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 املقدمة

 واملرســلني  األنبيــا   شــر أ علــى  والســالم  والصــالة العــاملني  رب هلل احلمــد         

 :وبعد.. أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا

اً  علـى  تعمل وزارة التعليم على حتديث وتطوير أدلة العمل وتنظيماته بنـ          

ــة       ــتعلم  وألهميـ ــيم والـ ــال التعلـ ــة يف يـ ــة والعامليـ ــتجدات اةليـ ــةاملسـ  مواكبـ

  فقـــد   والتســـجيل القبـــول بأنظمـــة يتعلـــ  مـــا كـــل يف ومســـتجداته العصـــر

 واخلــروج  وتطــوير  التعلــيم مراحــل يف الطــالب وتســجيل قبــول دليــلحتــديث 

 والوقــ  هــداجل وخيتصــر العمــل إجــرا ات يــنظم والبنــات لبــننيل موحــد بــدليل

 . آلياته وضبط العمل سهولة واملدارس التعليم إدارات جلميع وحيق 

 العـام  التعلـيم  مراحـل  يف وأنظمتـه  القبول قواعد على الدليل اشتمل وقد         

ــة بـــــني والتحويـــــل النقـــــل وإجـــــرا ات الســـــعوديني  وغـــــري للســـــعوديني  األنظمـــ

 احلـاالت  وذوي   اململكـة  خـارج  مـن  القـادمني  الطالبقبول  ضوابطو   التعليمية

 .األخرى والتعليمات تنظيماتال من ذلك وغري  الدولية والربامج   اخلاصة

 . إصدار  من املرجوة األهدا  حيق  وأن   به ينفع أن القدير العلي اهلل نسأل

    ولي التوفي   واهلل
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 األول الفصل

 التسجيل وأنظمة قواعد

 : األطفال رياض  يف التسجيل: أواًل

 : الروضة يف التسجيل هلا حي  اليت العمرية الفئات

 .سنوات ومل يبلغ سن السادسة  ثالثمن أكمل  .7

ال يزيد العمر الزمين للطفل عن س  سنوات للقبول يف بـرامج التـدخل املبكـر    أن  .2

 للروضات.

 :  للتسجيل الزمنية الفرتة

 يسبقه  الذي لعامل الثاني الدراسي الفصل بداية منلكل عام دراسي  التسجيل يبدأ

 .ملن يسجل أواًل التسجيل أولوية وتكون   الروضة يف الشواغر بتسديد ويغل 

 

 : التسجيل متطلبات

 :يلي ما األمر ولي من يطلب

 .قبوله سن حتى مكتملة األساسية التحصينات شهادة .7

ــرا  .2 ــف إجـ ــي الكشـ ــن الطـ ــفىامل مـ ــزامل أو ستشـ ــدة أو صـــحيال ركـ ــحية الوحـ  الصـ

 .املدرسية

 إحضـار  تعـذر  وإذا السـعوديني   لألطفال الطفل به املضا  األسرة سجل من صورة .4

 .امليالد شهادة من صورة فيحضر به مضا  غري الطفل كان أو ذلك

 لـيس  ملـن  صـحي ال ركـز امل أو   ستشـفى امل أو   الصـحية  الوحـدة  مـن  تسنني خطاب .3

 .ميالد شهادة لديه
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ن قــد   تشصيصــه مــن   يشــرتط لقبــول الطفــل يف بــرامج التــدخل املبكــر أن يكــو      .5

 فري  متصصص أو لديه تقرير من جهة خمتصة معتمدة.

 .بها االحتفاظ عدم مع امليالد وتاريخ االسم ملطابقة املستندات أصول .3

 : التسجيل إجرا ات

 ويف   بهـا  والعـدد الـذي نكـن اسـتيعابه     الروضـة  مـال   حسـب  األطفـال  قبـول  يتم .7

 .التسجيل لويةأو حسب باالنتظار قائمة توضع الزيادة حالة

 املســتوى نهــىأ قــد يكــون أن الروضــة مســتويات أحــد يف الطفــل لقبــول يشــرتط ال  .2

   .مستوى لكل اةدد بالسن االلتزام مع قبله الذي

 . الروضة مديرة من األطفال قبول اعتماد يتم .4

 األقـرب أو    بالنسبة للروضات احلكومية يتم قبول الطفـل يف أقـرب روضـة لسـكنه     .3

 أو من يعوله.   هقر عمل والدتمل

 أجنبيــــة مدرســـة  أي يف األطفــــال ريـــاض  مرحلـــة  يف الســــعوديني األطفـــال  يقبـــل  .5

 .األهلي التعليم إدارة/ مكتب ملوافقة احلاجة دون مرخصة

 جاليـة  مـنهج  لتـدريس  املرخصـة  األجنبية باملدارس السعوديني  األطفال يقبل ال  .3

ــة واهل فلبينيــــة كاملــــدارس ال معينــــة ــة ويــــتم   .خلإ باكســــتانيةوال نديــ  مراجعــ

 .اخلاصة احلاالت يف األهلي التعليم إدارة/ مكتب
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 (الثانوي ـــ توسطامل ـــ االبتدائي) األول الصف يف التسجيل: ثانيًا

 : االبتدائي األول الصف-أ

 : االبتدائي األول الصف يف التسجيل هلا حي  اليت العمرية الفئات

س  سنوات من تـاريخ اليـوم األول    ائية هوالسن اةدد للقبول يف املرحلة االبتد .7

 كحـد ذلـك بتسـعني يومـًا فقـط      عـن لبداية العام الدراسي ومن تقـل أعمـارهم   

 .أدنى

الطالب الذي بلغ عمر  سـبع سـنوات أو أكثـر ولغايـة إحـدى عشـرة سـنة وثالثـة            .2

أشــهر ولديــه أو قــد م ولــي األمــر مــا يفيــد أن لــدى الطالــب معــار  ومهــارات يــتم          

أو مكتـب/   ه الكرتونيـًا مـن املدرسـة إلدارة / قسـم االختبـارات والقبـول      حتويل طلب

للنظـر   إدارة التعليم األهلي ملن يرغب االلتحاق مبدرسة أجنبية أو برنـامج دولـي   

 يف وضعه ويتصذ بشأنه ما يلي:

أ ــ جيرى له فحص مبدئي للتحقـ  مـن قدراتـه ومهاراتـه فـبذا ثبـ  أن لديـه قـدرات         

تحديــد مســتوا    تقــوم إدارة املدرســة ب   بصــف دراســي أعلــى   متكنــه مــن الدراســة  

         ( مـــن القواعـــد التنفيذيـــة لالئحـــة تقـــويم الطالـــب ومبـــا      77حســـب )القاعـــدة  

 ال يتعارض مع ُعمر  وقدراته. 

املدارس احلكومية/ األهلية/ ب ــ بعد اجتياز  االختبار يسجل بالصف املستح  يف 

 مج الدولية.األجنبية واملدارس املطبقة للربا

يبقى علـى   ى أو مل يكن لديه معار  ومهاراتج ــ إذا مل جيتاز اختبار حتديد املستو

علـى أن يقتصـر    تتوىل إدارة املدرسـة تسـجيله يف الصـف األول االبتـدائي    وضعه و

تســجيل مــن يتجــاوز ســن الثامنــة مــن الطــالب يف مــدارس البــنني ويــتم معاجلــة   

 بل إدارة/ قسم االختبارات والقبول.    من قبعد دراستها احلاالت الفردية 
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 الطالب الذي جتاوز عمر  إحدى عشرة سنة وثالثة أشهر يتصذ بشأنه ما يلي:  .4

ـــ إذا ثبــ  أن لــدى الطالــب معــار  ومهــارات جيــرى لــه حتديــد مســتوى يف مقــرر          أ ـ

الصــــف املناســــب ملعارفــــه ومهاراتــــه يف املدرســــة أو مبركــــز جتميعــــي للحــــاالت   

 حسب القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب.املشابهة السابقة 

ــب علـــى أال  يســـجل          ــف املســـتح  املناسـ ــد اجتيـــاز  االختبـــار بالصـ ـــ يســـجل بعـ ب ــ

مبدارس التعليم العام وما يف حكمها إال إذا كـان عمـر  يتناسـب مـع سـن القبـول       

ــار بعـــد     يف الصـــف وإذا مل يتناســـب يســـجل يف برنـــامج حمـــو األميـــة وتعلـــيم الكبـ

 دارة / قسم االختبارات والقبول.موافقة إ

ج ــ إذا تبني أنه ال يوجد لديه معـار  ومهـارات حيـول إىل إدارة / قسـم تعلـيم الكبـار       

لتحويله ألقرب مدرسة يتوفر بهـا فصـل لتعلـيم الكبـار وحمـو األميـة لتسـجيله        

                                                                                  بها حسب شروط االلتحاق بهذا الربنامج.                                                                

 كغريهـم  القواعـد  هـذ   حسـب  تسجيلهم عند اخلاصة الرتبية طالبيعامل  .3

 للقبــول النظــامي الســن مــع أعمــارهم تتوافــ  ال ومــن   اآلخــرين الطــالب مــن

 ت سـنوا  ثـالث  عـن  ديزيـ  ال مبا ذلك من استثناً  تسجيلهم يكون أعلى كحد

شــريطة أن ال يرتتــب علــى هــذا االســتثنا  هــدر حلقــوق الطــالب اآلخــرين يف         

مــن هــم أحــ    أو حرمــاناملعاهــد أو الــربامج عــن أعمــارهم يف الســن النظــامي   

 الرتبيـة  قسـم /إدارة إىل فيهـا  الرجـوع  يـتم  احلـاالت  هـذ   عـدا  وفيما بااللتحاق 

 .اخلاصة

 مــن التجـاوز  مـدة  احتسـاب  ويـتم  اهلجـري   التـاريخ  علـى  بنـا ً  العمـر  حيتسـب  .5

 هـو  مـن  قبـول  عـدم  ذلـك  علـى  يرتتـب  أن دون سـنوات  سـ   إكمال بعد يوم أول

 علـى  واألجنبيـة  واألهليـة  احلكوميـة  املـدارس  علـى  سـب   ما ويطب  سنًا  أكرب

 .سوا  حد
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 : للتسجيل الزمنية الفرتات  

 :  احلكومية الكريم القرآن حتفيظ مدارس يف التسجيل .7

 الـيت  الكـريم  القـرآن  حتفـيظ  مـدارس  يف النظـامي  السـن  بلـغ  ملـن  التسجيل يبدأ

 يف هلــم اةــددة الزمنيــة املواعيــد حســب املتقــدمني عــدد يف كثافــة بهــا يوجــد

 إلنهــا  مناســبة زمنيــة فــرتة صــصخت أن علــى   أســابيع أربعــة وملــدة   نــور نظــام

 يتــا  كمــا   للمدرســة املتقــدمني عــدد كثافــة مــع تتناســب املفاضــلة إجــرا ات

 حســب الشــاغرة املقاعــد علــى مفاضــلة فيهــا جيــرى ال الــيت للمــدارس التســجيل

 .نور نظام يف اةددة الزمنية املواعيد

 :  احلكومية دارسبقية امل يف التسجيل .2

  سـنوات  سـ  ) النظـامي  السـن  أعمـارهم  بلغـ   للـذين فيهـا   التسـجيل  موعد يبدأ

 معاملـــة يعامـــل ملـــن باإلضـــافة الســـعوديني الطـــالب مـــن( يومـــًا بتســـعني أقـــل وأ

 أبنـا   اخلليج  دول أبنا    سعوديني غري با آو سعوديات أمهاتهم نَم) السعوديني

 حيملــون الــذين الدبلوماســيني أبنــا  اليمنيــة  اجلاليــة أبنــا  النازحــة  القبائــل

 ويلــيهم نــور  نظــام يف هلــم اةــددة الزمنيــة املواعيــد حســب( دبلوماســية بطاقــة

 إدخــال  التعلــيم إدارة يف املدرســي  التصطــيط ويتــوىل لســعوديني  ا غــري الطــالب

 باملكاتــب وربطهــا للمــدارس أو التعلــيم ملكاتــب صــالحياتها تفــوي  أو الشــواغر

 اإلدارة إمكانــــات وحســــب اةافظــــة أو باملنطقــــة التعلــــيم مــــدير يــــرا  مــــا وفــــ 

 نسـبة  ىعلـ  املـبين  الفعلي االحتياج وف  إدخاهلا ويكون مدارسها وعدد وظروفها

 . التعليم مكتب أو دارةاإل قبل من وتعتمد ُتراجع ثم فيها  النمو

املــــدارس  يف النظــــامي الســــن أعمــــارهم بلغــــ  الــــذين الطــــالب تســــجيل يبــــدأ   .4

ومعاهــد وبــرامج الرتبيــة  الكــريم القــرآن حتفــيظ مــدارس احلكوميــة واألهليــة و

 .النظام فتح فورة امج الدوليربوالومساراته  األجني التعليم مدارسواخلاصة 
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 : التسجيل متطلبات

 .قبوله سن حتى مكتملة األساسية التحصينات شهادة .7

 الصـحية  الوحـدة  أو   صـحي ال ركـز امل أو   ستشفىامل من الطي الكشف إجرا  .2

 .املدرسية

    ذلــك إحضــار تعـذر  وإذا  الســعودي طالــبال بـه  املضــا  األســرة سـجل  مــن صـورة  .4

مـن   الطـالب  و   املـيالد  شهادة من صورة حضرفي به مضا  غري البالط كان أو

 ومكــان تــاريخ فيــه موضــحًا الســفر جــواز مــن صــورة ونحيضــر اخللــيج دول أبنــا 

 تــاريخ فيهــا موضــحًا مبلــده مــن صــادرةالاهلويــة الوطنيــة   مــن صــورة أو املــيالد

 إحضــار عليــه تارخيــه أو املــيالد حمــل بهــا يتــوفر مل وإذا  طالــبلل املــيالد ومكــان

  .يالدامل شهادة

 تـاريخ  فيـه  موضـحاً  السـفر  جـواز  مـن  صـورة  فيحضـر  السـعودي  غـري  الطالـب  أما .3

 .النظامية اإلقامة من صورة مع امليالد ومكان

 لـيس  ملـن  صحيال ركزامل أو   ستشفىامل أو   الصحية الوحدة من تسنني خطاب .5

 .ميالد شهادة لديه

ة لقبـول  يشرتط تقرير التشصيص والتقييم مـن فريـ  خمـتص أو جهـة معتمـد      .3

 الطالب يف برامج ومعاهد الرتبية اخلاصة.

 .بها االحتفاظ عدم مع امليالد وتاريخ االسم ملطابقة املستندات أصول إحضار .1

 صـــك مـــن كنســـصة املزدمحـــة املدرســـة ختدمـــه الـــذي احلـــي يف الســـكن ثبـــاتإ .8

 .الكهربا  أو املا  فاتورة من صورة أو اإلجيار عقد من صورة أو العقار
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 :لتسجيلا إجرا ات

ــة املــــدارسالتعلــــيم  إدارات تصــــنف .7 ــا الــــيت احلكوميــ  وغــــري مزدمحــــة إىل تتبعهــ

حسب نسبة الكثافة الطالبية فيها  ويف حالة الضرورة تبقى افرتاضـيًا   مزدمحة

 مزدمحة طيلة الفرتة الزمنية لتسجيل السعوديني حتى انتهائها.

دد يف نظـام نـور   يتوىل ولي األمـر تسـجيل ابنـه حسـب املواعيـد الزمنيـة الـيت حتـ         .2

لتســـجيل الطـــالب الســـعوديني وغـــري الســـعوديني   ونكنـــه االطـــالع علـــى ملـــف  

اإلرشادات قبل الشروع بالتسجيل  وكذلك طباعة أمنوذج الكشف الطـي فـور   

   ستشـفى امل أو  الوحـدة الصـحية املدرسـية     ةراجعـ إنها  تعبئة طلب التسـجيل مل 

 :ويراعى ما يلي  ا  الفحص هلي  إلجراألكومي أو احلصحي الركز املأو 

إذا كانــ  املدرســة غــري مزدمحــة ســيقبل الطالــب تلقائيــًا ويتــوىل ولــي األمــر       .أ

مـع إمكانيــة حتميلــه إلكرتونيــًا يف النظــام    اسـتكمال إجــرا ات الكشــف الطــي  

دون احلاجة ملراجعة املدرسة لتقديم األصـل إال مـع بدايـة العـام الدراسـي  وإذا      

 للمدرسة خالل الفرتة اةددة.تعذر ذلك يلزم تسليمه 

ــ .ب مشـــروطًا( ويـــتم التعامـــل مـــع    املدرســـة مزدمحـــة ســـيكون القبـــول ) إذا كانـ

 الطلب كما يلي:  

تعبئــة البيانــات الــيت  بعــد ذلــك ولــي األمــر ليتــوىل إىل جــوالرســالة تصــل   *

أحقيتــه بتســجيل ابنــه يف مدرســة احلــي املزدمحــة وإمكانيــة حتميــل         تثبــ  

تات األخرى املطلوبـة  وغريها من اإلثبا-ـ) إثبات السكن األوراق املطلوبة ك

ليتحق  من خالهلا تطبي  أولويات القبول يف املدرسـة   وإذا مل    يف النظام (

يتمكن من حتميل األوراق املطلوبة يتوجب عليه إحضارها مباشرة للمدرسة 

 خالل الفرتة اةددة .  
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قة مع طلب التسـجيل حـال إرفاقهـا    تتوىل إدارة املدرسة دراسة األوراق املرف *  

أو حــال اســتالمها مــن ولــي األمــر عنــد مراجعتــه املدرســة حســب األولويــات          

   أو الــرف اةــددة يف تعليمــات وإجــرا ات القبــول ثــم املوافقــة علــى الطلــب     

 نيوال يـرت  الطلـب معلقـًا يف نظـام نـور أكثـر مـن عشـرة أيـام عمـل ) أسـبوع           

اكــم طلبــات التســجيل املعلقــة يف املدرســة      (  منعــًا لرت مــن تــاريخ التقــديم  

 لتسجيل يف مدرسة أخرى.لوإلعطا  ولي أمر الطالب فرصة 

يف حالـــة القبـــول ُيشـــَعر ولـــي األمـــر برســـالة تفيـــد بقبـــول ابنـــه وأن عليـــه    *  

  األمنــوذج اخلــال بــذلك الســتكماله  اسـتكمال الكشــف الطــي أو يســلم لـه  

  النظام .أو حتميله يف   ومن ثم تسليمه للمدرسة

تتــوىل مــدارس حتفــيظ القــرآن الكــريم احلكوميــة فــور انتهــا  إجــرا ات املفاضــلة      .4

وتســديد الشــواغر فيهــا حســب أعــداد الطــالب    املقبــولني الطــالب حتديــد أءــا  

 والفصول املعتمدة من التصطيط املدرسي.

ب حصـر الفـائ  مـن املقاعـد الشـاغرة للطـال       التعلـيم  بـبدارة  املعنية اإلدارة تتوىل .3

وتوزيعهـا    يف حدود امليزانية املعتمدة ملـدارس حتفـيظ القـرآن الكـريم التابعـة هلـا       

لالســـتفادة منهـــا يف ذات الكثافـــة علـــى مـــدارس حتفـــيظ القـــرآن الكـــريم األخـــرى 

 .تسجيل قوائم االنتظار 

يعــدل تصــنيف املــدارس احلكوميــة الــيت تبقــى فيهــا شــواغر إىل غــري مزدمحــة فــور   .5

ــا  الفـــرتة الزم  ــجيل     انتهـ ــا  تسـ ــعوديني  ليتـ ــددة لتســـجيل الطـــالب السـ ــة اةـ نيـ

الطــالب الســعوديني املقـــيمني يف أحيــا  قريبـــة أو تســجيل مـــن يعــاملون معاملـــة      

 السعوديني.

املدرسـة األهليـة    قائـد ويقـوم   التسجيل يف املـدارس األهليـة عـرب رابـط ولـي األمـر        .3

  ت قبولــه حبــذ  طلــب التســجيل للطالــب الــذي مل يســتكمل ولــي أمــر  إجــرا ا      
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أوعدم تسديد الرسوم الدراسية خالل املدة اةددة ليتا  لـه التسـجيل يف مدرسـة    

 قائــد اقتصــار التســجيل عــرب شاشــة     أخــرى بديلــة  ويف حــال رغبــة إدارة التعلــيم     

ومــن ثـــم    املدرســة األهليــة تتـــوىل إدارة التعلــيم وضـــع  صــفر يف شــواغر املدرســـة      

املدرسـة  لضـمان تسـديد     قائـد تصدم تفعيل التسجيل لتكـون صـالحيته لـدى مسـ    

 الرسوم الدراسية.  

 يتـوىل  الـيت  احلـاالت  عـدا  نـور  نظـام  يف األمـر  ولـي  رابـط  طريـ   عـن  التسجيل يتم .1

 يف املدرسـة  قائـد  صـفحة  خـالل  مـن  فيهـا  الطالب تسجيل االبتدائية املدرسة قائد

 .نور نظام

مــع إدارة/قســم  كافــة اإلجــرا ات املطلوبــة بالتنســي      اختــاذ املدرســة  قائــد علــى  .8

وحتــري الدقــة   االختبــارات والقبــول عنــد تعــديل الشــواغر قبــل تفعيــل التســجيل  

  وحذ  الطـالب املـنقطعني    وحتديد عدد املقاعد املتاحة  عند تقدير نسبة النمو

وكـــذلك عنـــد رفـــع ســـقف الشـــواغر  ليســـهل إعـــادة قيـــد الراســـبني واملـــنقطعني  

 باملدرسة.

 

 : بالتسجيل التوعية

         : أقســــام/إدارات يف والتــــوجيهي اإلعالمــــي الــــدور حتديــــد التعلــــيم مــــديري علــــى .7

 قواعـد  لنشـر   ( املعلومـات  تقنية  املدارس والقبول  االختبارات  الرتبوي اإلعالم) 

 .للجميع وإعالنها  التسجيل وإجرا ات

جـرا ات تسـجيل الطـالب املسـتجدين يف الصـف األول مـن املرحلـة        إُتنشر قواعـد و  .2

ويف املــــدارس قبــــل البــــد    يــــة للجميــــع عــــرب وســــائل اإلعــــالم املصتلفــــة  االبتدائ

يف املدرسـة  ويؤكـد فيهـا علـى أهميـة املبـادرة بالتسـجيل         بالتسجيل يف نظام نـور 
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ــر  ــة مـــن مقـ ــات التســـجيل     القريبـ ــة متطلبـ ــام كافـ ــة إلمتـ ــارة املدرسـ الســـكن أو زيـ

 لضمان تطبي  مبدأ األحقية.

أوليــا  األمــور  بــاحلرل علــى إىل نــور  ظــامنتلقائيــة تذكرييــة مــن  رســائل ترســل .4

وعــدم تــأخري إضــافتهم يف هويــاتهم    حلــاق أبنــائهم املكتملــة أعمــارهم بالدراســة  إ

 أو التأخر يف جتديد اإلقامة.  الرءية 

توعية أوليا  األمور بأهمية اكتمال عمر الطالب قبـل بـد  تسـجيله يف نظـام      .3

وأن من سـجل ابنـه  قبـل بلوغـه سـن      ة   نور   حتقيقًا ملصلحته الرتبوية والتعليمي

لألنظمــة وال يعــد ذلــك مســوغًا الســتمرار  وإدراجــه يف     ًاجتــاوزيعتــرب االلتحــاق 

 وسيتم استبعاد .  نظام نور 

مـن  و  نظـام نـور    علـى  للدخول التسجيل املصصص زويد أوليا  األمور برابطت .5

 لتسجيله. ملدرسةيتعذر عليه تسجيل ابنه عرب هذا الرابط نكنه مراجعة إدارة ا

 . نور نظام يف لكرتونياإل التسجيل إغالق مبواعيد الطالب أمور أوليا  تنبيه .3

 : التسجيل إجرا ات سالمة متابعة

وتتحقــ  مــن تســجيلهم يف نظــام نــور      ُتراِجــع إدارة كــل مدرســة بيانــات طالبهــا  .7

راســي خــالل األســبوع األول مــن بدايــة العــام الدطبقــًا ألعمــارهم ومعــايري قبــوهلم 

 وتستكمل كافة اإلجرا ات املرتتبة على تسجيلهم.  كحد أقصى

تتوىل إدارة/قسم االختبارات والقبول وإدارة/قسم التعليم األهلـي واألجـني كـل     .2

 مــع بدايــة األســبوع الثــاني مــن    ابعــة تســجيل الطــالب املســجلني  فيمــا خيصــه مت 

بـأول  كمـا تتـوىل     العام الدراسي من خالل شاشة التقارير املتعلقة بالطالب أواًل

إدارة/قسم تعليم الكبار متابعة تسجيل الطالب املقبـولني يف املراكـز التابعـة هلـا     

وســالمة إجــرا ات قبــوهلم بالتنســي  مــع إدارات وأقســام       والتحقــ  مــن أعمــارهم 
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االختبارات والقبول   وإذا تبني وجود طالب أعمارهم يف حـدود سـن التعلـيم العـام     

امج املصصصـة للكبــار وحمــو األميـة تتصــذ فــورًا اإلجــرا ات   مقبـولني يف هــذ  الــرب 

  وتتـوىل    وحماسـبة مـن لـه عالقـة بتسـجيلهم     لهم للتعليم العـام النظامية بتحوي

إدارة/قســــم الرتبيــــة اخلاصـــــة متابعــــة تســــجيل الطـــــالب املقبــــولني يف املعاهـــــد      

ي خــدمات الرتبيــة اخلاصــة والتحقــ  مــن  والــربامج والتحقــ  مــن أهليــتهم لتلقــ 

مــــارهم وســــالمة إجــــرا ات قبــــوهلم بالتنســــي  مــــع إدارات/أقســــام االختبــــارات   أع

والقبول وإذا تبني وجود طالب مل تنطبـ  أهليـة تقـديم خـدمات الرتبيـة اخلاصـة       

ــا  ــ  مـ ــم وفـ ــم      هلـ ــالقرار رقـ ــد بـ ــة املعتمـ ــة اخلاصـ ــي للرتبيـ ــدليل التنظيمـ ورد يف الـ

اميــــة لتحويلــــهم هـــــ ُتتصــــذ فــــورًا اإلجــــرا ات النظ2/7/7341( وتــــاريخ 4123273)

 .للمكان الرتبوي املالئم وحماسبة من له عالقة بتسجيلهم

جــرا ات التســجيل إلقواعــد وإذا كــان وضــع الطــالب املقبــولني باملدرســة خمالفــًا   .4

خــــالل  اســــتبعادهمالدراســــة ومــــن  بعــــدم متكيـــنهم يتصـــذ مــــدير التعلــــيم قــــرارًا  

قـ  مـع املتسـببني يف    ُيح   على أناألوىل من بداية العام الدراسي الثالثة سابيعاأل

  وإذا كان  املدرسة غري حكوميـة  حبقهالنظامية  اجلزا ات  يوتطب  أي خمالفة

 هلا الرسوم فتعاد إىل ولي األمر.  ودفع

ــام يف تســـجيلهم يـــتم ومل قبـــوهلم   طـــالب علـــى عثـــر إذا .3 ــة  نـــور نظـ تلـــزم املدرسـ

 أحقيتهم بالتسجيل.  بتسجيلهم إذا ثبت

 :سط ب ـ الصف األول املتو

 :الفئات العمرية اليت حي  هلا التسجيل يف الصف األول املتوسط

يقبل يف الصف األول املتوسط من حصـل علـى شـهادة الصـف السـادس االبتـدائي       

( سـنة يف مـدارس   27( سنة يف مدارس املدن   و)73أو ما يعادهلا ومل يتجاوز عمر  )

سـنة يف عمـر الطالـب لكـل     القرى واهلجر اليت ال يوجد فيهـا تعلـيم للكبـار  وتـزاد     
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عامــل طــالب الرتبيــة اخلاصــة عنــد تســجيلهم حســب هــذ       وُيصــف دراســي أعلــى 

يرتتـب   يزيد عن ثالث سنوات شريطة أن ال ال القواعد  مع العمل باستثنائهم مبا

مـــن أعمـــارهم يف الســـن  علـــى هـــذا االســـتثنا  هـــدر حلقـــوق اآلخـــرين يف الـــربامج

 تحاق.النظامي أو حرمان من هم أح  باالل

 : فرتة التسجيل

يبدأ التسجيل هلذ  املرحلة بعد ظهور نتيجة الدورين )األول والثاني( وترحيل 

 البيانات.

 : متطلبات التسجيل

 شهادة النجا  من الصف السادس االبتدائي أو ما يعادهلا. .7

 .صول ملطابقة االسم وتاريخ امليالد األ إحضارالثبوتية واملستندات صور  .2

  احلي الذي ختدمه املدرسة املزدمحة كنسصة من صك العقـار  ثبات السكن يفإ .4

 أو صورة من فاتورة املا  أو الكهربا .  أو صورة من عقد اإلجيار

 :جـ ـ الصف األول الثانوي 

 : الفئات العمرية اليت حي  هلا التسجيل يف الصف األول الثانوي

      املتوســط  يقبــل يف الصــف األول الثــانوي مــن حصــل علــى شــهادة الصــف الثالــث       

( ســنة يف 24( ســنة يف مــدارس املــدن و )  74أو مــا يعادهلــا علــى أال يتجــاوز عمــر   )   

ال يوجــد فيهــا تعلــيم للكبــار وتــزاد ســنة يف عمــر الطالــب لكــل صــف       املكــان الــذي 

 دراسي أعلى.
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 :متطلبات التسجيل

 أو ما يعادهلا.الصف الثالث املتوسط شهادة النجا  من  .7

 .صول ملطابقة االسم وتاريخ امليالد األ إحضارثبوتية والاملستندات صور  .2

  ثبات السكن يف احلي الذي ختدمه املدرسة املزدمحة كنسصة من صك العقارإ .4

 أو صورة من فاتورة املا  أو الكهربا .  أو صورة من عقد اإلجيار

 

 :بالتسجيل خاصة تعليمات

 .يئللقبول يف الصف األول االبتداااللتزام بالسن النظامي  .7

 .الكريم القرآن حتفيظ مدارس يف املفاضلة إجرا ات جتاوز باتًا منعًا ننع .2

ــب يســـمح ال .4 ــذي للطالـ ــة يف تســـجيله   الـ ــة مدرسـ ــة أو   أهليـ ــيظ حكوميـ  لتحفـ

 أخـــرى  حكوميـــة  مدرســـة  إىل باالنتقـــال  مفاضـــلة  بهـــا  يوجـــد  ال الكـــريم  القـــرآن

الضـرورية الـيت    ويسـتثنى احلـاالت   مفاضـلة  بهـا  أجريـ   الكـريم  القـرآن  لتحفيظ

تقـــدرها إدارة / قســـم االختبـــارات والقبـــول يف إدارة التعلـــيم وحســـب قواعـــد نقـــل    

 طالب هذ  املدارس وميزانياتها وأنظمتها.

 الـرقم  ذي الـوزرا   يلـس  بقـرار  الصـادرة  النسـبة  وفـ   السـعوديني  غري أبنا  يقبل .3

 مســـتوى ىعلـــ ابهـــ ويعمـــل  الـــثالث للمراحـــل% 75 ـبـــ اةـــددة هــــ4/5/7374 يف 35

ــة ــة أو املنطقــ ــدد املعلمــــني          اةافظــ ــادة يف عــ ــك زيــ ــب علــــى ذلــ ــى أال يرتتــ                علــ

 ةهـذ  النسـب   مـن  ويسـتثنى أو الفصول   وال يرتتب عليـه اسـتئجار مبـان إضـافية       

 اخلليجـي  التعـاون  يلس دولو مواطن  و سعوديني غري آبا  من سعودياتال أبنا 

 حكمهـم   يف ومـن  سنوات اخلمس ذات للبطاقات وناملاحل النازحة القبائل وأبنا 

ــا  ــة وأبنـــ ــة اجلاليـــ ــا    اليمنيـــ ــيني وأبنـــ ــذين الدبلوماســـ ــون الـــ ــة حيملـــ  البطاقـــ

 . الدبلوماسية
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بيانـــات الطالـــب يف نظـــام نـــور للطالـــب غـــري الســـعودي امللتحـــ    فحةبصـــيكتفـــى  .5

  .مبدرسة أجنبية 

    األســرة ســجل واقـع  مــناخلـال بــه   املــدني الســجل بـرقم  الســعودي الطالــب يقيـد  .3

 رقـم  إدخـال  رةضـرو  مـع   اخلاصـة بـه   اإلقامـة  برقم السعودي وغري امليالد  شهادة أو

ــواز ــام يف اجلـ ــور نظـ ــالب نـ ــري للطـ ــعوديني غـ ــتكمال  السـ ــات واسـ ــية البيانـ  األساسـ

             خــــال بــــه يف ســــجل األســــرة  رقــــم لديــــه لــــيس ومــــن   النظــــام يف واألكادنيــــة

 .   قبوله مستند على بناً  به خال رقم له ينشأأو اإلقامة 

 ســاريةباســم الطالــب  ميــةنظا إقامــة وجــود الســعوديني غــري أبنــا  لقبــول يشــرتط .1

شــرط  مــن ويســتثنى   العــالج أو   الزيــارة لقــدوما مــن الغــرض يكــون وأال   املفعــول

 رءــي توجيــه صــدر مــن أو اخلليجــي  التعــاون يلــس دول أبنــا وجــود اإلقامــة  

 . بالدهم يف الراهنة األوضاع نتيجة بقبوهلم

 تســجيله  مــن أمــر  ولــي يــتمكن مل حــال يف الطالــب بتســجيل املدرســة إدارة تلتــزم .8

 بتحميـل  تكليفـه  أو   التسجيل تثب  أوراق أي بطباعة األمر ولي مطالبة عدم مع

 .  اخلال حسابه على نور نظام يف الثبوتية الوثائ 

 .نظامي مبربر إال تسجيلهم رف  وعدم   الطالب بقبول املدارس قادة التزام .4

ــال يف .77 ــة حـ ــب أن مالحظـ ــن الطالـ ــات ذوي مـ ــة االحتياجـ ــ اخلاصـ ــي عريشـ ــر  ولـ  أمـ

ــم/إدارة مبراجعــــة ــة قســ ــة الرتبيــ ــة تســــجيله لتحويــــل اخلاصــ ــوفر ملدرســ ــا يتــ  بهــ

 .الصحي لوضعه املالئم الربنامج

     علــى شــواغروجــود  شــريطة الضــرورة  عنــد الســعوديني غــري نســبة بزيــادة يســمح .77

 نسـبهم  توزيـع  يكون وأن  السعوديني الطالب من املسجلني عدد أعدادهم تفوق أال

 .  السعوديني من للمتأخرين نسبة تر  مع باملدرسة الفصول مستوى على

ــر ولـــي رغـــب إذا .72 ــه تســـجيل األمـ ــارج مدرســـة يف ابنـ  الفـــرتة خـــالل احلـــي نطـــاق خـ

 بـني  خيـري  نـه بف األحيـا   مـدارس  يف األحقيـة  وحسـب  السعوديني لتسجيل اةددة

 :   أمرين
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 عنيأســبو أو   أســبوع مضــي وبعــد فيــه  يســكن الــذي احلــي مبدرســة التســجيل . أ

 .  شاغر بها توفر إذا يرغب اليت األخرى املدرسة إىل امللف ينقل

 .  املزدمحة املدارس من تكن مل إذا يرغبها  اليت املدرسة يف مباشرة التسجيل . ب

ــة     .74 ــكنية احلكوميــ ــات الســ ــودة يف اةمعــ ــة املوجــ ــدارس احلكوميــ ــناعية   املــ   والصــ

التسـجيل فيهـا ألبنـا     والعسكرية اليت تتبع جلهـات حكوميـة أخـرى تكـون أولويـة      

ــًا منهــا بشــرط إحضــار مــا          العــاملني يف هــذ  القطاعــات ثــم الــذين يســكنون قريب

 يثب  ذلك.

كمنـتظمني بالدراسـة    (السعوديني  تنتهي فرتة قبول الطالب ) السعوديني وغري .73

الطالــب املتــأخر و    ( أســابيع لكــل فصــل / مســتوى دراســي 3) عــد مضــيالنهاريــة ب

   مباشـرة قـدر اإلمكـان   املدرسـة  ددة يـتم قبولـه عـن طريـ      التسـجيل اةـ   اتعن فرت

عـن  ما يفيد ولي األمر  أن يقدم)بعد  إدارة/قسم االختبارات والقبولعن طري   أو

 .( عن التسجيل سبب تأخر 

 تعريـف )  الطالـب  بطاقـة  مـن  بصـورة  االجتماعيـة  الرعايـة  دور طالب تسجيل يتم .75

 متنحهــــا يتالــــ املــــيالد شــــهادة إىل باإلضــــافة(  االجتماعيــــة الرعايــــة دور متنحــــه

 .أو صك الوالية أو هوية احلاضن املدنية األحوال

ـــني الطــالب قبــول ضــوابط ـــدارس و األميــة حمــو مراكــز يف السعوديــــ  املــــ
 : باخلارج السعودية دارسملا و االنتساب ومدارس الكبـــــريات أو الليليـــــة

 :  *ة واملدارس الليلية والكبرياتالقبول يف مراكز حمو األميأواًل : 
 مراكز حمو األمية :  ضوابط القبول يف -أ

 احلادية عشر عامًا وثالثة أشهر.عمر الدارس  أن يتجاوز .7
 .  اهلوية الوطنية صورة من بطاقةأن حيضر  .2
 . يف الفرتة املسائية موافقة جهة العمل إذا كان موظفًا .4

________________________________________________ 
*

 41115545ال يتــا  التســجيل يف املــدارس األهليــة الليليــة باملرحلــة الثانويــة طبقــًا ملــا ورد بــالتعميم الــوزاري رقــم  

 هـ.28/3/7341تاريخ 
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إذا كان الدارس لديه تعليم جزئي جيرى له اختبـار حتديـد مسـتوى مـن قبـل       .3

ــ  مـــ       ــتوا  وفـ ــب ملسـ ــي املناسـ ــف الدراسـ ــد الصـ ــة لتحديـ ــة املصتصـ ا ورد اللجنـ

 تعليم الكبار وحمو األمية . بالالئحة التنفيذية ل

 
  : *ضوابط القبول يف املرحلة املتوسطة الليلية والكبريات-ب

 .   عشر عامًا ويزاد عامًا لكل صف دراسي أعلى مثانيةأن يتجاوز عمر   .7

          أن يقــــدم أصــــل الشــــهادة االبتدائيــــة ) الســــادس االبتــــدائي أو مــــا يعادهلــــا (    .2

 شهادة إمتام الدراسة مبراكز حمو األمية . أو 

 صورة من بطاقة اهلوية الوطنية . أن حيضر  .4

تكــون األولويــة للطالــب اةــول مــن املــدارس املتوســطة النهاريــة لكــرب ســنه   ثــم     .3

 .  من مراكز حمو األمية  ثم للدارس املنقطعللصريج اجلديد 

 أن يقدم تقريرًا طبيًا خبلو  من األمراض املعدية .  .5

 . يف الفرتة املسائية وافقة جهة العمل إذا كان موظفًام .3

 :*ضوابط القبول يف املرحلة الثانوية الليلية احلكومية والكبريات-ج 

 .  ويزاد عامًا لكل صف دراسي أعلىعامًا  عشرون أن يتجاوز عمر  .7

 أو ما يعادهلا .   أن يقدم أصل شهادة إمتام املرحلة املتوسطة  .2

 طاقة اهلوية الوطنية . صورة من بأن حيضر  .4

تكــون األولويــة للطالــب اةــول مــن املــدارس الثانويــة النهاريــة لكــرب ســنه   ثــم         .3

 ثم املنقطع .     للصريج اجلديد   ثم للدارس املنتظم

 أن يقدم تقريرًا طبيًا خبلو  من األمراض املعدية .  .5

 . يف الفرتة املسائية موافقة جهة العمل إذا كان موظفًا .3

 ________________________________________________ 
املـرحلتني املتوسـطة    مـن السـن اةـدد للقبـول يف صـفو        حي  إلدارة التعليم التجـاوز يف حـدود سـنتني فقـط    *

 للحاالت الفردية  بعد دراستها من قبل جلنة القبول دراسة تربوية وافية.  الليليةوالثانوية 
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 ديني يف نظام االنتساب:ضوابط قبول الطالب السعوثانيًا : 

يف مجيـع صـفو  املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة وفـ        يتم قبول الطـالب املنتسـبني       

 الضوابط التالية :

إمـــا عـــن   تضـــع كـــل إدارة تعلـــيم التنظـــيم املناســـب لقبـــول طـــالب االنتســـاب  .7

 أو عن طري  مكاتب التعليم .   طري  املدارس مباشرة

ــه     .2 ــمو  بـ ــري مسـ ــاب غـ ــام االنتسـ ــة    نظـ ــة االبتدائيـ ــفو  املرحلـ ــدارس   يف صـ ومـ

و األجنبيــة    واملــدارس األهليــةومراكــز حمــو األميــة  حتفـيظ القــرآن الكــريم  

 .واملدارس املطبقة للربامج الدولية

خـالل   ةلطـالب املرحلـة املتوسـط    كـل عـام دراسـي   لتقديم طلب التسجيل يكون  .4

بالنظــام الفصــلي  فــرتة تســجيل طــالب االنتســاب  أمــا طــالب املرحلــة الثانويــة 

   يستمر تسجيلهم باملدرسة إال يف حال انقطاعهم عن الدراسة.املقيدون ف

يرف  مع الطلب إفـادة رءيـة مبوافقـة جهـة العمـل  علـى دخولـه االختبـار  يف          .3

أو إرفـاق مـا يثبـ  عـدم ارتباطـه بـأي عمـل مصـدق           حينه )خـال مبـن يعمـل(    

 مل...(.  من جهة رءية )األحوال املدنية أو وزارة الع

  ولـيس سـكنه   يف مدارس األحيـا  الـيت تقـع يف نطـاق عملـه      الطالب  يتم قبول .5

 يف مقـــر اختبـــارهمتم   حيـــث يـــ ويســـتثنى طـــالب األفـــواج بـــاحلرس الـــوطين    

سكنهم  وملدير التعليم صالحية تقدير احلـاالت الضـرورية يف قبـول املنتسـبني     

 خارج مقار أعماهلم.

      موعــد اختبــار الفصــل الدراســي األول   تنتهــي  فــرتة التســجيل  قبــل شــهر مــن     .3

وال يــتم تســجيل أي طالــب بعــد هــذا    أو املســتوى الدراســي يف النظــام الفصــلي 

 املوعد.
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يكــون قــد صــدر حبــ  الطالــب الــذي يرغــب االنتســاب قــرار يقضــي    يشــرتط أال  .1

حبرمانـــه مـــن الدراســـة )النهاريـــة أو الليليـــة( بســـبب الســـلو  يف العـــام الـــذي    

فيه   ونكن ملن صدر حبقه قرار احلرمان مـن الدراسـة بسـبب    يرغب االنتساب 

ـــ   ــدم يف نفـ ــاب التقــ ــوابط    الغيــ ــروط وضــ ــب شــ ــالي حســ ــام احلــ ــل س العــ حتويــ

 املنتسبني.

 قبول طالب املدارس السعودية باخلارج : ثالثًا : 

يـــتم نقـــل كافـــة بيانـــات الطالـــب ودرجاتـــه مـــن املدرســـة الســـعودية باخلـــارج  إىل    .7

 األهلية املنقول إليها داخل اململكة إلكرتونيًا.املدرسة احلكومية أو 

ــاد      .2 ــية اعتمـ ــة الدراسـ ــ  نفـــس اخلطـ ــة تطبـ ــال الطالـــب إىل مدرسـ ال يتطلـــب انتقـ

أو املوافقـة مـن إدارة /قسـم       أو امللحقية الثقافية السـعودية   الوثائ  من السفارة 

أو نهايتـه     أو منتصـفه    االختبارات والقبول سوا  كـان االنتقـال يف بدايـة العـام    

 طاملا أن قبوله يف املدرسة نظامي ويكتفي بالتنسي  بني املدرستني.

يف حالــة االنتقــال بعــد مضــي أكثــر مــن شــهر مــن بدايــة الدراســة وأدا  الطالــب         .4

أو بعـد اختبـار الفصـل الدراسـي األول وتـبني وجـود         لالختبارات الدورية القصـرية 

ررة باملدرســة الســعودية يف  أو أكثــر غــري مقــ    اخــتال  يف اخلطــة كوجــود مــادة    

ــة   ــررة باململكـ ــي مقـ ــارج وهـ ــي       اخلـ ــامج دولـ ــابقة يف برنـ ــب السـ ــة الطالـ أو أن دراسـ

خمتلــف وال يرغــب ولــي األمــر قبــول الطالــب يف الربنــامج الــدولي املماثــل تتــوىل    

            إدارة /قســـــم االختبـــــارات والقبـــــول إصـــــدار قـــــرار قبولـــــه يف املدرســـــة احلكوميـــــة   

ومعاجلة وضـعه حسـب آليـة قبـول الطـالب القـادمني مـن اخلـارج بعـد           أو األهلية  

 انتها  اختبار الفصل الدراسي األول .

الطالب اللـذين يرغبـون االلتحـاق باملـدارس املطبقـة للـربامج الدوليـة أو املـدارس          .3

 األجنبية عليهم مراجعة مكتب/ إدارة التعليم األهلي.
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 الفصل الثاني

 وتنقالتهمتوزيع الطالب على املدارس 
 

 أواًل: توزيع الطالب على املدارس املتوسطة واملدارس الثانوية:

ــدارس      ــادس االبتــــدائي علــــى املــ ــاجحني مــــن الصــــف الســ جيــــري توزيــــع الطــــالب النــ

ط على املدارس الثانوية وف  والطالب الناجحني من الصف الثالث املتوس املتوسطة  

 : التالي

 مديري املدارسآلية التوزيع من قبل -

مدرسـة ابتدائيـة أو متوسـطة خـالل األسـبوع السـادس مـن الفصـل          قائـد قوم كـل  ي .7

الدراسي الثاني باالجتماع بقادة املدارس اليت سو  حيول الطالب إليها بالتنسـي   

 مع مكتب التعليم لرتتيب املهام  التالية:

 إحصا  عدد الطالب املتوقع جناحهم من مدرسته يف الدورين األول والثاني . .أ

 بيانات بأءا  الطالب )رباعية( حسب احلرو  اهلجائية .إعداد  .ب

إبــالأ أوليــا  أمــور الطــالب بتحويــل ملفــات أبنــائهم إىل مدارســهم الــيت ســو      .ج

 يدرسون بها يف العام الدراسي  القادم.

حتويــل ملفــات الطــالب النــاجحني إىل املــدارس الــيت ســينقلون إليهــا بعــد خــروج           .2

مقاعـــد للطـــالب املكملـــني يف الـــدور األول   نتيجـــة الـــدور األول مباشـــرة مـــع حجـــز 

ويكون ذلك خبطاب مشفوع ببيان أءا  الطالب  حبيث يعطـى كـل طالـب رقًمـا     

يف البيـــان   ويشـــعر ولـــي أمـــر  بـــرقم اخلطـــاب وبـــرقم الطالـــب التسلســـلي يف بيـــان   

 األءا .
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الب يتوىل قادة املـدارس االبتدائيـة واملتوسـطة اسـتيفا  األوراق الالزمـة لقبـول الطـ        .4

يف املرحلــة األعلــى قبــل إرســال امللفــات إىل املــدارس الــيت ســو  يدرســون بهــا بوقــ       

 كا .

تشكل جلنة يف كل مدرسة لفحص امللفات   والتأكد مـن اكتماهلـا قبـل إرسـاهلا      .3

   وعند تسليمها يقوم املسلم واملستلم بالتوقيع على ذلك.

يــ  شــروط القبــول   يقبــل الطالــب يف أي مدرســة انتقــل مســكنه بنطاقهــا بعــد تطب     .5

 عليه وبعد التحق  من قرب مسكنه من املدرسة.

بعــد إرســال ملفــات الطــالب الورقيــة للمدرســة املقبــولني فيهــا يــتم ترحيــل امللفــات       .3

 اإللكرتونية من خالل نظام نور ملدارسهم اةولني إليها.

 ثانيًا : جلان القبول والتوزيع : 

وضـــاع الطـــالب الـــذين يتعثـــر تشـــكل جلـــان للقبـــول والتوزيـــع ختـــتص مبعاجلـــة أ .7

ــاغر        ــا شـ ــوفر بهـ ــكنهم يتـ ــار سـ ــة ملقـ ــرب مدرسـ ــهم إىل أقـ ــم حتويلـ ــن ثـ قبـــوهلم   ومـ

لتســـجيلهم   وعلـــى قـــادة املـــدارس التعـــاون وبـــذل اجلهـــود لتتحقـــ  االســـتفادة         

 القصوى من كافة املقاعد املتاحة.

اسـة  تقوم إدارة التعليم يف كل عام بتشكيل جلنة إشرافية للقبول والتسـجيل برئ  .2

 مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية وعضوية كٍل من :      

 نائب رئيس اللجنة مدير إدارة/رئيس قسم االختبارات والقبول

 عضوًا مشر  من اإلشرا  الرتبوي

 عضوًا مشر  من التصطيط املدرسي

 عضوًا مشر  من التوجيه واإلرشاد

 عضوًا مشر  من تعليم الكبار 

 عضوًا علوماتمشر  من تقنية امل

 ولرئيس اللجنة ونائبه إضافة من يرا  مناسبًا
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جلـــان فرعيــة يف مكاتـــب التعلـــيم برئاســـة مشـــر    اإلشـــرافيةيتفــرع مـــن اللجنـــة   .4

الشؤون التعليمية   ويكون الرتشيح ألعضا  هذ  اللجان من قبل مكاتب التعلـيم  

 نفسها.

 :مهـام هـذ  اللـجان

ــاد  - ــع قـ ــي  مـ ــدارس التنسـ ــري ة املـ ــب    لتيسـ ــدارس ومكاتـ ــى املـ ــول   وعلـ ــة القبـ  عمليـ

شكالت الـيت قـد تعرتضـهم   دون    التعليم العمل على مساعدة أوليا  األمور يف حل امل

 . التعليم  راجعة إداراتاحلاجة مل

ــول يف      - ــة القبـ ــ  إمكانيـ ــروط وفـ ــيهم الشـ ــ  علـ ــن تنطبـ ــول ملـ ــات القبـ ــداد خطابـ إعـ

 املدارس.

نصــاب املــدارس  وإعــادة تــوزيعهم علــى      اســتقبال أءــا  الطــالب الزائــدين علــى      -

 مدارس أخرى.

 استقبال طلبات الطالب وأوليا  أمورهم الراغبني يف القبول.  -

دراســة أوضــاع الطــالب ذوي احلــاالت اخلاصــة )متكــرري الرســوب  ذوي املشــكالت      -

السلوكية  طـالب االنتسـاب  طـالب الدراسـة املسـائية( وتـوجيههم مبـا يناسـب كـل          

 الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس يف هذا اجلانب.حالة مع مراعاة 

تبــدأ أعمــال هــذ  اللجنــة مــن بدايــة العــام الدراســي ويســتمر عملــها طــوال العــام      -

 حلل مشاكل القبول  مع مراعاة التالي :

 التوزيع اجلغرايف للمدارس   وحتديد املدارس اليت تتبع كل مكتب. .7

 ومية   أو مستأجرة.مدى استيعاب املباني للطالب سوا  أكان  حك .2

 مقر سكن الطالب )بالتنسي  مع قادة املدارس(. .4

 الرفع ملدير التعليم الفتتا  مدارس جديدة حسب التعليمات املنظمة لذلك. .3
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    ثالثًا : انتقال الطالب بني املدارس
 خل اإلدارة التعليمية أو خارجها دا-أ

 : التاليوف  يتم      

رســة الــيت يرغــب نقــل ابنــه إليهــا   ويقدمــه  حيضــر ولــي األمــر خطــاب قبــول مــن املد .7

 للمدرسة اليت سينتقل منها.

 املدرسة. قائدتعبأ بطاقة النقل اخلاصة باملرحلة   وتعتمد من  .2

يســلم ولــي األمـــر صــورة مـــن بطاقــة النقــل  لتقـــدنها للمدرســة الـــيت نقــل إليهـــا         .4

 الطالب   مع صورة من آخر مؤهل له.

ها إىل املدرسة املنقول إليها رءيًا   أو يسـلم إىل  يرسل امللف من املدرسة املنقول من .3

 ولي األمر بظر  خمتوم إذا مل حيتوي على معلومات وسلوكيات سرية.

( وُيسـلم ملـف الطالـب    2 4يستثنى طالب املدارس األجنبيـة مـن مـا ورد يف الفقـرة )     .5

 لولي األمر بعد أن يوقع إقرار باستالم كامل امللف. 

مطبقــة للــربامج الدوليــة( آخــر شــهادتني حصــل عليهــا    املدرســة )أجنبيــة/  صــادقُت .3

من مكتـب/ إدارة   Leaving Certificate Schoolوإفادة التسلسل الدراسي  الطالب

املنطقـــة أو ملدرســـة حكوميـــة أو أهليـــة داخـــل   التعلـــيم األهلـــي ملـــن ســـينتقل خـــارج

 املنطقة.  

  ب ـ انتقال الطالب خارج اململكة

 : التالييتم وف       

 لف جبميع حمتوياته من املدرسة لولي األمر بالطريقة الرءية.يسلم امل .1

املدرسة األجنبية واملدرسـة املطبقـة للـربامج الدوليـة آخـر شـهادتني حصـل         صادقُت  .2

مـــن   School Leaving Certificateوإفـــادة التسلســـل الدراســـي      عليهـــا الطالـــب 

 ر.مكتب/ إدارة التعليم األهلي قبل تسليم ملف الطالب لولي األم
الشــهادات الدراســية حتــى شــهادة الصــف الثالــث الثــانوي مــن إدارة/ قســم      صــادقُت  .3

االختبارات والقبول أو مكتب/ إدارة التعليم األهلي كـل  فيمـا خيصـه  ويوجـه ولـي      

األمــر إىل مراجعــة الســفارة الســعودية  أو امللحــ  الثقــايف يف بلــد  دون احلاجــة إىل    

هــا باململكــة ويســتثنى مــن هــذا طــالب الــدول  مراجعــة وزارة اخلارجيــة  أو أحــد فروع

 اليت ليس بها سفارات سعودية فعليهم مراجعة إدارة التصادي  بوزارة اخلارجية.
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 الثالث الفصل

 االنتقال والتحويل بني األنظمة )الربامج( التعليمية
 :النقل أو التحويل يف مدارس التعليم العام  -7

 م
الفرتة الزمنية  النقل أو التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 جرا ات وشروط النقل أو التحويل اإل

 إىل من

7 

مدرسة 

/ةابتدائي

 /ةمتوسط

 ةثانوي

نظام 

 فصلي

 ) انتظام ( 

مدرسة 

/ةابتدائي

 /ةمتوسط

 ةثانوي

نظام 

 فصلي

 ) انتظام (

 مستمر

إىل ما قبل 

اختبارات نهاية 

العام الدراسي 

 بأسبوعني

أو بعد نهاية 

اختبار الدور 

 ألول أو الثانيا

إدارة 

 املدرسة

مـــن ولـــي األمـــر أو مـــن   بالنقـــلموافقـــة خطيـــة  .7

يعــول الطالــب )صــك واليــة(  ويف حالــة وجــود     

) وفـــ  مـــا ورد بالفصـــل  يعامـــل خالفـــات أســـرية

قبول الطالـب يف حـال    :خامسًاالفقرة اخلامس 

 .وجود خالفات أسرية(

 إثبات السكن عند النقل. .2

قـــــل خــــــالل  تقـــــوم املدرســـــة ببنهـــــا  طلـــــب  الن     .4

 أسبوعني من تقديم الطلب.

ــوم    .3 نقـــل بيانـــات الطالـــب املتعثـــر يف ســـداد الرسـ

نـور إىل مدرسـته األخـرى مـع      نظاملكرتونيًا يف إ

ــتمرار يف حجـــز   الدراســـية إىل أن   شـــهاداته االسـ

 تتم املصالصة املالية من املدرسة السابقة.

 تقديم آخر مؤهل دراسي حصل عليه الطالب. .5

لــب ومواظبتــه   وعـــدد   التحقــ  مــن حالـــة الطا   .3

 . أيام غيابه يف مدرسته السابقة

2 

 انتظام

 نهاري

 متوسط/

ثانوي 

نظام 

 فصلي

 انتساب

 متوسط/

ثانوي 

نظام 

 فصلي

إىل ما قبل 

أسبوعني من 

اختبار نهاية 

الفصل 

 الدراسي األول

أو بعد نهاية 

اختبار الدور 

  األول أو الثاني

إدارة 

 املدرسة

 
  

 باملوافقة على  مرإقرار خطي من ولي األ .7

 انتساب الطالب .

 

 من أسبوعان

بداية الفصل 

 الدراسي الثاني

إدارة/ قسم 

االختبارات 

 والقبول

 باإلضافة ملا سب  :

  وإدارة التعليم تقتنع بها املدرسةوجيهة مربرات . 2

 أن يكون الطالب منتظمًا بالعام الدراسي الساب ..4
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 م
الفرتة الزمنية  النقل أو التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 جرا ات وشروط النقل أو التحويل اإل

 إىل من

4 

 انتساب

 متوسط/

ثانوي 

نظام 

 يفصل

 انتظام

 متوسط/

ثانوي 

نظام 

 فصلي

 ثالثة أسابيع

من بداية العام 

  الدراسي

 

إدارة 

 املدرسة

 
  

 موافقة خطية من ولي األمر بانتظام الطالب. .7

انطباق شرط السن اةدد لكل مرحلة يف هـذا   .2

 الدليل.

 

اسبوعان من 

بداية الفصل 

 الدراسي الثاني

إدارة / 

قسم 

االختبارات 

 والقبول

 : سب  ملا فةباإلضا

ــة مـــــربرات. 4 ــع وجيهـــ ــا تقتنـــ ــة بهـــ  وإدارة املدرســـ

   التعليم

3 

 انتظام

 ليلي

متوسط 

/ثانوي 

نظام 

 فصلي

 

 انتساب

متوسط 

/ثانوي 

نظام 

 فصلي

 

 إىل ما قبل شهر

من اختبار 

الفصل 

 الدراسي األول

إدارة 

 املدرسة

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

  

إذا كان ة إقرار خطي من ولي األمر باملوافق-7

 .الطالب يف سن التعليم النظامي 

 أسبوعان

من بداية 

الفصل 

 الثاني الدراسي

 : سب  ملا باإلضافة    

  تقتنع بها إدارة التعليموجيهة مربرات  -2

أن يكـــــون الطالـــــب منتظمـــــًا بالعـــــام الدراســـــي -4

 الساب .

5 

  انتظام

 نهاري

متوسط 

/ثانوي 

نظام 

 فصلي

 انتظام

 ليلي

متوسط 

انوي /ث

نظام 

 فصلي

 

إىل ما قبل شهر 

من اختبار 

الفصل 

 الدراسي األول

إدارة  

 مدرسة

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

 .قرار خطي من ولي األمر باملوافقةإ .7

 جتاوز عمر الطالب سن االنتظام.  .2

حسب دليل  معادالت االنتقال بني أنظمة )

 ) التعليم الثانوي والتحويل بني مساراته

من  أسبوعان

بداية الفصل 

 الثاني الدراسي

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

 باإلضافة ملا سب :

 تقتنع بها إدارة التعليم.وجيهة مربرات -4

3 

 انتظام

 ليلي

متوسط 

/ثانوي 

نظام 

 فصلي 

 انتظام

 نهاري

متوسط 

/ثانوي 

نظام 

 فصلي

 إىل ما قبل شهر

من اختبار 

الفصل 

 الدراسي األول

إدارة 

 املدرسة

ة/قسم إدار

االختبارات 

 والقبول

 إقرار خطي من ولي األمر باملوافقة . .7

 .سن االنتظام انطباق شرط  .2

حسب دليل  معادالت االنتقال بني أنظمة  (

 (التعليم الثانوي والتحويل بني مساراته
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 : التحويل بني مسارات التعليم الثانوي )النظام الفصلي(-2

 م

الفرتة  التحويل

الزمنية 

 املتاحة

هة اجل

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل 

 إىل من

7 

 مسار معني

)علمي  

أدبي  

 إداري( 

مسار 

معني آخر 

)علمي  

أدبي  

 إداري( 

بعد نهاية 

املستوى 

الثالث أو 

املستوى الرابع 

)خالل 

األسبوعني 

األولني من 

بداية املستوى 

الدراسي 

التالي الرابع 

 أو اخلامس(

إدارة 

 املدرسة

 ي من ولي األمر باملوافقة .إقرار خط .7

املدرسة واملرشد الطالبي وولي  قائدأن يكون لدى  .2

ــر الطالـــب تصـــور واضـــح عـــن ميـــول الطالـــب        أمـ

 وقدراته بشأن املسار الذي يرغب التحويل إليه.

جيوز للطالـب التحويـل مـن مسـار إىل مسـار آخـر        .4

 مرة واحدة فقط خالل دراسته املرحلة الثانوية.

ــا   .3 ــالب االنتســـــ ــل طـــــ ــالب  يعامـــــ ب معاملـــــــة الطـــــ

 املنتظمني يف التحويل بني املسارات.

تــتم املعادلــة عنــد التحويــل بــني مســارات النظــام       .5

أو املســتوى   الفصــلي علــى مــواد املســتوى الثالــث   

 الرابع وف  التالي:

أ ـ خيتــرب املــواد الــيت لــيس هلــا مقابــل يف املســار            

 اةول إليه.

 قابلة.أو ترصد نفس الدرجة للمواد امل   ب ـ تنقل

ج ـ حــذ  درجــة املــواد الــيت لــيس هلــا مقابــل يف            

 املسار اةول منه. 

ــا مقابـــل يف     .3 ــواد الـــيت لـــيس هلـ خيتـــرب الطالـــب املـ

ــاني    ــه يف فـــرتة الـــدور الثـ ــار اةـــول إليـ أو يف    املسـ

( 777مــن ) التعثــرمــع مــواد  أو   الفصــل الصــيفي  

 .درجة

جيوز حتويل الطالب بعد نهاية املستويني الثالـث   .1

حســب دليــل  معــادالت االنتقــال    ) ابــع فقــط. والر

بــــني أنظمـــــة التعلـــــيم الثـــــانوي والتحويـــــل بـــــني  

   .(مساراته
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 :مدارس حتفيظ القرآن الكريم  من وإىلالتحويل -4

 م
الفرتة الزمنية  التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل 

 إىل من

7 

تعليم عام 

 )نهاري(

+ ابتدائي 

 متوسط

مدرسة حتفيظ 

 القرآن الكريم

ابتدائي + 

 متوسط

 ثالثة أسابيع

من بداية العام 

 الدراسي

 إدارة املدرسة

إقرار خطي من ولي األمر  .7

 باملوافقة.

حفظ اجلز  املقرر من القرآن  .2

 الكريم.

ترصد نفس الدرجات / املهارات  .4

للمواد املقابلة يف مدارس 

 حتفيظ القرآن الكريم .

2 

حتفيظ 

 رآن الكريمالق

ابتدائي + 

 متوسط

تعليم عام 

 )نهاري(

ابتدائي + 

 متوسط

 شهر ونصف

من بداية العام 

 الدراسي

 إدارة املدرسة

 

إقرار خطي من ولي األمر  .7

 باملوافقة .

ترصد نفس الدرجات /املهارات  .2

 للمواد املقابلة يف التعليم العام.

 شهر ونصف

من بداية 

 الفصل الثاني

إدارة/قسم 

رات االختبا

 والقبول

 : سب  ملا باإلضافة

سباب وجيهه تقتنع بها ـ أ4

 /قسم االختبارات والقبول .ةإدار

 

4 

حتفيظ 

 القرآن الكريم

 )متوسط(

تعليم عام 

حكومي 

 )متوسط(

 )انتساب(

إىل ما قبل شهر 

من اختبار 

الفصل الدراسي 

 األول

 إدارة املدرسة

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

األمر  إقرار خطي من ولي .7

 باملوافقة .

االنتقال إىل مكان ال يوجد فيه  .2

مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 

. 

تقتنع بها جلنة وجيهة مربرات  .4

التوجيه واإلرشاد باملدرسة 

وتواف  عليها إدارة/قسم 

 االختبارات يف إدارة التعليم  .                                 
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 : نظام املقرراتبني النظام الفصلي والتحويل  ــ 3  

 م
الفرتة  التحويل

الزمنية 
 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل 

 إىل من

7 

النظام 

 الفصلي

نظام 

 املقررات

بعد انتها  

العام الدراسي 

أو خالل 

األسابيع 

الثالثة األوىل 

من بداية 

 العام الدراسي 

بعد املستوى 

ني أو بعد الثا

 املستوى الرابع

إدارة 

 املدرسة

 إقرار خطي من ولي األمر باملوافقة وطلب املعادلة. .7

 منهاملنقول املدرسة قائد استمارة املعادلة معتمدة من  .2

أو املعادلة اإللكرتونية ملواد الطالب  ونتائجه  الطالب

 مبا يف ذلك املعدل الرتاكمي .

لوثائ  إرفاق ملف الطالب حمتويًا على أصول ا .4

 وصورة من اهلوية الوطنية.  الدراسية األصلية 

ال يسمح بالعودة للنظام الفصلي مرة أخرى بعد  .3

انتها  هذ  الفرتة إال مبوجب مستند رءي  يثب  

 املقررات.  تطب  نظام اليوجد به مدرسة انتقاله ملكان

بعد املستوى 

األول أو بعد 

املستوى 

 الثالث

 قسم/إدارة

 االختبارات

 القبولو

 باإلضافة ملا سب :

   إدارة/قسم  وف  احلاالت االستثنائية اليت تقتنع بها -5 

  ال يوجد به نظامه    االختبارات مثل انتقاله إىل مكان      

 .التعليمي الساب      
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 م
الفرتة  التحويل

الزمنية 
 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل 

 إىل من

2 

نظام 

 املقررات

النظام 

 الفصلي

بعد انتها  

العام الدراسي 

أو خالل 

األسابيع 

الثالثة األوىل 

بداية من 

 العام الدراسي 

 املستوى بعد

 بعد أو الثاني

 الرابع املستوى

إدارة 

 املدرسة

 

 إقرار خطي من ولي األمر باملوافقة بطلب املعادلة. .7

املدرسة املطبقة  قائداستمارة املعادلة معتمدة من  .2

 لكرتونية.لنظام املقررات أو املعادلة اإل

ية إرفاق امللف حمتويًا على أصول الوثائ  الدراس .4

مبا يف ذلك استمارة املعادلة من نظام املقررات إىل 

 .النظام الفصلي 

 بعد أخرى مرة املقررات للنظام بالعودة يسمح ال .3

 يثب   رءي مستند مبوجب إال الفرتة هذ  انتها 

 النظام تطب  مدرسة به يوجد ملكان ال انتقاله

 .الفصلي

خالل 

من  أسبوعني

بداية الفصل 

الدراسي 

 بعدالثاني 

 األول املستوى

 املستوى بعد أو

 الثالث

 قسم/إدارة

 االختبارات

 والقبول

 باإلضافة ملا سب :

 .   وف  احلاالت االستثنائية اليت تقتنع بها 5 

 إدارة/قسم االختبارات مثل انتقاله إىل مكان        

 ال يوجد به نظامه التعليمي الساب        



 
 

 

 :أوالعكسثانوي ومدارس حتفيظ القرآن الكريم التحويل بني النظام الفصلي ال-5

 م
الفرتة الزمنية  التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل 

 إىل من

7 

النظام 

الفصلي 

 الثانوي

مدارس 

حتفيظ 

القرآن 

الكريم 

 الثانوية

األسبوعني خالل 

من بداية األولني 

الثاني  )املستوى

أوالثالث أو الرابع 

 خلامس(اأو

 إدارة املدرسة 

 

 .رار خطي من ولي األمر باملوافقةإق .7

يرغبـــــــه ألي مســـــــار   يكـــــــون التحويـــــــل .2

 بعـد املسـتوى األول أو الثـاني أو   الطالب 

 الثالث أو الرابع فقط.

ــني    .4 ــل بـــــــ ــب التحويـــــــ ــ  للطالـــــــ ال حيـــــــ

النظــامني مــرة أخــرى خــالل دراســته يف   

ــة الثانويـــة  ــال االنتقـــال   املرحلـ إال يف حـ

تطبــــ  جــــد بــــه مدرســــة إىل مكـــان ال يو 

 .مسار  التصصصي

حفظ املقرر املطلوب للمحولني ملـدارس   .3

 حتفيظ القرآن الكريم.

 اإلجرا ات:

تطبيــ  اإلجــرا ات الــواردة يف التحويــل    

بني مسارات النظام الثـانوي )الفصـلي(   

أو العكـــــس وفــــــ  التعليمــــــات املنظمــــــة  

 .) الواردة يف دليل املعادالت( لذلك

 



 
 

 :هد العلمية املعامن التحويل -3

 م
الفرتة الزمنية  التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة
 اإلجرا ات وشروط التحويل

 إىل من

7 

املعاهد 

 العلمية

)املرحلة 

 املتوسطة(

تعليم عام 

 حكومي

)انتظام 

 وانتساب(

 شهر 

من بداية العام 

 الدراسي

 إدارة املدرسة

إقرار خطي من ولي األمر .7

 باملوافقة .

 شرط السن. انطباق 2

أسبوعان من بداية 

الفصل الدراسي 

 الثاني

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

 باإلضافة ملا سب 

االنتقال إىل مكان ال يوجد -4

 فيه معهد علمي.

ترصد نفس الدرجات اليت -3

حصل عليها بالفصل الدراسي 

 األول يف مدرسته السابقة.

2 

 الناجح من

الصف األول 

 الثانوي

 يف

 املعاهد

 العلمية

املستوى 

 الثالث

 )انتظام

 أو انتساب (

أدبي أو مسار 

 علمي إداري أو

بعد انتها  العام 

الدراسي أو خالل 

األسابيع الثالثة 

األوىل من بداية 

 العام الدراسي 

 إدارة املدرسة

إقرار خطي من ولي األمر  .7

 باملوافقة .

تقديم أصول أو صور الوثائ   .2

 الدراسية. 

لة ( ملواد يكتفى بكلمة ) معاد .4

  .الصف األول الثانوي

4 

 الناجح من

 الصف

 الثاني

 الثانوي

 يف

املعاهد 

 العلمية

املستوى 

 اخلامس

 )انتظام

 أو انتساب (

أدبي مسار 

  فقط

بعد انتها  العام 

الدراسي أو خالل 

األسابيع الثالثة 

األوىل من بداية 

 العام الدراسي 

 إدارة املدرسة

إقرار خطي من ولي األمر  .7

 وافقة .بامل

أو صور الوثائ   تقديم أصول .2

 الدراسية. 

يكتفى بكلمة ) معادلة ( ملواد  .4

 املستويات السابقة . 
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 التحويل يف مدارس تعليم الكبريات )الصباحية( : -1

 م
الفرتة الزمنية  التحويل

 املتاحة

اجلهة 

 املنفذة

االجرا ات وشروط 

 إىل من التحويل 

7 

 انتظام

ت )تعليم الكبريا

 الصباحية(

 متوسط او ثانوي

 انتساب يف 

 )التعليم العام(

 متوسط أو ثانوي

إىل ما قبل شهر 

من اختبار الفصل 

 الدراسي األول

 إدارة املدرسة

 

إقرار خطي من ولي األمر   

 باملوافقة .

 معادالت  دليل حسب) 

 أنظمة بني االنتقال

 والتحويل الثانوي التعليم

 (مساراته بني

 

 أسبوعان

من بداية الفصل 

 الدراسي الثاني

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول

 

2 

 انتساب

 أو ثانوي متوسط

 انتظام

)تعليم الكبريات 

 الصباحية(

 أو ثانوي متوسط

 أسابيع 4

من بداية العام 

 الدراسي

 إدارة املدرسة

 

إقرار خطي من ولي   

 األمر باملوافقة .

معادالت )حسب دليل   

 االنتقال بني أنظمة

التعليم الثانوي والتحويل 

 (بني مساراته

 أسبوعان

من بداية الفصل 

 الثاني

إدارة/قسم 

االختبارات 

 والقبول
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 توجيهات خاصة باحتساب املعدل الرتاكمي للمحولني إىل النظام الفصلي : 

 يف قبــوهلم يــتم أخــرى ثانويــة تعلــيم أنظمــة مــن الفصــلي للنظــام اةــولني الطــالب

 : التالي النحو على معدهلم احتساب ويتم الفصلي النظام

 حتديـد  ثـم  ومـن   الدراسـية  للمـواد  معادلـة  عمـل  يـتم  املقـررات  نظـام  مـن  القادمني .7

 إن التعثـر  مـواد  حتديـد  مـع  الطالـب  به يلتح  أن يستح  الذي الدراسي املستوى

 وبــنفس عليهــا حتصــلوا الــيت درجــاتهم علــى بنــا  معــدهلم احتســاب ويــتم  وجــد

 السـنوات  علـى  املعـدل  توزيـع  حيـث  من الفصلي النظام طالب مع املتبعة يقةالطر

 .الدراسية

 اململكـة  خـارج  مـن  والقـادمني  العلميـة  كاملعاهـد  املقـررات  نظـام  غري من القادمني .2

 اعتمـــاد بعــد  معهـــم التعامــل  يــتم  فهـــؤال  الثــانوي  التعلــيم  أنظمـــة مــن  وغريهــم 

 الطالـب  بـه  يلتحـ   أن يسـتح   ذيالـ  الدراسـي  املسـتوى  حتديـد  السابقة وثائقهم

 اعتبـاراً  معـدهلم  احتسـاب  ويـتم  السابقة املستويات ملواد معادلة بكلمة واالكتفا 

 للنظــام املنــتقلني علــى ذلــك ينطبــ  ال بأنــه علمــًا  بــه التحــ  الــذي املســتوى مــن

 علـى  السـاب   اإلجـرا   تطبيـ   حبقهـم  يـتم  حيـث  السـادس  املستوى بداية الفصلي

 وعلــى   اخلــامس املســتوى مــواد لــه تعــادل ال بينمــا   فقــط(  3  4 2  7 ) املســتويات

 املعـــدل احتســاب  ويبــدأ  درجــة  777 مــن  املســـتوى هــذا  مــواد  يف خيتــرب  أن الطالــب 

 .اخلامس املستوى من اعتبارًا
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 رابعالفصل ال

 شروط وضوابط قبول الطالب غري السعوديني
 

 *دارس احلكومية واألهليةضوابط قبول الطالب غري السعوديني يف املأواًل: 

يقبل أبنا  غري السـعوديني وفـ  النسـبة الصـادرة بقـرار يلـس الـوزرا  ذي الـرقم          .7

% للمراحـــل الـــثالث. ويعمـــل بهـــا علـــى مســـتوى  75هــــ اةـــددة بــــ 4/5/7374يف  35

املنطقة أو اةافظة على أال يرتتب على ذلك زيادة يف عدد املعلمني أو الفصـول    

اســــتئجار مبــــان إضــــافية   ويســــتثنى مــــن هــــذ  النســــبة  أبنــــا  وال يرتتــــب عليــــه 

السعوديات من آبا  غري سعوديني   وأبنا  مواطين دول يلس التعاون اخلليجي 

للبطاقات ذات اخلمس سنوات ومـن يف حكمهـم     ونوأبنا  القبائل النازحة احلامل

ــون البطا      ــذين حيملـــ ــيني الـــ ــا  الدبلوماســـ ــة   وأبنـــ ــة اليمنيـــ ــا  اجلاليـــ ــة وأبنـــ قـــ

 الدبلوماسية.

ومــن   إذا تـوافرت شــواغر باملدرسـة بعــد االنتهــا  مـن تســجيل الطـالب الســعوديني      .2

يعامـــل معاملـــة الســـعوديني فتـــتم مفاضـــلة غـــري الســـعوديني عـــن لـــديهم إقامـــة  

نظامية سارية املفعول على املقاعد الشـاغرة   وأمـا الصـفو  األول مـن املـرحلتني      

ل مع بداية اختبار الدور الثاني بعد االنتها  مـن  املتوسطة والثانوية فيكون القبو

وحجــز مقاعـد للمكملــني    ترحيـل الطــالب السـعوديني النــاجحني يف الـدور األول    

 منهم.  

 
_______________________________________ 

*
 وغـري  للسـعوديني  الدراسـية  الوثـائ   معادلـة  إجـرا ات  علـى  لالطالع( الثانية الطبعة) املعادالت دليل إىل الرجوع يتم

 دولة لكل التعليمي السلم حسب النقل لصفو  السعوديني
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تكــون مفاضــلة غــري الســعوديني علــى املقاعــد املتبقيــة الشــاغرة حســب األولويــات      .4

 التالية :

أبنــا  املتعاقــدين مــع القطــاع احلكــومي املقــيمني باململكــة املســجلني يف العــام  - أ

 . لية للمولودين باململكةة  واألفضالدراسي الساب  باملدارس احلكومي

الطالب املستجدون من أبنا  املتعاقدين مـع القطـاع احلكـومي اةولـون مـن       - ب

 املدارس األهلية. 

يف حالــــة وجــــود مقاعــــد شــــاغرة وفــــ  النســــبة اةــــددة يــــتم تســــجيل أبنــــا    - ت

املتعاقــدين مــع القطــاع اخلــال وتطبــ  علــيهم األولويــات املطبقــة علــى أبنــا     

 ع احلكومي.  املتعاقدين مع القطا

تطب  شـروط القبـول واملعـادالت علـى الطالـب   وعليـه أن يقـدم وثائقـه الدراسـية           .3

تهـا وقبولـه يف الصـف    حصل عليها مـن اخلـارج لتـتم معادل    األصلية املطلوبة اليت

 املناسب.

 :للدارسني يف اخلارج الوثائ  املطلوبة للقبول بالصفو  الدراسية  .5

 ةيالوثائ  الدراس الصف الدراسي

املرحلة االبتدائية   والصف األول 

 الصف األول الثانوياملتوسط و
 آخر وثيقة دراسية

 الصف الثاني متوسط
 وثيقة الصف السادس االبتدائي

 وثيقة الصف األول املتوسط     

 الصف الثالث متوسط
 وثيقة الصف السادس االبتدائي

 وثيقة الصف الثاني املتوسط     

 الصف الثاني الثانوي
 يقة الصف الثالث املتوسطوث

 وثيقة الصف األول الثانوي       

 الصف الثالث الثانوي
 وثيقة الصف الثالث املتوسط

 ي الثانوينوثيقة الصف الثا       
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 مالحظات هامة :  

أن تكــون الوثــائ  الدراســية مصــدقة مــن اجلهــة التعليميــة يف بلــد القــدوم ووزارة        - أ

 امللحقية الثقافية .اخلارجية و السفارة السعودية أو 

مــن لديــة انقطــاع عــن الدراســة يلزمــه إحضــار إفــادة رءيــة مصــدقة مــن اجلهــة   - ب

القدوم أو إقرار من ولي األمر يفيد عدم حصـوله علـى أي مؤهـل     يف بلدالتعليمية 

 دراسي خالل فرتة االنقطاع.

يشرتط إحضـار أصـل اسـتمارة نهايـة التعلـيم األساسـي للطـالب املصـريني الـذين           .3

  أو أصـــل بيـــان بـــدرجات طالـــب يف امتحـــان ون االلتحـــاق باملرحلـــة الثانويـــةغبـــير

شــهادة إمتــام مرحلــة التعلــيم األساســي أو أصــل مســتصرج رءــي لبيــان النجــا              

أو أصل إخطار بنتيجة طالب يف امتحان شهادة إمتـام مرحلـة التعلـيم األساسـي       

ة خبـتم شـعار اجلمهوريـة مـع     بعد اعتمادها من قبل وزارة الرتبية والتعليم املصري

 وزارة اخلارجية املصرية و القنصلية السعودية .      صديقاتت

 الطالــب الــذي حيمــل شــهادات لصــفو  النقــل الثــانوي مــن أي ختصصــات مهنيــة  .1

وينظــر يف قبولــه يف الصــف املناســب بعــد معادلــة آخــر باملرحلــة الثانويــة ال تعــادل  

 .دة تثب  النجا  يف التعليم العامشها

أو الثانويـة    يسمح ألي طالب حصل على مؤهل نهاية املرحلة الثانوية العامـة   ال .8

 .املهنية مبصتلف ختصصاتها ببعادة الثانوية العامة يف اململكة

ــيهم هــذ  الشــروط        .4 أومــن مل تتــوافر هلــم مقاعــد      يــتم حتويــل مــن ال تنطبــ  عل

هم مــع  شــاغرة إىل املــدارس األهليــة بعــد التأكــد مــن انطبــاق شــرط الســن علــي         

جتنــب حتويلــهم مــن املــدارس األهليــة إىل املــدارس احلكوميــة بعــد انتهــا  الفصــل   

ألن قبوهلم باملدارس احلكومية خيضع هلذ  الضوابط وإجـرا ات    الدراسي األول 

ــى املقاعـــ   ــلة علـ ــي    املفاضـ ــام دراسـ ــل عـ ــة كـ ــاغرة يف بدايـ ــة   د الشـ ــًا للعدالـ حتقيقـ

 واملساواة بني اجلميع.
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وتعلــيم الكــبريات الطــالب غــري الســعوديني يف املــدارس الليليــة   ثانيــًا: ضــوابط قبــول

  :واالنتساب يف املدارس احلكومية

 :  وتعليم الكبريات قبول الطالب غري السعوديني يف املدارس الليلية-أ

الــواردة يف ) تطبــ  الضــوابط اخلاصــة بقبــول الطــالب الســعوديني يف املــدارس الليليــة  

ري الســعوديني حســب ضــوابط كــل مرحلــة   ويضــا   الطــالب غــ علــى( الفصــل األول 

 : إليها

ــعوديني     .7 ــري السـ ــالب غـ ــول الطـ ــتم قبـ ــة  يـ ــة الليليـ ــةللدراسـ ــطة يف  يف املرحلـ املتوسـ

فيقبــل  احلكوميــة فقــط   أمــا يف مراكــز حمــو األميــة     األهليــة الليليــة املــدارس 

  وال الدارســون مــن أي جنســية دون حتديــد أي نســبة يف حــال تــوافر أمــاكن هلــم     

عتــد بفــتح املركــز إذا مل يكــن بــه العــدد األدنــى اةــدد للقبــول مــن الدارســـني           ُي

 .  السعوديني

ملكــة شــرط أن اإلقامــة فصــلني دراســيني بامل أمــر أو ولــي   تشــعر املدرســة الطالــب  .2

  وأن إثبــات ذلــك يتطلــب منــه التســجيل عــرب رابــط    أســاس ألحقيتــه بالتســجيل 

 م  " أبشر " وتعهد  بذلك .البوابة اإللكرتونية لوزارة الداخلية نظا

وطباعـة بيانـات إثبـات      أو ولـي أمـر  بالـدخول علـى نظـام " أبشـر"         يقوم الطالـب   .4

وإقامتــــه باململكــــة خــــالل العــــام الدراســــي الــــذي تقــــدم فيــــه وتقــــدنها    دخولــــه 

 للمدرسة.

املدرســة الطــالب الــذين يثبــ  عــدم إقــامتهم يف اململكــة فــورًا قبــل         قائــديســتبعد  .3

وكذلك قبل اختبار الفصل الدراسي الثاني عـدا    صل الدراسي األولاختبار الف

 تتجاوز أسبوعني وحنو ذلك. طرتهم ظروفهم للسفر مدة قصرية الالذين اض
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 طري  االنتساب :   نقبول الطالب غري السعوديني ع-ب

يتم قبول الطالب املنتسبني  غري السعوديني يف صفو  املرحلتني املتوسطة والثانوية 

  ويضـا    الـواردة يف الفصـل األول   قًا لضوابط قبول الطـالب املنتسـبني السـعوديني   وف

 إليها :

أو ولــي أمــر  بالــدخول     يقــوم الطالــب ) غــري الســعودي ( الــذي يرغــب االنتســاب      .7

وإقامتـه باململكـة خـالل العـام       وطباعـة بيانـات إثبـات دخولـه       على نظام " أبشـر"  

ــارات الفصـــلني   وتقـــدن  الدراســـي الـــذي تقـــدم فيـــه   ها للمدرســـة قبـــل بـــد  اختبـ

 الدراسيني األول والثاني بأربعة أسابيع.

املدرســة الطــالب الــذين يثبــ  عــدم إقــامتهم يف اململكــة فــورًا قبــل         قائــديســتبعد  .2

وكذلك قبل اختبار الفصل الدراسي الثاني عـدا    اختبار الفصل الدراسي األول

 تتجاوز أسبوعني. طرتهم ظروفهم للسفر مدة قصرية الالذين اض

ــى الطالــب غــري الســعودي        .4 ــه أن يقــدم    تطبــ  شــروط القبــول واملعــادالت عل وعلي

 وثائقه الدراسية األصلية املطلوبة لتتم معادلتها وقبوله يف الصف املناسب.

الطالــب الــذي حيمــل شــهادات لصــفو  النقــل الثــانوي مــن أي ختصصــات مهنيــة   .3

ولــه يف الصــف املناســب بعــد معادلــة آخــر باملرحلــة الثانويــة ال تعــادل  وينظــر يف قب

 شهادة تثب  النجا  يف التعليم العام حسب التعليمات املنظمة لذلك.

 

 

 

 



41 
 

 امسالفصل اخل

 شروط وضوابط قبول الطالب ذوي احلاالت اخلاصة
 : : قبول الطالب املتأخرين عن أول العام أواًل

 :املرحلة االبتدائية-

تقـويم الطالـب ومـذكرتها التفسـريية وقواعـدها      يقبل الطالب وف  مـا ورد يف الئحـة   

التنفيذية  على أن تتم معاجلة تقييمه وف  ما ورد يف الفصـل السـابع عشـر مـن دليـل      

نظـــم االختبـــارات )معاجلــــة حـــاالت االنقطــــاع( أمـــا الطــــالب الـــراغبني بالتحــــاق يف      

/ إدارة املـدارس املطبقـة للـربامج الدوليـة أو املـدارس األجنبيـة فعلـيهم مراجعـة مكتــب        

التعليم األهلي ملعاجلة وضع كل طالـب وفقـًا للمـنهج املطبـ  باملدرسـة الـيت يلتحـ         

 .بها

 :املرحلتان املتوسطة والثانوية-

    قبيــل اختبـارات الفصـل الدراســي األول   يـتم قبـول وثـائ  الطالــب القـادم مـن اخلـارج       

ــًا وحتتســـب  نتيجـــة دراســـته يف ا    أو يف بدايـــة الفصـــل الدراســـي الثـــاني  خلـــارج جناحـ

  بغــ  النظــر عــن حمصــلة درجــات املــواد   ة يف الفصــل الدراســي األول كــامالً باملعادلــ

ــا يدرســـه يف الفصـــل الدراســـي الثـــاني حســـب      ــائي فيمـ ــا  النهـ الدراســـية ويكـــون النجـ

الواجــب توفرهــا لقبــول وثيقــة الفصــل الدراســي األول للقــادم مــن     واآلليــاتالشــروط 

 ظمًا يف الفصل الدراسي الثاني وهي :اخلارج لغرض إكمال الدراسة منت

 تعبئة النموذج املوحد من قبل املدرسة مرفقًا به : .7

ـــ  أصـــل الوثيقـــة معتمـــدة مـــن اجلهـــة التعليميـــة ومصـــدقة مـــن امللحـــ  الثقـــايف     أ ــ

الســعودي يف البلـــد الصــادرة منـــه الوثيقــة أو الســـفارة الســعودية يف حالـــة عـــدم     

ــيج ف    ــا دول اخللــ ــة  أمــ ــة ثقافيــ ــود ملحقيــ ــة   وجــ ــن اجلهــ ــديقها مــ ــى بتصــ يكتفــ

 التعليمية.
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 ترمجة معتمدة للوثيقة إذا كان  صادرة بلغة أخرى غري العربية.ب ــ 

  ووفقـًا للسـلم التعليمـي    ف الساب  على أن يكون ناجحًا منهإرفاق وثيقة الصج ــ 

 .اململكة وشروط القبول واملعادالتب

أو قـدم مـن دول خيتلـف      ملـة  إذا مل تكن وثيقتـه الفصـلية الـيت تقـدم بهـا مكت     د ــ 

نظــام الفصــول الدراســية بهــا  فيجــب إرفــاق إفــادة معتمــدة بــأن دراســته قــد متــ   

وأن الطالـب قـد أ  مـا ال يقـل عـن عشـرة         واإلقامة يف بلـد الدراسـة     باالنتظام 

 أسابيع دراسية.

ا ومـ   أو الدراسـة يف ختصصـات مهنيـة      أن ال تكـون الدراسـة بنظـام االنتسـاب     هـ ـــ  

 أو معاهد اللغات.   دورات تدريبية أو  أو الدراسة عن بعد  يف حكمها 

  اهلد  من املعادلة إكمال الدراسة يف صفو  املرحلتني املتوسـطة والثانويـة   و ــ 

ــي     و ــيم األساســ ــة التعلــ ــتمارة نهايــ ــل اســ ــار أصــ ــار املصــــري إحضــ يشــــرتط يف املســ

 للمرحلة املتوسطة.

وترصـــد يف نظـــام نـــور   لشـــروط املوضـــحة أعـــال  يـــتم إجـــرا  املعادلـــة املســـتوفية ل .2

ــة كلمــــة ) ــل الدراســــي األول   معادلــ ــل    ( للفصــ ــات الفصــ حبيــــث حتتســــب درجــ

 ( درجة.777الدراسي الثاني من )

لـــزم باختبـــار وي  مـــن مل يســـتوِ  الشـــروط الســـابقة ال تعـــادل وثيقتـــه يف النظـــام  .4

 . ( كمنتسب ) /املستوىالفصل الدراسي األول

رى لـه معادلـة للفصـل األول ــــ يف املرحلـة املتوسـطة ــــ ويكمـل يف         الطالب الذي جت .3

مقـــرر الفصـــل  خيتـــرب الـــدور الثـــاني يفأي مـــادة خـــالل الفصـــل الدراســـي الثـــاني  

 الدراسي الثاني فقط. 
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  *: قبول الطالب املنقطع عن الدراسةثانيًا 

ودة للدراســة أو ولــي أمــر  للمدرســة الــيت انقطــع منهــا ويطلــب العــ       يتقــدم الطالــب   

وذلك مع بداية العام الدراسي  أما إذا كان االنقطاع أكثـر مـن عـام فعليـه مراجعـة      

إدارة/قسم االختبارات والقبول/مكتب التعليم للتأكد من عدم إكماله للمرحلة يف 

ــام نــــور   ــاق    نظــ ومراجعــــة مكتــــب/ إدارة التعلــــيم األهلــــي يف حــــال الرغبــــة يف االلتحــ

 ويقبل الطالب وف  الضوابط التالية : امج الدولية   باملدارس األجنبية أو الرب

أو إفادة يوضح فيها أسباب االنقطـاع   ومدتـه مـع      يقدم الطالب استمارة انقطاع  .7

إرفــاق آخــر شــهادة حصــل عليهــا معتمــدة  للتحقــ  مــن عــدم حصــوله علــى مؤهــل  

 أعلى من الصف الذي يرغب االلتحاق فيه.

 شروط القبول .   إحضار مجيع وثائقه الدراسية وف   .2

 .يدرس فيهمع سن القبول بالصف الذي  متوافقًاأن يكون عمر   .4

أال يتعــارض قبــول الطالــب مــع قــرارات عقوبــة ســلوكية صــدرت حبقــه   و ينتفــي    .3

 هذا الشرط بعد انتها  مدة العقوبة اةددة يف القرار.  

 يف حــال قبــول الطالــب املنقطــع عــن طريــ  االنتظــام   يؤخــذ عليــه إقــرار خطــي         .5

ثم حيفظ مبلفـه   ويف حالـة      بالتزامه باحلضور واالنتظام   ويوقع من ولي أمر 

عــدم انتظامــه باملدرســة  يــتم الرفــع إلدارة /لقســم االختبــارات والقبــول/ مكتــب         

التعلــيم بتحويلــه للدراســة الليليــة أو عــن طريــ  االنتســاب وفــ  شــروط القبــول       

 املتعلقة به.

 لفصلي يعامل وف  ما يلي:أما الطالب املنقطع يف النظام ا .3

 منقطع بعد املرحلة املتوسطة وهم قسمان:: أواًل

مـــن تقـــدم للدراســـة بدايـــة العـــام الدراســـي فيـــتم قبولـــه حســـب ضـــوابط القبـــول     .7

  .للمرحلة الثانوية
___________________________________________________ 

 (.االنقطاع حاالت معاجلة) عشر السابع الفصل اتاالختبار ونظم دليل يف الواردة التعليمات على االطالع*
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من تقدم للدراسة يف منتصف العام فيتم قبوله حسـب ضـوابط القبـول للمرحلـة      .2

درجة سوا  مـع اختبـار الـدور الثـاني      777مواد املستوى األول من  الثانوية وخيترب

ن للمستوى األول أو يدرس بعضها يف الفصل الصيفي أو خيتربها مع املتعثـرين إ 

 .لالنتقال إىل املستوى الثالث كان مستحقًا

 منقطع بعد أن درس جز  من املرحلة الثانوية وهم قسمان : :ثانيًا

منقطع من النظام السنوي الساب  وهذا قد   إيضا  آلية التعامل معه يف  .7

  .الئحة املعادالت

 منقطع من النظام الفصلي وهم قسمان : .2

ـــ  يف حكــم الراســب يف مجيــع مــواد املســتوى    منقطــع لفصــل دراســي واحــد فهــذا   أ ـ

  .درجة 777الذي انقطع عنه وخيترب يف املواد من 

 .منقطع لفصلني دراسيني متتاليني فهذا يكمل دراسته من حيث انقطعب ــ 

 

 املؤق  : للنقل : القبول ثالثًا

يتقدم ولي أمر الطالب إىل مدرسة ابنه يف مقر إقامته الدائمة بطلب السـما  لـه    .7

) كاحلالـــة  راســـة يف مكـــان إقامتـــه املؤقـــ  ويرفـــ  بطلبـــه مـــا يثبـــ  انتقالـــه بالد

وتقـوم املدرسـة اةـول    (   امؤقـ  لعمـل ولـي األمـر و مـا شـابههم       العالجية أو نقـل 

 منها بتعبئة املعلومات اخلاصة بالطالب.

أو األهليــة القريبــة    يقبـل الطالــب قبــواًل مؤقًتــا ضــمن طـالب املدرســة احلكوميــة   .2

 سكنه ما أمكن.من مقر 

يبقى امللف الدراسي )الورقي( للطالب مبدرسته اةـول منهـا  وحيـتفظ مبقعـد       .4

فيهــا إىل حــني عودتــه مــع ضــرورة حتويــل امللــف اإللكرتونــي للطالــب يف نظــام نــور   

 إىل املدرسة املنتقل إليها مشفوعًا ببطاقة النقل املؤق .
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تقــوم املدرســة اةــول إليهــا    بعــد انتهــا  مــدة اإلقامــة املؤقتــة لــولي أمــر الطالــب        .3

الطالـب ببعـادة امللـف اإللكرتونــي مـن خـالل نظـام نــور إىل مدرسـته األصـلية بعــد         

 إدخال النتيجة اليت حصل عليها.

تتابع املدرسة اةول منها عودة الطالب مباشرة خـالل مـدة ال تتجـاوز ثالثـة أيـام       .5

 من تاريخ انفكاكه  تالفيًا للتسرب والغياب.

منعـتهم ظـروفهم املرضـية مـن أدا  االختبـارات مـن خـارج املنطقـة          الطالب الـذين  .3

ــا ورد        ــ  مـ ــاراتهم وفـ ــم اختبـ ــرى هلـ ــة جتـ ــة أو املزمنـ ــة الطارئـ ــاالت العالجيـ كاحلـ

 بالفصل اخلامس عشر من دليل نظم وإجرا ات االختبارات .

 :: قبول طـالب دار املـالحـظة االجتـماعية/دار رعاية الفتيات رابعًا

الطالبــة يف دار املالحظــة/دار رعايــة الفتيــات  نتهــا  إقامــة الطالب/ حــال قــرب ايف .7

الــدار يف املنطقة/اةافظــة خطابــًا مرفقــًا بــه التقريــر املعــد مــن قبــل      قائــديرفــع 

املدرسة امللحقة بالدار عن احلالة إىل إدارة التعلـيم باملنطقـة /اةافظـة موضـحًا     

القضـية  وذلـك قبـل إطـالق سـرا        فيه املدة اليت أمضاها الطالب يف الدار   ونـوع 

الطالـــب خبمســـة عشـــر يومـــًا علـــى األقـــل   لتـــتمكن جلنـــة القضـــايا ببدارة/قســـم   

التوجيــه واإلرشــاد مــن دراســة حالتــه واختــاذ الــالزم حيــال متكينــه مــن العــودة إىل    

 مواصلة الدراسة.  

 وقبول الطالب منتظمًا.  املدرسة ملناقشة احلالةقائد مع  الدارقائد يتواصل  .2

يعــد تقريــر ســري حبالــة الطالــب علــى أن يتضــمن توصــية مبتابعــة الطالــب مــن        .4

 عدمه.

الطالبــة مــن االنتظــام بالدراســة بعــد انقضــا  فــرتة بقائــه يف دار        الطالب/ نكــن .3

 املالحظة/دار رعاية الفتيات خالل الفصل الدراسي.

 السرية التامة حلاالت الطالب. .5



46 
 

 :خالفات أسرية الطالب يف حالة وجودأو نقل : قبول خامسًا 

 األحكام الشرعية هلا قوة النفاذ وال جيوز جتاوزها. .7

ــا أن     .2 ــا طاملـ ــة الـــيت يـــدرس بهـ يبقـــى ملـــف الطالـــب الـــورقي واإللكرتونـــي يف املدرسـ

اخلالفات األسرية مل حيسمها القضا  والطالب مسـتمر باحلضـور   أمـا يف حالـة     

فيـتم نقـل   (  أخـرى  من قضـايا أسـرية   ) خلالفات أسرية وما شابههاغياب الطالب 

يف نفس املقر الذي يسـكن فيـه سـوا  أكـان مـع      ملفه إلكرتونيًا إىل مدرسة أخرى 

 وال توضع أمام نقله أي معوقات.   األب أو األم

تتــولي املدرســتان التنســي  بينهمــا إلكرتونيــًا الســتكمال متطلبــات النقــل ويبقــى      .4

تمكن أحـد األبـوين مـن    الطالب على وضعه باملدرسـة الـيت   نقلـه إليهـا إىل أن يـ     

استصــدار صــك واليــة خيــول لــه احلــ  باملطالبــة بنقــل امللــف الــورقي للمدرســة         

أو عودة الطالب إىل مدرسته األصلية   أما يف حالة زوال اخلالفات بـني    اجلديدة 

ــف      ــل امللـ ــى نقـ ــًا علـ ــا خطيـ ــوين وموافقتهمـ ــي أو  األبـ ــورقي االلكرتونـ ــادة   الـ أو إعـ

 منها فيتم حتقي  رغبتهما. الطالب للمدرسة املنقول

حجــز ملــف الطالــب مــن قبــل أحــد األبــوين ال يعيــ  قبولــه بعــد نقلــه مــن املدرســة   .3

املنقول منها ألن النقل اإللكرتوني يعترب مسـوغًا لقبولـه علـى أن يفـتح لـه سـجل       

ورقـي يف املدرسـة ويسـتمر معـه طيلـة وجـود  فيهـا إذا مل يبـادر ولـي األمـر بتســليم           

ــال امللـــف ــا الطـ ــة للـــربامج       أمـ ــدارس املطبقـ ــة واملـ ــدارس األجنبيـ ب امللـــتحقني باملـ

 .  الدولية فعليهم مراجعة مكتب/ إدارة التعليم األهلي قبل النقل اإللكرتوني

يسـمح بنقـل الطالـب إىل مـا قبـل نهايــة العـام الدراسـي بأسـبوعني وترصـد وتعلــن           .5

ــة صــدور       ــه النهائيــة يف املدرســة الــيت انتقــل إليهــا إاليف حال حكــم قضــائي   نتيجت

خيول ألحد األبوين املطالبة بعودة الطالب إىل مدرسته السابقة قبل االختبـارات  

النهائيــة   وال مــانع مــن تســليم امللــف الــورقي لــألب أو األم ويؤخــذ علــى املســتلم         
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  وتسليمه للمدرسة املنقـول إليهـا خـالل مهلـة ثالثـة أيـام         تعهد باةافظة عليه 

 يد الرءي للمدرسة اليت انتقل إليها.وإذا تعذر ذلك يرسل بالرب

املطالبات والدعاوى الناجتة عن االعـرتاض علـى نقـل الطالـب الـذي   نقلـه إىل        .3

مدرسة أخـرى   ملصـلحته الرتبويـة واالجتماعيـة بسـبب اخلالفـات األسـرية إذا مل        

ــيم      ــم املصــــتص يف إدارة التعلــ ــع أصــــحابها تتــــوىل اإلدارة/القســ ــويتها مــ ــتم تســ يــ

 جهــة االختصـال بــبدارة التعلــيم باملنطقة/اةافظـة للتعامــل معهــا   إحالتهـا إىل 

مبــــا تقضــــي بــــه األنظمــــة خاصــــة حــــاالت التعنيــــف األســــري أو الــــيت تصــــل إىل   

 التهديدات ملنسوبي املدارس.

ومن يف وأصحاب املعامالت يف اللجنة املركزية قبول أبنا  القبائل النازحة 

 :  حكمهم

 سب احلاالت التالية :يتم التعامل معهم ح

 وأصــــحاب املركزيــــة اللجنــــة يف املعــــامالت وأصــــحاب النازحــــة القبائــــل أبنــــا  .7

 .الطالب فيها املضا  النظامية البطاقة من صورة حيضرون املشاهد

إذا كان والد الطالب حيمـل البطاقـة ذات اخلمـس سـنوات والطالـب غـري مضـا          .2

تهيـة   ويطالـب ببثبـات بنـوة     بها فيسجل رقم بطاقة ولي األمر حتى لو كانـ  من 

ــد أو      مـــن اةكمـــة الشـــرعية أو أصـــل شـــهادة تبليـــغ الـــوالدة مـــن مستشـــفى معتمـ

ــهادة شـــ  ــدة   بشـ ــن العمـ ــة مـ ــرفني خمتومـ ــرطهود ومعـ ــد   ةأو الشـ ــافة إىل عقـ باإلضـ

ــا    ويســـجل الطالـــب بعـــد التحقـــ  مـــن تطـــاب  األءـــا  يف شـــهادة املـــيالد      النكـ

 السن حسب املتبع. وإثبات األب  مع مالحظة أهمية حتديد

 علـــيهم املكرمـــة مكـــة أو   جـــازان أو عســـري  منطقـــة إلمـــارة التابعـــة القبائـــل أبنـــا  .4

 ســفر جــواز لديــه ومــن يتبعونهــا  الــيت املنطقــة إمــارة مــن رءــي تعريــف إحضــار
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 املنطقـة  إمـارة  مـن  رءـي  تعريـف   إحضـار  عليـه  جنـران  إمـارة  ويتبع فقط سعودي

 مــن الداخليــة وزارة مــن يــرد مــا وفــ  معهــم مــلالتعا ضــرورة مــع اجلــواز جانــب إىل

 .والقبول االختبارات قسم/إدارة مراجعة بعد اجلانب هذا يف تعليمات

الطالــب الــذي لــدى ولــي أمــر  معاملــة حتــ  اإلجــرا  للحصــول علــى اجلنســية            .3

السـعودية يطالـب ولـي األمـر مبـا يثبـ  ذلـك مـن األحـوال املدنيـة  علـى أن يكــون            

واضــحة عــن الطالــب  وحتجــز نتيجــة الطالــب وشــهادته    حمتويــًا علــى معلومــات  

 الدراسية يف نهاية العام حتى إحضار املستند الذي يثب  هويته.

 وتلتزم املدرسة بتعبئة بيانات الطالب كاملة يف نظام نور   وتشمل :

 .االسم رباعيًا 

 تارخيه. _مكان امليالد 

     قبـول الصـادر مـن     أو إدخـال رقـم خطـاب  ال    رقم الوثيقـة الـيت حيملـها الطالـب

 .إدارة/قسم االختبارات والقبول

 وتارخيها _رقم وثيقة الوالد .   

 تارخيها. _نوع الوثيقة اليت حيملها الطالب 

 تارخيها _نوع الوثيقة اليت حيملها الوالد   . 

  تارخيها _رقمها _الوثيقة اليت حتملها األم _اسم األم .  

 .إرفاق مستند القبول 
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 السادسالفصل 

 ملدارس املطبقة للربامج الدولية واألجنبيةا

املدارس احلكومية  إىلاملطبقة للربامج الدولية دارس املحتويل الطالب من 

 واألهلية

 )يكون على فرتتني(:املرحلة االبتدائية أواًل : 

 : إذا توفرت الشروط التالية )قبل تقويم الفرتة األوىل ( الفصل الدراسي األول .7

 قة من ولي األمر.إقرار خطي باملواف .أ

 التعليم األهلي.   إدارة/ مكتبمن  املصدقة توفر الوثائ  الدراسية األصلية .ب

إذا كانــ  وثــائ  الطالــب الســابقة مــن خــارج اململكــة جيــب أن تكــون معتمــدة        .ج

 .ومصدقة حسب األصول 

 رط السن النظامي للقبول.انطباق ش .د

 :( األوىل قبل تقويم الفرتةالفصل الدراسي الثاني ) .2

 : تتصذ اإلجرا ات التالية (7) مع ما سب  من شروط يف رقم

 أسباب وجيهة تقتنع بها إدارة/قسم االختبارات والقبول ببدارة التعليم. .أ 

 أن يتم التحويل خالل األسبوعني األولني من بداية الفصل الدراسي. .ب 

املهـــارات للمـــواد الدراســـية الـــيت حتصـــل عليهـــا مبـــا  الـــدرجات/ يـــتم احتســـاب .ج 

 .  املدارس احلكومية واألهليةيقابلها يف مواد 

  )يكون على فرتتني(:توسطة ة املاملرحلثانيًا : 

 الفصل الدراسي األول. 7

 ذا توفرت الشروط التالية :إ 

 . راسيالد العام بداية من أسابيع ثالثة أن يتم التحويل خالل .أ 

 إقرار خطي باملوافقة من ولي األمر. .ب 
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  املصدقة من مكتب/ إدارة التعليم األهلي.توفر الوثائ  الدراسية األصلية   .ج 

 انطباق شرط السن النظامي للقبول. .د 

  الفصل الدراسي الثاني .4

 : إذا توفرت الشروط التالية       

 .الدراسي الفصل بداية من األولني األسبوعني أن يتم التحويل خالل .أ

 أسباب وجيهة تقتنع بها إدارة/قسم االختبارات والقبول ببدارة التعليم. .ب

ول ومعادلة وثائ  القادمني من اخلارج نهاية الفصـل  حسب ضوابط قبيعامل  .ج

 .الدراسي األول 

 :املرحلة الثانويةثالثًا :    

ملســارات با ) وملــدة ثالثـة أســابيع (  دراسـي العــام اليـتم حتويــل الطالـب مــع بدايـة    

ــانوي      حســب مــا ورد بــدليل معــادالت   املتــوفرة  ــيم الث االنتقــال بــني أنظمــة التعل

 املصــدقة  بعــد التحقــ  مــن الوثــائ  الدراســية األصــلية والتحويــل بــني مســاراته

 من إدارة/قسم التعليم األهلي.

 

  : واألهليةاحلكومية دارس املحتويل الطالب من مدارس التعليم األجني إىل 

 فرتتني(:أواًل : املرحلة االبتدائية )يكون على 

 .الفصل الدراسي األول )قبل تقويم الفرتة األوىل ( إذا توفرت الشروط التالية :7

 إقرار خطي باملوافقة من ولي األمر.-أ

 التعليم األهلي.  مكتب/ إدارة توفر الوثائ  الدراسية األصلية املعتمدة من -ب

 انطباق شرط السن النظامي للقبول.-ج

اجتيــاز اختبــار حتديــد املســتوى للطالــب اةــول يف مــواد الرتبيــة اإلســالمية      -د

 واللغة العربية واالجتماعيات . 
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 :(قبل تقويم الفرتة األوىلاسي الثاني )الفصل الدر -2

 تتصذ اإلجرا ات التالية:  (7)مع ما سب  من شروط يف رقم

 أسباب وجيهة تقتنع بها إدارة/قسم االختبارات والقبول ببدارة التعليم.-أ   

 أن يتم التحويل خالل األسبوعني األولني من بداية الفصل الدراسي.-ب

 املهارات للمواد الدراسية اليت حتصل عليها مبا  يتم احتساب الدرجات أو-ج       

 يقابلها يف مواد التعليم العام.               

  ثانيًا : املرحلة املتوسطة )يكون على فرتتني(:

 إذا توفرت الشروط التالية : . الفصل الدراسي األول7

 . الدراسي العام بداية من أسابيع ثالثة أن يتم التحويل خالل .أ 

 املوافقة من ولي األمر.إقرار خطي ب .ب 

 التعليم األهلي.  مكتب/ إدارة من  صدقةتوفر الوثائ  الدراسية األصلية امل .ج 

 انطباق شرط السن النظامي للقبول. .د 

 اجتياز اختبار حتديد املستوى للطالب اةول يف مواد الرتبية اإلسالمية  . هـ     

 واللغة العربية واالجتماعيات . 

 . الفصل الدراسي الثاني:2

 ( تتصذ اإلجرا ات التالية: 7مع ما سب  من شروط يف رقم )

 . لدراسيا الفصل بداية من أسبوعني أن يتم التحويل خالل  .أ 

 أسباب وجيهة تقتنع بها إدارة/قسم االختبارات والقبول ببدارة التعليم.  .ب 

ــة         .ج  ــارج نهايـ ــن اخلـ ــادمني مـ ــائ  القـ ــة وثـ ــول ومعادلـ ــوابط قبـ ــب ضـ ــل حسـ يعامـ

 .الفصل الدراسي األول 
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 ثالثًا : املرحلة الثانوية:

 يتم التحويل مع بداية العام الدراسي وملدة ثالثة أسابيع .   .7

 .  ألمرموافقة ولي ا .2

 توفر وثائ  الطالب الدراسية األصلية.   .4

 التعليم األهلي.   إدارةمكتب /الوثائ  من  تصدي  .3

اختبار حتديد مستوى للطالب يف مواد الرتبية اإلسالمية واللغـة العربيـة   اجتياز  .5

 . ت املقررة على الصف املعادل لصفهواالجتماعيا

 انطباق شرط السن.   .3

أو األهلـــي إىل املـــدارس   حتويـــل الطـــالب مـــن مـــدارس التعلـــيم احلكـــومي 

 أو املدارس األجنبية. وليةاملطبقة للربامج الد

  حــول تقــدم املدرســة شــرحًا مفصــاًل وبيانــًا واضــحًا ومتكــاماًل للطالــب وولــي أمــر    .7

 طبيعة املنهج ومتطلباته وآليات التحويل فيه قبل التحاق الطالب.

 .يشرتط موافقة ولي أمر الطالب اخلطية   .2

 تطلب مستوا  ذلك.ي ملنيشرتط وضع برنامج تأهيلي  .4

فرتة جتربـة   أو األجنييعطى الطالب اةول للمدرسة املطبقة للربنامج الدولي  .3

 . خالهلاالرتاجع لعام الدراسي حي  له ال تقل عن ثالثة أسابيع من بد  ا

املدرسـة تتـوىل    قائـد تشكل يف كل مدرسة مطبقة للربامج الدولية جلنة برئاسـة   .5

القيـام بـاإلجرا ات الالزمـة  لتحويـل الطـالب وفـ  الربنـامج املطبـ  لـديها   ومـن           

 .األهلي إدارة التعليمملكتب/ ثم إصدار التوصية ورفعها

 ى يف اللغة اإلجنليزية.جيرى للطالب اختبار حتيد مستو .3

حويـل  ويسـتكمل القبـول مـن املدرسـة  علـى أن يـتم مـع بدايـة          يتم إصـدار قـرار الت   .1

 . ( أسابيع3العام الدراسي جلميع املراحل الدراسية وملدة )
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 طبقة للربامج الدولية والعكس:املدارس املإىل  ةاألجنبي دارساملحتويل الطالب من 

 م األهلي .أن يتم التحويل عن طري  مكتب / إدارة التعلي .7

 .فقط أن يكون التحويل خالل الفصل الدراسي األول .2

 )االبتدائي  املتوسط  الثانوي(. جلميع املراحل التعليمية يتم التحويل .4

 توفر الوثائ  الدراسية األصلية املعتمدة . .3

أن يتطــاب  املــنهج الدراســي ومفرداتــه يف املدرســة األجنبيــة مــع املدرســة املطبقــة         .5

 ول منها الطالب وإليها.للربنامج الدولي اة
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 بعالفصل السا

 أحكام وقواعد عامة
   مبكر وق  يف يسجلون الذين للطالب االنتقال أو   التسجيل يف األولوية تكون .7

 اةاورة األحيا  يف القاطنني ثم املدرسة  من بالقرب يسكنون الذين والطالب

 نطاق يف تقع ليتا املدارس يف القبول إشكالية حل التعليمإدارات  وعلى هلا 

 طالب أي قبول تضمن القادم للعام قبول خطة وعمل فيه يقيمون الذي احلي

 .فيه يقيم الذي احلي نطاق يف املدرسة تقع

الطالب مـن أم سـعودية وأب غـري سـعودي يعامـل معاملـة الطالـب السـعودي بعـد           .2

 إحضار ما يثب  انتسابه ألمه السعودية . 

رحلـة املتوسـطة يف الـدور األول مهمـا كانـ       ال يسمح بنقل أي طالب مكمـل بامل  .4

املربرات إال بعد ظهـور نتيجـة الـدور الثـاني بالنجـا  أو الرسـوب   وعلـى الطالـب         

 أن خيترب الدور الثاني مبدرسته .

إدارة التعلـيم   ملدرسـة أخـرى داخـل أو خـارج     املنتقـل يف املرحلـة الثانويـة و   الطالب .3

ــة ــة اأو بد نهايـ ــاميـ ــي العـ ــار  الدراسـ ــل اختبـ ــر وقبـ ــون  التعثـ ــر  ايكـ ــار التعثـ  يفختبـ

عليهـــا ذلـــك نطبـــ  يالفرديــة الـــيت ال  االت وترفـــع احلـــ   إليهـــا املنقـــول املدرســة 

 .رة التعليمببدا القبولإلدارة /قسم االختبارات و

إذا جتــاوز الطالــب الراســب الســن األعلـــى للبقــا  يف املرحلــة االبتدائيــة تتـــوىل         .5

ن جلنـــة التوجيـــه واإلرشـــاد باملدرســـة دراســـة احلالـــة وتتصـــذ مـــا تـــرا  مناســـبًا مـــ 

ــار   أو الســـما  لـــه مبواصـــلة تعليمـــه يف    حتويلـــه للدراســـة مبراكـــز تعلـــيم الكبـ

ملتوســطة والثانويــة فيعامــل   مدرســته النهاريــة أو يف غريهــا   أمــا يف املــرحلتني ا    

 .والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب  وف  ماورد باملذكرة التفسريية
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ــة العــام الدراســي مــن الطــال       .3 ــه مــع بداي ب غــري الســعوديني مبوجــب   مــن   قبول

إقامــة نظاميــة ســارية املفعــول وانتهــى تارخيهــا خــالل أيــام الدراســة فيبقــى يف          

مدرســته حتــى نهايــة العــام الدراســي   ويبلــغ ولــي أمــر  يف حينــه بســرعة جتديــد   

اإلقامــة حتــى ال يرتتــب علــى ذلــك عــدم مواصــلة ابنــه للدراســة للعــام الدراســي   

جارية ببدارة اجلـوازات أو قضـية أخـرى مثبتـة      ستثنى من لديه معاملةيو  القادم

 . أو العدل الداخلية تيمن جهة خمتصة تتبع وزار

 .مرخصةال يقبل أي طالب حيمل وثائ  دراسية من مدارس غري  .1

ــًا تعليــ  طلــب النقــل أو عــدم املوافقــة عليــه بســبب نقــص درجــة          .8 ننــع منعــًا بات

 ليم يتضمن حجز ملفه.سلو  الطالب إال يف حالة صدور قرار من إدارة التع

الذي تعثر ولي أمر  يف سداد الرسوم الدراسية يف املدارس األهلية تنقـل   الطالب .4

ــة     ــه يف املـــدارس احلكوميـ ــور   ملواصـــلة تعليمـ ــام نـ ــًا يف نظـ ــا   بياناتـــه الكرتونيـ أمـ

فـال تنقـل      دولـي   مدرسـة مطبقـة لربنـامج    وأأجنبيـة  امللتحـ  مبدرسـة   الطالب 

ــًا   ــه إلكرتوني ــامج دولــي       بعــدإال بيانات ــة أو املطبقــة لربن ــل املدرســة العاملي أن ُترِس

ــه ولــي األمــر للمدرســة لنقــل ابنــه            كامــل ملفــه مرفقــًا بالطلــب الــذي تقــدم ب

ــبدارة التعلــيم لت قســم / إدارة االختبــارات والقبــول   ملدرســة حكوميــة إىل   د يــحدب

   .الذي يقبل به يف املدارس احلكومية  الصف الدراسي

ــز  ي .77 ــتمر حجــ ــائ الســ ــتم      وثــ ــا إىل أن تــ ــل منهــ ــيت انتقــ ــة الــ ــية يف املدرســ الدراســ

 دولــي   أواألجنبيــة أو املطبقــة لربنــامج املصالصــة املاليــة مــع املدرســة األهليــة أو 

علــى ولــي الــيت قامــ  بــاحلجز   وفــك احلجــز عــن الشــهادة الســابقة   و   اجلهــة 

أو إبــراز  تســليم نســصة مــن إثبــات املصالصــة فــور االنتهــا  مــن التســديد        األمــر

 املطبقــة لربنــامج دولــي /األجنبيــة/أصــل الشــهادة الصــادرة مــن املدرســة األهلية 

للمدرسـة الــيت انتقــل إليهــا كبثبــات للمصالصـة املاليــة   لكــي حتــتفظ بنســصة   

 .منها   وفك احلجز عن شهاداته الدراسية الالحقة
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 ""املســـتوى  يســـمح بانتقـــال الطـــالب قبـــل اختبـــار الفصـــل الدراســـي الثـــاني       ال  .77

ــوى      ــرورية القصـ ــاالت الضـ ــارات إال يف احلـ ــام االختبـ ــالل أيـ ــل أو خـ ــبوعني فأقـ بأسـ

مبوجــب مســتند يثبــ  ذلــك أو تقريــر طــي يســتدعي النقــل وموافقــة إدارة/قســم  

أو مكتـــب/ إدارة التعلـــيم األهلـــي لطـــالب      تبـــارات والقبـــول يف إدارة التعلـــيم   االخ

ــة    ــدارس األجنبيـ ــة واملـ ــه ن  الـــربامج الدوليـ ــًا   ويعتـــرب نقلـ ــًا ولـــيس مؤقتـ ــاًل نهائيـ قـ

وتتولي املدرسة املنقول إليهـا مسـؤولية اختبـار  يف مقـرر الفصـل الدراسـي الثـاني        

واختبــــار الــــدور الثــــاني وبديلــــه ورصــــد واعتمــــاد النتيجــــة  وإذا رغــــب  "املســــتوى" 

أو العــودة للمدرســة الســابقة حيــ  لــه ذلــك بعــد انتهــا     االنتقــال للمــرة الثانيــة 

 ظهور نتيجته بالنجا  أو الرسوب.العام الدراسي و

نسـبة الغيـاب اةـددة يف الئحـة      اوزالطالب املنتظم يف مدارس التعليم العـام وجتـ   .72

 املواظبة حيول إىل طالب منتسب يف مدرسة حكومية.

 عــامال% مــن عــدد أيــام 25أيــام غيــاب الطالــب بــدون عــذر أكثــر مــن  عنـد بلــوأ عــدد  .74

باءـه إلدارة/قسـم االختبـارات والقبـول      الواحـد فيـتم الرفـع   املستوى"  " الدراسي

إلصــدار قــرار حبقــه يقضــي حبرمانــه مــن االنتظــام يف هــذا املســتوى وحتويلــه إىل    

طالــب منتســب وفــ  ضــوابط القبــول واالنتســاب يف املــدارس احلكوميــة اةــددة         

 لطالب االنتساب.

سـة   يكتفى بصفحة بيانات الطالب يف نظام نور اإللكرتوني للطالب امللتحـ  مبدر  .73

 أجنبية سوا  كان سعودي أو غري سعودي ملتح  مبدرسة أجنبية.

ال جيوز قبول أي طالب حصل على مؤهلني دراسـيني يف عـام واحـد يف صـف أعلـى       .75

  يف سـفارات بلـدانهم   درسوا مبدارس اململكـة وانتسـبوا    كالطالب الذينأو موازي 

   ي بــني بلــدهم   لالســتفادة مــن اخــتال  الســلم التعليمــ أو مــدارس أخــرى باخلــارج

ل يف مرحلـة الحقـة    أو غري  من مدارس أخرى باخلارج وبـني اململكـة بهـد  القبـو    

دراســته األخــرى   أو باالســتمرار حســب الســلم التعليمــي باململكــة   وخيــري الطالــب  

 اليت انتسب فيها.
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ــة      .73 يـــرتبط موعـــد اختبـــار حتديـــد املســـتوى جلميـــع املراحـــل يف املـــدارس احلكوميـ

 بفرتة القبول. األهلية واألجنبية

 : يلي ما وف  نيوزيلندا وأ اسرتاليا من القادم البالط يقبل .71

 .الالح  للصف السن شرط انطباقأـ  

 .الدراسية الوثيقة على املعادالت ضوابط حتق ب ـ 

 .وضعه على يبقى معًا الشرطني حتق  عدمج ـ 

 .لذلك املنظمة التعليمات وف  ولاأل الدراسي الفصل معاجلة ويتم

بد أن تكـون الشـهادات الدراسـية الـيت حيصـل عليهـا الطالـب مـن خـارج اململكـة           ال  .78

متدرجــة دراســيًا كتسلســل وثــائ  جناحــه مــن الصــف الســادس ومــا بعــد  حســب    

أو احلصول على وثيقـتني    والسنة الدراسية(   تالفيَا لالزدواجية سي )العام الدرا

 يف عام دراسي واحد.

وإعادتــه ســنة دراســية   ســته يف بعــ  الــدول عنــد مواصــلة الطالــب الســعودي لدرا .74

أو اةتـوى الدراسـي للنظـام      عن الصـف املسـتح  لـه حبجـة عـدم مناسـبة السـن        

كــون متــأخرًا عــن  التعليمــي يف الدولــة الــيت ســافر هلــا   وعنــد رجوعــه للمملكــة ي     

أقرانه يف السـلم التعليمـي فيجـرى لـه اختبـار حتديـد مسـتوى يف الصـف املناسـب          

 . ستح  له يف سلم التعليم باململكةراسي امللتسلسله الد

يف صــف أعلــى مـن صــفه املســتح  نظامــًا    خـارج اململكــة  الطالـب الــذي   قبولــه   .27

     وحصــل علــى وثيقــة جنــا  أو أكثــر لصــفو  املــرحلتني االبتدائيــة أو املتوســطة        

  يــتم معادلـة وثيقتــه مبـا ناثلــها حســب    مـن الصــف األول وحتـى الصــف التاسـع   

التعليمــي املقــارن شــريطة أن يكــون العمــر موافقــًا للســن النظــامي لصــفه    الســلم 

يومــًا كحــد أعلــى مــن الســن اةــدد لكــل صــف   787)يــتم التجــاوز حتــى باململكــة 

تبنـــى املعادلـــة علـــى وثيقتـــه  وإن كـــان ســـنه أقـــل مـــن الســـن النظـــامي   دراســـي (  

ة دراسـية  األصلية اليت حصـل عليهـا مـن اململكـة قبـل سـفر    وتعـادل لـه كـل سـن          

 اجتازها بنجا  يف اخلارج بسنة دراسية واحدة تلي مستوا  الساب  باململكة .
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الطالــب القــادم مــن اخلــارج منتظمــًا مــن بدايــة الســلم التعليمــي وعمــر  أقــل مــن         .27

الســـن النظـــامي باململكـــة يف إحـــدى املراحـــل الدراســـية الـــثالث   يـــتم التحقـــ  مـــن 

و أن ال تكون  الوثيقة الدراسـية عبـارة      تدرجه الدراسي من خالل وثائقه الدراسية

عن اختبار حتديد مستوى أو جنـا  يف الـدور الثـاني منتسـبًا دون أن يثبـ  إكمالـه       

مع الرجوع إىل دليل املعادالت ملعرفة سن القبول يف الدولة الـيت درس  بالدور األول  

 فيها  ويعامل كالتالي : 

ســة يبنــى علــى آخــر وثيقــة حصــل  يف حالــة موافقــة الســن النظــامي يف بلــد الدرا .أ 

 عليها الطالب على أن ال يزيد التجاوز عن صف دراسي واحد.

أمــا إذا مل يتفــ  الســن  فتعــادل الوثيقــة بالصــف الدراســي املوافــ  للعمــر يف          .ب 

 اململكة .

الطالب املنتظم الذي جتاوز سنه السن اةدد لالنتظام يف املرحلـة الالحقـة وهـو     .22

 ًاام املاضـية منـتظم دون انقطـاع وجنـح   يقبـل منتظمـ      مستمر يف دراسته يف األعو

 .شريطة أن يتسم حبسن السرية والسلو  يف املرحلة اليت انتقل إليها

الطالـــب الســـعودي املنـــتظم يف املرحلـــة املتوســـطة الـــذي تكـــرر رســـوبه أكثـــر مـــن   .24

سنتني يف صفه أو خالل دراسته باملرحلة الدراسـية وعمـر  مل يتجـاوز سـن البقـا       

ــوبه     يف امل ــنوات رسـ ــر إىل عـــدد سـ ــًا دون النظـ ــتمرار منتظمـ ــه باالسـ رحلـــة يســـمح لـ

 شريطة أن يتسم حبسن السرية والسلو .  

ــة يف أيـــة         .23 ــة حكوميـ ــًا يف مدرسـ ــه منتظمـ ــمح ببقائـ ــعودي ال يسـ ــري السـ ــب غـ الطالـ

مرحلــة دراســية إذا رســب ســنتني متتــاليتني يف صــفه أو كــان منقطعــًا وحيــ  لــه      

منتسبًا يف مجيع املواد مبدرسـة حكوميـة للمـرحلتني     التقدم يف مدرسة أهلية   أو

 .ة لذلكوف  الضوابط املنظماملتوسطة والثانوية 
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لسـعودي املنـتظم الـذي انتقـل مـن مرحلـة إىل مرحلـة أعلـى وعمـر           ب غـري ا الطال .25

جتـــاوز ســـن املرحلـــة   ُيحـــو ل للدراســـة عـــن طريـــ  االنتســـاب مبدرســـة حكوميـــة     

والطالب امللتح  مبدرسـة   لة الطالب السعوديمن هذا من يعامل معامويستثنى 

 أجنبية.

مــا يطبــ  مــن تعليمــات وتنظيمــات للقبــول و التســجيل يف التعلــيم العــام يطبــ        .23

ورد يف هــذا  الدوليــة وفقــًا ملــا ربامج ة للــبقــاملــدارس املط علــى املــدارس األجنبيــة و 

الدليل   وعلى اجلهـة املشـرفة ) مكاتـب / إدارات التعلـيم األهلـي ( متابعـة سـالمة        

 م وحتويلهم بني املدارس .إجرا ات قبوهل

طـالب املعاهـد واملراكــز املهنيـة الـذين مل يتصرجــوا ويرغبـون اسـتكمال تعلــيمهم        .21

يف التعلــيم العــام يطبــ  علــيهم شــروط القبــول يف التعلــيم العــام يف الصــف األول   

بصر  النظـر   ةأو ثانوي ةللمرحلة اليت يرغب االلتحاق بها سوا  كان  متوسط

ل عليها   شريطة أاَل يكون قد حصل على وثيقة التصـرج  عن شهادة النقل احلاص

 من املعهد أو املركز املهين.

ال يسمح بنقل اختبار الطالب املكمل إىل خارج اململكة ويف حالة مغادرتـه للصـارج    .28

  وال ضــم مــع بقيـة حمتويــات ملفــه الدراســي ال نـنح إال إشــعارًا ببكمالــه فقـط ي  

ر الثاني من أي أنظمة تعليمية غـري سـعودية   أي نتيجة يف اختبار الدويعرت  له ب

 .خارج اململكة

نكن للطالب الـذين لـديهم حـاالت عنـف مـن االلتحـاق يف املـدارس حلـني انتهـا            .24

  والتنســي  مــع  مشــاكلهم   و تســهيل نقلــهم إىل مــدارس أخــرى حســب احلاجــة     

 .اجلهة املصتصة ببدارة التعليم أو مكتب التعليم

ار املصـــري لشـــروط وتعليمـــات القبـــول ومواعيـــد   خيضـــع قبـــول الطـــالب يف املســـ  .47

باإلضـافة لنظـام املعـادالت      للتعلـيم األهلـي العـام    العامـة   من ِقبل اإلدارةاةددة 

 .خمتلفتعليمي من مسار أو أنه حمول   يف حال قدوم الطالب من خارج اململكة 
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لكــون مشــروع النظــام الفصــلي يف تطــوير مســتمر بنــا  علــى نتــائج عمليــات   نظــرًا .47

ملــا تضـمنته موافقــة املقــام الســامي الكــريم    التقـويم والتقــارير امليدانيــة واســتناداً 

فيعتمد العمل بتحديثات لوائح وأدلة وإصـدارات النظـام الفصـلي عنـد التعـارض      

 .دليلمع ما ورد يف هذا ال
يــتم قبــول أبنــا  غــري املســلمني يف املــدارس احلكوميــة وفقــًا للقــرار الــوزاري رقــم            .42

 هـ .73/3/7371وتاريخ  425/54
ــا اخلاصـــة الطارئـــة   .44 ــة الـــيت هلـــا ظروفهـ أو الـــيت مل تـــرد يف هـــذا     احلـــاالت الفرديـ

الدليل ترفع لإلدارة العامة لالختبارات والقبول )بنني ــــ بنـات( كـل فيمـا خيصـه      

 اجلتها كحاالت فردية.ملع

ويعتـرب     يلغي هذا الدليل ما قبلـه مـن التنظيمـات اخلاصـة بـالقبول والتسـجيل       .43

 املرجع الوحيد ألنظمة وتعليمات القبول والتسجيل.


