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 وتعديالتها 2881لسنة ( 8)تعليمات الدوام الرسمي رقم 

 بداياة ما  اعتباارا   بهاا ويعما ( 2881 لسانة المدرساي الادوام تعليماات)  التعليمات هذه تسمى(: 2)المادة 
 . 2881/ 81 الدراسي العام

 : ذلك غير على القرينة تد  لم ما لها المخصصة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكو  (:1) المادة

 .  والتعليم التربية وزارة:  الوزارة

 .  المحافظة في والتعليم التربية دائرة:  الدائرة

 .  والتعليم التربية دائرة عام مدير:  العام المدير

 .  والتعليم التربية مكتب:  المكتب

 .  والتعليم التربية مكتب مدير:  المكتب مدير

 .  خاصة أو حكومية مدرسة أي:  المدرسة

 . الثاني أو األو  الدراسي الفص :   الفص 

 : والغياب الحضور لضبط يلي ما يتبع (:3) المادة

 .  التعليمات لهذه متمما   جزءا   ويعتبر الطلبة حضور دفتر في والغياب الحضور لضبط إرشادات تكتب.  أ

 .  ويا  سن المحافظات على وتوزيعها طباعتها على وتشرف الحضور دفاتر الوزارة تعد. ب

 . استخدامه بعد واحدة سنة لمدة المدرسة في الطلبة حضور بدفتر يحتفظ. ج

 .  الطلبة غياب متابعة ع  المباشر المسؤو  المدرسة مدير يكو .  أ (:4) المادة

 .  الطالب غياب متابعة في الطالب أمر وولي الصف ومربي المرشد مع المدرسة مدير يتعاو . ب

 فاي التسارب حاالت وكذلك أكثر أو أسبوع لمدة المدرسة ع  الطلبة انقطاع قضايا ةالمدرس مدير يعالج. ج
   .اإلداري الحاكم مع وبالتعاو  المكتب مع بالتنسيق اإللزامية المرحلة
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 والهيئاااة المدرساااية اإلدارة قبااا  مااا  الطلباااة غيااااب مااا  تحاااد التاااي والعالجياااة الوقائياااة اإلجاااراءات تتخاااذ. د
 . فيها التدريسية

 : التالية الحاالت في مشروعا   الطلبة غياب يعتبر (:5) دةلماا

 تتجاااوز ال ماادة بغياااب ويساام (  الجاادة ، الجااد ، األخاات ، األخ ، األم ، األب)  العائلااة أفااراد حاادأ وفاااة. 2
 .  أيام ثالثة

 .  فقط واحد يوم بغياب ويسم (  أبنائهم أو ، األخوا  ، األعمام)  األقارب حدأ وفاة. 1

 .  فقط واحد يوم بغياب ويسم  الواحدة المحافظة داخ  أخرى إلى مدرسة م  نتقا اال . 3

 .  اثني  يومي  بغياب ويسم  أخرى إلى محافظة م  االنتقا . 4

 . األصو  حسب والمصدقة الحكومة أطباء ع  الصادرة الطبية التقارير بموجب المرض. 5

 .  أيام سبعة( 7) على مدتها تزيد ال التي ابالغي حاالت في المدرسة مدير يبت.  أ(: 6) المادة

 ناسابمال القارار التخااذ المعلمي  مجلس إلى أيام سبعة( 7) على مدتها تزيد التي الغياب حاالت تحو . ب
 . مشروعة غير أو مشروعة العتبارها

 : السنوية الدراسة أيام م  التالية النسب غيابه تجاوز إذا راسبا   الطالب يعتبر (:7) المادة

 .  األولى الثالثة االبتدائية الصفوف في الدارسة أيام م  المائة في أربعي %( 44. ) أ

 .  األخرى اإللزامية الصفوف في الدارسة أيام م  المائة في ثالثي %( 34. )ب

 . الثانويي  والثاني األو  الصفي  في الدراسة أيام م  المائة في وعشري  خمسة%( 15. )ج

 الفصاا  نصااف أو نهايتااه أو األو  الفصاا  نصااف امتحانااات عاا  الطالااب غياااب كااا  إذا.  أ(: 8) المااادة
 .  دوامه تاريخ م  األسبوعي  تتجاوز ال فترة خال  امتحانات له تعقد مشروعا   غيابا   الثاني
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 امتحانااات مااع لهااا يتقاادم مشااروعا   غيابااا   الثاااني الفصاا  نهايااة امتحانااات ماا  الطالااب غياااب كااا  إذا. ب
 . اإلكما 

 لتلااك بالتقاادم لااه فيساام  مشااروعا   غيابااا   اإلكمااا  امتحانااات عاا  الطالااب غياااب كااا  إذا.  أ (:8) المااادة
 .  الدراسي العام بداية م  واحد شهر خال  االمتحانات

 . راسبا   فيعتبر مشروع غير اإلكما  امتحانات ع  الطالب غياب كا  إذا. ب

 : الثانوي الثالث لصفا لطلبة بالنسبة يلي ما يتبع (:24) المادة

 ماا  يوماا   35 أو الثاااني أو األو  الفصا  أيااام ما  يومااا   14 علاى المشااروع غيار الطالااب غيااب زاد إذا. 2
 تلاك فاي العامة الثانوية الدراسة شهادة المتحا  التقدم وم  المدرسية الشهادة م  يحرم الدراسي العام أيام

 . السنة

 . خاصة مدرسة في ليةالتا السنة في الصف بإعادة له ويسم 

 أيااام ماا  يومااا 74 أو الثاااني أو األو  الدراسااي الفصاا  أيااام ماا  يومااا   44 علااى الطالااب غياااب زاد إذا. 1
 الثانويااة الدراسااة شااهادة المتحااا  التقاادم وماا  المدرسااية الشااهادة ماا  يحاارم مشااروع بساابب لدراسااي العااام
 .  خاصة أو حكومية مدرسة أي في يليه ذيال العام في الصف بإعادة له ويسم  السنة تلك في العامة

 المتحاا  الطالاب تقاديم قبا  الماادة هاذه ما ( 2،1)  البنادي  فاي عليه المنصوص الحرما  قرار يصدر. 3
 . صدوره فور بالقرار الوزارة في واالمتحانات االختبارات مديرية وتبلغ العامة الثانوية الدراسة شهادة

 كانات مهماا للمدرساة باالعودة اإللزامياة المرحلاة فاي الدراساة عا  لمنقطعا للطالب يسم .  أ (:22) المادة
 عليااه وتطبااق ، الدراسااي العااام ماا  وقاات أي فااي عمااره ماا  عشاارة السادسااة يتجاااوز لاام إذا االنقطاااع فتاارة

 .الخاصة للمدارس بالعودة له فيسم  عشرة السادسة تجاوز إذا أما والرسوب واإلكما  النجاح تعليمات

 بااالعودة عشاارة الثامنااة عمااره يتجاااوز ولاام الثانويااة المرحلااة فااي الدراسااة عاا  المنقطااع طالاابلل يساام . ب
 لااه فيساام  عشاارة الثامنااة تجاااوز إذا أمااا ، رسااوب ساانة الغياااب ساانة لااه تحتسااب وال الحكوميااة للماادارس
 . العلم خدمة قانو  مراعاة مع الخاصة للمدارس بالعودة



4 

 

 مجلاااس علاااى بعرضاااها المدرساااة مااادير يقاااوم التعليماااات هاااذه هااااتعالج لااام حالاااة نشااا ت إذا (:21) الماااادة
 الادائرة فاي والتعلايم التربياة لجناة فياه لتتخاذ المكتاب إلاى إلياه التوص  يتم الذي التنسيب ويرفع ، المعلمي 
 . المناسب القرار

 إلااى سااابقة أخاارى تعليمااات وأي( 2884 لساانة( 8) رقاام تعليمااات)  التعليمااات هااذه تلغااى (:23) المااادة
 . التعليمات هذه أحكام مع أحكامها فيه يتعارض الذي المدى


