
 -١-

  
  
  
  
  )٢٤٠/٢٠٠٩(قرار وزاري رقم 

  مواعید الدراسةبشأن ) ٢٢٢/٢٠٠٩(القرار الوزاري رقم تعدیل ب
  م٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الدراسي   واالمتحانات واإلجازات

  
  ،٢٠٠٤/ ١٢٠استنادًا إلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

اصات وزارة التربی   ة والتعل   یم  بتحدی   د اخت   ص٣٧/٢٠٠٨وإل   ى المرس   وم ال   سلطاني رق   م  
  واعتماد ھیكلھا التنظیمي،

  ،٤٢/١٩٨٧وإلى الالئحة التنظیمیة لمدارس التربیة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  ،٩٣/ ٢١وإلى الالئحة التنظیمیة لمدارس التعلیم العام الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  ،٢٦/٢٠٠٦ادرة بالقرار الوزاري رقم وإلى الالئحة التنظیمیة للمدارس الخاصة الص

 باعتم اد التق سیمات اإلداری ة ل وزارة التربی ة والتعل یم          ٦٩/٢٠٠٨وإلى القرار الوزاري رقم     
  وتحدید اختصاصاتھا وتعدیالتھ، 

م ب شأن مواعی د الدراس ة واالمتحان ات واإلج ازات          ٢٠٠٩/ ١٣٨وإلى القرار الوزاري رق م      
  م،٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الدراسي 

 بشأن تعدیل مواعید الدراسة لالمتحانات واالجازات ٢٢٢/٢٠٠٩القرار الوزاري رقم وإلى 
  م،٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الدراسي 

  .وبناء على ما تقتضیھ المصلحة العامة

  ررـــتـقــ
الم شار  ) ٢٢٢/٢٠٠٩(م ن الق رار ال وزاري رق م         ) ١(یستبدل بنص المادة      ): ١(المادة 

  : إلیھ ما یلي
ل   صفین الح   ادي ع   شر والث   اني ع   شر   للع   ام تب   دأ دراس   ة الط   الب ل –

وم   دارس التربی   ة  بالم   دارس الحكومی   ة، م  ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراس   ي 
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  .م٣/١٠/٢٠٠٩الخاصة اعتبارا من یوم السبت الموافق 
تبدأ دراسة الطالب للصفوف من الثامن وحتى العاشر للع ام الدراس ي              –

س التربی    ة الخاص    ة وم    داررس الحكومی    ة، ابالم    دم  ٢٠٠٩/٢٠١٠
  .م١٧/١٠/٢٠٠٩اعتبارا من یوم السبت الموافق 

 وحتى السابع للعام الدراسي الخامستبدأ دراسة الطالب للصفوف من  –
وم    دارس التربی    ة الخاص    ة   الحكومی    ة، م بالم    دارس٢٠٠٩/٢٠١٠

 .م٣١/١٠/٢٠٠٩اعتبارا من یوم السبت الموافق 
 للع ام الدراس ي   اب ع الر وحت ى  األولتبدأ دراسة الطالب لل صفوف م ن     –

وم    دارس التربی    ة الخاص    ة   الحكومی    ة، م بالم    دارس٢٠٠٩/٢٠١٠
 .م٧/١١/٢٠٠٩اعتبارا من یوم السبت الموافق 

بمواعی  د بھ  ذا الق  رار فیم  ا یتعل  ق یمك  ن للم  دارس الخاص  ة االسترش  اد  –
 ال   سابقة، أو الب   دء ح   سب الق   رار  النق   اطالدراس   ة الم   شار إلیھ   ا ف   ي  

لم شار إلی  ھ والمح دد ب أن تب دأ الدراس  ة     ام  ٢٢٢/٢٠٠٩ال وزاري رق م   
 شریطة االلت زام بكاف ة اإلج راءات       م٢٦/٩/٢٠٠٩یوم السبت الموافق    

الوقائی  ة المح  ددة ف  ي ال  دلیل اإلرش  ادي للتعام  ل م  ع م  رض أنفل  ونزا       
A(H1N1)في المدارس .  

عل  ى المخت  صین تنفی  ذ ھ  ذا الق  رار ك  ل فیم  ا یخ  صھ اعتب  ارا م  ن ت   اریخ             :)٢( مادةال
  .صدوره

  
  
  
  

  یحیى بن سعود السلیمي
  وزیــــــر التربیــــة والتعلــــیم

  
  ھـ١٤٣٠/رمضان/ ٢٦: صدر في 

  م٢٠٠٩/سبتمبر/ ١٦:  ــقـالموافـ
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