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التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم �إىل التطوير امل�ستمر للكادر الب�شري املنت�سب �إليها ،ومما ال �شك فيه �أن تطوير الكوادر العاملة يف
املدار�س هو من �أولوياتها لزيادة فاعلية املدار�س وحت�سني خمرجاتها ,وميثل �إداريو املدار�س عن�صراً مهماً و�أ�سا�سياً يف العمل املدر�سي
بحكم موقع املدر�سة التنظيمي كحلقة و�صل بني �إدارة املنطقة التعليمية والعاملني باملدار�س ،ولذلك فقد �أعدت الوزارة يف عام 1993م
دليل مدير املدر�سة العماين.
ومن هذا املنطلق ي�أتي هذا الدليل تطويراً للدليل ال�سابق يف �ضوء امل�ستجدات واالجتاهات الإدارية والرتبوية احلديثة بهدف دعم
�إداريي املدار�س حيث يقدم ب�أ�سلوب وا�ضح وحمدد حزمة من التعليمات التي ال غنى لإداريي املدار�س عنها من خالل عدة ف�صول تتناول
جميع املجاالت فيعر�ض مهام الهيئة الإدارية باملدر�سة والكفايات الواجب امتالكها ,ويتطرق �إىل الأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة
للعمل يف املدار�س ،كما ي�ستعر�ض �آلية تنظيم �سجالت الإدارة املدر�سية وملفاتها ,ويتعر�ض �أي�ضاً �إىل خطة املدر�سة و�أهميتها يف ت�سيري
العمل املدر�سي �سعياً �إىل حتقيق الأهداف التي تن�شدها املدر�سة والنظام التعليمي ،وي�شرح اللجان املدر�سية ومهامها وت�شكيالتها,
وي�ضم الدليل �أي�ضاً ف�صو ًال عدة متعلقة ب�إدارة العمليات املختلفة مثل �ش�ؤون الطلبة والكتب والو�سائل التعليمية واملختربات املدر�سية
ومراكز م�صادر التعلم واجلمعيات التعاونية  /املقا�صف املدر�سية واملوارد الب�شرية واملبنى املدر�سي �إ�ضافة �إىل االمتحانات.
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املــقــدمــــــــة
ّ

�آملني �أن ي�ستفيد �إداريو املدار�س من هذا الدليل و�أن يحر�صوا على ا�ستيعاب ما ورد فيه ،واالطالع على ما فيه وفهمه والرجوع �إليه
يف �شتى اجلوانب املرتبطة بالعملية التعليمية.
واهلل ويل التوفيق،،،
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الف�صل الأول
املهام والكفايات
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التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

ح ّددت الالئحة التنظيمية ملدار�س التعليم العام ال�صادرة بالقرار الوزاري 1993/21م مهام مديري مدار�س التعليم العام ،كما ح ّدد
دليل عمل مدار�س التعليم الأ�سا�سي 2003م مهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،وميكن �إجمال هذه املهام يف الآتي:
•يخ�ضع �شاغل هذه الوظيفة للإ�شراف املبا�شر من الرئي�س املخت�ص.
•يلتزم ب�أخالقيات مهنة التعليم �سلوكا وعمال ،ويغر�س ذلك لدى العاملني باملدر�سة.
•يعمل على االنتماء والوالء الوطني والوظيفي ،ويغر�س ذلك لدى العاملني باملدر�سة.
•ينفذ القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ،ويتابع التزام العاملني بها.
•يعمل على بناء العالقات املنتجة وغر�س روح الفريق والعمل اجلماعي ،ون�شر ثقافة التعاون بني الزمالء.
•يعمل على التجديد والتميز يف جمال تخ�ص�صه يف �ضوء لوائح و�أنظمة عمله.
•يعمل على تقومي �أدائه ذاتي ًا.
•يعمل على تطوير ثقافته املهنية وتعزيز خرباته العملية باالطالع الذاتي واال�ستفادة من خربات زمالئه.
•ي�ضع خطة �سنوية لتنفيذ واجباته الوظيفية ب�إ�شراف امل�شرف الإداري.
•ي�شارك يف �إدارة املوارد املالية للمدر�سة بالتعاون مع الكوادر املعنية.
•يعد خطة املدر�سة مب�شاركة العاملني وامل�ستفيدين من خدمات املدر�سة ،وينفذها  ،ويتابعها  ،ويقومها .
•ي�شرف على �إعداد اجلدول املدر�سي.
•ي�شارك يف �إعداد ال�سجالت وامللفات املدر�سـية وا�ستكمالها ،وتنظيمها ،وتوظيفها ،وحفظها �إلكرتونيا  /ورقيا.
•ي�شارك يف متابعة احتياجات املدر�سة من الكوادر الفنية والإدارية واملواد والأجهزة الالزمة ،ويعمل على توفريها بالتن�سيق مع
املعنيني.
•ي�شرف على الكوادر العاملة باملدر�سة ويتابع �أدائها ويقومها ويطورها .
•ي�شارك يف تر�شيح م�ساعد مدير املدر�سة ،والإداريني للدرا�سات التخ�ص�صية ح�سب املتاح من فر�ص ت�أهيلية.
•يعقد لقاءات دورية مع الهيئة التدري�سية والإدارية والفنية لتطوير الأداء املدر�سي.
•يوفر فر�ص النمو املهني للكوادر العاملة باملدر�سة لتح�سني الأداء بالتعاون مع املعنيني.
•يلبي احتياجات الطالب التعليمية واالجتماعية وال�صحية والنف�سية بالتن�سيق مع املعنيني باملدر�سة.
•ي�شرف على �أعمال االمتحانات وعملية التقومي وحتليل النتائج وتنفيذ اخلطط مع املعلمني مل�ساعدة الطالب مبختلف فئاتهم.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

دليل عمل الإدارة املدر�سية

�أو ًال :املهام:
مهام مدير املدر�سة:
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•ي�شرف على تفعيل الأن�شطة الرتبوية داخل املدر�سة وخارجها مب�شاركة املجتمع املدر�سي واملحلي.
•يفعل دور جمال�س الآباء/الأمهات مبا يوثق ال�صلة بني املدر�سة واملجتمع.
•يفعل دور املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية خلدمة املجتمع وي�ستفيد من الإمكانات املتاحة لرفع م�ستوى الأداء املدر�سي.
•ي�شارك يف تقومي املناهج الدرا�سية.
• ي�شرف على �سالمة املبنى املدر�سي و�صيانته ونظافته ،وح�سن توظيفه.
•ي�شارك يف و�ضع خطة التقومي الذاتي لأداء املدر�سة ،وتنفيذها.
•ي�شرف على اجلمعية التعاونية املدر�سية للت�أكد من االلتزام بالتعليمات الواردة ،وينظم �أوجه ال�صرف ويعمل على حتقيق الأهداف
املرجوة منها.
•ي�شارك يف �إعداد التقارير ال�سنوية لأداء العاملني باملدر�سة باال�شرتاك مع امل�شرفني الإداريني وامل�شرفني الرتبويني واملعلمني الأوائل.
•يوظف الربامج املحو�سبة يف الأعمال املدر�سية ويطورها .
•يجري البحوث الرتبوية والدرا�سات امليدانية ذات ال�صلة بعمله.
•ي�شارك يف تنفيذ برنامج تبادل زيارات على م�ستوى مدار�س املنطقة واملناطق القريبة بالتن�سيق مع امل�شرف الإداري.
•يقرتح بع�ض امل�شاريع التطويرية التي ت�ؤدي �إىل تطوير الأداء الفني والإداري باملدر�سة.
•يرفع تقرير ًا ف�صلي ًا عن �سري العمل باملدر�سة �إىل اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية.
•ي�ؤدي ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة.

مهام م�ساعد مدير مدر�سة:
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ح ّددت الالئحة التنظيمية ملدار�س التعليم العام ال�صادرة بالقرار الوزاري 1993/21م مهام م�ساعدي مديري مدار�س التعليم العام،
كما ح ّدد دليل عمل مدار�س التعليم الأ�سا�سي 2003م مهام م�ساعدي مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،وميكن �إجمال هذه املهام يف
الآتي:
•يخ�ضع �شاغل هذه الوظيفة للإ�شراف املبا�شر من الرئي�س املخت�ص.
•يلتزم ب�أخالقيات مهنة التعليم �سلوكا وعمال ،ويغر�س ذلك لدى العاملني باملدر�سة.
•يعمل على االنتماء والوالء الوطني والوظيفي ،ويغر�س ذلك لدى العاملني باملدر�سة.
•ينفذ القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ،ويتابع التزام العاملني بها.
•يعمل على بناء العالقات املنتجة وغر�س روح الفريق والعمل اجلماعي ،ون�شر ثقافة التعاون بني الزمالء.
•يعمل على التجديد والتميز يف جمال تخ�ص�صه يف �ضوء لوائح و�أنظمة عمله.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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•يعمل على تقومي �أدائه ذاتي ًا.
•يعمل على تطوير ثقافته املهنية وتعزيز خرباته العملية باالطالع الذاتي واال�ستفادة من خربات زمالئه.
•ي�ضع خطة �سنوية لتنفيذ واجباته الوظيفية ب�إ�شراف مدير املدر�سة وامل�شرف الإداري.
•يقوم مبهام مدير املدر�سة يف حالة غيابه.
•ي�شارك يف جلنة جرد العهد باملدر�سة وجلنة ادارة الإمتحانات .
•ي�شارك يف �إعداد خطة املدر�سة وتطويرها وتقوميها.
•ي�شارك يف �إدارة املوارد املالية للمدر�سة.
•يتابع عمل احلرا�س باملدر�سة.
•ي�شارك يف تهيئة البيئة املنا�سبة لتنفيذ املواقف التعليمية.
•ي�شارك يف و�ضع وتنفيذ جدول للزيارات الإ�شرافية بالتن�سيق مع مدير املدر�سة واملعلمني الأوائل.
•يعد اجلدول املدر�سي وجدول املناوبة بالتن�سيق مع املعلمني الأوائل ويتابع تنفيذه .
•ي�شارك يف الإ�شراف على تنظيم و�سائل نقل الطالب ومتابعتها والت�أكد من توافر �إجراءات ال�سالمة.
•ي�شارك يف متابعة خطة تنفيذ املناهج الدرا�سية.
•ي�شارك يف متابعة �إعداد ال�سجالت وامللفات املدر�سية وا�ستكمالها وتنظيمها ،وتوظيفها ،وحفظها �إلكرتونيا  /ورقيا.
•ي�شارك يف متابعة �إعداد قاعدة بيانات حا�سوبية للمدر�سة وتطويرها.
•ي�شارك يف �إعداد البحوث الرتبوية املتعلقة بتطوير الأداء املدر�سي.
•ي�شارك مدير املدر�سة واملعلمني الأوائل يف و�ضع خطة الإمناء املهني للعاملني باملدر�سة وتنفيذها.
•ي�شارك يف متابعة تلبية االحتياجات التعليمية واالجتماعية وال�صحية والنف�سية للطالب بالتعاون مع املعنيني.
•ي�شارك يف متابعة عملية التقومي وحتليل النتائج وتنفيذ اخلطط مع املعلم الأول مل�ساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة بالتن�سيق
مع اللجنة املعنية.
•ي�شارك يف متابعة ان�ضباط الطالب والإ�شراف على �سري الدوام املدر�سي بالتن�سيق مع املعنيـني.
•ي�شارك يف �أعمال جمال�س املدر�سة ومتابعة تنفيذ مقرتحاتها وتو�صياتها.
•ي�شارك يف الإ�شراف على مرافق املبنى املدر�سي كافة.
•ي�شارك يف متابعة الأعمال املرتبطة باحلفاظ على نظافة البيئة املدر�سية ،و�صحتها.
•ي�شارك يف توزيع الأن�شطة الرتبوية داخل املدر�سة وخارجها مب�شاركة املجتمع املدر�سي واملحلي ،ومتابعتها.
•ي�شارك يف و�ضع خطة التقومي الذاتي لأداء املدر�سة ،وتنفيذها.
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•ي�شارك يف حتديد احتياجات املدر�سة من الكوادر الفنية والإدارية واملواد الالزمـة.
•ي�شارك يف تفعيل دور املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية خلدمة املجتمع واال�ستفادة من الإمكانات املتاحة لرفع م�ستوى الأداء املدر�سي.
•يوظف الربامج املدر�سية املحو�سبة على م�ستوى املدر�سة.
•ي�شارك يف تفعيل جمال�س الآباء /الأمهات وتطوير العمل فيها.
•ي�شارك يف تنفيذ برنامج تبادل زيارات على م�ستوى مدار�س املنطقة بالتن�سيق مع مدير املدر�سة وامل�شرف الإداري.
•ي�ؤدي ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة.

مهام من�سق �ش�ؤون مدر�سية:
ح ّددت الالئحة التنظيمية ملدار�س التعليم العام ال�صادرة بالقرار الوزاري 1993/21م مهام من�سق ال�ش�ؤون املدر�سية مبدار�س التعليم
العام ،كما ح ّدد دليل عمل مدار�س التعليم الأ�سا�سي 2003م مهام من�سق ال�ش�ؤون املدر�سية مبدار�س التعليم الأ�سا�سي ،وميكن �إجمال
هذه املهام يف الآتي:
•يخ�ضع �شاغل هذه الوظيفة للإ�شراف املبا�شر من الرئي�س املخت�ص.
•يلتزم ب�أخالقيات مهنة التعليم �سلوكا وعمال.
•يعمل على االنتماء والوالء الوطني والوظيفي.
•ينفذ القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل.
•يعمل على بناء العالقات املنتجة وغر�س روح الفريق والعمل اجلماعي ،ون�شر ثقافة التعاون بني الزمالء.
•يعمل على التجديد والتميز يف جمال تخ�ص�صه يف �ضوء لوائح و�أنظمة عمله.
•يعمل على تقومي �أدائه ذاتي ًا.
•يعمل على تطوير ثقافته املهنية وتعزيز خرباته العملية باالطالع الذاتي واال�ستفادة من خربات زمالئه.
•ي�شارك يف �إعداد قاعدة بيانات حا�سوبية تت�ضمن جميع املعلومات املتعلقة بالطالب واملعلمني والكوادر الأخرى  ،واملرافق العامة
باملدر�سة.
•ي�ستلم املكاتبات الواردة وال�صادرة وي�سجلها وي�سلمها .
•ي�شارك يف تنظيم ومتابعة احل�ضور واالن�صراف للعاملني باملدر�سة.
•يحتفظ بن�سخ من املكاتبات واملعامالت ال�صادرة والواردة وينظم الن�شرات والتعاميم ويحفظها يف امللفات اخلا�صة بها.
•ينظم ملفات الهيئة الإدارية والتدري�سية والعمالية والطالب وال�سجالت الالزمة لإجناز العمل ويحفظها مع االهتمام بتحديثها.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

دليل عمل الإدارة املدر�سية

•ينظم الن�شرات والتعاميم ويحفظها.
•ينظم املواعيد واملقابالت اخلا�صة بالإدارة املدر�سية.
•يوظف الربامج املدر�سية املحو�سبة .
•يقوم ب�أعمال الطباعة والن�سخ اخلا�صة باملهام الإدارية ،ويتابع �صيانة الأجهزة.
•ي�ستلم الأدوات واللوازم املدر�سية بالتن�سيق مع مدير املدر�سة.
•ي�شارك يف تنظيم و�سائل نقل الطالب ومتابعتها.
•يعد تقرير ًا ف�صلي ًا عن تنفيذ مهامه يو�ضح فيه ما مت �إجنازه ،وما مل يتم مع تو�ضيح و�سائل التغلب على ال�صعوبات �إن وجدت.
•ي�ؤدي ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة.

15

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

دليل عمل الإدارة املدر�سية

ثانيا :الكفايات:
ً
كفايات مدير املدر�سة وم�ساعده :
من �أهم الكفايات الواجب على مدير املدر�سة وم�ساعده امتالكها ما يلي:
املجال

املعيار

الأنظمة واللوائح
ال�سيا�سات والأنظمة
�ضبط اجلودة

�إدارة الذات
الكفايات ال�شخ�صية
الإدارة االجتماعية
16

الكفاية
•القدرة على تطبيق القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل.
•القدرة على غر�س �أخالقيات مهنة التعليم يف نفو�س العاملني باملدر�سة.
•القدرة على امل�ساهمة يف تطوير الأنظمة و اللوائح املدر�سية.
•القدرة على تعريف العاملني باملدر�سة مبهامهم.
•القدرة على توزيع امل�س�ؤوليات بني العاملني بعدالة.
•القدرة على ن�شر ثقافة اجلودة داخل املدر�سة.
•القدرة على توظيف �أدوات اجلودة ال�ستمرارية التطوير
•القدرة على التطوير امل�ستمر للأداء املدر�سي.
•القدرة على ممار�سة الأ�ساليب الإدارية احلديثة يف �إدارة املدر�سة.
•القدرة على تقييم فاعلية املنا�شط املدر�سية يف �ضوء معايري اجلودة.
•امتالك الثقة بالنف�س.
•امتالك القدرة على �ضبط الذات.
•التكيف مع �ضغوطات العمل.
•امتالك الذكاء العاطفي.
•بناء قيم ال�صدق واملو�ضوعية يف العمل.
•القدرة على حتديد احتياجات العاملني.
•القدرة على �إدارة ال�صراع التنظيمي.
•بناء عالقات فاعلة مع املجتمع املدر�سي واملحلي.

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

االت�صال

�صناعة القرار

الر�ؤية والر�سالة

التخطيط والتطبيق

خطة املدر�سة

�إدارة الوقت

•القدرة على تنويع و�سائل وقنوات االت�صال.
•القدرة على التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات والهيئات التدريبية يف املجتمع.
•القدرة على �إثارة الدافعية وحتفيز العاملني للعمل.
•القدرة على الت�أثري يف الفريق.
•القدرة على تهيئة مناخ تعاوين.
•القدرة على تقبل الآراء والإقناع باملنطق والدليل.
•املرونة.
•القدرة على توظيف البيانات واملعلومات لتجويد القرارات.
•القدرة على توظيف املنهجية العلمية يف حل امل�شكالت.
•القدرة على م�شاركة العاملني يف �إعداد ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
•القدرة على تطبيق ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
•القدرة على و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية مبنية على ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها بفاعلية.
•القدرة على ترجمة ر�ؤية ور�سالة املدر�سة �إىل واقع ملمو�س.
•القدرة على تبني قيم تتفق مع ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
•القدرة على تقييم مدى حتقق ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
•القدرة على �إعداد خطة �شاملة للمدر�سة (ت�شمل التعليم والتعلم والإدارة املدر�سية).
•القدرة على حتديد الأهداف الإجرائية خلطة املدر�سة و�آلية حتقيقها.
•القدرة على �إ�شراك املجتمع املدر�سي يف و�ضع خطة املدر�سة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها.
•القدرة على متابعة تنفيذ خطة املدر�سة وتقوميها.
•القدرة على حتديد �إمكانات املدر�سة يف تنفيذ خطتها.
•القدرة على حتديد الأولويات يف العمل.
•القدرة على التفوي�ض.
•القدرة على اال�ستثمار الأمثل للوقت.
•القدرة على �إجناز العمل ب�إتقان.

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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املجال

املعيار

الكفاية
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املجال

املعيار

تطبيق املناهج
التعليم والتح�صيل
الدرا�سي

القيا�س والتقومي

�ش�ؤون الطلبة
املباد�أة والإبداع
�إدارة التغيري

تطوير املدر�سة

الكفاية
•القدرة على متابعة تطبيق املناهج واخلطط الإثرائية وتقييمها.
•القدرة على اال�ستغالل الأمثل مل�صادر التعلم املختلفة يف �إثراء املناهج.
•القدرة على توظيف الأن�شطة ال�صفية والال�صفية يف خدمة املنهج املدر�سي.
•القدرة على توجيه املعلمني نحو ربط املناهج املدر�سية ببيئة الطالب.
•الإ�شراف على حتليل املناهج والتعاون مع املعنيني يف تطويرها.
•القدرة على متابعة تنفيذ خطط التقومي التكويني واخلتامي.
•القدرة على تنفيذ اخلطط العالجية والإثرائية لرفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة.
•القدرة على حتليل نتائج التح�صيل الدرا�سي للطلبة.
•القدرة على و�ضع خطط لرعاية الفئات املختلفة للطلبة املوهوبني واملجيدين.
•القدرة على و�ضع برامج للنمو ال�شامل للطلبة.
•القدرة على غر�س القيم لدى الطلبة.
•القدرة على درا�سة الظواهر االجتماعية وال�سلوكية للطلبة.
•القدرة على تفعيل دور جمال�س الآباء والأمهات يف حل امل�شكالت االجتماعية وال�سلوكية للطلبة.
•القدرة على طرح �أفكار و�آراء جديدة تخدم العمل الرتبوي.
•القدرة على ت�شجيع العاملني على املباد�أة والإبداع .
•القدرة على �إدارة التغيري نحو الأف�ضل.
•القدرة على �إجراء البحوث والدرا�سات حلل امل�شكالت الرتبوية.
•القدرة على بناء ثقافة مدر�سية تدعم عملية التطوير.
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املوارد الب�شرية

�إدارة املوارد

تقنية املعلومات
واالت�صال

الإدارة املالية

�إدارة املبنى املدر�سي

دليل عمل الإدارة املدر�سية

املجال

املعيار

الكفاية
•القدرة على ن�شر الثقافة املهنية يف املجتمع املدر�سي
•القدرة على تقييم التزام العاملني باملدر�سة باللوائح والأنظمة املن�صو�ص عليها.
•القدرة على حفز العاملني على التطوير الذاتي.
•القدرة على حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية للعاملني.
•القدرة على التخطيط للتنمية املهنية.
•القدرة على متابعة تنفيذ الربامج التدريبية.
•القدرة على متابعة �أثر التدريب.
•القدرة على �إدارة االجتماعات.
•القدرة على دعم وت�شجيع البحث العلمي والتجارب واالبتكارات العلمية يف املدر�سة.
•القدرة على ن�شر الثقافة الإلكرتونية يف املدر�سة.
•القدرة على تفعيل تقنية املعلومات واالت�صال يف املدر�سة.
•القدرة على التعامل مع قواعد البيانات وحتديثها.
•القدرة على اال�ستثمار الأمثل للمواد املالية وفق ال�ضوابط املن�صو�ص عليها.
•القدرة على توظيف �إمكانيات املدر�سة يف �ضوء �أولويات التطوير.
•القدرة على جذب القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف متويل الفعاليات واملنا�شط املدر�سية وفق ال�ضوابط
املعمول بها.
•القدرة على توثيق املعامالت املالية وفق ال�ضوابط املعمول بها.
•القدرة على اال�ستغالل الأمثل للمبنى املدر�سي وفق ال�ضوابط املعمول بها.
•القدرة على خلق بيئة تعليمية جذابة.
•القدرة على احلفاظ على نظافة املبنى املدر�سي و�سالمته و�أمنه.
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كفايات من�سق �ش�ؤون مدر�سية:
من �أهم الكفايات الواجب على من�سقي ال�ش�ؤون املدر�سية امتالكها ما يلي:
 -1القدرة على تفهم الأفراد والتعامل معهم بروح امل�س�ؤولية وبروح الفريق الواحد.
 -2القدرة على توظيف العالقات الإن�سانية يف خدمة عمله.
 -3القدرة على تقدمي كافة الت�سهيالت للعاملني يف املدر�سة.
 -4القدرة على تنمية ذاته مهنيا.
 -5القدرة على تلبية احتياجات عمله.
 -6القدرة على تطوير كفاياته ومهاراته.
 -7القدرة على تنظيم عمله وفق خطط علمية.
 -8القدرة على تنمية املهارات الإبداعية لديه.
 -9القدرة على متابعة توفري الو�سائل التعليمية لتحقيق �أهداف املنهاج.
 -10القدرة على �إدخال امل�ستجدات �إىل طرائق عمله.
 -11القدرة على التعامل مع الطلبة على �أ�سا�س الفروق الفردية بينهم.
 -12القدرة على بناء عالقات ودية مع �أولياء الأمور ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات املختلفة يف املجتمع.
 -13القدرة على االت�صال والتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
 -14القدرة على التوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة وجذبهم �إىل املدر�سة.
 -15امل�شاركة الإيجابية مع برامج املجتمع املحلي.
 -16القدرة على تقييم احتياجات بيئة العمل.
 -17القدرة على و�ضع اخلطط العالجية ملواجهة امل�شكالت التي تواجه �سري عمله.
 -18القدرة على التقومي الذاتي لأ�سلوب عمله.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

دليل عمل الإدارة املدر�سية

الف�صل الثاين
الأنظمة واللوائح املدر�سية

21

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

دليل عمل الإدارة املدر�سية
22

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

ومتثل الأنظمة واللوائح املدر�سية �أهمية يف تنظيم العمل باملدار�س ،و�إر�ساء قواعد جناحه ،وبث روح النظام والطم�أنينة واال�ستقرار يف
نفو�س العاملني فيها من خالل حفظها للحقوق وحتديدها للواجبات وامل�سئوليات� ،إ�ضافة �إىل اعتبارها مرجع ًا �أ�سا�سي ًا يرجع �إليه القائمون
على العملية التعليمية و�أفراد املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته عامة و�إدراك ال�ضوابط التي حتكم هذا املجال ،ناهيك عما متثله من �أهمية
من خالل حتديدها ملواعيد العام الدرا�سي وبرنامج اليوم الدرا�سي واخلطط الدرا�سية والأن�شطة الرتبوية ومعدالت الهيئات الإدارية
والتدري�سية والفنية العاملة بها وحقوقها وواجباتها �إ�ضافة �إىل تف�صيلها للمجال�س الرتبوية وتنظيمها ل�ش�ؤون الطالب وتقومي تع ّلمهم
واجلوانب املتعلقة بال�ش�ؤون الإدارية واملالية وتقنينها لل�سجالت وامللفات وغريها من ال�ش�ؤون املدر�سية.

دليل عمل الإدارة املدر�سية

متثل اللوائح امل�ستوى الثالث من م�ستويات الت�شريعات بعد النظام الأ�سا�سي للدولة والقوانني ،وتتعلق بالت�شريعات التي ت�صدرها الوزارة
وفق ًا ملا خوله لها النظام الأ�سا�سي للدولة والقانون.

وتقوم الوزارة �سنوي ًا بتعميم الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية املنظمة للعمل باملدار�س العامة ،واملدار�س اخلا�صة ،ومدار�س الرتبية
اخلا�صة ،ومراكز حمو الأمية وتعليم الكبار.
ويتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف جمال الأنظمة واللوائح املدر�سية يف الآتي:
�أ .توفريها يف املدر�سة �سوا ًء بطلبها من املنطقة التعليمية �أو بتحميلها من نافذة (الأنظمة واللوائح التعليمية) يف موقع الوزارة على �شبكة
املعلومات الدولية ثم طباعتها ورقي ًا ،وفهمها جيد ًا.
ب .حفظها يف املدر�سة بال�شكل الالئق بها.
ج .ن�شرها يف املدر�سة ،وجعلها يف متناول �أيدي العاملني فيها.
د .تعريف العاملني مبهامهم الوظيفية وب�أخالقيات مهنة التعليم وبالأنظمة واللوائح والقرارات ذات ال�صلة ،ومتابعة التزامهم بتنفيذها.
هـ .تعريف الطلبة و�أولياء �أمورهم باللوائح والأنظمة والقرارات ذات ال�صلة ،وتزويدهم بن�سخ منها �أو مبطويات ملخ�صة لها ،ومتابعة
التزامهم بتنفيذها.
و .التوعية امل�ستمرة للعاملني والطلبة ب�أهمية االلتزام مبا ن�صت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات ،والنتائج املرتتبة على عدم االلتزام
بذلك.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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ن�صت عليه.
ز .تنفيذ ما جاء فيها من �أحكام ،وجتنب الإتيان بخالف ما ّ
ح .تقدمي املقرتحات حول ظاهرة �أو ظواهر معينة يف املدار�س مل تن�ص عليها الأنظمة واللوائح احلالية وينبغي �إيجاد ت�شريع ب�ش�أنها �أو
ن�صت عليها ولكنها بحاجة �إىل حتديث وتطوير� ،إىل اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
ط .رفع التقارير عن العاملني املخالفني ملواد الأنظمة واللوائح وبنودها �إىل اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
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الف�صل الثالث
�سجالت الإدارة املدر�سية
وملفاتها
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� )1سجل خطة املدر�سة (�سنوي):
تثبت فيه خطة املدر�سة يف جماالت التعليم والتعلم والإدارة املدر�سية ،كما يثبت فيه ك�شف الزيارات الإ�شرافية التي نفذها مدير
املدر�سة وم�ساعده للإداريني واملعلمني والفنيني وتلك التي نفذها املعلمون الأوائل للمعلمني.
� )2سجل االجتماعات (�سنوي):
ت�سجل فيه اجتماعات الهيئة الإدارية والتدري�سية والفنية ،واجتماعات جمل�س الإدارة ،وغريها من االجتماعات.
� )3سجل جمل�س الآباء والأمهات (لعامني درا�سيني):
يثبت فيه حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية للمجل�س ،وت�شكيل املجل�س ،وت�شكيل جلانه ،وخطه عمله لعامني درا�سيني ،وحما�ضر
اجتماعات املجل�س.
 )4ال�سجل الإح�صائي العام (�سنوي):
يثبت فيه بيانات عامة عن املدر�سة ،ومرافق املبنى املدر�سي ،و�أحوال الهيئات الإدارية والتدري�سية والفنية والعمال واحلرا�س،
و�إح�صائية املوظفني ،و�إح�صائية الطلبة ،وروافد املدر�سة ،وجماعات الأن�شطة الرتبوية وم�شرفيها ،ومربي الف�صول ،واملناوبة اليومية،
وت�شكيل جمل�س �إدارة املدر�سة ،واللجان املدر�سية ومهام كل منها.
� )5سجل ح�ص�ص االحتياط (�سنوي):
يبني فيه ح�ص�ص االحتياط للمعلمني الغائبني عن اليوم الدرا�سي.
� )6سجل ال�صادر (تراكمي):
ي�سجل فيه بيانات كافة املرا�سالت ال�صادرة من املدر�سة.
� )7سجل الوارد (تراكمي):
ي�سجل فيه بيانات كافة املرا�سالت الواردة �إىل املدر�سة.
� )8سجل التعاميم الداخلية (�سنوي):
يدرج فيه املالحظات والتعليمات الداخلية ال�صادرة من مدير املدر�سة واملتعلقة بنواحي العمل املختلفة داخل املدر�سة.

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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تنظم �سجالت الإدارة املدر�سية وملفاتها على النحو التايل (ملحق :)1
ّ
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� )9سجل ح�ضور املوظفني وان�صرافهم (�سنوي):
يوقع فيه العاملون يوميا باحل�ضور يف بداية اليوم الدرا�سي وباالن�صراف يف نهايته.
� )10سجل و�سائل النقل املدر�سية (�سنوي):
يثبت فيه بيانات و�سائل النقل (احلافالت /املركبات ذات الدفع الرباعي) امل�ست�أجرة لنقل الطلبة ،واملناوبة اليومية لل�سائقني ،وت�سجيل
ح�ضور ال�سائقني وان�صرافهم.
 )11ملف زيارات الإ�شراف واملتابعة (�سنوي):
يت�ضمن تقارير الزيارات الإ�شرافية التي يقوم بها امل�شرف الإداري ،وتقارير زيارات املتابعة التي يقوم بها الأع�ضاء الفنيون والأخ�صائيون
ونحوهم للمدر�سة.
 )12ملف تقومي الأداء املدر�سي (تراكمي):
يت�ضمن نتائج التقومي الذاتي واخلارجي للأداء يف املدر�سة.
 )13ملفات املوظفني (تراكمي):
يحفظ بكل منها� :صورة �شخ�صية للموظف ،و�صورة من كل من امل�ؤهل الدرا�سي وجواز ال�سفر والبطاقة ال�شخ�صية ،و�صور من القرارات
الإدارية ال�صادرة ب�ش�أن املوظف ،كما حتفظ فيه �صور من �شهادات التقدير التي ح�صل عليها ون�سخ من تقارير الزيارات الإ�شرافية
وبرامج الإمناء املهني التي �شارك فيها وغريها من اجلوانب الفنية املتعلقة باملوظف.
وير�سل ملف املوظف �إىل املدر�سة املنقول �إليها� ،أما عند �إنهاء خدماته فري�سل �إىل اجلهة املخت�صة باملنطقة التعليمية.
 )14ملف الفعاليات والربامج املنفذة (�سنوي):
يودع به ملخ�صات موجزة عن �أهم الفعاليات �أو الأعمال املميزة التي مت تنفيذها باملدر�سة مدعمة بال�صور كور�ش العمل وامل�شاريع
الإن�شائية وامل�شاريع الرتبوية والأيام املفتوحة والأعمال اخلريية ،ويرفق مع هذه امللخ�صات التقارير والوثائق ذات ال�صلة بالفعالية �أو
العمل املميز �إن وجدت.
 )15ملفات الربيد الوارد (تراكمي):
حتفظ فيها جميع الر�سائل الواردة �إىل املدر�سة ،ويخ�ص�ص ملف ملكتب مدير املنطقة التعليمية وملف لكل دائرة من دوائر املنطقة
التعليمية.
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ويتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف هذا املجال فيما يلي:
 -1فتح امللفات وتنظيمها وتوظيفها.
 -2فتح ال�سجالت املذكورة وتنظيمها وتوظيفها.
 -3اال�ستغناء عن ال�سجالت الورقية يف حالة تطبيق الربامج املدر�سية املحو�سبة ،وتفعيل هذه الربامج املحو�سبة وتوظيفها يف العمل
املدر�سي ،مع �أهمية االحتفاظ بن�سخة احتياطية من الربنامج يف قر�ص مدمج للرجوع �إليها عند ال�ضرورة.
 -4توظيف هذه امللفات وال�سجالت يف كل ما من �ش�أنه تنظيم العمل باملدر�سة وتن�سيق جهود العاملني فيها.
 -5تقدمي املقرتحات لتطوير مناذج ال�سجالت للجهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية.

دليل عمل الإدارة املدر�سية

 )16ملف الربيد ال�صادر (تراكمي):
حتفظ فيه ن�سخ من جميع الر�سائل ال�صادرة من املدر�سة.
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الف�صل الرابع
خطة املدر�سة
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�أو ً ًال :مفهوم خطة املدر�سة:
يق�صد بخطة املدر�سة الوثيقة التي تنتج عن عملية الت�صور امل�سـتقبلي للمدر�سة والعمليات والإجراءات التي �ستقوم بها خالل فرتة زمنية
معينة ,من �أجل توظيف املوارد املادية والب�شرية املتاحة لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها على املدى البعيد والقريب.

ثاني ًا :م�صادر خطة املدر�سة:
يعتمد فريق �إعداد اخلطة عند و�ضع خطة املدر�سة على م�صادر عدة ت�شمل جماالت العمل الرئي�سية الإدارية والفنية ،مثل:
فل�سفة و�أهداف التعليم العام يف �سلطنة عمان.�أهداف التعليم يف كل مرحلة تعليمية.املناهج الدرا�سية.�أع�ضاء الهيئات الإدارية والتدري�سية والفنية باملدر�سة.امل�شرفون الرتبويون.خطة املدر�سة ال�سابقة.نتائج التقومي الذاتي واخلارجي للأداء املدر�سي وتو�صياته.الطالب ،و�أولياء �أمورهم.املبنى املدر�سي.م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ومتطلبات �سوق العمل.-االجتاهات الرتبوية احلديثة.

ثالثا :مراحل خطة املدر�سة:
ًً
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مير �إعداد خطة املدر�سة باملراحل التالية:
( )1الت�شخي�ص :وي�شمل (جمع معلومات ،حتليل البيانات ،حتديد �أولويات التطوير ،حتديد االحتياجات).
(� )2صياغة �أو مراجعة ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
( )3التحديد :وي�شمل (و�ضع الأهداف ،معايري النجاح� ،إجراءات التنفيذ ،الدعم الالزم ،م�سئولية التنفيذ ،التقومي).
( )4املتابعة :وي�شمل اال�ستمرارية ،ر�صد املالحظات ،اكت�شاف امل�شكالت ،اقرتاح احللول املمكنة).

التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

( )5املحا�سبية :وت�شمل (ك�شف نقاط ال�ضعف ،تعزيز الإجنازات ،حتديد الأهداف امل�ستقبلية).
يتم بناء خطة املدر�سة يف �ضوء ثالثة جماالت رئي�سة هي :التعلم ،والتعليم ،والإدارة املدر�سية ،وبيانها على النحو التايل:
جمال التعلم:
ويتعلق باكت�ساب الطالب املعارف واملهارات وفهمها ،والقدرة على تطبيقها ،وتكوين اجتاهات و�سلوكيات �إيجابية نحوها.
وي�شمل هذا املجال عنا�صر �أهمها:
 اكت�ساب الطالب للمعارف واملهارات. توظيف الطالب للمهارات وال�سلوكيات الإيجابية. اكت�ساب الطالب االجتاهات الإيجابية وتوظيفها. -رفع م�ستويات حت�صيل الطالب وتقدمهم الدرا�سي.

دليل عمل الإدارة املدر�سية

رابعا :جماالت خطة املدر�سة:
ًً

جمال التعليم:
ويتعلق بالأ�ساليب والطرائق والو�سائل التي يتم بها تطوير م�ستوى �أداء الطالب التعليمي.
وي�شمل هذا املجال عنا�صر �أهمها:
 رفع جودة التعليم والتعلم.	�أ�ساليب وطرق التدري�س وتلبية التعليم الحتياجات الطلبة.	�أ�ساليب تقومي �أداء الطالب. توظيف م�صادر التعلم. تفعيل دور املعلم الأول.جمال الإدارة املدر�سية:
ويتعلق ب�أداء الهيئة الإدارية التي تعمل على جتويد وتطوير وت�سيري العمل باملدر�سة.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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وي�شمل هذا املجال عنا�صر �أهمها:
 الإ�شراف على عملية التعليم والتعلم (زيارات �صفية ،حتليل �أعمال الطالب ،حتليل نتائج التقومي ،ونحوها). الإمناء املهني للعاملني (م�شاغل ،دورات تدريبية ،اجتماعات ،ور�ش عمل ،ندوات ،حما�ضرات ،ونحوها). رعاية الطالب (متابعة انتظام الطلبة� ،صحة الطلبة و�سالمتهم ،التغذية املدر�سية ،التوعية الطالبية للظواهر ال�سلوكية والنف�سيةواالجتماعية وال�صحية ،برامج رعاية الطالب املجيدين /املت�أخرين درا�سي ًا /املوهوبني /ذوي الإعاقة /ذوي �صعوبات التعلم،
ونحوها).
 العالقة مع املجتمع املحلي (التوا�صل مع �أولياء الأمور ،جمل�س الآباء /الأمهات� ،أن�شطة م�شرتكة مع املجتمع املحلي ،ونحوها). املبنى املدر�سي (توظيف مرافق املبنى ،املحافظة على نظافة املبنى� ،صيانة املبنى ،ونحوها). امل�سابقات وامل�شاريع والربامج الرتبوية (م�سابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�سية ،برنامج التنمية املعرفية،م�سابقات الأن�شطة الرتبوية ،ونحوها).

خام� ًسا:حمتويات خطة املدر�سة:
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حتتوي خطة املدر�سة على ما يلي (ملحق :)1
املقدمة:
وتت�ضمن تعريف ًا عام ًا بخطة املدر�سة.
فريق �إعداد اخلطة وتطويرها:
وتت�ضمن �أع�ضاء جلنة التقومي الذاتي للأداء املدر�سي (التح�سني والتطوير)� ،أو �أع�ضاء الهيئات الإدارية والتدري�سية والفنية ،الذين
�شاركوا يف �إعداد خطة املدر�سة وتطويرها.
ر�ؤية املدر�سة:
وهي عبارة عن بيان تعرب فيه املدر�سة عن نظرتها امل�ستقبلية ،وكيفية ر�ؤيتها لنف�سها وللفئات التي تخدمها يف امل�ستقبل .فالر�ؤية �صورة
ملهمة و�إيجابية مل�ستقبل املدر�سة ،ت�شجع �أع�ضائها وجمتمعها على النظر ب�إيجابية للم�ستقبل .وتتفاوت بح�سب ظروف كل مدر�سة
وطبيعة جمتمعها وتوجهات �أفرادها وامل�ستوى العمري لطالبها.
ر�سالة املدر�سة:
وهي عبارة عن بيان حتدد فيه املدر�سة غايتها ،واخلدمات التي تقدمها والوظائف والعمليات املحورية التي تقوم بها .فالر�سالة تو�ضح
كيف �ستحقق املدر�سة ر�ؤيتها .ويتميز م�ضمون الر�سالة ب�أنه مر ّكز وخمت�صر ووا�ضح يحدد القيم التي تنطلق منها املدر�سة يف تقدمي
خدماتها والفئات التي ت�ستفيد من هذه اخلدمات.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

ك�شف الزيارات الإ�شرافية للإداريني واملعلمني والفنيني:
ويت�ضمن الزيارات الإ�شرافية التي ينفذها مدير املدر�سة وم�ساعده لأع�ضاء الهيئات الإدارية والتدري�سية والفنية ،كما يت�ضمن الزيارات
الإ�شرافية التي ينفذها املعلمون الأوائل للمعلمني ،خالل العام الدرا�سي.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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القيم التي تلتزم بها املدر�سة:
وهي عبارة عن جمموعة القيم التي توجه �سلوكيات �أفراد املدر�سة واملتعاملني معها نحو حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها.
الأهداف الإ�سرتاتيجية للمدر�سة:
وهي الأهداف املنبثقة من ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها ،وميتد مداها الزمني من ثالث �سنوات ف�أكرث ،ويتم حتقيقها على مراحل من خالل
الأهداف ال�سنوية للمدر�سة وخطط عملها.
�أهداف املدر�سة:
وهي الأهداف العامة للمدر�سة التي ت�سعى �إىل حتقيقها خالل العام الدرا�سي احلايل ،واملنبثقة من الأهداف الإ�سرتاتيجية
للمدر�سة.
خطة العمل:
وهي اخلطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف .وتت�ضمن:
 )1املجال :ويق�صد به املجاالت الثالثة للخطة :الإدارة املدر�سية /التعليم /التعلم.
 )2الأهداف الإجرائية :ويق�صد بها النتائج املراد حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة.
 )3الأ�سباب :ويق�صد بها دواعي و�ضع الهدف (�أولويات التطوير).
 )4م�ؤ�شرات النجاح :ويق�صد بها امل�ستوى الذي ن�سعى للو�صول �إليه يف كل هدف من خالل �إجراءات حم ّددة ،وقد يكون امل�ؤ�شر و�صفي ًا
وقد يكون رقمي ًا.
 )5الإجراءات :ويق�صد بها الطرق والأ�ساليب التي �ستتبع لتحقيق الهدف.
 )6الدعم الالزم للتنفيذ :ويق�صد به الو�سائل املادية والب�شرية املعينة على حتقيق الهدف.
 )7فرتة التنفيذ :ويق�صد بها الفرتة الزمنية املتوقعة لتحقيق الهدف.
 )8م�س�ؤولية التنفيذ :ويق�صد بها الأفراد الذين تناط بهم م�س�ؤولية تنفيذ الإجراءات �سواء �أكانوا من داخل املدر�سة �أم من خارجها.
 )9م�س�ؤولية التقومي :ويق�صد بها الأفراد الذين تناط بهم م�سئولية متابعة وتقومي مدى حتقق الأهداف وفق م�ؤ�شرات النجاح.
 )10نتائج التقومي :وتخ�ص�ص لبيان مدى حتقق الهدف من عدمه.
 )11مالحظات :وتخ�ص�ص لتو�ضيح بع�ض اجلوانب ذات ال�صلة بالهدف و�إجراءات حتقيقه وما قد ي�ستجد فيه.
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مثال تو�ضيحي خلطة املدر�سة
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ...وبعد،،،
تعترب خطة املدر�سة بو�صلة توجه خطى املدر�سة نحو حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها ،ومن هنا فقد قامت �إدارة املدر�سة بت�شكيل فريق يتوىل �إعداد
خطة املدر�سة و�صياغة ر�ؤيتها ور�سالتها و�إعداد خطة عملها يف جماالت الإدارة املدر�سية والتعليم والتعلم ،ولتحقيق ذلك فقد عقد الفريق
عدة اجتماعات ولقاءات حيث مت درا�سة البيانات واملعلومات املتوفرة والتي يف �ضوئها مت االتفاق على �أولويات تطوير الأداء التي ت�سعى
املدر�سة �إىل حتقيقها ومت توزيع م�س�ؤوليات تنفيذها وتقوميها.
ر�ؤية املدر�سة( :مثال ر�ؤية ملدر�سة تعليم �أ�سا�سي بنني :)10-5
“�ستكون املدر�سة الأوىل يف التح�صيل الدرا�سي على م�ستوى مدار�س ال�صفوف ( )10-5يف ال�سلطنة ،يف بيئة تعليمية متمحورة حول
الطالب”.
ر�سالة املدر�سة( :مثال ر�سالة ملدر�سة تعليم �أ�سا�سي بنني  ،10-5منبثقة من مثال الر�ؤية الواردة �أعاله):
حتفيز طالب املدر�سة ومتكينهم من حتقيق �أعلى م�ستويات التح�صيل الدرا�سي التي ت�سمح بها قدراتهم ،و�سيدعمهم يف ذلك هيئة �إدارية
وتدري�سية وفنية م�ؤهلة ومدربة� ،ستتعاون مع �أ�سرهم وم�ؤ�س�سات املجتمع لإعطاء كل طالب الفر�صة لتنمية مواهبه وقدراته �إىل �أق�صى
�إمكاناته.
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القيم التي تلتزم بها املدر�سة( :مثال قيم تدعم مثال الر�سالة الواردة �أعاله):
 الطالب هو �أولوية املدر�سة. كل طالب قادر على التعلم والنجاح �إذا قدم له الدعم واالهتمام والبيئة واملالئمة للتعلم. جناح عملية التعليم والتعلم مرتكز على توفري بيئة مدر�سية حترتم وحتفز وتتحدى قدرات الطالب. التح�صيل الأكادميي املرتفع للطالب م�ؤ�شر جلودة العمل املدر�سي. التعليم اجليد �أ�سا�س لتكوين املواطنة ال�صاحلة. التعليم املتكامل يوازن بني املواد الأكادميية ومواد تنمية املهارات الفردية.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

الأهداف الإ�سرتاتيجية للمدر�سة( :مثال لأهداف �إ�سرتاتيجية منبثقة من �أمثلة الر�ؤية والر�سالة الواردة �أعاله):
يف نهاية �سنوات اخلطة الإ�سرتاتيجية للمدر�سة:
 �سيحقق  %90من طالب املدر�سة م�ستوى حت�صيل ال يقل عن جيد يف جميع املواد الدرا�سية. �ست�شارك جميع �أ�سر الطالب يف الإ�شراف على تعلم الطالب وحتفيزه وتوفري بيئة التعلم املالئمة.� -سيتبنى جميع �أفراد املدر�سة قيم االحرتام وامل�س�ؤولية املتبادلة.

دليل عمل الإدارة املدر�سية

-

احرتام الطالب لذاته وملعلميه �أ�سا�س لتمكنه من التعلم.
التوقعات العالية لتح�صيل الطلبة قناعة م�شرتكة بني الطالب واملدر�سة والأ�سرة.
تعلم الطالب م�س�ؤولية م�شرتكة بينه وبني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع.
التكنولوجيا و�سيلة جتعل الطالب حمور ًا للعملية التعليمية.

�أهداف املدر�سة( :مثال لأهداف منبثقة من مثال الأهداف الإ�سرتاتيجية الواردة �أعاله):
 جمال الإدارة املدر�سية:	�أن ي�شارك �أولياء �أمور الطلبة يف متابعة الأعمال املنزلية لأبنائهم.
 جمال التعليم:	�أن ميار�س جميع املعلمني �أ�ساليب تدري�سية تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة.
 جمال التعلم:	�أن يحقق  %70من الطلبة م�ستوىً حت�صيلي ًا ال يقل عن (جيد) يف جميع املواد الدرا�سية.
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خطة العمل( :مثال خلطة عمل منبثقة من الأهداف الواردة �أعاله):
املجال :الإدارة املدر�سية:
الأهداف
الإجرائية
ي�شارك %60
من �أولياء �أمور
الطالب يف
الإ�شراف على
تعلم �أبنائهم
يف الف�صل
الدرا�سي
الثاين.

الأ�سباب

م�ؤ�شرات
النجاح

ظهر من
نتيجة التقومي
ي�ضع  %60من
الذاتي
�أولياء �أمور
للمدر�سة
الطلبة مالحظات
�أن معظم
يف دفاتر
�أولياء الأمور
الواجبات و�أعمال
غري واعني
الطلبة.
لدورهم
يف حتفيز
�أبنائهم.

الإجراءات

الدعم
الالزم للتنفيذ

فرتة التنفيذ

م�س�ؤولية
التنفيذ

م�س�ؤولية
التقومي

�إعداد برنامج
الأخ�صائي
لتوعية الآباء
االجتماعي
2009/9/1
ب�أدوارهم يف
ورئي�س جمل�س
خطة لربامج
مدير املدر�سة.
ـ
الإ�شراف على
الآباء ورئي�س
التوعية.
2009/12/31
تعلم �أبنائهم
جماعة اخلدمة
وحتفيزهم
العامة.
للتعلم.
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نتائج
التقومي

الأهداف
الإجرائية

يطبق جميع
معلمي
املدر�سة
مهارات
وقيم التعلم
املتمحور حول
الطالب.

الأ�سباب

لوحظ
من خالل
الزيارات
ال�صفية:
اعتماد معظم
معلمي املدر�سة
�أ�ساليب
تدري�س ترتكز
على املعلم.
 �ضعفاجتاهات
الطلبة نحو
التعلم الذاتي.

م�ؤ�شرات
النجاح

الإجراءات

الدعم
الالزم للتنفيذ

فرتة
التنفيذ

ح�صر املعلمني
2009/9/5
املحتاجني للتدريب
ا�ستبانة جلمع
ـ
واملعلمني الذين
املعلومات.
2009/9/10
ميكن اال�ستعانة بهم
كمدربني.

 ميار�س جميعمعلمي املدر�سة
�أ�ساليب التعلم
املتمحور حول
2009/9/10
الطالب� .إعداد حقيبة تدريبية
ـ
للمعلمني يف مهارات قرطا�سية/
 تت�ضمن جميع التعلم املتمحور حول كتب وم�صادر2009/10/10 .الطالب.
احل�ص�ص
املدر�سية �أن�شطة
للتعلم الذاتي.
�أجهزة عر�ض/
تنفيذ الربنامج
قاعات
التدريبي ...الخ
تدريبية.

2009/11/10
ـ 2009/11/30

م�س�ؤولية
التنفيذ

م�س�ؤولية
التقومي

نتائج
التقومي

املعلمون
الأوائل.

املعلمون
املدربون.

دليل عمل الإدارة املدر�سية

املجال :التعليم:

م�ساعد مدير
املدر�سة.

املعلمون
املدربون.
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املجال :التعلم:
الأهداف
الإجرائية
يحقق  %70من
طالب املدر�سة
م�ستوى حت�صيل
ال يقل عن جيد يف
مادة الريا�ضيات

الأ�سباب

م�ؤ�شرات
النجاح

فرتة
الدعم
الإجراءات الالزم للتنفيذ التنفيذ

م�س�ؤولية
التنفيذ

حقق  %50من
حتليل نتائج
وثائق نتائج
طلبة املدر�سة
جلنة متابعة
الطالب للعام
م�ستوى حت�صيل نتائج الطالب
التح�صيل يف  2009/9/26التح�صيل
الدرا�سي
ال يقل عن جيد يف نهاية العام
العام الدرا�سي  2009/9/30الدرا�سي.
املا�ضي وفرز
املا�ضي/
يف نتيجتها للعام الدرا�سي.
م�ستوياتهم.
املا�ضي يف مادة
برنامج SPSS
الريا�ضيات

م�س�ؤولية
التقومي

نتائج التقومي

مدير املدر�سة
وم�ساعده.

ويتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف �إعداد خطة املدر�سة يف الآتي:
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 - 1ت�شكيل فريق لإعداد اخلطة يتكون من �أع�ضاء جلنة التقومي الذاتي (التطوير والتح�سني) �أو من يراهم منا�سبني من �أع�ضاء الهيئة
الإدارية والتدري�سية والفنية.
 -2اختيار مقرر الفريق الذي �سيكلف ب�إخراج اخلطة يف �صيغتها النهائية.
 -3تعريف الفريق ب�أجزاء اخلطة ومراحل �إعدادها وتو�ضيح ماهية املدر�سة ور�ؤيتها ور�سالتها وقيمها والأهداف الإ�سرتاتيجية وال�سنوية
ومعايري �صياغتها وخطة العمل وتوفري كافة البيانات املتعلقة بذلك.
� -4إعطاء الفريق حيز ًا من الوقت لدرا�سة وو�ضع اخلطوط العري�ضة للخطة ،ك ٌل على حده.
 -5االلتقاء بالفريق من �أجل بلورة و�صياغة ال�شكل النهائي لر�ؤية املدر�سة ور�سالتها وقيمها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية وال�سنوية والإجرائية
وم�ؤ�شرات النجاح.
 -6درا�سة الإجراءات املقرتحة من �أع�ضاء الفريق لتحقيق الأهداف ومدى �إمكانية تطبيقها ومدى مواءمتها لواقع املدر�سة.
� -7إخراج اخلطة ب�صورتها النهائية واعتمادها.
 -8متابعة تنفيذ اخلطة ب�شكل م�ستمر ،و�إدراج امل�ستجدات والأولويات عليها.
 -9حتديد املعوقات التي واجهت تنفيذ اخلطة ،وبذل اجلهود للتغلب عليها.
 -10التفريع امل�ستمر للزيارات الإ�شرافية التي قام بها مدير املدر�سة وم�ساعده واملعلمون الأوائل.
 -11تقييم اخلطة وما مت من فعاليات ودرا�سة املعوقات التي حالت دون التنفيذ.
 -12ترحيل ما مل يتم تنفيذه كخطة متهيدية للعام الدرا�سي القادم.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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الف�صل اخلام�س
اللجان املدر�سية
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�إ�ضافة �إىل جمل�س �إدارة املدر�سة وجمل�س الآباء /الأمهاتُ ،ت�ش ّكل بكل مدر�سة اللجان التالية:
 )1اللجنة املالية:
�أ .تت�شكل اللجنة املالية ،مما يلي:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
عدد ( )3من الهيئة التدري�سية والفنية	�أع�ضاء
ع�ضو ًا ومقرر ًا
�أمني اجلمعية التعاونية املدر�سية
ب .ت�ستعني اللجنة بفني يف نوعية االحتياجات املطلوبة.
وتقوم اللجنة باملهام التالية:
 -1الوقوف على الأ�سعار املنا�سبة باجلودة املطلوبة وحتديد جهة ال�شراء.
� -2شراء االحتياجات املطلوبة وا�ستالمها ،وحترير حم�ضر فح�ص ،وتقدمي �أ�صول الفواتري وحم�ضر الفح�ص واعتمادها من مدير املدر�سة
بعد �إقرار اللجنة على ظهر الفاتورة ب�أن الأ�صناف امل�شرتاة مطابقة للموا�صفات املطلوبة وال�سعر منا�سب ل�سعر ال�سوق ،ويراعى يف
الفواتري املقدمة �أن تكون �أ�ص ًال وبا�سم املدر�سة وال يوجد بها ك�شط �أو �شطب �أو حت�شري يف الأرقام �أو احلروف.
 -3مراجعة الفواتري للت�أكد من �صحتها �شك ًال ومو�ضوع ًا وت�سجيل الأ�صناف من واقع الفواتري يف �سجل اللوازم امل�شرتاة فور ًا ،واالحتفاظ
بالفواتري مرتبة طبق ًا لتواريخ قيدها يف ال�سجل املذكور للرجوع �إليها عند احلاجة.
 -4دفع قيمة الأ�صناف امل�شرتاة مبوجب �شيك م�صريف با�سم املورد مع مراعاة عدم �إ�صدار ال�شيكات نقد ًا �أو حلامله.
 -5ت�سجيل الأ�صناف امل�شرتاة من واقع الفواتري يف �سجل اللوازم امل�شرتاة فور ًا ،واالحتفاظ ب�صورة من الفواتري وحما�ضر الفح�ص مرتبة
طبق ًا لتواريخ قيدها يف ال�سجل املذكور للرجوع �إليها عند احلاجة.
�	-6إر�سال �أ�صل الفاتورة وحم�ضر الفح�ص �إىل املنطقة التعليمية لإ�ضافة الأ�صناف امل�شرتاة للمخازن ثم حترير طلب �صرف للمدر�سة
املعنية لتكون عهدة فرعية لدى املدر�سة.
�	-7إعداد ك�شف يت�ضمن التربعات العينية واملالية املو ّردة للمدر�سة ل�صالح الربامج الرتبوية املنفذة فيها ،بعد �أخذ موافقة املنطقة
التعليمية.
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 )2جلنة �إدارة االمتحانات العامة:
ت�ش ّكل هذه اللجنة يف املدار�س التي بها طالب ال�صف ( )12وتتكون من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
ما ال يقل عن ( )3من املعلمني وال يزيد عن (�	)6أع�ضاء
ع�ضو ًا ومقرر ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
وتقوم باملهام التالية:
 -1متابعة ر�صد درجات التقومي امل�ستمر بالربنامج احلا�سوبي املع ّد لذلك.
 -2مراجعة ك�شوف نتائج التقومي امل�ستمر للت�أكد من �سالمة البيانات والدرجات اخلا�صة بكل طالب واعتمادها من قبل رئي�س اللجنة
متهيد ًا للتدقيق عليها من قبل جلان املتابعة.
 -3و�ضع خطة لأعمال االمتحانات العامة باملدر�سة تت�ضمن الإعداد والتح�ضري ومتابعة التطبيق والت�صحيح والر�صد ومراجعة الر�صد.
 -4جتهيز قاعات �أداء االمتحانات ب�أرقام اجللو�س املع ّدة لكل طالب مبا ال يزيد عن ( )20طالب ًا يف كل قاعة.
�	-5إعداد جداول للمراقبة على الطالب املمتحنني مبا ال يقل عن مراقبني من معلمي املدر�سة مع مراعاة عدم مراقبة املعلم الذي يدر�س
ال�صف الثاين ع�شر المتحان مادته.
 -6الإ�شراف على ح�سن �سري االمتحانات والعمل على عالج ال�صعوبات الطارئة.
 -7الرتقيم ال�سري لدفاتر الإجابة وتوزيعها على جلان الت�صحيح.
 -8مراجعة دفاتر الإجابة �إداري ًا للت�أكد من �صحة الدرجات املعطاة لكل طالب.
 -9ر�صد درجات نهاية الف�صل الدرا�سي للطالب يف الربنامج احلا�سوبي املع ّد لذلك.
-10مراجعة ك�شوف نتائج الطلبة بعد ر�صدها متهيد ًا ملراجعتها من قبل جلنة جلان املتابعة.
-11حفظ توزيعات اللجان املوقعة واملعتمدة من قبل الأع�ضاء ودفاتر الإجابة بعد الت�صحيح والر�صد واملراجعة ملدة عام درا�سي كامل
ب�شكل ي�سهل الرجوع �إليها من قبل جلان املتابعة.
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 )3جلنة متابعة التح�صيل الدرا�سي:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
املعلمني الأوائل	�أع�ضاء
ع�ضو ًا
الأخ�صائي االجتماعي
ع�ضو ًا
معلم �صعوبات التعلم
ويختار رئي�س اللجنة من �أع�ضائها مقرر ًا ،وميكن للجنة �أن ت�ستعني مبن تراه منا�سب ًا من املخت�صني.
وتقوم باملهام التالية:
�أو ًال :دور مدير املدر�سة /م�ساعد مدير املدر�سة:
 -1الدعوة �إىل عقد اجتماعات اللجنة ,وتر�ؤ�سها.
 -2و�ضع اخلطة ال�سنوية لعمل اللجنة مب�شاركة �أع�ضاء اللجنة.
 -3مراجعة ملفات وقوائم الطلبة املعنيني من قبل اللجنة وفرز الأ�سماء واالطالع على اخلطط العالجية والإثرائية التي مت و�ضعها يف
نهاية العام الدرا�سي ال�سابق.
 -4متابعة تنفيذ اخلطط العالجية والإثرائية �أثناء العام الدرا�سي ,وتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض تفعيلها.
 -5القيام بزيارات للمعلمني داخل الف�صول الدرا�سية ملتابعة تفعيل اخلطط العالجية والإثرائية.
 -6االجتماع ب�أولياء �أمور الطلبة املعنيني �إذا ا�ستدعى الأمر والت�أكيد على �أهمية الدور الرتبوي لأولياء الأمور يف تطوير م�ستوى �أداء
�أبنائهم.
�	-7إعداد تقارير بالتعاون مع �أع�ضاء اللجنة حول م�ستوى �أداء الطلبة ,واتخاذ القرارات املنا�سبة يف بقاء �أو انتقال التالميذ ذوي التح�صيل
املتدين.
�	-8إخطار ويل الأمر �أو االجتماع به لإبالغه بقرار اللجنة ب�ش�أن ابنه وتو�ضيح دوره للرقي مب�ستواه.
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ثانياً :دور املعلمني الأوائل:
 -1امل�شاركة يف و�ضع اخلطط ال�سنوية لعمل اللجنة.
 -2امل�شاركة يف االجتماعات التي تعقدها اللجنة.
 -3االطالع على امللفات وقوائم الطلبة الذين تعنى بهم اللجنة كل يف مادته.
 -4امل�شاركة مع معلمي املادة يف درا�سة اخلطط العالجية والإثرائية املو�ضوعة يف العام الدرا�سي ال�سابق له�ؤالء الطلبة.
 -5اعتماد اخلطط العالجية والإثرائية والقيام بزيارات متابعة مدى تنفيذها وتفعيلها من قبل املعلمني املعنيني.
 -6تكليف معلمي املادة بت�صنيف الطلبة الذين يقومون بتدري�سهم بناء على م�ستويات �أدائهم يف املادة منذ وقت مبكر ,و�إر�سال قوائم
الطلبة ذوي التح�صيل املتدين والطلبة املتفوقني واملوهوبني �إىل جلنة متابعة التح�صيل الدرا�سي باملدر�سة مع حتديد نقاط القوة
ونقاط ال�ضعف لكل طالب ,ليت�سنى �إ�ضافتهم يف خطة اللجنة ,و�إعداد اخلطط املنا�سبة لهم.
 -7التوا�صل مع امل�شرف الرتبوي للمادة واطالعه وا�ست�شارته فني ًا و�إداري ًا حول اخلطط العالجية والإثرائية ب�شكل م�ستمر.
 -8التن�سيق والتعاون مع امل�شرف الرتبوي يف تدريب املعلمني على و�ضع وتنفيذ اخلطط العالجية والإثرائية.
 -9التوا�صل مع املعلمني الأوائل للمواد الأخرى لبحث �سبل التعاون من �أجل اال�ستفادة الق�صوى من الربامج واخلطط العالجية
والإثرائية.
 -10متابعة مدى ا�ستجابة الطلبة للخطط املو�ضوعة لهم.
 -11العمل على تطوير اخلطط العالجية والإثرائية بناء على ا�ستجابة الطلبة لها ,و�إعداد اخلطط العالجية يف نهاية العام الدرا�سي
للطالب ذوي امل�ستوى التح�صيلي املتدين ليتم تنفيذها يف العام املقبل.
� -12إعداد تقارير دورية عن مدى ا�ستجابة الطلبة للخطط املو�ضوعة.
 -13اال�ستفادة من جتارب الآخرين فيما يتعلق بتطوير عمل اللجنة ,و�إعداد اخلطط العالجية والإثرائية بالتوا�صل مع املدار�س الأخرى,
والبحث يف كل جديد يف هذا املجال.
ثالثاً :دور الأخ�صائي االجتماعي:
 -1امل�شاركة يف و�ضع اخلطط ال�سنوية لعمل اللجنة.
 -2امل�شاركة يف االجتماعات التي تعقدها اللجنة.
 -3االجتماع بالطلبة يف بداية العام الدرا�سي ,لتو�ضيح �أهداف اللجنة ,و�أهمية ا�ستفادتهم من الربامج وامل�ساعدة املقدمة لهم من
اللجنة.
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 -4توعية �أولياء الأمور ب�أهمية جلنة متابعة التح�صيل الدرا�سي.
 -5القيام بعمليات البحث االجتماعي يف امل�شكالت االجتماعية التي يعاين منها الطلبة املدرجون �ضمن جلنة متابعة التح�صيل
الدرا�سي.
 -6متابعة مدى تقدم الطلبة من خالل التوا�صل مع �أع�ضاء اللجنة ,ومع الطلبة �أنف�سهم.
رابعاً :دور معلم �صعوبات التعلم:
 -1امل�شاركة يف و�ضع اخلطط ال�سنوية لعمل اللجنة.
 -2امل�شاركة يف االجتماعات التي تعقدها اللجنة.
 -3امل�شاركة يف �إعداد اخلطط العالجية.
 -4تنفيذ اخلطط العالجية املو�ضوعة للطالب الذين يعانون من �صعوبات يف التعلم.
 -5التن�سيق والتعاون مع معلمي املواد املختلفة من �أجل تطوير وتفعيل اخلطط العالجية املو�ضوعة.
�	-6إخطار معلمي املواد ب�شكل م�ستمر مبدى تقدم �أداء طالب �صعوبات التعلم.
 )4جلنة متابعة و�سائل النقل املدر�سية:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
الأخ�صائي االجتماعي
خم�سة من املعلمني	�أع�ضاء
ع�ضو ًا ومقرر ًا
من�سق �ش�ؤون مدر�سية
وتقوم باملهام التالية:
 -1تنظيم خطوط �سري و�سائل النقل املدر�سية وتوزيعها على روافد املدر�سة.
 -2تخ�صي�ص نقاط لوقوف و�سائل النقل املدر�سية �أمام املدر�سة ويف الأحياء ال�سكنية ،مع مراعاة �أال يقل عدد الطالب يف نقطة التجمع
الأوىل عند احل�ضور ويف نقطة التجمع الأخرية عند االن�صراف عن ثالثة طالب.
 -3حتديد م�شرف يف كل و�سيلة نقل من �أع�ضاء جماعة الإدارة الطالبية الذاتية باملدر�سة ،يتوىل متابعة ركوب الطالب و�سيلة النقل
ونزولهم منها ،و�إبالغ �إدارة املدر�سة عن �أية خمالفات �أو م�شاكل.
 -4توزيع املناوبة اليومية لو�سائل النقل املدر�سية على ال�سائقني ومتابعتها.
 -5القيام بتعبئة بطاقة دوام و�سائل النقل العاملة باملدر�سة يف نهاية كل �شهر لإر�سالها �إىل املنطقة التعليمية.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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 -6متابعة ح�ضور ال�سائقني وان�صرافهم ،وقيامهم بالتوقيع يف �سجل و�سائل النقل املدر�سية.
 -7تنفيذ برامج توعية ملالك و�سائل النقل و�سائقيها حول كيفية التعامل الرتبوي مع الطالب مبختلف فئاتهم العمرية.
 -8توعية الطالب وتوجيههم �إىل ما ي�أتي:
 التجمع يف النقاط املحددة ،ويف الوقت املحدد. االنتظام عند ال�صعود �إىل و�سائل النقل املدر�سية والنزول منها. اجللو�س بو�ضعية �سليمة ومريحة يف املقاعد ،و جتنب �إخراج الر�أ�س �أو اجل�سم من النوافذ. التزام الهدوء واجللو�س باملقاعد �أثناء التواجد بو�سائل النقل املدر�سية. احلفاظ على جتهيزات و�سيلة النقل ،وعدم العبث بها �أو �إتالف حمتوياتها. عدم النزول من و�سيلة النقل �إال بعد الت�أكد من وقوفها متاما. -9خماطبة مالك و�سيلة النقل باملخالفات واملالحظات امل�سجلة على �سائقها عن طريق �إدارة املدر�سة.
 )5اللجنة املدر�سية مل�سابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�سية:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
نائب ًا للرئي�س
م�ساعد مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
الأخ�صائي االجتماعي �أو �أحد �أع�ضاء الهيئة الفنية
�أع�ضاء
ما ال يقل عن ثالثة معلمني وال يزيد على �سبعة
مقرر ًا
�أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية
وتقوم باملهام التالية:
� -1إعداد اخلطط والربامج ذات ال�صلة مب�سابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�سية ،مب�شاركة املعنيني ،ومتابعة تنفيذها
وتقييمها.
 -2العمل على جعل املدر�سة بيئة تربوية و�صحية نظيفة ومكان الئق لرتبية الطالب.
 -3العمل على رعاية الطالب ورفع امل�ستوى التح�صيلي لهم.
 -4العمل على تفعيل �أهداف امل�سابقة وم�ضامينها من خالل تنفيذ املناهج الدرا�سية.
 -5ت�ضمني اخلطة املدر�سية للم�سابقة لفعاليات ومنا�شط امل�سابقة والعمل على تنفيذها.
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� -6إعداد ال�سجالت وامللفات ذات العالقة بامل�سابقة وتنظيمها وتوظيفها وحفظها.
� -7إعداد التقارير والك�شوفات املطلوبة عن الفعاليات واملنا�شط املدر�سية ذات العالقة بامل�سابقة.
 -8متابعة تعليمات اللجنة املحلية للم�سابقة ،واجلهات ذات االخت�صا�ص وتنفيذها.
 -9تفعيل �أدوار جماعات الأن�شطة الرتبوية لتحقيق �أهداف امل�سابقة وم�ضامينها.
 -10العمل على تفعيل دور جمال�س الآباء /الأمهات يف حتقيق �أهداف امل�سابقة.
 -11العمل على تفعيل دور املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية يف خدمة املجتمع املحلي.
 -12العمل على تفعيل دور القطاعني العام واخلا�ص يف حتقيق �أهداف امل�سابقة.
 -13الإ�شراف على �إقامة املعار�ض الرتبوية ذات ال�صلة بامل�سابقة.
 -14الإ�شراف على الإدارة الطالبية والعمل على رعايتهم وتوجيههم وتدريبهم التدريب الأمثل.
 -15العمل على غر�س املبادئ والقيم النبيلة لأهمية امل�سابقة يف نفو�س الطالب.
 -16العمل على بناء العالقات املنتجة ،وغر�س روح الفريق والعمل اجلماعي ،ون�شر ثقافة التعاون بني كافة املتعلمني والعاملني باملدر�سة.
 -17القيام ب�أية �أعمال تك ّلف بها ذات �صلة بعملها.
 )6جلنة مركز م�صادر التعلم:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
املعلمني الأوائل للمجاالت /املواد	�أع�ضاء
ع�ضو ًا
معلم تقنية املعلومات
ع�ضو ًا ومقرر ًا
	�أخ�صائي م�صادر التعلم
وتقوم باملهام التالية:
 -1الت�أكد من اكتمال و�سالمة املركز وتقنياته.
 -2و�ضع خطة العمل ال�سنوية وتابعة تنفيذها ,على �أن تت�ضمن اخلطة ما يلي:
 الإعالن والإعالم عن املركز ومقتنياته وخدماته.	�آلية تنفيذ امل�شروعات التعليمية يف املركز.	�آلية �إك�ساب املعلمني مهارات التعامل مع التقنيات يف املركز (احلا�سوب – الأجهزة -املعدات).التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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	�آلية تكليفات املعلمني للطالب. امل�شروعات التطويرية واخلدمية على مدار العام. ت�شكيل جماعة املهارات واملعلومات ومتابعتها.	�أية بنود �أخرى ترى �إ�ضافتها مثل متابعة احتياجات املركز و�آلية تلبيتها(املواد امل�ستهلكة-م�صادر املعلومات). -3و�ضع �أ�س�س ونظم اال�ستفادة من املواد والأجهزة (اال�ستفادة الداخلية واخلارجية).
 -4متابعة تنفيذ ح�ص�ص مادة تقنية املعلومات.
 -5التن�سيق مع م�شريف املجاالت ب�ش�أن متابعة ا�ستفادة معلمي املجاالت من مركز م�صادر التعلم.
 )7جلنة الك�شافة /املر�شدات:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
املعلم قائد الك�شافة /املر�شدات
اثنني من الطلبة �أع�ضاء الك�شافة /املر�شدات	�أع�ضاء
ثالثة من �أولياء الأمور	�أع�ضاء
ع�ضو ًا ومقرر ًا
املعلم م�ساعد قائد الك�شافة /املر�شدات
وتقوم باملهام التالية:
 -1ت�شكيل فريق للك�شافة /املر�شدات يف املدر�سة وفق ال�ضوابط التي حتددها املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ,واملفو�ضية الك�شفية
والإر�شادية التابعة لها الفرقة.
 -2ت�سجيل الفريق يف املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات من خالل املفو�ضية الك�شفية والإر�شادية باملنطقة التعليمية.
�	-3إعداد اخلطة ال�سنوية للفريق واحلر�ص على متابعتها وتنفيذها.
 -4ت�سجيل حما�ضر االجتماعات وتوثيق �أن�شطتها.
 -5توفري الزي الك�شفي /الإر�شادي واملكمالت لأع�ضاء الفرقة عن طريق اجلهات الر�سمية �أو ال�شراء طبقا للموا�صفات العامة.
 -6الت�أكد من توفري الفر�ص لأع�ضاء الفرقة للتقدم يف املنهج الك�شفي/الإر�شادي.
 -7تقرير منح �أع�ضاء الفريق �أو�سمة الكفاية والهواية امل�ستحقني لها بعد اجتياز متطلباتها.

49

دليل عمل الإدارة املدر�سية
50

 -8توثيق العالقة مع �أولياء الأمور واملجتمع املحيط ذات العالقة.
 -9تدريب �أفراد الفرقة على املناهج الك�شفية والإر�شادية.
 -10حتفيز الفرقة للم�شاركة يف الأن�شطة وامل�سابقات.
 -11تطبيق �أهداف ومبادئ وطريقة احلركة الك�شفية وااللتزام بوعدها وقانونها.
 -12تر�شيح �أفراد الفرقة للم�شاركة يف �أن�شطة املفو�ضية ,والأن�شطة املركزية التي تنظمها �أو ت�شارك فيها املديرية العامة للك�شافة
واملر�شدات داخل وخارج ال�سلطنة.
 )8جلنة التقومي الذاتي للأداء املدر�سي (التح�سني والتطوير):
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة
املعلمني الأوائل	�أع�ضاء
ع�ضو ًا
الأخ�صائي االجتماعي
ع�ضو ًا
فني خمترب علوم
ع�ضو ًا
	�أخ�صائي م�صادر تعلم
ع�ضو ًا
	�أخ�صائي توجيه مهني
ع�ضو ًا ومقرر ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
وتقوم باملهام التالية:
 -1عقد لقاء مع جميع العاملني باملدر�سة للتعريف بالتقومي الذاتي وكيفية �سري عملياته.
 -2عقد اجتماعات دورية للوقوف على �سري عملية التقومي الذاتي وحتديد نقاط القوة و�أولويات التطوير.
 -3القيام بزيارات �صفية /مكتبية جلميع العاملني ح�سب اخلطة املو�ضوعة وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -4ت�شخي�ص �أداء املدر�سة وتقوميه ب�صفة م�ستمرة.
 -5حتليل عينات من �أعمال الطلبة من كل �صف درا�سي.
 -6حتديد نقاط القوة و�أولويات التطوير يف كل مادة درا�سية،و�إدراجها �ضمن خطة املدر�سة.
 -7امل�شاركة يف و�ضع خطة الإمناء املهني للمعلمني ح�سب االحتياجات وتنفيذها ،وتقوميها ،ومتابعة �أثر التدريب.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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 -8متابعة الطلبة ذوي احلاالت اخلا�صة (املتميزون� ،ضعاف التح�صيل ،ذوي امل�شكالت ال�سلوكية).
 -9التعرف على �آراء �أولياء الأمور والطلبة فيما يتعلق ب�أحوالهم و�أحوال املدر�سة و�سري النظام فيها.
 )9جلنة اخلدمات املدر�سية:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
ع�ضو ًا ومقرر ًا
من�سق ال�ش�ؤون املدر�سية
ثالثة من املعلمني	�أع�ضاء
وتقوم باملهام التالية:
 -1متابعة �أعمال النظافة.
 -2متابعة قراءة عدادات الكهرباء واملياه ومطابقتها بالقراءة املقدمة من قبل �شركة التح�صيل.
 -3حتديد احتياجات املدر�سة والتن�سيق مع الق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية ال�ستالم خم�ص�صاتها من الأثاث والأجهزة واملعدات التي
يجب توافرها مبرافق املدر�سة (مراكز م�صادر التعلم /خمترب احلا�سوب /خمترب العلوم) وفق ًا لنوع املدر�سة (تعليم عام /تعليم
�أ�سا�سي /تعليم ما بعد الأ�سا�سي).
 -4الت�أكد من �سالمة مياه ال�شرب ،ومن نظافة خزانات املياه ،ومن نظافة م�صفيات برادات املياه وا�ستبدالها.
 )10جلنة جرد العهدة:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
م�ساعد مدير املدر�سة
ع�ضو ًا
فني خمترب علوم
ع�ضو ًا
	�أخ�صائي م�صادر تعلم� /أمني املكتبة
ع�ضو ًا
املعلم امل�شرف على الأن�شطة املدر�سية
ع�ضو ًا
فني و�سائل و�أجهزة تعليمية �إن وجد
ع�ضو ًا
معلم من كل جمال /مادة
ع�ضو ًا ومقرر ًا
من�سق �ش�ؤون مدر�سية

51

دليل عمل الإدارة املدر�سية
52

وتقوم باملهام التالية:
�	-1إعداد ك�شوف باملواد واللوازم امل�سلمة للمدر�سة.
 -2جرد عهدة املدر�سة جرد ًا فعلي ًا ،ومطابقتها بال�سجالت.
 -3جرد عهدة مركز م�صادر التعلم /املكتبة جرد ًا فعلي ًا ،ومطابقتها بال�سجالت.
 -4جرد عهدة املختربات جرد ًا فعلي ًا ،ومطابقتها بال�سجالت.
 -5جرد الو�سائل والأجهزة التعليمية جرد ًا فعلي ًا ،ومطابقتها بال�سجالت.
 -6عدم �صرف �أي مواد ولوازم �أثناء عملية اجلرد.
�	-7إعداد ك�شف باللوازم واملواد الزائدة عن احلاجة ورفع التو�صيات عن كيفية الت�صرف بها.
 -8الت�أكد من نظافة �أماكن التخزين ،وتوافر ا�شرتاطات وو�سائل ال�سالمة والأمن بها.
 -9حترير ك�شوف اجلرد من �أ�صل و�صورة ون�سخة �إلكرتونية ,وتوقيعها بعد االنتهاء من عملية اجلرد ،واعتمادها من مدير املدر�سة،
و�إر�سال الأ�صل والن�سخة الإليكرتونية �إىل املنطقة التعليمية واالحتفاظ بن�سخة يف املدر�سة.
 -10غلق املخازن �أو الأماكن التي بها ال ُعهد �أو الأدوات يف نهاية العام الدرا�سي ،وت�سليم املفاتيح ملدير املدر�سة مبوجب حم�ضر ت�سليم
ر�سمي ير�سل �أ�صله �إىل املنطقة التعليمية مع ك�شوف اجلرد.
 -11ا�ستالم العهدة يف بداية العام الدرا�سي مبوجب حم�ضر ا�ستالم ر�سمي ،وتوزيعها على فنيي املدر�سة ومعلميها ك ٌل ح�سب جماله.
 )11جلنة االنتظام واالن�ضباط الطالبي:
عدد من �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية
ت�شكل بداية كل عام درا�سي يف مدار�س ال�صفوف ( )12-5برئا�سة م�ساعد مدير املدر�سة وع�ضوية ٍ
�صف درا�سي ،ويجوز �أن يكون هناك م�سئوالن لكل �صف يف حالة زيادة
والفنية باملدر�سة بواقع م�سئول انتظام وان�ضباط طالبي واحد لكل ٍ
عدد ُ�شعبه �أو ف�صوله عن خم�س.
وتقوم باملهام التالية:
 -1متابعة حاالت ت�أخر وغياب الطالب ،ومعاجلتها.
 -2متابعة خمالفات الطالب لقواعد االن�ضباط ال�سلوكي  ،ومعاجلتها.
 -3التعاون مع �إدارة املدر�سة يف اتخاذ الإجراءات املنا�سبة للطالب املت�أخرين واملتغيبني عن اليوم الدرا�سي  ،واملخالفني لقواعد االن�ضباط
ال�سلوكي والأنظمة املدر�سية ذات ال�صلة  ،بالتن�سيق مع ادارة املدر�سة .
 -4التعاون مع الأخ�صائي االجتماعي يف درا�سة احلاالت الطالبية.
 -5القيام ب�أية �أعمال تك ّلف بها من �إدارة املدر�سة ذات �صلة ب�ش�ؤون الطالب.
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 )12جلنة الدرا�سات والبحوث:
وتت�شكل هذه اللجنة من رئي�س و�أربعة من �أع�ضاء الهيئات الإدارية والفنية والتدري�سية يختارهم مدير املدر�سة من حملة املاج�ستري �أو
الدكتوراه �أو ممن �سبق لهم �أن تقدموا ببحث علمي على م�ستوى الوزارة �أو املنطقة التعليمية.
وتقوم باملهام التالية:
 -1ت�صميم امل�شاريع البحثية املوجهة نحو حتقيق الأهداف وتنفيذها ،و�إن�شاء قنوات التوا�صل بني املنطقة التعليمية وبني جميع املعنيني
باللجنة و�أهدافها.
 -2تنظيم البيانات وتزويد امل�شاريع البحثية بامل�صادر املعلوماتية وتقوميها.
�	-3إجراء درا�سات نظرية وميدانية وبحوث �إجرائية حول الظواهر ال�سلبية باملدر�سة ،للم�ساهمة يف �إيجاد حلول علمية منا�سبة.
 -4م�ساعدة املعلمني يف حتليل نتائج الطالب حتلي ًال �إح�صائي ًا ودرا�ستها درا�سة علمية.
 -5ا�ستالم ا�ستبانات الباحثني ومتابعتها يف احلقل الرتبوي ،ومتابعة عينة الدرا�سة يف تعبئة اال�ستبانة وتقدمي جميع املعينات للباحث عند
تطبيقه لتلك املدر�سة.
و -مراجعة البحوث التي يعدها الطالب واملعلمون مراجعة علمية قبل ت�سليمها للجهة املعنية واملعرو�ضة على املدار�س كم�سابقات �أو بحوث
معدة للتقييم ،وامل�شاركة بها يف امللتقيات العلمية على م�ستوى املنطقة التعليمية �أو على م�ستوى املدار�س املجاورة.
 -6تنظيم م�سابقات للبحوث الإجرائية املعدة ب�أ�س�س علمية �سليمة ،وخا�صة فيما يتعلق بدرا�سة امل�شكالت الرتبوية املوجودة يف احلقل
الرتبوي وحماولة عالجها ،واال�ستفادة من النتائج وحماولة تطبيق تلك احللول.
 -7تقدمي الربامج والدورات التدريبية على م�ستوى املدر�سة لكيفية �إعداد بحث علمي.
 -8التعاون مع معلم مادة البحث العلمي يف املدر�سة و�إيجاد البدائل املنا�سبة لكيفية التعامل معها بحيث تكون خمرجات هذه املادة علمية
مبنية على �أ�سا�س علمي �سليم.
 -9التعاون مع املدار�س املجاورة لدرا�سة ظاهرة معينة درا�سة علمية ،واال�شرتاك يف �إيجاد احلل املنا�سب لها.
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 )13جلنة مراقبة اجلمعية التعاونية املدر�سية /املق�صف املدر�سي:
وتت�شكل هذه اللجنة من:
رئي�س ًا
مدير املدر�سة /م�ساعد مدير املدر�سة
�أع�ضاء
عدد ( )2من املعلمني يتم اختيارهم من رئي�س اللجنة
ع�ضو ًا
ممر�ض ال�صحة املدر�سية
ع�ضو ًا
املعلم امل�شرف ال�صحي
ع�ضو ًا
رئي�س جماعة ال�صحة املدر�سية (طالب)
ع�ضو ًا
رئي�س جماعة الإدارة الطالبية (طالب)
وي�ستثنى طلبة مدار�س ال�صفوف (  ) 4-1من ع�ضوية اللجنة.
وتقوم باملهام التالية:
 .1متابعة االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية للجمعيات التعاونية املدر�سية /املقا�صف املدر�سية.
 .2متابعة اجلمعية /املق�صف ب�شكل دوري.
 .3توظيف ا�ستمارات متابعة اجلمعيات  /املقا�صف  ،وحفظها.
 .4اتخاذ �إجراءات �سريعة وعاجلة عند حدوث حاالت طارئة مثل ظهور اعرا�ض ت�سمم لدى الطلبة �أو وجود مواد غري �صاحلة  ،والتوا�صل
مع اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية التخاذ ما يلزم يف هذا ال�ش�أن .
 .5تنبيه ال�شركة املتُعاقد معها،و العاملني يف اجلمعية /املق�صف  ،عند وجود خمالفات وا�ضحة �أو حدوث حاالت طارئة �أو الإخالل ببنود
العقد  ،ورفع تقارير بذلك �إىل اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية.
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�أوالً :دور �إدارة املدر�سة يف ا�ستقبال الطلبة اجلدد:
نظرا لطبيعة املرحلة العمرية للطالب اجلدد مبا يف ذلك ذوو الإعاقة منهم والتي تعترب �أوىل خطواتهم يف ال�سلم التعليمي ،ف�إنها البد �أن
حتظى باهتمام بالغ لدى الهيئة الإدارية والتدري�سية والفنية و�أولياء الأمور.
ويعترب الربنامج الإر�شادي للطلبة امل�ستجدين مبا يف ذلك ذوو الإعاقة منهم �أحد برامج التوجيه والإر�شاد الطالبية والذي يهدف �إىل تهيئة
العالقة للتكيف مع احلياة املدر�سية وحتقيق �أق�صى حد من التوافق النف�سي والدرا�سي.
ويتم تنفيذ الربنامج خالل الأ�سابيع الأوىل من العام الدرا�سي على �أ�سا�س عدة م�ستويات من اخلدمات التوجيهية والإر�شادية التي تقدم
للطالب امل�ستجدين ت�شمل مرحلة ما قبل دخول املدر�سة وبداية الدخول يف املدر�سة و�أثناء العام الدرا�سي.
ويتمثل دور �إدارة املدر�سة يف هذا املجال يف الآتي:
 -1توفري البيئة االجتماعية والنف�سية والظروف املنا�سبة التي ت�ساعد يف حتقيق الرعاية للطالب اجلدد مبا يف ذلك ذوو الإعاقة.
 -2تب�صري املعلمني بظروف هذه املرحلة ال�سنية وخ�صائ�صها ومتطلباتها ،وحثهم على التعاون الإيجابي مع الأخ�صائي االجتماعي
لتعريفهم بالأ�ساليب املنا�سبة للتعامل مع امل�شكالت الطالبية.
 -3توفري الإمكانات والو�سائل املعينة يف تنفيذ برنامج التهيئة النف�سية واالجتماعية للطالب اجلدد بالتعاون مع الأخ�صائي االجتماعي
واملعلمني و�أولياء الأمور.
 -4متابعة تطبيق برنامج التهيئة النف�سية واالجتماعية للطالب اجلدد باملدر�سة مثل عقد اللقاءات �أو املحا�ضرات �أو جل�سات النقا�ش
اجلماعي للمعلمني و�أولياء الأمور والطلبة وتوظيف ح�ص�ص الن�شاط.
 -5م�شاركة املعلمني باملقرتحات املنا�سبة لتطوير برامج التهيئة النف�سية واالجتماعية للطالب اجلدد وخدمات التوعية والتوجيه والإر�شاد
الطالبي.
 -6التعاون مع الأخ�صائي االجتماعي على اكت�شاف احلاالت اخلا�صة بني الطلبة اجلدد والتي حتتاج �إىل درا�سة ومتابعة.
 -7متابعة قيام الأخ�صائي االجتماعي ب�إعداد برنامج عمل للتهيئة النف�سية واالجتماعية للطالب اجلدد من بداية العام الدرا�سي وتعريفهم
بالأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل املدر�سي من خالل برامج التوعية والتوجيه والإر�شاد الطالبي.
 -8اطالع �أولياء الأمور على الربنامج اليومي للطالب ومواعيد ح�ضور �أبنائهم وان�صرافهم يوميا.
 - 9م�ساعدة الطلبة على التكيف مع املناهج الدرا�سية.
 - 10تب�صري �أولياء الأمور ب�أهمية الت�سجيل املبكر لأبنائهم يف املدر�سة ومقابلة الأخ�صائي االجتماعي و�إعطائه �صورة كاملة عن حياة
الطالب وم�شكالته وظروفه الأ�سرية وال�صحية.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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 -11فهم خ�صائ�ص النمو وحماولة التغلب على خوف الطلبة اجلدد من املدر�سة ،والوقوف على الدور املطلوب من الأ�سرة لتهيئة
الطالب دخول املدر�سة لإعطاء املدر�سة �صورة كاملة عن حياة الطالب.
ولعل من الأمور التي ت�ساعد الطالب امل�ستجد على �سرعة االندماج والتفاعل الإيجابي مع املجتمع املدر�سي التهيئة النف�سية اجليدة له قبل
بدء الدرا�سة بوقت كاف ومن ذلك:
 م�ساعدته لتكوين �صورة ذهنية عن املدر�سة ،و�إظهار املدر�سة باملظهر الإيجابي.	�إتاحة الفر�صة له للحوار واملناق�شة الهادفة. تعريفه باملدر�سة والربنامج اليومي للدرا�سة. ا�صطحابه للمدر�سة والقيام معه بجولة فيها وتعريفه مبرافقها. �ضبط وقت النوم واال�ستيقاظ قبل بدء العام الدرا�سي ب�أ�سبوع على الأقل لكي يتعود على النوم باكر ًا واال�ستيقاظ باكر ًا. -ا�صطحابه ل�شراء امل�ستلزمات الدرا�سية (حقيبة ،و�أقالم ،ودفاتر ..الخ) بهدف �إدخال الفرح وال�سرور يف نف�سه.

ثانيا :دور �إدارة املدر�سة يف رعاية خمتلف الفئات الطالبية:
ً

�أ -املوهوبون:
 تكليف الأخ�صائي االجتماعي بح�صر الطلبة املوهوبني باملدر�سة وت�صنيفهم ح�سب املوهبة. متابعة عمليات توفري الو�سائل واملواد الالزمة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم. التن�سيق مع �أ�سرة الطالب املوهوب يف عملية الرعاية والت�شجيع. حتفيز املواهب الطالبية من خالل الربامج والفعاليات على م�ستوى املدر�سة وخارجها.ب -املجيدون:
 ح�صر الطلبة املجيدين ومتابعتهم. رعاية املجيدين و�صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم و�إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف جوانب الن�شاط املختلفة وفق ًا مليولهمورغباتهم.
 حتفيز املجيدين ماديا ومعنويا يف �ضوء الإمكانات املتاحة.ج – املت�أخرون درا�سياً:
 ح�صر الطلبة املت�أخرين درا�س ّي ًا وو�ضع خطط العالج الالزمة لكل منهم من خالل جلنة متابعة التح�صيل الدرا�سي.	�إ�شعار ويل �أمر الطالب بامل�ستوى التح�صيلي وخطط العالج املعدة لأبنه.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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 متابعة نتائج االختبارات والتقومي امل�ستمر. ت�صميم برنامج لرعاية الطلبة املت�أخرين درا�سيا يت�ضمن (عقد لقاءات مع مدر�سي املواد والطلبة امل�ستهدفني ملناق�شة �سري تنفيذالربامج العالجية).
د� -صعوبات التعلم:
 ح�صر الطلبة ذوي �صعوبات التعلم مع بداية العام الدرا�سي وتوزيعهم بعدالة على �شعب ال�صف الواحد. عمل جل�سات جماعية يف بداية العام الدرا�سي مع ه�ؤالء الطلبة لتوجيههم لأهمية اال�ستعداد املبكر. ا�ستدعاء �أولياء �أمورهم لتذكريهم ب�أهمية رعاية �أبنائهم ومتابعتهم من بداية العام. مناق�شة �أو�ضاع هذه الفئة مع املعلمني ،وحثهم على متابعتهم درا�س ّيا والرتكيز عليهم داخل ال�صف و�إبالغ الأخ�صائي االجتماعيمبا يطر�أ عليهم �أو ًال ب�أول.
 متابعة مدى تطورهم الدرا�سي وتدوين ذلك يف �سجالت الأخ�صائي االجتماعي وحتفيز الطلبة الذين �أبدوا تقدما يف م�ستوياتهمالتح�صيلية.
�	-إحلاقهم ب�أي برنامج تربوي يعالج �أو�ضاعهم.

ثالثا :دور �إدارة املدر�سة يف تقدمي برامج الرعاية الطالبية:
ً

 توعية املجتمع املدر�سي واملحلي حول اخلدمات املقدمة لتعليم الطالب ذوي الإعاقات ،وامل�ساهمة يف تكيفهم داخل املدر�سةوخارجها.
 ت�ضمني برامج التوعية ال�سلوكية وبرامج الرعاية الطالبية �ضمن خطة املدر�سة. متابعة الأخ�صائي االجتماعي يف النقاط التالية� :إعداد خطة العمل ال�سنوية ومتابعة تنفيذها وتقوميها� /إعداد ال�سجالت وامللفاتوحفظها وحتديثها /ح�صر الطلبة املوهوبني وذوو الإعاقة وتوفري الرعاية الالزمة لهم /التعاون مع الهيئات الإدارية والتدري�سية
خلدمة جمال عمله.

رابعا :دور �إدارة املدر�سة يف الأن�شطة الرتبوية:
ً
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يتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف الأن�شطة الرتبوية يف الآتي:
•اختيار امل�شرف الأول للأن�شطة للمدر�سية من بني املعلمني و�أن يراعى فيه توفر الرغبة ال�صادقة واخلربة املنا�سبة.
•معاونة وتوجيه امل�شرف الأول يف اختيار املعلمني املنا�سبني للإ�شراف على جماعات الن�شاط املختلفة وجمل�س الإدارة الطالبية وجمال�س
الف�صول.
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•درا�سة الإمكانات املادية والب�شرية الفعلية املوجودة باملدر�سة ويتم على �ضوئها توجيه املعلمني امل�شرفني على جماعات الأن�شطة الرتبوية
يف �إعداد خططهم وبراجمهم.
•العمل على توفري املتطلبات ال�ضرورية للن�شاط من �أدوات وخامات.
•تهيئة الظروف املنا�سبة لعمل املعلم امل�شرف الأول للأن�شطة املدر�سية وم�ساعدته على جتاوز العقبات وحل امل�شكالت التي قد تعرت�ض
جمال عمله.
•معاونة امل�شرف الأول للأن�شطة املدر�سية يف عملية تب�صري املعلمني امل�شرفني على جماعات الأن�شطة املدر�سية ومربي الف�صول يف كيفية
ت�شكيل اجلماعات واملجال�س و�إعداد اخلطط املنا�سبة لها.
•اعتماد �سجالت جماعات الأن�شطة الرتبوية وجمل�س الإدارة الطالبية وجمال�س الف�صول.
•دعم املعلم امل�شرف الأول للأن�شطة املدر�سية وم�شريف اجلماعات واملجال�س املدر�سية بالن�شرات التوجيهية وب�أدلة العمل الفنية وكافة
امل�ستجدات واللوازم التي ت�ساعد على اجناز العمل ب�شكل �أف�ضل وفق الأ�س�س وال�ضوابط املعدة يف هذا اجلانب.
•التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي التي ت�ساعد يف تنفيذ برامج وخطط الأن�شطة الرتبوية املدر�سية.
•�إعداد �آليات وو�سائل لتفعيل برامج جماعات الن�شاط املختلفة وجمل�س الإدارة الطالبية وجمال�س الف�صول والعمل على تقييمها ب�صفة
دورية.
•الإعالم عن جماعات الن�شاط املختلفة من خالل جمال�س الآباء  /الأمهات و�أن�شطتها وغريها.
•متابعة هذه اجلماعات واملجال�س وحتفيزها على امل�شاركة يف خمتلف امل�سابقات وعلى خمتلف امل�ستويات.
•رعاية الطلبة املوهوبني يف خمتلف جماعات الأن�شطة املدر�سية و�إعدادهم وت�أهيلهم للم�شاركة يف الفعاليات وامل�سابقات التي تقام على
م�ستوى املنطقة التعليمية �أو على م�ستوى امل�شاركات اخلارجية.
•العمل على تكرمي الطلبة واملعلمني املجيدين يف جماعات الأن�شطة الرتبوية داخل املدر�سة وجمال�س الإدارة الطالبية وجمال�س
الف�صول.
•متابعة اجلوانب املالية املتعلقة بالأن�شطة املدر�سية وما يرتبط بها من امل�صروفات وتوفري الأدوات والو�سائل ،والإ�شراف على ح�سن
ا�ستخدامها وتخزينها.
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�إدارة الكتب الدرا�سية
والو�سائل التعليمية
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�أو ً ًال� :إدارة الكتب الدرا�سية:
من املهام الأ�سا�سية ملدير املدر�سة وم�ساعده العمل على متابعة توفري الكتب الدرا�سية بالتعاون مع املعلمني والق�سم املخت�ص باملنطقة
التعليمية من �أجل توفري الكتب املدر�سية ويتم ذلك من خالل:
ت�شكيل جماعة ا�ستالم الكتب الدرا�سية وفق الت�شكيالت املدر�سية.ت�شكيل فريق عمل يتوىل فرز الكتب ح�سب ال�صفوف ،ويكون م�سئو ًال عن توزيعها ومطابقتها على منوذج ال�صرف مع مالحظة الطبعةاملعتمدة.
تكليف الفريق املذكور بتوزيع الكتب على الطلبة ،مع �أخذ توقيعهم على اال�ستالم.مراعاة ت�سليم الطالب املنقول من املدر�سة ما يخ�صه من الكتب.متابعة ا�ستيفاء ن�صيب املدر�سة من الكتب الناق�صة.املحافظة على الكتب الدرا�سية من خالل حفظها يف خمزن الكتب بطريقة �آمنة و�سليمة.حتفيز الطلبة على املحافظة على كتبهم.-التخل�ص من الكتب الزائدة والتالفة بالتن�سيق مع املنطقة التعليمية.

ًً
ثانيا�:إدارة الو�سائل التعليمية:
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من املهام الأ�سا�سية ملدير املدر�سة وم�ساعده العمل على متابعة توفري الو�سائل التعليمية وتوظيفها من خالل التعاون مع املعلمني الأوائل
والق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية من �أجل توفري الو�سائل و�إعداد املعلمني لتوظيفها من خالل:
عقد امل�شاغل التدريبية للمعلمني وخا�صة املعلمني الأوائل بهدف نقل اخلربات التدريبية يف جمال الو�سائل التعليمية �إىل باقياملعلمني.
التعاون مع الق�سم املخت�ص باملنطقة من �أجل تطوير �أفكار املعلمني يف جمال ابتكار الو�سائل التعليمية وتوفري م�ستلزماتها.حث املعلمني على ابتكار و�إنتاج الو�سائل التعليمية قليلة الكلفة.حث املعلمني الأوائل على الإطالع على (دليل الو�سائل التعليمية) الذي يو�ضح �أ�سماء و�أ�شكال الو�سائل التعليمية وطريقة ا�ستخدامها.حث املعلمني الأوائل على التن�سيق فيما بينهم لتوظيف الو�سائل التعليمية املختلفة املتوفرة باملدر�سة.متابعة توفر الو�سائل التعليمية مع الق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية.االطالع على خطط املعلمني والت�أكد من توظيف الو�سائل من خالل الزيارات ال�صفية.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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ونظرا لأهمية الو�سائل التعليمية و�ضرورة توفرها واملحافظة عليها ف�إنه ال بد من توفر نظام عهدة لهذه الو�سائل يتم توثيقه من خالل
�سندات �صرف الو�سائل التعليمية ،الذي يتم مبوجبه حتديد نوع الو�سيلة والكمية امل�صروفة للمدر�سة وتتم هذه الآلية وفق اخلطوات
التالية:
تقوم الوزارة بتحديد خم�ص�صات املدر�سة من الو�سائل التعليمية والأجهزة وفق ك�شوف توزيع يتم �إعدادها من قبل اجلهة املخت�صة.تقوم اجلهة املخت�صة ب�إر�سال ك�شوفات التوزيع مت�ضمنة ن�صيب كل مدر�سة من الو�سائل� ،إىل �أق�سام تقنيات التعليم باملناطق.يقوم الق�سم املخت�ص يف املنطقة التعليمية با�ستالم الو�سائل والأجهزة وت�سليمها ملندوب املدر�سة من خالل �سندات �صرف.تقوم �إدارة املدر�سة ب�إن�شاء �سجل عهدة لهذه الو�سائل يتم به تفريغ حمتويات ال�سندات داخل ال�سجل.حتفظ �سندات ال�صرف و�سجل العهدة لدى �إدارة املدر�سة �أو املعلم امل�سئول واملفو�ض من قبل �إدارة املدر�سة.-يقوم مدير املدر�سة بتحديد معلم يكون م�سئوال عن حفظ وتنظيم عملية اال�ستعارة للمعلمني.
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الف�صل الثامن
�إدارة املختربات املدر�سية
ومراكز م�صادر التعلم
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�أو ً ًال :املخترب املدر�سي:
املخترب املدر�سي هو املكان الذي يتم فيه تفعيل ن�شاط التجريب والذي تتحول فيه النظريات والفر�ضيات �إىل واقع ح�سي ملا يحتويه من
جتهيزات و�أدوات ومواد �أولية �ضرورية لإجناز التجارب.
و�إن العملية التعليمية التعلمية يف مدار�سنا حتتاج �إىل وجود خمتربات لتنفيذ التجارب والأن�شطة العملية اخلا�صة مبادة العلوم وفروعها.
وهناك العديد من اجلوانب التي ينبغي ملدير املدر�سة معرفتها يف جمال املختربات املدر�سية لعل �أهمها معرفة مهام فني خمترب العلوم
املن�صو�ص عليها و �أنظمة الوزارة ولوائحها ،و�أهم ال�سجالت وامللفات الواجب عليه �إعدادها ،من ذلك:
(� )1إجراءات طلب الأ�صناف املخربية (�أجهزة �أدوات ومواد كيميائية):
قيام فني املخترب ب�إعداد قائمة باالحتياجات الفعلية ملختربات املدر�سة (�أجهزة �أدوات ومواد كيميائية) وتعتمد من قبل مدير املدر�سةثم تر�سل للمديرية.
يف بداية كل ف�صل درا�سي يتم �إيفاد فني املخترب �أو معلم علوم �إذا مل يتوفر فني باملدر�سة ال�ستالم الأ�صناف املخربية املطلوبة ،ثم يقومبفح�صها قبل اال�ستالم والت�أكد من �سالمتها و بقيدها يف �سجالت عهدة املختربات.
( )2توفري االحتياجات اخلا�صة بالتجارب العلمية.
حتتاج املختربات �إىل �ضرورة �شراء بع�ض اخلامات امل�ساعدة يف �إجراء التجارب العملية ،والتي يتطلب العمل توفريها عند طلبها خالل
العام الدرا�سي ومن �أجل توفري مثل تلك اخلامات امل�ساعدة يتطلب من مدير املدر�سة توفري املبلغ من البند املخ�ص�ص لذلك والإيعاز لفني
املخترب ب�شرائها.
( )3تدريب فنيي املختربات ومعلمي العلوم على تفعيل املخترب املدر�سي.
يتم �إحلاق جميع معلمي مادة العلوم وفنيي املختربات بربنامج تدريبي يف جمال ت�شغيل الأجهزة وحت�ضري املحاليل وكيفية �صيانتها والأعمال
الإدارية باملخترب.ويتم تنفيذ تلك الربامج من قبل املخت�صني باملنطقة التعليمية �إ�ضافة �إىل تنظيم م�شاغل م�صغرة باملدر�سة وب�إ�شراف
من مدير املدر�سة واملعلم الأول.

ثانيا :مركز م�صادر التعلم:
ًً
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عبارة عن بيئة تعليمية تعلمية ،تتوفر بها �أنواع متعددة وخمتلفة من م�صادر التعلم منظمة ومتاحة لال�ستخدام ،وتهيئ للمتعلم فر�ص التعلم
الذاتي من خالل ما تتيحه من فر�ص االطالع واال�ستماع وامل�شاهدة وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،ومبا توفره من بيئة �صاحله للتدري�س،
وتوجيه العملية التعليمية التي يتم ت�صميمها وتنفيذها وتقييمها يف �ضوء الأهداف التعليمية.
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و يعترب مركز م�صادر التعلم من املرافق احليوية باملدر�سة والتي ينبغي �أن جتد الرعاية واملتابعة من قبل �إدارة املدر�سة وينبغي على الإدارة
املدر�سية الوقوف على ما يلي:
الت�أكد مع بداية العام الدرا�سي من �أن قاعة مركز م�صادر التعلم من حيث اكتمال البناء وعوامل الأمان (الباب والنوافذ) واكتمال�شبكة احلا�سوب و�سالمتها خا�صة يف املدار�س اجلديدة.
الت�أكد من وجود و�سالمة الكتب واملواد والأثاث و�أجهزة و معدات مركز م�صادر التعلم ،وذلك وفق قائمة املخ�ص�صات املعتمدة ملركزم�صادر التعلم والتي ميكن احل�صول عليها من الق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية.
ت�شكيل جلنة مركز م�صادر التعلم برئا�سة مدير املدر�سة وع�ضوية املعلمني الأوائل للمجاالت و �أخ�صائي م�صادر التعلم /معلمي تقنيةاملعلومات.
متابعة تنفيذ خطة العمل ال�سنوية للمركز والتي ت�ضعها جلنة املركز.متابعة جهود املعلمني الأوائل واملعلمني لال�ستفادة من املركز يف تنفيذ ح�ص�ص املواد الدرا�سية ،با�ستغالل �إمكانياته ،و�أداء تكليفاتهمللتالميذ (�إعداد مناذج من الإنتاج الفكري) با�ستخدام م�صادر املعلومات وفق القواعد.
متابعة تنفيذ �أخ�صائي م�صادر التعلم لتوجيهات م�شرف م�صادر التعلم.التن�سيق مع املعلمني الأوائل حول تعريف املعلمني مبقتنيات املركز و�آلية تنفيذ احل�ص�ص وحتديد االحتياجات التدريبية.التن�سيق مع �أخ�صائي مركز م�صادر التعلم واملعلمني الأوائل ب�ش�أن مقرتحاتهم من م�صادر املعلومات التي يحتاجون �إليها والتي التتوفر يف املركز التخاذ �إجراءات توفريها ،مع مراعاة التن�سيق مع الق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية ،عن طريق اجلهود الذاتية
باملدر�سة.
ت�شكيل جلنة اجلرد ال�سنوي ملقتنيات املركز ،واعتماد تقريرها ورفعه �إىل املنطقة التعليمية التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن الكتب واملوادالتالفة �أو املفقودة.
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الف�صل التا�سع
�إدارة اجلمعية التعاونية/
املق�صف املدر�سي
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يتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف اجلمعية التعاونية  /املق�صف املدر�سي يف الآتي:
البحث عن الو�سائل الكفيلة لزيادة العائد من ن�شاطها وذلك من خالل تنويع الأغذية املقدمة للطلبة مبا يتوافق مع رغباتهم �شريطةااللتزام مبوا�صفات الأغذية التي حتددها اجلهات املخت�صة.
و�ضع �أولويات لتنفيذ م�شاريعها من ح�صتها من الإيرادات.اختيار �أحد املدر�سني العمانيني باملدر�سة �أمينا للجمعية واختيار �أحد مدر�سي الريا�ضيات ملراجعة احل�سابات ب�صفة دورية.�إعداد موازنة تقديرية بالإيرادات وامل�صروفات وفق ًا للقرارات املنظمة لن�شاطها.الإ�شراف العام على ت�شكيل جماعة ن�شاط اجلمعية التعاونية واعتماد خططها و�سجالتها.احلر�ص على �أهمية ال�صرف وفق الن�سب املحددة يف القرارات الوزارية ومراعاة �أن يتم ال�صرف على جماالت الن�شطة الرتبويةبالت�ساوي وفق اللوائح املنظمة لذلك.
احلر�ص على اكت�ساب الطلبة من خالل امل�شاركة يف �أعمال اجلمعية التعاونية على مهارات البيع والتعامل مع الطلبة امل�ستهلكني وكيفيةت�سجيل امل�صروفات وح�ساب الأرباح واخل�سائر وغريها من العمليات االجتارية واالقت�صادية الهامة.
املتابعة الدورية حلركة البيع وال�شراء ومدى �إقبال الطلبة على التعامل مع اجلمعية من خالل الت�سجيل اليومي يف �سجالت اجلمعية.مراجعة احل�ساب اخلتامي للجمعية التعاونية و�صايف الأرباح مع �أمني اجلمعية بعد انتهاء احل�سابات من ذلك.الإ�شراف العام على توزيع الأرباح واعتماد التقارير اخلتامية للجمعية التعاونية يف نهاية العام الدرا�سي.املتابعة الدورية لأعمال وبرامج جماعة ن�شاط اجلمعية التعاونية وتوجيهها مبا يراه منا�سبا.احلر�ص على قيام جماعة ن�شاط اجلمعية التعاونية بن�شر الوعي التعاوين والغذائي واالقت�صادي كمفاهيم اال�ستثمار واالدخارواال�ستهالك وغريها.
اعتماد مواعيد فتح و�إغالق اجلمعية التعاونية.-مناق�شة التقرير اخلتامي لأعمال اجلمعية خالل العام الدرا�سي.
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الف�صل العا�شر
�إدارة املوارد الب�شرية
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ميكن تلخي�ص دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف �إدارة املوارد الب�شرية يف اجلوانب التالية:

�أو ً ًال:التعامل مع املعلم /املوظف اجلديد:

�إن املعلم /املوظف اجلديد يحتاج �إىل رعاية و�إبداء اهتمام به من قبل كل �أطراف العملية التعليمية يف املدر�سة ،ذلك �أنه جاء من
بيئة تعليمية نظرية يف الغالب �إىل بيئة تعليمية ،لذلك على مدير املدر�سة مراعاة الآتي يف التعامل مع املعلم /املوظف اجلديد:
الرتحيب به و�إ�شعاره �أنه جزء من الأ�سرة التعليمية يف املدر�سة.تهيئة مكان جلو�س له تتوفر فيه ما تتوفر لزمالئه ال�سابقني يف املدر�سة.�إبداء املدير ا�ستعداده لتلبية كافة احتياجاته التي تعينه على الأداء اجليد يف العمل.اطالعه على كل جوانب النظام املدر�سي.دخول ح�ص�ص م�شاهدة مع زمالئه الأقدم يف ذات التخ�ص�ص.التقليل قدر الإمكان من �إ�شراكه يف جلان عديدة.الرتكيز على �إدخاله م�شاغل تدريبية وفق خطة وا�ضحة.ت�شجيع �أي مبادرة يقوم بها.تنفيذ زيارات �إ�شرافية له.-توجيه زمالئه بتزويده بكل ما يعينه على الأداء اجليد.

ثانيا:التعامل مع املعلم /املوظف القدمي اجلديد على املدر�سة:
ًً
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على الرغم من �أن املعلمني /املوظفني القدامى لديهم اخلربة الكافية �إال انه من ال�ضروري تهيئتهم لالندماج املجتمع املدر�سي عند نقلهم
�إىل املدر�سة عن طريق الآتي :
اال�ستقبال باحلفاوة والرتحيب.ا�ستالم ر�سالة النقل والت�أكد من اكتمال البيانات عليه (التوقيع ،التاريخ ،رقم الر�سالة).الت�أكد من �أن الر�سالة موجهة لنف�س املدر�سة احلالية.كتابة تاريخ ا�ستالم ر�سالة النقل.�إ�ضافة بيانات املعلم �إىل قاعدة البيانات �أو فتح ملف للمعلم يف يوم مبا�شرته باملدر�سة فيه �صور لكل من( :قرار التعيني ،ر�سالة النقل،التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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املبا�شرة ،البطاقة ال�شخ�صية ،امل�ؤهالت الدرا�سية� ،شهادات الدورات التدريبية) �أو �أن ينقل امللف الرتاكمي معه.
تعريف املعلم بجميع العاملني يف املدر�سة وكذلك تعريفه مبرافق املدر�سة.الإطالع على امللف الرتاكمي للمعلم ومناق�شة تقارير الأداء مع املعلم الأول لتحديد نقاط القوة حتى يتم تعزيزها ونقاط ال�ضعف حتىيتم معاجلتها.
التعامل معه دون النظر �إىل ما لديه من �إخفاقات �سابقة والبدء معه �صفحة جديدة و�إ�شعاره بذلك.جتاهل �أي معلومة �سلبية عن املعلم من �أي �شخ�ص كان.اال�ستفادة مما لدى املعلم من خربات وجتارب �سابقة.التعرف – عن قرب – على قدراته وا�ستعداداته وميوله.الإجابة عن ا�ستف�ساراته بكل رحابة �صدر وعدم التذمر من �ضحالتها وعدم التذمر من كرثتها والعمل على تذليل كل ال�صعاب�أمامه.
معرفة ال�صفوف التي در�سها املعلم ومدة ذلك فيما م�ضى.�أخذ رغبات املعلم يف ال�صفوف التي يدر�سها واملواءمة بني هذه الرغبات مع رغبات زمالئه املعلمني مب�شاركة املعلم الأول.�إعداد حفل ترحيبي ب�سيط للمعلم من بني املعلمني اجلدد واملعلمني املنقولني للمدر�سة لي�ساعد على اندماج املعلم يف اجلو اجلديدالذي نقل �إليه.
الت�أكيد على املعلم ب�ضرورة مراعاة ما يلي:القدوة احل�سنة �أمام طالبه يف القول والعمل /التعامل اجليد مع زمالئه /االلتزام مبواعيد احل�ضور واالن�صراف ودخول احل�ص�ص/امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية /االهتمام بدفاتر التح�ضري واملتابعة /القيام بواجبه يف جدول الإ�شراف اليومي.

ثالثا:التعامل مع املعلم املتميز:
ًً

املعلم املتميز هو املعلم الذي ي�ستطيع حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية بكفاءة عالية ،وي�سهم يف بناء ثقافة مدر�سية ايجابية
وي�شجع عليها ،وبنا ًء على ذلك فال بد �أن يت�صف ب�صفات �شخ�صية ومهنية ،واجتماعية ،كما �أن هناك بع�ض الظروف التي ينبغي �أن تتوافر
للو�صول �إىل التميز ومنها:
الإخال�ص والثقة بالنف�س واجلدية يف العمل وروح املبادرة.التمكن من املادة العلمية.التعاون مع �إدارة املدر�سة وامل�شرفني وزمالئه املعلمني وجميع منت�سبي املدر�سة.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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التنويع والتجديد يف طرائق التدري�س و�أ�ساليب التقومي.احلر�ص على حت�سني �أدائه يف عملية التدري�س.�إبداء �إ�سهاماته املتميزة يف خدمة املجتمع املحلي.احلظوة بالتقدير واملحبة من قبل زمالئه والطلبة.ويتمثل دور �إدارة املدر�سة هنا يف تهيئة الظروف الالزمة للتميز ،نحو :تعريف املعلم مبهام عمله وتدريبه عليها� /إطالعه على معايري تقييم
الأداء الوظيفي ،ومتطلبات الإبداع والتميز /توفري الإمكانات املادية الالزمة /الت�شجيع وتقدمي احلوافز املعنوية� /إعطا�ؤه م�ساحة من
الوقت لت�أمل ونقد الأعمال التي يقوم بها لتطويرها.

رابعا :رعاية املعلمني املتميزين:
ًً
اكت�شاف جوانب التميز عند املعلم ،وحفظها يف ملف خا�ص.ا�ستثمار قدرات املعلم املتميز ومهارته يف:تنفيذ الربامج التدريبية /عقد لقاءات وزيارات متبادلة بينه وبني زمالئه املعلمني يف التخ�ص�ص /تقدمي درو�س تطبيقية� /إ�شراكه يف
بع�ض اللجان الفنية املتعلقة بتح�صيل الطلبة ورفع �أداء املعلمني� /إ�شراكه يف �إعداد الن�شرات الرتبوية ،واقرتاح القراءات املوجهة لزمالئه
املعلمني.
تعزيزه ببع�ض الدورات وامل�شاركات يف الرحالت العلمية والندوات وامل�ؤمترات املحلية واخلارجية.-تكرميه على م�ستوى املدر�سة ،والتو�صية بتكرميه على م�ستوى املنطقة والوزارة.

خام� ً ًسا :التعامل مع املعلم غري الفعال:
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ميكن �أن يكون املعلم �أو املوظف غري فعال داخل املدر�سة ل�سببني �أحدهما التدري�س غري الفعال والآخر قلة الدعم الذي تقدمه
املدر�سة �أو �إدارة املدر�سة للمعلم �أو املوظف وهناك طرق عدة للتعامل مع املعلم �أو املوظف غري الفعال:
جتاهله لبع�ض ال�سلوكيات ال�سلبية ال�صادرة من املعلم ،و�إ�شعاره بذلك لكي يتعظ.اقتنا�صه لأي �سلوك ايجابي ي�صدر من املعلم وتعزيزه.تعزيزه للمعلمني املتميزين الآخرين وتوجيه كتب ال�شكر لهم �أمام املعلم.�إ�شراكه يف �صنع القرارات واللجان املدر�سية.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

�ساد� ً ًسا:متابعة �أعمال املعلمني وتقوميهم:
من العمليات الإ�شرافية التي يقوم بها مدير املدر�سة وم�ساعده متابعة �أعمال املعلمني وتقوميهم يف اجلوانب التالية:
خطة توزيع الدرو�س.الزيارات الإ�شرافية.�سجالت حت�ضري الدرو�س.�-أن�شطة الطلبة ال�صفية والال�صفية.
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مواجهته للمعلم بكل هدوء و�صرب واالبتعاد عن االنفعاالت قدر الإمكان.ا�ستخدامه ملهارات احلوار واملناق�شة مع املعلم وحماولة �إقناعه.عدم تركيزه على �سجالت املعلم اليومية وم�ستنداته ووثائقه.تعاونه مع امل�شرف الرتبوي يف حماولة تعديل ال�سلوكيات ال�سلبية �أو غري املقبولة التي قد ت�صدر من املعلم.-يف حال عدم اجلدوى يف كل ما �سبق ي�ستعني بامل�شرف الرتبوي ،ويت�صرف بـحزم ودون تردد جتاه املعلم.

سابعا:برامج الإمناء املهني:
� ًً
من العمليات الإ�شرافية التي يقوم بها مدير املدر�سة وم�ساعده متابعة برامج الإمناء املهني يف اجلوانب التالية:
ت�ضمني عن�صر الإمناء املهني يف خطة املدر�سة ،مع التعريف بالأهداف املرجوة منها والفعاليات امل�شمولة بها على كافة منت�سبياملدر�سة.
تقومي �أثر التدريب ومتابعته على م�ستوى �أداء املعلمني والفئات الفنية الأخرى امل�ستفيدة بالتعاون مع املعلمني الأوائل.متابعة مدى تلبية برامج الإمناء املهني لالحتياجات التدريبية الفعلية للفئات امل�ستهدفة �سواء �أكانت برامج عالجية �أو تطويرية �أو�إثرائية ،وتقدمي التغذية الراجعة للمخت�صني.
مراعاة تنوع برامج الإمناء املهني املنفذة من حيث امل�شاغل ،والندوات ،والن�شرات الرتبوية ،والقراءات املوجهة ،وتبادل الزيارات،والدرو�س التطبيقية.
تعزيز املعلمني امل�ساهمني بفاعلية يف تنفيذ برامج الإمناء املهني بتقدمي ر�سائل ال�شكر والتقدير لهم.التعاون مع م�شريف املجال /املواد يف التخطيط والإعداد لربامج الإمناء املهني وتنفيذ �أوراق عمل للفئات امل�ستهدفة.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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تهيئة الأماكن املنا�سبة لتنفيذ برامج الإمناء املهني وتوفري املناخ املالئم لها ،وتوفري م�ستلزماتها ،مع حتديد مواعيد منا�سبة لعقدهابحيث ال ي�ؤثر على �سري درا�سة الطلبة.
تر�سيخ ثقافة �ضرورة اهتمام املعلمني بعملية النمو املهني الذاتي ملعارفهم ومهاراتهم ،وجتديد خرباتهم.احلر�ص على �أن ت�صبح املدر�سة وحدة �إمناء وتطوير للمعلمني.تزويد مركز م�صادر التعلم باملراجع �أو الدوريات املختلفة الرتبوية واملادية قدر الإمكان.-االنفتاح على مدار�س الوالية /املنطقة يف تقدمي الفعاليات التي قد ت�سهم يف رفع �أداء املعلمني باملنطقة ككل.

ثامنا :تفعيل دور املعلمني الأوائل:
ًً
مما ال �شك فيه �أن مدير املدر�سة واملعلم الأول هما �شريكان يف حت�سني وجتويد العملية الرتبوية يف البيئة املدر�سية ،ولعل من املهام الرئي�سة
التي يجب على مدير املدر�سة وم�ساعده القيام بها هو تفعيل �أدوار املعلم الأول حتى ي�ضمن جودة العمل و�إتقانه ،ويف هذا املجال تقوم �إدارة
املدر�سة بالآتي:
�إ�شراك املعلم الأول يف و�ضع خطة املدر�سة وتنفيذها.عدم تكليفه ب�أعباء �إدارية كثرية حتى يتمكن من �أداء عمله وميار�س مهامه الإ�شرافية بال�شكل ال�صحيح.�إعطا�ؤه بع�ض ال�صالحيات.م�شاركته يف و�ضع خطة ملعاجلة املعلمني الذين يعانون من ق�صور يف بع�ض املهارات.تفعيل م�شاركته يف جمل�س �إدارة املدر�سة.توفري املناخ اجليد لعقد امل�شاغل والور�ش التدريبية يف املدر�سة.م�شاركته يف و�ضع خطة تبادل زيارات بني معلمي املدر�سة وتفعيلها.ت�شجيعه على تبادل اخلربات مع زمالئه يف املدار�س املجاورة ملدر�سته.ت�شجيعه على ا�ستخدام �أ�ساليب �إ�شراف حديثة.م�شاركته يف كتابة تقرير الأداء الوظيفي.�إ�شراكه يف الور�ش التدريبية وامل�شاغل.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

لكي تتطور عملية الإ�شراف الرتبوي وتتغري �إىل الأف�ضل ,ال بد من التوا�صل امل�ستمر بني امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س
ملناق�شة عملية الإ�شراف ,وتو�ضيح دور كل من امل�شرف الرتبوي ومدير املدر�سة امل�شرتك بال�ضرورة يف عملية الإ�شراف وتطويرها وحت�سينها
باعتباره م�شرفا تربويا مقيما.
وهذه بع�ض جماالت التعاون بني مدير املدر�سة وامل�شرف الرتبوي:
�إعداد التقارير الوظيفية ال�سنوية للأداء الوظيفي.مناق�شة م�ستويات �أداء املعلمني واقرتاح الإجراءات املنا�سبة لعالج ال�ضعاف منهم وتعزيز املتميزين.تهيئة اجلو املنا�سب للم�شرف �أثناء زيارته للمدر�سة وتنفيذه لفعاليات الزيارة.تقدمي التغذية الراجعة للم�شرف عن امل�ستويات التح�صيلية للطلبة.القيام بزيارات م�شرتكة للمعلمني وفق �أهداف ومقت�ضيات العمل.�إ�شراك امل�شرفني يف االجتماعات التي تعقدها �إدارة املدر�سة مع �أولياء �أمور الطلبة (�إن �أمكن ذلك).التن�سيق مع امل�شرفني يف تنفيذ فعاليات الإمناء املهني والتخطيط لها من خالل التعرف على حاجات املعلمني املهنية والعمل علىتلبيتها.
التعاون يف �إيجاد احللول للم�شكالت التي تتعر�ض لها املدر�سة.متابعة امل�شرف للتعاميم التي تر�سل �إىل املدر�سة ,ومعرفة مدى اهتمام �إداريي املدر�سة بتنفيذها.�إطالع امل�شرف على جداول املدر�سة ومتابعة �سري االختبارات ,وكل ما يتعلق بالأ�سئلة و�أوراق الإجابات ,ومراجعة عينات منها.مناق�شة الربامج التعليمية املتجددة. امل�شاركة يف م�ساعدة الطلبة يف التوجيه �إىل فروع الدرا�سة الأكادميية واملهنية وكذلك التخطيط الختيار مهنهم امل�ستقبلية على �أ�س�سعلمية مو�ضوعية تتنا�سب مع قدراتهم وميولهم وتتالءم مع حاجات املجتمع القائمة واملنتظرة.
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سعا:التعاون مع امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفني الإداريني:
تا� ً ً
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عا�شر ً ًا:اجلداول املدر�سية:
يتمثل دور �إدارة املدر�سة يف اجلدول املدر�سي يف الآتي:
تنظيم اجلداول املدر�سية.�إبراز �صور ًا من اجلداول يف غرفة الإدارة وامل�ساعد والأخ�صائي االجتماعي واملعلمني.مراعاة العدل وامل�ساواة بني املعلمني.توزيع احل�ص�ص الأوىل والأخرية بني املعلمني بالعدل وامل�ساواة.مراعاة عدد احل�ص�ص الدرا�سية عند �إ�سناد الإ�شراف اليومي يف ذلك اليوم.مراعاة الوقت املنا�سب لكل مادة عند �إعداد جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي.القيام ب�إعداد اجلداول قبل بدء الدرا�سة.ت�سليم الطلبة جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي يف �أيام الدرا�سة الأوىل.حتديد الأماكن التي حتتاج �إىل �إ�شراف من املعلمني �أثناء الف�سح وال�صالة واحلفالت والأن�شطة املدر�سية.حترير بيانات ب�أ�سماء املعلمني و�أن�صبتهم من احل�ص�ص واملواد التي يدر�سونها وتخ�ص�صاتهم ورغباتهم.التن�سيق بني املعلمني فيما يخ�ص ا�ستخدام املعامل واملكتبات واملرا�سم واملالعب وغريها مما ت�ستخدم من قبل �أكرث من معلم.هذا وتتنوع اجلداول املدر�سية �إىل:
( )1جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي:
و ينبغي االهتمام عند �إعداده بالآتي:
عدم تكرار ح�ص�ص مادة يف يوم �أكرث من ح�صة �إال �إذا كانت ح�ص�ص املادة �أكرث من �أيام الأ�سبوع.جتنب و�ضع ح�صتني متتاليتني يف يوم واحد ملادة واحدة �إال �إذا اقت�ضت طبيعة املادة ذلك.عدم جتزئة املادة الواحدة للف�صل الواحد بني �أكرث من معلم كفروع اللغة العربية.عدم جتزئة املادة الواحدة لل�صف الواحد بني �أكرث من معلم .تفريغ معلمي كل تخ�ص�ص �أو مادة ح�صة يف �أحد �أيام الأ�سبوع لعقد اجتماع معلمي املادة �أو لقاء امل�شرف الرتبوي.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

( )2جدول توزيع ح�ص�ص االحتياط:
البدء بتوزيع ح�ص�ص االحتياط على املعلمني الذين يقل ن�صابهم عن الن�صاب املقرر من الوزارة ،ثم توزيع الباقي بالت�ساوي بنياملعلمني الذين ا�ستوفوا �أن�صبتهم مبا فيهم من ا�ستوفى ن�صابه بح�ص�ص االنتظار.
تدوين ح�ص�ص االحتياط يف جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي.تدوين ح�ص�ص االحتياط يف جدول املعلم ليكون على علم بها.حتديد ما ينبغي عمله يف ح�ص�ص االحتياط كا�ستخدام حقيبة االحتياط �أو حقيبة املعلم لعر�ض بع�ض الأفالم التعليمية املفيدةوالتعليق عليها �أو ا�ستخدام مركز م�صادر التعلم وتدريب الطلبة على عمل امللخ�صات وغريها.
مراعاة عدم و�ضع املعلم املزدحم جدوله باحل�ص�ص الأ�سا�سية ح�ص�ص احتياط يف ذلك اليوم.توزيع ح�ص�ص االحتياط للمعلم بحيث ال تتكرر يف احل�صة الأخرية.( )3جدول الإ�شراف اليومي:
حتقيق رغبات املعلمني يف اختيار الأيام واختيار الزميل بقدر الإمكان.عدم تكليف معلم بالإ�شراف يف يوم يزدحم جدوله باحل�ص�ص الدرا�سية.احلر�ص على �أن يكون املعلم املكلف بالإ�شراف مفرغ ًا من احل�ص�ص قبل ف�سحة الطلبة �أو بعدها.تدوين الإ�شراف اليومي للمعلم يف جدول املعلم.تدوين الإ�شراف اليومي للمعلم يف جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي.الإعالن يومي ًا عن �أ�سماء امل�شرفني ليوم الغد بالقرب من دفرت الدوام وغرفة املعلمني.حتديد موقع الإ�شراف لكل معلم.تكليف من�سق لكل جمموعة بعد اختيارهم له.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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و�ضع احل�ص�ص التي حتتاج �إىل جمهود ذهني �أو ج�سمي يف �أول اليوم الدرا�سي.-مراعاة توازن جدول املعلم خالل �أيام الأ�سبوع بحيث ال يظهر مزدح ًما يف يوم وقليل احل�ص�ص يف يوم �آخر.
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( )4جدول زيارات املعلمني يف ف�صولهم:
�إدراج زيارات املعلمني �ضمن خطة عمل مدير املدر�سة.تخ�صي�ص الزيارات �أو ًال للمعلم اجلديد واملعلم ال�ضعيف.توزيع زيارات املعلمني على الف�صل الدرا�سي الواحد بحيث ال تقل عن زيارتني.حتديد موعد الزيارة لكل معلم باليوم والتاريخ و�إ�شعاره به.اجللو�س مع املعلم يف ح�ص�ص الفراغ يف نف�س اليوم ملناق�شة ما مت يف الزيارة.( )5جدول زيارات الإداريني يف مكاتبهم:
�إدراج زيارات العاملني يف املدر�سة �ضمن خطة عمل مدير املدر�سة.توزيع زيارات العاملني على الف�صل الدرا�سي الواحد بحيث ال تقل عن زيارتني.حتديد موعد الزيارة باليوم والتاريخ و�إ�شعاره به.( )6جدول متابعة �أعمال الطلبة التحريرية:
تخ�صي�ص وقت متابعة �أعمال الطلبة التحريرية �ضمن خطة عمل مدير املدر�سة.طلب �أعمال الطلبة التحريرية بحيث ت�شمل املمتازين واملتو�سطني وال�ضعفاء.�إعداد جدول ي�ساعد يف التعرف على الطلبة الذين مل يتم االطالع على �أعمالهم والف�صول التي مل تتم زيارتها.-تخ�صي�ص يوم يف الأ�سبوع لكل �صف �أو جمموعة ف�صول للإطالع على �أعمال الطلبة التحريرية.
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( )7جدول متابعة �أعمال املعلم التحريرية:
تخ�صي�ص وقت ملتابعة �أعمال املعلم التحريرية �ضمن خطة املدر�سة.-تخ�ص�ص يوم يف الأ�سبوع لكل تخ�ص�ص من املعلمني للإطالع على �أعمالهم التحريرية.
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( )9جدول توزيع الإ�شراف على الن�شاط املدر�سي:
حتقيق رغبات املعلمني يف الإ�شراف على الن�شاط بقدر الإمكان.مراعاة �إمكانات كل معلم فيما ي�سند �إليه من ن�شاط بحيث يحقق ال�صالح العام للطالب والعملية الرتبوية التعليمية.-تزويد كل معلم باملهام املطلوبة منه لتنفيذ الن�شاط املوكل �إليه.
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( )8جدول �إ�سناد احل�ص�ص والف�صول للمعلمني:
�إبالغ املعلمني يف كل تخ�ص�ص بعدد ف�صول املدر�سة وعدد ح�ص�ص كل مادة.تكليف معلمي كل تخ�ص�ص توزيع احل�ص�ص والف�صول بينهم بعد �إعطائهم الإر�شادات الالزمة التي ترى �أنها �ضرورية لإجناز جدولاحل�ص�ص الأ�سبوعي.
-حتقيق رغبات املعلمني يف تدري�س املواد والف�صول بقدر الإمكان مع مراعاة قدراتهم وخرباتهم.

( )10جدول االجتماعات:
�إدراج االجتماعات املدر�سية �ضمن خطة عمل مدير املدر�سة.�إبالغ املعلمني ب�أنواع االجتماعات واللجان واملجال�س امل�شكلة يف املدر�سة.مراعاة ح�ص�ص املعلمني �أع�ضاء املجال�س واللجان بحيث ال يرتك املعلم احل�صة حل�ضور االجتماعات الطارئة املهمة التي يلزم عقدها�أثناء الدوام.
املواءمة بني عقد االجتماعات وازدحام املعلم باحل�ص�ص يف ذلك اليوم.( )11جدول االختبارات:
�أخذ ر�أي املعلمني يف جداول االختبارات.اختيار الأيام املنا�سبة للمواد ال�صعبة.-مراعاة عدم و�ضع مادتني تت�صفان بال�صعوبة يف يوم واحد.
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( )12الربنامج املحو�سب للجدول املدر�سي:
نظرا للتطورات املتغرية يف العملية التعليمية التعلمية مبا يتعلق بتوفري التكنولوجيا الإلكرتونية يف جميع املجاالت التعليمية� ،سعت الوزارة
با�ستحداث برنامج حمو�سب يت�ضمن فكرة اجلدول املدر�سي لتطبيقه يف املدار�س بهدف ت�سهيل العمل الإداري باملدر�سة.
ومن �أهم الأمور التي ميكن توافرها لتطبيق النظام بال�صورة املطلوبة كالتايل:
الإملام التام للم�ستخدم يف عمل اجلدول املدر�سي اليدوي.القدرة على ا�ستخدام احلا�سب الآيل بال�صورة املب�سطة.حتديد عدد ال�شعب املدر�سية والهيئة الإدارية والتدري�سية.حتديد خيارات الطالب للمواد االختيارية بالن�سبة لل�صف احلادي ع�شر والثاين ع�شر.-توزيع ن�صاب كل معلم من حيث عدد احل�ص�ص ونوعية ال�شعب املدر�سية.

حادي ع�شر :الت�شكيالت املدر�سية:
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يقوم مدير املدر�سة وم�ساعده بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية عند �إعداد الت�شكيالت
املدر�سية:
ا�ستخدام الإح�صاء اال�ستقرائي لنف�س العام ك�أ�سا�س للح�صول على التوقعات امل�ستقبلية.ح�ساب ن�سب االنتقال من �صف �إىل �آخر بق�سمة عدد الطلبة ب�صف ما يف العام احلايل على عدد الطلبة بال�صف ال�سابق يف العامال�سابق ،ويتم �أخذ متو�سط ن�سب االنتقال لل�سنوات الثالث الأخرية.
بالن�سبة لل�صف الأول العام /الأ�سا�سي ؛ حت�سب ن�سبة منوه بق�سمة عدد طالب ال�صف الأول هذا العام على عدد طالب ال�صف الأول يف
العام ال�سابق ،ومن املتوقع �أن تكون الن�سبة الناجتة منخف�ضة عن  %100فيتم الأخذ بن�سبة منو قدرها (.)% 2.5
�أما ال�صف احلادي ع�شر فيتم ح�ساب ن�سب اختيار الطلبة للمواد الدرا�سية ح�سب ن�سبة اختيارهم يف العام ال�سابق ،ثم يتم �إعادة تقييم
الو�ضع بنا ًء على الرغبات الفعلية لطالب ال�صف العا�شر يف بداية الف�صل الدرا�سي الثاين.
بالن�سبة لل�صف الثاين ع�شر ف�إن ن�سبة االنتقال من ال�صف احلادي ع�شر هي  % 1.03للذكور و  %1.02للإناث.
تنمية �أعداد طالب الإح�صاء اال�ستقرائي يف العام احلايل �إىل العام القادم ،ح�سب ن�سب االنتقال التي مت حتديدها.الت�أكد من عدد القاعات الدرا�سية املتاحة باملدر�سة ،بعد الأخذ يف االعتبار الإ�ضافات اجلديدة اجلاري تنفيذها.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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الت�أكد من املرافق التعليمية الأخرى ،مع الأخذ يف االعتبار املرافق اجلديدة املقرر �إ�ضافتها.ت�سكني الطلبة بال�صفوف مع �إمكانية التن�سيق بني املدار�س املجاورة �سواء با�ستقبال طالب منها �أو رفد طالب �إليها.�إ�ضافة �شعبة لكل من �شعب ال�صفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر.ح�ساب عدد ال�شعب املتوقع تواجدها بكل مدر�سة ح�سب احلد الأق�صى للكثافة املعمول بها.يف حالة زيادة عدد ال�شعب املتوقعة بالت�شكيالت عن احلجرات الدرا�سية املتاحة .فيتم مراجعة التنمية الطالبية مرة �أخرى فلرمبايكون ارتفاع ن�سب االنتقال بني ال�صفوف هو �سبب هذه الزيادة وحماولة التن�سيق بني املدار�س املجاورة قبل طلب �إ�ضافات جديدة،
ومراجعة هذه احلاالت مع الق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية.
ح�ساب �إجمايل عدد املعلمني الالزمني لكل مدر�سة ح�سب معدالت ال�شعب من املعلمني.ح�ساب عدد ح�ص�ص كل مادة ح�سب اخلطة الدرا�سية املعتمدة.توزيع املعلمني الالزمني على التخ�ص�صات املختلفة ح�سب عدد احل�ص�ص مع مراعاة ن�صاب املعلم من احل�ص�ص.-ح�ساب الالزم من الهيئة الإدارية والفنية باملدر�سة ح�سب الأ�س�س املعمول بها.
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الف�صل احلادي ع�شر
�إدارة املبنى املدر�سي
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�أو ً ًال�:إجراءات ال�صيانة العامة:
من �أهم امل�س�ؤوليات املناطة مبدير املدر�سة وم�ساعده مراقبة جلميع مرافق وحمتويات املبنى املدر�سي والإبالغ الر�سمي ال�سريع عن الأ�ضرار
التي قد تلحق باملبنى املدر�سي ومرافقه والقيام ب�أعمال ال�صيانة ،من خالل الآتي:
عمل برنامج مراقبة احرتازي وقائي جلميع مرافق املبنى املوجودة داخل ال�سور املدر�سي لتجنب حدوث �أي خلل من �ش�أنه الإ�ضرارباملبنى على املدى القريب �أو البعيد ،مع التنبيه وتكليف من يلزم بالت�أكد دائم ًا من التايل:
1 )1نظافة فتحات و�أنابيب ت�صريف مياه الأمطار من �أي �شوائب قد تعيق عملية الت�صريف.
2 )2مراقبة خزانات املياه وكذلك �أنابيب املياه املوجودة فوق ال�سطح.
3 )3مراقبة تو�صيالت ال�صرف ال�صحي يف املبنى.
4 )4الت�أكد من عدم ان�سداد فتحات ت�صريف مياه الأمطار يف ال�ساحة.
الإبالغ الر�سمي وال�سريع للجهة املخت�صة يف املنطقة التعليمية مبديرية املنطقة عند مالحظة �أي خلل �أو �ضرر قد ي�شكل خطر ًا علىاملبنى �أو مرتاديه وي�شمل ذلك:
�1 )1سقوط قطع خر�سانية من ال�سقف �أو اجلدران مث ًال.
2 )2مالحظة �أي �شقوق يف �أ�سقف �أو ج�سور �أو �أعمدة �أو جدران املبنى.
3 )3مالحظة �أي انحناء للأ�سفل يف �أي �سقف من �أ�سقف املدر�سة.
4 )4حدوث هبوط يف �أر�ضيات املبنى �أو حتى هبوط يف الرتبة حول املبنى.
5 )5حال مالحظة �أي �شيء غري طبيعي يف �شكل املبنى.
يحق ملدير املدر�سة �أن يجري �أي �صيانة يف مبنى املدر�سة �إذا كان قادر ًا على توفري تكاليفها �سوا ًء كان ذلك من �أرباح اجلمعية التعاونية�أو حتى عن طريق التربعات من قبل �أولياء �أمور الطلبة وفق ال�ضوابط املحددة ،ولكن ذلك ال بد �أن يكون ب�شروط منها:
�1 )1أن ي�ست�شري الق�سم املخت�ص يف املنطقة التعليمية قبل البدء يف �أي �صيانة �سوا ًء كانت عم ًال مدني ًا �أو كهربائي ًا.
�2 )2أن ال يغري ذلك العمل من ت�صميم �أو �شكل �أي ركن من �أركان املدر�سة.
�3 )3أن تتم ال�صيانة وفق املعايري املعمول بها يف هذا ال�ش�أن بحيث ال يلحق ذلك �أي �ضرر باملبنى الرئي�سي �أو مرافقه.
�4 )4أن يتم ا�ستخدام مواد مطابقة للموا�صفات.
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على مدير املدر�سة متابعة �أعمال �شركة النظافة ح�سب بنود العقد املربم بني وزارة الرتبية والتعليم كطرف �أول وال�شركة املنفذة لأعمال
نظافة املدر�سة كطرف ثان وفق ال�شروط الواردة بالعقد واملتعلقة بـخدمات النظافة اليومية والأ�سبوعية وال�شهرية واخلدمات الأخرى.
( )1خدمات النظافة اليومية:
كن�س وم�سح وتنظيف �أر�ضيات الغرف والف�صول والقاعات غري املغطاة بال�سجاد بكل مبنى وتنظيف �سجاد الأر�ضيات واملكاتب بالآالتالكهربائية و�إزالة الأتربة والقاذورات والبقع التي تتواجد عليها مع ا�ستخدام املواد الكيماوية واملواد املطهرة الالزمة يف حاالت
ال�ضرورة ور�ش الغرف باملبيدات احل�شرية لقتل احل�شرات الطائرة والزاحفة.
تنظيف و�إزالة الأتربة والبقع العالقة بالطاوالت والكرا�سي واخلزانات و�آالت الطباعة والهواتف و�أجهزة احلا�سوب والأبواب والنوافذوجميع �أنواع الأثاث املوجود بكل مبنى و�إعادة الأثاث واملعدات بعد تنظيفها مبا�شرة �إىل مو�ضعها الأ�صلي.
تنظيف �أر�ضية احلمامات ودورات املياه واملطابخ وجدرانها با�ستخدام املواد املطهرة والكيماوية ور�شها باملبيدات احل�شرية وكذلكتنظيف املمرات وال�سالمل با�ستخدام هذه املواد.
�إزالة البقع من �أي مكان داخل املباين.جمع الأوراق من �سالت املهمالت املوجودة بجميع املكاتب والغرف.تنظيف وتلميع �أي موجودات داخل كل مبنى مثل الطاوالت والأبواب والنوافذ وال�صور والرخام والبالط والبال�ستيك وغريها و �أيموجودات �أخرى.
تنظيف ال�ساحات املحيطة باملبنى من جميع اجلوانب املوجودة داخل ال�سور اخلارجي للمبنى.( )2خدمات النظافة الأ�سبوعية:
تنظيف وغ�سل �سالت املهمالت باملكاتب والغرف مع تزويدها ب�أكيا�س البال�ستيك كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.م�سح وتلميع الأثاث باملواد ال�صناعية مثل الورني�ش.تنظيف الأر�ضيات واملمرات باملاء وال�صابون واملواد املطهرة �أو الكيماوية.( )3خدمات النظافة ال�شهرية:
تنظيف اجلدران والأ�سقف داخل املكاتب.تنظيف ال�صور املثبتة على احلوائط.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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ثانيا�:شروط عقود النظافة:
ًً
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تنظيف زجاج النوافذ من الداخل واخلارج با�ستخدام املاء وال�صابون �أو املنظفات ال�صناعية.تنظيف املراوح وامل�صابيح وفتحات املكيفات و�إزالة الغبار من عليها.( )4خدمات النظافة الأخرى:
ر�ش املبيدات احل�شرية املنا�سبة للق�ضاء على احل�شرات والزواحف �أو القوار�ض وذلك يف املكاتب والغرف ومواقف ال�سيارات والأماكناملحيطة باملبنى.
القيام ب�أية خدمات نظافة �أخرى ترى اجلهة امل�شرفة �ضرورتها لتنفيذ الطرف الثاين للخدمات املطلوبة منه والتي يلتزم بها.-تنظيف الأر�ضيات مع دهنها بطبقة من الورني�ش وتلميعها عند بداية التعاقد ثم بعد ذلك مرة كـ ــل (� )3شهور.

ثالثا :الإجراءات الالزمة للأمن وال�سالمة:
ًً
الك�شف با�ستمرار عن موطن اخلطر واتخاذ و�سائل الوقاية الالزمة. التعرف على م�صادر احلوادث والأخطار باملدر�سة.�إخبار الآخرين عن مدى خطورة املواد الكيميائية امل�ستعملة يف املختربات.تخزين املواد الكيميائية ال�سامة واخلطرة يف �أماكن معينة بعيدا عن متناول الأ�شخا�ص الذين لي�س لديهم خربة كافية مبدى خطورةهذه املواد �سوا ًء معلمني �أو طلبة.
التع ّرف على �أ�س�س ال�سالمة وطريقة العمل الآمنة وكيفية تطبيقها.االحتفاظ ب�أرقام هواتف اجلهات امل�سئولة عن ال�سالمة والإ�سعاف والإنقاذ.توفري �أدوات ال�سالمة يف املدر�سة مثل� :صندوق الإ�سعافات الأولية ـ طفايات احلريق ب�أنواعها املختلفة ـ �سائل �سحب الغازات والأبخرةال�سامة وال�ضارة من املختربات وغرف �إجراء التجارب مراوح �شفط ـ خمارج الطوارئ وتزويدها بالإنارة الكافية وعدم و�ضع �أي عوائق
عليها �أو يف املمرات امل�ؤدية لها.
�صيانة �أدوات ال�سالمة عن طريق الك�شف امل�ستمر لأدوات ال�سالمة ملعرفة ما �إذا كانت بحاجة �إىل �صيانة لتحديد نوع ال�صيانة (ب�سيطة�أم كبرية) وكذلك الت�أكد من �صالحية طفايات احلريق والعمل على ا�ستبدال حمتواها بعد انتهاء فرتة ال�صالحية ب�شكل دوري.
التعرف على م�صادر الأخطار الداخلية باملدر�سة ومنها:1 )1ت�صدع اخلر�سانة امل�سلحة وجدران املباين.
2 )2الأمرا�ض املعدية.
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رابعا :االعتداء على املبنى املدر�سي:
ًً
يف حالة االعتداء على مبنى املدر�سة يتبع مدير املدر�سة وم�ساعده الإجراءات التالية:
الت�أكد من نوع احلادث وموقعه وم�سبباته والأخطار الناجمة عنه قدر الإمكان.االت�صال فور ًا مبركز ال�شرطة ومن ثم بالق�سم املخت�ص باملنطقة التعليمية.منع االقرتاب �أو دخول مكان احلادث.عدم ال�سماح بلم�س �أي �شيء قريب من احلادث �أو يف مكانه حتى ال ت�ضيع معامل االعتداء و�آثاره.�إعداد حم�ضر يو�ضح فيه ما حدث بعد انتهاء اجلهات الأمنية من �إجراءات التعرف على واقعة احلادث مع بيان وقت احلادث ونوعهبالتف�صيل والآثار التي خلفها  ,ورفعه �إىل املنطقة التعليمية.
�إعداد بيانات جرد لتو�ضيح التالف �أو امل�سروق من املدر�سة ب�سبب احلادث.-م�ساعدة جهات التحقيق عند �إجراء التحريات الالزمة للتعرف على املعتدي.
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3 )3احلرائق ومن م�سبباتها (الكهرباء ,الغاز ,املعامل واملختربات ,الأثاث القابل لال�شتعال ,الديكورات).
التعرف على م�صادر الأخطار اخلارجية للمدر�سة ومنها:1 )1احلريق احلادث جوار املدر�سة املحتمل امتداد خطره �إليها.
2 )2تعر�ض املنطقة املجاورة للمدر�سة �إىل غازات �سامة من م�صنع نتيجة حريق �أو انفجار �أو ت�سرب غاز �سام �أو حمطة وقود.

خام� ً ًسا :االعتداء على موظفي املدر�سة:
يف حالة االعتداء على �أحد موظفي املدر�سة يتبع مدير املدر�سة وم�ساعده الإجراءات التالية:
�إعداد حم�ضر عن االعتداء ونوعه والأطراف امل�شاركة فيه و�أ�سبابه ونتائجه. �إجراء التحريات الالزمة بني من�سوبي املدر�سة للتعرف على الأ�سباب الأولية. تدوين �أقوال املعتدي واملعتدى عليه و�شهود الواقعة فور ًا مع �أخذ التواقيع على �صحة الأقوال وكل املعلومات التي تفيد يف الق�ضيةوت�ضبطها.
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 معاجلة امل�شاكل ذات الطابع املدر�سي �أو الإداري التي ال م�سا�س لها بالأمن العام �أو حقوق جنائية �أو جزائية كالأ�ضرار الواقعة علىاجل�سد �أو االعتداء غري اخللقي وفق ال�ضوابط.
 رفع الأوراق اخلا�صة بامل�شاكل اجلنائية �إىل املنطقة التعليمية بعد تدوين �أقوال جميع الأطراف امل�شاركة يف الق�ضية وكل املعلوماتالتي تفيد يف تو�صيفها و�ضبطها.

�ساد� ً ًسا :حوادث احلريق:
�إن عملية الت�أكد من �أن جميع معدات ال�سالمة والوقاية من �أخطار احلريق املوجودة يف مبنى املدر�سة �صاحلة لال�ستعمال هو دور �أ�سا�سي
ملدير املدر�سة وم�ساعده ،وعلى مدير املدر�سة وم�ساعده العمل على:
�إعداد خطة الإخالء يف بداية كل عام درا�سي.تكليف �أحد املعلمني بالإ�شراف على فريق ال�سالمة باملدر�سة. ت�شكيل فرق ال�سالمة باملدر�سة على �أن ت�شمل املعلمني والطلبة وذلك على النحو الآتي:�أ .فريق الإخالء والإنقاذ :وتكون مهمته البحث عن املفقودين و�إنقاذهم �إن �أمكن ذلك.
ب .فريق الإطفاء :وتكون مهمته حمل طفايات احلريق والتوجه ملكافحة احلريق �إن �أمكن.
ج .فريق الإ�سعاف :وتكون مهمته القيام بالإ�سعافات الأولية وت�ضميد اجلروح.
حتديد و�سيلة التنبيه يف حالة الإخالء ب�إحدى الو�سائل املتوفرة واملتعارف عليها لدى اجلميع �سوا ًء كانت جر�س املدر�سة �أو �إحدىمكربات ال�صوت حيث تكون هذه الو�سيلة معروفه لدى جميع الطلبة والعاملني واملتواجدين باملبنى املدر�سي.
حتديد نقطة التجمع وهي مكان �آمن يتم حتديده م�سبق ًا ومتعارف عليه لدى اجلميع ويكون جمهز ًا بلوائح �إر�شادية.�إعداد ك�شوف وا�ستمارات خا�صة للإخالء يقوم من خاللها امل�س�ؤولون عن الف�صول الدرا�سية بعملية عد الطلبة ملعرفة العدد املتواجدمن العدد الأ�صلي ثم �إبالغ امل�س�ؤول عن عملية الإخالء ليتخذ الإجراءات املنا�سبة و�إر�سال فرق الإنقاذ للطلبة غري املوجودين يف نقطة
التجمع.
-تنفيذ خطة الإخالء والتدرب عليها يف بداية كل �سنة درا�سية.
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الف�صل الثاين ع�شر
�إدارة االمتحانات
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يتمثل دور مدير املدر�سة وم�ساعده يف �إدارة االمتحانات على م�ستوى املدر�سة يف الآتي:

ال�صفوف من (:)9-5
 الإ�شراف على �إعداد امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي من قبل معلمي املدر�سة يف كل مادة حتت �إ�شراف املعلم الأول للمادة.	�إعداد برنامج مواعيد االمتحانات وفق القرار الوزاري املنظم ملواعيد الدرا�سة واالمتحانات والإجازات. توزيع الطلبة �إىل �أكرث من قاعة يف حالة ارتفاع كثافة بع�ض الف�صول. الإ�شراف على قيام كل مادة بت�صحيح دفاتر الإجابة اخلا�صة بطالبه ،ور�صد درجاتهم يف الربنامج املحو�سب املعد لذلك حتت �إ�شرافاملعلم الأول للمادة وتعتمد النتائج من مدير املدر�سة.
 حفظ دفاتر الإجابة بعد الت�صحيح والر�صد واملراجعة ملدة عام درا�سي كامل ب�شكل ي�سهل الرجوع �إليها من قبل جلان املتابعة.	�إر�سال ن�سخة ورقية معتمدة و�أخرى �إلكرتونية من نتائج الطلبة �إىل املنطقة التعليمية. العمل وفق ال�ضوابط التالية يف حال ما �إذا كان من بني املتقدمني لالمتحان دار�سون بتعليم الكبار-:�أ .يف حالة وجود قاعات �إ�ضافية باملدر�سة يتم امتحانهم يف نف�س فرتة امتحان الطلبة النظاميني.
ب .يف حالة عدم توفر قاعات �إ�ضافية باملدر�سة يتم امتحانهم بعد فرتة امتحان الطلبة النظاميني مبا�شرة يف نف�س اليوم الدرا�سي
من خالل �إعداد امتحان �آخر لهم �أو على املنطقة �إعادة توزيعهم بالطريقة التي تراها منا�سبة المتحانهم.

ال�صفان (:)11-10
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 الإ�شراف على �إعداد بع�ض امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي ح�سب ما ورد يف الوثيقة العامة لتقومي تعلم الطلبة. الإ�شراف على �إعداد برنامج مواعيد االمتحانات من قبل املنطقة التعليمية وفق القرار الوزاري املنظم ملواعيد الدرا�سة واالمتحاناتوالإجازات.
 يف حالة ارتفاع كثافة بع�ض الف�صول يتم توزيع الطلبة �إىل �أكرث من قاعة. الإ�شراف على ت�صحيح دفاتر الإجابة يف املدر�سة ب�صورة جماعية من قبل معلمي كل مادة حتت �إ�شراف املعلم الأول. حفظ دفاتر الإجابة بعد الت�صحيح والر�صد واملراجعة ملدة عام درا�سي كامل ب�شكل ي�سهل الرجوع �إليها من قبل جلان املتابعة.	�إر�سال ن�سخة ورقية معتمدة و�أخرى �إلكرتونية من نتائج الطلبة �إىل املنطقة التعليمية.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

ال�صف (:)12
وقد مت تو�ضيح دور مدير املدر�سة وم�ساعده هنا من خالل جلنة �إدارة االمتحانات العامة.
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 العمل وفق ال�ضوابط التالية يف حال ما �إذا كان من بني املتقدمني لالمتحان دار�سون بتعليم الكبار-:�أ .يف حالة وجود قاعات �إ�ضافية باملدر�سة يتم امتحانهم يف نف�س فرتة امتحان الطلبة النظاميني.
ب .يف حالة عدم توفر قاعات �إ�ضافية باملدر�سة يتم امتحانهم بعد فرتة امتحان الطلبة النظاميني مبا�شرة يف نف�س اليوم الدرا�سي,
من خالل �إعداد امتحان �آخر لهم �أو على املنطقة �إعادة توزيعهم بالطريقة التي تراها منا�سبة المتحانهم.

تقيد الطلبة والدار�سني املتقدمني لالمتحانات والتزامهم بالتعليمات التالية:
متابعة ّ
 االلتزام بالتواجد بقاعات االمتحان قبل ع�شر دقائق من بدء االمتحان وذلك للقيام با�ستيفاء البيانات الواردة ببطاقة البيانات(الباركود لل�صف )12بدفرت الإجابة.
	�إظهار كل طالب لبطاقته ال�شخ�صية حتى يتم التحقق من �شخ�صيته. التقيد بالزي الر�سمي (الد�شدا�شة البي�ضاء وامل�صر �أو الكمة للذكور) (الزي الر�سمي للإناث) كما مينع النقاب وا�صطحاب احلقائبال�شخ�صية داخل قاعات االمتحان.
 كتابة البيانات الالزمة والت�أكد من �صحة البيانات املكتوبة واخلا�صة باال�سم واملادة و�إىل �آخره يف اجلزء املخ�ص�ص لهذا الغر�ض منال�صفحة الأوىل من دفرت الإجابة كتابة وا�ضحة غري خمت�صرة باللغة العربية قبل ال�شروع يف الإجابة.
 الت�أكد من �أن �أوراق الأ�سئلة امل�سلمة له كاملة ووا�ضحة ومطابقة للعدد املوجود يف �أول �صفحة عند بدء كل امتحان.	�إح�ضار جميع الأدوات الالزمة واملقررة المتحان املادة وال ي�صرف له �سوى دفرت الإجابة فقط. منع كتابة �أرقام اجللو�س �أو الأ�سماء �أو �أي بيانات �أخرى تدل على املمتحن يف دفرت الإجابة يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك �أو عمل�أية �إ�شارة عليها تبني �شخ�صيته ،و�إال �ألغي امتحانه.
 ت�سليم دفاتر الإجابة للمراقبني بعد االنتهاء من الإجابة والتوقيع يف الك�شف املخ�ص�ص حل�ضور امتحان املادة. منع ا�صطحاب الكتب الدرا�سية �أو الكرا�سات �أو املذكرات �أو الهواتف املحمولة وغريها من �أجهزة االت�صاالت �أو �أي �أ�شياء لها عالقةباالمتحان ،كذلك منع �إدخال �آالت حادة �أو �أ�سلحة من �أي نوع كانت �إىل مقر جلان االمتحانات.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

93

دليل عمل الإدارة املدر�سية

 عدم الكتابة على هام�ش دفرت الإجابة مع كتابة رقم كل �س�ؤال يتم الإجابة عنه يف �أعلى ال�صفحة وبخط وا�ضح و�أن تكتب �أرقامجزئيات الأ�سئلة داخل دوائر وا�ضحة والكتابة على دفرت الإجابة من الوجهني وعدم ا�ستخدام القلم الأحمر �أو الأخ�ضر �أو املزيل (حرب
الت�صحيح) ويكتفي الكتابة بقلم واحد فقط �أزرق �أو �أ�سود وال ي�ستخدم القلم الر�صا�ص �إال يف الر�سومات.
	ال ي�سمح دخول �أي ممتحن يت�أخر عن موعد بداية االمتحان يف املادة التي ت�أخر فيها �إال �إذا كان الت�أخري بعذر قاهر يقبله رئي�س املركزويف حدود (ع�شر دقائق) فقط.
	ال ي�سمح با�صطحاب الهواتف النقالة �إىل قاعة االمتحانات و�إمنا ت�ستلم وفق �آلية معينة من قبل املرافقني قبل الدخول للقاعة. عدم الغ�ش ب�أي و�سيلة كانت �أو املعاونة عليه �أو التخاطب مع زمالئهم �أو املراقبني داخل قاعات االمتحان وكل من وقع منه ذلك �أو تكرر�أو حاول املعاونة �أو �أخ َّل بالنظام العام داخل قاعات االمتحانات توقع عليه العقوبات املقررة لكل خمالفة بعد الإجراءات الالزمة لكل
حالة.

عد خمالفة
اتخاذ الإجراءات التالية �ضد كل ممتحن يغ�ش �أو يحاول الغ�ش� ،أو ي� ّضمن �أوراق �إجابته �أمر ًا ُي ُّ
للأنظمة والآداب العامة� ،أو يخل ب�أنظمة االمتحانات و�ضوابطها داخل قاعة االمتحان �أو خارجها:
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�أ .الطالب النظامي:
 يحرم من امتحان باقي املواد املقررة عليه يف حالة �إن كانت املخالفة لي�ست يف �آخر مادة. تلغى جميع نتائجه يف جميع مواد الف�صل الدرا�سي الذي قام باملخالفة فيه. يحرم من �إعادة قيده بالتعليم النظامي يف العام التايل يف حالة ر�سوبه ،وي�سمح له بالتقدم بالتعليم امل�ستمر.ب .الدار�س بتعليم الكبار والتعليم املوازي:
 يحرم من امتحان باقي املواد املقررة عليه يف حالة �إن كانت املخالفة لي�ست يف �آخر مادة. تلغى جميع نتائجه يف جميع مواد الف�صل الدرا�سي الذي قام باملخالفة فيه. يحرم من التقدم المتحانات الف�صل الدرا�سي الثاين �إن كانت املخالفة يف الف�صل الدرا�سي الأول وحرمانه من التقدم المتحانات الدورالثاين �إن كانت املخالفة يف الف�صل الدرا�سي الثاين و�إلغاء نتيجة الدور الثاين �إن كانت املخالفة يف الدور الثاين.
 يحرم من التقدم المتحانات ال�صف الذي متت فيه املخالفة لعامني درا�سيني قادمني. يوجه خطاب جلهة عمله و�إفادتهم مبا قام به من خمالفة مع �ضرورة اتخاذ الإجراءات الالزمة �ضده من قبل جهة عمله.التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية

�أو ًال :وجوب تنبيه املمتحن و�إنذاره �شفهي ًا يف احلاالت الآتية:
�أ .حماولة الغ�ش ب�أي و�سيلة كانت.
ب� .إح�ضار الهاتف النقال �إىل قاعة االمتحان.
ج .التخاطب مع زميله �أو املراقب داخل قاعة االمتحان.
د .يف حالة تكرر ما جاء بالبنود (�أ ،ب ،ج) يتعني على رئي�س املركز حترير حم�ضر لفت نظر للممتحن.
ثاني ًا� :إذا وقع الغ�ش بالفعل و�ضبط املمتحن متلب�س ًا به �أو مل ميتنع عن تكرار ما جاء يف �أو ًال رغم حترير حم�ضر لفت نظر له كان على رئي�س
املركز حترير تقرير عن �ضبط حالة الغ�ش حتى يتم اتخاذ الالزم على �أ�سا�سه وال يغني حم�ضر لفت نظر ممتحن يف هذه احلالة ،حيث �أنه
يعد فقط خطوة �أوىل ت�سبق حترير التقرير (�ضبط حالة الغ�ش).
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اتخاذ الإجراءات التالية قبل حترير حم�ضر املخالفة (الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف االمتحان /ت�ضمني �أوراق
عد خمالفة للأنظمة والآداب العامة /الإخالل ب�أنظمة االمتحانات و�ضوابطها داخل قاعة
الإجابة �أمر ًا ُي ُّ
االمتحان �أو خارجها):

اتخاذ الإجراءات التالية التي ت�ستوجب حترير حم�ضر املخالفة (الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف االمتحان/
عد خمالفة للأنظمة والآداب العامة /الإخالل ب�أنظمة االمتحانات و�ضوابطها
ت�ضمني �أوراق الإجابة �أمر ًا ُي ُّ
داخل قاعة االمتحان �أو خارجها):
-

�إذا كرر املمتحن ما جاء يف البند ( د) من (�أو ًال) بعد حترير حم�ضر لفت نظر للممتحن.
�إذا غ�ش املمتحن يف االمتحان �أو عاون عليه.
�إذا قام املمتحن بتمزيق دفرت �إجابته �أو �أخفاها �أو هرب بها.
�إذا قام بعمل من �ش�أنه الإخالل بنظام االمتحان وحرمته كال�شغب وال�ضو�ضاء.
�إذا قام باالعتداء بالقول �أو الفعل على �أحد القائمني بالإ�شراف على �سري االمتحان �أو على �أحد املمتحنني �سواء كان ذلك داخل املركز
�أو خارجه.
�إذا �ض ّمن �أوراق �إجابته �أمر ًا يعد قذف ًا �أو �سب ًا �أو خمالفة للآداب �أو �ض ّمنها ما ي�شري �إىل �شخ�صيته �أو ما يدل على العبث �أو اال�ستهتار
ب�أية �صورة من ال�صور.
التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية
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 �إذا اكت�شفت جلنة النظام واملراقبة مبركز �سري االمتحان �أو مبركز الت�صحيح �أثناء جتميع دفاتر الإجابة من املمتحنني املخالفة الواردةبالبند ال�سابق �أو �أداة من �أدوات الغ�ش يف دفرت الإجابة ويف هذه احلالة يقوم رئي�س املركز برفع تقرير مت�ضمن ًا احلالة مرفق ًا بها دفرت
�إجابة املمتحن داخل مظروف.

اتخاذ الإجراءات التالية قبل حالة �ضبط خمالفة انتحال �شخ�صية ممتحن:
 حترير تقرير بحالة انتحال �شخ�صية ممتحن واعتماده من قبل رئي�س اللجنة املحلية. حتويل املنتحل للجهات الأمنية املخت�صة للقيام بالإجراءات الأمنية الالزمة ويتابع ذلك من قبل رئي�س اللجنة املحلية. يحرم املتقدم من تقدمي باقي امتحانات املواد املقررة عليه �إن كانت املخالفة لي�ست يف �آخر مادة. يحرم املتقدم من تقدمي باقي االمتحانات يف جميع الف�صول الدرا�سية يف العام الدرا�سي الذي وقعت فيه املخالفة. تلغى جميع نتائجه يف جميع مواد الف�صل الدرا�سي الذي قام باملخالفة فيه. يحرم املتقدم واملنتحل ال�شخ�صية من الت�سجيل بالتعليم امل�ستمر (تعليم الكبار) لعامني درا�سيني متتاليني� ،أما بالن�سبة للطالب النظاميفيحرم من �إعادة قيده كطالب نظامي ويحق له التقدم للت�سجيل بالتعليم امل�ستمر (تعليم الكبار).
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املالحق :
ملحق (� : )1سجالت الإدارة
املدر�سية
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�سلطنة عمان
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة للرتبية والتعليم بــ.............
مدر�سة..........................

�سجل خطة املدر�سة
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العام الدرا�سي
.................

م

اال�سم

الوظيفة

ال�صفة
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فريق �إعداد خطة املدر�سة وتطويرها
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بــرنـامـج الـعـم ــل
املجال....................:

م�ؤ�شرات
الأهداف الإجرائية الأ�سباب
النجاح

الإجراءات
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الدعم
الالزم
للتنفيذ
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التنفيذ
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ح�ضور الهيئة الإدارية والتدري�سية والفنية والعمال
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