
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الئحة شؤون الطاب
بالمدارس الحكومية

الFحة Tسوؤون الطالب H�ملدار�س احلكومية Jعنى H�إLراAات Jنظيم الطلبة يف املدار�س احلكومية من حيث، القبول والت�سجيل 
وحتوjل الطالب، والزي املدر�سي، واالfتظ�م الدرا�سي، واالf�سب�ط ال�سلوcي.

 IO�لى (41) مY ستمل�Jو Hت�رjخ 2017/7/11م  الوRاري رbم 2017/234م   H�لقرار  الن�سخة احل�لية لالFحة   Uسدرت 
Vسمن (6) �ستة a�سول:

الف�سل االأول: jخت�س H�لتعرjف�ت واالحك�م الع�مة الوارV IOسمن الالFحة 

الف�سل الث�ين:  jخت�س Hقبول الطالب وJ�سجيلهم                            

الف�سل الث�لث: jخت�س f�Hتق�ل الطالب 

الف�سل الراHع: jخت�س H�لزي املدر�سي  للطالب                           

الف�سل اخل�م�س: jخت�س H�الfتظ�م الدرا�سي للطالب 

الف�سل ال�س�O�س: jخت�س H�الf�سب�ط ال�سلوcي 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
الراHع jتم bبول الط�لب يف ال�سف الت�يل 
من��سبة  Tسرjطة  Oر�سه،  الذي  لل�سف 
اإليه، مع  الدرا�سي املنقول  Yمره لل�سف 
الث�ين  الدرا�سي  الف�سل  احت�س�ب OرLة 

cنتيجة fه�Fية للط�لب.

اخل�م�س  من   (11-5) من  ال�سفوف   .2
يف  الط�لب  bبول  jتم  Y�سر  احل�Oي  اإىل 
ال�سف الت�يل لل�سف الذي اأمته Hنج�ح، 
الدرا�سي  لل�سف  من��سبة Yمره  Tسرjطة 
املقبول Hه Yلى اأن jقدم امتح�ن الف�سل 

الدرا�سي االأول يف موYد الدور الث�ين.

الط�لب  Yمر  من��سبة  Yدم  ح�لة  يف    .3
 iكون لدj اإليه لل�سف الدرا�سي املنقول 
ال�سف  يف  القبول  اإم�  Nي�ران:  الط�لب 
اأو االfتظ�ر اإىل الع�م  اأfه�ه،  fف�سه الذي 
ال�سف  يف  bبوله  ليتم  الق�Oم  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  bدوم  ح�لة  يف  اأوًل: 
Tسهر jن�jر وم� bبله من الع�م الدرا�سي، وbد 
ال�س�Hق Hنج�ح، ولدjه  اأfهى الع�م الدرا�سي 
م� jثبت Pلك jتم التع�مل معه وaقً� لالآJي: 

الت�يل  ال�سف  يف  الط�لب  bبول  jتم   .1
من��سبة  Tسرjطة  Oر�سه،  الذي  لل�سف 
ويف  Hه  املقبول  الدرا�سي  لل�سف  Yمره 
ح�لة Yدم من��سبة Yمر الط�لب لل�سف 
الط�لب   iلد jكون  Hه  املقبول  الدرا�سي 

Nي�ران: 

الذي  ال�سف  Hنف�س  الدرا�سة   IO�Yاإ اأ) 
اأfه�ه.

ب) االfتظ�ر اإىل الع�م الدرا�سي الت�يل 
ليتم bبوله يف ال�سف الالحق.

ثانياً: يف ح�لة bدوم الط�لب للت�سجيل Hعد 
Tسهر jن�jر وم� Hعده من الع�م الدرا�سي، ال 
jنتظر  واإمن�  الدرا�سي  الع�م  fف�س  يف  jقبل 
H�ل�سف  وj�سجل  الالحق  الدرا�سي  للع�م 

الت�يل لل�سف الذي اأمت Oرا�سته Hنج�ح.

يف  التع�مل  fف�س 
Jطبيق 100 %
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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�Oم    ح14 Y�سر  الث�ين  H�ل�سف  الط�لب  Yلى 

الدرا�سي  الف�سل   A�تهfا Hعد  ال�سلطنة  اإىل 
يف  الف�سل  Pلك  امتح�f�ت  Jقدمي  االأول 

موYد الدور الث�ين.

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

يف  للت�سجيل  الط�لب  bدوم  ح�لة  يف  اأوًل: 
Tسهر jن�jر وم� bبله من الع�م الدرا�سي، وbد 
ولدjه  Hنج�ح  Y�سر  احل�Oي  ال�سف  اأfهى 
Y�سر،  الث�ين  H�ل�سف  jقبل  Pلك  jثبت  م� 
Tسرjطة من��سبة Yمره لل�سف الث�ين Y�سر، 
ويف ح�لة Yدم من��سبة Yمره لل�سف الث�ين 

Y�سر jكون لدjه Nي�ران: 

 اأ)   اإIO�Y ال�سف احل�Oي Y�سر.

ب) االfتظ�ر اإىل الع�م الدرا�سي الق�Oم 
ليتم bبوله يف ال�سف الث�ين Y�سر.

ثانياً: يف ح�لة bدوم الط�لب للت�سجيل Hعد 
Tسهر jن�jر وم� Hعده من الع�م الدرا�سي، ال 
jنتظر  واإمن�  الدرا�سي  الع�م  fف�س  يف  jقبل 
H�ل�سف  لي�سجل  الق�Oم  الدرا�سي  للع�م 

الث�ين Y�سر.

ال````ت``ع``�مل يف  f``ف```�س 
Jطبيق 100 %

11)    ط14  -5) من  H�ل�سفوف  الط�لب  Yلى 
الق�Oم  Y�سر،  احل�Oي  اإىل  اخل�م�س  من 
الدرا�سي  الف�سل   A�تهfا Hعد  ال�سلطنة  اإىل 
االأول، ولي�س لدjه fت�Fج ملواP Oلك الف�سل، 

Jقدميه� يف موYد الدور الث�ين 

jلغىjلغى
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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

 (2) Iالغي�ب ملد اإPا c�ن  الط�لب  f�سح 
jومني مت�سلني اأو منف�سلني Nالل الع�م 

الدرا�سي.

jبقي التع�مل Hح�سب الوارO يف الالFحة

jتم Jطبيق Pلك يف 
aرتI ح�سور الط�لب 

للمدر�سة aقط 

(5) ب  Iملد الغي�ب  c�ن  اإPا  الط�لب  Jنبيه 
Nالل  منف�سلة  اأو  مت�سلة  اأj�م  Nم�سة 

الع�م الدرا�سي.

jبقي التع�مل Hح�سب الوارO يف الالFحة

(8) ج  Iملد الغي�ب  c�ن  اإPا  الط�لب  اإfذار 
Nالل  منف�سلة  اأو  مت�سلة  اأj�م  Kم�fية 

الع�م الدرا�سي 

jبقى التع�مل Hح�سب الوارO يف الالFحة 

O Iن الغي�ب ملد�c اPرا�سة ح�لة الط�لب اإO
الع�م  Nالل  منف�سلة  اأj�م   Iسر�Y  (10)

الدرا�سي.

jبقى التع�مل Hح�سب الوارO يف الالFحة 

البند  
 (`g)

اجلزFية 
1

ملدN (15) Iم�سة Y�سر  الغي�ب  c�ن  اإPا 
jوم� Oرا�سي� منف�سلة jتم Jخفي�س f�سبة 
الدرL�ت  من  H�مل�Fة   Iسر�Y  (%10)

املقررI للتقومي امل�ستمر. 

jبقى التع�مل Hح�سب الوارO يف الالFحة 

البند  
 (`g)

اجلزFية 
2

اإىل K (30)الKني jومً�  الغي�ب  اإPا وUسل 
Oرا�سيً� منف�سلة jتم حرم�ن الط�لب من 
NOول امتح�ن a�سل Oرا�سي مع ال�سم�ح 
لل�سف  الث�ين  الدور  امتح�ن  HدNول  له 

الدرا�سي PاJه.

اإPا وUسلت مدZ Iي�ب الط�لب اإىل (30)  
KالKني jومً� Oرا�سيً� منف�سلة، jتم حرم�ن 
االأول،  الدور  امتح�ن  NOول  من  الط�لب 
م````ع  ال�سم````�ح له H```دNول امتح�ن الدور 

الث�ين املقرر لل�سف الدرا�سي  PاJه.

البند  33
 (`g)

اجلزFية 
3

Nم�سة   (45) اىل  الغي�ب  وUسل  اإPا 
jتم  منف�سلة،  Oرا�سي�  jوم�  واأرHعني 
االمتح�ن  NOول  من  الط�لب  حرم�ن 
االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 
والث�ين واYتب�ر الط�لب را�سبً� يف Uسفه.  

 

اإPا وUسلت مدZ Iي�ب الط�لب اإىل (45) 
منف�سلة،  Oرا�سي�  jوم�  واأرHعني  Nم�سة 
jتم حرم�ن الط�لب من NOول االمتح�ن 
االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 
يف  را�سب�  الط�لب  واYتب�ر  والث�ين، 

Uسفه. 

jتم Jطبيق Pلك يف 
aرتI ح�سور الط�لب 

للمدر�سة aقط 

اإPا -34 الدرا�سة  Yن  منقطع�  الط�لب  jعد 
Jغيب Yن املدر�سة ملدY (10) I�سرI اأj�م 

مت�سلة Hدون Yذر. 

ال````وارO يف  H```ح``�س```ب  ال```ت`ع````�م````ل  jبقى 
الالFحة 
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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  Wالب  اأول: 
اخل�م�س اإىل  الت��سع وaق الرتJيب االآJي:

Nم�سة   (15)  Iملد االfقط�ع  c�ن  اإPا 
Jخفي�س  jتم  مت�سلة  Oرا�سي�  jوم�  Y�سر 
f�سبة Y (%10)�سرH I�مل�Fة من الدرL�ت 

املقررI للتقومي امل�ستمر.

2. اإPا وUسل االfقط�ع اإىل K (30)الKني jومً� 
من  الط�لب  jحرم  a�إfه  مت�سلة  Oرا�سيً� 
NOول امتح�ن a�سل Oرا�سي مع ال�سم�ح 
املقرر  الث�ين  الدور  امتح�ن  HدNول  له 

لل�سف الدرا�سي PاJه .

Nم�سة   (45) اىل  االfقط�ع  وUسل  اإPا   .3
jتم   ، مت�سلة  Oرا�سي�  jوم�  واأرHعني 
االمتح�ن  NOول   من  الط�لب  حرم�ن 
االأول  الدور  يف  الدرا�سي  للع�م  املقرر 
والث�ين واYتب�ر الط�لب را�سب� يف Uسفه.

من   (12  -5) ال�سفوف  Wالب  اأول: 
الرتJيب  وaق  Y�سر  الث�ين  اإىل  اخل�م�س 

االآJي:

 (15) الط�لب  اfقط�ع   Iمد f�cت  اإPا   .1
jتم  مت�سلة  Oرا�سي�  jوم�  Y�سر  Nم�سة 
Jخفي�س f�سبة Y (% 10)�سرH I�مل�Fة من 

الدرL�ت املقررI للتقومي امل�ستمر.

اإىل  الط�لب  اfقط�ع   Iمد وUسلت  اإPا   .2
K (30)الKني jومً� Oرا�سيً� مت�سلة، a�إfه 
jحرم من NOول امتح�ن الدور االأول، مع 
الث�ين  الدور  له HدNول امتح�ن  ال�سم�ح 

املقرر لل�سف الدرا�سي PاJه .

اإىل  الط�لب  اfقط�ع   Iمد وUسلت  اإPا   .3
Oرا�سي�  jوم�  واأرHعني  Nم�سة   (45)
الط�لب من NOول  jتم حرم�ن  مت�سلة، 
االمتح�ن املقرر للع�م الدرا�سي يف الدور 
را�سب� يف  الط�لب  واYتب�ر  والث�ين  االأول 

Uسفه 

يف  Pلك  Jطبيق  jتم 
aرتI ح�سور الط�لب 

للمدر�سة aقط 

f�Kيً�35

البند

 1 و 2 و3

 (12  -10) ال�سفوف  Wالب  f�Kيً�: 
الع�Tسر

اإىل الث�ين Y�سر وaق الرتJيب االآJي  

jلغى (مت Oمج م� jتعلق Hطالب ال�سفوف 
يف  Y�سر  الث�ين  اإىل  الع�Tسر   (12  -10)

االأYلى)

jلغى (مت Oمج 
م� jتعلق Hطالب 

 ال�سفوف 
(10- 12) الع�Tسر 
اإىل الث�ين Y�سر يف 

االأYلى)
f�Kيً�35

البند

O

H�ل�سفوف  الط�لب  اfقط�ع  ح�لة  يف    
(1 - 4) من االأول اإىل الراHع ملدJ Iزjد 
Yن a�سل Oرا�سي c�مل jح�ل موVسوYه 
وaق�  H�س�أfه  للبت  H�ملدjرjة  اللجنة  اإىل 

.IارRمن الو Iط املعتمدHلل�سوا

H�ل�سفوف  الط�لب  اfقط�ع  ح�لة  يف    
Jزjد   Iملد الراHع  اإىل  االأول  من   (4-1)
الع�م  Hداjة  من  اأTسهر  اأرHعة   (4) Yن 
اللجنة  اإىل  موVسوYه  jح�ل  الدرا�سي 
لل�سواHط  وaق�  H�س�أfه  للبت  H�ملدjرjة 

.IارRمن الو Iاملعتمد

fف�س التع�مل يف 
Jطبيق 100 %
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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  ال̀`ط̀`�H̀`ور  H̀`ن̀`ظ̀`�م  االإN````الل    
الدرا�سية اأو االأf�سطة املدر�سية. 

  Yدم االلتزام H�لزي املدر�سي.

النقل  امل̀`در�̀`س̀`ة  وو�̀`س̀`�F̀`ل  العبث مب̀`راà`ق     
املدر�سية.

  االإ�س�H IA�لقول اإىل اأحد RمالFه.

املظهر  اأو  النظ�aة  Yلى  املح�aظة  Ỳ`دم    
̀`�ور،  ̀`س واالأ� ̀`راط  `̀ bاالأ  Aدا`̀Jر�`̀c ال�سخ�سي، 
وỲ`م̀`ل ال̀`وT̀`س̀`م وb̀`�̀`س̀`�ت ال̀`�̀`س̀`ع̀`ر،  واإẀ`�ل̀`ة 
ال�سعر للذcور، وا�ستخدام م�س�حيق التجميل 

لالإf�ث.

والدJ�aر  الكتب  H�إح�س�ر  االل̀`ت̀`زام  Ỳ`دم    
واالأOوات املدر�سية واملالH�س الرV�jسية.

التع�مل  الواLب يف    Yدم مراI�Y االحرتام 
.�gوارRنيي املدر�سة  وaي ومعلمي وjارOمع اإ

(اللب�ن)  العلكة  م�سغ  اأو  امل̀`�أc̀`والت  Jن�ول    
وZريg� اأو النوم اأKن�A احل�س�س اأو االأf�سطة 

املدر�سية.

وZريه  الف�سل  fظ�aة  Yلى  املح�aظة  Yدم    
من مراaق املدر�سة  .

االأf�سطة  اأو  ال̀`واL̀`ب̀`�ت   AاOاأ يف  االإg̀`م̀`�ل    
املدر�سية .

  Yدم االإf�س�ت لتوLيه�ت املعلم.

الت�سبب يف االإYR̀`�ج H�لقرب من ال�سفوف    
الدرا�سية.

و�س�Fل  ا�ستخدام  H�سواHط  االل̀`ت̀`زام  Ỳ`دم    
النقل املدر�سية.

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

  Yدم االلتزام H�لتب�Yد اجل�سدي 
OاN``ل واK̀`ن̀`�A ال̀`رc̀`وب وال̀`ن̀`زول 
وOاǸ`ل  املدر�سية،  احل�aلة  م̀`ن 
ال`̀`�`̀`س`̀`ف`̀`وف وام```````�م اجل̀`م̀`ع̀`ي̀`ة 
ال�سرب  مي�ه  وKالL�ت  التع�وfية 
واأK`̀`ن`̀`�A ال``دN``ول واخل````روج من 

املدر�سة. 

الكم�م�ت  Hلب�س  االل̀`ت̀`زام  Ỳ`دم    
لطلبة ال�سفوف ( 5- 12). 

املدر�سية  الوLبة  اإح�س�ر  Yدم    
̀`�A اخل̀`�Ù`س̀`ة H``ه من  `̀ وb̀`ن̀`ي̀`ن̀`ة امل

املنزل. 

̀`م  ̀`ه JواOه يف اأAم̀`̀`الR ة`̀cم̀`�̀`س̀`�ر  
اخل�Uسة. 

بح�شب  التعامل  يبقي 
الالئحة  يف  ال�ارد 

بالإ�شافة اإىل: 

H�سرjة  ال̀`ط̀`�ل̀`ب  ̀`وح  `H   
امل̀`ح̀`ت̀`وj̀`�ت امل̀`ع̀`روV̀`س̀`ة  
̀`ة  `̀ ̀`س `̀�`̀ `̀ ̀`ن `̀ OاN``````````````ل امل
 �`̀gس̀`ر`̀�`̀fو �`̀gر`̀jس̀`و`̀�`̀Jو
ال̀`ت̀`واÙ`س̀`ل  و�``س``�F``ل  يف 

االLتم�Yي .

  f�سر وJ�سوjر اأو اإر�س�ل 
̀`ة  ̀`ي ̀`�ت امل̀`ن̀`زل `̀ ̀`ب `̀Lوا`̀ `̀ ال
H`̀`ني ال```زم```الH À`غ̀`رV̀`س 
م̀`�̀`س̀`�Ỳ`دI االآN`̀`رj`̀`ن يف 

حل الواLب�ت.

الطلبة  اح̀`̀`رتام  Y`̀`دم    
W```رح  يف  االآN``````رj``````ن 

املن�b�س�ت Yن Hعد.

Hح�سور  االلتزام  Yدم    
ال````درو�````س ال̀`ت̀`ع̀`ل̀`ي̀`م̀`ي̀`ة 
الزمني  ̀`دول  `̀ اجل وa`̀`ق 
̀`ر f̀`ظ̀`�م  `Y ل``ل``درا�``س``ة

التعليم االلكرتوين.

̀`زام يف  `̀ `̀ ̀`ت `̀ `̀ االل ̀`دم  `̀ `̀ Y   
وJ�سليم  الدرو�س  مت�Hعة 
̀`�ل  ̀`م` `Yب`̀`�ت واالأ`̀`Lال`̀`وا
̀`ر f```ظ```�م ال̀`ت̀`ع̀`ل̀`ي̀`م  `̀Y

االإلكرتوين.

االل```````ت```````زام  Y`````````دم    
واالإرTس�Oات  H�لتعليم�ت 
املعلم  م`̀`ن  امل``ط``روح``ة 
̀`�ت  ̀`س` `�`̀ ̀`ل` اأK```````ن```````�A اجل`

الدرا�سية االaرتاVسية.
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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: 

  Jزوjر اأحد املحررات املدر�سية.

  Jزوjر Jوbيع ويل اأمره. 

  Jكرار اأحد ال�سلوcي�ت  املن�سوUس Yليه� يف 
الفقرI (اأ) من gذه امل�IO للمرI الث�fية.

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 Jعليق�ت 
J�سيA مبك�fة املعلم 

OاNل املن�سة اأو 
Yن Wرjق الرjد 

االإلكرتوين.

 A�نKر املعلم اأjسو�J  
ال�سرح

  Jكرار اأحد ال�سلوcي�ت  
املن�سوUس Yليه� يف 
الفقرI (اأ) من gذه 
امل�IO للمرI الث�fية.

املراaق ج  (5) رbم  للملحق  وaقً�  الط�لب  اإfذار 
وويل  الط�لب  Yلى  Jعهد  واأNذ  الالFحة،  لهذه 
االf�سب�ط  HقواYد  الط�لب  H�لتزام  اأمره 
لهذه  املراaق   (6) رbم  للملحق  وaقً�  ال�سلوcي 
الالFحة، وPلك يف ح�ل ارJك�Hه اأjً� من االأaع�ل 

االآJية: 

  ال�سج�ر وJهدjد RمالFه. 

  االYتداH A�ألف�ظ H�fية Yلى اأحد RمالFه.

ال�سخ�سية  املتعلق�ت  Yلى   Aاال�ستيال  
لزمالFه. 

اأحد ال�سلوcي�ت املن�سوUس Yليه� يف    Jكرار 
اأو  الث�لثة   Iللمر IO�ذه املg (اأ) من Iالفقر
اأحد ال�سلوcي�ت املن�سوUس Yليه� يف البندjن 

(1،2) من الفقرI (ب) للمرI الث�fية.

يف   Oالوار Hح�سب  التع�مل  jبقي 
Jكرار  اىل  H�الإVس�aة  الالFحة 
(اأ  اجلزFية  يف   IOالوار ال�سلوcي�ت 

ب)

jبقي التع�مل Hح�سب 
الوارO يف الالFحة 

H�الإVس�aة اإىل:

  aتح اأو ار�س�ل اأي مواbع 
خملة لالآOاب والقيم 

والع�Oات واالأNالق 
العم�fية 

  اإر�س�ل  رواHط اأو Uسور 
اأو aيدjو يف الواLب�ت 

املنزلية م�سيئة 
لالأNالق واالآOاب 

الع�مة 

  Jكرار اأحد ال�سلوcي�ت 
املن�سوUس Yليه� يف 
الفقرI (اأ) من gذه 

امل�IO للمرI الث�لثة 
اأو اأحد ال�سلوcي�ت 

املن�سوUس Yليه� يف 
البندjن (1،2) من 
 I(ب) للمر Iالفقر

الث�fية.
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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 الإجرائيني التاليني: 40

ال�سم�ح للط�لب  H�حل�سور اإىل املدر�سة اأ
وJنفيذه لرf�مج jت�سمن اإلزامه Hق�س�A م� 

jع�Oل 75% من اليوم الدرا�سي يف اأOاA اأf�سطة 
وواLب�ت H�ملك�ن املخ�س�س لذلك حتت 

اإTسراف اإOارI املدر�سة، وb�س�b�H Aي اليوم 
يف Jلقي Lل�س�ت اإرTس�jOة، مع Jطبيق Hرf�مج 

Jعدjل ال�سلوك H�س�أfه من bبل االأN�س�Fي 
االLتم�Yي / االأN�س�Fي النف�سي .

jبقي التع�مل Hح�سب الوارO يف 
الالFحة

 AراLهذا االH عملj ال

اأ. Yدم ال�سم�ح للط�لب HدNول املدر�سة Wوال ب
مدa I�سله.

jبقي التع�مل Hح�سب الوارO يف 
الالFحة

اأ. Yدم ال�سم�ح للط�لب  
HدNول املدر�سة Wوال 

مدa I�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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