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  بشأن �ظام الرتبية العسكرية
  

 بتحديد اختـصاصات وزارة الرتبيـة والتعلـيم واعتمـاد هيكلـها             ٣٧/٢٠٠٨إىل املرسوم السلطا�ي رقم     استنادا  
  التنظيمي،
  ، يف شأن �ظام اال�ضباط العسكري ،) م ١١٦/١٩٨٥ ، ١١٤/١٩٧٨ ، ١١٣( أرقام  ة الوزارياتوإىل القرار

  .وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل  
    تقــــــــــــرر

يعدل مسمى �ظام اال�ضباط العسكري إىل �ظام الرتبية العسكرية ، ويطبق اختيارياً                ) :١(املادة 
ــة       ــصفني العاشــر واحلــادي عــشر ، باملــدارس احلكومي ــذكور مــن ال ــة ال بالنــسبة للطلب

    .لك ، وفقا للقواعد املرافقة واخلاصة ، من خالل الرب�امج الذي يعد لذ
املـشار إليهمـا    ) ١١٦/١٩٨٥ ،   ١١٤/١٩٧٨،  ١١٣( تُلغى القرارات الوزاريـة أرقـام         ): ٢( املادة

    .، كما يلغى كل ما خيالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه 
  .عمل هبذا القرار  من تاريخ صدوره  ي   : )٣(املادة 

  
     حييى بن سعود السليمي

  م  ٢٠٠٨  / ١٢ / ٣:     املوافق   هـ ١٤٢٩ / ١٢/ ٤:  صدر يف   ـــــر الرتبيــــــة والتعلــــــيموزيـــ
  
  
  
  

 ١



  القواعد املنظمة لرب�امج الرتبية العسكرية
  

:املفهوم واألهداف    :  ال      أو
ل تنـشئة   بالرتبية العسكرية ، الرتبية اهلادفـة إىل تنميـة الـوعي العـسكري لـدى الطلبـة ، مبـا يكفـ                     يقصد    

  أ  .جيال من الشباب على الطاعة والوالء والتعاون ، يف الدفاع عن الشرف والوطن 
  :ويستهدف بر�امج الرتبية العسكرية حتقيق اآلتي 

 .تنمية روح اال�تماء وحب الوطن والوالء جلاللة السلطان  .١
دئ واملثـل والقـيم   ا مـن املبـا  جتسيد فـضائل العـسكرية املتمثلـة يف البـسالة والتـضحية والفـداء وغريهـ           .٢

 .ة ، وربطها باملمارسات اليومية للطلبة لياألص
عـات الفرديـة     تقدير املصلحة العامـة و�بـذ النز       ترسيخ قيمة  العمل اجلماعي لدى الطلبة وتنشئتهم على         .٣

 .والتواكل ، مع غرس قيمة االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية 
 . الطلبة بضرورة االلتزام هبا واحرتام أحكامها بيان وإبراز قيمة القوا�ني واأل�ظمة ، وتبصري .٤
 .تدريب الطلبة على املهارات العسكرية ، وهتيئة الراغبني منهم يف اال�ضمام لقوات السلطان املسلحة  .٥
تزويد الطلبة باملعلومات واخلربات واحلقائق العسكرية ، ومبا أحرزته قوات السلطان املسلحة من تقـدم              .٦

   .يف خمتلف ااالت 
  :شروط االلتحاق بالرب�امج : ثا�يا 
 .يكون الطالب عما�ي اجلنسية أن  .١
 . باملدارس احلكومية واخلاصةأن يكون من طلبة الصفني العاشر واحلادي عشر  .٢
 .يكون الئقا صحيا وبد�يا أن  .٣
 .أن يكون حسن السري والسلوك ، ملتزما بالدوام املدرسي  .٤
: الطلبة التزامات: ثا      ثال

خالل فرتة الرب�امج بارتداء الزي املقرر ، واال�تظـام يف التـدريبات وتنفيـذ التوجيهـات الـيت      يلتزم الطالب   
  .تصدر من املدربني ، واحملافظة على سرية التدريبات واملعلومات العسكرية 

  
 ٢



: الرب�امج القائمة على اجلهات : بعا      را
   :ني للوزارة ووزارة الدفاع ، وختتص باآلتيجلنة اإلشراف الرئيسية ، وتشكل بقرار من الوزير من ممثل  )أ ( 

 .وضع اخلطط الالزمة للرب�امج وإعداد املنهج الدراسي اخلاص به  .١
 .حتديد أعداد الطالب امللتحقني بالرب�امج سنويا ، يف ضوء الشروط املقررة  .٢
 .املصادقة على املواز�ة السنوية للرب�امج  .٣
لواردة من اجلهـات األخـرى املعنيـة بالرب�ـامج واختـاذ      دراسة وحتليل اآلراء واملقرتحات والتقارير ا   .٤

 .القرارات الالزمة بشأهنا 
 .اإلشراف العام على الرب�امج  .٥

  
املنــاطق التعليميــة ، وتــشكل يف �طــاق اختــصاص كــل منــها بقــرار مــن املــدير العــام جلنــة تباشــر               )ب(

  :االختصاصات اآلتية 
 .ءها على أن تشمل موافقة ويل األمر إعداد استمارات التقدم للرب�امج ومتابعة استيفا .١
املراكــز / الوحــدات / املــشاركة يف اختيــار الطلبــة لاللتحــاق بالرب�ــامج ، بالتنــسيق مــع الكتائــب   .٢

 .العسكرية باملنطقة 
 .حتديد املشرفني على الطلبة امللتحقني بالرب�امج  .٣
 .متابعة سري تدريب امللتحقني بالرب�امج يف املواقع العسكرية  .٤
 .افة احتياجات ومستلزمات الرب�امج بالتنسيق مع املسؤولني بوزارة الدفاع تأمني ك .٥
 . الرب�امج بديوان عام الوزارة للقائمني علىرفع التقارير الدورية أو الفصلية  .٦

  
  
  
 الوحدات العسكرية باحملافظات واملناطق ، وتباشر كل منها يف �طاق اختصاصها  /  ملراكز/الكتائب  )ج ( 

    :ة املهام اآلتي
الوحـدة مبـا يتفـق مـع الفـرتة          / املركز  / وضع الرب�امج التدرييب للطلبة امللتحقني بالرب�امج يف الكتيبة          .١

 .التدريبية 

 ٣



 .تنفيذ املنهج الدراسي لرب�امج الرتبية العسكرية  .٢
ــس          .٣ ــم ، وتــسليمهم املالب ــار الطلبــة امللــتحقني بالرب�ــامج ، وإجــراء الفحوصــات الطبيــة هل اختي

 .العسكرية 
 .لتنسيق مع املناطق التعليمية حول حاالت غياب الطلبة الختاذ الالزم ا .٤
  . التنسيق مع املناطق التعليمية حول اليوم املفتوح وحفل التخرج  .٥
 –الـضبط والـربط العـسكري       :  الطلبة األوائل يف الرب�امج يف كل جمـال مـن اـاالت التاليـة                راختيا .٦

 . الرماية –املشاة العسكرية 
إعداد استمارات تقوميية ختتص بـأداء الطالـب يف بر�ـامج الرتبيـة العـسكرية حبيـث تـشمل البنـود            .٧

 : التالية 
  )درجتان ( اال�ضباط 

  ) .درجة واحدة ( الثقافة العسكرية والعامة 
  امل  ) .درجتان  ( العمليةهارات 

  :ن على الرب�امج من املعلمني املشرفو: خامسا 
القـدرة  ولمي مادة الرياضـة املدرسـية العمـا�يون ، ممـن تتـوافر فـيهم الكفـاءة ،                   ويتم اختيارهم من بني مع    

  .على حتمل املسؤولية وحسن التصرف واختاذ القرار 
  :ويقوم املعلم املشرف باملهام اآلتية 

 .جتهيز الطلبة ومتابعتهم أثناء التحاقهم بالرب�امج  .١
م أثناء حتركهم من املدرسة وحتـى عـودهتم         مرافقة الطلبة يف احلافلة ، ومتابعة ا�ضباطهم وسلوكه        .٢

 .إىل منازهلم ، ومتابعة التزامهم مبواعيد التدريب 
 .تأمني حضور الطلبة يف أيام التدريب وفق الوقت احملدد ، والبقاء معهم  .٣
 .متابعة غياب الطلبة امللتحقني بالرب�امج مع مدير املدرسة  .٤
 .تنظيم األعمال اإلدارية الالزمة للرب�امج  .٥
  .داد التقارير الدورية أو الفصلية ، ورفعها للمنطقة التعليمية إع .٦

:املنهج الدراسي لرب�امج الرتبية العسكرية : ادسا      س
  :تقوم على إعداده جلنة اإلشراف الرئيسية للرب�امج ، ويراعى تضمينه األ�شطة التالية 

 .التدريب على األسلحة  .١

 ٤



 .تدريب املشاة  .٢
 .زيارة املواقع العسكرية  .٣
 .الرياضة البد�ية  .٤
 .علم اإلدارة العسكرية  .٥
   .التدريب على اإلسعافات األولية  .٦

  :احلوافز واملكافآت : سابعا 
موزعة علـى العناصـر   " مخس درجات " مينح كل طالب ملتحق بالرب�امج ، الدرجة اليت ترصد له من         )١

 .ني الدراسيني بالبند رابعاً ، تُضاف موع كل مادة بالفصل) ٧(الثالثة الواردة برقم 
كل طالب ملتحق بالرب�امج على شهادة مـن وزارة الـدفاع تفيـد اجتيـازه الرب�ـامج املقـرر ، كمـا          حيصل   )٢

 . تشجيعية األوائل شهادات تفوق وجوائز مينح الطالب 
شهادات تقدير وجوائز تشجيعية ، كما مينح املشرفون من         مينح القائمون على التدريب من العسكريني        )٣

   .افآت تشجيعية مكاملعلمني 
   ويتم إقرارها من قبل جلنة اإلشراف الرئيسية على الرب�امج،:االعتمادات املالية :  ثامنا 

  :باالحتياجات اآلتية يراعى أن تفي و
 .املالبس ومستلزمات التدريب  )١
 .حقني بالرب�امج من وإىل أماكن التدريب أثناء فرتة التدريب تلوسائل �قل الطلبة امل )٢
الزمة للحفل اخلتامي للرب�امج ، وشـهادات التقـدير واملكافـآت للمـدربني العـسكريني والطلبـة                 املبالغ ال  )٣

 .املتفوقني ، والشهادات بإمتام الرب�امج جلميع امللتحقني 
 املـشرفني علـى الطلبـة امللـتحقني ، وعـدد ثالثـة مـن                –صرف مكافآت ملعلمي وزارة الرتبية والتعلـيم         )٤

يرية العامة للربامج التعليمية ، واملديريات العامة للرتبيـة والتعلـيم باملنـاطق             املشرفني على الرب�امج باملد   
  ، ولـثالث دورات تدريبيـة فقـط        ألربـع فـرتات     مـن الراتـب األساسـي       % ٢٥واحملافظات، وذلك بواقع    

  .بالنسبة للمشرفني من املعلمني 
  :أحكام عامة : تاسعا 
 . بالرب�امج تتحمل املدارس اخلاصة تكلفة طالهبا املشاركني -١
 .تكون األولوية  يف القبول بالرب�امج لطلبة الصف احلادي عشر حبسب األعداد املقررة  -٢

 ٥



 .يوما خالل العام الدراسي ) ٩٠( حتدد جلنة اإلشراف الرئيسة بداية الرب�امج ومدته مبا ال يتجاوز  -٣
ألسـبوع ، وذلـك بالتنـسيق مـع     هـا ، بواقـع يـومني أو ثالثـة أيـام يف ا     لييكون التدريب خالل املدة املشار ع    -٤

 .املسئولني على الرب�امج بوزارة الدفاع 
 .طالب ) ٢٥( يتم اختيار املشرفني من املعلمني ، بواقع مشرف كل  -٥
جيب على اجلميع االلتزام التام بقوا�ني التدريب وتنفيـذ التوجيهـات الـصادرة مـن وزارة الـدفاع يف هـذا                      -٦

 .الشأن 
لــتحقني بالرب�ــامج عــن التــدريب ، لغــري عــذر مقبــول ، تتخــذ ضــده   يف حالــة غيــاب أي مــن الطلبــة امل -٧

 :اإلجراءات التالية 
 .غيابه ليوم واحد ، ينبه شفويا أمام زمالءه  -
 .غيابه ليومني متتاليني أو منفصلني ، ينذر كتابيا ويحفظ اإل�ذار يف ملفه باملدرسة  -
وحيفظ يف ملفه باملدرسة ، مع توجيه       غيابه ملدة ثالثة أيام متصلة أو منفصلة ، ينذر كتابياً            -

 .استدعاء لويل أمره 
 .يف حالة غيابه ألكثر من ثالثة أيام ، يفصل من الرب�امج هنائيا ، ويحرم من كافة مزاياه  -

يف حالة غياب املعلم املشرف بغري عذر ، أو عدم قيامه مبهامه ، يستبدل بآخر ، ويحرم مـن املكافـآت            -٨
 .املقررة 

ون العسكريون تقارير فردية عن مـستوى كـل ملتحـق بالرب�ـامج ، وتُرفـع التقـارير إىل اللجـان                     يعد املدرب  -٩
 .املختصة مبديريات الرتبية والتعليم باحملافظات واملناطق ، إلحالتها إىل جلنة اإلشراف الرئيسية 

 ٦


