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 مقدمة

 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

 سلين.المر  أشرف على والّسالم والّصالة يعلم، لم ما اإلنسان عّلم بالقلم، عّلم اّلذي هلل الحمد

 افظةمح في الّرائدة الخاّصة المدارس إحدى من الخاّصة قابوس الّسلطان مدينة مدرسة دّ تع       
 ىلإ ةالمدرس إدارة وتهدف ، والّتعليم الّتربية وزارة إشراف تحت م7891 عام تأّسست حيث مسقط،
 والّتعليم فال(،األط رياض ) المدرسة قبل ما الّتعليم لخدمة الّلغة ثنائيّ  متمّيز متطّور تعليم تقديم

 عشر لحاديا للّصّفين األساسيّ  بعد ما والّتعليم العاشر، الّصف إلى األّول الّصفّ  من األساسيّ 
شرافّية إدارّية هيئة تضمّ  أّنها كما عشر، والثّاني   زة.متميّ  خبرات اتذ أكاديمّيا مؤّهلة تدريس هيئةو  وا 

 

 الكريم األمر ولي   الفاضل

 بين العالقة بها تتمّيز اّلتي والّتكامل الّتعاون معاني أسمى طّياتها بين تحمل ر،وتقدي احترام تحّية
 وفخور انّية،اإلنس والقيم بالمبادئ متشّبث الوطن، بناء في يساهم جيل لتنشئة والمدرسة؛ األسرة
 وهوّيته. بوطنه

 ةالّتنظيميّ  الاّلئحة من المستمدة المالحظات من جملة يديك بين نضع الفاضل، األمر ولي
 لّتربوّية.ا ستنامؤسّ  داخل العمل سير طريقة من بّينة على وتكون عليها تّطلع حّتى للمدرسة؛

 الّتوفيق وليّ  والّله
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 في وقادة اًدارو   ل  لنظ واإلبداع؛ مي ز،والت   اإلنجاز، األساسية غايتنا

 رة،تطو  م تعليمي ة مناهج تقديم طريق نع عليم،والت   ربيةالت   ميدان

 حصيللت  ا لتحقيق ة،إيجابي   ةتعليمي   وبيئة متكاملة، ةتربوي   وبرامج

 إليه. الوصول يمكن ما أقصى إلى والوصول المتمي ز، العلمي

 

 

 
ــــــــــد مدرستنا تلتزم     ـــــــــــ ــــــــــذي الّتعليميّ  المستوى الّتالميذ بتزويـ ـــــــــــ  العصر يف بنجاح للعمل  يؤّهلهم الّـ

 لقدراتهم المالئم كلبالشــــــــّ  الّتالميذ لجميع ومتمّيز الّلغة ثنائي تعليميّ  برنامج بتقديم تلتزم كما الحديث،
ة البيئــة وتوفر الّتعليم، في وأســـــــــــــــاليبهم ليمــة الّتعليميــّ ة، دراتهمقــ تطوير على تعمــل اّلتي الســـــــــــــــّ  الــّذاتيــّ
عور تنمية على وتســـــــــاعدهم وهواياتهم، واإلبداعّية،  والّتطّور الفردّية، والمســـــــــؤولّية الّذات، بقيمة الشـــــــــّ
خصــــّي.  وتقنّيات ّياتاســــتراتيج وفق الحياة، مدى للّتعلم المتعّلمين لتعدّ  برامجنا كاّفة صــــّممت لذا الشــــّ

ـــــــــــــــــــــــــــــل، على ةقــائمــ متعــّددة، ة الــّدراســـــــــــــــات في ومهــاراتهم الّتالميــذ قــدرات تنّمي الّتكــامـ  اإلســـــــــــــــالميــّ
 لمتنّوعة.ا الّتعليمّية واألنشــــــــــطة  المعلومات، وتقنية العاّمة، والعلوم الّرياضــــــــــّيات، وعلوم  والّلغات،
 مدرستنا: تالميذ أنّ  هو غيرنا عن يمّيزنا ما أنّ  ندرك ونحن

 
 الّنجاح. فقط وليس والّنجاح الّتعّلم أجل من يتعّلمون .7
 عليا. أهداف لتحقيق جاهدين يسعون نفسه الوقت وفي بالّنجاح، يستمتعون .2

 الخاّصة قابوس الّسلطان مدينة مدرسة رسالة
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 رؤية المدرسة



 

 بين تالفاتاالخ تقدير في الحميدة بأخالقهم هذا كلّ  ليعكسوا الّنظام، واحترام المعرفة يكتسبون .3
 واحترامها. الّناس

 .اإليجابي األسلوب وتعزيز القرارات، واّتخاذ ت،المشكال وحلّ  فكير،التّ  مهارات يطّورون .4
 

 الخاّصة قابوس الّسلطان مدينة مدرسة مقي
 م.م.س.ق.خ

 
  األهداف تحقيق أجل من مثابرة : م
 اكتسابها إلى نطمح مهارة : م

  ةاإلسالميّ  المبادئ وفق قويم سلوك : س
  المشكالت وحلّ  ساؤالت،التّ  حلّ  على قدرة : ق
  بنائه في والمساهمة المجتمع خدمة : خ
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 المدرسي وقيتالت  

 

 ثالثينو  ابعةالسّ  اعةالسّ  قبل اصباح   المدرسة إلى الحضور إلى الميذالتّ  المدرسة إدارة دعوت
 ،دقيقة وأربعين سخمو  ابعةالسّ  اعةالسّ  تمام في بدأت يتالّ  األولى ةللحصّ  االستعداد لهم ىليتسنّ  دقيقة؛

 ةللمرّ  أخيرالتّ  صلي عندماو  ة،االجتماعيّ  ةاألخصائيّ  لدى أسمائهم تسجيل فيتمّ  رونالمتأخّ  الميذالتّ  اأمّ 
  أخير.التّ  بعدم دتعهّ  بكتابة األمر وليّ  المدرسة لزمت ابعةالرّ 

 صصح ستّ  امتداد على ظهرا انيةالثّ  اعةالسّ  إلى ربع إالّ  امنةالثّ  اعةالسّ  من الحصص تبدأ
 أوالد - عشر انيالثّ  إلى الخامس من فسحة الحصص هذه لوتتخلّ  الواحدة، ةللحصّ  دقيقة 55 بواقع
 ابعسّ ال من فوفوالصّ  ابع،الرّ  إلى لاألوّ  من فوفللصّ  وأخرى ،دقيقة 33 تهامدّ  األولى ةالحصّ  بعد -

 دقيقة 75 ةلمدّ  فسحة جانب إلى ،دقيقة 33 تهامدّ  انيةالثّ  ةالحصّ  بعد - بنات –عشر انيالثّ  إلى
                           . الخامسة ةالحصّ  بعد فوفالصّ  لجميع

 اعةالسّ  يةلغا المدرسة في المناوبين تواجد يكون ،ظهرا انيةالثّ  اعةالسّ  تمام في وامالدّ  انتهاء بعد 
  وقيت.التّ  هذا دبع تلميذ أيّ  بقاء ةيّ مسؤول المدرسة إدارة لتتحمّ  ال بحيث ،فقط ظهرا صفوالنّ  انيةالثّ 
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 المدرسي التوقيت
 م2121/2122 الدراسي للعام

 
 التوقيت الحصة

 (من)
 التوقيت

 (إلى)
 الزمن

 دقيقة 21 7441 32:7 الحضور
 دقيقة 11 8442 7441 األولى

 دقيقة 32 0422 8442 األوالد فسحة
 دقيقة 11 22421 0422 (أوالد) الثانية
 دقيقة 11 0431 8442 (بنات) الثانية
 دقيقة 32 22421 0431 البنات فسحة

 دقيقة 11 22422 22421 الثالثة
 دقيقة 11 22411 22422 الرابعة
 دقيقة 11 20412 22411 الخامسة
 دقيقة 21 23421 20412 فسحة

 دقيقة 11 0422 23421 السادسة
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 المدرسـي   ي  الــز  

 ه.مرحلت حسب كلّ  بها، الخاص يّ الزّ  بارتداء إليها المنتسبين الميذالتّ  المدرسة إدارة تلزم

 األطفال رياض

 وحذاء ،اليمين( )جهة المدرسة شعار عليه ،رماديبال مطعم بيج وقميص ،رمادي بنطلون البنين: •
 .رياضي

 فاتح، رديو  بأكمام الفاتح، بالوردي مطعم اليمين( )جهة المدرسة شعار عليه رمادي فستان البنات: •
 .رياضي ذاءوح

 

 محلّ  زيارة جاءالرّ  األطفال، رياض زيّ  لخياطة مالحظة:
 تيمور بن سعيد مسجد من بالقرب المها، شارع الخوير، بمنطقة الواقع مسقط" "يونيشيك
 (81114747)الهاتف:

 

 

 
8 



 

 األساسي بعد وما األساسي تعليمال   مرحلة

 عشر انيالث   إلى لاألو   من فوفالص   : األوالد

 األساسي، ادسالسّ  إلى لاألوّ  من فوفالصّ  لتالميذ رياضي حذاء مع كمة، مع بيضاء دشداشة 
مكانيّ    عشر. انيالثّ  إلى ابعالسّ  من فوفالصّ  لتالميذ نعال ارتداء ةوا 

 
  األساسي ادسالس   إلى لاألو   من فوفالص   -1البنات:

 المدرسة ارشع عليه بالبنفسجي مطعم أبيض وجاكيت ،الخصر( في ةقصير)قصّ  بنفسجي مريول
 . رياضي وحذاء ،أبيض وبنطلون ،اليمين( )جهة

 األبيض( باللون حجباتللم الرأس )غطاء
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 األساسي بعد عشر انيالث   إلى األساسي ابعالس   من فوفالص   -2

 شعار هعلي بالبنفسجي مطعم أبيض وجاكيت ،الخصر( في ةقصّ  )بدون طويل بنفسجي مريول 
 األبيض( باللون للمحجبات الرأس غطاء( كعب(. )بدون وحذاء ،اليمين( )جهة المدرسة

 

 
 

 بة(العذي فرع القرم/ )فرع مهدي مخزن تبمحالّ  يباع البنات، لزي البنفسجي القماش :مالحظة

 مساحيق تخداماس تمنع كما ة،الفضيّ  أو ةهبيّ الذّ  الحليّ  أو اإلكسسوارات لبسب ةالمدرس إدارة تسمح ال *
دارة جميل.التّ   الفضة. أو هبالذّ  من حليّ  أي ضياع عن مسؤولة غير المدرسة وا 
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 : مثل المناسبات في المدرسي يّ الزّ  بتغيير الميذللتّ  المدرسة إدارة تسمح *

 قليديالتّ  يالعمان يّ الزّ  ارتداء للبنات ويمكن نة،ملوّ  دشداشة ارتداء لألوالد يمكن :الوطني العيد -7
 المحتشم.

 .بذلك مسبقا إبالغكم ويتمّ  ، المدرسة دهاتحدّ  تيالّ  المناسبات وفي
 

 حصص ثناءأ بشعارها دوالمزوّ  بالمدرسة الخاص ياضيالرّ  يّ الزّ  بارتداء الميذالتّ  المدرسة إدارة تلزم *
 عشرة لواحدا ياضيالرّ  ّزيّ ال وقيمة المدرسة إدارة لدى رمتوفّ  يّ الزّ  وهذا ياضي،الرّ  واليوم ياضةالرّ 

 . عشر انيلثّ ا إلى امنالثّ  من فوفللصّ  ريـال عشر واثنا ابعالسّ  إلى مهيديالتّ  من فوفللصّ  رياالت

 امّ أ ،أسود لونها يكون جاكيت( ) سترة ارتداء لألوالد يمكن البارد، قسالطّ  حالة في مالحظة:
 الخاّصة لّسترةا بارتداء االلتزام ضرورة مع ،أبيض لونها يكون  سترة ارتداء يمكن للبنات سبةبالنّ 

 .آخر بلون سترة ةأيّ  بارتداء يسمح وال تحتها، الّشعار تحمل واّلتي بالمدرسة

 ةالمدرسي   المستلزمات

 من فوفالصّ  لتالميذ سم(الرّ  ومستلزمات ات،وملفّ  )دفاتر، ةالقرطاسيّ  أدوات المدرسة إدارة رتوفّ    
 فقط. األساسي ادسالسّ  إلى لاألوّ 

 ةالمدرسي   حقيبةال

 المدرسة طبقوت وزنها، لثقل وذلك العجالت؛ ذات الحقائب باستعمال الميذللتّ  المدرسة إدارة تسمح ال   
 .فوفالصّ  في الموجودة الخزانات في كتبهم ترك الميذالتّ  بإمكان حيث الخفيفة؛ الحقيبة نظام

 ةحمولالم هواتفلا

 اأمّ  ا،بات منعا ةاإللكترونيّ  واأللعاب المحمولة الهواتف إحضار من الميذلتّ ا المدرسة إدارة تمنع   
 مشرف إلى متسلّ  أن على ة،العلميّ  ةالمادّ  استوجبت إذا إحضارها فيمكن المحمولة، للحواسيب سبةبالنّ 

 راسي.دّ ال اليوم نهاية في استالمها لحين القسم مشرف إلى وتعاد ة،الحصّ  في وتستخدم القسم،
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 اإلفطار وجبة

ادر الص ح ي البروتوكول عن بناء  فالمقص خدمة تتوف ر ال والت عليم، الت ربية وزارة عن الص 
 ،2121/2122 الد راسي العام لهذا المدرسي

 بوجبة تهابنه/ابن تزويد  عشر الث اني إلى الت مهيدي من الت لميذ أمر ولي المدرسة إدارة تلزم وعليه
 داخل اإليجابي فاعلالتّ  من نهوتمكّ  نشاطه، دوتجدّ  مو،النّ  على تساعده ةيّ وصحّ  متوازنة إفطار
 والبيض حومواللّ  قانقوالنّ  البطاطس ورقائق ةالغازيّ  المشروبات إحضار تمنع كما ،فّ الصّ 

  .والحلويات

 م.المعلّ  إشراف تحت احة،السّ  إلى الخروج قبل فّ الصّ  داخل اإلفطار وجبة لميذالتّ  يتناول
 الكريم األمر وليّ  من يرجى المغادرة، قبل المنزل في باحالصّ  فطور لميذةلميذ/التّ التّ  تناول حالة في

 .بذلك المدرسة إدارة إعالم
 

 األمور أولياء مع واصلالت   نظام
 من  نائهمبأب قيتعلّ  ما كلّ  في األمور أولياء مع ائمالدّ  واصلالتّ  على المدرسة إدارة تحرص           

 وفي سة،المدر  في المقامة والمناسبات اتالفعاليّ  مختلف وفي ةواجتماعيّ  ةسلوكيّ  ة،أكاديميّ  جوانب
 راكالسي ةمنصّ  على األمر بولي الخاص اإللكتروني البريد طريق عن وذلك ارئة،الطّ  روفالظّ 

 ةخصائيّ األ بواسطة الهاتفي صالاالتّ  جانب إلى ،فقط ارئةالطّ  لألمور بالمدرسة الخاص باوالواتس
 درسة.الم منتسبي جميع على راسيالدّ  العام بداية في واصلالتّ  ةآليّ  تعميم ويتمّ  ةاالجتماعيّ 

 واملدّ ا خالل األمر وليّ  قبل من أحضرت إذا الميذللتّ  غرض أيّ  بتسليم يناإلداريّ  تكليف عدم *
 وكذلك يت،الب مغادرة قبل يحتاجه ما ويحضر نفسه، على االعتماد لميذالتّ  ديتعوّ  ىحتّ  ؛المدرسيّ 

 تنفيذ  لىع ومساعدتنا إحراجنا عدم منكم نرجو وعليه ،األشياء بتوصيل فينمكلّ  غير يناإلداريّ  ألنّ 
 .ذلك
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 عشر انيالث   فوالص   (11-1) من فوفللص   واالمتحانات قويمالت   نظام
 بفصلين لمثّ والمت الخاّص  االمتحاني قويمالتّ  نظام ةالخاصّ  قابوس لطانالسّ  مدينة مدرسة إدارة تعتمد   

 األمور أولياء لىع الّصفوف لجميع الّتقويم سياسة تعميم ويتمّ .العام منتصف إجازة لهمايتخلّ  دراسيين
  .دراسيّ  عام كلّ  بداية في

 األساسي (4-1) فوفالص   •

 فصل لكلّ  واحدا نهائّيا اختبارا يطّبق أّنه العلم مع المرحلة لهذه 733 من المستمر الّتقويم يعتمد
  .والّرابع الثّالث للّصّفين دراسي

  األساسي (6-5) فوفالص   •

 على االعتماد من قليلللتّ  وذلك (،03) من رجةالدّ  وتكون المستمر، قويمالتّ  درجة على االعتماد
 من هائيلنّ ا االمتحان درجة فتكون لميذ،للتّ  لييحصالتّ  المستوى لقياس كأداة ةاالمتحانيّ  الورقة

(43.)  

 عشر الحادي إلى ابعالس   من فوفالص   •

 (.03) من فتكون االمتحان درجة اأمّ  (43) من المستمر قويمالتّ  درجة على االعتماد
 

 ةهام   لحوظةم

 بوضع لاألوّ  يراسالدّ  الفصل انتهاء بعد لميذللتّ  راسيالدّ  حصيلالتّ  عن شهادة المدرسة إدارة تعدّ    
 ة،عليميّ التّ  البوابة نم هادةالشّ  ستخرجفت انيالثّ  راسيالدّ  الفصل اأمّ  ة.دراسيّ  ةمادّ  لكلّ  ةهائيّ النّ  رجةالدّ 

 والثاني. لاألوّ  راسيينالدّ  الفصلين طمتوسّ  درجة على وتشتمل
 

  الي:التّ  حوالنّ  على راسيينالدّ  الفصلين طمتوسّ  يستخرج *

 2 ÷ اني(الثّ  راسيالدّ  الفصل درجة ل+األوّ  راسيالدّ  الفصل )درجة
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 عشر انيالث   ف  الص   •

 ةاألساسيّ  للمواد ةسببالنّ  وذلك عليم،والتّ  ربيةالتّ  بوزارة الخاص قويمالتّ  بنظام المدرسة إدارة تلتزم
 ة.واالختياريّ 

 واإلكمال جاحالن   شروط

 تيالّ  (%53) من أكثر درجة على حصل إذا األعلى فالصّ  إلى ومنقوال ناجحا لميذالتّ  يعتبر •
 د( ) مزالرّ  يقابلها

 أو مادة في )ه( مزالرّ  يقابلها تيوالّ  (%53) من أقلّ  درجة على حصل إذا المكمّ  لميذالتّ  يعتبر •
 جاح.النّ  مواد من األكثر على تينمادّ 

 الثاني ورالدّ  امتحان وأداء ةيفيّ الصّ  المدرسة بحضور ملزم المكمل لميذالتّ  •

 .هصفّ ل ومعيد ا راسبا يعتبر جاحالنّ  مواد من فأكثر ةدراسيّ  مواد ثالث في لميذالتّ  رسب إذا •

 تتجاوز ال أن على واحدة، ةمرّ  الدراسي هصفّ  بإعادة لميذللتّ  يسمح سوب،الرّ  حالة في :مالحظة
 في رظالنّ  ةالخاصّ  الحاالت للجنة ويحقّ  عشر. الحادي إلى ابعالسّ  من المرحلة في تينمرّ  اإلعادة
 . حالته دراسة بعد اسبالرّ  لميذالتّ  إعادة

 الشرف لوحة

 يعادل ما أي ( أ ) نهائي تقدير على يحصل تلميذ كلّ  اسم رفالشّ  لوحة في ليسجّ  -7

   .ةلفرديّ ا األنشطة ومواد ةاألساسيّ  ةراسيّ الدّ  المواد جميع في ةهائيّ النّ  رجةالدّ  من األقلّ  على )83%(

 يعادل ما أي ( أ ) نهائي تقدير على حصلي ذيالّ  لميذالتّ  اسم قينالمتفوّ  لوحة في ليسجّ  -2

 ة.األساسيّ  المواد جميع في ةهائيّ النّ  رجةالدّ  من األقلّ  على )83%)
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 قويةالت   دروس 

 راسيالدّ  لعاما بداية في المدرسة إدارة تقوم الميذ،التّ  مستوى وتطوير ةالفرديّ  الفروق مراعاة إطار في 
 ة،اإلنجليزيّ  ةغاللّ  ة،العربيّ  غة)اللّ  ةاألساسيّ  المواد في حصيليالتّ  المستوى قياس اختبارات بإجراء

 الميذالتّ  سماءأ وحصر نتائجها، وتحليل تصحيحها، يتمّ  ذلك وبعد المدرسة، تالميذ لكلّ  ات(ياضيّ الرّ 
 تعطى ثحي المشرفين، قبل من دائمة متابعة نظام في إدراجهم يقع ثمّ  مساعدة، إلى بحاجة هم ذينالّ 

ا بعوالرّ  ابعةالسّ  اعةالسّ  من ايوميّ  تقوية دروس  المواد مختلف يف بع،الرّ  إالّ  امنةالثّ  اعةالسّ  إلى صباح 
 ىتّ ح األمور؛ أولياء إلى وترسل ةاالجتماعيّ  ةواألخصائيّ  مينالمعلّ  طرف من ةالمعدّ  الجداول حسب
 روس.الدّ  لهذه دةالمحدّ  اماأليّ  في المدرسة إلى رامبكّ  أبنائهم إحضار لهم ىيتسنّ 

 

 الواجبات نظام

 يمكن ولكن ة،منزليّ  واجبات بإنجاز رابع إلى أّول من الّصفوف تالميذ يكّلف ال مدرستنا، سياسة حسب
 الّطالب. أداء مستوى على بناء الضرورة عند إثرائّية أو عالجّية وأنشطة أعمال تعيين

أّما الّصفوف من الخامس إلى الثّاني عشر، يعتمد جدول للواجبات و جدول لمراقبة  أدائها من 
حيث االلتزام بوقت الّتسليم وجودة األداء، ويتمّ  شرح طريقة العمل به  للّتالميذ في بداية العام من 
قبل مرّبية الّصف سعيا لتعويد الّتالميذ على أن يكونوا أكثر مسؤولّية حول تعّلمهم، ونقوم بتعميم 

 سياسة الواجبات على أولياء األمور في بداية العام الدراسي.
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 الميذللت   واالستئذان غيابال نظام
 رسة.المد تقبلها تيالّ  األعذار ومن مقبول، بعذر إالّ  لميذالتّ  بغياب المدرسة إدارة تسمح ال

 ة(.مرضيّ  بشهادة فّ الصّ  يمربّ  تزويد األمر وليّ  من يرجى الحالة هذه )في لميذالتّ  مرض .7

 اهلل( قدر )ال األقرباء أحد وفاة .2

 رسالةب المدرسة إدارة تزويد األمر وليّ  على يجب الحالة هذه )وفي المدرسة تقّدره طارئ ظرف .3
 الغياب( سبب حتوضّ 

 تسمح ال اكم االمتحانات، فترة في االحتفاالت أو فربالسّ  ةخاصّ  إجازة أي المدرسة إدارة تقبل ال .4
 سلبا، عليه رؤثّ ي لميذالتّ  يفقده دراسيّ  يوم كلّ  ألنّ  ة؛سميّ الرّ  اإلجازات بعد أو قبل لميذالتّ  بغياب
 وليّ  المدرسة دارةإ به دتزوّ  ذيالّ  بالمدرسة، الخاص قويمللتّ  وفقا مسبقا فرللسّ  خطيطالتّ  جاءفالرّ 

 .راسيّ الدّ  العام بداية في األمر

 زمة،لالّ ا ةالقانونيّ  اإلجراءات المدرسة إدارة خذتتّ  ففسو  بالغياب بعالمتّ  ظامبالنّ  يلتزم ال ومن .5
 الية:التّ  وادالم في الموّضح ةالخاصّ  بالمدارس الميذالتّ  شؤون بالئحة الخاص الوزاري القرار حسب

 (31) مادة

 مقبول، ذرع بدون اليوم خالل واحدة ةدراسيّ  ةحصّ  أو كامال ادراسيّ  يوما انقطع إذا بامتغيّ  لميذالتّ  يعدّ 
 كامل. دراسي ليوم غيابا الخامسة ةالمرّ  بعد أخيرالتّ  يعدّ  كما

 ة.رسميّ  أو ةأسبوعيّ  إجازة لتهاتخلّ  ولو امهاأيّ  تتابعت متى صلةمتّ  الغياب ةمدّ  وتكون
 

 (33) مادة

 اليةالتّ  اإلجراءات خذتتّ  لميذالتّ  غياب حال في

 راسي.الدّ  العام خالل صلينمتّ  يومين ةلمدّ  الغياب كان إذا ،لميذالتّ  نصح -أ

 ي.راسالدّ  العام خالل منفصلة أو صلةمتّ  امأيّ  خمسة ةلمدّ  الغياب كان إذا ،لميذالتّ  تنبيه -ب
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  كان إذا ،راسيالدّ  االنتظام بقواعد لميذالتّ  بالتزام األمر وليّ  على دتعهّ  أخذ مع ،لميذالتّ  إنذار -ج

  راسي.الدّ  العام خالل منفصلة أو صلةمتّ  امأيّ  ثمانية ةلمدّ  الغياب

 اسي.ر الدّ  العام خالل منفصلة أو صلةمتّ  امأيّ  عشرة ةلمدّ  الغياب كان إذا ،لميذالتّ  حالة دراسة  -د

 المناسب. القرار المدرسة إدارة خذتتّ  يوما، عشر خمسة ةلمدّ  الغياب كان إذا -ه

  (34) المادة

 مقبول. عذر بدون متصلة دراسية أيام عشرة لمدة المدرسة عن منقطعا التلميذ يعد

 

 الفصلي االمتحان عن الغياب

 بأداء له يسمح ة(مرضيّ  بشهادة )مدعم مقبول بعذر فصلي امتحان أيّ  عن لميذالتّ  بتغيّ  إذا •
 الحق. وقت في االمتحان

 ةالخاصّ  التالحا لجنة على أمره يعرض مقبول، غير بعذر فصلي امتحان أيّ  عن لميذالتّ  بتغيّ  إذا •
 بشأنه. المناسب القرار خاذالتّ 

 انيالثّ  ورالدّ  حانالمت مقدّ بالتّ  له يسمح مقبول، بعذر ةالصيفيّ  المدرسة عن المكمل لميذالتّ  بتغيّ  إذا •
 ة.الخاصّ  الحاالت لجنة على أمره فيعرض مقبول غير بعذر غيابه كان إذا اأمّ  لإلكمال،

 تجاوز ذيالّ  اسير الدّ  الفصل في هائيالنّ  االمتحان بدخول الغياب بسبب المفصول لميذللتّ  يسمح ال •
 إعادة يجوزو  ،ةحرّ  دراسات كتلميذ انيالثّ  ورالدّ  بدخول له ويسمح بها، المسموح الغياب ةمدّ  فيه
 . األمر وليّ  طلب على بناء   اليالتّ  العام في قيده
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 الفصلي االمتحان عن أخيرالت  

 يقبله رقاه بعذر أخيرالتّ  كان إذا إالّ  ،خولبالدّ  االمتحان بداية موعد عن رالمتأخّ  للممتحن يسمح ال
 ةالخاصّ  ابطو والضّ  عليماتالتّ  حسب وذلك فقط، دقائق عشر حدود وفي والمراقبة، ظامالنّ  لجنة رئيس

  ة.الخاصّ  المدارس في (77-5) فوفالصّ  امتحانات بإدارة

 

 الميذبالت   الخاص لوكالس   نظام

 ثقافة رنش على عملوت المدرسة ولوائح بقوانين االلتزام الميذالتّ  جميع المدرسة إدارة دعوت         
 فوفللصّ  اإليجابي كلو السّ  سياسة نعتمد حيث ،اإليجابي لوكالسّ  وتشجيع الميذالتّ  بين اتيالذّ  االنضباط

 شؤون والئحة )راسيالدّ  العام بداية في اإليجابي لوكالسّ  دليل تعميم يتمّ ( ابعالرّ  إلى مهيديالتّ  من
 يخلّ  من كلّ  ئحة،الالّ  على وبناء عشر، انيالثّ  إلى الخامس من فوفللصّ  عليموالتّ  ربيةالتّ  لوزارة لبةالطّ 

 أو تامؤقّ  فصله يقع مّ ث ملفه، في يثبت كتابي إنذار له هيوجّ  ثمّ  ا،شفويّ  فتنبيهه نصحه  يتمّ  باألنظمة
 األمر(. لزم )إذا انهائيّ 

 ة(:مر   ل)ألو  اآلتية اتلوكي  الس   من اأي   ارتكابه حال في البالط   نصح (أ

 أو فّ الصّ  دخول ةوخاصّ  ة،المدرسيّ  األنشطة أو ةراسيّ الدّ  الحصص أو ابورالطّ  بنظام اإلخالل .7
 استئذان. بدون منه الخروج

 المدرسي. يّ بالزّ  االلتزام عدم .2

 ة.المدرسيّ  قلالنّ  ووسائل المدرسة بمرافق العبث .3

 زمالئه. أحد إلى بالقول اإلساءة .4

 الوشم عمل األساور، أو األقراط كارتداء خصي،الشّ  المظهر أو ظافةالنّ  على المحافظة عدم .5
  لإلناث. جميلالتّ  مساحيق واستخدام كور،للذّ  عرالشّ  إطالة عر،الشّ  وقصات
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 .ةياضيّ الرّ  والمالبس ةالمدرسيّ  واألدوات فاتروالدّ  الكتب بإحضار االلتزام عدم .0

داري ميمعلّ  مع عاملالتّ  في الواجب االحترام مراعاة عدم .1  ارها.وزوّ  المدرسة وفنيي يوا 

 وأ الحصص أثناء ومالنّ  أو ،وغيرها بان()اللّ  العلكة مضغ أو راتالمكسّ  أو المأكوالت تناول .9
 ة.المدرسيّ  األنشطة

 المدرسة. مرافق من وغيره الفصل نظافة على المحافظة عدم .8

 ة.المدرسيّ  األنشطة أو الواجبات أداء في اإلهمال .73

 م.المعلّ  لتوجيهات اإلنصات عدم .77

 ة.راسيّ الدّ  فوفالصّ  من بالقرب مرتفع بصوت ثحدّ التّ  .72

 ة.المدرسيّ  الحافالت استخدام بضوابط االلتزام عدم .73

 :األولى( ة)للمر   اآلتية األفعال من اأي   ارتكابه حال في البالط   تنبيه ب(

 ة.المدرسيّ  راتالمحرّ  أحد تزوير .7

 األمر. ولي توقيع تزوير .2

 انية.الثّ  ةللمرّ  ( أ ) الفقرة في قةالمتعلّ  لوكيالسّ  االنضباط قواعد مخالفة .3

 وكي.لالس   االنضباط بقواعد البالط   بالتزام هأمر  وولي البالط   على دتعه   وأخذ البالط   إنذار ج(

 اآلتية: األفعال من اأيّ  ارتكابه حال في وذلك

 الغير. وتهديد جارالشّ  .7

 زمالئه. أحد على نابية بألفاظ االعتداء .2

  انيةالثّ  ةللمرّ  )ب( ةالفقر  وفي الثةالثّ  ةللمرّ  ( أ ) الفقرة في قالمتعلّ  لوكيالسّ  االنضباط قواعد مخالفة .3
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 أمره وليو  البالط   على دتعه   وأخذ ،ةفعلي   ةدراسي   امأي   ثالثة تتجاوز ال ةمد   تامؤق   البالط   فصل د(
 لوكي.الس   االنضباط بقواعد البالط   بالتزام الفصل ةمد   انتهاء بعد

 اآلتية: األفعال من اأيّ  ارتكابه حال في وذلك

 وغيرها. التجّ والمس والكاميرات الةقّ النّ  كالهواتف ،المدرسة في ةوالبصريّ  ةمعيّ السّ  األجهزة استخدام .7

 بالمدرسة. اآللي الحاسب استخدام إساءة .2

 . زمالئه وتهديد جارالشّ  .3

 تأثيرها. تحت المدرسة إلى والحضور ةالعقليّ  راتالمؤثّ  أو المخدرات تناول أو دخينالتّ  .4

 . ةالحادّ  واألدوات ةاريّ النّ  واأللعاب كالكبريت ،ةضارّ  مواد أيّ  استعمال أو تداول أو حيازة .5

 . المدرسة جدران على الكتابة .0

 . المدرسة من الهروب .1

 ة.خصيّ الشّ  قاتهممتعلّ  على االستيالء أو زمالئه أحد على نابية بألفاظ االعتداء .9

 ة.المدرسيّ  الحافالت سائقي أو بها العاملين أو المدرسة فيموظّ  إلى بالقول اإلساءة .8

 المدرسة. حوائط على الكتابة .73

 ةللمرّ  ب() الفقرة في أو ،الخامسة ةللمرّ   )أ( الفقرة في لوكيالسّ  االنضباط قواعد مخالفة دتعمّ  .77
 . الثةالثّ  ةللمرّ  )ج( الفقرة في أو ،ابعةالرّ 

 
 تزيد وال ماأي   خمسة عن تقل   ال ةمد   تامؤق   بفصله قرار إلصدار جنةالل   إلى البالط   موضوع رفع ه(

 لوكيلس  ا االنضباط بقواعد بااللتزام أمره وولي عليه دتعه   أخذ مع ة،فعلي   ةدراسي   امأي   عشرة على
 الفصل. ةمد   انقضاء بعد
  اآلتية: األفعال من اأيّ  ارتكابه حال في وذلك 
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  االمتحانات سير بنظام اإلخالل .7

  مباشر يرغ أو مباشر بشكل ة،الوطنيّ  موزالرّ  إلى حريضالتّ  أو الفعل أو بالقول اإلساءة دمّ تع .2

  العماني المجتمع في قافيالثّ  واإلرث قاليدوالتّ  ينالدّ  احترام عدم .3

  وقيمه المجتمع وحدة على أثيرالتّ  شأنها من أفكار أي أو ةالمذهبيّ  لألمور رويجالتّ  .4
تالف بها، العاملين أو المدرسة فيموظّ  أو زمالئه من أيّ  قاتمتعلّ  إتالف .5  ،درسةالم مرافق وا 

 . ثمنه دفع أو إتالفه تمّ  ما بإصالح أمره وولي البالطّ  يلزم الحالة هذه وفي

  تأثيرها تحت للمدرسة الحضور أو ةالعقليّ  راتوالمؤثّ  المخدرات تناول أو دخينالتّ  .0

  فيها المشاركة أو االعتصام أو باإلضرا أو الفوضى إثارة على حريضالتّ  .1

 . المدرسة داخل زمالئه أحد على البدني االعتداء أو الجنسي االعتداء على حريضالتّ  .9

 ادسة،السّ  ةللمرّ  )أ( الفقرة في عليها المنصوص لوكيالسّ  االنضباط قواعد بنود مخالفة تكرار .8   
 انية.الثّ  ةللمرّ  )ه( الفقرة في أو ابعة،الرّ  ةللمرّ  )ج( الفقرة وفي الخامسة، ةللمرّ  )ب( الفقرة وفي

 

  من فوفللص   أخرى مدرسة إلى اتأديبي   بنقله قرار إلصدار جنةالل   إلى البالط   موضوع رفع و(
  . (12-11) فوفبالص   المسج   كان إذا الكبار تعليم نظام إلى تحويله أو ،(9 -5)

 : اآلتية األفعال من اأيّ  ارتكابه حال في وذلك
يذائهم ةالمدرسيّ  الحافالت سائقي أو المدرسة عاملي أو فيموظّ  على االعتداء -7  ابدنيّ  وا 

 فيه المساهمة أو المدرسة داخل ئهزمال أحد على البدني أو الجنسي االعتداء ارتكاب -2

  المدرسة داخل زمالئه بين ةالعقليّ  راتوالمؤثّ  المخدرات لتناول رويجالتّ  -3

 في أو الثة،الثّ  ةرّ للم )هـ( البند وفي انية،الثّ  ةللمرّ  )و( البند في عليها: المنصوص لوكاتالسّ  تكرار -4
  ابعة.السّ  ةللمرّ  )أ( البند في أو ادسة،السّ  ةللمرّ  البند)ب( في أو الخامسة، ةللمرّ  البند)ج(
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 أو الثة،الثّ  ةمرّ لل )هـ( البند وفي انية،الثّ  ةللمرّ  )و( البند في : عليها المنصوص لوكاتالسّ  تكرار -5
 . بعةاالسّ  ةللمرّ  )أ( البند في أو ادسة،السّ  ةللمرّ  البند)ب( في أو الخامسة، ةللمرّ  البند)ج( في

 

 جنةالل   إلى عشر انيالث   إلى العاشر من (12-11) فوفبالص   المقيد البالط   موضوع رفع ز(
 . انهائي   بفصله قرار إلصدار
 : اآلتية األفعال من اأيّ  ارتكابه حال في وذلك

  انيةالثّ  ةللمرّ  ،)ز( البند في عليها المنصوص لوكاتالسّ  أحد تكرار .7

  الثةالثّ  ةللمرّ  ،)و( البند في عليها المنصوص لوكاتالسّ  أحد تكرار .2

 البند في هاعلي المنصوص أو ابعة،الرّ  ةللمرّ  )هـ( البند في عليها المنصوص لوكاتالسّ  أحد تكرار .3
 امنة.الثّ  ةللمرّ  البند)أ( أوفي ادسة،السّ  ةللمرّ  )ب( البند في أو الخامسة، ةللمرّ  )ج(
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 ةالمدرسيّ  اتوالفعاليّ  األنشطة

 يف بأهميتها منها إيمان ا اتوالفعاليّ  األنشطة مختلف إقامة على المدرسة إدارة تحرص            
 ما برزوت ي.المحلّ  والمجتمع األمور أولياء مع واصلالتّ  جسور ومدّ  لميذ،التّ  ةشخصيّ  وصقل بناء
 هبهمموا واكتشاف الميذالتّ  أداء في ةوعيّ النّ  الطفرة حجم ات،وفعاليّ  أنشطة من المدرسة تقيمه

 وتنميتها.

  األنشطة : أوال

 تنميةو  الهوايات وممارسة ، الميذالتّ  واهتمام ميول إلشباع ةمهمّ  مجاالت ةالمدرسيّ  األنشطة لتمثّ    
 توزيع ويتمّ  دراسي عام بداية كلّ  الّدراسي للعام المعتمدة األنشطة تحديد ويتمّ  والقدرات، المواهب
  ومواهبهم. ميولهم حسب األنشطة مختلف على الّتالميذ

  الفعاليات :ثانيا

ة الفعالي ات من العديد بتنظيم سنوي ا المدرسة تهتم    الفعالي ات كذلكو والوطني ة العالمية الفعاليا ت منها العام 

ة  . الد راسي ة الس نة مدار على بالمدرسة الخاص 

  

 
 ةالمدرسي   حالتالر                                    

 من وهي ةيّ راسالدّ  للمناهج زةوالمعزّ  الهادفة ةربويّ التّ  شاطاتالنّ  من ةالمدرسيّ  حالتالرّ  تعدّ           
 فيهم توّلده وما اللها،خ من الميذالتّ  يكتسبها تيالّ  للخبرات نظرا الفّعالة، ةعليميّ التّ  واألساليب الوسائل

 دهمعوّ ت وما والمالحظة، والبحث واالكتشاف االطالع إلى ميل من فيهم تثيره وما ودوافع، حوافز من
 .تعاوني وعمل وصبر نظام من عليه

 : إلى حالتالر   تنقسم

  ةتطبيقيّ  ةتعليميّ  وسيلة وتعدّ  المدرسي، بالمنهج مرتبطة رحالت هي :ةتعليميّ  ةمنهجيّ  رحالت -1
 . هاب المسموح واألنظمة للقوانين وفق ا اختيارها يتمّ  مدروسة رحالت هي :ةترفيهيّ  رحالت -2
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 بالمدرسة الّتعلم مصادر مراكز

 : إلى تنقسم

 (4-7) فوفالصّ  لطلبة ةالعربيّ  غةللّ  معلّ التّ  مصادر مركز -7
 (72-5) فوفالصّ  لطلبة المكتبة -2     
 (72-7) فوفالصّ  لطلبة اإلنجليزي اديالنّ  -3     

 
 معل  الت   مصادر مراكز ةأهمي  
 المصادر من لقصوىا االستفادة تحقيق على لميذالتّ  تساعد تيالّ  المناسبة ةعليميّ التّ  البيئة توفير .7

 .المتاحة ةعليميّ التّ 
 .به ارتباط ذات متعلّ  مصادر توفير طريق عن راسيالدّ  المنهج دعم .2
 .مالمتعلّ  لدى المشكالت وحلّ  فكيروالتّ  واالكتشاف البحث مهارات تنمية .3
ا تقديم .4  .االنتباه جذب إلى ييؤدّ  اممّ  ةفيّ الصّ  ةالحصّ  عن مختلف ا نموذج 
 .اتيالذّ  معلّ للتّ  فرصة إتاحة .5
 . وتقويمها وتنفيذها روسالدّ  تصميم في حديثة أساليب تصميم من مالمعلّ  نتمكّ  .0

 معل  الت   مصادر مراكز ناتمكو  
 -ةليّ فاعالتّ  بورةالسّ  -بروجكتر عرض جهاز - ابعةالطّ  -اآللي الحاسب) :واألجهزة األدوات -أ

 (تلفاز جهاز - فيديو -سماعات – صوتي لمسجّ  - باد آي ألواح
 مطبوعة( غير مواد - مطبوعة )مواد ةعليميّ التّ  المواد -ب

 ...نشرات – أبحاث تمجالّ  -موسوعات - مراجع -قصص - كتب مطبوعة: *مواد

 -ةليميّ تع ألعاب - ةتعليميّ  ورزم حقائب -الفيديو برامج -الحاسوب برامج مطبوعة: غير مواد*
 ...ماتمجسّ  – صور -ةإذاعيّ  برامج
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 االستعارة نظام
 : اإلعارة من نوعين على قائم معلّ التّ  مصادر مراكز في االستعارة نظام

 -  ادرةنّ ال الكتب - )الموسوعات مثل تستعار ال تيالّ  الكتب عدا ما الكتب لجميع ةعاديّ  إعارة – 1
 الكبيرة( األحجام ذات كتب

  المعارف. ودوائر المعاجم مثل المراكز، في تحفظ تيالّ  الكتب تضمّ  : محدودة إعارة – 2
 أو واحد ليوم الكتب هذة استعارة يمكن المركز عن المسؤول من بتصديق ةخاصّ  حاالت )في
 . األسبوع( نهاية في
  

 الكتب يستعير أن له يحق   من
  المدرسة بطالّ  جميع - أ

  مونالمعلّ  -ب
  فونالموظّ  -ج
 راألمو  أولياء -د
 

 استعارتها يمكن تيال   الكتب عدد
 . المركز من كتب 4 ىحتّ  استعارة دريسيالتّ  للكادر *يحقّ 
 . كتابين استعارة بالّ للطّ  *يحقّ 

 من لمطلوبةا الكتب ضمن الكتاب هذا يكون ال أن بشرط للكتب، اإلعارة فترة بتمديد البللطّ  يسمح 
 . آخرين قراء
 

 الكتب إرجاع سياسة
 فقو  له دةالمحدّ  ةالمدّ  انتهاء قبل المعارة الكتب بإرجاع المستعير مطالبة في الحق *للمركز
 . المركز مصلحة مقتضيات

 ثمن ةماليّ  غرامة دفع أو جديد كتاب بشراء يلزم إتالفه، أو المعار للكتاب المستعير فقد *عند
  التالف. أو المفقود الكتاب

25 



 

 ةراسي  الد   سومالر   نظام
 المدرسة ةإدار  تحرص ة،عليميّ التّ  ةالعمليّ  جوانب جميع في زمتميّ  تعليمي مستوى على حفاظا     
 وولي لمدرسةا بين العالقة موينظّ  ،الميذللتّ  مةالمقدّ  للخدمات مناسبة ةراسيّ الدّ  سومالرّ  تكون أن على
 لب.لطّ ا عند منه نسخة األمر ولي مويسلّ  رفينالطّ  من توقيعه يتمّ  لميذالتّ  تسجيل عقد األمر

 اآلتي: حوالنّ  على ةراسيّ الدّ  سومالرّ  وتكون

 الكتب رسوم ةراسي  الد   سومالر   المرحلة

 53 3272  األطفال رياض

 725 4917 (4-7) األولى الحلقة

 793 1127 (0-5) الثانية الحلقة

 793 3079 (9-1) الثانية الحلقة

 233 9307 (8) الثانية الحلقة

 233 9587 (73) الثانية الحلقة

 233 7452 (72-77) األساسي بعد ما
 

 المدرسية الرسوم دفع مواعيد

 
 موعد الس داد الدفعات

 لمن لديه طفل واحد بالمدرسة
 مواعيد تحرير الشيكات

 لمن لديه طفلين وأكثر بالمدرسة
  يناير 31  رياال(150 ) التسجيل تجديد رسوم

  فبراير 21 إلى

  يناير 31 

  فبراير 21 إلى

  يونيو 15 قبل وقت أي  يونيو 15 قبل وقت أي  الدراسية للسنة الكتب رسوم

 الرسوم من ( %50) األول القسطا

 الدراسية

 

  أغسطس 15

  سبتمبر 30 إلى

  سبتمبر 1 األول الشيك

  نوفمبر 1 الثاني الشيك

 من المتبقي ( %50) الثاني القسط

 الرسوم

 

  يناير 15

  فبراير 28 إلى

  فبراير 1 األول الشيك

  ابريل 1 الثاني الشيك

 بالمدرسة أخت/أخ لكل الدراسية الرسوم إجمالي من تخصم – لاير 12 اإلخوة خصم*         
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