احلــد
الأعلى لأعمار �أقرانه بال�صف ذاته .
الف�صــل الثالــث
انتقــــال الطـــــالب
املــادة ( ) 17
يكون انتقال الطالب من مدر�سة �إىل مدر�سة �أخرى داخل املحافظة بناء على طلب من ويل
الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يقدم ويل الأمر طلب النقل �إىل املدر�سة التي يرغب فـي نقل الطالب �إليها .
ب  -علــى �إدارة املدر�ســة املطلــوب نقل الطالب �إليها درا�سة الطل ــب للت�أك ــد من �صحة
ت�سجيل �أو قبول الطالــب بال�ص ــف املعن ــي  ،ومن قيام الطالــب امل�ســجل بال�صــف
العا�شر بتحدي ــد اختياراتــه مــن امل ــواد الدرا�سي ــة  ،وت�سلي ــم ول ــي الأمــر موافقــة
املدر�سة على نقله بعد الت�أكد من هوية ويل الأمر .
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املــادة ( ) 18
يكــون انتقــال الطالــب مــن مدر�ســة �إلــى نظريتهــا ف ــي حمافظــة �أخــرى بنــاء علــى طلــب
ويل الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يق ــدم ول ــي ا ألم ــر طــلب النــقل �إىل املدر�سة التي يرغب فـي نقل الطالب �إليها ،
وعلى �إدارة املدر�سة املطلوب نقل الطالب �إليــها درا�سة الطلب للت�أكد مــن �صح ــة
ت�سجيل �أو قبول الطالب بال�صف املعني  ،ومن قيام الطال ــب امل�سج ــل بال�ص ــف
العا�شر بتحدي ــد اختياراتــه م ــن امل ــواد الدرا�سي ــة  ،وت�سليـ ــم ول ــي الأمــر موافق ــة
املدر�سة على نقله بعد الت�أكد من هوية ويل الأمر .
ب  -يجوز انتظام الطالب فـي املدر�سة املطلوب النقل �إليها ب�صفة م�ؤقتة حلني ا�ستكمال
�إجراءات نقله .
املــادة ( ) 19
يكون انتقال الطالب املنقول من مدر�سة خارج ال�سلطنة �إىل �إحدى املدار�س بال�سلطنة بناء
على طلب ويل الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يقوم ويل الأمر باعتماد ا�ستمارة نقل الطالب �أو ال�شهادة الدرا�سية والت�صديق
عليها من الوزارة ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنة عمان فـي الدولة القادم منها
�أو م ــن يقــوم مقامه ــا  ،ما عــدا الطــالب �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية القادمني من دول جمل ــ�س التعــاون  ،فـيكتفى باعتماد ال�شهادة من وزارة
الرتبية والتعليم بدولهم .
ب  -على اجلهة املخت�صة باملديرية املنقول �إليها الطالب بعد مراجعة البيانات الواردة
فـي اال�ستمارة ومرفقاتها  ،ت�سليمها لويل الأمر لت�سليمها �إىل املدر�سة املنقول
�إليها .
ج  -يجوز انتظام الطالب فـي املدر�سة املطلوب النقل �إليها ب�صفة م�ؤقتة حلني ا�ستكمال
�إجراءات نقله على النحو املبني فـي البندين (�أ  ،ب) من هذه املادة .
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املــادة ( ) 20
يكون انتقال الطالب من مدر�سة داخل ال�سلطنة �إىل خارجها  ,وفق الإجراءات الآتية :
�أ  -يقــوم ويل الأمر باعتماد ا�ستمارة نقل الطالب �أو ال�شهادة الدرا�سية والت�صديق
عليـ ـه ــا م ــن ال ــوزارة ووزارة اخلارجي ــة بال�سلـط ــنة و�سف ــارة الدول ــة املغ ــادر �إليه ــا
�أو من يقوم مقامها وفقا لنظام الدولة املنتقل �إليها .
ب  -ف ــي ح ــال انتق ــال الطالب من �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليــج العربيــة
�إىل �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ,فـيكتفى باعتماد ال�شهادة
من الوزارة .
الف�صـــل الرابـــع
الـــزي املدر�ســـي
املــادة ( ) 21
على الطالب االلتزام بالزي املدر�سي  ،والزي املقرر ملادة الريا�ضة املدر�سية املن�صو�ص عليهما
فـي املادتني ( 22و  )23من هذه الالئحة  ،ويحظر عليهم احل�ضور �إىل املدر�سة بزي مغاير ،
وتعد خمالفة ذلك �إخالال بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي .
املــادة ( ) 22
يتكون الزي املدر�سي للطالب الذكور فـي ال�صـفوف ( )12-1مــن الأول �إلــى الثانــي ع�شــر
من الد�شدا�شة العمانية البي�ضاء  ،والكمة العمانية ب�ألوانها �أو امل�صر  ،والنعال �أو احلذاء
مع اجلوارب .
املــادة ( ) 23
يتكــون الــزي الريا�ضــي للطــالب الذكــور مــن القميــ�ص الريا�ضــي  ،وال�ســروال الريا�ضــي
الق�صري �أو الطويل  ،واجلوارب الريا�ضية واحلذاء الريا�ضي .
املــادة ( ) 24
يكون الزي املدر�سي للطالبات على النحو الآتي :
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أ�  -بالن�سبة للطالبات فـي ال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابع الأ�سا�سي من املريول
العنابي  ،وال�سروال (البنطال) الأبي�ض  ،واللحاف الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء ،
واحلذاء الأ�سود .
ب  -بالن�سبة للطالبات فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر من املريول
الأزرق النيلي  ،والقمي�ص الأبي�ض  ،وال�سروال (البنطال) الأبي�ض  ،واللحاف
الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء  ،واحلذاء الأ�سود .
املــادة ( ) 25
يتكــون الـ ــزي الريا�ض ــي للطالب ــات فـ ــي ال�صف ــوف ( )12-1م ــن الأول �إل ــى الثان ــي ع�ش ــر
مــن ال�س ــروال (البنط ــال) الأبيــ�ض  ،والتنورة البي�ضاء  ،والقمي�ص الأبي�ض  ،واللحاف
الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء  ،واحلذاء الريا�ضي .
الف�صــل اخلامــ�س
االنتظــام الدرا�ســي للطــالب
املــادة ( ) 26
علــى الطالـ ــب االلتـ ــزام باالنتظ ــام فـ ــي الدرا�س ــة ط ــوال الع ــام الدرا�ســي  ،ويع ــد الت�أخــر
فـي احل�ضور �أو الغياب �أو االنقطاع �إخالال بقواعد االنتظام الدرا�سي .
املــادة ( ) 27
يعد الطالب مت�أخرا �إذا ح�ضر بعد بداية اليوم الدرا�سي (الطابور) بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 28
على اللجنة باملدر�سة الإ�شراف على توثيق حاالت ت�أخر الطالب وفقا للملحق رقم ()2
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
فـي حال ت�أخر الطالب بدون عذر مقبول  ،تقوم اللجنة باملدر�سة باتخاذ الإجراءات الآتية :
أ�  -ن�صح الطالب �شفويا �إذا ت�أخر للمرة الأوىل ويثبت ذلك بال�سجالت املدر�سية وفق
امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ب  -ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الثانية .
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ج  -تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الثالثة .
د � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الرابعة  ،مع �أخذ تعهد على الطالب وويل �أمره بالتزام الطالب بقواعد االنتظام
الدرا�سي وفقا للملحق رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة .
هـ  -درا�سة حالة الطالب �إذا كان الت�أخر للمرة اخلام�سة .
املــادة ( ) 30
يعد ت�أخر الطالب بدون عذر مقبول  ،بعد املرة اخلام�سة غيابا ليوم درا�سي كامل .
املــادة ( ) 31
يعد الطالب متغيبا �إذا :
أ�  -غاب يوما درا�سيا كامال .
ب  -غاب ح�صة درا�سية واحدة خالل اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 32
على اللجنة باملدر�سة الإ�شراف على توثيق حاالت غياب الطالب فـي �ضوء ما يثبته معلمو
وفنيو و�إداريو املدر�سة فـي هذا ال�ش�أن وذلك وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 33
فـي حال غياب الطالــب فــي ال�صفــوف ( )12-1مــن الأول وحتـى الثانــي ع�شــر بــدون عذر
مقبول تقوم اللجنة باملدر�سة باتخاذ الإجراءات الآتية :
�أ  -ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الغياب ملدة ()2
يومني مت�صلني �أو منف�صلني خالل العام الدرا�سي .
ب  -تنبيــه الطالــب وفــقا للملح ــق رقــم ( )4املرفــق بهــذه الالئحـ ــة � ،إذا كــان الغي ــاب
ملدة ( )5خم�سة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل العام الدرا�سي .
ج � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الغياب ملدة ()8
ثمانية �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل العام الدرا�سي  ،و�أخذ تعهد على الطالب
وويل �أمره بالتـزام الطالـب بقواعـد االنتظـام الدرا�ســي وفقــا للملحــق رقــم ()6
املرفق بهذه الالئحة .
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د  -درا�ســة حال ــة الطالــب �إذا كــان الغياب ملدة ( )10ع�شرة �أيام منف�صلة خالل العام
الدرا�سي .
هـ  -رفــع مو�ضــوع الطالـب �إلـى اللجنـة باملديريـة مع �إبالغ ويل �أمره  ،وفقا للملحق
رقم ( )8املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك التخاذ القرار املنا�سب وفق الرتتيب الآتي :
� - 1إذا كان الغياب ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�ســيا منف�صلــة يتــم تخفـي ــ�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
� - 2إذا و�صــل الغياب �إىل ( )30ثالثني يوما درا�سيا منف�صلة يتم حرمان الطالب
مــن دخــول امتحــان ف�صل درا�سي  ،مع ال�سماح بدخول امتحان الدور الثاين
املقرر لل�صف الدرا�سي ذاته .
� - 3إذا و�صل الغياب �إىل ( )45خم�سة و�أربعني يوما درا�سيا منف�صلة  ،ف�إنه يتم
احلرمان من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�سي فـي الدور الأول والثاين
واعتبار الطالب را�سبا فـي �صفه .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز اتخاذ الإجراءات الواردة فـي البند (هـ) على طلبة ال�صفوف
من ( )4-1الأول �إىل الرابع .
املــادة ( ) 34
يعد الطالب منقطعا عن الدرا�سة �إذا تغيب عن املدر�سة ملدة ( )10ع�شرة �أيام درا�سية مت�صلة
بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 35
تتخذ حيال الطالب املنقطع عن الدرا�سة الإجراءات الآتية :
�أ  -على اللجنة باملدر�سة تكليف �أحد �أع�ضائها مبرافقة �أحد �أع�ضاء جمل�س الآباء/
الأمهات  -بح�سب الأحوال  -باملدر�سة لزي ــارة الطالــب وويل �أمره بالتن�سيق مع
رئي�س جمل�س الآباء والأمهات  ،حلثهما على عودة الطالب لالنتظام فـي الدرا�سة ،
و�إعــداد تقري ــر بنتيجــة الزيــارة وفقــا للملحــق رق ــم ( )9املرفــق بهــذه الالئحــة .
ويجـ ــوز للجـ ـنــة باملدر�س ـ ــة التن�سي ـ ــق م ــع ال�شيـ ــخ �أو الر�شي ـ ــد فـ ــي ه ـ ــذا ال�شـ ـ ـ�أن ،
وفـي حال رفــ�ض ولـي الأم ــر التجــاوب مــع اللجنــة  ،يتــم رفــع املو�ضــوع �إىل رئيــ�س
جمل�س الآباء والأمهات باملدر�سة  ،وتعتد اللجنة باملدر�سة مبا يتو�صل �إليه جمل�س
الآباء والأمهات ب�ش�أن الطالب .
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ب  -فـي حال عدم انتظام الطالب فـي الدرا�سة يرفع مو�ضوعه من قبل اللجنة باملدر�سة
�إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك التخاذ
القرار املنا�سب وفق الآتي :
�أوال  :طالب ال�صفوف ( )9-5من اخلام�س �إىل التا�سع وفق الرتتيب الآتي :
� - 1إذا كان االنقطاع ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا مت�صلة يتم تخفـي�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
� - 2إذا و�ص ــل االنقطـ ــاع �إلـ ــى ( )30ثالثــني يومــا درا�ســيا مت�صــلة ف�إنــه يحرم
الطالب من دخول امتحان ف�صل درا�ســي مــع ال�سماح ل ــه بدخــول امتحان
الدور الثاين املقرر لل�صف الدرا�سي ذاته .
� - 3إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )45خم�سة و�أربعني يوما درا�سيا مت�صل ــة ف�إنه يحرم
الطالب من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�سي فـي الدور الأول والثاين
واعتباره را�سبا فـي �صفه .
 - 4فـي حالة ا�ستمرار انقطاع الطالب للعام الدرا�سي الثاين على التوايل يرفع
ا�سمه �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،ليتم ب�ش�أنه الآتي :
أ� � -إذا كان عمر الطالب �أقل من ( )18ثماين ع�شرة �سنة  ،يتم �إخفاء ا�سمه
من البوابة التعليمية دون ف�صله مع �أحقيته فـي العودة �إىل الدرا�سة
خــالل (� )2سنتني من انقطاعه فقط � ،شريطــة �أال يتجـاوز عــمره احلد
الأعلى للعمر املحدد لذات ال�صف بناء على طلب مقدم من ويل �أمره .
ب � -إذا كان عمر الطالب ( )18ثماين ع�شرة �سنة ف�أعلى  ،يتــم �إنهــاء قيــده
من الدرا�سة مع �أحقيته بالت�سجيل فـي تعليم الكبار فـي العام الدرا�سي
التايل لف�صله .
ثانيا  :طالب ال�صفوف ( )12 -10العا�شر �إىل الثاين ع�شر وفق الرتتيب الآتي :
�	- 1إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا مت�صلة يتم تخفـي�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
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� -2إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )30ثالثني يوما درا�سيا مت�صلة ف�إنه يحرم الطالب
من دخول امتحان ف�صل درا�سي مع ال�سماح له بدخول امتحان الدور الثاين
املقرر لذات ال�صف الدرا�سي .
�	-3إذا و�صل االنقطاع �إلــى ( )45خم�سة و�أربعــني يومــا درا�ســيا مت�صلــة  ،ف�إنــه
يتم ف�صــل الطالــب نهائيــا من التعليم النظامي مع ال�سمــاح لــه بالت�سـجيل
باملدار�س اخلا�صة �أو بنظام تعليم الكبار فـي العام الدرا�سي التايل لف�صله .
ج  -يحق للطالب املف�صول نهائيا ب�سبب االنقطاع �أن يعاد قيده بذات ال�صف فـي العام
الدرا�سي التايل وملرة واحدة فقط فـي حالة منا�سبة عمره لل�صف املعاد قيده به ،
وذلك بناء على طلب يتقدم به ويل �أمره �إىل رئي�س اللجنة باملديرية على �أن ي�ؤخذ
تعهد عليه باالنتظام واالن�ضباط فـي الدرا�سة .
د  -فـي حالة انقطاع الطالب بال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابــع مــدة تزي ــد
علــى ف�صــل درا�سي كامل  ،يحال مو�ضوعه �إىل اللجنة باملديرية للبت ب�ش�أنه وفقا
لل�ضوابط املعتمدة من الوزارة .
هـ  -يجــوز ت�أجيل درا�سة الطالب بال�صفوف ( )12-1من الأول �إىل الثاين ع�شر الذي
لديه ظروف مر�ضية  ،بعد �إح�ضار امل�ستندات الطبية من اجلهات الر�سمية املعتمدة
والتي تو�ضح عدم مقدرت ــه عل ــى موا�صل ــة الدرا�س ــة ف ــي ذلك ال ــعام  ،وفـي حالة
طلبه العودة �إىل الدرا�سة  ،يتم تقدمي الطلب �إىل اجلهة املخت�صة باملديرية .
الف�صــل ال�ســاد�س
االن�ضبــاط ال�سلوكــي للطــالب
املــادة ( ) 36
على �إداريي ومعلمي وفنيي املدر�سة توثيق حاالت خمالفة الطالب لقواعد االن�ضباط
ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 37
على �إداريي ومعلمي وفنيي املدر�سة حتويل ا�ستمارات الطالب املخالفـني لقواعد االن�ضباط
ال�سلوكي �إىل اللجنة باملدر�سة وفقا للملحق رقم ( )12املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 38
على اللجنة باملدر�سة القيام بالآتي :
 - 1توثي ـ ــق حـ ــاالت خمالفــة الطـ ــالب لقواعـ ــد االن�ضبــاط ال�سلوكــي وفقــا للملحــق
رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
� - 2إخطار اجلهات املخت�صة واملديرية فـي حالة وجود �شبهة ارتكاب جرمية جزائية .
املــادة ( ) 39
علــى اللجنــة باملدر�ســة فــي حــال خمالفــة الطــالب لقواعــد االن�ضبــاط ال�سلوكي  ،اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة على النحو الآتي :
أ�  -ن�صــح الطالــب وفقــا للملحــق رقــم ( )3املرف ــق به ــذه الالئح ــة فــي حــال ارتكابــه
�أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1الإخالل بنظام الطابور �أو احل�ص�ص الدرا�سية �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 2عدم االلتزام بالزي املدر�سي .
 - 3العبث مبرافق املدر�سة وو�سائل النقل املدر�سية .
 - 4الإ�ساءة بالقول �إىل �أحد زمالئه .
 - 5عدم املحافظة على النظافة �أو املظهر ال�شخ�صي  ،كارتداء الأقراط والأ�ساور ،
وعــمل الو�ش ــم وق�ص ــات ال�شع ــر  ،و�إطالــة ال�شعر للذكور  ،وا�ستخدام م�ساحيق
التجميل للإناث .
 - 6عدم االلتزام ب�إح�ضار الكتب والدفاتر والأدوات املدر�سية واملالب�س الريا�ضية .
 - 7عــدم مراعــاة االحتــرام الواجب فـي التعامل مع معلمي وفنيي و�إداريي املدر�سة
وزوارها .
 - 8تناول امل أ�ك ــوالت �أو امل�شروب ــات ف ــي غي ــر الوق ــت املخ�ص ــ�ص � ،أو م�ضغ العلكة
(اللبان) وغريها مما ي�سبب �ضررا ب�صحة الطالب �أو املبنى املدر�سي .
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 - 9النوم فـي �أثناء احل�ص�ص �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 10عدم املحافظة على نظافة الف�صل وغريه من مرافق املدر�سة .
 - 11الإهمال فـي �أداء الواجبات �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 12عدم الإن�صات لتوجيهات املعلم .
 - 13الت�سبب فـي الإزعاج بالقرب من ال�صفوف الدرا�سية .
 - 14عدم االلتزام ب�ضوابط ا�ستخدام و�سائل النقل املدر�سية .
 - 15القيام ب�أي �سلوك يخالف الآداب والنظام العام .
ب  -تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة فـي حــال ارتكابــه �أي ــا
من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكـرار أ�حـد ال�سلوكيـات املن�صـو�ص عليهـا فـي البنـد ( أ� ) مـن هـذه املـادة للمـرة
الثانية .
 - 2تزوير �أحد املحررات املدر�سية .
 - 3تزوير توقيع ويل �أمره .
ج � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة  ،و�أخذ تعهد على الطالب
وويل �أمره بالتزام الطالب بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكــرار أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي البند ( أ� ) من هذه املادة للمرة
الثالثة �أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )3،2من البند (ب)
من هذه املادة للمرة الثانية .
 - 2ال�شجار وتهديد زمالئه .
 - 3االعتداء ب�ألفاظ نابية على �أحد زمالئه .
 - 4اال�ستيالء على املتعلقات ال�شخ�صية لزمالئه .
-21-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

د � -إعداد تقرير ملخ�ص عن حالة الطالب فـي حال �إتيانه �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص
عليها فـي البنــد (�أ) مــن هذه املادة للمرة الرابعة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص
عليــها فــي البنــد (ب) للمــرة الثالثــة � ،أو �أح ــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليه ــا ف ــي
البـنـد (ج) من هذه املادة للمرة الثانيـة  ،التخـاذ ا إلجـراءات وفـق امللحـق رقــم ()16
املرفق بهذه الالئحة .
هـ  -ف�صل الطالب م�ؤقتا مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام درا�سية فعلية وفقا للملحق
رقم ( )14املرفق بهذه الالئحة  ،و�أخذ تعهد على الطالب وويل �أمره بعد انتهاء
مدة الف�صل بالتزام الطالب بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تك ــرار �أحـد ال�سلوكيـات املن�صـو�ص عليهـا فـي البنـد (�أ) مــن هــذه امل ــادة للمـرة
اخلام�سة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليهــا فـي البنــد (ب) مــن هــذه املادة
للمــرة الرابعــة � ،أو أ�حــد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه
املادة للمرة الثالثة  ،وذلك بعد اتخاذ الإجــراء املن�صــو�ص عليــه فـي البند (د)
من هذه املادة .
� - 2إح�ض ــار الأجه ـ ــزة ال�سمعي ـ ــة والب�صري ـ ــة كاله ــواتــف النقالـ ــة والكامي ــرات
وامل�سجالت وغريها فـي غري الأغرا�ض التعليمية .
� - 3إ�ساءة ا�ستخدام احلا�سب الآيل فـي املدر�سة .
 - 4حي ــازة �أو تـ ــداول �أو ا�ستعمـ ــال �أي مــواد �ضــارة كالكربيــت والألعــاب الناريــة
والأدوات احلادة وغريها .
 - 5االعتداء على زمالئه و�إيذائهم بدنيا .
 - 6الكتابة على جدران املدر�سة .
 - 7الهروب من املدر�سة .
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و  -رفع مو�ضوع الطالب �إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه
الالئحة  ،لإ�صدار قرار بف�صله م�ؤقتا مدة ال تقل عن ( )5خم�سة �أيام  ،وال تزيد
عل ــى ( )10ع�شــرة أ�ي ــام درا�سيــة فعلي ــة  ،م ــع �أخذ تعهد عليه وويل �أمره بااللتزام
بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي بعد انق�ضاء م ــدة الف�صــل وفق ــا للملح ــق رق ــم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
� - 1أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند ( �أ ) من هذه املادة للمرة ال�ساد�سة
�أو أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليــها فـي البند (ب) من هذه املادة للمرة
اخلام�سة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه املادة
للمرة الرابعة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ) من هذه
املادة للمرة الثانية .
 - 2تعمــد الإ�ســاءة بالق ــول �أو الفعل �أو التحري�ض �إىل الرموز الوطن ــية  ،ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 - 3عدم احرتام الدين والتقاليد والإرث الثقافـي فـي املجتمع العماين .
 - 4الرتويج للأمور املذهبية �أو �أي �أفكار من �ش�أنها الت�أثري على وحدة املجتمع
وقيمه .
 - 5الإخالل بنظم �سري االمتحانات .
 - 6الإ�ساءة بالقول �إىل موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي و�سائل النقل
املدر�سية �أو زوار املدر�سة �أو غريهم .
� - 7إتالف متعلقات �أي من زمالئه �أو موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي
و�سائــل النــقل املدر�سيــة و�إت ــالف مراف ــق املدر�ســة  ،وفـي تلك احلاالت يلزم
الطالب وويل �أمره ب�إ�صالح ما مت �إتالفه �أو دفع ثمنه للمدر�سة  ،وفقا حلكم
البند رقم ( )12من امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 8التدخني �أو تناول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو احل�ضور �إىل املدر�سة حتت
ت�أثريها .
 - 9التحري ـ ــ�ض عل ــى إ�ث ـ ــارة الفو�ض ــى �أو الإ�ضـ ــراب �أو االعت�صـ ــام �أو غي ــر ذل ــك
�أو امل�شاركة فـيها .
 - 10التحري�ض على االعتداء اجلن�سي �أو االعتداء البدين على �أحد زمالئه داخل
املدر�سة .
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ز  -رفع مو�ضوع الطالب �إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه
الالئحة  ،لإ�صدار قرار بنقله ت�أديبيا �إىل مدر�سة �أخرى �إذا كان م�سجال بال�صفوف
( )9-5من اخلام�س �إىل التا�سع  ،وحتويله �إىل نظام تعليم الكبار �إذا كان م�سجال
بال�صف ــوف ( )12-10م ــن العا�ش ــر �إل ــى الثانــي ع�شر  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا
من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكرار �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (و) من هذه املادة للمرة
الثانية �أو املن�صو�ص عليها فـ ــي البن ــد (هــ) م ــن ه ــذه امل ــادة للم ــرة الثالث ــة ،
�أو املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه املادة للمرة اخلام�سة � ،أو املن�صو�ص
عليه ــا ف ــي الب ــند (ب) م ــن هذه املادة للمرة ال�ساد�سة � ،أو املن�صو�ص عليها
فـي البند ( أ� ) من هذه املادة للمرة ال�سابعة .
 - 2االعتداء على موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي و�سائل النقل املدر�سية
و�إيذائهم بدنيا .
 - 3ارتكاب االعتداء اجلن�سي �أو البدين على �أحد زمالئه داخل املدر�سة �أو امل�ساهمة
فـيه .
 - 4الرتويج لتناول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بني زمالئه داخل املدر�سة .
ح  -رفع مو�ضوع الطالب املقيد بال�صفوف ( )12-10من العا�شر �إىل الثان ــي ع�ش ــر ،
�إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه الالئحة  ،لإ�صدار قرار
بف�صله نهائيا  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكــرار أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص علــيها فـي البند (ز) من هذه املادة للمرة
الثانية .
 - 2تكرار �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليــها ف ــي البنــد (و) من هذه املادة للمرة
الثالثة .
 - 3تكــرار أ�ح ــد ال�سلوكيــات املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ) من هذه املادة للمرة
الرابع ــة � ،أو املن�ص ــو�ص عليهــا فـي البند (ج) من هذه املادة للمرة اخلام�سة ،
�أو املن�صو�ص عليها فـي البند (ب) من هذه املادة للمرة ال�ساد�سة � ،أو املن�صو�ص
عليها فـي البند (�أ) من هذه املادة للمرة الثامنة .
ط  -التوا�صل مع اجلهات املخت�صة ب�ش�أن احلاالت التي ت�ستدعي ذلك  ،وتقدرها اللجنة
باملديرية .
-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

املــادة ( ) 40
مع مراعاة م�صلحة الطالب بعد درا�سة وافـية وفـي �ضوء �إمكانيات املدر�سة  ،يكون تنفـيذ
الف�صل امل�ؤقت من قبل اللجنة باملدر�سة باتباع �أحد الإجراءين الآتيني :
أ�  -ال�سماح للطالب باحل�ضور �إىل املدر�سة وتنفـيذه لربنامج يت�ضمــن �إلزامــه بق�ضــاء
ما يعادل ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من اليوم الدرا�سي فـي �أداء �أن�شطة وواجبات
باملكان املخ�ص�ص لذلك حتت �إ�شراف �إدارة املدر�سة  ،وق�ضاء باقي اليوم فـي تلقي
جل�سات �إر�شادية  ،مع تطبيق برنامج تعديل ال�سلوك ب�ش�أنه من قبل الأخ�صائي
االجتماعي �أو الأخ�صائي النف�سي .
ب  -عدم ال�سماح للطالب بدخول املدر�سة طوال مدة ف�صله .
املــادة ( ) 41
فـ ــي حال إ�ي ــداع الطال ــب إ�حــدى دور املالحظة �أو التوجيــه �أو الإ�ص ــالح ف�إنه يتم التن�سيق
مــع اجلهــة املخت�صــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة لتحويــل الطالــب �إلــى �إحــدى املــدار�س
املخ�ص�صة لهذه الفئة .
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ملحــق رقــم ()1

�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
قواعـد االنتظـام واالن�ضبـاط الطالبـي
الفا�ضل  :ويل �أمر الطالب /الطالبة  .............................................. :املحرتم
حتية طيبة  ...وبعد ،،،
�إميانا بدوركم امللمو�س فـي رعاية �سلوك �أبنائكم وتقوميه  ،ومتابعتكم امل�ستمرة مل�ستوى حت�صيلهم
الدرا�سي مبا يحقق لهم اال�ستقرار والتكيف مع البيئة املدر�سية  ،ولتحقيق دميومة ال�شراكة الرتبوية
والتعليمية بني البيت واملدر�سة فـي �إعداد �أبنائنا الطالب خلدمة جمتمعهم ووطنهم  ،ت�أمل �إدارة
املدر�سة منكم الرجوع �إىل البوابة التعليمية مبوقع وزارة الرتبية والتعليم لالطالع على �إجراءات
الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية وق ــراراتهـ ــا املتعلق ــة باالنتظ ــام الدرا�س ــي واالن�ضب ــاط
ال�سلوكي  ،بالإ�ضافـة �إىل حــث ابنكم /ابنتكم وتعويده  /تعويدها على القواعد ال�سلوكية الآتية :
 - 1االنتظـام عند ركوب و�سائل النقل املدر�سية  ،والتزام الهدوء فـي �أثناء �سريهـا فـي الطريق .
 - 2الو�صول فـي الوقت املحدد لبدء اليوم الدرا�سي وامل�شاركة فـي الطابور املدر�سي .
 - 3االنتظام والهدوء فـي �أثناء الطابور املدر�سي  ،وترديد الن�شيد الوطني باحرتام وب�صوت وا�ضح .
 - 4االن�ضباط فـي احل�ص�ص الدرا�سية  ،وجتنب اخلروج منها بغري ا�ستئذان .
 - 5و�ضع كتبه و�أدواته الدرا�سية فـي حقيبته املدر�سية �أو ما مياثلها .
 - 6املحافظ ــة على نظافتــه ال�شخ�صية املتمثلة فـي تنظي ــف الأ�سن ــان واال�ستحمــام ب�ص ــورة يومية ،
ونظافة املالب�س  ،وق�ص الأظافر وال�شعر .
 - 7االلتزام بالزي املدر�سي املحدد وفق �أحكام الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،وجتنب
�إ�ضافة �أي ت�صاميم على املالب�س ال تليق مبظهر طالب العلم .
 - 8املحافظة على نظافة ال�صف واملدر�سة والبيئة املحيطة بها .
 - 9التحدث والتعامل مع زمالئه والعاملني باملدر�سة وزائريها ب�أدب واحرتام  ،ومراعاة م�شاعرهم ،
واحتـرام خ�صو�صياتهـم  ،وعدم القي ــام ب�أي عمـل ي�ؤثر علــى �سالمتهـم �أو ممتلكاتهم .
� -10إنهاء واجباته املنزلية مبفرده فـي الوقت املحدد  ،ومتابعة ذلك من قبل الوالدين .
 - 11ت�شجيعه على ا�ستذكار درو�سه ب�صورة م�ستمرة .
 -12املحافظة على ممتلكات املدر�سة ومرافقها و�إ�صالح ما يتم �إتالفه منها �أو دفع ثمنها .
 -13عدم �إح�ضار مــواد حمظورة و�أدوات تهــدد �سالمتــه و�سالم ــة زمالئــه �إىل املدر�س ــة  ،مث ــل العلكــة ،
وامل�شروبات الغازية  ،والتبغ وال�سجائر  ،والكربيت والزجاج والأدوات احلادة والوالعات والألعاب
النارية واملواد املتفجرة  ،و�أجهزة الليزر  ،وغريها .
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 					:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ن�سخة �إىل :
 رئي�س اللجنة -ملف الطالب
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الإجراء

الت�أخر الثاين
الت�أخر الأول
مدة
مدة
الإجراء التاريخ
التاريخ
الت�أخر
الت�أخر

ك�شـف الطـالب املت�أخــرين بـدون عــذر مقبــول

ال�صف ................... :

ملحــق رقـــم ( ) 2
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

م

ا�ســـم الطالـــب

توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

ال�شعبة .................. :

املالحظــات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( ) 3
الرق ـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
				
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة �إخطـار ولـي الأمـر بن�صـح الطالـب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
		
بال�صف .........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
عمال باملادة رقم ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن �إدارة املدر�سة قد
قامت بتقدمي الن�صح للطالب  ،وذلك ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
وقد قامت �إدارة املدر�سة بتوجيه الطالب �شفويا و�إر�شاده �إىل عدم تكرار الت�أخر عن موعد بدء
اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول /تكرار التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول /عدم االلتزام بقواعد
االن�ضباط ال�سلوكي .
هذا للعلم  ،واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�صلحة الطالب /الطالبة من خالل االلتزام بقواعد
االنتظام الطالبي واالن�ضباط ال�سلوكي .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ـ ــم املت�سلـ ـ ـ ــم ......................:
�صلته بالطالب ......................:
الرقـ ــم املدنـ ـ ــي ......................:
رقـ ـ ــم الهات ـ ـ ــف ..................... :
التوقيع :
التاريــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحق رقم ( ) 4
الرقـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
			
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمــارة تنبيــه طالــب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
		
بال�صف ........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، ...............وعمال باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون
الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن جلنة �ش�ؤون الطالب قد قامت بتنبيه الطالب  ،وذلك
ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
وقد قامت �إدارة املدر�سة بتوجيه الطالب كتابة و�إحاطته علما بنتائج الت�أخر عن موعد بدء
اليوم الدرا�سي بــدون عــذر مقبــول /الغياب عن املدر�سة بدون عــذر مقبــول /عــدم االلتــزام بقواعــد
االن�ضباط ال�سلوكي .
هذا للعلم  ،واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�صلحة الطالب /الطالبة من خالل االلتزام بقواعد
االنتظام الطالبي واالن�ضباط ال�سلوكي .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ـ ــم املت�سل ـ ـ ـ ــم .......................:
�صلته بالطالـب .......................:
الرق ـ ــم املدنـ ـ ــي .......................:
رق ـ ـ ــم الهاتـ ـ ــف ........................:
التوقيع :
التاري ــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحق رقم ( ) 5
الرقـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمــارة �إنــذار طالــب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
بال�صف ...........:
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م  ،وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن ، ............
وعمال باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن �إدارة املدر�سة قد �أنذرت
الطالب املذكور  ،وذلك ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
عليـه  ،يرجـى التكرم مبراجعة �إدارة املدر�س ــة فـي م ــدة ال تتجاوز (� )7سبع ــة �أي ــام من تاريخه
ملناق�شة مو�ضوع الطالب وا�ستكمال بقية الإجراءات .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 					:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ــم املت�سلـ ـ ـ ــم ....................:
�صلته بالطالب ...................:
الرقـ ـ ــم املدنـ ــي ...................:
رق ـ ـ ــم الهاتـ ـ ــف ...................:
التوقيع :
التاري ــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحق رقم ( ) 6
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
			
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
تعـــهد الطالب وويل �أمره
ح�ضر �إىل املدر�سة الفا�ضل /الفا�ضلة  ، ...............................:رقم م ــدين ( )  ،ويل �أمر
الطالب /الطالبة  ................................. :امل�سجل بال�صف  ، .................. :يوم .............
املوافق 20 / /م  ،ملناق�شة مو�ضوع الإنذار املوجه �إىل ابنه /ابنته مع �إدارة املدر�سة .
وقد تعهد الطالب وويل �أمره ب ـ ـ :
( ) عدم تكرار الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول .
( ) عدم الغياب بدون عذر مقبول .
( ) عدم تكرار ال�سلوكيات املن�سوبة �إليه  ،وااللتزام ب�أنظمة وقواعد االن�ضباط ال�سلوكي .
و�أنه فـي حال عدم التزامه �ستقوم �إدارة املدر�سة باتخاذ الإجراء الذي تراه منا�سبا وفق الئحة �ش�ؤون
الطالب .
توقي ـ ــع الطال ــب .....................:
توقيع ويل الأمر .....................:
رقـ ـ ـ ـ ــم الهات ـ ـ ـ ـ ــف .....................:
الرق ـ ـ ـ ـ ـ ــم املدنـ ــي .....................:
التاريـ ــخ :
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب .
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ك�شـف الطـالب املتغيبــني بـدون عـذر مقبـول

ال�صف ...................... :

ملحــق رقــم ( ) 7
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

م

ا�ســـم الطالـــب

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

ال�شعبة .................. :

املالحظات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

الغياب الثالث
الغياب الثاين
الغياب الأول
التاريخ الإجراء التاريخ الإجراء التاريخ الإجراء

		
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :

-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( ) 8
الرق ـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب متغيب �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :بيانات الطالب :
ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
التغيب عن �أيام الدرا�سة ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا منف�صلــة ف ــي الأيــام املوافقــة
للتواريخ الآتية .................................................................................. :
..................................................................................
ثالثا  :الإجراءات التي اتخذها الأخ�صائي االجتماعي :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
�إعداد خطة �إجرائية لل�سلوك .
تقرير عن درا�سة احلالة .
املقابلة مع الطالب .
الأن�شطة املدر�سية .
االت�صال بويل الأمر .
�إر�شاد ويل الأمر .
مراجعة �سجالت الطالب .
مالحظة ال�سلوك .
. ..............................
الإر�شاد الفردي /الإر�شاد اجلماعي .
		
توقيع الأخ�صائي االجتماعي :
التاريخ :
رابعا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب :
�أ -الإجـ ـ ـ ــراء الأول (مرفـ ــق مــا يثب ـ ــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ب  -الإجراء الثاين (مرفـق م ــا يثبـ ــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ج  -ا إلجــراء الثالــث (مرفــق مــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
د  -ا إلجــراء الرابـ ــع (مرف ــق مــا يثبـ ــت) ...................................................... :
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ..................................................... :
التاريخ :
ر�أي اللجنة :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( ) 9

�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
				
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
تقريـر زيـارة ولـي �أمـر طالـب منقطـع عـن الدرا�سـة
�إنه فـي يوم  ............املوافق 20 / /م قام عدد من �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سـة و�أع�ضــاء
من جملـ ــ�س الآب ــاء /الأمه ــات باملدر�سة بح�ضور ال�شيــخ /الفا�ض ــل � ........................ :شيخ /ر�شيد
 .................بزيارة للفا�ضل ........................... /ويل �أمر الطالب........................... /
امل�سجل بال�صف  ................واملنقطع عن الدرا�سة ملدة  ........يوما مت�صال خالل الفرتة من
� ...............إىل  ، ................بهدف التعـرف على الأ�سب ــاب احلقيقي ــة لالنقطـ ــاع وحث الطالب
وويل �أمره عل ــى عـ ــودة الطالب �إىل مقاعد الدرا�سة .
وكانت نتائج الزيارة كالآتي :
( ) متكن الفريق من �إقناع الطالب وويل �أمره بالعودة �إىل مقاعد الدرا�سة  ،وبا�شر الطالب الدرا�سة
يوم  ..............املوافق 20 / /م .
( ) مل يتمكن الفريق من �إقناع الطالب وويل �أمره بالعودة �إىل الدرا�سة للأ�سباب الآتية :
-1
-2
-3
توقيع �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون الطالب :
اال�سم ................................. :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :

توقيع �أع�ضاء جمل�س الآباء والأمهات :
اال�سم ................................. :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :

ال�شخ�ص الذي متت مقابلته فـي املنزل :
�صلة القرابة :
اال�سم :
توقيع ال�شيخ �أو ر�شيد احلي �أو احللة �أو القرية :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب

-34-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( )10

الرق ــم :
�سلطنة عمان
التاريخ :
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .......................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب منقطع عن الدرا�سة �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :البيانات ال�شخ�صية :

ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
االنقطاع عن الدرا�سة ملدة  ..........يوما مت�صال اعتبارا من � ................إىل .............
ثالثا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
�أ  -الإجـ ـ ــراء الأول (مرف ـ ــق م ــا يثبـ ــت) ........................................................ :
		
التاريخ :
ب  -ا إلجــراء الثاين (مرف ــق مــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ج  -الإجراء الثال ــث (مرف ــق م ــا يثبــت) ...................................................... :
		
التاريخ :
د  -ا إلج ــراء الراب ــع (مرف ــق م ــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ...................................................... :
التاريخ :
		
ر�أي جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

-35-

ال�شعبة ................... :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

املالحظـــــات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ك�شـف الطـالب املخالفـني لقواعـد االنتظـام الدرا�سـي واالن�ضبـاط ال�سلوكـي

ملحــق رقــم ( ) 11
�سلطنة عمان
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

ال�صف ................ :

م

ا�ســم الطالــب

رقــم
املخالفـة
التاريـخ

نــوع املخالفــة

الإجــــــراء

													
توقيع ع�ضو اللجنة :
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ملحـــق رقــم ( ) 12
�سلطنة عمان
التاريخ 20 / / :م
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة حتويـل طالـب �إلـى جلنـة �شـ�ؤون الطـالب باملدر�سـة
املحرتم

				
الفا�ضل /مدير املدر�سة  -رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�أفـيدكم ب�أن الطالب /الطالبة  .................... :امل�سجل بال�صف  ، ..............قد ارتكب /ارتكبت
املخالفات الآتية  ، ..................................... :علما ب�أن املخالفات ال�سابقة للطالب /للطالبة
والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها كانت على النحو الآتي :
م

املخالفات

التاريخ

الإجراء املتخذ

راجيا التكرم باالطالع واتخاذ الالزم .
التوقيع :
		
ا�سم املوظف  ............................ :التاريخ 20 / / :م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر�أي اللجنة �أو ر�أي مدير املدر�سة  -رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب :
ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة املفو�ض عن طالب ال�صف  ..............املحرتم
�أحيل �إليكم املو�ضوع  ,راجيا التكرم باتخاذ الإجراء املنا�سب وفق الئحة �ش�ؤون الطالب .
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ع�ضو اللجنة
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203

املالحظــات

رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

يعتمد مدير املدر�سة

ملحــق رقــم ( ) 13
�سلطنة عمان
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ك�شـف توثيـق خمالفـات الطـالب لقواعـد االن�ضبـاط ال�سلوكـي
ال�شعبة ........... :
ال�صف ................ :
املخالفـة الثالثــة
املخالفــة الثانيـة
املخالفــة الأوىل
م ا�سـم الطالــب
التاريخ نوع املخالفة الإجراء التاريخ نوع املخالفة الإجراء التاريخ نوع املخالفة الإجراء

											
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( ) 14
الرقـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة ف�صل م�ؤقت لطالب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ............................................... :امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
بال�صف 			..........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، ..........وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م
ب�ش�أن  ، .....................وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، .....................وعمال
باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
قد قررت ف�صل املذكور ف�صال م�ؤقتا ملدة � ........أيام  ،وذلك ب�سبب �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
عليه  ،يرجى التكرم مبراجعة جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة خالل مدة الف�صل  ،ملناق�شة مو�ضوع
الطالب /الطالبة  ،وا�ستكمال بقية الإجراءات .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ا�س ـ ـ ـ ــم املت�سلـ ـ ــم ......................:
�صلته بالطالب ......................:
الرق ــم املدن ـ ـ ــي ......................:
التوقيع :
التاريــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحـــق رقــم ( ) 15
الرق ـ ــم :
					
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة� /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب خمالف لقواعد االن�ضباط ال�سلوكي �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :بيانات الطالب :
ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
ال�سلوك الذي قام به الطالب
م

تاريخه

ثالثا  :الإجراءات التي اتخذها املعلم  -الإداري  -الفني :
أ�  -ال�سلوك .................................................. :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
			
توقيع املعلم :
التاريخ 				:
ب  -تكرار ال�سلوك �أو �سلوك م�شابه ........................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
التاريخ 					:
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توقيع املعلم :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ج  -تكرار ال�سلوك �أو �سلوك �آخر م�شابه ......................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
			
توقيع املعلم :

التاريخ 				:

رابعا  :الإجراءات التي اتخذها الأخ�صائي االجتماعي :
ال�سلوك ...................................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
�إعداد خطة �إجرائية لل�سلوك .
تقرير عن درا�سة احلالة .
املقابلة مع الطالب .
الأن�شطة املدر�سية .
االت�صال بويل الأمر .
�إر�شاد ويل الأمر .
مراجعة �سجالت الطالب .
مالحظة ال�سلوك .
..............................
الإر�شاد الفردي /الإر�شاد اجلماعي .
توقيع الأخ�صائي االجتماعي :
التاريخ :
		
خام�سا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
�أ  -الإج ـ ــراء الأول (مرفـ ــق مـ ــا يثبـ ــت) .................................................... :
		
التاريخ :
ب  -ا إلجــراء الثانــي (مرفــق مــا يثبــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
ج  -ا إلج ــراء الثال ــث (مرفــق مــا يثبــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
د  -الإج ــراء الرابــع (مرف ــق م ــا يثب ــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ..................................................... :
التاريخ :
ر�أي اللجنة :
.............................................................................................
.............................................................................................
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1203
ملحــق رقــم ( ) 16
الرق ـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة تقريـر حالـة طالـب
ا�سم الطالب  ........................................................ :عمره ................................. :
مكان امليالد  ............. :اجلن�سية  ................. :ال�صف  .................. :ال�شعبة ............... :
ا�سم ويل الأمر � ...................... :صلة القرابة  ........... :العمر  ............ :مهنته ............. :
امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي املا�ضي � ) ( :ضعيف ( ) متو�سط ( ) جيد ( ) جيد جدا ( ) ممتاز
امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي احلـايل � ) ( :ضعيف ( ) متو�سط ( ) جيد ( ) جيد جدا ( ) ممتاز

الأ�سباب :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
الت�شخي�ص :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
الإجراءات املتخذة والعالج :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
تو�صيات الأخ�صائي االجتماعي /الأخ�صائي النف�سي :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
ا�سم الأخ�صائي االجتماعي  /الأخ�صائي النف�سي ........................................... :
		
التوقيع ................................ :

التاريخ ................................ :
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