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الئحة شؤون الطاب
بالمدارس الحكومية

الئحة �سوؤون الطالب ب�ملدار�س احلكومية تعنى ب�إجراءات تنظيم الطلبة يف املدار�س احلكومية من حيث، القبول والت�سجيل 

وحتويل الطالب، والزي املدر�سي، واالنتظ�م الدرا�سي، واالن�سب�ط ال�سلوكي.

وت�ستمل على )41( م�دة  بت�ريخ 2017/7/11م  الوزاري رقم 2017/234م   ب�لقرار  الن�سخة احل�لية لالئحة   �سدرت 

�سمن )6( �ستة ف�سول:

الف�سل االأول: يخت�س ب�لتعريف�ت واالحك�م الع�مة الواردة �سمن الالئحة 

الف�سل الث�ين:  يخت�س بقبول الطالب وت�سجيلهم                            

الف�سل الث�لث: يخت�س ب�نتق�ل الطالب 

الف�سل الرابع: يخت�س ب�لزي املدر�سي  للطالب                           

الف�سل اخل�م�س: يخت�س ب�النتظ�م الدرا�سي للطالب 

الف�سل ال�س�د�س: يخت�س ب�الن�سب�ط ال�سلوكي للطالب 
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الفصل الثاني: قبول الطاب وتسجيلهم 

البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل بح�ش�ر 
الطالب الفعلي اىل املدر�شة

التكييف لعام درا�شي 
كامل بالتعليم عن 

بعد
     و 14

3، 2. 1

من  القادمني  الطالب  قب�ل  -يتم  و 
دول ينتهي العام الدرا�شي بها مع بداية 
ال�شلطنة  يف  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

على النح� الآتي: 

اإىل  االأول  من   )4-  1( من  ال�سفوف   .1

الرابع يتم قبول الط�لب يف ال�سف الت�يل 

من��سبة  �سريطة  در�سه،  الذي  لل�سف 

اإليه، مع  الدرا�سي املنقول  عمره لل�سف 

الث�ين  الدرا�سي  الف�سل  احت�س�ب درجة 

كنتيجة نه�ئية للط�لب.

اخل�م�س  من   )11-5( من  ال�سفوف   .2

يف  الط�لب  قبول  يتم  ع�سر  احل�دي  اإىل 

ال�سف الت�يل لل�سف الذي اأمته بنج�ح، 

الدرا�سي  لل�سف  من��سبة عمره  �سريطة 

املقبول به على اأن يقدم امتح�ن الف�سل 

الدرا�سي االأول يف موعد الدور الث�ين.

الط�لب  عمر  من��سبة  عدم  ح�لة  يف    .3

اإليه يكون لدى  لل�سف الدرا�سي املنقول 

ال�سف  يف  القبول  اإم�  خي�ران:  الط�لب 

اأو االنتظ�ر اإىل الع�م  اأنه�ه،  نف�سه الذي 

ال�سف  يف  قبوله  ليتم  الق�دم  الدرا�سي 

الالحق.

من  القادمني  الطالب  قب�ل  و-يتم 
اأثناء  بها  الدرا�شي  العام  ينتهي  دول 
بال�شف�ف  ال�شلطنة  يف  الدرا�شي   العام 

)1- 11 ( على النح� الآتي:

يف  للت�سجيل  الط�لب  قدوم  ح�لة  يف  اأوًل: 
�سهر ين�ير وم� قبله من الع�م الدرا�سي، وقد 

ال�س�بق بنج�ح، ولديه  اأنهى الع�م الدرا�سي 

م� يثبت ذلك يتم التع�مل معه وفقً� لالآتي: 

الت�يل  ال�سف  يف  الط�لب  قبول  يتم   .1

من��سبة  �سريطة  در�سه،  الذي  لل�سف 

ويف  به  املقبول  الدرا�سي  لل�سف  عمره 

ح�لة عدم من��سبة عمر الط�لب لل�سف 

الط�لب  لدى  يكون  به  املقبول  الدرا�سي 

خي�ران: 

الذي  ال�سف  بنف�س  الدرا�سة  اإع�دة  اأ( 

اأنه�ه.

ب( االنتظ�ر اإىل الع�م الدرا�سي الت�يل 

ليتم قبوله يف ال�سف الالحق.

ثانياً: يف ح�لة قدوم الط�لب للت�سجيل بعد 
يقبل يف  الدرا�سي، ال  الع�م  ين�ير من  �سهر 

للع�م  ينتظر  واإمن�  الدرا�سي  الع�م  نف�س 

الت�يل  ب�ل�سف  وي�سجل  الالحق  الدرا�سي 

لل�سف الذي اأمت درا�سته بنج�ح.

نف�س التع�مل الوارد 

يف التكييف لع�م 

درا�سي ك�مل بح�سور 

الطالب الفعلي اىل 

املدر�سة
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البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل بح�ش�ر 
الطالب الفعلي اىل املدر�شة

التكييف لعام درا�شي 
كامل بالتعليم عن 

بعد
الق�دم    ح14 ع�سر  الث�ين  ب�ل�سف  الط�لب  على 

الدرا�سي  الف�سل  انته�ء  بعد  ال�سلطنة  اإىل 

يف  الف�سل  ذلك  امتح�ن�ت  تقدمي  االأول 

موعد الدور الث�ين.

الثاين  ال�شف  يف  الطالب  قب�ل  يتم 
ع�شر على النح� الآتي:

يف  للت�سجيل  الط�لب  قدوم  ح�لة  يف  اأوًل: 
�سهر ين�ير وم� قبله من الع�م الدرا�سي، وقد 

ولديه  بنج�ح  ع�سر  احل�دي  ال�سف  اأنهى 

ع�سر،  الث�ين  ب�ل�سف  يقبل  ذلك  يثبت  م� 

�سريطة من��سبة عمره لل�سف الث�ين ع�سر، 

ويف ح�لة عدم من��سبة عمره لل�سف الث�ين 

ع�سر يكون لديه خي�ران: 

 اأ(   اإع�دة ال�سف احل�دي ع�سر.

ب( االنتظ�ر اإىل الع�م الدرا�سي الق�دم 

ليتم قبوله يف ال�سف الث�ين ع�سر.

ثانياً: يف ح�لة قدوم الط�لب للت�سجيل بعد 
يقبل يف  الدرا�سي، ال  الع�م  ين�ير من  �سهر 

للع�م  ينتظر  واإمن�  الدرا�سي  الع�م  نف�س 

الث�ين  ب�ل�سف  لي�سجل  الق�دم  الدرا�سي 

ع�سر.

نف�س التع�مل الوارد 

يف التكييف لع�م 

درا�سي ك�مل بح�سور 

الطالب الفعلي اىل 

املدر�سة

11(    ط14  -5( من  ب�ل�سفوف  الط�لب  على 

الق�دم  ع�سر،  احل�دي  اإىل  اخل�م�س  من 

الدرا�سي  الف�سل  انته�ء  بعد  ال�سلطنة  اإىل 

االأول، ولي�س لديه نت�ئج ملواد ذلك الف�سل، 

تقدميه� يف موعد الدور الث�ين 

يلغىيلغى
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الفصل الخامس: االنتظام الدراسي للطاب

البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل بح�ش�ر 
الطالب الفعلي اىل املدر�شة

التكييف لعام درا�شي 
كامل بالتعليم عن 

بعد

يف حالة غياب الطالب يف ال�شف�ف )1- 12( من الأول وحتى الثاين ع�شر بدون عذر مقب�ل تق�م اللجنة باملدر�شة 33
باتخاذ الإجراءات الآتية:

اأ

الغي�ب ملدة )2(  اإذا ك�ن  الط�لب  ن�سح 

يومني مت�سلني اأو منف�سلني خالل الع�م 

الدرا�سي.

يبقي التع�مل بح�سب الوارد يف الالئحة

يتم تطبيق ذلك يف 

فرتة ح�سور الط�لب 

للمدر�سة فقط 

)5( ب ملدة  الغي�ب  ك�ن  اإذا  الط�لب  تنبيه 

خالل  منف�سلة  اأو  مت�سلة  اأي�م  خم�سة 

الع�م الدرا�سي.

يبقي التع�مل بح�سب الوارد يف الالئحة

)8( ج ملدة  الغي�ب  ك�ن  اإذا  الط�لب  اإنذار 

خالل  منف�سلة  اأو  مت�سلة  اأي�م  ثم�نية 

الع�م الدرا�سي 

يبقى التع�مل بح�سب الوارد يف الالئحة 

درا�سة ح�لة الط�لب اإذا ك�ن الغي�ب ملدة د

الع�م  خالل  منف�سلة  اأي�م  ع�سرة   )10(

الدرا�سي.

يبقى التع�مل بح�سب الوارد يف الالئحة 

البند  

)هـ( 

اجلزئية 

1

ملدة )15( خم�سة ع�سر  الغي�ب  ك�ن  اإذا 

يوم� درا�سي� منف�سلة يتم تخفي�س ن�سبة 

الدرج�ت  من  ب�مل�ئة  ع�سرة   )%10(

املقررة للتقومي امل�ستمر. 

يبقى التع�مل بح�سب الوارد يف الالئحة 

البند  

)هـ( 

اجلزئية 

2

اإىل )30( ثالثني يومً�  الغي�ب  اإذا و�سل 

درا�سيً� منف�سلة يتم حرم�ن الط�لب من 

دخول امتح�ن ف�سل درا�سي مع ال�سم�ح 

لل�سف  الث�ين  الدور  امتح�ن  بدخول  له 

الدرا�سي ذاته.

اإذا و�سلت مدة غي�ب الط�لب اإىل )30(  

ثالثني يومً� درا�سيً� منف�سلة، يتم حرم�ن 

االأول،  الدور  امتح�ن  دخول  من  الط�لب 

مــــع  ال�سمــــ�ح له بـــدخول امتح�ن الدور 

الث�ين املقرر لل�سف الدرا�سي  ذاته.

البند  33

)هـ( 

اجلزئية 

3

خم�سة   )45( اىل  الغي�ب  و�سل  اإذا 

يتم  منف�سلة،  درا�سي�  يوم�  واأربعني 

االمتح�ن  دخول  من  الط�لب  حرم�ن 

االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 

والث�ين واعتب�ر الط�لب را�سبً� يف �سفه.  

 

اإذا و�سلت مدة غي�ب الط�لب اإىل )45( 

منف�سلة،  درا�سي�  يوم�  واأربعني  خم�سة 

يتم حرم�ن الط�لب من دخول االمتح�ن 

االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 

يف  را�سب�  الط�لب  واعتب�ر  والث�ين، 

�سفه. 

يتم تطبيق ذلك يف 

فرتة ح�سور الط�لب 

للمدر�سة فقط 

اإذا -34 الدرا�سة  عن  منقطع�  الط�لب  يعد 

تغيب عن املدر�سة ملدة )10( ع�سرة اأي�م 

مت�سلة بدون عذر. 

الــــوارد يف  بـــحــ�ســـب  الـــتـعــــ�مــــل  يبقى 

الالئحة 
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البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل بح�ش�ر 
الطالب الفعلي اىل املدر�شة

التكييف لعام درا�شي 
كامل بالتعليم عن 

بعد
)ب(35

اأواًل:

1 و 2 و 3

ب- يف حال عدم انتظام الطالب يف الدرا�شة يرفع م��ش�عه من قبل اللجنة باملدر�شة اإىل اللجنة 
باملديرية، وذلك لتخاذ القرار املنا�شب وفق الآتي:

من   )9-  5( ال�سفوف  طالب  اأول: 
اخل�م�س اإىل  الت��سع وفق الرتتيب االآتي:

خم�سة   )15( ملدة  االنقط�ع  ك�ن  اإذا 

تخفي�س  يتم  مت�سلة  درا�سي�  يوم�  ع�سر 

ن�سبة )10%( ع�سرة ب�مل�ئة من الدرج�ت 

املقررة للتقومي امل�ستمر.

2. اإذا و�سل االنقط�ع اإىل )30( ثالثني يومً� 

من  الط�لب  يحرم  ف�إنه  مت�سلة  درا�سيً� 

دخول امتح�ن ف�سل درا�سي مع ال�سم�ح 

املقرر  الث�ين  الدور  امتح�ن  بدخول  له 

لل�سف الدرا�سي ذاته .

خم�سة   )45( اىل  االنقط�ع  و�سل  اإذا   .3

يتم   ، مت�سلة  درا�سي�  يوم�  واأربعني 

االمتح�ن  دخول   من  الط�لب  حرم�ن 

االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 

والث�ين واعتب�ر الط�لب را�سب� يف �سفه.

من   )12  -5( ال�سفوف  طالب  اأول: 
الرتتيب  وفق  ع�سر  الث�ين  اإىل  اخل�م�س 

االآتي:

 )15( الط�لب  انقط�ع  مدة  ك�نت  اإذا   .1

يتم  مت�سلة  درا�سي�  يوم�  ع�سر  خم�سة 

تخفي�س ن�سبة )10 %( ع�سرة ب�مل�ئة من 

الدرج�ت املقررة للتقومي امل�ستمر.

اإىل  الط�لب  انقط�ع  مدة  و�سلت  اإذا   .2

)30( ثالثني يومً� درا�سيً� مت�سلة، ف�إنه 

يحرم من دخول امتح�ن الدور االأول، مع 

الث�ين  الدور  له بدخول امتح�ن  ال�سم�ح 

املقرر لل�سف الدرا�سي ذاته .

اإىل  الط�لب  انقط�ع  مدة  و�سلت  اإذا   .3

درا�سي�  يوم�  واأربعني  خم�سة   )45(

الط�لب من دخول  يتم حرم�ن  مت�سلة، 

االمتح�ن املقرر للع�م الدرا�سي يف الدور 

را�سب� يف  الط�لب  واعتب�ر  والث�ين  االأول 

�سفه 

يف  ذلك  تطبيق  يتم 

فرتة ح�سور الط�لب 

للمدر�سة فقط 

ث�نيً�35

البند

 1 و 2

الع��سر  ال�سفوف )10- 12(  ث�نيً�: طالب 

اإىل الث�ين ع�سر وفق الرتتيب االآتي

ال�سفوف  بطالب  يتعلق  م�  دمج  )مت  يلغى 

يف  ع�سر  الث�ين  اإىل  الع��سر   )12  -10(

االأعلى(

يلغى )مت دمج 

م� يتعلق بطالب 

ال�سفوف )10- 12( 

الع��سر اإىل الث�ين 

ع�سر يف االأعلى(

ث�نيً� 35

البند 3

خم�سة   )45( اىل  االنقط�ع  و�سل  اذا   -3

ف�سل  يتم  ف�أنه  مت�سلة  يومً�  واربعني 

مع  النظ�مي  التعليم  من  نه�ئيً�  الط�لب 

ال�سم�ح له ب�لت�سجيل ب�ملدار�س اخل��سة 

اأو بنظ�م تعليم الكب�ر يف الع�م الدرا�سي 

الت�يل لف�سله.

يبقي التع�مل يبقى التع�مل بح�سب الوارد ب�لالئحة

بح�سب الوارد 

ب�لالئحة

ث�نيً�35

البند

د

ب�ل�سفوف  الط�لب  انقط�ع  ح�لة  يف    

)1 - 4( من االأول اإىل الرابع ملدة تزيد 

عن ف�سل درا�سي ك�مل يح�ل مو�سوعه 

وفق�  ب�س�أنه  للبت  ب�ملديرية  اللجنة  اإىل 

لل�سوابط املعتمدة من الوزارة.

ب�ل�سفوف  الط�لب  انقط�ع  ح�لة  يف    

تزيد  ملدة  الرابع  اإىل  االأول  من   )4-1(

الع�م  بداية  من  اأ�سهر  اأربعة   )4( عن 

اللجنة  اإىل  مو�سوعه  يح�ل  الدرا�سي 

لل�سوابط  وفق�  ب�س�أنه  للبت  ب�ملديرية 

املعتمدة من الوزارة.

نف�س التع�مل الوارد 

يف التكييف لع�م 

درا�سي ك�مل بح�سور 

الطالب الفعلي اىل 

املدر�سة
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الفصل السادس: االنضباط السلوكي للطاب 

البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل 
بح�ش�ر الطالب الفعلي اىل 

املدر�شة
التكييف لعام درا�شي 

كامل بالتعليم عن بعد

على اللجنة باملدر�شة يف حال خمالفة الطالب لق�اعد الن�شباط ال�شل�كي ، اتخاذ الجراءات املنا�شبة على النح� 39
الآتي:

)3( اأ رقم  للملحق  وفقاً  الطالب  ن�شح 
اأياً  ارتكابه  حال  يف  الالئحة  لهذه  املرافق 

من ال�شل�كيات الآتية: 

احل�س�س  اأو  الــطــ�بــور  بــنــظــ�م  االإخــــالل    

الدرا�سية اأو االأن�سطة املدر�سية. 

  عدم االلتزام ب�لزي املدر�سي.

النقل  املــدر�ــســة  وو�ــســ�ئــل  العبث مبــرافــق     

املدر�سية.

  االإ�س�ءة ب�لقول اإىل اأحد زمالئه.

املظهر  اأو  النظ�فة  على  املح�فظة  عــدم    

ــ�ور،  ــس واالأ� ــراط  ــ االأق كــ�رتــداء  ال�سخ�سي، 

وعــمــل الــو�ــســم وقــ�ــســ�ت الــ�ــســعــر،  واإطــ�لــة 

ال�سعر للذكور، وا�ستخدام م�س�حيق التجميل 

لالإن�ث.

والدف�تر  الكتب  ب�إح�س�ر  االلــتــزام  عــدم    

واالأدوات املدر�سية واملالب�س الري��سية.

التع�مل  الواجب يف    عدم مراع�ة االحرتام 

مع اإداريي ومعلمي وفنيي املدر�سة  وزواره�.

)اللب�ن(  العلكة  م�سغ  اأو  املــ�أكــوالت  تن�ول    

وغريه� اأو النوم اأثن�ء احل�س�س اأو االأن�سطة 

املدر�سية.

وغريه  الف�سل  نظ�فة  على  املح�فظة  عدم    

من مرافق املدر�سة  .

االأن�سطة  اأو  الــواجــبــ�ت  اأداء  يف  االإهــمــ�ل    

املدر�سية .

  عدم االإن�س�ت لتوجيه�ت املعلم.

الت�سبب يف االإزعــ�ج ب�لقرب من ال�سفوف    

الدرا�سية.

و�س�ئل  ا�ستخدام  ب�سوابط  االلــتــزام  عــدم    

النقل املدر�سية.

يف  ال�ارد  بح�شب  التعامل  يبقي 
الالئحة بال�شافة اإىل: 

  عدم االلتزام ب�لتب�عد اجل�سدي 

داخــل واثــنــ�ء الــركــوب والــنــزول 

وداخــل  املدر�سية،  احل�فلة  مــن 

الـــ�ـــســـفـــوف وامـــــــ�م اجلــمــعــيــة 

ال�سرب  مي�ه  وثالج�ت  التع�ونية 

واأثـــنـــ�ء الــدخــول واخلــــروج من 

املدر�سة. 

الكم�م�ت  بلب�س  االلــتــزام  عــدم    

لطلبة ال�سفوف ) 5- 12(. 

ــم  ــه   مــ�ــســ�ركــة زمــــالءه يف اأدوات

اخل��سة. 

بح�شب  التعامل  يبقي 
الالئحة  يف  ال�ارد 

بالإ�شافة اإىل: 

ب�سرية  الــطــ�لــب  ــوح  بـ   

املــحــتــويــ�ت املــعــرو�ــســة  

ــة  ــ ــس ــ�ــ ــ ــن ــ داخــــــــــــــل امل

وتــ�ــســويــرهــ� ونــ�ــســرهــ� 

الــتــوا�ــســل  و�ــســ�ئــل  يف 

االجتم�عي .

  ن�سر وت�سوير اأو اإر�س�ل 

ــة  ــي ــ�ت املــنــزل ــ ــب ــواجــ ــ ال

بـــني الـــزمـــالء بــغــر�ــس 

مــ�ــســ�عــدة االآخـــريـــن يف 

حل الواجب�ت.

الطلبة  احــــرتام  عـــدم    

طـــرح  يف  االآخــــــريــــــن 

املن�ق�س�ت عن بعد.

بح�سور  االلتزام  عدم    

الــــدرو�ــــس الــتــعــلــيــمــيــة 

الزمني  ــدول  ــ اجل وفـــق 

ــر نــظــ�م  لــلــدرا�ــســة عـ

التعليم االلكرتوين.

ــزام يف  ــ ــ ــت ــ ــ االل ــدم  ــ ــ ع   

وت�سليم  الدرو�س  مت�بعة 

ــ�ل  ــمـ الـــواجـــبـــ�ت واالأعـ

ــر نـــظـــ�م الــتــعــلــيــم  عــ

االإلكرتوين.

االلـــــــتـــــــزام  عـــــــــدم    

واالإر�س�دات  ب�لتعليم�ت 

املعلم  مـــن  املــطــروحــة 

ــ�ت  ــسـ ــ�ـ ــلـ اأثـــــــنـــــــ�ء اجلـ

الدرا�سية االفرتا�سية.
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البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل 
بح�ش�ر الطالب الفعلي اىل 

املدر�شة
التكييف لعام درا�شي 

كامل بالتعليم عن بعد

)4( ب رقم  للملحق  وفقاً  الطالب  تنبيه 
اأياً  ارتكابه  حال  يف  الالئحة  لهذه  املرافق 

من الأفعال الآتية: 

  تزوير اأحد املحررات املدر�سية.

  تزوير توقيع ويل اأمره. 

  تكرار اأحد ال�سلوكي�ت  املن�سو�س عليه� يف 

الفقرة )اأ( من هذه امل�دة للمرة الث�نية.

يف  ال�ارد  بح�شب  التعامل  يبقي 
تكرار  اىل  بال�شافة  الالئحة 
اجلزئية  يف  ال�اردة  ال�شل�كيات 

)اأ(

يبقي التعامل بح�شب 
ال�ارد يف الالئحة 

بالإ�شافة اإىل:

  اإر�س�ل اأي تعليق�ت 

ت�سيء مبك�نة املعلم 

داخل املن�سة اأو 

عن طريق الريد 

االإلكرتوين.

  ت�سوير املعلم اأثن�ء 

ال�سرح

  تكرار اأحد ال�سلوكي�ت  

املن�سو�س عليه� يف 

الفقرة )اأ( من هذه 

امل�دة للمرة الث�نية.

املرافق ج  )5( رقم  للملحق  وفقً�  الط�لب  اإنذار 

وويل  الط�لب  على  تعهد  واأخذ  الالئحة،  لهذه 

االن�سب�ط  بقواعد  الط�لب  ب�لتزام  اأمره 

لهذه  املرافق   )6( رقم  للملحق  وفقً�  ال�سلوكي 

الالئحة، وذلك يف ح�ل ارتك�به اأيً� من االأفع�ل 

االآتية: 

  ال�سج�ر وتهديد زمالئه. 

  االعتداء ب�ألف�ظ ن�بية على اأحد زمالئه.

ال�سخ�سية  املتعلق�ت  على  اال�ستيالء   

لزمالئه. 

اأحد ال�سلوكي�ت املن�سو�س عليه� يف    تكرار 

اأو  الث�لثة  الفقرة )اأ( من هذه امل�دة للمرة 

اأحد ال�سلوكي�ت املن�سو�س عليه� يف البندين 

)1،2( من الفقرة )ب( للمرة الث�نية.

يف  الوارد  بح�سب  التع�مل  يبقي 

تكرار  اىل  ب�الإ�س�فة  الالئحة 

)اأ  اجلزئية  يف  الواردة  ال�سلوكي�ت 

ب(

يبقي التع�مل بح�سب 

الوارد يف الالئحة 

ب�الإ�س�فة اإىل:

  فتح اأو ار�س�ل اأي مواقع 

خملة لالآداب والقيم 

والع�دات واالأخالق 

العم�نية 

  اإر�س�ل  روابط اأو �سور 

اأو فيديو يف الواجب�ت 

املنزلية م�سيئة 

لالأخالق واالآداب 

الع�مة 

  تكرار اأحد ال�سلوكي�ت 

املن�سو�س عليه� يف 

الفقرة )اأ( من هذه 

امل�دة للمرة الث�لثة 

اأو اأحد ال�سلوكي�ت 

املن�سو�س عليه� يف 

البندين )1،2( من 

الفقرة )ب( للمرة 

الث�نية.
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البند املادة
واجلزئية

الن�ص ال�ارد بالئحة �ش�ؤون الطالب 
باملدار�ص احلك�مية

التكييف لعام درا�شي كامل 
بح�ش�ر الطالب الفعلي اىل 

املدر�شة
التكييف لعام درا�شي 

كامل بالتعليم عن بعد

يك�ن تنفيذ الف�شل امل�ؤقت من قبل جلنة �ش�ؤون طالب باملدر�شة باتباع اأحد الإجرائني التاليني: 40

ال�سم�ح للط�لب  ب�حل�سور اإىل املدر�سة اأ

وتنفيذه لرن�مج يت�سمن اإلزامه بق�س�ء م� 

يع�دل 75% من اليوم الدرا�سي يف اأداء اأن�سطة 

وواجب�ت ب�ملك�ن املخ�س�س لذلك حتت 

اإ�سراف اإدارة املدر�سة، وق�س�ء ب�قي اليوم 

يف تلقي جل�س�ت اإر�س�دية، مع تطبيق برن�مج 

تعديل ال�سلوك ب�س�أنه من قبل االأخ�س�ئي 

االجتم�عي / االأخ�س�ئي النف�سي .

يبقي التع�مل بح�سب الوارد يف 

الالئحة

ال يعمل بهذا االجراء 

اأ. عدم ال�سم�ح للط�لب بدخول املدر�سة طوال ب

مدة ف�سله.

يبقي التع�مل بح�سب الوارد يف 

الالئحة

اأ. عدم ال�سم�ح للط�لب  

بدخول املدر�سة طوال 

مدة ف�سله.
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ـــؤون  ـــة ش ـــوص الئح ـــواد ونص م
الطـــاب بالمـــدارس الحكوميـــة
ـــة  ـــف لموائم ـــى تكيي ـــاج  ال ـــي تحت والت
خــــال  الطـــاب  انتظـــام  متــــابعة 

العـــام الدراســـي
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