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 )م١٩١/٢٠٠٩(قرار وزاري رقم   وزارة الرتبية والتعليم
 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنظيمية للمدارس الدولية

 )٤/٢٠٠٦(الصادر بالقرار الوزاري رقم 
 

 بإ�شاء املدارس اخلاصة،) ٦٨/١٩٧٧( إىل املرسوم السلطا�ي رقم استنادا
 ،٤/٢٠٠٦صادر بالقرار الوزاري رقم لمدارس الدولية الوإىل الالئحة التنظيمية ل

 .وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة
 ررـــــــــتق

مـن الالئحـة التنظيميـة للمـدارس الدوليـة املـشار إليهـا،              ) ١(ضاف إىل �ص املـادة      يُ ):١(املادة  
 :التايلالتعريف 
 .فارة الدولة اليت تتبعها املدرسة س:السفارة

 :النصوص اآلتية )١٣، ١٢، ١٠ ،)أ( مكرراً ٩ ،٩(ستبدل بنصوص املواد أرقام يُ: )٢(املادة 
 :التايلشكل على النحو يكون للمدرسة جملس إدارة، يُ ):٩(مــادة 

 .مدير املدرسة -
 . ممن يكلفون باملسائل القنصلية، ممثل للسفارة  -
ن   ترشـحهما الـسفارة مـ   العلميـة،  ةاثنان من ذوي الفكر والكفـاء      -

ــيمني  ــا املقــ ــسلطنة، بــــني رعاياهــ ــصا� بالــ ــتعني باحلــ  ة  غــــري املتمــ
 .الدبلوماسية

 مبـا ال يقـل عـن مخـسة وال يزيـد علـى               الطلبـة، ممثلون ألولياء أمور      -
من غري املتمتعني باحلـصا�ة الدبلوماسـية، ينتخبـهم         أعضاء،   ةعشر



ة  جمــتمعني يف شــكل مجعيــربــاالقرتاع الــسري املباشــر أوليــاء األمــو 
 .ة،  وحبضور ممثل للوزارةعمومي

عتمـد تـشكيله     ويُ املنتخـبني،  له من بني أعضائه      رئيساخيتار اجمللس   
 . وال جيوز تعديله إال مبوافقة الوزارةاللجنة،من 

طلب السفارة أو  بناءً على ،جيوز مبوافقة مسبقة من الوزير :)أ(مكرراً )٩(مــادة  
ثنني على األكثـر  إىل عـضوية   اإضافة  ،مؤسسي املدرسة 

  ، ممـــن يقـــدمون دعمـــاً ماليـــا معلومـــاً للمدرســـة،اجمللـــس
 .ويكون هلما كافة حقوق العضوية

ــس ســنتان     ):١٠(مــــادة  ــضوية اجملل ــدة ع ــه اختــاذ إجــراءات إعــادة    ،م   وعلي
 الـسابقة    خـالل الـستني يومـاً      ،تشكيله وفقا ألحكام هذه الالئحـة     

 .على ا�تهاء مدة عضويته
  لـشؤوهنا،  تتـضمن تنظيمـا      للمدرسـة،  يضع اجمللس الئحـة داخليـة        ):١٢(دة  مــا

 .ماله،  ويتم اعتمادها من الوزارةوما يتعلق بتنظيم أع
ـــادة  ــ ):١٣(مـ ــ،شكل اجمللــس جلــان إدارة لفــروع املدرســة يُ سند إليهــا تــسيري   يُ

ن اثنـا ته  ،  ويـضم لعـضوي     هيتئولعمال اليومية حتت إشرافه ومس    األ
  . بعد موافقة الوزارةمن رؤسائها

اختـاذ إجـراءات إعـادة    ،   علـى جمـالس اإلدارة القائمـة يف تـاريخ العمـل هبـذا القـرار        ):٣(املادة  
  .ل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به خال،تشكيلها وفقاً ألحكامه

 ا . هذا القرار أو يتعارض مع أحكامهخالف   يُلغى كل ما يُ):٤(ملادة 
 .يوم التايل لتاريخ �شرهعمل به من ال القرار يف اجلريدة الرمسية،  ويُنشر هذايُ ):٥(املادة 
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