


ثانيًا: �ضوابط فتح مدار�س املرحلة االإبتدائية اأواًل: �ضوابط فتح مدار�س باملدن
يف القرى والهجر

تفتح املدار�س البتدائية واملتو�سطة والثانوية يف اأحياء املدن وفق الآتي:
    ي�سرتط اأال يقل عدد طالب اأو طالبات الف�سل الواحد يف املدر�سة القائمة عن )30( يف 
اأو  لكل طالب  املخ�س�سة  امل�ساحة  تقل  اأال  امل�ستاأجر على  املبنى  املبنى احلكومي و)20( يف 
فتح  املقرتح  احلي  من  القريبة  املدر�سة  مبنى  تتوفر يف  وال   ، مربع  طالبة عن )1.6( مرت 

مدر�سة فيه اأي من احللول االآتية:
1- ا�ستيعاب الف�سول للمزيد من الطالب والطالبات.

2- ا�ستيعاب املبنى مزيدًا من الف�سول االإ�سافية.
3- توفر مبنى جماور للمبنى القائم ليكون ملحقًا.

4- توفر مبنى اآخر يف نف�س احلي اأكرث ات�ساعًا من املبنى القائم.
5- اإمكانية ف�سل اإحدى املراحل التعليمية عن املراحل االأخرى التي ت�سرتك يف نف�س املبنى.

امل�سافة لأقرب ابتدائية  عدد الطالب والطالبات
) بالكيلومرت (

اأي   ، – 11 �سنة  اأعمارهم بني 7  )15( طفاًل ترتاوح 

اأكملو ال�ست �سنوات ومل يكملو) 12 ( �سنة

�سنوات   و6  �سنة  بني  اأعمارهم  ترتاوح  طفاًل    )30(

االأول االبتدائي  القبول يف ال�سف  منهم )10(يف �سن 

عند افتتاح املدر�سة 

وعــــر�سحراءمعبد

20126

ال�سابعة  بني  اأعمارهم  طالبة  اأو  طالبًا   )90-60(

واحلادية ع�سر ة
15105

اأكرث من 90 طالبًا اأو طالبة يف موقع واحد 
تطبق عليها �سوابط فتح 

املدار�س يف اأحياء املدن 

امل�سافة  تزيد  اأالَّ  ب�سرط  واحدًا  موقعًا  باعتبارها  اإليها  ينظر  املتجاوزة  والهجر  القرى 

بني اأي منها عن )7( اأكيال بالطرق املعبدة وال�سحراوية اأو )3( اأكيال بالطرق الوعرة 

ويحدد موقع املدر�سة بالتن�سيق بني اجلهة التعليمية واإمارة املنطقة 



تعليمات هامة:
بالعدد  االأخذ  �سروط  من  اأ�سا�سي  �سرط  املوقع  يف  للطفل  الدائمة  	 االإقامة 
اأو  املطلوب لفتح املدر�سة وال يوؤخذ باأعداد االأطفال الذين ي�سكنون يف اخليام 

حـَّل . البدو الرُّ
	 �سرف النظر عن طلبات فتح املدار�س يف املواقع غري املعتمدة من مقام وزارة 
الداخلية وعدم اإقامة املدار�س يف املوقع التي فيها اإ�سكاالت اأو ب�سبب وجودها 

اإقامة هجرة جديدة .
	 الطرق الوعرة هي طرق رملية اأو جبلية غري معبدة و�سعبه امل�سالك ال تعربها 

اإال و�سائل النقل ذات الدفع الرباعي اأو الدواب .
	 يف حالة وجود موقعني الطريق بينهما ) بع�سه معبدة واالآخر �سحراء ( فاإنه 
يحت�سب على اأ�سا�س اأن كل كيل واحد بالطرق ال�سحراوية يعادل كياًل ون�سف 
الكيل بالطرق املعبدة وكياًل واحدًا بالطرق الوعرة يعادل ثالثة اأكيال بالطرق 

املعبدة ) هذه احلالة ت�سمل املدار�س االإبتدائية – املتو�سطة – الثانوية ( . 

امل�سافة لأقرب متو�سطة  عدد الطالب والطالبات
)بالكيلومرت (

معدل عدد طالب اأو طالبات املدر�سة االإبتدائية خالل 
الثالث �سنوات االأخرية يف املوقع )50( طالبًا اأو طالبة 

فاأكرث ، منهم ) 8( يف ال�سف ال�ساد�س . 

وعــــر�سحراءمعبد

302010

)70( طالبًا اأو طالبة فاأكرث ، منهم ) 10( يف ال�سف 
20157ال�ساد�س  

)100( طالبًا اأو طالبة فاأكرث ، منهم ) 15( يف ال�سف 
15105ا ل�ساد�س  

تطبق عليها �سوابط فتح )150( طالبًا اأو طالبة فاأكرث 
املدار�س يف اأحياء املدن

مب�سافات  بع�سها  من  قريبة  ابتدائية  مدار�س  وجود   
ال تزيد عن )20( كيال بالطرق املعبدة اأو )15( كيال 
 ، الوعرة  بالطرق  اأكيال   )7( اأو  ال�سحراوية  بالطرق 
وبلغ جمموع طالب وطالبات هذه املدر�سة )80 ( منهم 
املنا�سب  موقعها  ويحدد   ، ال�ساد�س  ال�سف  يف   )10(

بالتن�سيق بني اجلهة التعليمية واإمارة املنطقة 

302010

 اإذا انطبق �سرط امل�سافة ومل ينطبق �سرط عدد الطالب /  الطالبات ، فيحت�سب نق�س 
طالٍب/ طالبة عن كل )2( كيلو زيادة يف امل�سافة عن احلد االأدنى املطلوب للم�سافة على 

اأال يقل  عدد الطالب / الطالبات يف املرحلة االإبتدائية عن )35( . 

ثالثًا: �ضوابط فتح مدار�س املرحلة املتو�ضطة 
يف القرى والهجر



امل�سافة لأقرب ثانوية عدد الطالبات
)بالكيلومرت(

الثالث  خالل  املتو�سطة   املدر�سة  طالبات  عدد  معدل 
يف   )15( منهم  طالبة   50 املوقع  يف  االأخرية  �سنوات 

ال�سف الثالث املتو�سط . 

وعــــر�سحراءمعبد

402512

)70( طالبة فاأكرث ، منهم )20( يف ال�سف الثالث 
302010متو�سط.

)100( طالبة فاأكرث ، منهم )20( يف ال�سف ا لثالث 
15105متو�سط  

تطبق عليها �سوابط فتح )150(طالبة يف املوقع الواحد  
املدار�س يف اأحياء املدن

بع�سها مب�سافات   وجود مدار�س متو�سطة  قريبة من 
�سحراء  كم   )10( اأو  معبدًا  كياًل   )15( عن  تزيد  ال 
اأو )5( كم وعر جمموع طالباتها )90( طالبة منهن 
)20( يف ال�سف الثالث  يحدد موقع الثانوية بالتن�سيق 

بني اجلهة التعليمية واإمارة املنطقة .

20137

طالبة  بنق�س  فيحت�سب   ، الطالبات  عدد  �سرط  ينطبق  ومل  امل�سافة  �سرط  انطبق  اإذا   
واحدة عن كل )2( كم زيادة يف امل�سافة عن احلد االأدنى املطلوب للم�سافة على اأال يقل 

عدد طالبات املرحــلة املتو�سطة  عن 40 طالبة . 

امل�سافة لأقرب ثانوية عدد الطالب 
)بالكيلومرت (

ثالث  خالل  املتو�سطة  املدر�سة  طالب  عدد  معدل 
 )70( منهم  طالبة   )50( املوقع  يف  االأخرية  �سنوات 

طالبًا منهم )20(  يف ال�سف الثالث املتو�سط . 

وعــــر�سحراءمعبد

503015

الثالث  ال�سف  يف   )25( منهم   ، فاأكرث  طالبًا    100
252010متو�سط.

لثالث  ا  ال�سف  يف   )35( منهم   ، فاأكرث  طالبًا    150
15105متو�سط  

الثالث  ال�سف  يف   )40( منهم  فاأكرث  180طالبًا  
متو�سط   

تطبق عليها �سوابط فتح 
املدار�س يف اأحياء املدن

 وجود مدار�س متو�سطة  قريبة من بع�سها مب�سافات ال 
تزيد عن )25( كم معبد اأو )17( كم �سحراء اأو )8( 
طالبًا   30 منهم  طالبًا    100 طالبها  جمموع  وعر  كم 
بني  بالتن�سيق  الثانوية  موقع  يحدد  الثالث   ال�سف  يف 

اجلهة التعليمية واإمارة املنطقة .

302010

 اإذا انطبق �سرط امل�سافة ومل ينطبق �سرط عدد الطالب ، فيحت�سب بنق�س طالب واحدة 
اأال يقل عدد  للم�سافة على  االأدنى املطلوب  امل�سافة عن احلد  عن كل )2( كم زيادة يف 

الطالب املرحـلة املتو�سطة  عن 50 طالبًا . 

رابعًا: �ضوابط فتح مدار�س املرحلة الثانوية
يف القرى والهجر )بنات(

خام�ضًا: �ضوابط فتح مدار�س املرحلة الثانوية
يف القرى والهجر )بنني(



عدد 
الطالب 

والطالبات

امل�سافة لأقرب مدر�سة 
ابتدائية قائمة 
)بالكيلو مرت ( 

مدة 
مالحظاتالفتتاح

وعر�سحراءمعبد
ال يزيد عن 

10 طالب   
اأو طالبات

3 �سنواتمهما كانت امل�سافة

من  11 اإىل 
15 طالبًا 
اأو طالبة

3 �سنوات15105

من  16  اإىل  
20 طالبًا 
اأو طالبة

3 �سنوات1055

من 21- 25 
طالبًا 

اأو طالبة
4 �سنوات755

من  26 اإىل 
40 طلبًا 
اأو طالبة

6 �سنوات555

تعترب مع املدر�سة 
القريبة منها موقعًا 
واحدًا ويتم حتديد 

موقع املدر�سة 
بالتن�سيق بني الوزارة 

واإمارة املنطقة 

 

عدد 
الطالب 

والطالبات

امل�سافة لأقرب مدر�سة 
ابتدائية قائمة 
)بالكيلو مرت ( 

مدة 
مالحظاتالفتتاح

وعر�سحراءمعبد
ال يزيد عن 9 

طالب 
اأو طالبات

3 �سنواتمهما كانت امل�سافة

من  10 اإىل 
12 طالبًا 
اأو طالبة

3 �سنوات20155

من  13  اإىل  
18 طالبًا 
اأو طالبة

3 �سنوات1577

من 19- 20 
طالبًا 

اأو طالبة
3 �سنوات5  كم بطرق معبد اأو غري معبد

تعترب مع املدر�سة 
القريبة منها موقعًا 
واحدًا ويتم حتديد 

موقع املدر�سة 
بالتن�سيق بني الوزارة 

واإمارة املنطقة 
اأو طالباتها و�سيلة  التعليمية املخت�سة لطالبها  توؤمن اجلهات  اإغالق املدر�سة   يف حالة 
نقل منا�سبة مالئمة الأقرب مدر�سة اأو ب�سرف لهم مكافاآة اغرتاب وفق ما هو حمدد لكل 

مرحلة 

�ضوابط �ضم مدار�س املرحلة املتو�ضطة والثانوية�ضوابط �ضم مدار�س املرحلة االإبتدائية


