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وز�رة �لرتبية و�لتعليم
 قر�ر رقم )99/م ع ن/2017( 

 باإ�ضدار الئحة االن�ضباط الطالبي 
لجميع المراحل الدرا�ضية في المدار�س الحكومية والخا�ضة

وزير الرتبية والتعليم:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

والتدريبية اخلا�شة،
 وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

 وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )133/ت ع ث/2002( ب�ساأن الئحة االن�سباط املدر�سي ملرحلتي 

التعليم الإعدادي والثانوي وتعديالته،
 وعلى القرار الوزاري رقم )2692/م ع ن/2010( ب�ساأن الئحة االن�سباط الطالبي للمرحلة 

البتدائية،
 وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،

قرر �التي: 
املادة االأولى

ُتعتَمد الئحة االن�سباط الطالبي، جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 
املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم )133/ت ع ث/2002( ب�ساأن الئحة االن�سباط املدر�سي ملرحلتي التعليم 
الطالبي  االن�سباط  الئحة  ب�ساأن  ن/2010(  ع  )2692/م  رقم  والقرار  والثانوي،   الإعدادي 

للمرحلة البتدائية، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.  

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج واملعنيني - كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

القرار ، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                   

وزير �لرتبية و�لتعليم
 �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الولى 1438هــ
الـمــوافــــــــق: 5 فـــبــرايــــــــــــــــر 2017م                                                        
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الئحة االن�ضباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�ضية
يف املدار�س احلكومية واخلا�ضة

مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها:
�لوز�رة: وزارة الرتبية والتعليم.

اجلهة املخت�ضة يف الوزارة: الإدارة التعليمية للمرحلة التي يكون فيها الطالب.  
املدر�ضة: كل موؤ�ش�شة تعليمية حكومية اأو خا�شة. 

�لطالب: اأيُّ طالب/ طالبة يف اأيِة مدر�شة حكومية اأو خا�شة. 
َلة يف كل مدر�شة مبوجب اأحكام هذا القرار.  جلنة االن�ضباط الطالبي: اللجنة امل�َشكَّ

د بها التهذيب والتوجيه  االأعمال االإ�ضافية التي يكلَّف بها الطالب املخالف: الأعمال التي ُيق�شَ
والتي تتنا�شب مع عمر الطالب وقدراته ول مت�س بكرامته، وهي كالآتي:

اأ-   امل�شاهمة يف تنظيم املواد الدرا�شية والتعليمية يف مركز م�شادر التَعلُّم. 
ب- امل�شاهمة يف العناية بالبيئة املدر�شية. 

مادة )2(
نطاق تطبيق الالئحة

احلكومية  املدار�س  يف  الدرا�شية  املراحل  جميع  طلبة  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 
واخلا�شة، ب�شاأن املخالفات التي يرتكبونها داخل املدر�شة اأو خالل الرحالت والفعاليات والأن�شطة 

التي تنظمها الوزارة اأو املدر�شة، كما ت�شري على املخالفات التي تقع يف احلافالت املدر�شية. 
األ  على  اأخرى،  اأحكام  من  لأو�شاعها  منا�شبًا  تراه  ما  اإ�شافة  اخلا�شة  للمدار�س  ويجوز 

تتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة، وبعد اأْن ُتعتَمد من اجلهة املخت�شة يف الوزارة.
مادة )3(

اأهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة اإلى حتقيق االن�سباط الذاتي لدى الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية 

يف املدار�س احلكومية واخلا�شة، من خالل الآتي:
املدر�سية،  والنُُّظم  االأخالقية  بالقيم  االلتزام  حتقيق  فيها  يتوافر  اآمنة،  تربوية  بيئة  توفري  اأ- 
وامل�شاركة يف  الدرا�شية،  الواجبات  واإجناز  الدرا�شة  بذل اجلهد يف  على  الطالب  وت�شجيع 
اخُلُلق  وُح�ْشن  الواجب  الحرتام  واإظهار  القومي،  بال�شلوك  والتََّحلِّي  املدر�شية،  الأن�شطة 

والتقدير الالزم لزمالئه ولأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية وكل العاملني يف املدر�شة. 
ب- احرتام القوانني واللوائح والنُُّظم يف �سريرْ العملية التعليمية؛ لتكوين اأجيال متعلمة ومبدعة 

ة مبواَطنتها الإيجابية.  تها البحرينية ومعتزَّ متم�شكة بهويَّ
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للطلبة  ال�شلوكية  امل�شكالت  معاجلة  من  واملعلمني  املدر�شية  الإدارة  يف  املخت�شني  متكني  ج- 
�سريرْ �سحيح  لتحقيق  ال�سلبية؛  ال�سلوكيات  من  واحلدَّ  تقوميها  ي�سمن  تربوية؛ مبا  ب�سورة 

و�شليم للعملية الرتبوية والتعلمية. 
د- حتديد املخالفات ال�سلوكية واملعاجلات االإر�سادية والتقوميية لتوفري بيئة تعليمية اآمنة. 

مادة )4(
ال�ضوابط الواجب مراعاتها

عند النظر يف املخالفات وحتديد املعاجلات
يراعى عند حتديد املعاجلة املنا�سبة االآتي:

اأ( �شن الطالب ومرحلته التعليمية وم�شتوى منوه واإدراكه. 
ب( طبيعة املخالفة وحْجم ال�شرر الناجت عنها ومالب�شات ارتكابها. 

ج( ال�شجل الأكاديي وال�شلوكي اخلا�س بالطالب. 
د( كْون الطالب من ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�شة.

 
مادة )5(

املخالفات ومعاجلاتها
اأواًل: خمالفات الفئة االأولى ومعاجلاتها:

املخالفات
ارتكاب املخالفات الآتية دون عذر مقبول:

اأ- التاأخر عن بدء الدوام الدرا�شي. 
ب- التاأخر عن الطابور ال�شباحي. 

ج- عدم امل�شاركة يف الطابور ال�شباحي. 
د- التاأخر عن ح�شور بدء احل�شة الدرا�شية. 

هـ- الدخول اأو اخلروج من الف�شل خالل احل�شة من دون ا�شتئذان. 
و- الغياب عن بع�س احل�ش�س الدرا�شية خالل اليوم الدرا�شي. 

ز- الغياب عن املدر�شة.
ح- عدم اأداء الواجبات املطلوب اإجنازها. 

ط- عدم اإح�سار الكتب واالأدوات املدر�سية املطلوبة. 
ي املدر�شي اأو الريا�شي.  ي- عدم اللتزام بالزَّ

ك- عدم املحافظة على نظافة املدر�شة. 
ل- اإح�سار الهواتف النقالة اأو اأجهزة االألعاب االإلكرتونية اأو غريها من االأجهزة من دون اإذن 

م�شبق من الإدارة املدر�شية. 
املعاجلات

اأ( توجيه واإر�شاد الطالب من ِقَبل املخت�شني يف املدر�شة. 
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ب( التنبيه ال�شفوي. 
ج( الإنذار الكتابي. 

د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  د( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ
يف حالة  تكرار املخالفة. 

هـ( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك. 
و( التعليق املوؤقت للم�شاركة يف بع�س الأن�شطة الطالبية اأو الفعاليات اأو الرحالت املدر�شية ملدة 

دها االإدارة املدر�شية.  حتدِّ
ثانياً: خمالفات الفئة الثانية ومعاجلاتها

املخالفات
اأ- الإخالل بالقوانني اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأنظمة املدر�شية وما ت�شدره اإدارة املدر�شة من 

تعليمات وتوجيهات واإر�شادات. 
ب- الإ�شاءة اإلى الآخرين من زمالئه الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية اأو العاملني 

يف املدر�شة. 
ج- اإثارة الفو�شى وامل�شاَغبة داخل املدر�شة اأو يف احلافالت املدر�شية، اأو خالل الفعاليات التي 

تنفذها املدر�شة اأو الوزارة. 
رة �شلبًا على املجتمع املدر�شي.  د- ن�ْشر الإ�شاعات والأكاذيب املوؤثِّ

هـ- الهروب من املدر�شة يف اأثناء اليوم الدرا�شي. 
و- القيام باأي �شلوك من �شاأنه الإ�شرار بالبيئة املدر�شية اأو ت�شويهها. 

ز- اإ�شاءة ا�شتعمال َمرافق املدر�شة ومعداتها. 
ح- الإتيان باأي �شلوك يخُد�س احلياء اأو الآداب العامة. 

اأو الت�سجيع  اأو ترويجها  �سها  اأو عررْ اأدواته،  اأو  اأو حيازة مواده  اإدخال و�سائله،  اأو  ط- التدخني 
عليها. 

املعاجلات
د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  اأ( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ

بعدم تكرار املخالفة. 
ب( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك. 

ج( التعليق املوؤقت للم�شاركة يف بع�س الأن�شطة الطالبية اأو الفعاليات اأو الرحالت املدر�شية، ملدة 
دها قرار جلنة االن�سباط الطالبي.   يحدِّ

د( احلرمان من الدوام املدر�شي، مع ال�شماح باأداء المتحانات، مدة ترتاوح بني:
    1. يوم درا�شي واحد اإلى اأ�شبوع درا�شي واحد.

    2. من ع�شرة اأيام اإلى ف�شل درا�شي واحد.
    3. من ف�شل درا�شي واحد اإلى عام درا�شي كامل.

هـ( اإحالة الطالب اإلى اإدارة اخلدمات الطالبية لبحث حالته، للتو�شية مبا تراه منا�شبًا.
ثالثاً: خمالفات الفئة الثالثة ومعاجلاتها

املخالفات
اأ- العتداء اللفظي اأو الرمزي اأو البدين على الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية اأو 
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العاملني يف املدر�شة اأو الوزارة. 
للمدر�شة،  العامة  املمتلكات  اأو  الـَمرافق  اأو  لالأبنية  الكلي  اأو  التخريب اجلزئي  اأو  الإتالف  ب- 
اأيٍّ من ذلك  اأو التحري�س على  اأو �شرقتها،  اأو العبث بها  كالأجهزة املدر�شية واملختربات، 

كله. 
اخلا�شة  اأو  الطلبة  بزمالئه  اخلا�شة  للممتلكات  الكلي  اأو  اجلزئي  التخريب  اأو  الإتالف  ج- 
اأو  املمتلكات،  تلك  �شرقة  اأو  املدر�شة،  العاملني يف  اأو  والإدارية  التعليمية  الهيئتني  باأع�شاء 

التحري�س على اأيٍّ من ذلك كله. 
د- الإتالف اأو التخريب اجلزئي اأو الكلي للحافالت املدر�شية اأو �شوء ا�شتعمالها اأو التعدي على 

الآخرين داخلها اأو خارجها باأية �شورة من ال�شور، اأو التحري�س على اأيٍّ من ذلك كله. 
هـ- القيام باأيِّ �سلوك من �ساأنه عرقلة �سريرْ العملية التعليمية وانتظامها، كاالمتناع عن ح�سور 

ح�شة اأو ح�ش�س درا�شية، اأو التحري�س على ذلك من داخل املدر�شة اأو من خارجها. 
و- الت�شوير املرئي اأو الت�شجيل ال�شوتي لزمالئه الطلبة اأو اأع�شاء الهيئتني التعليمية والإدارية 
اأو العاملني يف املدر�شة، اأو ن�ْشر تلك ال�شور اأو الت�شجيالت باأية و�شيلة كانت، من دون اإذن 

كتابي ُم�شبق من اإدارة املدر�شة. 
ز- ن�ْشر اأو حيازة املواد الإباحية اأيًا كان نوعها اأو �شكلها، اأو عْر�شها اأو ترويجها اأو توزيعها. 

�س اجلن�شي اأو العتداء على الِعْر�س اأو املمار�شة اجلن�شية اأو التحري�س على ذلك.  ح- التحرُّ
د  اأية مواد خطرة تهدِّ اأو  ة اأو ما يف حكمها،  اأو االأدوات احلادَّ اأنواعها  ط- حيازة االأ�سلحة بكل 
ها اأو ترويجها  �شالمة املدر�شة ومن فيها، اأو جلب تلك الأدوات اأو الأ�شلحة اأو املواد، اأو عْر�شُ

اأو توزيعها اأو ا�شتعمالها اأو التدريب عليها. 
اأو  رات  املخدِّ اأو  الـُم�شكرات  خا�س  وبوجه  املدر�شة،  داخل  املمنوعات  ا�شتهالك  اأو  اإدخال  ي- 

رات العقلية مهما كان نوعها.  املوؤثِّ
ك- قيام الطالب بانتحال �شخ�شية طالب اآخر، اأو ال�شماح ل�شخ�س اآخر بانتحال �شخ�شيته اأو 
قًا للوائح واالأنظمة املدر�سية.  �سخ�سية متويل االأمر، بهدف القيام باأعمال غري م�سموح بها ِوفرْ

ل- الِغ�سُّ يف المتحان اأو حماولة ارتكابه، اأو التحري�س عليه باأية و�شيلة. 
َعرات الدينية اأو الطائفية اأو املذهبية اأو الفئوية، اأو  م- الإ�شاءة اإلى الأديان اأو اإثارة الفنت اأو النَّ

التحري�س على ذلك. 
َلته الوزارة للم�شاركة  ن- المتناع عن امل�شاركة يف امل�شابقات الريا�شية اأو العلمية اأو الفنية التي اأهَّ

فيها، اأو التحري�س على ذلك. 
�س- الإ�شاءة اإلى �شلطات الدولة اأو هيئاتها النظامية باأيِّ �شكل من الأ�شكال وباأية و�شيلة. 

ع- اإهانة رْمز من الرموز الوطنية، اأو الَعَلم اأو ال�شالم الوطني اأو ال�شعار الوطني، اأو الإ�شاءة اإلى 
مملكة البحرين. 

ف- تزوير الوثائق الر�شميةاخلا�شة باملدر�شة اأو بالوزارة. 
اإثارة  اأو  َغب  ال�شَّ ملمار�شة  لها؛  التابعة  املباين  اأحد  اأو  الوزارة  اأو  املدر�شة  اأمام  التََّجْمُهر  �س- 
الفو�شى، اأو لعرقلة اأو ملْنع الطلبة اأو املوظفني من الو�شول اإلى اأماكن الدرا�شة اأو العمل، اأو 

التحري�س على ذلك. 
ق- عرقلة الدرا�شة اأو الإخالل بالنظام العام اأو التحري�س على ذلك. 
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ر-ارتكاب اأيٍّ من املخالفات التالية ذات ال�شلة با�شتعمال احلا�شوب وتوظيف تقنية املعلومات 
اخلا�شة بالوزارة واملدار�س:

باع التعليمات اخلا�شة با�شتعمال احلا�شب الآيل وتقنية املعلومات وال�شبكة املعلوماتية. - عدم اتِّ
- ا�ستعمال نظام احلا�سب االآيل اأو ال�سبكة املعلوماتية يف جماالت غري م�سموح بها. 

- ن�ْشخ الربامج اأو البيانات اخلا�شة باملدر�شة اأو توزيعها. 
- الدخول اإلى نظام احلا�شب الآيل با�شتعمال كلمة ال�شر ل�شخ�س اآخر. 

- اإف�شاء كلمة ال�شر اخلا�شة بنظام احلا�شب الآيل. 
مة لخرتاق ال�شبكات املعلوماتية اأو و�شائل  ة اأو م�شمَّ - ا�شتعمال برامج اأو اأدوات اأو اأجهزة معدَّ
ها اأو  تقنية املعلومات، اأو بيع مثل تلك الربامج اأو الأدوات اأو الأجهزة، اأو توزيعها اأو عْر�شُ

رات اأو �سرقة كلمات ال�سر اأو غريها.  فرْ تي�سري احل�سول عليها، وذلك مثل برامج فك ال�سِّ
ها اأو اإتاحتها، بحيث يكون من  - ا�شتعمال برامج اأو اأدوات اأو اأجهزة اأو بيعها اأو توزيعها اأو عْر�شُ
�شاأنها اإيقاف اأو تعطيل ال�شبكات املعلوماتية اأو و�شائل تقنية املعلومات والت�شال عن العمل. 
نة يف تلك الو�سائل اأو  -  تغيري الربامج اأو البيانات اأو املعلومات االإلكرتونية امل�ستعَملة اأو املخزَّ

تعديلها اأو اإتالفها اأو تدمريها. 
- ن�ْشر اأيِة معلومات على ال�شبكة املعلوماتية اخلا�شة بالوزارة مت�س الآخرين اأو النظام العام اأو 

الآداب.  
- الإتالف الكلي اأو اجلزئي لأجهزة تقنية املعلومات والت�شال، اأو �شرقتها اأو ال�شتيالء عليها. 

- حتميل اأيِّ برنامج اأو األعاب اإلكرتونية على االأجهزة، من دون ت�سريح من املدر�سة.
اأو  حلمايتها،  االأجهزة  على  تة  مثبَّ اأخرى  برامج  اأيِة  اأو  الفريو�سات  ات  م�سادَّ برامج  اإتالف   -

اإيقاف تلك الربامج اأو تعطيلها.
مع جهات  تداولها  اأو  بالآخرين،  اخلا�شة  ال�شخ�شية  املعلومات  اأو  البيانات  ن�ْشر  اأو  ت�شريب   -

اأخرى.
املعاجلات 

د كتابي على الطالب ومتويل الأمر  اأ( ا�شتدعاء متويل الأمر واإخطاره ب�شلوك الطالب، واأْخُذ تعهُّ
بعدم التكرار.

ب( تكليف الطالب باأعمال اإ�شافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�شلوك.
قًا  ِوفرْ الطالبي  االن�سباط  جلنة  قرار  دها  يحدِّ مدة  املدر�سة  حافلة  ا�ستعمال  من  احلرمان  ج( 

جَل�َشامة املخالفة، على األ تزيد على ف�شل درا�شي واحد.
د( احلرمان من ا�شتعمال املوا�شالت املدر�شية املجانية ملدة �شهر اإلى عام درا�شي كامل، ِوْفقًا 

جَل�َشامة املخالفة. 
هـ( احلرمان من الدوام املدر�شي من ع�شرة اأيام اإلى عام درا�شي كامل، ِوْفقًا جَل�َشامة املخالفة 

اأو تكرارها، مع ال�شماح باأداء المتحانات. 
و( الف�شل النهائي من التعليم النظامي لـَمن جتاوز مرحلة الإلزام. 
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مادة)6(
اخت�ضا�س النظر يف خمالفات الفئة االأولى 

املعاجلات  وتطبيق  الأولى  الفئة  خمالفات  يف  التحقيق  املخت�شة  املدر�شية  الإدارة  تتولى 
ب�شاأنها. 

مادة )7(
ت�ضكيل جلنة االن�ضباط الطالبي

ل مدير املدر�شة اأو القائم اأو املكلف باأعماله بداية كل عام درا�شي جلنة ت�شمى )جلنة  اأ- ي�شكِّ
الهيئتني  من  اأع�ساء  اأربعة  وع�سوية  عنه،  ينوب  من  اأو  برئا�سته  الطالبي(  االن�سباط 
التعليمية والإدارية؛ من اأجل التحقيق يف املخالفات ال�شلوكية من الفئتني الثانية والثالثة، 

ورْفع تو�شياتها اإلى الإدارة التعليمية املخت�شة. 
اأو  اللجنة  هذه  يف  لال�شرتاك  ُمنت�شبيها  من  اأيٍّ  تكليف  للوزارة  يجوز  الأحوال  جميع  ب- ويف 

التحقيق مبعرفتها. 
مادة )8(

االإحالة اإلى جلنة االن�ضباط الطالبي
يحال الطالب اإلى جلنة االن�سباط الطالبي بتوجيه كتابي من مدير املدر�سة، اأو القائم اأو 

املكلف باأعماله، اأو من ِقَبل اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 

مادة )9(
يجوز للجنة االن�سباط الطالبي اإيقاف الطالب عن الدوام املدر�سي مدة ال تزيد على ثالثة 
اأيام، وذلك مل�شلحة التحقيق يف خمالفات الفئتني الثانية والثالثة، بعد موافقة اجلهة املخت�شة 

يف الوزارة. 
مادة )10(

ظ على املواد ذات ال�ضلة باملخالفات التََّحفُّ
بناًء على تو�شية من  املواد ذات ال�شلة باملخالفات، وذلك  الإدارة املدر�شية على  ظ  تتحفَّ
جلنة االن�سباط الطالبي. وعلى االإدارة املدر�سية اتخاذ االإجراءات الالزمة بت�سليمها للجهات 
بعدم  د  تعهُّ توقيعه على  بعد  الأمر  اأو ملتويل  تداولها،  القانون  اإذا كانت مما ل يجيز  املخت�شة 

تكرار املخالفة. 
مادة )11(

املخالفة التي ت�ضكِّل �ضبهة جنائية  
اإذا كانت املخالفة املرتَكبة من الطالب ت�سكل �سبهة جنائية، ترفع جلنة االن�سباط الطالبي 
القائم  اأو  واملناهج  التعليم  ل�شئون  الوزارة  وكيل  اإلى   - الإداري  الت�شل�شل  مراعاة  مع  الأمر- 
باأعماله، لإبالغ اجلهات املخت�شة يف اململكة. ول متنع اإحالة الطالب اإلى التحقيق اجلنائي من 

اتخاذ اأيٍّ من املعاجلات الواردة يف الئحة االن�سباط الطالبي بحقه. 
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مادة )12(
د املخالفات حالة تعدُّ

ل اأكرث من خمالفة، تطبَّق عليه معاجلة املخالفة الأ�شد. اإذا ارتكب الطالب ِفعاًل ي�شكِّ
 

مادة )13(
التعوي�س عن االأ�ضرار املرتتبة على املخالفة

ل ينع تطبيق اإحدى املعاجلات املذكورة يف املادة )5( من هذه الالئحة من اإلزام الطالب 
اأو متويل الأمر ب�شداد قيمة اإ�شالح اأو ا�شتبدال ما ت�شبَّب الطالب يف اإتالفه اأو فْقده اأو اإف�شاده 

اأو �شرقته. 
ويف جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف القوانني الأخرى املعمول 

بها يف مملكة البحرين.
 

مادة )14(
اجلهة املخت�ضة باعتماد تو�ضيات

جلنة االن�ضباط الطالبي
اأ. ل ت�شري قرارات احلرمان من الدوام املدر�شي التي تقل مدته عن ع�شرة اأيام اإل بعد اعتمادها 

من  اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 
اإلى عام  اأيام  تكون مدته من ع�شرة  التي  املدر�شي  الدوام  ت�شري قرارات احلرمان من  ب. ل 

درا�شي اإل بعد اعتمادها من الوكيل امل�شاعد املخت�س. 
ج. ل ي�شري قرار الف�شل النهائي من التعليم اإل بعد اعتماده من وكيل الوزارة ل�شئون التعليم 
ه  يوجِّ اأن  الوزارة  املخت�شة يف  اأو ملدير  اجلهة  امل�شاعد  الوكيل  اأو  للوكيل  ويجوز  واملناهج. 
ل جلنة حتقيق  لها اأو يلغَيها، اأو ي�سكِّ اإلى اإعادة التحقيق، اأو اأنرْ يعتمد تو�سيات اللجنة اأو ُيعدِّ

اأخرى ممن يراه منا�شبًا. 
متويل  باإخطار  ليقوم  الطالب،  بحق  ال�شادر  بالقرار  كتابة  املدر�شة  مدير  اإخطار  ويجب 

الأمر كتابًة بذلك القرار خالل ثالثة اأيام عمل. 

مادة )15(
التََّظلُّم واجلهة املتظلَّم اإليها

اأو  واملناهج  التعليم  ل�شئون  الوزارة  وكيل  لدى  كتابيًا  التََّظلُّم  اأمره  اأو متويل  للطالب  يجوز 
القائم باأعماله، من قرار الف�شل النهائي وقرار احلرمان من الدوام املدر�شي ملدة ف�شل درا�شي 
اأو عام درا�شي، وذلك خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ الإخطار بذلك القرار، ولوكيل الوزارة اأو 

القائم باأعماله اإلغاوؤه اأو تعديُله اأو رف�س التََّظلُّم.
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مادة )16(
توثيق القرارات ال�ضادرة بحق الطالب

القرارات  وحُتَفظ  املخالف،  الطالب  �سلوك  ملعاجلة  ُتتَخذ  التي  االإجراءات  جميع  توثَّق 
ال�شادرة بحقه يف ملفه ال�شلوكي، وتبِلغ الإدارة املدر�شية بتلك القرارات كلٌّ بح�شب اخت�شا�شه:

اأ- متويل اأمر الطالب.
ب- الطالب. 

ج- اجلهة املخت�شة يف الوزارة. 
د- اإدارة المتحانات. 

هـ- مركز الإر�شاد النف�شي والأكاديي. 
و- ق�شم املوا�شالت، يف حال احلرمان من ا�شتعمال احلافالت املدر�شية. 

ز- اجلهات ذات العالقة. 

مادة )17(
مركز االإر�ضاد النف�ضي واالأكادميي

ِقَبل مركز االإر�ساد النف�سي  َر�س حاالت الطلبة من ذوي ال�سلوك غري املرغوب فيه من  ُتدرْ
والأكاديي، ويَعدُّ الربنامج التوجيهي والإر�شادي املنا�شب لكل حالة. 

مادة )18(
يجوز للمركز - بعد موافقة كتابية من متويل الأمر - اإحالة بع�س احلالت امل�شار اإليها يف 
املادة ال�شابقة اإلى اجلهات الأخرى ذات الخت�شا�س يف اململكة؛ ملعاجلة ال�شلوك وتقويه، مثل: 
عيادات مكافحة التدخني اأو االإدمان، اأو العيادات النف�سية التابعة لوزارة ال�سحة، وغريها من 
العيادات املتخ�ش�شة، على اأْن تقوم اجلهة املحال اإليها الطالب بتزويد مركز الإر�شاد النف�شي 

والأكاديي بتقرير عن حالته. 


