
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  وزارة الرتبية والتعليم
  
  )٤/٢٠٠٦(قرار وزاري رقم 

   التنظيمية للمدارس الدوليةالالئحة بإصدار
  

   ،١١٦/٩١ التنظيمية ملدارس اجلاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم الالئحةواىل 
  ،  املدارس اخلاصةبإ�شاء ٦٨/٧٧ رقم يالسلطا� املرسوم إىل استنادا

  ،العامة املصلحة هتقتضي وبنا ء على ما
  

  ـــــ  ررـتق
  .املرافقة للمدارس الدولية ةالتنظيمي الالئحةيعمل بأحكام     ):١(مادة 
عها مبا يتفق وأحكام هـذه الالئحـة          على مدارس اجلاليات القائمة بالسلطنة أن تعدل أوضا          ):٢(مادة  

    .اهبخالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل 
املـشار     ١١٦/٩١ رقم الوزارياجلاليات الصادرة بالقرار    تلغى الالئحة التنظيمية ملدارس        ):٣(مادة  

  .أحكامه وكل ما خيالف هذا القرار أو يتعارض مع إليها،
  

  .ه�شرويعمل به من تاريخ ،  ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية  ):٤(مادة 
  

  وزير الرتبية والتعليم                                                                                                                                                  
  حييى بن سعود السليمي 

  
  هـ٤/١٢/١٤٢٦: صدر يف 

  م٢٠٠٦/   ٤/١:    املوافق 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  موزارة الرتبية والتعلي
  
  

   التنظيمية للمدارس الدوليةالالئحة
  

  اتـــــــــــــتعريف
  الفصل األول

 املوضحة قرين كـل     التالية املعا�ي  يكون للكلمات والعبارات     الالئحةبيق أحكام هذه    ط يف ت     ):١(مادة  
  :خرآ ى سياق النص معنيقتضمل  منها ما
   وزارة الرتبية والتعليم :الوزارة −
 .والتعليم  وزير الرتبية:الوزير −
 .الدولية جلنة املدارس :اللجنة −
  .بالوزارة الدولية، مكتب املدارس :املكتب −
 .بالسلطنة املدرسة الدولية ألبناء املقيمني :املدرسة −
ــة اللجنــة :التأسيــسيةاللجنــة  − ــة أعــضاء خيتــارهم أوليــاء أمــور الطلبــة    املكو�  مــن ثالث

 .  من بينهم،املقيمني بالسلطنة
 −  .- وجدتن إ وفروعها - املدرسة الدولية  جملس إدارة:الس

  
  
  
  
  
  
 ١  



  الفصل الثا�ي
  املدارس الدولية بإ�شاءإجراءات وشروط الرتخيص 

  
 هـذا   يفط  ويـشرت  املكتـب،  إىل املدرسـة    بإ�شاء تقدم اللجنة التأسيسية طلب الرتخيص          ):٢(مادة  

 عـدد  –لـشعب   عدد الصفوف وا– املراحل التعليمية :اآلتيةن البيا�ات ضمالطلب أن يت  
 املنــاهج الدراســية الــيت ســتدرس  -طالــب  ٢٠٠يقــل عــن  الطلبــة املتوقــع قبــوهلم مبــا ال 

  .باملدرسة
 اللجنة مصحوبا بتقرير يتضمن رأيـه يف املوافقـة املبدئيـة           إىلوعلى املكتب أن يرفع الطلب      

   .رفضه أو طلبالعلى 
  

ء العــام التأسيــسية املكتــب قبــل بــدللجنــة  يف حالــة املوافقــة املبدئيــة علــى الطلــب تــوايف ا   ):٣(مــادة 
   :يلي الدراسي بوقت كاف مبا

  موقع ومواصفات املبنى املقـرتح مرفقـا معـه رسـم هندسـي يوضـح أبعـاد احلجـرات                       )أ
 والرتبويـة  ية الـصح  طى املدرسـي الـشرو    ن على أن تتوفر يف املب     والساحات،واملرافق  

 وأن مــزدحم،يقــع يف حــي ســكين  الأ ودرســي،املالــيت حتــددها الــوزارة لالســتخدام 
  .السياراتيكون بالقرب من املبنى ساحة مناسبة لوقوف 

�ــسخ مــن املنــاهج واملقــررات الدراســية املقرتحــة والكتــب الــيت ســوف تــدرس يف         )ب
.املدرسة

كشف بأمساء املرشحني لشغل وظائف مـدير املدرسـة وأعـضاء اهليئـة التدريـسية                    )ج
قــا بــه الــسرية الذاتيــة لكــل منــهم واملــؤهالت العلميــة والعمليــة   واإلداريــة والفنيــة مرف

  .املختصة من اجلهات ةللمرشحني موثقة ومعتمد
  
تـشكل جلنـة ملعاينـة املبنـى املقـرتح للمدرسـة تـضم يف عـضويتها ممـثال للمكتـب ومهندســا            ):  ٤(مـادة  

 إىليـة باإلضـافة     خمتصا من العاملني بـالوزارة ورئـيس قـسم التعلـيم اخلـاص باملنطقـة التعليم               
ة عمــان ط بــشرر العامــة للمــروواإلدارةمنــدوب مــن كــل مــن اإلدارة العامــة للــدفاع املــد�ي  

   .السلطا�ية
  

 ٢  



 بعـد املوافقـة     يرفـع،  املكتـب الـذي عليـه أن         إىلوتقدم هـذه اللجنـة حمـضر املعاينـة                     
 إىل اللجنـة  ريـرا    تق للمدرسـة، على صـالحية املبنـى والتأكـد مـن تـوافر التجهيـزات الرتبويـة                

  .منح الرتخيص بإ�شاء املدرسة من عدمهمكا�ية إللنظر يف 
  .وعلى اللجنة أن ترفع تقريرا إىل الوزير للموافقة على منح الرتخيص

  
 خـالل   الالئحـة مـن   ) ٩(  على اللجنة التأسيسية تشكل جملس إدارة املدرسـة وفقـا للمـادة                ):٥(مادة  

  .شهر من تاريخ صدور الرتخيص
  

املكتــب مــن اســتيفاء الــشروط  تأكــد د ســنوات دراســية جتــدد بعــالرتخــيص ثــالث مــدة   ):٦(مــادة 
  .الوزير الرسوم اليت يصدر بتحديدها قرار من وسداد الالئحة،الواردة يف هذه 

  
جـاز للـوزارة   إال مبوافقـة الـوزارة و  إال  ال جيوز التنازل عن الرتخيص صراحة أو ضـمنا للغـري              ):٧(مادة  

  .يص دون االلتزام بأية تعويضاتخإلغاء الرت
  
فـتح فـرع   بطلـب  ئها التقـدم   جيوز للمدرسة بعد مرور عام من تـاريخ صـدور تـرخيص إ�ـشا              :)٨(مادة  

  .الالئحةوتطبق يف هذه احلالة �فس الشروط واإلجراءات الواردة يف هذه هلا، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ٣  



  الفصل الثالث
  اإلدارةجملس 

  
     ):٩(مادة 

 رســة جملــس إدارة ال يقــل عــدد أعــضائه عــن مخــسة وال يزيــد علــى يكــون لكــل مد   ) أ
  .عشرة

 ت وبعـض أوليـاء أمـور       يشكل الس من مدير املدرسـة ومـديري الفـروع إن وجـد               )ب
 .الدبلوماسيةالطلبة غري املتمتعني باحلصا�ة 

 حيــدد عــدد أوليــاء األمــور يف عــضوية الــس وينتخبــهم بــاالقرتاع الــسري املباشــر     )ج
  . وحبضور ممثل للوزارةعمومية،أولياء أمور طلبة املدرسة جمتمعني يف هيئة مجعية 

 وال جيوز اجلمع بني منـصيب رئـيس الـس           له،ينتخب الس من بني أعضائه رئيسا           ) د
  .املدرسةومدير 

ز إجــراء تعــديل يف هــذا التــشكيل إال  جيــو  والاللجنــة، مــن تــشكيل الــسيعتمــد       )هـــ
  .الوزارةفقة مبوا

  
  

  ).٩(ءات املشار إليها يف املادة مدة الس سنتان جتدد بنفس الشروط واإلجرا): ١٠(مادة 
ــأمور املدرســة وفروعهــا    املــسؤولة أمــام الــس هــو اجلهــة  ): ١١(مــادة  ــوزارة يف كــل مــا يتعلــق ب ن إ ال

  .لس هو املمثل القا�و�ي للمدرسةويكون رئيس ا، وجدت
  

اعتمادها من قبل الوزارة بعد التأكد من عدم يتم  الس الئحة داخلية لتنظيم أعماله      يضع  ): ١٢(مادة  
  .الالئحةحكام هذه أتعارضها مع 

  
ن وجـدت يـسند إليهـا تـسيري األعمـال           إجلان إدارة لفـروع املدرسـة       مجلس تكوين   لجيوز ل ): ١٣(مادة  

  .الساليومية حتت إشراف ومسؤولية 
  
  

 ٤  



  الفصل الرابع
  اإلدارية والتدريسية والفنيةاهليئات 

  
  : اآلتيةيعني مديرا للمدرسة الشروط  فيمن جيب أن يتوافر   ):١٤(مادة 

  .أن يكون حاصال على مؤهل تربوي ال يقل عن درجة الليسا�س أو البكالوريوس      )أ
 أن تتوفر لديـه خـربة عمليـة ال تقـل عـن سـنتني يف التـدريس وأربـع سـنوات يف اإلدارة                          )ب

.درسيةامل
.املدرسةأن يكون متفرغا إلدارة    )ج
ر ضده أحكام هنائية يف جرمية      دأن يكون كامل األهلية حسن السري والسلوك ومل تص           )د

  .اعتبارهمل يكن قد رد إليه  ما خملة بالشرف واألما�ة
  

ملدرسـة  تقدم إدارة املدرسة إىل املكتب أمساء وبيا�ات املرشحني لشغل وظائف مـدير ا              ):١٥(مادة  
 املوافقــة علــى واهليئــة التدريــسية واإلداريــة والفنيــة مــصحوبة بالوثــائق الالزمــة وطلــب  

  .تعيينهم باملدرسة
وال يعترب التعيني هنائياً إال بعد احلصول على موافقـة كتابيـة مـن املكتـب، وعلـى                        

ــل مباشــرهتم العمــ        ــة قب ــوا�ني العمــل واإلقام ــاً لق ــة اإلجــراءات وفق ل املدرســة إهنــاء كاف
  .باملدرسة

  
 مدير املدرسة مسؤول عن مجيع األعمال الفنية واإلدارية واملالية وتنفيذ تعليمات الوزارة              ):١٦(مادة  

  .باملدرسةلس اإلدارة املتعلقة وقرارات وتوجيهات جم
  
  

  .املدرسةالدبلوماسية أو من تشملهم هذه احلصا�ة يف  ني من يتمتعون باحلصا�ةيجيوز تع ال ):١٧(مادة 

  .العاملة                          
  يني عن طريق وزارة القوىهبا من العما� هرسة إخطار املكتب بكل من يتم تعيينى املدلع  ): ١٨(مادة 

  
  .ملني هبا لقا�ون العمل العما�ي خيضع كل ما يتعلق بعقود العمل املربمة بني املدرسة والعا   ):١٩(مادة 

 ٥  



  الفصل اخلامس
  الدراسيةاملناهج والكتب 

  
 مناهج وكتب دراسية ترغب يف تدريسها شـريطة حـصوهلا           ةيس أي جيوز للمدرسة تدر      :)٢٠(مادة  

  .الوزارة من ةمسبقعلى موافقة 
  

 مناهج أو كتب دراسية تـدرس باملدرسـة مـن شـأهنا             ةيل أو استبعاد أي   دحيق للوزارة تع      ):٢١(مادة  
  .الوطنية املصاحل بالقيم أواملساس 

  .عات ال تتعلق باألهداف الرتبويةوال جيوز للمدرسة إصدار مطبو              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٦  



  الفصل السادس
  شؤون الطلبة والسجالت وامللفات

  
  

  .املقيمني القبول املتبعة يف دول ط وفقا لشروباملدرسة، يتم قبول الطلبة   ):٢٢(مادة 
 كمــا ال يــسمح باســتمرار وجــود أي الدوليــة، جيــوز قبــول أي طالــب عمــا�ي باملــدارس ال):  ٢٣(مــادة 

  .اجلنسية العما�ية هبذه املدارسطالب يكتسب 
  .وجيوز بقرار من الوزير استثناء قبول طلبة عما�يني باملدرسة                

  
بعــد موافقــة بالــسلطنة إال  ارس أخــرىد مــإىل طالــب باملدرســة باال�تقــال ال يــسمح ألي):  ٢٤(مــادة 

  .املكتب
  

ــوزارة غــري مــسؤولة عــن تــصديق أو   ):٢٥( مــادة ــاعتمــاد ال ــصدرها  دراســية أو شــهادة ة أي  وثيقــة ت
  .املدرسة

  
  

  . الصحي على طالهبااإلشرافتلتزم املدرسة بتوفري  ):٢٦(مادة 
  : مدير املدرسة مسؤول عن االحتفاظ بالسجالت وامللفات التالية واستيفائها): ٢٧(مادة 

املراحــل والفــصول علــى أن يــبني يف هــذا الــسجل اســم  بــة يف مجيــع قيــد الطلســجل    -١
  .وديا�ته وعنوا�هميالده  وتاريخ تهالطالب وجنسي

سـة الـذي يـدون فيـه جنـسياهتم وحـاالهتم            رسجل أعضاء اهليئة التدريسية باملد       -٢
  .ملواد اليت يدرسوهنا وعدد احلصصاهتم وااالجتماعية ومؤهالهتم وخرب

 عمـل   يـسية يوضـح �ـوع     ردرسة من غري أعضاء اهليئـة التد      سجل لكافة العاملني بامل      -٣
.هتم األخرىكل منهم وبيا�ا

.يئة التدريسية واإلدارية وغريهميع العاملني باملدرسة من اهلسجل دوام مج   -٤
  فيـه   يـبني دين باملدرسـة إن وجـدوا        العمـا�يني املقيـ     الطلبة ناءاتباستث سجل خاص     -٥

.الدراسيف  والصاالستثناءبالقرار الوزاري 

 ٧  



.جل حلضور الطلبة وغياهبم اليوميس    -٦
.ازات الطلبة واملالحظات الشخصيةإلجنسجل    -٧
ــان      اســجل خــاص حبــس    -٨ ــع بي ــرادات م ــع اإلي ــه با�تظــام مجي بات املدرســة تثبــت في

رســة دوأصــول املاملــصروفات اجلاريــة خــالل العــام الدراســي مــصادرها وكــذلك 
.املاليةوحساباهتا 

 يــدون فيــه احلــسابات اخلتاميــة الــسنوية املدققــة الــيت تــشتمل علــى امليزا�يــة  ســجل   -٩
.لعمومية وحساب األرباح واخلسائرا
ســة ر املدبإ�ــشاءســجل خــاص بكافــة العقــود واالتفاقيــات والوثــائق املتعلقــة          -١٠

ــا   ــشغيلها وم ــة    حتتاجــهوت ــزة وأدوات وخــدمات أخــرى الزم ــن أجه ملباشــرة  م
يـتم   يف هذا السجل كافة البيا�ـات اخلاصـة باجلهـات الـيت              وند على أن ي   ،  �شاطها

.هذا الشأنالتعامل معها يف 
ة بتأســيس املدرســة وتــسيري  ملفــات لكــل االتفاقيــات والعقــود والوثــائق اخلاصــ     -١١

.أعماهلا
.ء املدرسة والوثائق املتعلقة به على ترخيص إ�شايملف حيتو   -١٢
هم دات مـيال  دارات التحـاقهم باملدرسـة وشـها      ملفات للطلبة حتتـوى علـى اسـتم          -١٣

.اتدوالشهادات املمنوحة هلم وكل ما خيصهم من أوراق ومستن
.ات شخصية لكل العاملني باملدرسةملف   -١٤
.رة من الوزارةدملف لأل�ظمة والتعليمات الصا   -١٥
            .أو ملفات أخرى حتددها الوزارةأية سجالت    -١٦

  
  
  
  
  
  
  
  

 ٨  



  السابعالفصل 
  االحتفاالت واأل�شطة

  
بعـد إقـراره    إال   مبا�يهـا أو خارجهـا       داخـل  �ـشاط ال جيوز للمدرسة إقامة أي حفل أو        ):  ٢٨(مادة  

ريخ طالع عليه قبل أسبوعني مـن تـا        يقوم بإخطار املكتب برب�اجمه لإل     من الس الذي  
  .تهموافقلى إقامته واحلصول ع

  
 أو ترفيهية أو برامج أخـرى مناسـبة كمـورد           ثقافيةفاالت  يسمح للمدرسة بتنظيم احت   ):  ٢٩(مادة  

مــايل لتنفيــذ مــشروعات حمــددة تــوفر مزيــدا مــن اخلــدمات الرتبويــة لطالهبــا شــريطة   
  .األخرىاحلصول على موافقة املكتب واجلهات املختصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٩  



  الفصل الثامن
  مالية املدرسة الدولية

  
  :منرسة  تتكون إيرادات املد   ):٣٠(مادة 

.عليهااإلعا�ات واهلبات والتربعات اليت تقبلها املدرسة بعد موافقة الوزارة    -٢
  .الوزارةالرسوم املقررة على الطلبة املعتمدة من    -١
.الوزارةع االحتفاالت والربامج واأل�شطة اليت تقوم هبا املدرسة بعد موافقة ير   -٣

  
  

  .بعد موافقة الوزارةإال عديلها  وال جيوز تالطلبة،ملقررة على  تلتزم املدرسة بالرسوم ا   ):٣١(مادة 

  
  .السلطنة يف أحد مصارف بامسها تودع إيرادات املدرسة يف حساب    ):٣٢(مادة 
  ويـتعني عليهـا موافـاة    الـسنوية، ا  على املدرسة تعيني مكتب لتـدقيق ومراجعـة حـساباهت    ): ٣٣(مادة  

  .ة املدققةة من حساباهتا السنويالوزارة بنسخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٠  



  الفصل التاسع
  أحكام عامة

  
 وإصـدار تابعـة تطبيـق سياسـتها العامـة       مل تـشرف الـوزارة علـى مجيـع املـدارس الدوليـة                ):٣٤(مادة  

  .تعليماهتا للمدارس يف هذا الشأن
ــصدرها           ــيت ت ــزام بالتعليمــات ال ــع املــسؤولني يف هــذه املــدارس االلت وعلــى مجي

تــاريخ علمهــا بتلــك درســة تقــديم مالحظاهتــا خــالل أســبوعني مــن  املوإلدارة الــوزارة،
التعليمات، فإذا مل ترد الوزارة على املالحظات خالل أسبوعني من إبالغها هبا اعتـربت              

  .مرفوضة
  

ــادة  ــع املــ    ):٣٥(م ــزم مجي ــوزارة      يلت ــوظفي ال ــسهيالت مل ــة الت ــديم كاف ــاملني باملدرســة بتق سؤولني والع
 علـى كافـة     االطـالع يـة أثنـاء قيـامهم بأعمـاهلم ، ومتكينـهم مـن              واجلهات احلكومية املعن  

  . اليت يطلبوهناتواإلحصاءاالسجالت والبيا�ات 
  

ال جيوز اسـتغالل املدرسـة ألي أهـداف جتاريـة أو            ) ٢٩( املادة   بأحكام اإلخالل مع عدم      ):٣٦(مادة  
ف الرتبويـة الـيت   خر يتعارض مع األهداط آ سياسية أو دينية أو أي �شا    أفكارلرتويج أية   

  .املدرسةأقيمت من أجلها 
  
  

  .عام الوزارة يف هناية كل إىلعلى املدرسة تقديم تقرير سنوي عن عملها   ): ٣٧(مادة 
موافقـة الـوزارة علـى      ويف حالـة الـوزارة، مبوافقـة مـسبقة مـن       إال    ال جيـوز إغـالق املدرسـة         ):٣٨(ادة  م

 وتتحمــل املدرســة تــسديد كافــة  ة،املدرســ ت يقــوم الــس بتــصفية موجــودا اإلغــالق
  .لقوا�ني املعمول هبا يف السلطنةالتزاماهتا وفقا ل

  
ختــاذ أحــد أحكــام هــذه الالئحــة يقــوم املكتــب با  عــن خمالفــة املدرســة ألي حكــم مــن     ):٣٩(مــادة 

  :اآلتيةاإلجراءات 
  .املخالفة إلزالةرسة دلفت �ظر امل -١

 ١١  



.حمددةة زمنية إ�ذار املدرسة بإزالة املخالفة خالل فرت -٢
 للنظر فيما جيـب     إليها املوجه   لإل�ذار مل تستجب    إذارسة على اللجنة    دعرض أمر امل   -٣

.من إجراءاختاذه 
 ارتأت اللجنة  إذا هنائيا   وإغالقهارفع األمر للوزير للنظر يف سحب ترخيص املدرسة          -٤

  .قرار الوزير يف هذا الشأن مسببا على أن يكون ذلك،
  

***  

 ١٢  


