
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

وزارة الرتبيــة والتعليـــم

قـرار وزاري

رقــم 2017/234

يـة كو سـوؤون الطـال باملـدار� ا حـة  سـدار  باإ

بية والتعلي ت�شا�شات وزارة ال ا اإىل املر�شوم ال�شلطا رق 2008/37 بتحديد ا  ا�شتنا

يمي   واعتما هيكلها التن

رة بالقرار الوزاري رق 2012/105 ،  واإىل لئحة �شوون الطلبة باملدار�س العامة ال�شا

وبناء عل ما تقت�شيه امل�شلحة العامة 

تـقـــرر 

ولـــــ  ة ا املــا

يعمل بالئحة �شوون الطالب باملدار�س احلكومية  املرفقة .

ة الثانيــــة املــا

ا القرار  تل لئحة �شوون الطلبة باملدار�س العامة امل�شار اإليها  كما يل كل ما يخال ه

س مع اأحكامهما .  والالئحة املرفقة به  اأو يتعار

ة الثالثــــة املــا

ريدة الر�شمية  ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�شره . ا القرار فـي ا ين�شر ه

ـي  10/16 1438هـ سدر 
ــــ  11 7   2017 املوا

مد ال�سيبانية ديحة بن ا  

بيـــــــــــــة والتعلــيـــــــــــــ وزيــــــــــــرة ال
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يـة كو سـوؤون الطـال باملـدار� ا حـة 
و الف�ســ ا

ــة كــا عا تعريفــات وا
ة  1  املــا

كل  قرين  ش  املو املعن  التية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  ه  ه اأحكام  تطبيق  فـي 
ر : منها ما  يقت�س �شيا الن�س معن ا

1  الـــوزارة 
بية والتعلي . وزارة ال

2  الوزيـر   
بية والتعلي . وزير ال

3  املديريــة  
ة  حاف بية والتعلي  ارة ال ات  واإ بية والتعلي باملحاف املديريات العامة لل

الو�شط .

4  املدر�ســة  
اللها  وتقدم من  وتديرها   الوزارة  ها  تن�ش التي  التعليمية احلكومية  املو�ش�شة 

ريه . اخلدمة التعليمية للعماني و

5  اللجنــة  
نة �شوون الطالب باملديرية اأو املدر�شة .

ــر    6  ولــي ا
ال�شخ�س امل�شوول عن رعاية الطال وتربيته كالو والو�شي .

7  الطالــ   
مة . ال�شخ�س امل�شجل باإحدى املدار�س ، ويتلق التعلي فـيها ب�شورة منت

8  الـــدار�  
راكز تعلي الكبار اأو الدرا�شات احلرة .  ال�شخ�س املنت فـي الدرا�شة 

9  القبـــو   
ا�شتيفاء الطال �شرو الت�شجيل بال�ش املعني فـي املدر�شة .
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10  الت�سجيــ   
قيد الطال لأول مرة باملدر�شة .

ة الت�سجيــ    11  اإعــا
ة قيد الطال باملدر�شة . اإعا

ــ    سفــو الد   12
املعتمدة  الدرا�شية  للخطط  وفقا  الإعاقة  ذوي  الطالب  لتعلي  باملدار�س  �شفو 

ب�شاأنه . 

نتقـــا   13  ا
ارجها . ل ال�شلطنة اأو  ا ا�شة  انتقال الطال من مدر�شة حكومية اأو 

نقطـــا          14  ا
ر مقبول عن املدر�شة لأيام مت�شلة �شواء فـي بداية العام  ياب الطال بدون ع

10 ع�شرة اأيام . الله ملدة ل تقل عن  الدرا�شي اأو 

يـــا      15  ال
ناء العام الدرا�شي . ياب الطال عن املدر�شة ليوم اأو اأك فـي اأ

ــ للطالــ   16  امللــ ال�سا
مل يت�شمن جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بالطال .

ــا الدرا�ســي   نت 17  ا
ــالل  ا�شتمـــرار الطالـــ فــــي الدرا�شـــة مــن بدايـــة اليـــوم الدرا�شــي حتــ نهايتــه 

العام الدرا�شي .

سبــا ال�سلوكــي   ن 18  ا
بالطــالب   العالقــة  ذات  والأحكــام  الطالبــي   ال�شلــو  بقواعــد  الطالــ  التــزام 

مة للعمل املدر�شي . مة واللوائ والقرارات املن املن�شو�س عليها فـي الأن

19  الن�ســـ 
ام الدرا�شي  ه �شفويا  كتابيا نحو اللتزام بقواعد النت توجيه الطال واإر�شا
طــار ولـــي اأمـــره  والن�شبــا ال�شلوكــي لتجنــ تكــرار املخالفــة التــي ارتكبهــا واإ

ل . ب
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20  التنبيـــه  

ام الدرا�شي  الفة قواعد النت توجيه الطال كتابيا بعد ن�شحه لتجن تكرار 

ل . طار و اأمره ب والن�شبا ال�شلوكي واإ

ار   إنـــ 21  ا

ام الدرا�شي  الفة قواعد النت ير الطال كتابيا بعد تنبيهه لتجن تكرار 

ل . طار و اأمره ب والن�شبا ال�شلوكي واإ

الــة  را�ســة ا   22

�شائي الجتماعي اأو النف�شي  ت�شخي�س احلالت ال�شلوكية للطال من قبل الأ

باملدر�شة .

الــة  را�ســة ا 23  تقريــر 

را�شة  �شائــي الجتماعــي اأو النف�شــي باملدر�شة عن الطال بعد  تقريــر يعــده الأ

اأ�شا�شيــة و�ش  الدرا�شـــة  ويت�شمـــن ب�شفــة  تل  اأبرز نتائ  حالته تلخ�س فـيه 

ت حيالها والتو�شيات التي يراها ب�شاأنها .  امل�شكلة والإجراءات التي اتخ

ر املقبــو     24  العــ

يابه كر�شالة الوا   ا لأ�شبــاب  ــد ي يقدمــه الطالــ  ويكــون  امل�شتنــد الــ

ال�شي  .             

25  الف�ســ املوؤقــ  

ة ملخالفته قواعد الن�شبا  د ام فـي الدرا�شة مدة  اإيقا الطال عن النت

ه الالئحة . ال�شلوكي فـي احلالت املن�شو�س عليها فـي ه

ــي   ا 26  الف�ســ الن

اإنهاء قيد الطال نهائيا من قاعدة بيانات املدر�شة .

27  العـــا الدرا�ســي  

د �شنويا بقرار من الوزير . ة للدرا�شة باملدار�س  والتي  ة الزمنية املحد الف
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ة  2  املــا
ـنة �شـوون الطـالب" برئا�شتــه   نــة ت�شمــ " ت�شكــل بكــل مدر�شــة بقــرار مــــن مديرها 

وع�شوية كل من 

 اأ - اأحــــــــد م�شاعـــــــــــدي املديــــــــــر                                 نائبا للرئي�س  

ة التعليميـة                                 اأع�شاء ة من الهي ال ب - 

�شائـــي قواعــــــد البيانــــات                                 ع�شوا       ج - اأ

�شائي اجتماعي اأو  نف�شي                                ع�شوا ومقررا   - اأ

ت�شا�شاتها املن�شو�س  ويجوز للجنة تفوي�س رئي�شها اأو اأحد اأع�شائها فـي مبا�شرة بع�س ا

ه الالئحة .  عليها فـي ه

ة  3  املــا
ه الالئحـة ولهـا علـ وجـه اخل�شـو�س  تابعـة تنفـيـ اأحكـام هـ تختــ�س اللجنــة باملدر�شـة 

التي 

العام  الأمور فـي بداية  اأولياء  ه الالئحة عل  املرفق به  1 امللحق رق  اأ - تعمي 

الدرا�شي بالو�شيلة املنا�شبة .

ب - متابعة تطبيق الإجراءات املتعلقة بقبول الطالب وت�شجيله وانتقاله .

ه الالئحة .  ج - تعري الطالب واأولياء اأموره باأحكام ه

الفات الطالب . ة  عا ور اأولياء اأمور الطالب فـيما يتعلق   - تفعيل 

ام الدرا�شي  ام الطالب لقواعد النت هـ - توعية الطالب واأولياء اأموره باأهمية اح

والن�شبا ال�شلوكي .

ه  يابه  واتخاذ ما يلزم ب�شاأنها وفقا لأحكام ه ر الطالب و و - متابعة حالت تاأ

الالئحة .

الفـات الطـالب لقواعـد الن�شـبا ال�شلوكـي  واتخـاذ مـا يلـزم ب�شاأنهـا  ز - متابعـة 

ه الالئحة . وفقا لأحكام ه

 - متابعــة حــالت الطــالب املنقطعــ عـــن الدرا�شــة  واتخــاذ مــا يلزم ب�شاأنها وفقا 

ه الالئحة . لأحكام ه

را�شة احلالت  واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها .  - مناق�شة تقارير 
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ــام الدرا�شــي والن�شــبا  يق الك�شو وال�شتمــارات والنمــاذج اخلا�شــة بالنت ي - تو
س . ر ا ال ال�شلوكي للطالب فـي ال�شجالت وامللفات املعدة له

 - موافــاة اللجنــة باملديريــة بتقريــر ف�شلــي للمدر�شــة يت�شمن البيانات واملعلومات 
اخلا�شة ب�شوون الطالب .

ـرى ذات �شلة ب�شوون الطالب تكل بها من قبــل اللجنــة باملديريــة  ل - اأي اأعمــال اأ
اأو مدير عام املديرية .

ة  4  املــا
نة �شوون الطالب" برئا�شة اأحد  نة ت�شم " ت�شكل بكل مديرية بقرار من املدير العام 

م�شاعديه  وع�شوية كل من 
ومن فـي حكمه               نائبا للرئي�س  بوي باملديرية  ائرة التقومي ال  اأ - مدير 

ومن فـي حكمه                             ع�شوا ائرة الربام التعليمية  ب - مدير 

اري اأول           ع�شوا اء املدر�شي اأو م�شر اإ ج - رئي�س ق�ش تطوير الأ

م�شر اإر�شا نف�شي                                       ع�شوا  - 

هـ - م�شر اإر�شا اجتماعي                          ع�شوا

باح قانو                 ع�شوا و - 

رئيـــــــ�س ق�شــــــ التحليــــل والدرا�شـــــات اأو ع�شـــــو فنـــي امتحانــــات ز - 

             و�شـــوون الطـــالب                                                              ع�شوا ومقررا     
از مهامها .  ن تراه منا�شبا لإ وللجنة ال�شتعانة 

ة  5  املــا
تخت�س اللجنة باملديرية بالتي  

ر فـي حالت الطالب املخالفـ لقواعد لئحة �شوون الطالب واتخاذ ما يلزم  اأ - الن
ه الالئحة . ب�شاأنها وفقا لأحكام ه

حات  ال �شوون الطالب فـي املدار�س وتقدمي اأي مق اء فـي  ليل مو�شرات الأ ب - 
ب�شاأنها .

ـــالل الزيـــارات امليدانيـــة للمدار�س واإعدا  ه الالئحــة مـــن  ج - متابعــة تطبيــق هـــ
ريها . التقارير و

رى ذات �شلة ب�شوون الطالب  تكل بها اللجنة من قبل مدير عام   - اأي اأعمال اأ
املديرية .
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ة  6  املــا

شوعات املرفوعة اإليها  ول يعد  ر فـي املو جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه للن

لبية اأع�شائها  عل اأن يكون من بينه الرئي�س اأو نائبه   ها �شحيحا اإل بح�شور اأ انعقا

ان  شرين وعند الت�شاوي يرج ا لبية عد الأع�شاء احلا وت�شــدر اللجنــة قراراتهــا باأ

ي منه رئي�س الجتما  ويجوز اأن يح�شر اجتماعاتها من يرى رئي�س اللجنة ال�شتعانة  ال

ون اأن يكون له �شوت معدو .  الت عملها  به من املخت�ش فـي 

ة  7  املــا

املرفـــو  ال�شلوكـــي  الدرا�شـــي والن�شبـــا  ــام  املخالــ لقواعــد النت ل ي�شمــ للطالــ 

ام فـي الدرا�شــة حل �شدور قرار من ذات اللجنة  شوعـه اإىل اللجنة باملديرية بالنت مو

ر  ويحــق للجنــة باملدر�شــة ال�شما للطال - بعـــد  يابا بع ة  فــي �شاأنــه  وتعد تل الف

اللجنة باملديرية -  اإىل  شوعه  را�شية فعلية عل رفع مو اأيـــام  7 �شبعـــة  اأك من  مرور 

نا الدرا�شة ب�شورة موقتة حل �شدور قرار اللجنة باملديرية  ويطبق عل الطال  با�شت

ه الالئحة .  40 من ه ة  اأ من املا ن�س البند 

ة  8  املــا

ت�شا�شاتها  وفقا ل عليها  شة  املعرو الطالبية  احلالت  فـي  الب  باملديرية  اللجنة  عل 

طار املدر�شة والطال وو اأمره  7 �شبعة اأيام عمل من تاري رفعها اإليها  واإ الل 

ل باملديرية من  الت اأمره احلق فـي  ر فـي �شاأن الطال  وللطال وو  بالقرار ال�شا

طاره اأو علمه به علما يقينيا  ويج الب  7 �شبعة اأيام عمل من تاري اإ الل  القرار 

ون ر  ه  ويعد م�شي املدة  م�شة ع�شر يوم عمل من تاري تقد  15 الل  ل  فـي الت

ل .   ثابة قبول للت

الف�ســ الثانــي

ـــم قبـــو الطـــال وت�سجيل

ة  9  املــا

ام مرحلة التعلي ما بعد الأ�شا�شي  للطال احلق فـي التعلي املجا فـي املدار�س حت اإ

ام ال�ش العا�شر الأ�شا�شي . ال�ش الثا ع�شر  ويكون تعلي الطال اإلزاميا حت اإ
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ة  10  املــا
د الكثافة الطالبية فـي �شفو املدار�س عل النحو التي 

1-4 من الأول اإىل الرابع . ون طالبا فـي ال�شفو  ال  30   اأ - 

5-12 من اخلام�س اإىل الثا ع�شر . ون طالبا فـي ال�شفو  ال م�شة و  35 ب - 

ة  11  املــا
ي�ش لت�شجيل الطال بال�ش الأول باملدار�س ما ياأتي 

ي امل�شتحــق لقبــول الت�شجيــل فيــه   اأ - اأن يكــون الطالـــ مـــن مواليــد العــام امليــال

ي يت  7 �شبعــة اأعــوام فـي الأول من �شبتمرب من العام ال واأل يزيـد عمره عل 

الت�شجيل فيه  .

ونيا عن طريق  ب - تقديــ طلـــ الت�شجيـــل مــن قبــل ولــي الأمـــر اإىل املدر�شة اإلك

ها الوزارة  مع اأ املرفقات التية معه  د البوابة التعليمية فـي املواعيد التي 

ام عملية الت�شجيل  اإىل املدر�شة لإ

ة امليال الأ�شلية للطال ون�شخة منها . 1 - �شها

2 - �شورتان �شخ�شيتان حديثتان للطال . 

3 - ال�شجل الطبي للطال .

س املزمنـــة   ـــق مـــن مو�ش�شـــة �شحـــية معتمـــدة عـــن الأمـــرا 4 - تقريــر طبــي مو

اأو اأي اإعاقات يعا منها الطال اإن وجدت .

5 - ن�شخة من جواز ال�شفر اأو البطاقة ال�شخ�شية لو الأمر .

ل�س التعاون  ول  ري اأبناء  6 - اإقامة �شارية املفعول للمقيم بال�شلطنة من 

لدول اخللي العربية �شريطة اأن جتد الإقامة فـي حالة انتهائها . 

ل�س التعــاون لــدول   ول  ري اأبناء  ج - اأن يكــون لــدى ولــي الأمــر والطالــ مــن 

اخللي العربية بطاقة مقي .

ام اإجراءات الت�شجيل للتاأكد  ناء اإ  - اإح�شار و الأمر الطال اإىل املدر�شة فـي اأ

من قابليته للتعل .

وفـي جميــع الأحــوال  ي�شتــر اأن تكون  املدر�شة التي يت ت�شجيل الطالب املعاق حركيا 

ة .  ه الف ة باملرافق التي تخدم ه اأو املكفوفـ  مزو
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ة  12  املــا

يكون قبول الطــالب ذوي الإعاقــة وت�شجيلهــ ب�شفــو الدمــ وفقــا للوائــ والقرارات 

ل .  مة ل املن

ة  13  املــا

يكون قبول الطالب فـي املدار�س عل النحو التي 

ي يليه مبا�شرة .  يت قبول الطالب املنقول من اأحد ال�شفو اإىل ال�ش ال اأ - 

5-12 من اخلام�س اإىل الثا ع�شر  يت  ة فـي ال�شفو  ب - الطالب الباقون لالإعا

يقة  الو فـي  املن�شو�س عليها  فـيها وفقا لالإجراءات  الباق  بال�شفو  قبوله 

العامة لتقومي تعل الطالب التي ت�شدرها الوزارة .

2-11 وانقطعوا عن موا�شلة الدرا�شة بال�ش  الطالب املنقولون من ال�شفو  ج - 

را�شي  يت قبوله بال�ش املنقول  ر مقبول مدة ل تزيد عل عام  التا بع

اإليه �شريطة األ تزيد اأعماره اأك من عام عل اأعمار اأقرانه بال�ش ذاته .

ة التي  الل الف الطالب املحولون من املدار�س اخلا�شة اإىل املدار�س احلكومية   - 

رية لل�شفو املحول منها . ها الوزارة  يت قبوله بال�شفو الن د

ــارج ال�شلطنــة  يتــ قبولهــ وفقــا لل�شوابــط  مون من مدار�س  هـ - الطالب القا

ه الالئحة . 14 من ه ة  ة فـي املا الوار

ام تعلي الكبار اأو الدرا�شــات احلرة  يت قبوله  بال�شفو  الدار�شون العمانيون بن و - 

امل�شتوفــ ل�شــــرو القبــــول بهـــا �شريطــة األ تزيــــد اأعمارهــــ اأكثـــر مــن عامـ 

عل اأعمار اأقرانه بال�ش ذاته .

بال�ش  القبول  اأعماره عل �شن  بالدرا�شة وتزيد  ين  يلتحقوا  ال الأطفال  ز - 

طة عالجية  شع  الأول  يت ت�شجيله وقبوله بال�ش املنا�ش لأعماره مع و

را�شي واحد . منا�شبة له ل تقل عن ف�شل 

بال�شفــو  قبولهــ  يت  الدولية   باملدار�س  امل�شجلون  العماني  ري  الطالب   - 

ائــرة  رية لل�شفو املقيدين وامل�شتوفـ �شرو القبول بهــا بعـــد موافـــقة  الن

ات واملوهالت الدرا�شية بالوزارة . ال�شها
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ة  14  املــا

م  الل ب�شر ال�شن املقرر للت�شجيل بال�ش الأول  يكون قبول الطالب القا ون الإ

بوي باملديرية -  ائرة التقومي ال ـارج ال�شلطنـة بطلـ يقـدم مـن ولـي الأمـر اإىل  مـن 

ارة  ووفقا للقواعد التية   ق�ش التقومي بالإ

اء الطالــ معتمــدا وم�شدقــا عليـــه مــن قبــــل وزارة  اأ - اإح�شــار نتيجــة اأو تقريــر اأ

اأو مـــا يقـــوم مقامهــا  بية والتعلي ووزارة اخلارجية و�شفارة �شلطنــة عمـــان  ال

لـــ�س التعــاون  ول  مــ مــن  فـــي الدولـــة املعنيـــة  اأمـــا بالن�شبـــة للطــالب القا

اء الطال مــن وزارة  لدول اخلليــ العربية  فـيكتف باعتما النتيجة اأو تقرير اأ

بية والتعلي بدوله . ال

ري لل�ش  ارج ال�شلطنة بال�ش الن م من مدر�شة عربية  ب - ي�شجل الطال القا

م منها موقــتا حلــ احلــ�شول علــ موافقــة  املقيد به فـي الدولة  املدر�شة القا

الدائرة املخت�شة باملديرية التعليمية علــ ت�شجيلـــه  �شريطـــة توقيـــع و الأمر 

هة املخت�شة . عل ما يفـيد علمه بقرار قيد ابنه  ابنـــته من عدمه وفقا لراأي ا

اإل بعـــد احل�شـــول  يـــر عربيـــة  م مـــن مدر�شـــة  الـقا ج - ل يجــوز ت�شجيل الطال 

هة املخت�شة فـي الوزارة . عل موافقة ا

 - فـي حال تقدم و اأمر الطال بطل لاللتحا باإحدى املدار�س احلكومية بعد 

امه  2 �شهريــن مــن بــدء الدرا�شة  عليه تقدمي ما يثب انت مــرور اأكثــر مـــن 

ة التي ق�شاها بتل املدر�شة   الل الف م منها  بالدرا�شة فـي مدر�شته بالدولة القا

ر مقبــول  علــ اأن يكــون امل�شتنــد املويــد  امه بالدرا�شة بها كــان بعــ اأو اأن عدم انت

بية والتعلي ووزارة اخلارجية و�شفارة  ل معتمدا وم�شدقا عليه من وزارة ال ل

اأما بالن�شبة للطالب  م منها   اأو ما يقوم مقامها فـي الدولة القا �شلطنة عمان 

ه  باعتــما فـيكتفـــ  العربيـــة  اخلليـــ  لـــدول  التعـــاون  ل�س  ول  م من  القا

بية والتعلي بدوله . من وزارة ال

-14-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

ال�شابق عل قدومه  العام  الدرا�شة فـي  انقطع عن  ي  ال الطال  هـ - يكون ت�شجيل 

انقطاعه  اأن  يثب  ه ما  �شريطة تقد ـــري ل�شفــه   الن بالـــ�ش  ال�شلطنـــة  اإىل 

ر مقبول  عل اأن يكون امل�شتند معتمدا  م منها كان بع عن الدرا�شة بالدولة القا

بية والتعلي ووزارة اخلارجية و�شفارة �شلطنة عمان  وم�شدقا عليه من وزارة ال

ول  م من  م منها  اأما بالن�شبة للطالب القا اأو ما يقوم مقامها بالدولة القا

بيــة  ه مـــن وزارة ال لــ�س التعــاون لـــدول اخلليــ العربيــة  فـيكتف باعتمــا

بال�شـ  اأقرانـه  لعمـر  منا�شبـا  الطالـ  عمـر  يكـون  اأن  عل  بدولهــ   والتعليــ 

املرا الت�شجيل به .

ول ينتهي العام الدرا�شي بها مع بداية الف�شل  م من  و - يت قبول الطالب القا

الدرا�شي الثا فـي ال�شلطنة عل النحو التي 

1-4 من الأول اإىل الرابع يت قبول الطال فـي ال�ش التا  1 - ال�شفو من 

ر�شــه  �شريطــة منا�شــبة عمره لل�ش الدرا�شي املنقول اإليه   ي  لل�شــ الــ

رجة الف�شل الدرا�شي الثا كنتيجة نهائية للطال . مع احت�شاب 

ي ع�شـــــر يتــــــ قبـــــول الطالـــ  5-11 من اخلامـ�س اإلــ الــحـا 2 - ال�شفو من 

ه بنجا  �شريطـــة منا�شبة عمـــره لل�شــ  ي اأ فـي ال�ش التا لل�ش ال

اأن يقدم امتحان الف�شل الدرا�شي الأول فـي موعد  الدرا�شي املقبول به عل 

الدور الثا .

3 - فـي حالة عدم منا�شبة عمر الطال لل�ش الدرا�شي املنقول اإليه  يكون لدى 

ـــار  ي اأنهـــاه  واإمـــا النت ياران  اإما القبول فـي ال�ش نف�شه الــ الطال 

م ليت قبوله فـي ال�ش الالحق . اإىل العام الدرا�شي القا

نتي ع�شرة �شنة  يت  12 ا ولة �شلمها التعليمي اأقل عن  م مــن  ز - الطالــ القــا

ه بنجا  �شريطة منا�شبة عمره لل�ش  ي اأ قبوله فـي ال�ش التا لل�ش ال

املقبول به  وفـي حالة عدم منا�شبة عمره  يت ت�شجيله فـي ال�ش املنا�ش لعمره .
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م اإىل ال�شلطنة بعــد انتهــاء الف�شــل   - علــ الطالــ بال�شــــ الثانــــي ع�شــــر  القا

الدرا�شي الأول  تقدمي امتحانات ذل الف�شل فـي موعد الدور الثا . 

م  ي ع�شــر  القــا 5-11 مـــن اخلامــ�س اإلـ احلـــا  - علــ الطالـــ بال�شفــو مـــن 

اإىل ال�شلطنــة بعــد انتهــاء الفــ�شل الـــدرا�شي الأول  وليــ�س لديه نتائ ملوا ذل 

ها فـي موعد الدور الثا .  الف�شل  تقد

ة  15  املــا

را�شي يت اإحالة  ة اأو نقــ�شان عمــر الطالــ عــن ال�شــن املحــد لكل �ش  فـــي حالـــة زيـــا

ر فـي حالتــه وفقــا لل�شوابط وال�شالحيات  هة املخت�شة بالوزارة  للن شوعه اإىل ا مو

ا ال�شاأن . املقررة فـي ه

ة  16  املــا

يجوز للجنة باملديرية - بناء عل طل موقع من الطال وو اأمره  وبعد التن�شيق مع 

الل العام الدرا�شي التا  ة ت�شجيل الطال املف�شول نهائيا  مدير املدر�شة املعنية - اإعا

لنتهاء ت�شجيله وملرة واحدة بال�ش الدرا�شي ذاته  �شريطة األ يزيــد عمــره علــ احلــد 

الأعل لأعمار اأقرانه بال�ش ذاته .  

الف�ســ الثالــ

انتقــــا الطـــــال 

ة  17  املــا

ة بناء عل طل من و  ل املحاف ا رى  يكون انتقال الطال من مدر�شة اإىل مدر�شة اأ

الأمر  وفقا لالإجراءات التية 

 اأ - يقدم و الأمر طل النقل اإىل املدر�شة التي ير فـي نقل الطال اإليها .

را�شة الطلـــ للتاأكـــد من �شحة  ارة املدر�شــة املطلــوب نقل الطال اإليها  ب - علــ اإ

ت�شجيل اأو قبول الطالــ بال�شـــ املعنـــي  ومن قيام الطالــ امل�شــجل بال�شــ 

تياراتــه مــن املـــوا الدرا�شيـــة  وت�شليـــ ولـــي الأمــر موافقــة  العا�شر بتحديـــد ا

املدر�شة عل نقله بعد التاأكد من هوية و الأمر . 
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ة  18  املــا

ــرى بنــاء علــ طلــ  ــة اأ اف ريتهــا فـــي  يكــون انتقــال الطالــ مــن مدر�شــة اإلــ ن

و الأمر  وفقا لالإجراءات التية 

اأ - يقـــدم ولـــي الأمـــر طــل النــقل اإىل املدر�شة التي ير فـي نقل الطال اإليها  

را�شة الطل للتاأكد مــن �شحـــة  ارة املدر�شة املطلوب نقل الطال اإليــها  وعل اإ

بال�شـــ  امل�شجـــل  الطالـــ  قيام  املعني  ومن  بال�ش  الطال  قبول  اأو  ت�شجيل 

تياراتــه مـــن املـــوا الدرا�شيـــة  وت�شليــــ ولـــي الأمــر موافقـــة  العا�شر بتحديـــد ا

املدر�شة عل نقله بعد التاأكد من هوية و الأمر .

ام الطال فـي املدر�شة املطلوب النقل اإليها ب�شفة موقتة حل ا�شتكمال  ب - يجوز انت

اإجراءات نقله .

ة  19  املــا

ارج ال�شلطنة اإىل اإحدى املدار�س بال�شلطنة بناء  يكون انتقال الطال املنقول من مدر�شة 

عل طل و الأمر  وفقا لالإجراءات التية 

والت�شديق  الدرا�شية  ة  ال�شها اأو  الطال  نقل  ا�شتمارة  باعتما  الأمر  و  يقوم  اأ - 

م منها  عليها من الوزارة ووزارة اخلارجية و�شفارة �شلطنة عمان فـي الدولة القا

ل�س التعاون لدول اخللي  ول  اأو مـــن يقــوم مقامهـــا  ما عــدا الطــالب اأبناء 

ة من وزارة  لـــ�س التعــاون  فـيكتف باعتما ال�شها ول  م من  العربية القا

بية والتعلي بدوله .  ال

ة  هة املخت�شة باملديرية املنقول اإليها الطال بعد مراجعة البيانات الوار ب - عل ا

املنقول  املدر�شة  اإىل  لت�شليمها  الأمر  لو  ت�شليمها  ومرفقاتها   ال�شتمارة  فـي 

اإليها .

ام الطال فـي املدر�شة املطلوب النقل اإليها ب�شفة موقتة حل ا�شتكمال  ج - يجوز انت

ة .   ه املا اأ  ب من ه اإجراءات نقله عل النحو املب فـي البندين 
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ة  20  املــا

ارجها  وفق الإجراءات التية  ل ال�شلطنة اإىل  ا يكون انتقال الطال من مدر�شة 

الدرا�شية والت�شديق  ة  ال�شها اأو  ا�شتمارة نقل الطال  اأ - يقــوم و الأمر باعتما 

ر اإليهـــا  ـــا عليـــهـــا مـــن الـــوزارة ووزارة اخلارجيـــة بال�شلـطـــنة و�شفـــارة الدولـــة امل

ام الدولة املنتقل اإليها .  اأو من يقوم مقامها وفقا لن

ل�س التعاون لدول اخلليــ العربيــة  ول  ب - فـــي حـــال انتقـــال الطال من اأبناء 

ة  ل�س التعاون لدول اخللي العربية  فـيكتف باعتما ال�شها ول  اإىل اإحدى 

من الوزارة . 

الف�ســـ الرابـــ

الـــزي املدر�ســـي

ة  21  املــا

شة املدر�شية املن�شو�س عليهما  ة الريا عل الطالب اللتزام بالزي املدر�شي  والزي املقرر ملا

اير   ر عليه احل�شور اإىل املدر�شة بزي م ه الالئحة  ويح 22 و 23 من ه ت  فـي املا

الل بقواعد الن�شبا ال�شلوكي .  الفة ذل اإ وتعد 

ة  22  املــا

1-12 مــن الأول اإلــ الثانــي ع�شــر  كور فـي ال�شـفو  يتكون الزي املدر�شي للطالب ال

اء  من الد�شدا�شة العمانية البي�شاء  والكمة العمانية باألوانها اأو امل�شر  والنعال اأو احل

وارب . مع ا

ة  23  املــا

شــي  شــي  وال�شــروال الريا كــور مــن القميــ�س الريا شــي للطــالب ال يتكــون الــزي الريا

شي . اء الريا شية واحل وارب الريا الق�شري اأو الطويل  وا

ة  24  املــا

يكون الزي املدر�شي للطالبات عل النحو التي 
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1-4 من الأول اإىل الرابع  الأ�شا�شي من املريول  اأ - بالن�شبة للطالبات فـي ال�شفو 

وارب البي�شاء   البنطال الأبي�س  واللحا الأبي�س  وا العنابي  وال�شروال 

اء الأ�شو . واحل

5-12 من اخلام�س اإىل الثا ع�شر  من املريول  ب - بالن�شبة للطالبات فـي ال�شفو 

واللحا  الأبي�س   البنطال  وال�شروال  الأبي�س   والقمي�س  النيلي   الأزر 

اء الأ�شو . وارب البي�شاء  واحل الأبي�س  وا

ة  25  املــا
1-12 مـــن  الأول اإلـــ الثانـــي ع�شـــر  شـــي للطالبـــات فــــي ال�شفـــو  يتكــون الــــزي الريا

واللحا  الأبي�س   والقمي�س  البي�شاء   والتنورة  الأبيــ�س   البنطـــال  ال�شـــروال  مــن 

شي .  اء الريا وارب البي�شاء  واحل الأبي�س  وا

ــ� ا الف�ســ ا
ــا الدرا�ســي للطــال  نت ا

ة  26  املــا
ــر  ـــام فــــي الدرا�شـــة طـــوال العـــام الدرا�شــي  ويعـــد التاأ علــ الطالــــ اللتــــزام بالنت

ام الدرا�شي . الل بقواعد النت ياب اأو النقطا اإ فـي احل�شور اأو ال

ة  27  املــا
ر مقبول . الطابور بدون ع را اإذا ح�شر بعد بداية اليوم الدرا�شي  يعد الطال متاأ

ة  28  املــا
 )2 ر الطالب وفقا للملحق رق  تاأ يق حالت  الإ�شرا عل تو باملدر�شة  اللجنة  عل 

ه الالئحة . املرفق به

ة  29  املــا
ر مقبول  تقوم اللجنة باملدر�شة باتخاذ الإجراءات التية  ر الطال بدون ع فـي حال تاأ

ر للمرة الأوىل ويثب ذل بال�شجالت املدر�شية وفق  اأ - ن�ش الطال �شفويا اإذا تاأ

ه الالئحة . 2 املرفق به امللحق رق 

ر للمرة  ه الالئحة  اإذا كان التاأ 3 املرفق به ب - ن�ش الطال وفقا للملحق رق 

الثانية .
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ر للمرة  ه الالئحة  اإذا كان التاأ 4 املرفق به ج - تنبيه الطال وفقا للملحق رق 

الثالثة .

ر للمرة  ه الالئحة  اإذا كان التاأ 5 املرفق به ار الطال وفقا للملحق رق   - اإن

ام  الرابعة  مع اأ تعهد عل الطال وو اأمره بالتزام الطال بقواعد النت

ه الالئحة . 6 املرفق به الدرا�شي وفقا للملحق رق 

ر للمرة اخلام�شة .  را�شة حالة الطال اإذا كان التاأ هـ - 

ة  30  املــا
را�شي كامل . يابا ليوم  ر مقبول  بعد املرة اخلام�شة  ر الطال بدون ع يعد تاأ

ة  31  املــا
يبا اإذا  يعد الطال مت

را�شيا كامال . اب يوما   اأ - 

ر مقبول . الل اليوم الدرا�شي بدون ع را�شية واحدة  اب ح�شة  ب - 

ة  32  املــا
شوء ما يثبته معلمو  ياب الطالب فـي  يق حالت  عل اللجنة باملدر�شة الإ�شرا عل تو

ه الالئحة . 7 املرفق به ا ال�شاأن وذل وفقا للملحق رق  اريو املدر�شة فـي ه وفنيو واإ

ة  33  املــا
ر  1-12 مــن الأول وحتـ الثانــي ع�شــر بــدون ع ياب الطالــ فــي ال�شفــو  فـي حال 

مقبول تقوم اللجنة باملدر�شة باتخاذ الإجراءات التية 

 )2 ياب ملدة  ه الالئحة  اإذا كان ال 3 املرفق به ن�ش الطال وفقا للملحق رق  اأ - 

الل العام الدرا�شي . يوم مت�شل اأو منف�شل 

يـــاب  ه الالئحــــة  اإذا كــان ال 4 املرفــق بهــ ب - تنبيــه الطالــ وفــقا للملحـــق رقــ 

الل العام الدرا�شي . م�شة اأيام مت�شلة اأو منف�شلة   5 ملدة 

ياب ملدة )8(  ه الالئحة  اإذا كان ال 5 املرفق به ار الطال وفقا للملحق رق  ج -  اإن

الل العام الدرا�شي  واأ تعهد عل الطال  اأو منف�شلة  اأيام مت�شلة  مانية 

 )6 ـام الدرا�شــي وفقــا للملحــق رقــ  وو اأمره بالتـزام الطالـ بقواعـد النت

ه الالئحة .  املرفق به
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الل العام  10 ع�شرة اأيام منف�شلة  ياب ملدة  را�شــة حالـــة الطالــ اإذا كــان ال  - 

الدرا�شي . 

شــو الطالـ اإلـ اللجنـة باملديريـة مع اإبال و اأمره  وفقا للملحق  هـ - رفــع مو

تي التي  ه الالئحة  وذل لتخاذ القرار املنا�ش وفق ال 8 املرفق به رق 

را�شــيا منف�شلــة يتــ تخفـيـــ�س  م�شة ع�شر يوما   15 ياب ملدة  1 - اإذا كان ال

10 ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�شتمر .   ن�شبة 

را�شيا منف�شلة يت حرمان الطال  ال يوما   30 ياب اإىل  2 - اإذا و�شــل ال

ول امتحان الدور الثا  را�شي  مع ال�شما بد ــول امتحــان ف�شل  مــن 

املقرر لل�ش الدرا�شي ذاته . 

را�شيا منف�شلة  فاإنه يت  م�شة واأربع يوما   45 ياب اإىل  اإذا و�شل ال  - 3

ول المتحان املقرر للعام الدرا�شي فـي الدور الأول والثا  احلرمان من 

واعتبار الطال را�شبا فـي �شفه .

هـ عل طلبة ال�شفو  ة فـي البند  وفـي جميع الأحوال ل يجوز اتخاذ الإجراءات الوار

- الأول اإىل الرابع .  من 

ة  34  املــا
را�شية مت�شلة  10 ع�شرة اأيام  ي عن املدر�شة ملدة  يعد الطال منقطعا عن الدرا�شة اإذا ت

ر مقبول . بدون ع

ة  35  املــا
تتخ حيال الطال املنقطع عن الدرا�شة الإجراءات التية 

ل�س الباء  رافقة اأحد اأع�شاء  اأ - عل اللجنة باملدر�شة تكلي اأحد اأع�شائها 

الأمهات - بح�ش الأحوال -  باملدر�شة لزيـــارة الطالــ وو اأمره بالتن�شيق مع 

الدرا�شة   فـي  ام  الطال لالنت ة  عو عل  والأمهات  حلثهما  الباء  ل�س  رئي�س 

ه الالئحــة .  9 املرفــق بهــ واإعــدا تقريـــر بنتيجــة الزيــارة وفقــا للملحــق رقـــ 

ا ال�شـــــاأن   ويجــــوز للجـــنــة باملدر�شـــــة التن�شيـــــق مـــع ال�شيــــ اأو الر�شيـــــد فــــي هـــــ

شــو اإىل رئيــ�س  وفـي حال رفــ�س ولـي الأمـــر التجــاوب مــع اللجنــة  يتــ رفــع املو

ل�س  ا يتو�شل اإليه  ل�س الباء والأمهات باملدر�شة  وتعتد اللجنة باملدر�شة 

الباء والأمهات ب�شاأن الطال .
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شوعه من قبل اللجنة باملدر�شة  ام الطال فـي الدرا�شة يرفع مو ب -  فـي حال عدم انت

ه الالئحة  وذل لتخاذ  10 املرفق به اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رق 

القرار املنا�ش وفق التي 

تي التي   5-9 من اخلام�س اإىل التا�شع وفق ال  او  طالب ال�شفو 

را�شيا مت�شلة يت تخفـي�س  م�شة ع�شر يوما   15 1 - اإذا كان النقطا ملدة 

10 ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�شتمر . ن�شبة 

را�شــيا مت�شــلة فاإنــه يحرم  ــ يومــا  ال  30 2 - اإذا و�شـــل النقطــــا اإلــــ 

ــول امتحان  را�شــي مــع ال�شما لـــه بد ول امتحان ف�شل  الطال من 

الدور الثا املقرر لل�ش الدرا�شي ذاته .

را�شيا مت�شلـــة فاإنه يحرم  م�شة واأربع يوما   45 3 - اإذا و�شل النقطا اإىل 

ول المتحان املقرر للعام الدرا�شي فـي الدور الأول والثا  الطال من 

واعتباره را�شبا فـي �شفه .

4 - فـي حالة ا�شتمرار انقطا الطال للعام الدرا�شي الثا عل التوا يرفع 

هة املخت�شة بالوزارة  ليت ب�شاأنه التي  ا�شمه اإىل ا

فاء ا�شمه  ما ع�شرة �شنة  يت اإ  18 اأ - اإذا كان عمر الطال اأقل من 

الدرا�شة  اإىل  ة  العو اأحقيته فـي  ون ف�شله مع  التعليمية  البوابة  من 

2 �شنت من انقطاعه فقط  �شريطــة األ يتجـاوز عــمره احلد  ــالل 

ات ال�ش بناء عل طل مقدم من و اأمره . الأعل للعمر املحد ل

ما ع�شرة �شنة فاأعل  يتــ اإنهــاء قيــده   18 ب - اإذا كان عمر الطال 

من الدرا�شة مع اأحقيته بالت�شجيل فـي تعلي الكبار فـي العام الدرا�شي 

التا لف�شله .

تي التي  10- 12 العا�شر اإىل الثا ع�شر وفق ال انيا  طالب ال�شفو 

را�شيا مت�شلة يت تخفـي�س  م�شة ع�شر يوما   15 اإذا و�شل النقطا اإىل   - 1

10 ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�شتمر . ن�شبة 
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را�شيا مت�شلة فاإنه يحرم الطال  ال يوما   30 اإذا و�شل النقطا اإىل    -2

ول امتحان الدور الثا  را�شي مع ال�شما له بد ول امتحان ف�شل  من 

ات ال�ش الدرا�شي . املقرر ل

را�شــيا مت�شلــة  فاإنــه  م�شة واأربعــ يومــا   45 اإذا و�شل النقطا اإلــ    -3

امي مع ال�شمــا لــه بالت�شـجيل  يت ف�شــل الطالــ نهائيــا من التعلي الن

ام تعلي الكبار فـي العام الدرا�شي التا لف�شله . باملدار�س اخلا�شة اأو بن

ات ال�ش فـي العام  ج - يحق للطال املف�شول نهائيا ب�شب النقطا اأن يعا قيده  ب

الدرا�شي التا وملرة واحدة فقط فـي حالة منا�شبة عمره لل�ش املعا قيده به  

وذل بناء عل طل يتقدم به و اأمره اإىل رئي�س اللجنة باملديرية عل اأن يو 

ام والن�شبا فـي الدرا�شة .  تعهد عليه بالنت

تزيـــد  مــدة  الرابــع  اإىل  الأول  من   4-1 بال�شفو  الطال  انقطا  حالة  فـي   -  

شوعه اإىل اللجنة باملديرية للب ب�شاأنه وفقا  را�شي كامل  يحال مو علــ ف�شــل 

لل�شوابط املعتمدة من الوزارة . 

ي  1-12 من الأول اإىل الثا ع�شر  ال را�شة الطال بال�شفو  هـ - يجــوز تاأجيل 

هات الر�شمية املعتمدة  شية  بعد اإح�شار امل�شتندات الطبية من ا رو مر لديه 

ش عدم مقدرتـــه علـــ موا�شلـــة الدرا�شـــة فـــي ذل الـــعام  وفـي حالة  والتي تو

هة املخت�شة باملديرية . ة اإىل الدرا�شة  يت تقدمي الطل اإىل ا طلبه العو

� الف�ســ ال�ســا

سبــا ال�سلوكــي للطــال  ن ا

ة  36  املــا

الن�شبا  لقواعد  الطالب  الفة  حالت  يق  تو املدر�شة  وفنيي  ومعلمي  اريي  اإ عل 

ه الالئحة . 13 املرفق به ال�شلوكي وفقا للملحق رق 

ة  37  املــا

ويل ا�شتمارات الطالب املخالفـ لقواعد الن�شبا  اريي ومعلمي وفنيي املدر�شة  عل اإ

ه الالئحة . 12 املرفق به ال�شلوكي اإىل اللجنة باملدر�شة وفقا للملحق رق 
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ة  38  املــا

عل اللجنة باملدر�شة القيام بالتي  

الفــة الطــــالب لقواعــــد الن�شبــا ال�شلوكــي وفقــا للملحــق  يـــــق حــــالت  1 - تو

ه الالئحة . 13 املرفق به رق 

ة جزائية .  هات املخت�شة واملديرية فـي حالة وجو �شبهة ارتكاب جر طار ا 2 - اإ

ة  39  املــا

الفــة الطــالب لقواعــد الن�شبــا ال�شلوكي  اتخاذ  علــ اللجنــة باملدر�شــة فــي حــال 

الإجراءات املنا�شبة عل النحو التي   

ه الالئحـــة فــي حــال ارتكابــه  3 املرفـــق بهـــ ن�شــ الطالــ وفقــا للملحــق رقــ  اأ - 

اأيا من ال�شلوكيات التية  

ام الطابور اأو احل�ش�س الدرا�شية اأو الأن�شطة املدر�شية .  الل بن 1 - الإ

2 - عدم اللتزام بالزي املدر�شي .

رافق املدر�شة وو�شائل النقل املدر�شية . 3 - العب 

4 - الإ�شاءة بالقول اإىل اأحد زمالئه .

هر ال�شخ�شي  كارتداء الأقرا والأ�شاور   افة اأو امل ة عل الن 5 - عدم املحاف

كور  وا�شتخدام م�شاحيق  وعــمل الو�شـــ وق�شـــات ال�شعـــر  واإطالــة ال�شعر لل

التجميل لالإنا .

شية . وات املدر�شية واملالب�س الريا 6 - عدم اللتزام باإح�شار الكت والدفاتر والأ

اريي املدر�شة  7 - عــدم مراعــاة الحتــرام الواج فـي التعامل مع معلمي وفنيي واإ

وزوارها .

يـــر الوقـــ املخ�شـــ�س  اأو م�ش العلكة  8 - تناول املاأكـــولت اأو امل�شروبـــات فـــي 

شررا ب�شحة الطال اأو املبن املدر�شي .  ا ي�شب  ريها  اللبان و
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ناء احل�ش�س اأو الأن�شطة املدر�شية . 9 - النوم فـي اأ

ريه من مرافق املدر�شة . افة الف�شل و ة عل ن 10 - عدم املحاف

اء الواجبات اأو الأن�شطة املدر�شية . 11 - الإهمال فـي اأ

12 - عدم الإن�شات لتوجيهات املعل .

13 - الت�شب فـي الإزعاج بالقرب من ال�شفو الدرا�شية .

14 - عدم اللتزام ب�شوابط ا�شتخدام و�شائل النقل املدر�شية .

ام العام . اب والن 15 - القيام باأي �شلو يخال ال

ه الالئحة فـي حــال ارتكابــه اأيـــا  4 املرفق به ب - تنبيه الطال وفقا للملحق رق 

من ال�شلوكيات التية  

ة للمـرة  ه املـا 1 - تكـرار اأحـد ال�شلوكيـات املن�شـو�س عليهـا فـي البنـد  اأ  مـن هـ

الثانية .

2 - تزوير اأحد املحررات املدر�شية .

3 - تزوير توقيع و اأمره . 

ه الالئحة  واأ تعهد عل الطال  5 املرفق به ار الطال وفقا للملحق رق  ج - اإن

 )6 رق  للملحق  ال�شلوكي وفقا  الن�شبا  بقواعد  الطال  بالتزام  اأمره  وو 

ه الالئحة  وذل فـي حال ارتكابه اأيا من ال�شلوكيات التية   املرفق به

ة للمرة  ه املا 1 - تكــرار اأحــد ال�شلوكيــات املن�شــو�س عليهــا فـــي البند  اأ  من ه

ب  الثالثة اأو اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليها فـي البندين  من البند 

ة للمرة الثانية . ه املا من ه

2 - ال�شجار وتهديد زمالئه . 

3 - العتداء باألفا نابية عل اأحد زمالئه .

4 - ال�شتيالء عل املتعلقات ال�شخ�شية لزمالئه .
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 - اإعدا تقرير ملخ�س عن حالة الطال فـي حال اإتيانه اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س 

ة للمرة الرابعة  اأو اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س  ه املا اأ مــن ه عليها فـي البنــد 

ب للمــرة الثالثــة  اأو اأحـــد ال�شلوكيــات املن�شــو�س عليهـــا فـــي  عليــها فــي البنــد 

 )16 ة للمرة الثانيـة  لتخـاذ الإجـراءات وفـق امللحـق رقــ  ه املا ج من ه البـنـد 

ه الالئحة . املرفق به

را�شية فعلية وفقا للملحق  ة اأيام  ال   3 هـ - ف�شل الطال موقتا مدة ل تتجاوز 

ه الالئحة  واأ تعهد عل الطال وو اأمره بعد انتهاء  14 املرفق به رق 

 )6 مدة الف�شل بالتزام الطال بقواعد الن�شبا ال�شلوكي وفقا للملحق رق 

ه الالئحة  فـي حال ارتكابه اأيا من ال�شلوكيات التية    املرفق به

ة للمـرة  ه املـــا اأ مــن هــ 1 - تكـــرار اأحـد ال�شلوكيـات املن�شـو�س عليهـا فـي البنـد 

ة  ه املا ب مــن هــ اخلام�شة  اأو اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليهــا فـي البنــد 

ه  ج من ه للمــرة الرابعــة  اأو اأحــد ال�شلوكيات املن�شو�س عليها فـي البند 

ة للمرة الثالثة  وذل بعد اتخاذ الإجــراء املن�شــو�س عليــه فـي البند   املا

ة . ه املا من ه

والكاميـــرات  النقالــــة  كالهـــواتــ  والب�شريـــــة  ال�شمعيـــــة  الأجهـــــزة  اإح�شـــار   -  2

س التعليمية . را ري الأ ريها فـي  وامل�شجالت و

3 - اإ�شاءة ا�شتخدام احلا�ش ال فـي املدر�شة .

شــارة كالكربيــ والألعــاب الناريــة  4 - حيـــازة اأو تــــداول اأو ا�شتعمــــال اأي مــوا 

ريها .  ة و وات احلا والأ

ائه بدنيا .  5 - العتداء عل زمالئه واإي

6 - الكتابة عل جدران املدر�شة .

7 - الهروب من املدر�شة .
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ه  15 املرفق به اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رق  شو الطال  و - رفع مو
م�شة اأيام  ول تزيد   5 الالئحة  لإ�شدار قرار بف�شله موقتا مدة ل تقل عن 
را�شيــة فعليـــة  مـــع اأ تعهد عليه وو اأمره باللتزام  10 ع�شــرة اأيـــام  علـــ 
 )6 بقواعد الن�شبا ال�شلوكي بعد انق�شاء مـــدة الف�شــل وفقـــا للملحـــق رقـــ 

ه الالئحة  وذل فـي حال ارتكابه اأيا من ال�شلوكيات التية  املرفق به

�شة  ة للمرة ال�شا ه املا 1 - اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليها فـي البند  اأ  من ه
للمرة  ة  املا ه  ه من  ب  البند  فـي  عليــها  املن�شــو�س  ال�شلوكيــات  اأحــد  اأو 
ة  ه املا ج من ه اخلام�شة  اأو اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليها فـي البند 
ه  هـ من ه للمرة الرابعة  اأو اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليها فـي البند 

ة للمرة الثانية . املا

2 - تعمــد الإ�شــاءة بالقـــول اأو الفعل اأو التحري�س اإىل الرموز الوطنـــية  ب�شكل 
ري مبا�شر . مبا�شر اأو 

ام الدين والتقاليد والإر الثقافـي فـي املجتمع العما . 3 - عدم اح

ري عل وحدة املجتمع  هبية اأو اأي اأفكار من �شاأنها التاأ وي لالأمور امل 4 - ال
وقيمه .

الل بن �شري المتحانات . 5 - الإ

فـي املدر�شة اأو العامل بها اأو �شائقي و�شائل النقل  6 - الإ�شاءة بالقول اإىل مو
ريه . املدر�شية اأو  زوار املدر�شة اأو 

فـي املدر�شة اأو العامل بها اأو �شائقي  7 - اإتال متعلقات اأي من زمالئه اأو مو
و�شائــل النــقل املدر�شيــة واإتـــال مرافـــق املدر�شــة  وفـي تل احلالت يلزم 
منه للمدر�شة  وفقا حلك  فع  الطال وو اأمره باإ�شال ما مت اإتالفه اأو 

ه الالئحة . 1 املرفق به 12 من امللحق رق  البند رق 

رات العقلية اأو احل�شور اإىل املدر�شة   8 - التد اأو تناول املخدرات واملو
ريها .  تاأ

يـــر ذلـــ  شــــراب اأو العت�شــــام اأو  شـــ اأو الإ ـــــارة الفو 9 - التحريـــــ�س علـــ اإ
اأو امل�شاركة فـيها .

ل  ا ن�شي اأو العتداء البد عل اأحد زمالئه  10 - التحري�س عل العتداء ا

املدر�شة .
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ه  15 املرفق به اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رق  شو الطال  ز - رفع مو
رى اإذا كان م�شجال بال�شفو  يبيا اإىل مدر�شة اأ الالئحة  لإ�شدار قرار بنقله تاأ
ام تعلي الكبار اإذا كان م�شجال  ويله اإىل ن )5-9 من اخلام�س اإىل التا�شع  و

10-12 مـــن العا�شـــر اإلـــ الثانــي ع�شر  وذل فـي حال ارتكابه اأيا  بال�شفـــو 
من ال�شلوكيات التية 

ة للمرة  املا ه  و من ه البند  املن�شو�س عليها فـي  ال�شلوكيات  اأحد  1 - تكرار 
ة للمـــرة الثالثـــة   ه املـــا هــ مـــن هـــ الثانية اأو املن�شو�س عليها فــــي البنـــد 
ة للمرة اخلام�شة  اأو املن�شو�س  ه املا ج من ه اأو املن�شو�س عليها فـي البند 
اأو املن�شو�س عليها  �شة   ة للمرة ال�شا ه املا ب مـــن ه عليهـــا فـــي البـــند 

ة للمرة ال�شابعة .  ه املا فـي البند  اأ  من ه

فـي املدر�شة اأو العامل بها اأو �شائقي و�شائل النقل املدر�شية  2 - العتداء عل مو
ائه بدنيا . واإي

ل املدر�شة اأو امل�شاهمة  ا ن�شي اأو البد عل اأحد زمالئه  3 - ارتكاب العتداء ا
فـيه .

ل املدر�شة . ا رات العقلية ب زمالئه  وي لتناول املخدرات واملو 4 - ال

10-12 من العا�شر اإىل الثانـــي ع�شـــر   شو الطال املقيد بال�شفو   - رفع مو
ه الالئحة  لإ�شدار قرار  15 املرفق به اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رق 

بف�شله نهائيا  وذل فـي حال ارتكابه اأيا من ال�شلوكيات التية  

ة للمرة  ه املا ز من ه 1 - تكــرار اأحــد ال�شلوكيــات املن�شــو�س علــيها فـي البند 
الثانية . 

ة للمرة  ه املا و من ه 2 - تكرار اأحد ال�شلوكيات املن�شو�س عليــها فـــي البنــد 
الثالثة . 

ة للمرة  ه املا هـ من ه 3 - تكــرار اأحـــد ال�شلوكيــات املن�شو�س عليها فـي البند 
ة للمرة اخلام�شة   ه املا ج من ه الرابعـــة  اأو املن�شـــو�س عليهــا فـي البند 
�شة  اأو املن�شو�س  ة للمرة ال�شا ه املا ب من ه اأو املن�شو�س عليها فـي البند 

ة للمرة الثامنة . ه املا اأ من ه عليها فـي البند 

هات املخت�شة ب�شاأن احلالت التي ت�شتدعي ذل  وتقدرها اللجنة   - التوا�شل مع ا
باملديرية . 
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ة  40  املــا

شوء اإمكانيات املدر�شة  يكون تنفـي  را�شة وافـية وفـي  مع مراعاة م�شلحة الطال بعد 

الف�شل املوق من قبل اللجنة باملدر�شة باتبا اأحد الإجراءين التي  

ه لربنام يت�شمــن اإلزامــه بق�شــاء   اأ - ال�شما للطال باحل�شور اإىل املدر�شة وتنفـي

اء اأن�شطة وواجبات  م�شة و�شبع باملائة من اليوم الدرا�شي فـي اأ  75 ل  ما يعا

ارة املدر�شة  وق�شاء باقي اليوم فـي تلقي  ل  اإ�شرا اإ باملكان املخ�ش�س ل

�شائي  ية  مع تطبيق برنام تعديل ال�شلو ب�شاأنه من قبل الأ اإر�شا جل�شات 

�شائي النف�شي .  الجتماعي اأو الأ

ول املدر�شة طوال مدة ف�شله . ب - عدم ال�شما للطال بد

ة  41  املــا

ة اأو التوجيــه اأو الإ�شـــال فاإنه يت التن�شيق  ور املالح فــــي حال اإيـــدا الطالـــ اإحــدى 

هــة املخت�شــة بــوزارة التنميــة الجتماعيــة لتحويــل الطالــ اإلــ اإحــدى املــدار�س  مــع ا

ة .  ه الف املخ�ش�شة له
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)1 لحــ رقــم 
                    �شلطنة عمان

بية والتعلي                                                                 العام الدرا�شي              وزارة ال
ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ

       مدر�شة ...................
سبـا الطالبـي ن ـا وا نت قواعـد ا

م شل  و اأمر الطال الطالبة  ..............................................        املح الفا
ية طيبة ... وبعد  

�شيله  ه  ومتابعتك امل�شتمرة مل�شتوى  اأبنائك وتقو انا بدورك امللمو�س فـي رعاية �شلو  اإ
بوية  ومة ال�شراكة ال ة املدر�شية  ولتحقيق  ا يحقق له ال�شتقرار والتكي مع البي الدرا�شي 
ارة  اإ تاأمل  تمعه ووطنه   اأبنائنا الطالب خلدمة  اإعدا  البي واملدر�شة فـي  ب  والتعليمية 
بية والتعلي لالطال عل اإجراءات  وقع وزارة ال املدر�شة منك الرجو اإىل البوابة التعليمية 
والن�شبـــا  الدرا�شـــي  ـــام  بالنت املتعلقـــة  وقـــراراتهــــا  احلكومية  باملدار�س  الطالب  �شوون  لئحة 

شافـة اإىل حــ ابنك ابنتك وتعويده  تعويدها عل القواعد ال�شلوكية التية  ال�شلوكي  بالإ
ناء �شريهـا فـي الطريق . ـام عند ركوب و�شائل النقل املدر�شية  والتزام الهدوء فـي اأ النت  - 1

الو�شول فـي الوق املحد لبدء اليوم الدرا�شي وامل�شاركة فـي الطابور املدر�شي .  - 2
ش . ام وب�شوت وا يد الن�شيد الوطني باح ناء الطابور املدر�شي  وتر ام والهدوء فـي اأ النت  - 3

ان . ري ا�شت الن�شبا فـي احل�ش�س الدرا�شية  وجتن اخلروج منها ب  - 4
لها . ا واته الدرا�شية فـي حقيبته املدر�شية اأو ما  شع كتبه واأ و  - 5

يـــ الأ�شنـــان وال�شتحمــام ب�شـــورة يومية   افتــه ال�شخ�شية املتمثلة فـي تن ـــة عل ن املحاف  - 6
افر وال�شعر . افة املالب�س  وق�س الأ ون

اللتزام بالزي املدر�شي املحد وفق اأحكام لئحة �شوون الطالب باملدار�س احلكومية  وجتن   - 7
هر طال العل .  شافة اأي ت�شامي عل املالب�س ل تليق  اإ

ة املحيطة بها . افة ال�ش واملدر�شة والبي ة عل ن املحاف  - 8
ام  ومراعاة م�شاعره ،  ب واح التحد والتعامل مع زمالئه والعامل باملدر�شة وزائريها باأ  - 9

تلكاته . ر علــ �شالمتهـ اأو  �شو�شياتهـ  وعدم القيـــام باأي عمـل يو واحتـرام 
ه فـي الوق املحد  ومتابعة ذل من قبل الوالدين . فر 10- اإنهاء واجباته املنزلية 

رو�شه ب�شورة م�شتمرة . كار  11 - ت�شجيعه عل ا�شت

منها . فع  تلكات املدر�شة ومرافقها واإ�شال ما يت اإتالفه منها اأو  ة عل  12- املحاف

وات تهــد �شالمتــه و�شالمـــة زمالئــه اإىل املدر�شـــة  مثـــل العلكــة   ورة واأ 13- عدم اإح�شار مــوا 

ة والولعات والألعاب  وات احلا ازية  والتب وال�شجائر  والكربي والزجاج والأ وامل�شروبات ال
ريها . النارية واملوا املتفجرة  واأجهزة الليزر  و

نة �شوون الطالب امل�شوول       توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة  رئي�س 
ن�شخة اإىل 

- رئي�س اللجنة
- مل الطال
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لحــ رقــم  3 (
الرقـــــ                      �شلطنة عمان      

بية والتعلي                  التاري                  وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
       مدر�شة ...................

ـر بن�سـ الطالـ طـار ولـي ا ا�ستمـارة اإ
..................................................  امل�شجل امل�شجلة  شل و اأمر الطال الطالبة  الفا

م بال�ش .........                                                           املح
ال�شالم عليك ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد  

ارة املدر�شة قد  ة رق   من لئحة �شوون الطالب باملدار�س احلكومية  نفـيدك باأن اإ عمال باملا
قام بتقدمي الن�ش للطال  وذل ب�شب 

ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ر عن موعد بدء اليوم الدرا�شي بدون ع     التاأ
...................................................

...................................................

ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ي عن املدر�شة بدون ع     الت
...................................................

...................................................

    اإتيان ال�شلوكيات التية 
...................................................

...................................................

ر عن موعد بدء  ه اإىل عدم تكرار التاأ ارة املدر�شة بتوجيه الطال �شفويا واإر�شا وقد قام اإ
ر مقبول عدم اللتزام بقواعد  ي عن املدر�شة بدون ع ر مقبول تكرار الت اليوم الدرا�شي بدون ع

الن�شبا ال�شلوكي .
الل اللتزام بقواعد  ا يحقق م�شلحة الطال الطالبة من  ا للعل  واتخاذ ما يلزم  ه

ام الطالبي والن�شبا ال�شلوكي .  النت
ام والتقدير   وتف�شلوا بقبول فائق الح

نة �شوون الطالب امل�شوول      توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة  رئي�س 
...................... ا�شــــــ املت�شلــــــــ 
...................... �شلته بالطال 
...................... الرقــــ املدنــــــي 
رقــــــ الهاتـــــــ  .....................

التوقيع 
التاريــ            

ن�شخة اإىل 
- مل الطال 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لح رقم  4 (
الرقــــ                        �شلطنة عمان     

بية والتعلي                      التاري                  وزارة ال
ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ

       مدر�شة ...................
الــ ا�ستمــارة تنبيــه 

..................................................  امل�شجل امل�شجلة  شل و اأمر الطال الطالبة  الفا
م بال�ش ........                                                           املح

ال�شالم عليك ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد  
ة     من لئحة �شوون  اإحلاقا بر�شالتنا رق   بتاري         20م ب�شاأن ...............  وعمال باملا
الطال  وذل  بتنبيه  �شوون الطالب قد قام  نة  باأن  نفـيدك  باملدار�س احلكومية   الطالب 

ب�شب 
ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ر عن موعد بدء اليوم الدرا�شي بدون ع )   ( التاأ

...................................................

...................................................

ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ي عن املدر�شة بدون ع )    الت

...................................................

...................................................

)    اإتيان ال�شلوكيات التية 

...................................................

...................................................

ر عن موعد بدء  ارة املدر�شة بتوجيه الطال كتابة واإحاطته علما بنتائ التاأ اإ وقد قام 
ر مقبــول عــدم اللتــزام بقواعــد  ياب عن املدر�شة بدون عــ ر مقبــول ال اليوم الدرا�شي بــدون عــ

الن�شبا ال�شلوكي .
الل اللتزام بقواعد  ا يحقق م�شلحة الطال الطالبة من  ا للعل  واتخاذ ما يلزم  ه

ام الطالبي والن�شبا ال�شلوكي . النت
ام والتقدير  وتف�شلوا بقبول فائق الح

نة �شوون الطالب امل�شوول      توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة   رئي�س 
....................... ا�شــــــ املت�شلـــــــــ 
....................... �شلته بالطالـ 
....................... الرقـــــ املدنــــــي 
........................ رقـــــــ الهاتــــــ 

التوقيع 
التاريـــ          

ن�شخة اإىل 
- مل الطال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لح رقم  5 (
الرقــــ                        �شلطنة عمان     

التاري   بية والتعلي                     وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
       مدر�شة ...................

ا�ستمــارة اإنــذار طالــب
..................................................  امل�شجل امل�شجلة  شل و اأمر الطال الطالبة  الفا

م ...........                                             املح بال�ش 
ال�شالم عليك ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد  

اإحلاقا بر�شالتنا رق     بتاري         20م  وبر�شالتنا رق     بتاري         20م ب�شاأن ............  
رت  ارة املدر�شة قد اأن ة     من لئحة �شوون الطالب باملدار�س احلكومية  نفـيدك باأن اإ وعمال باملا

كور  وذل ب�شب  الطال امل
ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ر عن موعد بدء اليوم الدرا�شي بدون ع )   ( التاأ

...................................................

 ...................................................

ر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواري التية  ي عن املدر�شة بدون ع )    الت

 ...................................................

...................................................

)    اإتيان ال�شلوكيات التية 

...................................................

...................................................

7 �شبعـــة اأيـــام من تاريخه  ارة املدر�شـــة فـي مـــدة ل تتجاوز  راجعة اإ عليـه  يرجـ التكرم   
شو الطال وا�شتكمال بقية الإجراءات . ملناق�شة مو

ام   وتف�شلوا بقبول فائق الح

نة �شوون الطالب امل�شوول       توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة  رئي�س 
.................... ا�شــــ املت�شلــــــــ 
................... �شلته بالطال 
 ................... الرقــــــ املدنــــي 
................... رقـــــــ الهاتــــــ 

التوقيع 
التاريـــ          

ن�شخة اإىل 
- مل الطال 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لح رقم ) 6 (
                      �شلطنة عمان

بية والتعلي                   العام الدرا�شي                 وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ

        مدر�شة ...................

ر د الطال وو ا تعـــ
...............................  رق مـــد          و اأمر  شلة  شل الفا ح�شر اإىل املدر�شة الفا

الطال الطالبة  ................................. امل�شجل بال�ش  ..................  يوم ............. 

ارة املدر�شة . ار املوجه اإىل ابنه ابنته مع اإ شو الإن املوافق        20م  ملناق�شة مو

وقد تعهد الطال وو اأمره بــــ 

ر مقبول . ر عن موعد بدء اليوم الدرا�شي بدون ع     عدم تكرار التاأ

ر مقبول . ياب بدون ع     عدم ال

مة وقواعد الن�شبا ال�شلوكي .     عدم تكرار ال�شلوكيات املن�شوبة اإليه  واللتزام باأن

ي تراه منا�شبا وفق لئحة �شوون  ارة املدر�شة باتخاذ الإجراء ال واأنه فـي حال عدم التزامه �شتقوم اإ

الطالب .

..................... توقيـــــع الطالـــ 

..................... توقيع و الأمر 

..................... رقــــــــــ الهاتـــــــــــ 

 ..................... الرقـــــــــــــ املدنــــي 

التاريــــ 

نة �شوون الطالب امل�شوول      توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة   رئي�س 

ن�شخة اإىل 

- مل الطال .
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ة .....................
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  ......................                  ال�شعبة  ..................
مدر�شة ...................                                                                   ال�ش

       

قبـو
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 بـدون عـ
يبــ

 املت
ال

طـ
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التاري
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إ
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ب امل�شوول  
ال

ط
نة �شوون ال

�شو 
توقيع ع

                                                                                                                                                                                              يعتمد مدير املدر�شة

ب باملدر�شة
ال

ط
نة �شوون ال

رئي�س 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحــ رقــم  8 (
الرقـــــ                        �شلطنة عمان     

التاري   بية والتعلي                     وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
       مدر�شة ...................

سوؤون الطال باملديرية ي اإ جلنة  ت ال  وي  ا�ستمارة 
او  بيانات الطال 

س ال�سلو  انيا  و
را�شيا منف�شلــة فـــي الأيــام املوافقــة  م�شة ع�شر يوما   15 اأيام الدرا�شة ملدة  ي عن  الت
للتواري التية  .................................................................................. 
..................................................................................                             

تماعي  ي ا �سا ها ا ات التي ات را إ الثا  ا
مرفق ما يثب  الإجراء املتخ 

�شائي الجتماعي                   التاري                                توقيع الأ
سوؤون الطال  ا جلنة  ت ات التي ات را إ رابعا  ا

مرفــــق مــا يثبـــــ  ....................................................... اأ- الإجــــــــراء الأول 
                                                    التاري    

مرفـق مـــا يثبــــ  .......................................................  ب - الإجراء الثا 
                                                    التاري   

مرفــق مــا يثبــ  ....................................................... ج - الإجــراء الثالــ 
                                                    التاري    

مرفـــق مــا يثبــــ  ......................................................   - الإجــراء الرابــــع 
                                                    التاري  

مرفق ما يثب  .....................................................  هـ - الإجراء اخلام�س 
                                                    التاري  

راأي اللجنة 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة
نة �شوون الطالب باملدر�شة    رئي�س 

ا�ش الطالــ
ال�شـــ

تاري امليال

ا�ش و الأمر  ورق هاتفه

را�شة احلالة . طة اإجرائية لل�شلو .تقرير عن  اإعدا 
املقابلة مع الطال .الأن�شطة املدر�شية .

الت�شال بو الأمر .اإر�شا و الأمر .
ة ال�شلو . مراجعة �شجالت الطال .مالح

ماعي . ي الإر�شا ا .............................. .الإر�شا الفر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحــ رقــم  9 (
                      �شلطنة عمان

بية والتعلي                  العام الدرا�شي                 وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
       مدر�شة ...................

نقطـ عـ الدرا�سـة الـ  ـر  تقريـر زيـارة ولـي ا
نة �شوون الطالب باملدر�شـة واأع�شــاء  اإنه فـي يوم ............ املوافق         20م قام عد من اأع�شاء 
شـــل  ........................ �شي ر�شيد  لــــ�س البـــاء الأمهـــات باملدر�شة بح�شور ال�شيــ الفا من 
شل ........................... و اأمر الطال ...........................  ................. بزيارة للفا
ة من  الف الل  يوما مت�شال   ........ ملدة  الدرا�شة  واملنقطع عن   ................ بال�ش  امل�شجل 
............... اإىل ................  بهد التعـر عل الأ�شبـــاب احلقيقيـــة لالنقطــــا وح الطال 

ة الطال اإىل مقاعد الدرا�شة . وو اأمره علـــ عــــو
وكان نتائ الزيارة كالتي 

ة اإىل مقاعد الدرا�شة  وبا�شر الطال الدرا�شة  كن الفريق من اإقنا الطال وو اأمره بالعو     
يوم .............. املوافق         20م .

ة اإىل الدرا�شة لالأ�شباب التية  )   (  يتمكن الفريق من اإقنا الطال وو اأمره بالعو

 - 1
 - 2
 -  3

نة �شوون الطالب  توقيع اأع�شاء 
ال�ش  .................................                                     التوقيع 
ال�ش  .................................                                     التوقيع 

ل�س الباء والأمهات  توقيع اأع�شاء 
ال�ش  .................................                                     التوقيع 
ال�ش  .................................                                     التوقيع 

ي  مقابلته فـي املنزل  ال�شخ�س ال
ال�ش                                                 �شلة القرابة                                      التوقيع 

       

توقيع ال�شي اأو ر�شيد احلي اأو احللة اأو القرية 
ال�ش  .................................                                     التوقيع 

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة رئي�س 
ن�شخة اإىل 

- مل الطال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحــ رقــم   10(
                      �شلطنة عمان                                                                         الرقـــ 

بية والتعلي                                                                التاري                 وزارة ال

ة .......................  حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
       مدر�شة ...................

سوؤون الطال باملديرية نقط ع الدرا�سة اإ جلنة  ال  وي  ا�ستمارة 

�سية  او  البيانات ال�س

س ال�سلو  انيا  و
النقطا عن الدرا�شة ملدة .......... يوما مت�شال اعتبارا من ................ اإىل .............

سوؤون الطال باملدر�سة  ا جلنة  ت ات التي ات را إ الثا  ا
مرفـــــق مـــا يثبــــ  ........................................................ اأ - الإجــــــراء الأول 

                                                    التاري    
مرفـــق مــا يثبــ  .......................................................  ب - الإجــراء الثا 

                                                    التاري    
مرفـــق مـــا يثبــ  ...................................................... ج - الإجراء الثالـــ 

                                                    التاري    
مرفـــق مـــا يثبــ  .......................................................   - الإجـــراء الرابـــع 

                                                    التاري    
مرفق ما يثب  ......................................................  هـ - الإجراء اخلام�س 

                                                    التاري  
  

نة �شوون الطالب باملدر�شة  راأي 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

نة �شوون الطالب امل�شوول   توقيع ع�شو 
                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة رئي�س 

ا�ش الطالــ
ال�شـــ

تاري امليال

ا�ش و الأمر  ورق هاتفه
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رقــم 

الفـة
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�شو الل
توقيع ع

                                                                                                                                                                                              يعتمد مدير املدر�شة

ب باملدر�شة
ال

ط
نة �شوون ال

رئي�س 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحـــ رقــم  12 (
                     �شلطنة عمان

بية والتعلي                                               التاري             20م                وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ

       مدر�شة ...................

سـوؤون الطـال باملدر�سـة الـ اإلـ جلنـة  ويـ  ا�ستمـارة 

م املح نة �شوون الطالب     شل مدير املدر�شة - رئي�س  الفا

ال�شالم عليك ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد  

اأفـيدك باأن الطال الطالبة  .................... امل�شجل بال�ش ..............  قد ارتك ارتكب 

املخالفات التية  .....................................  علما باأن املخالفات ال�شابقة للطال للطالبة 

ة ب�شاأنها كان عل النحو التي  والإجراءات املتخ

الفات را املتالتاريامل إ ا

راجيا التكرم بالطال واتخاذ الالزم .

التوقيع  التاري            20م   ا�ش املو  ............................ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة �شوون الطالب  راأي اللجنة اأو راأي مدير املدر�شة - رئي�س 

م س عن طالب ال�ش .............. املح نة �شوون الطالب باملدر�شة املفو ع�شو 

شو  راجيا التكرم باتخاذ الإجراء املنا�ش وفق لئحة �شوون الطالب . اأحيل اإليك املو

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة رئي�س 

ن�شخة اإىل 

- ع�شو اللجنة
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ب باملدر�شة
ال

ط
نة �شوون ال

رئي�س 

-42-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحــ رقــم  14 (
الرقــــ                      �شلطنة عمان      

التاري   بية والتعلي                     وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ

 مدر�شة ...................

وؤق لطال  �س  ا�ستمارة 

شل و اأمر الطال الطالبة  ...............................................  امل�شجل امل�شجلة  الفا

م بال�ش ..........                              املح

ال�شالم عليك ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد  

اإحلاقا بر�شالتنا رق     بتاري         20م ب�شاأن ..........  وبر�شالتنا رق     بتاري         20م 

ب�شاأن .....................  وبر�شالتنا رق      بتاري         20م ب�شاأن .....................  وعمال 

نة �شوون الطالب باملدر�شة  ة   من لئحة �شوون الطالب باملدار�س احلكومية  نفـيدك باأن  باملا

كور ف�شال موقتا ملدة ........ اأيام  وذل ب�شب اإتيان ال�شلوكيات التية  قد قررت ف�شل امل

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

شو  الل مدة الف�شل  ملناق�شة مو نة �شوون الطالب باملدر�شة  راجعة  عليه  يرج التكرم 

الطال الطالبة  وا�شتكمال بقية الإجراءات .

ام والتقدير   وتف�شلوا بقبول فائق الح

نة �شوون الطالب امل�شوول      توقيع ع�شو 

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة

نة �شوون الطالب باملدر�شة رئي�س 

...................... ا�شـــــــــ املت�شلــــــ 

...................... �شلته بالطال 

...................... الرقـــ املدنـــــــي 

التوقيع 

التاريــ           

ن�شخة اإىل 

- مل الطال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحـــ رقــم  15 (
                   �شلطنة عمان                   الرقـــــ 

التاري   بية والتعلي                     وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة اإ

 مدر�شة ...................

سوؤون الطال باملديرية سبا ال�سلوكي اإ جلنة  ن ال لقواعد ا ال  وي  ا�ستمارة 

او  بيانات الطال 

س ال�سلو  انيا  و

اري  الفني  إ ها املعلم  ا ات التي ات را إ الثا  ا

اأ - ال�شلو  ..................................................
مرفق ما يثب  الإجراء املتخ 

التاري              توقيع املعل      
ب - تكرار ال�شلو اأو �شلو م�شابه  ...........................

مرفق ما يثب  الإجراء املتخ 

التاري          توقيع املعل    

ا�ش الطالــ
ال�شـــ

تاري امليال
ا�ش و الأمر  ورق هاتفه

ي قا به الطال هال�سلو ال تاري

ة ال�شلو . الإر�شا والتوجيه .مالح
الأن�شطة املدر�شية .املقابلة مع الطال .

اإر�شا و الأمر .الت�شال بو الأمر .
..............................مراجعة �شجالت الطال .

ة ال�شلو . الإر�شا والتوجيه .مالح
الأن�شطة املدر�شية .املقابلة مع الطال .

اإر�شا و الأمر .الت�شال بو الأمر .
..............................مراجعة �شجالت الطال .
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

ر م�شابه  ......................... ج - تكرار ال�شلو اأو �شلو ا
مرفق ما يثب  الإجراء املتخ 

             التاري                       توقيع املعل      
 

تماعي  ي ا �سا ها ا ات التي ات را إ رابعا  ا
ال�شلو  ......................................

مرفق ما يثب  الإجراء املتخ 

�شائي الجتماعي                 التاري                                    توقيع الأ
   

سوؤون الطال باملدر�سة  ا جلنة  ت ات التي ات را إ �سا  ا ا
مرفــــق مــــا يثبــــ  .................................................... اأ - الإجـــــراء الأول 

                                                    التاري    
مرفــق مــا يثبــ  .....................................................  ب - الإجــراء الثانــي 

                                                    التاري    
مرفــق مــا يثبــ  ..................................................... ج - الإجـــراء الثالـــ 

                                                    التاري    
مرفـــق مـــا يثبـــ  .....................................................   - الإجـــراء الرابــع 

                                                    التاري    
مرفق ما يثب  .....................................................  هـ - الإجراء اخلام�س 

                                                    التاري   
راأي اللجنة 

.............................................................................................

.............................................................................................

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�شة
نة �شوون الطالب باملدر�شة رئي�س 

ة ال�شلو . الإر�شا والتوجيه .مالح
الأن�شطة املدر�شية .املقابلة مع الطال .

اإر�شا و الأمر .الت�شال بو الأمر .
..............................مراجعة �شجالت الطال .

را�شة احلالة . طة اإجرائية لل�شلو .تقرير عن  اإعدا 
املقابلة مع الطال .الأن�شطة املدر�شية .

الت�شال بو الأمر .اإر�شا و الأمر .
ة ال�شلو . مراجعة �شجالت الطال .مالح

ماعي . ي الإر�شا ا ..............................الإر�شا الفر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1203(

لحــ رقــم  16 (
الرقـــــ                     �شلطنة عمان      

التاري   بية والتعلي                   وزارة ال

ة ..................... حاف بية والتعلي  ارة ال املديرية العامة  اإ
مدر�شة ...................

الـ الـة  ا�ستمـارة تقريـر 

الأ�شباب 
.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

الت�شخي�س 
.............................................................................................................

.............................................................................................................

 ..............................................................................................................

ة والعالج  الإجراءات املتخ
.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

�شائي النف�شي  �شائي الجتماعي الأ تو�شيات الأ
.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

�شائي النف�شي  ........................................... �شائي الجتماعي  الأ ا�ش الأ

التاري  ................................ التوقيع  ................................  

ا�ش الطال  ........................................................   عمره  .................................

ن�شية  .................  ال�ش  ..................  ال�شعبة  ............... مكان امليال  .............  ا

ا�ش و الأمر  ......................  �شلة القرابة  ........... العمر  ............  مهنته  .............

تاز   شعي   متو�شط   جيد   جيد جدا     شي     امل�شتوى الدرا�شي للطال فـي العام الدرا�شي املا

تاز  شعي   متو�شط   جيد   جيد جدا    امل�شتوى الدرا�شي للطال فـي العام الدرا�شي احلـا    
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