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وزارة الرتبية والتعليم

قرار رقم (/99م ع ن)2017/
ب�إ�صدار الئحة االن�ضباط الطالبي
لجميع المراحل الدرا�سية في المدار�س الحكومية والخا�صة

وزير الرتبية والتعليم:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
والتدريبية اخلا�صة،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2005ب�ش�أن التعليم،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم (/133ت ع ث )2002/ب�ش�أن الئحة االن�ضباط املدر�سي ملرحلتي
التعليم الإعدادي والثانوي وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم (/2692م ع ن )2010/ب�ش�أن الئحة االن�ضباط الطالبي للمرحلة
االبتدائية،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،
قرر االتي:
املادة الأولى
ُتعت َمد الئحة االن�ضباط الطالبي ،جلميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
املرافقة لهذا القرار.
املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم (/133ت ع ث )2002/ب�ش�أن الئحة االن�ضباط املدر�سي ملرحلتي التعليم
الإعدادي والثانوي ،والقرار رقم (/2692م ع ن )2010/ب�ش�أن الئحة االن�ضباط الطالبي
للمرحلة االبتدائية ،كما يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.
املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج واملعنيني  -كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا
القرار  ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
�صدر بتاريخ 8 :جمادى االولى 1438ه ـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 5 :فـ ـبــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2017م
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الئحة االن�ضباط الطالبي جلميع املراحل الدرا�سية
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
مادة ()1
تعاريف
ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها:
الوزارة :وزارة الرتبية والتعليم.
اجلهة املخت�صة يف الوزارة :الإدارة التعليمية للمرحلة التي يكون فيها الطالب.
املدر�سة :كل م�ؤ�س�سة تعليمية حكومية �أو خا�صة.
الطالبُّ � :أي طالب /طالبة يف �أي ِة مدر�سة حكومية �أو خا�صة.
جلنة االن�ضباط الطالبي :اللجنة َ
امل�ش َّك َلة يف كل مدر�سة مبوجب �أحكام هذا القرار.
ق�صد بها التهذيب والتوجيه
الأعمال الإ�ضافية التي يك َّلف بها الطالب املخالف :الأعمال التي ُي َ
والتي تتنا�سب مع عمر الطالب وقدراته وال مت�س بكرامته ،وهي كالآتي:
�أ -امل�ساهمة يف تنظيم املواد الدرا�سية والتعليمية يف مركز م�صادر الت َعلُّم.
ب -امل�ساهمة يف العناية بالبيئة املدر�سية.
مادة ()2
نطاق تطبيق الالئحة
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على طلبة جميع املراحل الدرا�سية يف املدار�س احلكومية
واخلا�صة ،ب�ش�أن املخالفات التي يرتكبونها داخل املدر�سة �أو خالل الرحالت والفعاليات والأن�شطة
التي تنظمها الوزارة �أو املدر�سة ،كما ت�سري على املخالفات التي تقع يف احلافالت املدر�سية.
ويجوز للمدار�س اخلا�صة �إ�ضافة ما تراه منا�سب ًا لأو�ضاعها من �أحكام �أخرى ،على �أال
تتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة ،وبعد �أنْ ُتعت َمد من اجلهة املخت�صة يف الوزارة.
مادة ()3
�أهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة �إلى حتقيق االن�ضباط الذاتي لدى الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة ،من خالل الآتي:
�أ -توفري بيئة تربوية �آمنة ،يتوافر فيها حتقيق االلتزام بالقيم الأخالقية وال ُّن ُظم املدر�سية،
وت�شجيع الطالب على بذل اجلهد يف الدرا�سة و�إجناز الواجبات الدرا�سية ،وامل�شاركة يف
وح ْ�سن ا ُ
خل ُلق
الأن�شطة املدر�سية ،والت ََّح ِّلي بال�سلوك القومي ،و�إظهار االحرتام الواجب ُ
والتقدير الالزم لزمالئه ولأع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية وكل العاملني يف املدر�سة.
�سي العملية التعليمية؛ لتكوين �أجيال متعلمة ومبدعة
ب -احرتام القوانني واللوائح وال ُّن ُظم يف رْ
متم�سكة بهو َّيتها البحرينية ومعتزَّة َ
مبواطنتها الإيجابية.
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ج -متكني املخت�صني يف الإدارة املدر�سية واملعلمني من معاجلة امل�شكالت ال�سلوكية للطلبة
�سي �صحيح
ب�صورة تربوية؛ مبا ي�ضمن تقوميها واحل َّد من ال�سلوكيات ال�سلبية؛ لتحقيق رْ
و�سليم للعملية الرتبوية والتعلمية.
د -حتديد املخالفات ال�سلوكية واملعاجلات الإر�شادية والتقوميية لتوفري بيئة تعليمية �آمنة.
مادة ()4
ال�ضوابط الواجب مراعاتها
عند النظر يف املخالفات وحتديد املعاجلات
يراعى عند حتديد املعاجلة املنا�سبة الآتي:
�أ) �سن الطالب ومرحلته التعليمية وم�ستوى منوه و�إدراكه.
وحجم ال�ضرر الناجت عنها ومالب�سات ارتكابها.
ب) طبيعة املخالفة ْ
ج) ال�سجل الأكادميي وال�سلوكي اخلا�ص بالطالب.
د) ك ْون الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة.
مادة ()5
املخالفات ومعاجلاتها
�أو ًال :خمالفات الفئة الأولى ومعاجلاتها:
املخالفات
ارتكاب املخالفات الآتية دون عذر مقبول:
�أ -الت�أخر عن بدء الدوام الدرا�سي.
ب -الت�أخر عن الطابور ال�صباحي.
ج -عدم امل�شاركة يف الطابور ال�صباحي.
د -الت�أخر عن ح�ضور بدء احل�صة الدرا�سية.
هـ -الدخول �أو اخلروج من الف�صل خالل احل�صة من دون ا�ستئذان.
و -الغياب عن بع�ض احل�ص�ص الدرا�سية خالل اليوم الدرا�سي.
ز -الغياب عن املدر�سة.
ح -عدم �أداء الواجبات املطلوب �إجنازها.
ط -عدم �إح�ضار الكتب والأدوات املدر�سية املطلوبة.
ي -عدم االلتزام بالزَّي املدر�سي �أو الريا�ضي.
ك -عدم املحافظة على نظافة املدر�سة.
ل� -إح�ضار الهواتف النقالة �أو �أجهزة الألعاب الإلكرتونية �أو غريها من الأجهزة من دون �إذن
م�سبق من الإدارة املدر�سية.
املعاجلات
�أ) توجيه و�إر�شاد الطالب من ِق َبل املخت�صني يف املدر�سة.
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ب) التنبيه ال�شفوي.
ج) الإنذار الكتابي.
د) ا�ستدعاء متويل الأمر و�إخطاره ب�سلوك الطالب ،و� ْأخ ُذ تع ُّهد كتابي على الطالب ومتويل الأمر
يف حالة تكرار املخالفة.
هـ) تكليف الطالب ب�أعمال �إ�ضافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�سلوك.
و) التعليق امل�ؤقت للم�شاركة يف بع�ض الأن�شطة الطالبية �أو الفعاليات �أو الرحالت املدر�سية ملدة
حتدِّ دها الإدارة املدر�سية.
ثانياً :خمالفات الفئة الثانية ومعاجلاتها
املخالفات
�أ -الإخالل بالقوانني �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة املدر�سية وما ت�صدره �إدارة املدر�سة من
تعليمات وتوجيهات و�إر�شادات.
ب -الإ�ساءة �إلى الآخرين من زمالئه الطلبة �أو �أع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية �أو العاملني
يف املدر�سة.
َ
وامل�شاغبة داخل املدر�سة �أو يف احلافالت املدر�سية� ،أو خالل الفعاليات التي
ج� -إثارة الفو�ضى
تنفذها املدر�سة �أو الوزارة.
دْ -
ن�شر الإ�شاعات والأكاذيب امل�ؤ ِّثرة �سلب ًا على املجتمع املدر�سي.
هـ -الهروب من املدر�سة يف �أثناء اليوم الدرا�سي.
و -القيام ب�أي �سلوك من �ش�أنه الإ�ضرار بالبيئة املدر�سية �أو ت�شويهها.
ز� -إ�ساءة ا�ستعمال َمرافق املدر�سة ومعداتها.
ح -الإتيان ب�أي �سلوك يخدُ�ش احلياء �أو الآداب العامة.
ط -التدخني �أو �إدخال و�سائله� ،أو حيازة مواده �أو �أدواته� ،أو ع ْر�ضها �أو ترويجها �أو الت�شجيع
عليها.
املعاجلات
�أ) ا�ستدعاء متويل الأمر و�إخطاره ب�سلوك الطالب ،و� ْأخ ُذ تع ُّهد كتابي على الطالب ومتويل الأمر
بعدم تكرار املخالفة.
ب) تكليف الطالب ب�أعمال �إ�ضافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�سلوك.
ج) التعليق امل�ؤقت للم�شاركة يف بع�ض الأن�شطة الطالبية �أو الفعاليات �أو الرحالت املدر�سية ،ملدة
يحدِّ دها قرار جلنة االن�ضباط الطالبي.
د) احلرمان من الدوام املدر�سي ،مع ال�سماح ب�أداء االمتحانات ،مدة ترتاوح بني:
 .1يوم درا�سي واحد �إلى �أ�سبوع درا�سي واحد.
 .2من ع�شرة �أيام �إلى ف�صل درا�سي واحد.
 .3من ف�صل درا�سي واحد �إلى عام درا�سي كامل.
هـ) �إحالة الطالب �إلى �إدارة اخلدمات الطالبية لبحث حالته ،للتو�صية مبا تراه منا�سب ًا.
ثالثاً :خمالفات الفئة الثالثة ومعاجلاتها
املخالفات
�أ -االعتداء اللفظي �أو الرمزي �أو البدين على الطلبة �أو �أع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية �أو
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العاملني يف املدر�سة �أو الوزارة.
ب -الإتالف �أو التخريب اجلزئي �أو الكلي للأبنية �أو الـ َمرافق �أو املمتلكات العامة للمدر�سة،
كالأجهزة املدر�سية واملختربات� ،أو العبث بها �أو �سرقتها� ،أو التحري�ض على � ٍّأي من ذلك
كله.
ج -الإتالف �أو التخريب اجلزئي �أو الكلي للممتلكات اخلا�صة بزمالئه الطلبة �أو اخلا�صة
ب�أع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية �أو العاملني يف املدر�سة� ،أو �سرقة تلك املمتلكات� ،أو
التحري�ض على � ٍّأي من ذلك كله.
د -الإتالف �أو التخريب اجلزئي �أو الكلي للحافالت املدر�سية �أو �سوء ا�ستعمالها �أو التعدي على
الآخرين داخلها �أو خارجها ب�أية �صورة من ال�صور� ،أو التحري�ض على � ٍّأي من ذلك كله.
�سي العملية التعليمية وانتظامها ،كاالمتناع عن ح�ضور
هـ -القيام ب� ِّأي �سلوك من �ش�أنه عرقلة رْ
ح�صة �أو ح�ص�ص درا�سية� ،أو التحري�ض على ذلك من داخل املدر�سة �أو من خارجها.
و -الت�صوير املرئي �أو الت�سجيل ال�صوتي لزمالئه الطلبة �أو �أع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية
�أو العاملني يف املدر�سة� ،أو ْ
ن�شر تلك ال�صور �أو الت�سجيالت ب�أية و�سيلة كانت ،من دون �إذن
كتابي ُم�سبق من �إدارة املدر�سة.
زْ -
ن�شر �أو حيازة املواد الإباحية �أي ًا كان نوعها �أو �شكلها� ،أو ع ْر�ضها �أو ترويجها �أو توزيعها.
ح -التح ُّر�ش اجلن�سي �أو االعتداء على ال ِع ْر�ض �أو املمار�سة اجلن�سية �أو التحري�ض على ذلك.
ط -حيازة الأ�سلحة بكل �أنواعها �أو الأدوات احلا َّدة �أو ما يف حكمها� ،أو �أية مواد خطرة تهدِّ د
�سالمة املدر�سة ومن فيها� ،أو جلب تلك الأدوات �أو الأ�سلحة �أو املواد� ،أو ع ْر ُ�ضها �أو ترويجها
�أو توزيعها �أو ا�ستعمالها �أو التدريب عليها.
ي� -إدخال �أو ا�ستهالك املمنوعات داخل املدر�سة ،وبوجه خا�ص الـ ُم�سكرات �أو املخدِّ رات �أو
امل�ؤ ِّثرات العقلية مهما كان نوعها.
ك -قيام الطالب بانتحال �شخ�صية طالب �آخر� ،أو ال�سماح ل�شخ�ص �آخر بانتحال �شخ�صيته �أو
�شخ�صية متويل الأمر ،بهدف القيام ب�أعمال غري م�سموح بها ِو ْفق ًا للوائح والأنظمة املدر�سية.
ل -ال ِغ ُّ�ش يف االمتحان �أو حماولة ارتكابه� ،أو التحري�ض عليه ب�أية و�سيلة.
م -الإ�ساءة �إلى الأديان �أو �إثارة الفنت �أو ال َّن َعرات الدينية �أو الطائفية �أو املذهبية �أو الفئوية� ،أو
التحري�ض على ذلك.
ن -االمتناع عن امل�شاركة يف امل�سابقات الريا�ضية �أو العلمية �أو الفنية التي � َّأه َلته الوزارة للم�شاركة
فيها� ،أو التحري�ض على ذلك.
�س -الإ�ساءة �إلى �سلطات الدولة �أو هيئاتها النظامية ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال وب�أية و�سيلة.
رمز من الرموز الوطنية� ،أو ال َع َلم �أو ال�سالم الوطني �أو ال�شعار الوطني� ،أو الإ�ساءة �إلى
ع� -إهانة ْ
مملكة البحرين.
ف -تزوير الوثائق الر�سميةاخلا�صة باملدر�سة �أو بالوزارة.
�ص -الت ََّج ْم ُهر �أمام املدر�سة �أو الوزارة �أو �أحد املباين التابعة لها؛ ملمار�سة َّ
ال�ش َغب �أو �إثارة
الفو�ضى� ،أو لعرقلة �أو مل ْنع الطلبة �أو املوظفني من الو�صول �إلى �أماكن الدرا�سة �أو العمل� ،أو
التحري�ض على ذلك.
ق -عرقلة الدرا�سة �أو الإخالل بالنظام العام �أو التحري�ض على ذلك.
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ر-ارتكاب � ٍّأي من املخالفات التالية ذات ال�صلة با�ستعمال احلا�سوب وتوظيف تقنية املعلومات
اخلا�صة بالوزارة واملدار�س:
 عدم ا ِّتباع التعليمات اخلا�صة با�ستعمال احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات وال�شبكة املعلوماتية. ا�ستعمال نظام احلا�سب الآيل �أو ال�شبكة املعلوماتية يف جماالت غري م�سموح بها.ن�سخ الربامج �أو البيانات اخلا�صة باملدر�سة �أو توزيعها.
 ْ الدخول �إلى نظام احلا�سب الآيل با�ستعمال كلمة ال�سر ل�شخ�ص �آخر. �إف�شاء كلمة ال�سر اخلا�صة بنظام احلا�سب الآيل. ا�ستعمال برامج �أو �أدوات �أو �أجهزة مع َّدة �أو م�ص َّممة الخرتاق ال�شبكات املعلوماتية �أو و�سائلتقنية املعلومات� ،أو بيع مثل تلك الربامج �أو الأدوات �أو الأجهزة� ،أو توزيعها �أو ع ْر ُ�ضها �أو
تي�سري احل�صول عليها ،وذلك مثل برامج فك ِّ
ال�ش ْفرات �أو �سرقة كلمات ال�سر �أو غريها.
 ا�ستعمال برامج �أو �أدوات �أو �أجهزة �أو بيعها �أو توزيعها �أو ع ْر ُ�ضها �أو �إتاحتها ،بحيث يكون من�ش�أنها �إيقاف �أو تعطيل ال�شبكات املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات واالت�صال عن العمل.
 تغيري الربامج �أو البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية امل�ستع َملة �أو املخزَّنة يف تلك الو�سائل �أوتعديلها �أو �إتالفها �أو تدمريها.
 ْن�شر �أي ِة معلومات على ال�شبكة املعلوماتية اخلا�صة بالوزارة مت�س الآخرين �أو النظام العام �أو
الآداب.
 الإتالف الكلي �أو اجلزئي لأجهزة تقنية املعلومات واالت�صال� ،أو �سرقتها �أو اال�ستيالء عليها. حتميل � ِّأي برنامج �أو �ألعاب �إلكرتونية على الأجهزة ،من دون ت�صريح من املدر�سة. �إتالف برامج م�ضا َّدات الفريو�سات �أو �أي ِة برامج �أخرى مث َّبتة على الأجهزة حلمايتها� ،أو�إيقاف تلك الربامج �أو تعطيلها.
 ت�سريب �أو ْن�شر البيانات �أو املعلومات ال�شخ�صية اخلا�صة بالآخرين� ،أو تداولها مع جهات
�أخرى.
املعاجلات
�أ) ا�ستدعاء متويل الأمر و�إخطاره ب�سلوك الطالب ،و� ْأخ ُذ تع ُّهد كتابي على الطالب ومتويل الأمر
بعدم التكرار.
ب) تكليف الطالب ب�أعمال �إ�ضافية ذات طابع تربوي بهدف تقومي ال�سلوك.
ج) احلرمان من ا�ستعمال حافلة املدر�سة مدة يحدِّ دها قرار جلنة االن�ضباط الطالبي ِو ْفق ًا
َ
جل َ�سامة املخالفة ،على �أال تزيد على ف�صل درا�سي واحد.
د) احلرمان من ا�ستعمال املوا�صالت املدر�سية املجانية ملدة �شهر �إلى عام درا�سي كاملِ ،و ْفق ًا
َ
جل َ�سامة املخالفة.
هـ) احلرمان من الدوام املدر�سي من ع�شرة �أيام �إلى عام درا�سي كاملِ ،و ْفق ًا َ
جل َ�سامة املخالفة
�أو تكرارها ،مع ال�سماح ب�أداء االمتحانات.
و) الف�صل النهائي من التعليم النظامي لـ َمن جتاوز مرحلة الإلزام.
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مادة()6
اخت�صا�ص النظر يف خمالفات الفئة الأولى
تتولى الإدارة املدر�سية املخت�صة التحقيق يف خمالفات الفئة الأولى وتطبيق املعاجلات
ب�ش�أنها.
مادة ()7
ت�شكيل جلنة االن�ضباط الطالبي
�أ -ي�ش ِّكل مدير املدر�سة �أو القائم �أو املكلف ب�أعماله بداية كل عام درا�سي جلنة ت�سمى (جلنة
االن�ضباط الطالبي) برئا�سته �أو من ينوب عنه ،وع�ضوية �أربعة �أع�ضاء من الهيئتني
التعليمية والإدارية؛ من �أجل التحقيق يف املخالفات ال�سلوكية من الفئتني الثانية والثالثة،
ور ْفع تو�صياتها �إلى الإدارة التعليمية املخت�صة.
ب -ويف جميع الأحوال يجوز للوزارة تكليف � ٍّأي من ُمنت�سبيها لال�شرتاك يف هذه اللجنة �أو
التحقيق مبعرفتها.
مادة ()8
الإحالة �إلى جلنة االن�ضباط الطالبي
يحال الطالب �إلى جلنة االن�ضباط الطالبي بتوجيه كتابي من مدير املدر�سة� ،أو القائم �أو
املكلف ب�أعماله� ،أو من ِق َبل اجلهة املخت�صة يف الوزارة.
مادة ()9
يجوز للجنة االن�ضباط الطالبي �إيقاف الطالب عن الدوام املدر�سي مدة ال تزيد على ثالثة
�أيام ،وذلك مل�صلحة التحقيق يف خمالفات الفئتني الثانية والثالثة ،بعد موافقة اجلهة املخت�صة
يف الوزارة.
مادة ()10
ال َّت َح ُّفظ على املواد ذات ال�صلة باملخالفات
تتح َّفظ الإدارة املدر�سية على املواد ذات ال�صلة باملخالفات ،وذلك بنا ًء على تو�صية من
جلنة االن�ضباط الطالبي .وعلى الإدارة املدر�سية اتخاذ الإجراءات الالزمة بت�سليمها للجهات
املخت�صة �إذا كانت مما ال يجيز القانون تداولها� ،أو ملتويل الأمر بعد توقيعه على تع ُّهد بعدم
تكرار املخالفة.
مادة ()11
املخالفة التي ت�ش ِّكل �شبهة جنائية
�إذا كانت املخالفة املرت َكبة من الطالب ت�شكل �شبهة جنائية ،ترفع جلنة االن�ضباط الطالبي
الأمر -مع مراعاة الت�سل�سل الإداري � -إلى وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج �أو القائم
ب�أعماله ،لإبالغ اجلهات املخت�صة يف اململكة .وال متنع �إحالة الطالب �إلى التحقيق اجلنائي من
اتخاذ � ٍّأي من املعاجلات الواردة يف الئحة االن�ضباط الطالبي بحقه.
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مادة ()12
حالة تعدُّ د املخالفات
�إذا ارتكب الطالب ِفع ًال ي�ش ِّكل �أكرث من خمالفة ،تط َّبق عليه معاجلة املخالفة الأ�شد.
مادة ()13
التعوي�ض عن الأ�ضرار املرتتبة على املخالفة
ال مينع تطبيق �إحدى املعاجلات املذكورة يف املادة ( )5من هذه الالئحة من �إلزام الطالب
�أو متويل الأمر ب�سداد قيمة �إ�صالح �أو ا�ستبدال ما ت�س َّبب الطالب يف �إتالفه �أو ف ْقده �أو �إف�ساده
�أو �سرقته.
ويف جميع الأحوال ،يجب اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف القوانني الأخرى املعمول
بها يف مملكة البحرين.
مادة ()14
اجلهة املخت�صة باعتماد تو�صيات
جلنة االن�ضباط الطالبي
�أ .ال ت�سري قرارات احلرمان من الدوام املدر�سي التي تقل مدته عن ع�شرة �أيام �إال بعد اعتمادها
من اجلهة املخت�صة يف الوزارة.
ب .ال ت�سري قرارات احلرمان من الدوام املدر�سي التي تكون مدته من ع�شرة �أيام �إلى عام
درا�سي �إال بعد اعتمادها من الوكيل امل�ساعد املخت�ص.
ج .ال ي�سري قرار الف�صل النهائي من التعليم �إال بعد اعتماده من وكيل الوزارة ل�شئون التعليم
يوجه
واملناهج .ويجوز للوكيل �أو الوكيل امل�ساعد �أو ملدير اجلهة املخت�صة يف الوزارة �أن ِّ
�إلى �إعادة التحقيق� ،أو �أنْ يعتمد تو�صيات اللجنة �أو ُيعدِّ لها �أو يلغ َيها� ،أو ي�ش ِّكل جلنة حتقيق
�أخرى ممن يراه منا�سب ًا.
ويجب �إخطار مدير املدر�سة كتابة بالقرار ال�صادر بحق الطالب ،ليقوم ب�إخطار متويل
الأمر كتاب ًة بذلك القرار خالل ثالثة �أيام عمل.
مادة ()15
ال َّت َظ ُّلم واجلهة املتظ َّلم �إليها
يجوز للطالب �أو متويل �أمره الت ََّظلُّم كتابي ًا لدى وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج �أو
القائم ب�أعماله ،من قرار الف�صل النهائي وقرار احلرمان من الدوام املدر�سي ملدة ف�صل درا�سي
�أو عام درا�سي ،وذلك خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ الإخطار بذلك القرار ،ولوكيل الوزارة �أو
القائم ب�أعماله �إلغا�ؤه �أو تعدي ُله �أو رف�ض الت ََّظلُّم.
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مادة ()16
توثيق القرارات ال�صادرة بحق الطالب
تو َّثق جميع الإجراءات التي ُت َتخذ ملعاجلة �سلوك الطالب املخالف ،وتحُ َفظ القرارات
ال�صادرة بحقه يف ملفه ال�سلوكي ،وتب ِلغ الإدارة املدر�سية بتلك القرارات ك ٌّل بح�سب اخت�صا�صه:
�أ -متويل �أمر الطالب.
ب -الطالب.
ج -اجلهة املخت�صة يف الوزارة.
د� -إدارة االمتحانات.
هـ -مركز الإر�شاد النف�سي والأكادميي.
و -ق�سم املوا�صالت ،يف حال احلرمان من ا�ستعمال احلافالت املدر�سية.
ز -اجلهات ذات العالقة.
مادة ()17
مركز الإر�شاد النف�سي والأكادميي
ُت ْد َر�س حاالت الطلبة من ذوي ال�سلوك غري املرغوب فيه من ِق َبل مركز الإر�شاد النف�سي
والأكادميي ،وي َع ُّد الربنامج التوجيهي والإر�شادي املنا�سب لكل حالة.
مادة ()18
يجوز للمركز  -بعد موافقة كتابية من متويل الأمر � -إحالة بع�ض احلاالت امل�شار �إليها يف
املادة ال�سابقة �إلى اجلهات الأخرى ذات االخت�صا�ص يف اململكة؛ ملعاجلة ال�سلوك وتقوميه ،مثل:
عيادات مكافحة التدخني �أو الإدمان� ،أو العيادات النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة ،وغريها من
العيادات املتخ�ص�صة ،على �أنْ تقوم اجلهة املحال �إليها الطالب بتزويد مركز الإر�شاد النف�سي
والأكادميي بتقرير عن حالته.

