�أو ً
ال� :ضوابط فتح مدار�س باملدن
تفتح املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والثانوية يف �أحياء املدن وفق الآتي:
ي�شرتط �أال يقل عدد طالب �أو طالبات الف�صل الواحد يف املدر�سة القائمة عن ( )30يف
املبنى احلكومي و( )20يف املبنى امل�ست�أجر على �أال تقل امل�ساحة املخ�ص�صة لكل طالب �أو
طالبة عن ( )1.6مرت مربع  ،وال تتوفر يف مبنى املدر�سة القريبة من احلي املقرتح فتح
مدر�سة فيه �أي من احللول الآتية:
 -1ا�ستيعاب الف�صول للمزيد من الطالب والطالبات.
 -2ا�ستيعاب املبنى مزيد ًا من الف�صول الإ�ضافية.
 -3توفر مبنى جماور للمبنى القائم ليكون ملحق ًا.
 -4توفر مبنى �آخر يف نف�س احلي �أكرث ات�ساع ًا من املبنى القائم.
� -5إمكانية ف�صل �إحدى املراحل التعليمية عن املراحل الأخرى التي ت�شرتك يف نف�س املبنى.

ثاني ًا� :ضوابط فتح مدار�س املرحلة الإبتدائية
يف القرى والهجر
عدد الطالب والطالبات
( )15طف ًال ترتاوح �أعمارهم بني � 11 – 7سنة � ،أي

امل�سافة لأقرب ابتدائية
( بالكيلومرت )
معبد �صحراء وعـ ــر

�أكملو ال�ست �سنوات ومل يكملو( � ) 12سنة
( )30طف ًال ترتاوح �أعمارهم بني �سنة و� 6سنوات
منهم ()10يف �سن القبول يف ال�صف الأول االبتدائي

20

12

6

عند افتتاح املدر�سة
( )90-60طالب ًا �أو طالبة �أعمارهم بني ال�سابعة
واحلادية ع�شر ة
�أكرث من  90طالب ًا �أو طالبة يف موقع واحد

15

10

5

تطبق عليها �ضوابط فتح
املدار�س يف �أحياء املدن

القرى والهجر املتجاوزة ينظر �إليها باعتبارها موقع ًا واحد ًا ب�شرط �أ َّال تزيد امل�سافة
بني �أي منها عن (� )7أكيال بالطرق املعبدة وال�صحراوية �أو (� )3أكيال بالطرق الوعرة
ويحدد موقع املدر�سة بالتن�سيق بني اجلهة التعليمية و�إمارة املنطقة

تعليمات هامة:
الإقامة الدائمة للطفل يف املوقع �شرط �أ�سا�سي من �شروط الأخذ بالعدداملطلوب لفتح املدر�سة وال ي�ؤخذ ب�أعداد الأطفال الذين ي�سكنون يف اخليام �أو
البدو ال ُّرحـَّل .
�صرف النظر عن طلبات فتح املدار�س يف املواقع غري املعتمدة من مقام وزارةالداخلية وعدم �إقامة املدار�س يف املوقع التي فيها �إ�شكاالت �أو ب�سبب وجودها
�إقامة هجرة جديدة .
الطرق الوعرة هي طرق رملية �أو جبلية غري معبدة و�صعبه امل�سالك ال تعربها�إال و�سائل النقل ذات الدفع الرباعي �أو الدواب .
يف حالة وجود موقعني الطريق بينهما ( بع�ضه معبدة والآخر �صحراء ) ف�إنهيحت�سب على �أ�سا�س �أن كل كيل واحد بالطرق ال�صحراوية يعادل كي ًال ون�صف
الكيل بالطرق املعبدة وكي ًال واحد ًا بالطرق الوعرة يعادل ثالثة �أكيال بالطرق
املعبدة ( هذه احلالة ت�شمل املدار�س الإبتدائية – املتو�سطة – الثانوية ) .

ثالث ًا� :ضوابط فتح مدار�س املرحلة املتو�سطة
يف القرى والهجر
عدد الطالب والطالبات
معدل عدد طالب �أو طالبات املدر�سة الإبتدائية خالل
الثالث �سنوات الأخرية يف املوقع ( )50طالب ًا �أو طالبة
ف�أكرث  ،منهم (  )8يف ال�صف ال�ساد�س .
( )70طالب ًا �أو طالبة ف�أكرث  ،منهم (  )10يف ال�صف
ال�ساد�س
( )100طالب ًا �أو طالبة ف�أكرث  ،منهم (  )15يف ال�صف
ا ل�ساد�س
( )150طالب ًا �أو طالبة ف�أكرث
وجود مدار�س ابتدائية قريبة من بع�ضها مب�سافات
ال تزيد عن ( )20كيال بالطرق املعبدة �أو ( )15كيال
بالطرق ال�صحراوية �أو (� )7أكيال بالطرق الوعرة ،
وبلغ جمموع طالب وطالبات هذه املدر�سة ( ) 80منهم
( )10يف ال�صف ال�ساد�س  ،ويحدد موقعها املنا�سب
بالتن�سيق بني اجلهة التعليمية و�إمارة املنطقة

امل�سافة لأقرب متو�سطة
(بالكيلومرت )
معبد �صحراء وعـ ــر
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تطبق عليها �ضوابط فتح
املدار�س يف �أحياء املدن
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�إذا انطبق �شرط امل�سافة ومل ينطبق �شرط عدد الطالب  /الطالبات  ،فيحت�سب نق�ص
طالب /طالبة عن كل ( )2كيلو زيادة يف امل�سافة عن احلد الأدنى املطلوب للم�سافة على
ٍ
�أال يقل عدد الطالب  /الطالبات يف املرحلة الإبتدائية عن (. )35

رابع ًا� :ضوابط فتح مدار�س املرحلة الثانوية
يف القرى والهجر (بنات)
عدد الطالبات
معدل عدد طالبات املدر�سة املتو�سطة خالل الثالث
�سنوات الأخرية يف املوقع  50طالبة منهم ( )15يف
ال�صف الثالث املتو�سط .
( )70طالبة ف�أكرث  ،منهم ( )20يف ال�صف الثالث
متو�سط.
( )100طالبة ف�أكرث  ،منهم ( )20يف ال�صف ا لثالث
متو�سط
()150طالبة يف املوقع الواحد

امل�سافة لأقرب ثانوية
(بالكيلومرت)
معبد �صحراء وعـ ــر
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تطبق عليها �ضوابط فتح
املدار�س يف �أحياء املدن

وجود مدار�س متو�سطة قريبة من بع�ضها مب�سافات
ال تزيد عن ( )15كي ًال معبد ًا �أو ( )10كم �صحراء
7
13
�أو ( )5كم وعر جمموع طالباتها ( )90طالبة منهن 20
( )20يف ال�صف الثالث يحدد موقع الثانوية بالتن�سيق
بني اجلهة التعليمية و�إمارة املنطقة .
�إذا انطبق �شرط امل�سافة ومل ينطبق �شرط عدد الطالبات  ،فيحت�سب بنق�ص طالبة
واحدة عن كل ( )2كم زيادة يف امل�سافة عن احلد الأدنى املطلوب للم�سافة على �أال يقل
عدد طالبات املرحــلة املتو�سطة عن  40طالبة .

خام�س ًا� :ضوابط فتح مدار�س املرحلة الثانوية
يف القرى والهجر (بنني)
عدد الطالب
معدل عدد طالب املدر�سة املتو�سطة خالل ثالث
�سنوات الأخرية يف املوقع ( )50طالبة منهم ()70
طالب ًا منهم ( )20يف ال�صف الثالث املتو�سط .
 100طالب ًا ف�أكرث  ،منهم ( )25يف ال�صف الثالث
متو�سط.
 150طالب ًا ف�أكرث  ،منهم ( )35يف ال�صف ا لثالث
متو�سط
180طالب ًا ف�أكرث منهم ( )40يف ال�صف الثالث
متو�سط
وجود مدار�س متو�سطة قريبة من بع�ضها مب�سافات ال
تزيد عن ( )25كم معبد �أو ( )17كم �صحراء �أو ()8
كم وعر جمموع طالبها  100طالب ًا منهم  30طالب ًا
يف ال�صف الثالث يحدد موقع الثانوية بالتن�سيق بني
اجلهة التعليمية و�إمارة املنطقة .

امل�سافة لأقرب ثانوية
(بالكيلومرت )
معبد �صحراء وعـ ــر
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تطبق عليها �ضوابط فتح
املدار�س يف �أحياء املدن
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�إذا انطبق �شرط امل�سافة ومل ينطبق �شرط عدد الطالب  ،فيحت�سب بنق�ص طالب واحدة
عن كل ( )2كم زيادة يف امل�سافة عن احلد الأدنى املطلوب للم�سافة على �أال يقل عدد
الطالب املرحـلة املتو�سطة عن  50طالب ًا .

�ضوابط �ضم مدار�س املرحلة الإبتدائية
عدد
الطالب
والطالبات
ال يزيد عن
 10طالب
�أو طالبات
من � 11إىل
 15طالب ًا
�أو طالبة
من � 16إىل
 20طالب ًا
�أو طالبة
من 25 -21
طالب ًا
�أو طالبة
من � 26إىل
 40طلب ًا
�أو طالبة

امل�سافة لأقرب مدر�سة
ابتدائية قائمة
(بالكيلو مرت )
معبد �صحراء وعر
مهما كانت امل�سافة

مدة
االفتتاح

15

10

5

10

5

5

� 3سنوات

7

5

5

� 4سنوات

5

5

� 6سنوات

عدد
الطالب
والطالبات
ال يزيد عن 9
طالب
�أو طالبات
من � 10إىل
 12طالب ًا
�أو طالبة
من � 13إىل
 18طالب ًا
�أو طالبة

� 3سنوات
� 3سنوات

5

مالحظات

�ضوابط �ضم مدار�س املرحلة املتو�سطة والثانوية

تعترب مع املدر�سة
القريبة منها موقع ًا
واحد ًا ويتم حتديد
موقع املدر�سة
بالتن�سيق بني الوزارة
و�إمارة املنطقة

امل�سافة لأقرب مدر�سة
ابتدائية قائمة
(بالكيلو مرت )
معبد �صحراء وعر
مهما كانت امل�سافة

مدة
االفتتاح

مالحظات

� 3سنوات

20

15

5

� 3سنوات

15

7

7

� 3سنوات

من 20 -19
 5كم بطرق معبد �أو غري معبد
طالب ًا
�أو طالبة

� 3سنوات

تعترب مع املدر�سة
القريبة منها موقع ًا
واحد ًا ويتم حتديد
موقع املدر�سة
بالتن�سيق بني الوزارة
و�إمارة املنطقة

يف حالة �إغالق املدر�سة ت�ؤمن اجلهات التعليمية املخت�صة لطالبها �أو طالباتها و�سيلة
نقل منا�سبة مالئمة لأقرب مدر�سة �أو ب�صرف لهم مكاف�آة اغرتاب وفق ما هو حمدد لكل
مرحلة

