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 مقـــــدمة 
 

 
 لما كان الطالب یمثل ھاجسا للدولة عموما ولوزارة التربیة على وجھ 

 
 .الخصوص 

 

 فان األمر یتطلب إعداد معلمیة إعدادا تربویا تعلیمیا إداریا ممیزا
 

 . ھامھم التي كلفوا بھا  لیكونوا مدركین لم
 

 نضع بین أیدیكم لوائح ونظم االمتحانات وشؤون الطلبة بدولة لذا 
 

 الكویت بصورة مختصرة لتكون نبراسا لكم تحتذون بھا عند 
 

 . ممارستكم ألعمالكم وتأدیة مھامكم 
 

 حتى تؤتي ثمار . راجین العمل بھا وتطبیق بنودھا على وجھ الدقة 
 

 . جة أعمالنا یانعة ناض
 

 
 المعدان                                                                                
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 لوائح ونظم شؤون الطلبة 
 

 أوال التسجیل 
 

لمدارس الحكومیة تعلن وزارة التربیة في كل عام دراسي عن بدء تسجیل التالمیذ والتلمیذات في ا
لجمیع الفئات مبینة في نشرات تفصیلیة بدایة ونھایة فترة التسجیل وشروطھ  والفئات التي یسمح لھا 

 . لسیاسة القبول التي تصدرھا الوزارة سنویا 
 
  ـ:  ـ المستندات المطلوبة لتسجیل الكویتیین ١
 

 ) وصورتان عنھا ( الجنسیة األصلیة للوالد والبطاقة المدنیة  - أ
 ) . صورتان عنھا ( شھادة المیالد األصلیة للتلمیذ و  - ب
  . ٦ × ٤ صور شخصیة حدیثة للتلمیذ مقاس ٤ - ت
 ) . صورتان عنھا ( البطاقة المدنیة األصلیة للتلمیذ و  - ث
 ) . نتیجة الفحص الطبي الذي یثبت اللیاقة الصحیة للتلمیذ ( البطاقة الصحیة  - ج

 
 ـ : الكویتیین وفي المرحلتین التالیتین فقط  ـ التسجیل في المدرسة یكون للمستجدین ٢
 

 . مرحلة ریاض األطفال  - أ
وذلك للتالمیذ المستجدین الذین لم یلتحقوا ( المرحلة االبتدائیة للصف األول االبتدائي فقط  - ب

 ) بریاض األطفال سواء حكومیة أو خاصة 
 

ل رسمي أو حكم ـ یقوم األب شخصیا بتسجیل ابنھ وال یسمح بغیر ذلك إال بتوكی: تنویھ 
 . قضائي 

 
 ـ :  ـ التسجیل في المنطقة التعلیمیة ٣
 

 . التالمیذ الكویتیون من أب متوف أو أم مطلقة  - أ
 . التالمیذ الذین في حضانة عائلة كویتیة أو في دور الرعایة االجتماعیة  - ب
 . الكویتیون من الصف الثاني االبتدائي وما فوق  - ت
 ـ : الكویتیین والتي یصدر بھا قرار من وزارة التربیة وھي الفئات المستثناة من التالمیذ غیر  - ث

 
o  أبناء األم الكویتیة المتزوجة من غیر الكویتي . 
o  أبناء مواطني مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة . 



 ٥

o   أبناء الدبلوماسیین . 
o  أبناء األسرى والشھداء غیر الكویتیین . 
o  أبناء الجالیة الیمنیة . 
o ي المدارس الحكومیة من محضري العلوم وأمناء المكتبات أبناء العاملین ف . 
o  أبناء أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة العربیة المفتوحة وجمیع موظفي الجامعة

 . العربیة المفتوحة 
o  أبناء الموجھین الفنیین والمعلمین والمعلمات العاملین في وزارة التربیة . 
o ویت أبناء أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الك . 
o  أبناء أعضاء ھیئة التدریس في المعاھد الفنیة في وزارة التعلیم العالي . 
o  أبناء العاملین في المدارس الحكومیة من االختصاصین االجتماعیین . 
o  أبناء أعضاء ھیئة التدریس العاملین في الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب . 
o اث العلمیة أبناء الباحثین في معھد الكویت لألبح . 
o للعلوم األمنیة أبناء ھیئة التدریس بأكادیمیة سعد العبد اهللا  . 

 
 ـ األعمار المسموح بتسجیلھا في جمیع المراحل التعلیمیة من الصف األول ٤

 االبتدائي حتى الصف الثاني عشر
  

  م ٢٠٠٤ / ٥ / ١٧بتاریخ  ) ٣١٦٣٩( ـ بناء على القرار رقم : غیر كویتي / كویتي 
 

 سلم األعمار  الصف  لمرحلة ا
 
 

 االبتدائیة 

 األول 
 الثاني 
 الثالث 
 الرابع 

 الخامس 

  سنوات ٩ ـ ٦من 
  سنوات ١٠ ـ ٧من 

  سنة ١١ ـ ٨من 
  سنة ١٢ ـ ٩من 
  سنة ١٣ ـ ١٠من 

 
 المتوسطة

 السادس 
 السابع 
 الثامن 
 التاسع 

  سنة ١٤ ـ ١١من 
  سنة ١٥ ـ ١٢من 
  سنة ١٦ ـ ١٣من 
  سنة ١٧ ـ ١٤من 

 
 الثانویة 

 العاشر 
 الحادي عشر 
 الثاني عشر 

  سنة ١٨ ـ ١٥من 
  سنة ١٩ ـ ١٦من 
  سنة ٢٠ ـ ١٧من 

 
v  یقبل التلمیذ المستجد في الصف االبتدائي إذا بلغ خمس سنوات ونصف . 

 
 :  ـ الفئات المستثناة التي یسمح لھا بالتسجیل في ریاض األطفال ٥
 



 ٦

v  أبناء الدبلوماسیین . 
 

v  أبناء المعلمین الخلیجیین . 
 

v  أبناء الباحثین وأمناء المكتبات ومشرفي التقنیات الخلیجیین . 
 

 . ھؤالء الفئات یتم تسجیلھم في المنطقة التعلیمیة : مالحظة 
 
 ـ :  ـ األعمار المسموح بتسجیلھا في مرحلة ریاض األطفال ٦
 

 م تكون مرحلة الریاض من مستویین ١٩٩٥ / ٤ / ١٠بتاریخ  ) ٩٥ / ١٦( بناء على القرار رقم 
 ـ : فقط 

 
ویقبل فیھ الطفل الذي یبلغ عمره ثالث سنوات وستة أشھر على األقل في : المستوى األول  .١

 . بدایة العلم الدراسي  
ویقبل فیھ الطفل الذي یبلغ سنا ال یقل عن أربع سنوات وستة أشھر في بدایة : المستوى الثاني  .٢

 . العام الدراسي 
 

  م ١٩٩٧ / ٩ / ١٣بتاریخ  ) ١٥٦٨( یسمح بتسجیل أطفال متالزمة دون حسب القرار رقم  •
 

 ـ : في ضوء الشروط التالیة 
 

تقریر طبي من مركز الوراثة یثبت حالة الداون لدى الطفل ویحتوي على وضعھ الصحي  - أ
 . ودرجة ذكائھ 

 . نتیجة إجراءات الصحة المدرسیة   - ب
 . للطفل صور شخصیة حدیثة  ) ٨( عدد  - ت
 ) . صورتان عنھا ( شھادة میالد الطفل االصلیة و  - ث
 ) . صورتان عنھا ( البطاقة المدنیة للطفل واألب االصلیة و  - ج
 . سنوات  ) ٧ ـ ٤٫٥( أن یتراوح عمر الطفل ما بین  - ح

 
 ـ : ملحوظة 

 
  القید  ـ یسمح بالتجاوز عن النقص في حدود ستة شھور للتالمیذ المستجدین والراغبین في إعادة١

 .     للمرحلتین المتوسط والثانویة 
  ـ یسمح بالتجاوز عن النقص في حدود ستة شھور وخمسة عشر یوما للتالمیذ المحولین من ٢

 .     مدارس التعلیم الخاص إلى مدارس التعلیم العام للمرحلتین المتوسطة والثانوي 
 

 ـ : مالحظات ھامة للتسجیل 



 ٧

 
رتان عنھ تختم كل صورة من المستند بختم المدرسة ویكتب أن یكون لكل مستند رسمي صو )١

علیھا صورة طبق االصل ثم یتم التوقیع علیھا من قبل مدیر المدرسة أو مسجل شؤون 
 . الطلبة 

عند التسجیل یجب التأكد من تاریخ المیالد ومطابقة االرقام مع الحروف لمنع الوقوع في  )٢
ادة المیالد ومطابقتھ مع أسمھ في شھادة الجنسیة الخطأ كما یجب التأكد من أسم األب في شھ

 . وكتابة اسم التلمیذ كامال حسب شھادة المیالد حتى لو كان أكثر من عشرة أسماء 
( الصورة الشخصیة التي توضع على طلب االلتحاق یجب أن تكون مختومة بختم المدرسة  )٣

 ) . نصف ختم على الصورة والنصف اآلخر على الطلب 
االلتحاق من نسختین بعد استیفاء جمیع بیاناتھا وتوقیع ولي األمر على صحة ترسل طلبات  )٤

البیانات ومسجل شؤون الطلبة ومدیر المدرسة ووضع ختم المدرسة على الطلب مع صور 
 )الخ ...شھادة المیالد ـ جنسیة األب ـ البطاقة المدنیة ( المستندات المصدقة بحیث تكون مرتبة 

مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة أوال بأول في نھایة كل أسبوع  / إلى المنطقة التعلیمیة
كشف أسماء التالمیذ المستجدین وال یعتد بأي طلب  ) ١٢١( لتدقیقھا واعتمادھا مع نموذج 

ما لم یكن موقعا من قبل المنطقة وال یجوز أن تبدأ عطلة الصیف وفي المدرسة طلبات 
 .  ولم ترسل للمنطقة العتمادھا التحاق لمستجدین مسجلین للعام التالي

 
 ـ : ثانیا السجل المدرسي  

 
نظرا ألھمیة السجل المدرسي الذي یمثل عنوان المدرسة فبقدر ما یكون السجل نظیفا ومرتبا 

وصحیحا یكون الجھاز المشرف على عملھ من سكرتیر ومسجل متفھما لعمل السجل ومدركا لكل 
 جل إعداد السبنوده وكتابھ لذا یجب عند 

 
 ـ : المدرسي مراعاة النقاط التالیة 

 
 یتم إدخال بیانات التالمیذ جمیعھم في الحاسوب حسب البیانات الموجودة في طلبات االلتحاق  .١

 
ال یتم إدخال البیانات في الحاسوب إال بعد مراجعة واعتماد جمیع طلبات التالمیذ من مراقبة  .٢

 . االمتحانات وشؤون الطلبة 
 

ایة كل عام دراسي من واقع الملفات مع العودة إلى السجل القدیم عند یعد السجل مع بد .٣
 . الحاجة 

 
یعد السجل بأسماء الطلبة المسجلین جمیعھم والمتواجدین فعال في المدرسة في نھایة العام  .٤

السابق عدا الناجحین في الصف الخامس االبتدائي والتاسع المتوسط ، كما یضاف إلیھم 
 ریاض االطفال وكذلك المستجدون والمعاد قیدھم والمحولون من التالمیذ المحولون من

 . مرحلة إلى مرحلة والمنقولون من مدارس أخرى 
 



 ٨

ترتب الصفوف في السجل ترتیبا تنازلیا بحیث یبدأ تسجیل أعلى صف في المدرسة ثم الذي  .٥
 . وھكذا ) الخامس ـ الرابع ـ الثالث ـ الثاني ـ االول ( یلیھ 

 
 . سختین ، نسخة للمنطقة التعلیمیة ونسخة للمدرسة یعد السجل من ن .٦

 
یكتب اسم التلمیذ في السجل واضحا وكامال طبقا لشھادة المیالد دون حذف أو زیادة أي اسم  .٧

یصدر عن االدارة القانونیة بوزارة التربیة ، ) إشعار تعدیل اسم رسمي ( آخر إال بموجب 
ار وتاریخھ في خانة المالحظات ، ویراعي أن حیث ینفذ التعدیل بالسجل ویشار إلى رقم القر

السجل المدرسي ـ دفاتر درجات التلمیذ ـ قوائم ( یكون االسم موحدا في جمیع المصادر 
 ) . الفصول ـ الشھادات ـ كشوف الدرجات 

كاملة حیث انھا اصطالح قانوني وال یكتفي ) غیر كویتي ( في خانة الجنسیة تستخدم عبارة  .٨
وال یشار إلى البیانات ) ك ( ولیس ) كویتي (  كذلك الكویتي یكتب الجنسیة )ك / غ ( بكتابة 

 ( / / ) . المتكررة بالشرط 
 

مدة البقاء في المرحلة تسجل على أساس عدد السنوات الدراسیة التي قضاھا التلمیذ في كل  .٩
صف بمدارس الكویت الحكومیة ویساعد في ضبط تسجیل مدة البقاء مراجعة صفحة درجات 

 ) . بطاقة الدرجات السنویة ( لتلمیذ في البطاقة المدرسیة ا
 

التلمیذ المستجد ھو الذي التحق في مدارس التربیة أول مرة ولیس المحول من مدارس  .١٠
 . أخرى أو ریاض األطفال 

 
التلمیذ المحول من الخامس االبتدائي إلى السادس المتوسط أو من التاسع المتوسط إلى  .١١

ولیس مستجدا ، وفي العمود ) ناجح ) ( حالة التلمیذ (  لھ في خانة العاشر الثانوي یسجل
) حالة التلمیذ ( اآلخر اسم المدرسة المنقول منھا أما في المدارس المشتركة یسجل لھ خانة 

تبقى بیاناتھ ) المدرسة المنقول منھا أو مستجد أو معاد قیده ( ، وفي العمود اآلخر ) ناجح ( 
المدرسة المشتركة ألنھ مستمر فیھا ولم ینتقل منھا ، أما الطفل كما ھي وال یكتب اسم 

وأسم ) حالة التلمیذ ( أمام اسمھ في خانة ) ـ ( المحول من الروضة إلى االبتدائي فتوضع 
وإذا انتقل إلى ) المدرسة المنقول منھا أو مستجد أو معاد قیده ( الروضة في العمود اآلخر 

في ھذه الخانة ثم اسم المدرسة المحول منھا ) ـ ( ھ شرطة مدرسة أخرى خالل العام تسجل ل
في الخانتین ، ) مستجد ( في العمود اآلخر ، أما إذا كان مستجدا في المدرسة األولى یكتب لھ 

الن حالتھ لم تتغیر ) مستجد ( وإذا أراد االنتقال إلى مدرسة أخرى یكتب لھ في عمود الحالة 
 . التي انتقل منھا وفي العمود اآلخر اسم المدرسة 

 
یسجل تاریخ المیالد بالیوم والشھر والسنة من واقع شھادة المیالد مع مالحظة تطابق  .١٢

 .تاریخ المیالد للتلمیذ في الخانة المخصصة لھ
 

 .یسجل رقم البطاقة المدنیة للتلمیذ في الخانة المخصصة لھ .١٣
 



 ٩

وامھ الفعلي في المدرسة یسجل تاریخ التحاق التلمیذ بالمدرسة مطابقا لتاریخ قبولھ ود .١٤
آخر مرة سواء كان مستجدا أو منقوال أو معاد  قیده كمستجدین في العام الدراسي الذي یلیھ 

یعتبر تاریخ التحاق الفعلي ھو بدایة العام الدراسي التالي ولیس تاریخ تسجیلھم ، وكذلك 
 یعتبر تاریخ التحاقھم بالنسبة للتالمیذ الذین تحرر شھادات انتقالھم في نھایة العام الدراسي

في المدارس المنقولین إلیھا ھو بدایة العام الدراسي التالي ، وبالنسبة للمدارس المشتركة 
یظل تاریخ التحاق التلمیذ المحول من الخامس االبتدائي إلى السادس المتوسط كما عند 

 .تقلالتحاقھ بالمدرسة أول مرة إذا كان مستمرا في نفس المدرسة المشتركة ولم ین
 

مع )الخاصة بالمنطقة(ال ترسل شھادات النقل وإعادة القید ونسخة طلب االلتحاق الثانیة  .١٥
بدایة العام الدراسي بل تبعث مع السجل المدرسي لقسم شؤون الطلبة ، أما إخطار الترك 

فیرسل فورا لمراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة لتنفیذ الترك، وكذلك شھادات النقل من 
 االبتدائي ترسل أوال بأول إلى شعبة ریاض األطفال بالمنطقة لیتسنى لھا مراجعة الریاض إلى

 .أسماء األطفال المحولین والتأكد من صحة تاریخ میالدھم في تحویلھم للمرحلة االبتدائیة
 

التلمیذ المنقول من مدرسة إلى أخرى یتم تسجلھ في السجل ، وتؤخذ بیاناتھ من واقع  .١٦
 ولیس من ورقة النقل كما أنھ عندما ینتقل التلمیذ في بدایة العام الملف الخاص بالتلمیذ

الدراسي أو یترك المدرسة قبل إعداد السجل المدرسي البد أن یترك أسمھ في السجل للعام 
الدراسي الجدید بالصف الذي یستحقھ ولیس من آخر السجل مادام قد تحررت لھ شھادة 

ل شھادة النقل مع السجل المدرسي ویراعي في انتقال أو شھادة ترك ، ثم یشطب حیث ترس
شھادات النقل أن یكتب بھا رقم البطاقة المدنیة للتلمیذ وتحدید الصف والشعبة بشكل واضح 

 نظرا ألھمیة ذلك 
 

التالمیذ المعاد قیدھم تسجل حالتھم في السجل حسب ما كانوا علیھ عندما تركوا  .١٧
 .ما بأن إعادة القید من اختصاص المنطقة عل) ناجح أو راسب أو مستجد(المدرسة آخر مرة

 
 -:تستعمل الخطوط ذات األلوان التالیة عند شطب أسماء التالمیذ في السجل الدراسي  .١٨

 
v  للتالمیذ الذین تركوا الدراسة نھائیا أو حولوا إلى مراكز تعلیم الكبار أو : الخط األحمر

 .انتقلوا إلى الخارج
v  لذین ینتقلون إلى مدارس أخري حكومیة أو للتالمیذ ا: الخط األخضر المستقیم

 .مدارس التربیة الخاصة أو مدارس إدارة التعلیم الخاص والنوعي
v  للتالمیذ الذین یحولون خالل العام الدراسي من شعبة إلى : الخط األخضر التعرج

 .أخرى ومن صف إلى صف في المدرسة نفسھا
 )١٨ الخطوط المشار إلیھا في البند یكون الشطب بالقلم الجاف ولیس الشیني وذلك لجمیع( 
 
یذكر التاریخ والسبب في نفس الخانة ولیس في خانة                                                               ) فصلھ عن المدرسة (في خانة  .١٩

 .المالحظات 
 



 ١٠

األب –یة األم كویت–األب معلم (تكتب مبررات التسجیل لغیر الكویتیین ) الفئة(في خانة  .٢٠
 ).وھكذا.سعودي

 
النسخة الثانیة من طلب االلتحاق مع صور (ترتب األوراق المرفقة مع السجل  .٢١

بترتیب األسماء في السجل كل )  شھادات النقل الزرقاء والصفراء وإعادة القید –المستندات 
حسب صفھ بغض النظر عن لونھا ونوعھا ، ویجب أن تكون مختومة وموقعة ویكتب علیھا 

 .ل والشعبة وتاریخ االلتحاقالفص
 

التالمیذ الذین انتقلوا إلى خارج البالد أثناء اإلجازة الصیفیة البد أن تسجل أسمائھم في  .٢٢
شھادة (السجل المدرسي للعام الدراسي الجدید ، ومن ثم یتم شطبھم بعد استالم نسخة 

ة ، عدا التلمیذ قسم شؤون الطلب/ من مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة) االنتقال للخارج
إال بكتاب شطب من ) شھادة االنتقال للخارج (الكویتي الملزم ال یشطب بعد استالم نسخة 

 .شعبةاإللزام في المنطقة بعد إیفاء التعھد بإحضار كتاب یفید بأن التلمیذ یدرس في الخارج
 

یفصل كل تلمیذ كویتي عن المدرسة إذا رسب ثالث سنوات متتالیة في صف واحد إال  .٢٣
التلمیذ الملزم فال یفصل إذا تعدى ثالث سنوات رسوب مادام في سن اإللزام ، ویعامل أبناء 

الشھداء واألسرى ومن تحمل أمھاتھم الجنسیة الكویتیة وأبناء دول مجلس التعاون الخلیجي 
معاملة التلمیذ الكویتي في سنوات الرسوب فقط ولیس اإللزام أما التلمیذ غیر الكویتي یفصل 

 .مدرسة إذا رسب سنتین متتالیتین في صف واحدعن ال
 

قسم شؤون /التلمیذ الكویتي ال یشطب إال بأمر من مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة  .٢٤
 .الطلبة حتى لو تجاوز سن اإللزام

 
یكتب أسم كاتب السجل والمراجع ویوقع في المكان المخصص لذلك كما یختم السجل  .٢٥

 .ة على  جمیع صفحات السجل المستخدمةبختم المدرسة ویوقع  مدیر المدرس
 

عند إعداد السجل یجب أن یترك كشف فاضي في نھایة كل صف یكتب بھ اسم المدرسة  .٢٦
والصف والشعبة والعام الدراسي حتى یتسنى للمراقبة إضافة اسم أي طالب مستجد أو منقول 

 .تأتي أوراقھ بعد وصول السجل المدرسي إلى المنطقة التعلیمیة
 

حفاظا علیھا من التلف على أن یتم التغلیف ) تجلید فني (شوف بورق سمیك تغلف الك .٢٧
 .من الجھة العلیا ویكتب علیھا أسم المنطقة والمدرسة والعام الدراسي

 
ترسل السجالت إلى المنطقة التعلیمیة مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة قسم شؤون  .٢٨

 ).A4(ایة كل عام دراسي بحجم من بد) منتصف نوفمبر  (١٥/١١الطلبة في موعد أقصاه 
 

 -:ملف الطالب ومحتویاتھ: ثالثا
 



 ١١

 .طلب التحاق .١
 .صورة عن شھادة المیالد مصدقة .٢
 .صورة عن شھادة الجنسیة لولي األمر أو البطاقة المدنیة مصدقة .٣
 .صورة عن البطاقة المدنیة للتلمیذ مصدقة  .٤
التلمیذ نفسھ وصفحة اإلقامة صورة عن جواز السفر لولي أمر التلمیذ غیر الكویتي أو جواز  .٥

 .مصدقة
 .صورة عن شھادة جنسیة األم الكویتیة أو البطاقة المدنیة مصدقة .٦
 . النفوسةصورة عن شھادة دفتر العائلة للسعودیین أو إلى من یھمھ األمر مصدقة أو حفیظ .٧
 ) .استمرار عمل لغیر الكویتیین (شھادة إلى من یھمھ األمر  .٨
 .ذبطاقة متابعة درجات التلمی .٩

 .البطاقة المدرسة  .١٠
 .ةالبطاقة  التتبعی .١١
 .شھادة اللیاقة الصحیة  .١٢
 ).إن وجدت(شھادة االنتقال  .١٣
 ).إن وجدت(إعادة قید التلمیذ  .١٤
 ).إن وجدت(مستندات أو أوراق أخرى  .١٥

 
 

 -:مالحظات
 

v  تدوین محتویات الملف یكون على یمین الصفحة الداخلیة. 
 
v لیھا من التلف، على أن یكون الغالف تحفظ المستندات في ملفات بالستیك حفاظا ع

الخارجي للملف نظیفا خالیا من الشطب، ومسجال علیھ اسم المدرسة واسم التلمیذ 
 .والصف ورقم البطاقة المدنیة والعام الدراسي

 
v یتم ترتیب الملفات في أماكن حفظھا ترتیبا ھجائیا طبقا لما ھو وارد في السجل المدرسي. 

 
v تویات في الملف وعدم اللجوء إلى تدبیس األوراقتثقیب وتثبیت جمیع المح. 

 
v  عدم استالم الملفات الناقصة عند انتقال التلمیذ من مدرسة إلى أخرى من حیث التوقیع

 .واالعتماد على المستندات وطلب االلتحاق من قبل مدیر المدرسة والمنطقة التعلیمیة
 

v ع طلبات االلتحاق الخاصة بالتلمیذ استكمال الملفات الناقصة من بدایة العام الدراسي لجمی
 سواء المستجدین منھم أو القدامى في المدرسة بحیث تكون موقعة ومختومة 

 
v  التأكد من وجود شھادة إلى من یھمھ األمر لجمیع الفئات المستثناة ، تفید بأن ولي األمر

مازال على رأس عملھ وتكون حدیثة وذلك لطلبة الصف السادس والصف العاشر في 



 ١٢

ایة كل عام دراسي ، وفي حالة وفاة ولي األمر المستثنى یسمح ألبنائھ إكمال جمیع بد
المراحل الدراسیة ، أما أعضاء ھیئة التدریس في حالة  إنھاء خدماتھم  ألي سبب من 

األسباب یسمح ألبنائھم باالستمرار في المدرسة حتى نھایة المرحلة الدراسیة المسجلین 
 . بھا فقط 

 
v لف للتلمیذ أو لولي أمره عند انتقالھ من مدرسة إلى أخرى بأي حال من ال یسلم الم

 . األحوال وإنما یرسل عن طریق المدرسة أو برید المنطقة 
 

v  ملفات التالمیذ التاركین للدراسة یجب ان تحفظ في مكان مناسب تحسبا الحتمال إعادة
اجة ، كما یعد سجل قیدھم ، وترتب ترتیبا ھجائیا بحیث یسھل الوصول إلیھا وقت الح

خاص بالتالمیذ التاركین ، وال یجوز تسلیم ملف التلمیذ الذي ترك الدراسة وإنما فقط 
 . الملف الصحي إذا رغب في ذلك 

 
 ـ : انتقال التالمیذ : رابعا 

 
 ـ : ھناك أربعة أنواع من االنتقال 

 ـ : االنتقال الفردي  - أ
 

من مدرسة حكومیة إلى أخرى حكومیة ـ مدرسة خاصة (   ھو االنتقال الذي یتم في الحاالت التالیة 
 ) . ـ مدارس إدارة التربیة الخاصة عن طریق مراقبة الخدمات النفسیة واالجتماعیة ) أھلیة ( 

 
 :  مالحظة 

 
ال یجوز نقل التلمیذ إال بموافقة ولي امره شخصیا ویمنع منعا باتا القیام بعملیة النقل من قبل  .١

 .شخص آخر حتى لو كانت األم مطلقة ولدیھا حضانة إال بتوكیل رسمي األم أو العم أو أي 
  

التلمیذ الذي یرغب في االنتقال من مدرسة حكومیة إلى مدرسة خاصة یجب أن یحضر شھادة  .٢
إلى من یھمھ األمر من المدرسة الخاصة ثم یتم تسلیمھ شھادة االنتقال ، على أن یتم إعتمادھا 

 مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة ، أما التلمیذ الذي یرغب في /من قبل المنطقة التعلیمیة 
من قبل ) ال مانع من القبول ( االنتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومیة یجب أن یأخذ 

المنطقة التعلیمیة التي یرغب في االنتقال إلیھا ، ثم یحضر شھادة االنتقال من المدرسة الخاصة 
 واالنتقال یكون من بدایة العام الدراسي حتى نھایة اص ،معتمدة من إدارة التعلیم الخ

 .  م ٢٠٠١ / ١٢ / ٣المؤرخ في  ) ١٩٧٠( شھر أكتوبر حسب القرار رقم 
 

  االنتقال الجماعي -   ب
 ـ :      وھو نوعان 

 .  نقل جماعي لتالمیذ أنھوا مرحلة ثم نقلوا إلى مرحلة أخرى – ١   



 ١٣

 . ن ینقلون بأعداد كبیرة من مدرسة إلى أخرى في مختلف الصفوف  نقل جماعي للتالمیذ الذی– ٢   
 
 ـ :  االنتقال إلى خارج البالد -ت

 
یتم االنتقال إلى خارج البالد أثنلء العام الدراسي أو نھایتھ وتحرر شھادة االنتقال من قبل        

 . میة المدرسة بناء على رغبة ولي األمر فقط ثم تعتمد وتصدق من المنطقة التعلی
 

 ـ :  النقل التربوي - ث
  

یحق إلدارة المدرسة طلب نقل تربوي للتلمیذ الذي یخل بالنظم والتعلیمات لتغییر بیئتھ وتھذیب 
سلوكھ ، ویحال إلى المنطقة التعلیمیة مع صحیفة السلوك وتقریر شامل عن حالتھ العلمیة 

 مدرسة أخرى نقال تربویا بناء على رأي واالجتماعیة والسلوكیة ، وتقوم المنطقة بدورھا بنقلھ إلى
مجلس النظام المدرسي ، مع أخذ تعھد خطي لولي لألمر بمواظبة التلمیذ سلوكیا في المدرسة 

 . المنقول إلیھا 
 

 ـ : ترك الدراسة : خامسا 
 

 ـ : ویقصد بھ ترك التلمیذ للدراسة وشطبھ من السجالت المدرسیة لألسباب التالیة 
 . مقبول لمن تجاوز سن اإللزام الغیاب بعذر غیر  .١
 . الزواج والوفاة والمرض المزمن والتخلف العقلي  .٢
 . استنفاد سنوات الرسوب لمن تجاوز سن اإللزام  .٣
 . الرغبة في الدراسة المسائیة لمن ھو دون سن اإللزام أو تجاوز سن اإللزام  .٤
 . مخافة الئحة النظام المدرسي لمن تجاوز سن اإللزام  .٥

 
 ـ : ادة القید إع: سادسا 

 
o  إعادة قید تلمیذ تارك للدراسة من اختصاص المنطقة التعلیمیة وال یجوز للمدرسة قبولھ

 .شؤون الطلبة  ) ١١٧( دون حصول التلمیذ على موافقة المنطقة وذلك على النموذج رقم 
  

o  یطبق سلم لألعمار على التالمیذ المعاد قیدھم فال یعاد قید من تجاوز سلم األعمار . 
 

o  یسمح بإعادة القید لتاركي الدراسة في الفترة من بدایة العام الدراسي وحتى األسبوع األول
  م ٦/١٩٩٥ / ٢٥المؤرخة في  ) ٣٧٠( من شھر أكتوبر من كل عام دراسي حسب النشرة رقم 

 
o  ال یجوز إعادة قید التالمیذ الذین شطبوا بسبب استنفاد سنوات الرسوب في نفس الصف أما

 . المتزوجة ال یعاد قیدھا في أى صف من الصفوف الطالبة 
 



 ١٤

o  بعد استكمال بیاناتھا ) البیضاء ـ الوردیة ـ الزرقاء ( تحرر شھادة إعادة القید من ثالث نسخ
 . وتوقع من قبل مراقب أو رئیس قسم شؤون الطلبة وترسل مع التلمیذ نفسھ إلى المدرسة 

 
o  رأیھ في اإلعادة ثم تحتفظ المدرسة بنسخة یعتمد مدیر المدرسة إعادة القید بعد تسجیل

 . وترسل نسخة إلى مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة في المنطقة مع السجل المدرسي 
 

 ـ : التعلیم اإللزامي : سابعا 
  

 م فإن اإللزام بالتعلیم یطبق على ١٩٦٥لسنة  ) ١١( استنادا إلى قانون التعلیم اإللزامي رقم 
ثى دون سن الرابعة عشر في المرحلة االبتدائیة والسابعة عشر في كل كویتي ذكرا أو أن
 . المرحلة المتوسطة 

 
لذا نوجز لكم اإلجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى القضائیة بحق أولیاء أمور الطلبة 

 ـ : الكویتیین الملزمین المتخلفین عن الدراسة 
 
 أمر التلمیذ أو التلمیذة وعنوانھ في في بدایة كل عام دراسي جدید ینبغي التثبت من اسم ولي .١

 . السكن والعمل ورقم البطاقة المدنیة مع ذكر رقم صندوق البرید والھاتف إن وجد 
 

تقام الدعوى على ولي أمر التلمیذ أو التلمیذة المتخلف عن الدراسة في بدایة كل عام دراسي  .٢
ورة متقطعة وذلك بإرسال یوما بص ) ١٥( جدید إذا انقطع أي منھما ثالثة أیام متصلة أو 

رسالة مسجلة بعلم الوصول على عنوانھ في السكن أو العمل مع إنذارات الغیاب ثالث مرات 
متتالیة حتى تتلقى الرد ویكتفي الرد عند وصول رسالة واحدة فقط ثم ترفع بطاقة علم 

نون بیانات المخالفین ألحكام قا( شؤون الطلبة  ) ١٢٥( الوصول وترفق بالنموذج رقم 
مراقبة االمتحانات وشؤون / مع إنذارات الغیاب إلى المنطقة التعلیمیة ) التعلیم اإللزامي 

التعلیم اإللزامي ومن ثم ترفع إلى مكتب التنسیق بالوزارة إلقامة الدعوى القضائیة / الطلبة 
 . ضد ولي األمر 

 
ول بعد غیاب خمسة أیام دون عذر اإلنذار األ(  تلمیذ المرحلة االبتدائیة یوجھ لھ إنذاران :مالحظة 

 یوما ١٥وفي حالة غیاب التلمیذ ) مقبول والثاني بعد غیاب خمسة أیام أخرى دون عذر مقبول 
 : متصلة أو متقطعة بدون عذر مقبول یتبع بحقھ ما یلي 

 
o  التلمیذ غیر الملزم یشطب من المدرسة. 
o  التلمیذ الملزم ینقل إلى مدرسة أخري . 

 
 ـ : التلمیذة عائدا لألمور التالیة / لتلمیذ إذا كان غیاب ا .٣

 
 . ظروف أسریة  - أ



 ١٥

 . حاالت سلوكیة  - ب
 . حاالت صحیة وبعض حاالت التخلف العقلي  - ت
 . تلمیذة للدراسة المسائیة / رغبة ولي األمر في تحویل تلمیذ  - ث

 
در حاالت التالمیذ الواردة من دار المالحظة بوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل والتي لم یص .٤

حكم بشأنھا یكتب لمراقبة الخدمات االجتماعیة والنفسیة بالمنطقة التعلیمیة مباشرة لبحث 
 . قسم التعلیم اإللزامي بذلك / الحالة مع إشعار مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة 

 
تجدد الدعوى على ولي أمر التلمیذ الملزم المتخلف عن الدراسة فورا عند إشعار المدرسة  .٥

 . قضائي علیھ ویتكرر ذلك في كل عام دراسي ما دام أي منھما في سن اإللزام بصدور حكم 
 

التلمیذة الكویتي الجنسیة ألي سبب من األسباب حتى ولو تجاوز سن / ال یجوز شطب التلمیذ  .٦
قسم / اإللزام للمرحلة التي یدرس فیھا إال بعد أخذ موافقة مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة 

 . مي التعلیم اإللزا
 

إال بعد ) الدوام المسائي أو غیره ( التلمیذ الملزم ال یشطب وال یحول ألي نظام تعلیمي  .٧
قسم التعلیم اإللزامي باالتفاق مع الخدمات / الرجوع إلى مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة 

 . االجتماعیة والنفسیة بالمنطقة 
 

 ـ : تعدیل بیانات اسم أو جنسیة : ثامنا 
 

ي األمر إلى المدرسة طالبا تغییر بیانات اسم ابنھ أو جنسیتھ أو لقب العائلة وفي ھذه الحالة یتقدم ول
مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة ألخذ بیان / ال بد من توجیھ ولي األمر لمراجعة المنطقة التعلیمیة 

یة إال بموجب إشعار تعدیل اسم أو جنسیة ألنھ ال یجوز الحذف أو التعدیل في شھادة المیالد أو الجنس
تعدیل رسمي یصدر عن الشعبة القانونیة في الوزارة یحدد فیھ اسم التلمیذ وجنسیتھ وتاریخ میالده 

واسم المدرسة والعام الدراسي والصف والشعبة من واقع السجل الدراسي وبناء علیھ یقوم قسم 
لثبوتیة من حكم المحكمة وصورة الشؤون القانونیة بإجراء التعدیل بعد تقدیم ولي األمر المستندات ا

عن شھادة المیالد وبعدھا یتم إرسال نسخة من قرار التعدیل إلى المدرسة التي یدرس فیھا التلمیذ 
ونسخة أخرى إلى مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة في المنطقة لعمل الالزم في السجل المدرسي 

 .  مباشرة ویسجل رقم القرار وتاریخھ على أن یتم التعدیل في خانة المالحظات ولیس على االسم
 

 : تاسعا 
  ـ سفر الطلبة خالل العام الدراسي ٤ ـ شھادة إلى من یھمھ األمر            ١
  ـ إحصائیات الغیاب والحضور ٥.                     ـ التسلسل الدراسي ٢
  .  ـ شھادة حسن السلوك٦ ـ المعادلة                                  ٣
 
 :  ـ شھادة إلى من یھمھ األمر ١



 ١٦

 
 :      ھناك نوعان من شھادة إلى من یھمھ األمر 

o  إلى من یھمھ األمر عن استمرار دراسة . 
o  إلى من یھمھ األمر عن ترك دراسة . 

 
إدارة الجنسیة والجوازات ـ ( شھادة استمرار دراسة تطلب لتقدیمھا ألى عدة جھات رسمیة  .١

تفید بأن التلمیذ ال یزال مستمرا ) الخ ..... اعیة والعمل ـ  شؤون القصر وزارة الشؤون االجتم
في الدراسة وتستخرج من المدرسة خالل العام الدراسي ثم تصدق من قبل المنطقة التعلیمیة 

مراقبة / أما خالل عطلة نصف السنة والعطلة الصیفیة فتستخرج من المنطقة التعلیمیة 
 .  واقع السجل المدرسي االمتحانات وشؤون الطلبة من

 
التسجیل في نظام المنازل ـ المراكز المسائیة ـ السفر ( شھادة ترك دراسة تطلب لتقدیمھا إلى  .٢

تفید بأن التلمیذ ترك الدراسة وتستخرج من المدرسة خالل العام ) الخ ... للخارج ـ للعمل 
میة أما خالل العطل  ثم تصدق من قبل المنطقة التعلی ) ١٠٥( الدراسي على النموذج رقم 

مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة من واقع السجل المدرسي / فتستخرج من المنطقة التعلیمیة 
للمنطقة ) إخطار ترك دراسة  ) ( ١١٨( وعند شطب التلمیذ ترسل المدرسة النموذج رقم 

 . درسي مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة لعمل الالزم بالشطب في السجل الم/ التعلیمیة 
 
 ـ :  ـ التسلسل الدراسي ٢ 
 

یفید بأن التلمیذ درس في ) الخ ... إدارة الجنسیة والجوازات ـ الجامعة ـ االندیة ( یطلب لتقدیمھ إلى 
مدارس الكویت سواء حكومیة أو خاصة من الصف اآلول االبتدائي إلى آخر مرحلة توصل إلیھا التلمیذ 

راقبة االمتحانات وشؤون الطلبة أو من وزارة التربیة مراقبة م/  ویستخرج من المنطقة التعلیمیة 
 . االمتحانات العامة والسجالت الطالبیة للسنوات القدیمة 

 
 :  ـ سفر الطلبة خالل العام الدراسي ٣
 

یضطر بعض الطلبة أحیانا إلى السفر خالل العام الدراسي بسبب ظروف صحیة أو مرافق مریض أو 
مراقبة / ة داخل أو خارج البالد وفي ھذه الحالة یجب مراجعة المنطقة مشاركة في أنشطة ریاضی

االمتحانات وشؤون الطلبة لعمل كتاب موجھ إلى المدرسة بالموافقة على السفر واعتبار غیاب الطلبة 
بالنسبة للظروف الصحیة یرفق مع الكتاب صور من مستندات التقاریر ( بعذر مقبول حتى العودة 

 ) الطبیة 
 
 : شھادة حسن سلوك  ـ ٤
 

تعطى للتلمیذ الذي یجتاز الصف الرابع الثانوي فقط الثبات حسن سیره وسلوكھ طیلة وجوده في 
 . وتستخرج من المنطقة التعلیمیة فقط  ) ١١٠( المدرسة على النموذج رقم 

 



 ١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨

 
  -:الھدف من التقویم

 
 تحقیق العملیة التربویة ألھدافھا لتحسین عملیة التعلم وبالتالي معالجة نواحي           ھو تحدید مدى

 للوقایة والعالج فالھدف لیس وضع مالضعف والتأكید على نواحي القوة في التلمیذ واتخاذ ما یلز
 .درجة للتلمیذ لتقریر نجاحھ أو رسوبھ بقدر ما ھو الوقوف على جوانب القوة والضعف عنده

 
  -:علیمي في الكویتالنظام الت

 
 :         ینقسم إلى قسمین 

 
 ) .للمرحلة االبتدائیة والمتوسطة والثانویة(نظام الفصلین : القسم األول 
 ) .للمرحلة الثانویة فقط(نظام المقررات : القسم الثاني 

 
  -:نظام التقویم

 
 : توزیع الدرجات:أوال 

 
 لفصلین الدراسیین  توزیع النھائیات الكبرى لكل مجال دراسي على ا )١

 من الدرجة للفصل الدراسي األول% ٥٠              
 من الدرجة للفصل الدراسي الثاني % ٥٠             
 : توزیع درجة المجال الدراسي في الفصل الدراسي على النحو التالي  )٢

 
  -:یقسم كل فصل دراسي إلى ثالث مراحل:في المرحلة االبتدائیة

 
 )  .األسابیع الخمسة األولى ( المرحلة األولى  - أ

 
 ) .األسابیع الخمس الثانیة ( المرحلة الثانیة  - ب

 
 ) .األسابیع الخمس المتبقیة ( المرحلة الثالثة  - ت

 
وتتكون درجة الفصل الدراسي من معدل درجات المراحل الثالث سواء من الفصل الدراسي األول 

 ن معدل درجتي الفصلین األول والثاني درجةأو الثاني أما الدرجة في نھایة العام الدراسي تتكون م
 

 درجة الفصل الثاني +  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ 



 ١٩

 
     لعدم أداء امتحان نھایة الفصل الدراسي في ھذه المرحلة أما في الصف االول االبتدائي یقسم 

 ).المرحلة األولى والمرحلة الثانیة ( رحلتین الفصل الدراسي إلى م
 : یقسم كل فصل دراسي إلى ثالث فترات :في المرحلة المتوسطة 

 
 ) . أعمال یومیة ٥ درجة تحریري و١٥(  درجة ٢٠الفترة الدراسیة األولى ویرصد لھا  - أ

 
 .)  أعمال یومیة ٥ درجة تحریري و١٥(  درجة ٢٠الفترة الدراسیة الثانیة ویرصد لھا  - ب

 
 ) .أعمال یومیة(  درجات ١٠الفترة الدراسیة الثالثة ویرصد لھا  - ت

 
 أما الدرجة في نھایة العام الدراسي تتكون من معدل درجتي الفصلین الدراسیین  - ث

 
١٠٠+١٠٠ 

  درجة١٠٠=                              ــــــــــــــــــــــــــــــ      
٢                          

االمتحان في نھایة الفصل الدراسي األول على موضوعات المجاالت التي تدرس ویقتصر 
في الفصل الدراسي األول ویشمل امتحان نھایة الفصل الدراسي الثاني على الموضوعات 

 .التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني 
 

 :یقسم كل فصل دراسي إلى أسابیع:في المرحلة الثانویة
 

 . درجة ٢٠ وترصد لھا الخمسة األسابیع األولى - أ
 

 . درجة ٢٠الخمسة األسابیع الثانیة وترصد لھا  - ب
 

 . درجات ١٠األسابیع الباقیة وترصد لھا  - ت
 

أما الدرجة في نھایة العام الدراسي تتكون من معدل درجتي الفصلین الدراسیین كما ھو الخال في 
 .المرحلة المتوسطة وكذلك موضوع االمتحانات في نھایة الفصل

 
 :بة للصف الرابع الثانوي توزع النھایة الكبرى لكل مجال دراسي على النحو التاليبالنس

 
من النھایة الكبرى لكل مجال دراسي لألعمال الیومیة الفصلیة واالختبارات التحریریة للفصلین % ٢٥

 .الدراسیین وامتحان نھایة الفصل الدراسي األول
 

  لألسابیع الستة الثانیة ، ٢٫٥ الستة األولى ، لألسابیع% ٢٫٥% (١٥الفصل الدراسي األول ولھ 



 ٢٠

 ).امتحانات نھایة الفصل األول % ١٠
 

 ) .لألسابیع الستة الثانیة% ٥لألسابیع الستة األولى ، % ٥% (١٠الفصل الدراسي الثاني ولھ 
 .من النھایة الكبرى لكل مجال دراسي نھایة العام الدراسي الموحد على مستوى الدولة % ٧٥

 
 
 
 :قواعد المراجعة النھائیة: یا ثان
 

تكون المراجعة النھائیة فقط ألوراق امتحان نھایة الفصل الدراسي الثاني قبل إعالن النتیجة التي تقرر 
نجاح أو رسوب التلمیذ في المرحلة المتوسطة أو الثانویة للتلمیذ الذي تقل درجتھ عن النھایة 

جال دراسي واحد أو أكثر ویعاد تصحیح أوراق الصغرى بدرجة واحدة أو درجتین سواء كان في م
اإلجابة فإن قبلت الزیادة المطلوبة یكتب روجعت وزیدت كذا درجة وإذا لم تستحق الزیادة المطلوبة 

 .یكتب روجعت ولم تقبل الزیادة المطلوبة
لمادة أما في المرحلة االبتدائیة فالتلمیذ الذي یرسب في مادة أو مادتین فإن لجنة تشكل من مدرس ا

ومرشد الصف والمشرف الفني واالختصاصي االجتماعي ومن تراه ادارة المدرسة بإشراف ناظر 
المدرسة أو وكیلھا تدرس حالتھ وتقرر نجاحھ ونقلھ إلى الصف األعلى أو رسوبھ وبقاءه في صفھ 

 :واضعة في االعتبار
 

 .مدى تجاوب التلمیذ وتقدمھ في الفصل  - أ
 

 .مدى مواظبة التلمیذ - ب
 

 .التلمیذ ومناقشاتھ داخل الفصل نشاط  - ت
 

 .اعتبارات أخرى  - ث
 

 :نظام التقدیر في آخر العام : ثالثا 
 

یكون للتلمیذ تقدیر عام بناء على النسبة المئویة التي یحصل علیھا في نھایة العام الدراسي من الفئات 
 :التالیة 
 فأكثر% ٩٠ممتاز 

 %٩٠إلى أقل من % ٨٠جید جدا من 
 %٨٠ من إلى اقل% ٧٠جید من 

  %٧٠مقبول أقل من 
 

  -:الدور الثاني



 ٢١

 
قد یرسب التلمیذ في مادة أو مادتین أو ثالث في نھایة العام الدراسي وھنا یجوز لھ الدخول في امتحان 

الدور الثاني وذلك للمرحلة المتوسطة والثانویة فقط أما في المرحلة االبتدائیة قد ینجح التلمیذ بقرار 
قا في قواعد المراجعة النھائیة ویشمل امتحان الدور الثاني مقررات المجاالت اللجنة كما ذكرنا ساب

الدراسة التي تدرس في الفصلین الدراسیین ویحق للتلمیذ دخول امتحان الدور الثاني في الحاالت 
 :التالیة 
 .إذا رسب في ثالث مجاالت دراسیة على األكثر  - أ
دراسي الثاني في مجال دراسي واحد أو إذا غاب بعذر مقبول عن امتحان نھایة الفصل ال - ب

 .أكثر
 :وإذا نجح التلمیذ في امتحان الدور الثاني یراعى بشأنھ ما یلي عند احتساب مجموعھ الكلي 

 
إذا كان مجموعھ الكلي في الدور األول أقل من المجموع الكلي للنھایات الصغرى یرفع  - أ

 .مجموعھ إلى المجموع الكلي للنھایات الصغرى فقط
 

كان مجموعھ الكلي في الدور األول مساویا للمجموع الكلي للنھایات الصغرى أو اكثر إذا  - ب
 .یبقى مجموعھ الكلي في الدور الثاني ھو نفس مجموعھ الكلي في الدور األول

 
 :نظام الغیاب

 
 .تقدیر غیاب التلمیذ أن كان بعذر مقبول موكول إلدارة المدرسة  .١

 
بارات خالل الفصل الدراسي بعذر مقبول یجرى لھ التلمیذ الذي یتغیب عن أي من االخت .٢

اختبار عند حضوره وإذا تعذر ذلك تحسب درجتھ على أساس االختبارات التي حضرھا 
أما إذا كان غیابھ بعذر غیر مقبول فتكون درجتھ صفرا وتكون حصیلة درجاتھ ھم معدل 

 .االختبارات التي حضرھا والتي غاب عنھا بعذر غیر مقبول
 

یوما متصلة أو منفصلة في الفصل الدراسي الواحد بعذر ) ١٥(ز غیاب التلمیذ إذا تجاو .٣
غیر مقبول في المرحلة المتوسطة والثانویة یفصل من المدرسة أما إذا كان ملزما ال 

 .یفصل بل ینقل من مدرستھ إلى مدرسة أخرى
 

في ذلك یحرم التلمیذ من دخول امتحان الفصل الدراسي  في جمیع المجاالت الدراسیة  .٤
أیام من أیام الدراسة الفعلیة لكل فصل دراسي بعذر غیر ) ٩(الفصل إذا غاب اكثر من 

 .مقبول وتحسب لھ درجات األعمال الیومیة الفصلیة لذلك الفصل
 

إذا غاب التلمیذ عن امتحان نھایة الفصل الدراسي األول في مجال دراسي واحد أو اكثر  .٥
إذا كان بعذر مقبول یؤجل االمتحان إلى االسبوع بعذر غیر مقبول فتكون  درجتھ صفرا و

األول من الفصل الدراسي الثاني وإذا تخلف التلمیذ عن االمتحان المؤجل بعذر غیر 



 ٢٢

مقبول تكون درجتھ صفرا أما  إذا كان غیابھ بعذر مقبول ألي سبب خارج عن إرادتھ 
 .ة كدخول المستشفى مثال فإن تأجیل امتحانھ یعود لتدیر ناظر المدرس

 
إذا غاب التلمیذ عن األعمال الیومیة الفصلیة كلھا بعذر مقبول في مجال دراسي واحد أو  .٦

أكثر وحضر امتحان نھایة الفصل فإن الدرجة التي یحصل علیھا في امتحان نھایة 
 .تعتبر درجتھ للمجال الدراسي في ذلك الفصل ) ٢(الفصل مضروبة في 

 
صل الدراسي الثاني في مجال أو اكثر بعذر مقبول إذا غاب التلمیذ عن امتحان نھایة الف .٧

فإن معدل درجاتھ في الفصل الدراسي األول ودرجات األعمال الیومیة للفصل الدراسي 
إذا كان مساویا أو یزید عن النھایة الصغرى للمجال فیعتبر ناجحا في المجال وتحتسب 

 درجاتھ حسب المعادلة التالیة
 

 
 األعمال الیومیة للفصل الدراسي الثاني + ي األول  نتیجة الفصل الدراس        

                                                                                                              
                                                    ٢ 

رى فیعتبر من مجاالت الغیاب مقبول ویتقدم أما إذا كان معدل درجاتھ أقل من النھایة الصغ
 .التلمیذ لالمتحان فیھ بالدور الثاني

أما إذا كان غیابھ بعذر غیر مقبول تكون درجة التلمیذ صفرا في نھایة الفصل الدراسي 
 .الثاني ویجب علیھ دخول الدور الثاني في حدود المجاالت التي تسمح بھا الالئحة

 
الدراسي األول أو الثاني بعذر مقبول وحضر امتحان نھایة إذا غاب التلمیذ عن الفصل  .٨

الدرجة التي حصل علیھا في امتحان = الفصل فإن درجتھ عن الفصل الدراسي كلھ 
 .٢×نھایة الفصل 

 
الطالب المستجد من بدایة الفصل الدراسي الثاني أو الغائب طیلة الفصل الدراسي األول  .٩

الدراسي الثاني في مقررات المجاالت الدراسیة بعذر مقبول فأنھ یتقدم المتحان لفصل 
من النھایة الكبرى ویكون ألعمال الیومیة % ٧٥للفصلین معا ویكون لھذا االمتحان 

من النھایة الكبرى ، أما إذا كان التلمیذ مستجد للفصل الدراسي الثاني % ٢٥الفصلیة 
السنة في الفصل ولیس لھ درجات الفصل الدراسي األول ولم یحصل على درجات أعمال 

الدراسي الثاني لعذر مقبول یدخل امتحان نھایة العام بجمیع المقررات للفصلین 
 .الدراسیین ویكون االمتحان النھائي من النھایة الكبرى للمجاالت الدراسیة 

 
 

إذا غاب التلمیذ عن تقدیم ورقة واحدة في مجال دراسي ذات ورقتین یراعي  .١٠
 -:مایلي 

 
 .قة الثانیة یسمح لھ بدخول الور - أ



 ٢٣

 
ینجح التلمیذ إذا كانت الدرجة التي حصل علیھا في الورقة التي تقدم فیھا لالمتحان تؤھلھ  - ب

 .للنجاح
 

 -:إذا رسب التلمیذ في ھذا المجال فإنھ یعامل كالتالي - ت
إذا كان غیابھ عن احدى الورقتین بعذر مقبول فإنھ یدخل امتحان الدور الثاني في ھذا  -

 .ویعامل معاملة الغائب بعذر مقبول) ن في الورقتی( المجال 
 
أما إذا كان غیابھ بعذر غیر مقبول فإنھ یدخل الدور الثاني ما لم یكن راسبا في أكثر من  -

 .ثالثة مجاالت دراسیة ویعامل معاملة الطالب الراسب
 

التلمیذ المنقول من مدرسة على مدرسة أخرى تنقل معھ درجاتھ وغیابھ إلى  .١١
 .یھاالمدرسة المنقول إل

 
 -:المجموع االعتباري

 
 المعفي من التربیة – الكفیف – تالمیذ غیر مسلمین -:ھناك فئات یعمل لھا مجموع اعتباري وھي 

 .البدنیة
 -:كیفیة احتساب المجموع االعتباري 

 
 المجموع الكلي للنھابات الكبرى +          المجموع الفعلي الذي حصل علیھ التلمیذ 

                 
  النھایة الكبرى للمجال المعفي عنھ–لمجموع الكلي للنھایات الكبرى ا

 
یرمز للمجال المعفي بالحرف م یكتب في حانة المجموع الكلي للتلمیذ أوال المجموع الفعلي ثم 

 االعتباري وبینھما خط مائل 
                                                                                             

                                                                                             االعتباري
 

                                                                                 الفعلي
 

 .ريوتستخرج النسبة بناء على مجموع التلمیذ االعتبا
 

 الغش في االمتحانات
 

التلمیذ الذي یغش أو یساعد على الغش في أي من االختبارات األعمال الیومیة الفصلیة  .١
 .تكون درجتھ صفرا



 ٢٤

 
التلمیذ الذي یحاول الغش أو یحاول على مساعدة غیره على الغش أو یحاول أحداث شغب  .٢

ان أي من الفصلین أو االعتداء على أحد أعضاء لجنة سیر االمتحان في نھایة امتح
الدراسیین أو امتحان نھایة الفصل الدراسي األول للصف الرابع الثانوي في مجال دراسي 

ما یكون درجتھ صفرا مع احتفاظھ بدرجات األعمال الیومیة الفصلیة وإذا كان الحرمان في 
امتحان نھایة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل فقط فإن علیھ دخول امتحان الدور 

لثاني في ذلك المجال ما  لم یكن راسبا في اكثر من ثالث مجاالت بما فیھا المجال الذي حرم ا
 .منھ

 
التلمیذ الذي یغش أو یساعد غیره على الغش أو یحدث شغبا أو یتعدى بالقول أو الفعل على  .٣

أحد أعضاء لجنة سیر امتحان نھایة أي من الفصلین الدراسیین أو نھایة الفصل الدراسي 
ل للصف الرابع الثانوي داخل اللجنة أو خارجھا یحرم من امتحان ذلك المجال األو

والمجاالت التي تلیھ وتكون درجتھ صفرا مع احتفاظھ بدرجة األعمال الیومیة وإذا كان 
الحرمان في نھایة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل فإن علیھ دخول امتحان الدور 

ھا ما لم یكن راسبا في أكثر من ثالث مجاالت بما فیھا الثاني في المجاالت التي حرم من
 .المجال الذي حرم منھ

الغش في شھادة الدراسة الثانویة العامة إذا كان اعتدى التلمیذ على أي من العاملین في االمتحان 
سواء باللفظ أو بالفعل یحرم بصفة نھائیة من الدراسة أما إذا غش في االمتحان أو ساعد غیره على 

ش یحرم من االمتحان في الدورین األول والثاني  أما إذا حاول الغش أو حاول مساعدة غیره على الغ
 .الغش أو أحد شغبا یحرم من االمتحان في الدور األول 

 
 -:كتابة كشوف الدرجات 

 
تراعي الدقة في تسجیل الدرجات مع مالحظة عدم الشطب أو التعدیل إال للضرورة بسبب  .١

ي ھذه الحالة یوقع من قام بالشطب أو التعدیل مع اعتماد ذلك من ناظر السھو أو الخطأ وف
 . المدرسة أما الكشط والمحو بأیة مادة فممنوعان منعا باتا

 
 . تكتب الكشوف من نسختین نسخة للمنطقة التعلیمیة ونسخة للمدرسة  .٢

 
 ترتب أسماء التالمیذ ھجائیا حسب فئاتھم كل فصل على حدة  .٣

 ...... )  ـ تالمیذ ناجحون وینقلون إلى الصف :الفئة األولى  ( 
 . ) ـ تالمیذ راسبون وباقون لإلعادة وترصد لھم درجة آخر العام فقط : الفئة الثانیة (             

 
التالمیذ الذین لھم حق دخول امتحان الدور الثاني یرتبون ھجائیا كل فصل على حده في كشف  .٤

 درجة األعمال الیومیة الفصلیة للفصلین الدراسیین مستقل وترصد لھم درجة آخر العام مع
 . وذلك في المجاالت التي لھم حق دخول الدور الثاني فقط 

 



 ٢٥

یجب أن تكون األسماء في الكشوف متطابقة مع سجل المدرسة وسجل الدرجات وقوائم  .٥
 . الفصول والشھادات 

 
 كسر في النسبة أقل یراعى عند عمل نسب النجاح أن تؤخذ النسبة من عدد الحاضرین وأي .٦

فما فوق یجبر إلى % ٧٥یكون نصفا ومن % ٧٥إلى أقل من % ٢٥یحذف ومن % ٢٥من 
 .واحد صحیح 

  
 ـ : ضوابط وضع األسئلة 

 
توضع أسئلة االمتحان التحریري لنھایة كل فصل دراسي واالمتحان المؤجل والدور الثاني  )١

دراسي واعتماد الموجھ الفني موحدة في المدرسة تحت إشراف المدرس األول للمجال ال
 وضع أسئلة امتحان أي من الفصلین والدور الثاني ةالمختص فإذا لم یكن لدى المدرسة إمكانی

 . فعلیھا إخطار مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة قسم االمتحانات بالمنطقة كتابیا بذلك 
 

الدراسي دون أرقام تقوم ھیئة التدریس مجتمعة بتصحیح أوراق االمتحانات كل في مجالھ  )٢
 . سریة على أن تستخدم في االمتحان أوراق إجابة یكون االسم فیھا مخفیا 

 
 

سابقا في امتحان نھایة  ) ٢ ـ ١( في الصف الرابع الثانوي تتبع نفس التعلیمات في البند  )٣
الفصل الدراسي األول أما في نھایة العام الدراسي والدور الثاني تكون األسئلة موحدة على 

 ) لجنة نظام ومراقبة ( ستوى الدولة والتصحیح جماعي وبأرقام سریة وتحت لجنة مختصة م
 

ال یسمح للتلمیذ بأي حال من األحوال االطالع على أوراق إجابتھ بعد انتھاء  امتحان نھایة أي  )٤
 . من الفصلین الدراسیین والدور الثاني 

 
مجال لالختیار سلیمة الصیاغة یراعى الشمول في وضع األسئلة وأن تكون منوعة وفیھا  )٥

محددة المطلوب وأال تكون األسئلة تتطلب إجابات یختلف المصححون في تقدیرھا ویكون 
الزمن المقرر لإلجابة مناسبا وأال یشترك في وضع األسئلة من لھ ابن أو قریب أو تلمیذ لھ 

 . صلة بھ 
 

 ـ : االمتحان خارج لجان االمتحان 
 

امتحان للتالمیذ المرضى في المستشفیات سواء في نھایة الفصلین أو نھایة یمنع منعا باتا عقد أي 
العام الدراسي ویعطى لمثل ھذه الحاالت فرصة لدخول الدور الثاني إذا انطبقت علیھم شروط الدور 

 . الثاني 
 
 
 



 ٢٦

 ـ : انتحال الشخصیة 
 

من الدراسة لذلك العام إذا انتحل تلمیذ شخصیة تلمیذ آخر في أثناء االمتحان یفصل التلمیذین 
ویعتبران راسبین فیھ كما یحرمان من الدراسة في كافة أنواع التعلیم نھائیا ویحال أمرھما إلى 

 . الجھات القانونیة المختصة بالمنطقة التعلیمیة أو الوزارة 


