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الفصل ألاول – كبىل الطالب بالخعليم املعائي
مادة ()1
فئاث اللبىل
ًلخصش كبىل الطالب املعخجذًً في الخعليم املعائي على الفئاث الىاسدة أدهاه :
 .1اللطشٍين.
 .2أبىاء اللطشٍاث.
 .3ابىاء مىاطني دول مجلغ الخعاون الخليجي .

مادة ()2
ظً اللبىل
ًكىن ظً اللبىل في الخعليم املعائي بمذسظت كطش الخلىيت كما ًلي :

الصف
العاؼش
الحادي عؽش
الثاوي عؽش

الحذ ألادوى
18ظىت
 18ظىت
 18ظىت

العً
الحذ ألاعلى
ؼهش

ًىم

-

-

ً خم حعاب عمش الطالب على أظاط الخلىٍم امليالدي في  30ظبخمبر مً عام اللبىل.

مادة ()3
ؼشوط كبىل وحسجيل الطالب في الخعليم املعائي
كبىل الطالب املعخجذًً:
.1
.2
.3
.4
.5

ًلخصش كبىل الطالب املعخجذًً في مذسظت كطش الخلىيت على الفئاث الىاسدة في املادة (.)1
ًخم كبىل وحسجيل هؤالء الطالب في حذود العً امللشس في املادة (.)2
عذم الخليذ بالىطاق الجغشافي للبىل حسجيل الطالب.
اجخياص الطالب امللابلت الصخصيت واخخباس اللغت إلاهجليزًت واللغت العشبيت لخحذًذ املعخىي.
اجخياص فحص اللياكت الطبيت املطلىبت.
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ظىت
35
35
35

الفصل الثاوي – حسجيل الطالب
مادة ()4
مىاعيذ الدسجيل في الخعليم املعائي
ًفخح باب الدسجيل للطالب املعخجذًً بخاسٍخ  2017/9/10الى 2017/10/5
حعطي املذسظت الفشصت الكافيت لعمل الفحىصاث الطبيت  ،وامللابالث للطلبت ثم الدسجيل بعذ الاهتهاء مً إلاجشاءاث العابلت
لخحليم مخطلباث ؼشوط ألامً والعالمت في املذسظت.

مادة ()5
معدىذاث ووثائم الدسجيل
ٌؽترط للبىل الطالب بالخعليم املعائي جلذًم املعدىذاث الثبىجيت الخاليت :
 .1الؽهادة العلميت التي حصل عليها الطالب.
 .2صىسة البطاكت الصخصيت او جىاص العفش للطالب (ظاسي املفعىل) ،مع إحظاس ألاصل عىذ الخلذًم.
 .3صىسة مً ؼهادة امليالد للطالب  ،مع إحظاس ألاصل عىذ الخلذًم.
 .4صىسة البطاكت الصحيت للطالب.
 .5خطاب مً جهت عمل الطالب.
 .6إكامت ظاسٍت املفعىل ( ألبىاء اللطشٍاث ).
 .7عذد ( )4صىسة شخصيت حذًثت.
 .8الفحص الطبي الخاص بالطالب ليخم كبىله في املذسظت.

مادة ()6
4

إجشاءاث كبىل وحسجيل الطالب بالخعليم املعائي
 .1الدسجيل ألبىاء اللطشٍين وأبىاء اللطشٍاث وابىاء دول مجلغ الخعاون الخليجي.
 .2على املذسظت مشاجعت خطط جذفم الطالب وجحذًذ أعذاد الؽىاغش كبل إجشاء عمليت الدسجيل.
 .3ال ًجىص حسجيل أي طالب أكثر مً الطاكت الاظديعابيت .
 .4مشاحل اللبىل والدسجيل للطالب املعخجذًً في الخعليم املعائي:
 املشحلت ألاولى :
 .1جل ووىم وصاسة الخعل وويم ب ووئعالن مىع ووذ الدس ووجيل ف ووي الخعل وويم املع ووائي ملذسظ ووت كط ووش الخلىي ووت وف ووخح ب وواب طلب وواث الترشو و
للدسجيل لكافت الجهاث الحكىميت.
ً .2خم اظخالم واظخلبال الترؼيحاث في ملش مذسظت كطش الخلىيت.
 .3إجوشاء إخخبوواس كبوىل للطلبووت املعوخجذًً فووي الخعلويم املعووائي ًلولغ مووذي الخحصويل العلمووي للطلبوت فووي املوىاد الذساظوويت
ألاظاظيت ( اللغت العشبيت  ،اللغت إلاهجليزًت) ،حيث أن املعخىي املخذوي في مادة اللغت الاهجليزًوت ٌؽوكل عائلوا فوي جللوي
وجطبيم مهاساث بشهامج (الخيف) الخلني حيث أن جميع مهاساث (الخيف وامليكشوظىفذ ) جذسط باللغت إلاهجليزًت
 .4عمل ملابلت شخصيت للطلبت املششحين للدسجيل بمذسظت كطش الخلىيت  ،للخأكذ مً خلى الطالب مً إلاعاكاث التي
جخعاسض مع طمان ظالمت الطلبت داخل الىسػ الخلىيت.
 املشحلت الثاهيت :
 .1عمول فحووص طبووي للطلبووت املششووحين فووي املشاكووض الصوحيت الشظووميت ملخابعووت الحوواالث كحوواالث العووكش والظووغط وأمووشاض
الشبى والللب وغيرهوا .وجىكيوع الطالوب علوى إخطواس ًخحملوه املعوؤوليت الكاملوت إرا ثبوذ وجوىد أموشاض لذًوه جحوىل دون
جأدًخ ووه العم وول ف ووي ال ووىسػ وجخع وواسض م ووع ؼ ووشوط ألام ووً والع ووالمت أو ص ووعىباث حعل ووم ورل و باملىافل ووت عل ووى ؼ ووطبه م ووً
البرهامج .
 .2فخح ملف في املذسظت لكل طالب جم كبىله ًحخىي على جميع ألاوساق الثبىجيت .
 .5الاجشاءاث الخىظيميت لعمليت اللبىل وحسجيل الطالب بالخعليم املعائي:
 ججهيز وإعذاد امللفاث للدسجيل .
 حعليم وسخت مً ظياظت الخلىٍم العلىكي للطالب عىذ عمليت الدسجيل .
 حؽكيل لجىت لعمليت الدسجيل وإصذاس حعميم مً كبل إلاداسة بزل .
 إعذاد وتهيئت مكان عمليت الدسجيل .
 إ عذاد اللىحاث إلاسؼادًت التي جىض فترة الدسجيل والىثائم املطلىبت مً الطالب.

5

الفصل الثالث – ؼطب الطالب

مادة ()7
كىاعذ ؼطب الطالب
ٌؽطب الطالب مً الخعليم املعائي في الحاالث الخاليت:
 .1جكشاس مخالفاجه العلىكيت حعب ظياظت الظبط العلىكي املعخمذة.
 .2حعمذ مخالفت كىاعذ ألامً والعالمت.
 .3جكشاس الشظىب لعيخين مخىاليخين بىفغ الصف.
 .4جذوي وعبت حظىسه ألكل مً .%80

الفصل الخامغ – أحكام عامت
مادة ()8
ً .1خم حعاب عمش الطالب على أظاط الخلىٍم امليالدي في  30ظبخمبر مً عام اللبىل.
ٌ .2عووىل فووي حعوواب العمووش علووى ؼووهادة املوويالد ألاصووليت  ،وفووي حالووت حعووزس الحصووىل علووى ؼووهادة املوويالد ٌعترؼووذ بجووىاص العووفش
ظاسي املفعىل  ،وفي حالت عذم ركش اليىم والؽهش مً جاسٍخ امليالد بجىاص العفش ًحعوب جواسٍخ املويالد الخلوذًشي موً ا ًىليوى
مً ظىت الىالدة املثبخت بجىاص العفش طبلا للخلىٍم امليالدي.
ٌ .3ؽترط للدسجيل حصىل الطالب على سكم شخص ي مً وصاسة الذاخليت بذولت كطش.
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