
     مانسلطنة ع  
  وزارة الرتبية والتعليم

  يف شأن الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العام  )٢١/٩٣(قرار وزاري رقم   
  

 ، اخلاص بالالئحة التنظيمية ٢/٨١ على القرار الوزاري رقم اإلطالعبعد  -
  ٠ملدارس التعليم العام

 ٠ ،  بشأن ضوابط غياب الطلبة٩٣/٨٨والقرار الوزاري رقم  -
 ٠ بالعمل بالالئحة التنظيمية الس اآلباء١٧/٩٢قرار الوزاري رقم وال -
 ٠،  بالعمل بالالئحة التنظيمية الس األمهات١٨/٩٢والقرار الوزاري رقم  -
،  بأحكام �ظام الفصلني الدراسيني يف التعليم ٣٩/٩٢والقرار الوزاري رقم  -

 ٠ العامالثا�وي
 الفصلني الدراسيني يف التعليم ، بأحكام �ظام٤٤/٩٢والقرار الوزاري رقم  -

 .اإلعدادي العام
  ٠وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة
  ررــــــــــــتق

  ٠يعمل بالالئحة التنظيمية املرافقة ملدارس التعليم العام بالسلطنة:  مادة أوىل 
 – ١٧/٩٢ -٩٣/٨٨ – ٢/٨١  الوزارية أرقام  القراراتتلغى:  مادة ثا�ية 

 ،  املشار إليها ، كما يلغى كل ما خيالف هذا القرار ٤٤/٩٢  -٣٩/٩٢ –١٨/٩٢
   ٠أو يتعارض مع أحكامه

  ٠ من تاريخ �شرهااعتباريعمل به هذا القرار يف اجلريدة الرمسية وينشر : مادة ثالثة
  

   املنذري حييى بن حمفوظ             هـ١٤١٣/شوال/١١: صدر يف 
  وزير الرتبية والتعليم                                                م                   ١٩٩٣/ابريل/٣املوافق 

  
  



  بسم ا الرمحن الرحيم 
تعليم العام   ي يمية ملدارس ال  الالئحة التنظ التعريفات  اب متهيدب   ):١(ادة ـــم

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذه الالئحة املعنى املوضـح قـرين           
  ٠ض سياق النص خالف ذلكمل يقت كل منها ما

  
  وزير الرتبية والتعليم            :                                   الوزير

  
  . لشؤون التعليم العاموكيل وزارة الرتبية والتعليم           :                                  الوكيل

  
   دارة املنطقة التعليمية اليت تتبعها  مدير عام أو مدير إ:      مدير املنطقة التعليمية

  ٠املدرسة                                                                        
  

  .ةثا�ويال  أو   أو اإلعدادية االبتدائية  مدارس التعليم العام  :                              املدرسة
  

  درسة اليت هبا صفوف ابتدائية أو صفوف ابتدائية  امل:             االبتدائيةاملدرسة
  ٠وصفوف من مرحلة إعدادية غري مكتملة                                                                       

  
  املدرسة اليت هبا صفوف إعدادية مكتملة أو تلك   :         اإلعداديةاملدرسة 

   الصفوف مع صفوف أخرى ابتدائية أو صف                                                                      
  ٠أول ثا�وي                                                                     

  
  و اليت هبا  أاملدرسة اليت هبا صفوف ثا�وية مكتملة    :              الثا�ويةاملدرسة 

  ٠الصفان األول والثا�ي الثا�وي                                                                      

 ١



   :السنة الدراسية): ٢( ادةــم  السنة الدراسية  ولالفصل األ السجال–سية   ت املدرسيةاإلدارة املدر   املراحل التعليمية– الدراسية نة الس  اب األولـــــــالب
 أسبوعاً، تنقسم إىل فـصلني دراسـيني، مـدة          ٣٢حوايل  مدة السنة الدراسية     أـ  

  .أسبوعا١٦ًكل منهما حوايل 
ب ـ تبــدأ الــسنة الدراســية يف مجيــع املــدارس يف وقــت واحــد، وتنتــهي وفــق      

  .مقتضيات الدراسة بكل مرحلة تعليمية 
 ـ حتدد الوزارة سنوياً موعد بدء السنة الدراسية وا�تهائها، كما حتدد موعد  ـج

فــصل الدراســي األول وبــدء الفــصل الدراســي الثــا�ي، ومواعيــد   ا�تــهاء ال
االمتحا�ات، ويتم ذلك سن  .وياً مبوجب قرار يصدر يف هذا الشأن   :اليوم الدراسي : )٣( ادةــم

  : أـ تكون مدة احلصة الدراسية املقررة على النحو التايل 
   دقيقة٤٠                 الواحدة                     ـ املدارس االبتدائية ذات الفرتة

   دقيقة  ٣٥                                        ـ املدارس االبتدائية ذات الفرتتني           
   دقيقة٤٠                  ـ املدارس اإلعدادية                                                            

   دقيقة٤٥                                                                        ـ املدارس الثا�وية              
  .الذي يصدر يف هذا الشأن  ب ـ حيدد التوقيت اليومي للمدارس وفق القرار

خـالل   - ـ يكون التوقيت اليومي ملدارس الفرتة الواحـدة، وملـدارس الفرتتـني     ـج
  . حبسب ما تقرره الوزارة  -شهر رمضان 

د ـ ال جيــوز ملــدير املدرســة أن يغــري مــن التوقيــت اليــومي إال بعــد احلــصول علــى   
  : العطالت املدرسية : )٤( ادةــم  .موافقة املنطقة التعليمية 
  : تتعطل الدراسة خالل األيام التالية 

  . أ ـ يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع 

 ٢



  .  قرار وزاري ماشأهنبويصدر . ب ـ عطلة �صف العام، والعطلة الصيفية
                                                    .ـ العطالت الرمسية جـ 

 ٣



  : املراحل التعليمية: )٥(ادة ــم  املراحل التعليمية واخلطة الدراسية لكل مرحلة  الفصل الثا�ي
  ."االبتدائية واإلعدادية والثا�وية" يضم التعليم العام مراحل التعليم الثالث 

  :املرحلة االبتدائية
ــسادس        مــدة   ــاجحون يف الــصف ال  الدراســة هبــا ســت ســنوات وينقــل الن

  ٠االبتدائي للمرحلة اإلعدادية
  :املرحلة اإلعدادية

ــشهادة        ــها ال ــاجحون يف هنايت ــنح  الن ــالث ســنوات ،  مي ــدة الدراســة هبــا ث   م
  ٠اإلعدادية العامة
  :املرحلة الثا�وية

علــى الــشهادة  مــدة الدراســة هبــا ثــالث ســنوات ،  يقبــل هبــا احلاصــلون              
 – وما يف مستواها ،  ويبدأ التشعيب مع بدايـة الـصف الثـا�ي              اإلعدادية العامة 

ــشهادة    ٠إىل علمــي وأدبــي  ــة الــصف الثالــث امتحــان ال ــؤدي الطــالب يف هناي  ي
العلمي واأل" الثا�وية العامة بشعبتيها   ٠"دبي    :اخلطط الدراســـية:  )٦(ادة ــم

لثالث خطـة دراسـية أسـبوعية حـسب اجلـداول          لكل مرحلة من املراحل ا           
  :التالية

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٤



  اخلطة الدراسية للمرحلة االبتدائية
  

  السادس  اخلامس  الرابع  الثالث  الثا�ي  األول  املواد الدراسية املقررة  الصفـــــــــوف وعدد احلصص األسبوعيــــــة
  ٥  ٥  ٥  ٦  ٦  ٦  الرتبية اإلسالمية

  ٦  ٦  ٦  ٩  ١١  ١١  اللغة العربية
  ٤  ٤  ٤  -  -  -  اللغة اإلجنليزية
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  الرياضيات
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ٢  العلوم العامة

  ٢  ٢  ٢  ٢  ١  ١  االجتماعيات
  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  الرتبية الرياضية

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  الرتبية الفنية
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  الرتبية املوسيقية
  ١  ١  ١  ١  -  -  (*)   النشاط املهين
  -  -  -  -  ١  ١  النشاط العلمي

  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  جمموع احلصص األسبوعية
  

  ٠تربية أسرية للبنات ،  و�شاط زراعي للبنني:  النشاط املهين)   *(
  
  
  
            
 ٥



  اخلطة الدراسية للمرحلة اإلعدادية
  

  الصف الثالث  الصف الثا�ي  الصف األول   املواد الدراسية املقررة  الصفـــــــــوف وعدد احلصص األسبوعيــــــة
  ٤  ٤  ٤  الرتبية اإلسالمية

  ٦  ٦  ٦  اللغة العربية
  ٤  ٤  ٤  اللغة اإلجنليزية
  ٥  ٥  ٥  الرياضيات
  ٤  ٤  ٤  العلوم العامة

  ٣  ٣  ٣  االجتماعيات
  ١  ١  ١  الرتبية الرياضية

  ١  ١  ١  الرتبية الفنية
  ١  ١  ١  الرتبية املوسيقية
  ١  ١  ١   (*)   النشاط املهين

  ٣٠  ٣٠  ٣٠  جمموع احلصص األسبوعية
  

  ٠تربية أسرية للبنات ،  و�شاط زراعي أو صناعي للبنني:  النشاط املهين) *(
                    
 ٦



    اخلطة الدراسية للمرحلة الثا�وية
  الصفـــــــــوف وعدد احلصص األسبوعيــــــة

  الثا�ي  األول   املواد الدراسية املقررة
  األدبي

  الثا�ي
  العلمي

  الثالث
  األدبي

  الثالث
  العلمي

  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  بية اإلسالميةالرت
  ٥  ٩  ٥  ٩  ٧  اللغة العربية

  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  اللغة اإلجنليزية
  ٧  ٢  ٧  ٢  ٥  اتــــــالرياضي
  ٣  -  ٣  -  ٢  اءــــــــــالكيمي

  ٤  -  ٤  -  ٢  يزياءـــــــــــــالف
  ٣  -  ٣  -  ٢  اءــــــــــاألحي
  -  ٢  -  ٢  -  ةــوم العامـــالعل

  -  ٣  -  ٣  ٢  التاريخ
  -  ٤  -  ٤  ٢  اـــــاجلغرافي

  -  -  -  -  ١  )ما�ياتمع الع(الرتبية الوطنية 
  -  -  -  ٢  -  عربيـاتمع ال

  -  ٢  -  -  -  ـم اإلسالميحاضر العال
  ١  ١  ١  ١  ١  اضيةـالرتبية الري
  ١  ١  ١  ١  ١  ةــالرتبية الفني

  ١  ١  ١  ١  ١  )لإل�اث ( الرتبية األسرية 
  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  جمموع احلصص األسبوعية

  
  
  
    
 ٧



 اإلدارة املدرسية الفصل الثالث
  :،  واهليكل التنظيمياإلدارة املدرسية) :  ٧( ادةــم  

تتشكل اإلدارة املدرسية من مدير املدرسة ،  ومساعد املدير ،  واملعلمني ،         
املدرسة و إمكا�ات الوزارة  واإلداريني ،  والفنيني ،  واملستخدمني يف ضوء حجم 

  :ا للهيكل التايل طبقًاملاليةالبشرية و
  اهليكل التنظيمي للمدرسة  

 رـــــــــــالمدي  
  

        
  

          
  

                                
  

    
                               

                                   
  
  

          
                                             

 رـــــمساعد المدي

 ونـدمـالمستخ ونـون والفنيـاإلداري ونـــالمعلم

  ل ـــعام
  ةــنظاف
 قـمراف

  
ل ـــعام
 ةــنظاف

  
 ائقـــس

  
 ارســح

  
ين ـــأم
 رـتبـمخ

  
ن ــأمي
 ةـتبـمك

  
  أخصائي

         ماعيإجت

  
 سكرتير

 ٨



  : يف تشكيل اإلدارة املدرسية األسس التاليةيراعى : )٨(ادة ــم
  ر املدرسةـــمدي   -أ

  :  بالنسبة للمرحلة االبتدائية-١
فــصول وعــدد ) ٥(يعــني مــدير متفــرغ لكــل مدرســة يزيــد عــدد فــصوهلا عــن  

  ٠طالباً) ١٥٠(طالهبا عن 
  : بالنسبة للمرحلة اإلعدادية والثا�وية-٢

وثا�وية بغض النظـر عـن عـدد الطلبـة          أ يعني مدير متفرغ لكل مدرسة إعدادية     
  ٠أو الفصول أو الصفوف

  رــــاعد املديــ مس  -ب
ــة ال يقــل عــدد طالهبــا عــن      -١ ــة أو إعدادي ) ٥٠٠( يعــني لكــل مدرســة ابتدائي

  ٠ مساعد ملدير املدرسة-طالباً
ــصول  أو        -٢ ــة بغــض النظــر عــن عــدد الطــالب أو الف  يعــني لكــل مدرســة ثا�وي

  ٠ املدرسة مساعد ملدير–الصفوف 
  يــ اإلجتماعائيــاألخص   -ـج

  ٠ يعني لكل مدرسة ثا�وية أخصائي اجتماعي-١
 يعني أخصائي اجتمـاعي لكـل مدرسـة ابتدائيـة أو مدرسـة إعداديـة ال يقـل          -٢

  ٠طالباً) ٥٠٠(عدد طالهبا عن 
  كرتريـــ الس  -د

  يعــني ســكرتري لكــل مدرســة ابتدائيــة أو إعداديــة ال يقــل عــدد طالهبــا عــن  -١
  ٠طالباً) ٥٠٠(
  ٠ يعني سكرتري لكل مدرسة ثا�وية بغض النظر عن عدد الطلبة-٢

  الـــــ العم -ـه
  ٠فصول) ٣(ل عامل واحد لكل ديعني لكل مدرسة عدد من عمال النظافة مبع

  راســـــ احل-و
   ٠يعني لكل مبنى مدرسي ثالثة حراس وذلك يف حدود اإلمكا�ات املتاحة 

 ٩



 مــساعد مــدير املدرســة أولتعليميــة املــدير غــري املتفــرغ ،  يكلــف مــدير املنطقــة ا-ز
حـــصة يف األســـبوع وفـــق ) ١٢-٨(بتـــدريس عـــدد مـــن احلـــصص تـــرتاوح بـــني 

  ٠مقتضيات مصلحة العمل
  : تشكل اهليئة التدريسية باملدارس على ضوء األسس التالية -ح

ــة       ١ ,٢ خيــصص -١ ــن املرحل ــة األوىل م ــصفوف الثالث ــصل الواحــد لل ــم للف معل
  ٠تدائيةاالب
 معلم للفصل الواحد للـصفوف الرابـع واخلـامس والـسادس مـن           ٤,١ خيصص   -٢

  ٠املرحلة االبتدائية
  ٠إلعداديةمعلم للفصل الواحد يف املرحلة ا٥,١ خيصص -٣
  ٠ يف املرحلة الثا�ويةلفصل الواحدلخيصص معلمان -٤
  : يكون �صاب املعلم األسبوعي من احلصص كما يلي -٥

  الصفوف الثالثـة األوىل مـن املرحلـة االبتدائيـة مـن احلـصص               �صاب معلم   )أ     
  ٠ حصة يف األسبوع٢٦ -٢٥مابني 

 �صاب معلم الصفوف الرابـع واخلـامس والـسادس مـن املرحلـة االبتدائيـة               ) ب    
  ٠ حصة يف األسبوع٢٦ -٢٢من احلصص مابني 

ة يف   حـص  ٢٤ – �٢٠صاب معلـم املرحلـة اإلعداديـة مـن احلـصص مـابني                ) ـج    
  ٠األسبوع

ــصاب معلــم املرحلــة الثا�ويــة مــن احلــصص مــابني         )  د       حــصة يف ٢٢ -١٨ �
  ٠األسبوع

 جيوز للمنطقة التعليمية أن تكلف أي معلم مل يـستكمل �ـصابه األسـبوعي مـن         -٦
احلــصص بالتــدريس يف غــري مدرســته أو تكليفــه حصــصاً إضــافية حــسبما 

  :مدير املدرسة  مهام :)٩(ادة ــم  ٠تقتضيه مصلحة العمل
ــة عــن إدارة شــؤون    ة مــدير املدرســة هــو املــسؤول مباشــر         ــام املنطقــة التعليمي  أم

املدرسة الفنية واإلدارية ،  ويقوم باملهام التالية مـع التقيـد بتعليمـات الـوزارة وأ�ظمتـها                  
  :ةــام الفنيـ امله-أواإلشراف على تنفيذ  ٠ها

 ١٠



  ٠اجلديد إعداد اخلطط املقرتحة للعام الدراسي -١
 توزيـــع املدرســـني علـــى الـــصفوف واملـــواد الدراســـية مـــع مراعـــاة ختصـــصاهتم  -٢

  ٠عداد جدول توزيع الدروس األسبوعي وفقاً للنصاب احملدد إوكفاياهتم و
 عن شؤو�ه من   الً لكل فصل ليكون مسؤو    )مربي الفصل ( ختصيص مدرس يسمى     -٣

  ٠بني القائمني عليه بالتدريس
  .درسني بتوزيع املنهج املدرسي على شهور السنة الدراسية التأكد من التزام امل-٤
  ٠ اإلشراف على تنفيذ املناهج املقررة وتقديم اقرتاحات بشأن تطويرها -٥
  ٠ متابعة أعمال املدرسني داخل الفصل وخارجه ،  وكتابة تقارير عنهم-٦
  . اإلشراف على املكتبة واملخترب -٧
هـداف  سـية الـيت تـساعد علـى حتقيـق األ          املدر ختطيط وتنظيم برامج لأل�ـشطة       -٨

  �٠شطة املختلفةالرتبوية للمدرسة من خالل مجاعات األ
  ٠ اإلشراف على وضع االختبارات املدرسية وتنفيذها يف مواعيدها احملددة-٩
 التعاون مع املوجهني للقيام بربامج لتنمية املدرسني مهنياً ،  مثل إعطاء الدروس              -١٠

ب التعلـــيم املـــصغر والتعلـــيم التمثيلـــي وتنظـــيم تبـــادل التطبيقيـــة أو إتبـــاع أســـلو
  ٠داء الزيارات الصفية داخل املدرسة وخارجها لرفع مستوى األ

  متابعــة مــستويات الطــالب بــصورة مــستمرة واملــشاركة يف وضــع خطــط عــالج -١١
  ٠ دراسياًاملتأخرينالطالب 

ــد    -١٢ ــسلوكية ل ــصحية وال ــة وال ــة واالجتماعي ى الطــالب  دراســة املــشاكل الرتبوي
والعمـــل علـــى حلـــها مبـــشاركة هيئـــة التـــدريس وبالتعـــاون مـــع اجلهـــات املعنيـــة 

  ٠خرىواملختصة األ
 إقامة برامج ومشروعات خلدمة اتمع احمللـي باعتبـار املدرسـة مركـز إشـعاع       -١٣

  ٠متجدد
 التأكد من سالمة تعبئة وحفظ البطاقات املدرسية للطالب وفق آخر البيا�ات            -١٤

  :ةـــام اإلداريـه امل-ب  ٠عنهم
  ٠ هتيئة املدرسة الستقبال العام الدراسي اجلديد -١

 ١١



ــة املدرســة والنظــام     اإلشــراف ا-٢ ــى �ظاف ــام عل ــى ســالمة    لع ــا واحملافظــة عل فيه
  ٠مبا�يها

ف علـى إعـداد كـشوف     التأكد من وصول الكتب املقـررة إىل املدرسـة واإلشـرا      -٣
حتى تكـون صـاحلة لالسـتعمال      ؛،  وحثهم على احملافظة عليها   تسليمها للطالب 

  ٠يف هناية العام الدراسي مرة أخرى بعد إعادهتا 
  .فًا�صراا وام مجيع العاملني باملدرسة حضورا اإلشراف الكامل على دو-٤
  ٠،  والعمل على تطويرهاعمال اإلدارية يف املدرسةوزيع األتنظيم وت-٥
  ٠درسية اإلشراف على تنظيم وحفظ وحتديث السجالت وامللفات امل-٦
ــواردة مـــن إدارة املنطقـــة    -٧  رفـــع املكاتبـــات والـــرد علـــى املراســـالت الرمسيـــة الـ

  ٠التعليمية
 صـــفوفها ،  ،طلبتـــها:   االحتفـــاظ بإحـــصائيات كاملـــة ودقيقـــة عـــن املدرســـة -٨

  ٠اخل...مدرسيها ، مبا�يها ،  وخمتلف مرافقها ،  وأجهزهتا 
يئــة التــدريس مــع ضــرورة     املواظبــة علــى عقــد االجتماعــات املنتظمــة مــع ه     -٩

  ٠التخطيط اجليد واملسبق هلا
 اإلشــراف علــى اجلمعيــة التعاو�يــة املدرســية وااللتــزام بالتعليمــات الــيت تــنظم    -١٠

  ٠أوجه الصرف والعمل على حتقيق أهدافها الرتبوية
 وضع تقارير الكفاية عن العـاملني باملدرسـة ،  وإرسـاهلا إىل املنطقـة التعليميـة                  -١١

  ٠مات املرعية وفق األوضاع املقررة يف هذا الشأنحسب التعلي
  عن سري العمل باملدرسة ملدير املنطقة التعليمية يتضمن ما سنوي  تقديم تقرير -١٢

  :يلي              
 فيـه معلومـات عـن       اصفوف والفصول مبينـ   الأمساء الطلبة حسب كل من      )  أ     

ــسيته ،  مكــان   ــب ،  جن ــيالد،  وضــ الطال ــاريخ امل ــره   وت ــده أو ويل أم ع وال
  ٠االجتماعي

أمســاء املعلمــني باملدرســة مقرو�ــة ببيــان العمــر ، املؤهــل  العلمــي وتــاريخ   ) ب  
ــ   ــاريخ وصفـ ــسية ، تـ ــه ،  اجلنـ ــصول عليـ ــاق  ـاحلـ ــاريخ االلتحـ ــيني ، تـ ة التعـ

باملدرسة ، الدرجـة املاليـة ، مكـان  اإلقامـة ،  عنوا�ـه ،  الـصفوف واملـواد             
  ٠جتماعياليت يدرسها والوضع اال

 ١٢



أمســاء اإلداريـني والفنــيني واملـستخدمني باملدرســة ، مقرو�ـة ببيــان العمــر    ) ـجـ 
واملؤهل واجلنسية والوضع االجتماعي ،  وتـاريخ التعـيني ،  وصـفة التعـيني                

  ٠وتاريخ االلتحاق باملدرسة ، والدرجة املالية ،  ومكان اإلقامة والعنوان
  ٠هتا وحالتهاعدد غرف املدرسة وقاعاهتا ومساحا)  د   
  ٠العجز والزيادة باهليئة التدريسية) هـ   

رسـة ملـدير املنطقـة يتـضمن مـا       عن سـري العمـل باملد  أشهر تقديم تقرير كل ثالثة     -١٣
  :يلي

اـازين   الغـائبني أو     أمساء  مبينا جازاهتمإووغياهبم  حضور املوظفني         )أ    
  ٠ومدة الغياب أو اإلجازة وأسباب ذلك

 تسرهبم وتاريخ التـسرب إن      وأسباب وصفوفهم   ء الطلبة املتسربني  أمسا  ) ب
  ٠وجد

أمساء الطلبة املنقولني من املدرسة وإليها وصفوفهم واجلهات الـيت �قلـوا               ) ـج
  ٠ �قلهم إن وجدت وأسبابليها إ أومنها 

سـباب  املعاقبني وصفوفهم و�وع العقوبة املوقعة عليهم واأل       أمساء الطلبة       )د  
  ٠ة للعقوبةاملوجب

  ٠اجتماعات اهليئة التدريسية مبينا هبا أغراض كل اجتماع وقراراته    ) ـه
أ�ــواع النــشاط املدرســي وعـــدد الطلبــة املــشرتكني فيــه وصـــفوفهم            ) و 

  ٠واملعلمني  املشرفني
  : ما يليتباعبا  العمل على صيا�ة املبنى املدرسي - ١٤

  ٠املطلوبة يف حالة الصيا�ة  الطارئةالقيام مبعاجلة املوقف بالسرعة ) أ     
  ٠إبالغ املنطقة التعليمية يف حالة الصيا�ة  اليت ميكن ا�تظارها لبعض الوقت) ب
رفع تقرير إىل املنطقة التعليمية يف حالة الصيا�ة الدوريـة وتتخـذ املنطقـة يف         ) ـج

شأهنا اإلجراء املتبع يف مثل هذه   ٠احلالة   :مهام مساعد املدير) ١٠(ادة ــم
  ة ـــــام الفنيـــ امله-أينوب عن مدير املدرسة   :يف حالة غيابه كما يقوم باملهام التالية 

  ٠ املشاركة يف توزيع املدرسني على الصفوف واملواد الدراسية -١

 ١٣



  ٠ القيام بإعداد جدول توزيع الدروس األسبوعي بتكليف من املدير-٢
  ٠ذ املناهج املقررة مشاركة املدير يف القيام باإلشراف على تنفي-٣
   متابعة مستويات الطالب واملشاركة يف وضع خطط عالج الطالب-٤

  ٠دراسياً وتقوميهم املتأخرين         
  ٠ مشاركة املدير يف القيام بزيارات صفية لبعض الفصول-٥
   متابعة تبادل الزيارات الصفية للمدرسني داخل املدرسة وخارجها لرفع -٦

  ٠ء األدا مستوى         
  متابعة تنفيذ الربامج واملشروعات اليت تقام خلدمة اتمع احمللي باعتبار -٧

  ٠ املدرسة مركز إشعاع متجدد        
  ٠ القيام بتوزيع املناوبات اليومية-٨
  �شطة الرتبوية ،  مبا يساعد على حتقيق أهداف متابعة تنفيذ بر�امج األ-٩

  ٠ املدرسة        
   حصة يف األسبوع ،  بناء على تكليف مدير ١٢ىل إ  ٨ تدريس ما بني -١٠

  ةـــــ املهــــام اإلداري-ب  ٠املنطقة التعليمية          
  ى سالمة املبنىدرسة والنظام فيها واحملافظة عل متابعة �ظافة امل-١

  ٠ املدرسي وحمتوياته       
  ٠ متابعة دوام العاملني باملدرسة-٢
  ٠ متابعة حضور وغياب الطالب-٣
  ٠ متابعة السجالت املدرسية ،  وملفات الطالب-٤
  ة العام الدراسي، واحملافظة عليها، متابعة توزيع الكتب املدرسية يف بداي-٥

  ٠ ومجعها يف هناية العام ال�تقاء الصاحل منها        
  ٠متابعة استيفاء البطاقة الصحية ،  والبطاقة املدرسية للطالب-٦
  ٠مور بنتائج أبنائهم التحصيلية متابعة إخطار أولياء األ-٧
   حتويل العاملني والطلبة املرضى إىل الوحدات الصحية -٨
  : مــــام املعلــــمه: )١١(ادة ــم  ٠  واملعلمني باملدرسة اإلشراف على �قل الطالب ،-٩

 ١٤



   :فية وتعينأ ـ اإلدارة الص
  .ملنشودة  ـ إدارة الصف بطريقة تربوية تسهل تعلم الطلبة يف ضوء األهداف ا١
  .ـ االهتمام بنظافة الصف ومجاله وبصحة الطالب و�ظافتهم ٢
  . ـ تسجيل احلضور والغياب للطالب خالل احلصة ٣
  .  ـ حث الطالب على االهتمام بسالمة الكتب املدرسية و�ظافتها ٤
   ـ معاجلة مشكالت الطالب باستخدام األساليب الرتبوية الفعالة بالتعاون مع٥

  . ي االجتماعي أو جملس إدارة املدرسة  األخصائ     
   ـ  استخدام أساليب فعالة يف التشويق تضمن استثارة رغبة الطلبة ومحاسهم ٦

  :مل ــب ـ التدريس ويش  .للتعلم        
  التخطيط السنوي والشهري لعملية التعليم والتحضري اليومي للدروس  -١

   .  باالستعا�ة بالكتاب املدرسي ودليل املعلم     
  باستخدام األساليب احلديثة والطرق) الصفية والالصفية( تطبيق املناهج  - ٢

  .  الفعالة      
  : تقييم حتصيل الطلبة من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم من خالل  - ٣

   ٠األسئلة الشفوية والتحريرية) أ          
  ٠ةاالمتحا�ات الشهرية و�صف الفصلية والفصلي) ب       
   وضع خطة عالجية لرفع مستويات الطلبة بعد التشخيص وحتديد �قاط -٤

    ٠ الضعف وتنفيذها ومتابعتها     
  ٠تصحيح االمتحا�ات واالختبارات والتدريبات -٥
  ٠ املسامهة يف التخطيط لأل�شطة املدرسية واإلشراف عليها -٦
  : التالية من خالل تتحقق األمور االهتمام بالوسيلة التعليمية اليت-٧

  ٠تنمية حب االستطالع وبث الرغبة يف التحصيل لدى املتعلمني ) أ            
  ٠ترسيخ املعلومات يف أذهان املتعلمني) ب        
  إعا�ة املعلم على توصيل املادة العلمية للمتعلمني ،  وتوضيح ما غمض ) ـج        

  :وينبغي على املعلم ما يأتي منها،                 
  ٠التأكد من وجود الوسائل التعليمية اليت حيتاج إليها خالل العام الدراسي) ١

 ١٥



  ٠العمل على ترتيب الوسائل بالطريقة اليت ميكن تناوهلا بسهولة ويسر) ٢
  ٠القيام بإعداد الوسائل الالزمة) ٣
  ٠استخدام املواد احمللية يف صنع الوسيلة ما أمكن ذلك)  ٤
  ٠وتدريبهم على إعداد الوسيلةإتاحة الفرصة للطالب ،  ) ٥
  ٠العمل على صيا�ة الوسيلة وحفظها ) ٦
  ا وذلك قبل تاج إليها وال ميكن توفريها حمليل اليت حيإبالغ مدير املدرسة بالوسائ) ٧

  ةــال اإلداريـعماأل -ـج  ٠هناية العام الدراسي       
  :ل القيام باألعمال اإلدارية اليت حيددها له مدير املدرسة مث-١

  . املناوبة اليومية    *        
  .مربي الفصل      *        

   املسامهة يف استيفاء االستمارات اخلاصة بالبحوث والدراسات      *        
  ٠إىل املدرسة                     اليت ترد 

   حضور اجتماعات اهليئة التدريسية واحلرص على التعامل اإلجيابي-٢
  ٠ خالهلا   
  ٠ حضور الدورات التدريبية واحلرص على االستفادة منها -٣  
   عدم مغادرة غرفة الصف إال بعد خروج مجيع الطالب ،  وذلك بعد بداية -٤  

  ٠الفسحة ،  وهناية الدوام الرمسي       
   القيام بأعمال املراقبة وتصحيح االمتحا�ات يف مواعيدها احملددة وإعداد-٥

كشوف الدرجات          ٠ما يتبع ذلك من أعمال أخرى ،  و   : لـي الفصــام مربــمه
  :قوم مربي الفصل باملهام التاليةي          
إعداد قوائم بأمساء طالب الفصل من واقع املستندات الرمسية مرتبة  -١

هجائيالقبيلة مع حتري الدقة التامة+ ا ا على أن يكتب االسم ثالثي.  
سية لطالب الفصل على أن يوضح لم الكتب املدرسإعداد قوائم تسليم وت -٢

 ٠هبا الصاحل والتالف منها يف بداية وهناية العام الدراسي

 ١٦



كتابة جدول الدروس اليومي للفصل ،  والتأكد من أن كل طالب حصل على  -٣
 �٠سخته مع تثبيت �سخة داخل الفصل

معاجلة مشكالت احلضور والغياب وااللتزام بالنظام املدرسي بالتعاون مع  -٤
 ٠الجتماعياألخصائي ا

  واهليئة ،دراسة مشاكل حتصيل الطلبة بالتعاون مع األخصائي االجتماعي -٥
 ٠التدريسية

اإلشراف على تشكيل جملس الفصل ومناقشة آراء الطلبة ومقرتحاهتم  -٦
 ٠ودراسة جدواها أو أمهيتها ورفعها ملدير املدرسة إذا لزم األمر 

الب العلمية يا�ات البطاقة املدرسية اخلاصة بأحوال الطإعداد ب -٧
 ٠واالجتماعية والصحية والسلوكية

 الشهرية( حترير الشهادات املدرسية وإخطار أولياء األمور بنتائج أبنائهم  -٨
 ).و�صف الفصلية والفصلية والسنوية

 ٠حبث قضايا الطالب وخالفاهتم والعمل على حلها داخل �طاق املدرسة    -٩
يم األ�شطة اليت تنظل العمل على إبراز املواهب والقدرات من خال  -١٠

 . الطالبميارسها
 بأول عن أحوال طالب الفصل اإلجيابية أو إبالغ مدير املدرسة أوالً -١١

 ٠السلبية
اإلشراف على �ظافة وجتميل الفصل باملناسب من اللوحات والوسائل  -١٢

  :ام املناوب اليوميــمه ٠التعليمية
  :ليومي كالتايلتكون مهام املناوب ا        
  ٠ل بدء الطابور املدرسي بوقت كاف احلضور املبكر قب -١
  النظافةتفقد �ظافة املدرسة قبل وأثناء وعند ا�تهاء الدوام ،  وتنبيه عمال -٢

 ٠إىل أي �قص يالحظه لتداركه فوراً
 .متابعة التوقيت اليومي للحصص، واإلشراف على النظام يف املدرسة -٣
٤- ٠صول املعنينيفي الحل خالفات الطلبة بالتعاون مع مرب 
 ٠ة حضور وغياب الطلبة وإبالغ مدير املدرسة بذلكمتابع -٥

 ١٧



 تسجيل الطلبة وإحالتهم إىل الطبيب يف الوقت الذي حتدده إدارة املدرسة -٦
إبالغ مدير املدرسة باملدرسني املتغيبني أو املتأخرين عن الدوام وعن  -٧

 ٠احلصص
 ٠ املدرسية يف ذلك اليوم األ�شطة متابعة سري -٨
 ٠رأ من أمورإبالغ مدير املدرسة مبا يط   -٩

 ٠مراقبة ا�تظام �قل الطلبة من وإىل املدرسة -١٠
:مهام األخصائي االجتماعي وجماالت عمله) : ١٢(دة  ٠تقديم تقرير عن سري اليوم املدرسي إىل مدير املدرسة -١١  : من خالل ثالثة جوا�ب أساسية هييتم عمل األخصائي االجتماعي -أ  اــم
 : تمثل يفي واجلا�ب الوقائي،  -١
ــ  ) أ يت تبــذل لدراســة ومعاجلــة  الظــروف واألوضــاع االجتماعيــة   اجلهــود ال

واال�فعالية اليت قد تؤثر يف الطالب تـأثرياً سـلبياَ،  ومعاو�تـهم علـى جتنـب                 
  ٠الصعوبات واملشكالت

ــتفهم واالحــرتام     ) ب االهتمــام بتــوفري جــو مــن التعــاون واحملبــة والــصراحة وال
،  سواء داخـل الفـصول   والتقدير بني الطلبة أ�فسهم ،  وبينهم وبني معلميهم  

أو يف ساحات املدرسـة،  والعمـل علـى أن ختتفـي مـن املدرسـة مظـاهر                   
العنف والتسلط والتعسف واالحتقار ،  وأن يسود املدرسة جو من الود            

 ٠والتسامح والعالقات اإل�سا�ية
 :اجلا�ب اإل�شائي والتنموي -٢

املدرسية تمثل يف تنظيم احلياة االجتماعية للطالب من خالل اجلماعات          يو
  ٠مبا يساعد على كشف مواهبهم وميوهلم وقدراهتم وتنميتها

 :اجلا�ب العالجي -٣
يف جمموعة اجلهود اليت تبذل لتصحيح وعالج ما قد يطرأ على  ويتمثل

٠ا سلبياًشخصية الطالب من عوامل قد تؤثر فيها تأثري  
طالب يف ويف إطار هذه اجلوا�ب الثالثة يتعامل األخصائي االجتماعي مع ال   -ب

 :ملدرسة من خالل ااالت اآلتيةا

 ١٨



كاإلرشاد الرتبوي )  :  اخلدمات الفردية ( جمال العمل مع احلاالت الفردية  -١
واإلسهام يف تطبيق برامج وأساليب التوجيه واإلرشاد االجتماعي 

والنفسي وحبث احلاالت ومتابعتها وتقديم العون الالزم للمعوقني ورعاية 
 ٠الطالب املتفوقني

متابعة اجلماعات ): اخلدمات اجلماعية (مع اجلماعات  جمال العمل -٢
والرتكيز على الفصول، املدرسية ومجيع األ�شطة املنبثقة عن جمالس 

 .اجلماعات اليت تقوم بتأدية اخلدمات املختلفة 
 :ويتمثل ذلك يف اآلتي: جمال العمل مع اتمع  -٣
د والنوادي واملؤسسات   واملسجالتعاون مع املؤسسات االجتماعية كالبيت        ) أ

ــضمن خدمــة اتمــع وتطــوير     األخــرى، ــشطتها مبــا ي ــدعيم جهودهــا وأ�   وت
ــة        ــم أدوار املؤســسات االجتماعي ــن املدرســة فه ــك م ــستلزم ذل مظــاهره وي

  ٠املختلفة
دراسة اتمع مبظاهره املختلفة وتـشخيص مـشكالته والعمـل علـى معاجلـة                ) ب

 ٠اعية األخرىهذه املشكالت بالتعاون مع املؤسسات االجتم
  وعناصر  اتمع مبا يضمن هلا أن حتقيق قدر من الثقة املتبادلة بني املدرسة    )ـج     

  تؤدي دوراً يف تطوير اتمع وتنميته ،  ومن األ�شطة اليت ميكن للمدرسة                    
  :القيام هبا يف جمال خدمة اتمع وتطوره ما يأتي                   
  ٠عية املواطنني لاللتحاق مبراكز حمو األمية وتعليم الكباروت )١
دية االجتماعية والرياضية واجلمعيـات اخلرييـة يف تنفيـذ          التعاون مع األ�   )٢

 ٠أ�شطتها
 ٠هاتتنشيط عمل جمالس اآلباء واألم )٣
 ٠تنظيم برامج احملاضرات التثقيفية للمواطنني )٤
 ٠تنظيم احلمالت لتنظيف األحياء وردم املستنقعات )٥
 ٠ظيم املعارض واملهرجا�ات للمواطننيتن )٦
 ٠املشاركة يف محالت التطعيم ضد األمراض  )٧
التعاون مع املؤسسات االجتماعية يف توزيع امللصقات والصور واألفالم        )٨

 ٠اهلادفة

 ١٩



  :  جمال البحوث والدراسات للظواهر االجتماعية املختلفة -٤
تاعـب النفـسية   حداث بعض املواهر اليت تؤدي إىل إ الظالعمل على اكتشاف   

أو الدراسية أو السلوكية ، من خالل دراسـة الظـواهر االجتماعيـة املختلفـة               
  ٠وإجراء البحوث الرتبوية واالجتماعية واقرتاح احللول املالئمة

ــسكرات    -٥ ــسابقات واملعـ ــشروعات واملـ ــة واملـ ــربامج العامـ ــال الـ ــوم :   جمـ يقـ
سابقات بتخطــــيط ومتابعــــة تنفيــــذ الــــربامج واملــــشروعات العامــــة واملــــ 

  ٠واملعسكرات ذات النوعيات واألهداف املختلفة
ــة  -٦ ــال اإلدارة االجتماعيـ ــة   :  جمـ ــداد خطـ ــوم بإعـ ــة   يقـ ــين للرتبيـ ــامج زمـ وبر�ـ

ا    ،  ويدرب الطالب �ظري    االجتماعية والـربامج   مـن خـالل اجلماعـات     ا وعمليـ 
  : مهام سكرتري املدرسة) :  ١٣(دة اـــم  ٠واأل�شطة

عمال اليت يتطلبها العمـل الكتـابي باملدرسـة ويقـوم           تري املدرسة األ  يتوىل سكر                
  :مبا يلي

 فــتح امللفــات والــسجالت املدرســية واالحتفــاظ هبــا مــع االهتمــام         -أ 
  ٠بتنظيمها وحتديثها

اســتالم املكاتبــات وعرضــها علــى مــدير املدرســة وجتهيــز الــرد عليهــا   -ب 
 ٠حسبما يرى املدير

 ٠سة واألعمال الكتابية األخرىالقيام بأعمال الطباعة يف املدر-ج
إعـــداد قـــوائم  باحتياجـــات املدرســـة مـــن األثـــاث واألدوات واللـــوازم    -د

 ٠املدرسية  األخرى
  استالم األدوات واللوازم املدرسية أو شرائها وحفظها ،  وتوزيعها  -هـ 

        ٠هد املختلفةحسب طبيعة العمل ،  وإعداد سجالت خاصة بأ�واع الع 
 ٠النقليات باملدرسةمتابعة  -و
   ٠ها مدير املدرسة:مهام أمني املخترب:  )١٤(ادة ــم أخرى يقررالقيام بأية أعمال  -ز 

  :يقوم أمني املخترب باألعمال التالية
  ٠حتمل مسؤولية عهدة املخترب ،  وإعداد السجالت الالزمة   -أ 

 ٢٠



 ٠حفظ األمحاض ،   واملواد الكيميائية بالطرق العلمية الصحيحة  -ب 
 ٠احملافظة على األدوات واألجهزة املوجودة يف املخترب ،  وصيا�تها  -ـ      ج
  تصنيف وترتيب األدوات واألجهزة واملواد الكيميائية ،  والوسائل  -     د 

 ٠التعليمية              
 ٠ اليت حيتاج إليها املدرس لتسهيل املادةةواألجهزدوات حتضري األ -      هـ 
 ٠ التجارب العملية قبل بداية احلصة خوفاً من فشلها أمام الطلبةإجراء بعض -       و
  ٠إعداد سجل للتجارب املخربية و�وعيتها  -       ز
 ٠عن طلب توفري األدوات واألجهزة واملواد والوسائل الالزمة كون مسؤوالًٍ ي-       ح
  خترب ، وأدواته أمام إدارة املدرسة واملوجهني عن �ظافة امل ً يكون مسؤوالً -       ط

 ٠وأجهزته                 
إعــداد تقريــر شــهري عــن اســتخدام األدوات واألجهــزة الــيت مت اســتخدامها  -ي

  :اـــتربات ودورهـاملخوكذلك املواد الكيميائية ال  ٠يت مت استهالكها
ربـة   تدريس العلوم بفروعهـا املختلفـة يف مراحـل التعلـيم العـام  علـى التج                 يعتمد     
حــسب  كــل –قتــضي الــضرورة تزويــد املــدارس    هدة واالســتنتاج ، لــذا ت واملــشا

    :وذلك لتحقيق األهداف التالية  املختربات  والتجهيزات الالزمةب –مرحلتها 
  ٠متكني الطالب من استيعاب املادة العلمية وحتبيبها إىل �فسه   -أ 
 ٠تعويده االعتماد على النفس وحسن التصرف حيال املشكالت  -ب 

 ٠ روح البحث واملشاهدة واستنتاج املدلول العلميتنمية -    جـ 
التدريب على قوة املالحظة وترتيب املعلومات وإثباهتا بطريقة علمية  -     د

 ٠منظمة
 ٠تعوده على الصرب واملثابرة ،  وصوال ملعرفة احلقيقة -     هـ 
 التدريب على النظام والدقة يف العمل والتعاون مع الغري -     و 
  كيفية استخدام األجهزة واملواد والتعامل معها واحملافظة عليها ،  ويتعني على -      ز

 : معلم العلوم ما يلي             
  ٠القيام بإجراء التجارب العملية أمام الطالب -١

 ٢١



استخدام اخلامات املتوافرة يف البيئة ،  وحث الطالب على  -٢
 ٠استخدامها

إتاحة الفرصة أمام الطالب للقي -٣    ٠التجارب  بأ�فسهمام بإجراء : ةــن املكتبـــام أميــمه) : ١٥(ادة ــم
يقوم أمني املكتبة   باملهام ال  :تالية   :ة ـــــام الفنيــــامله     -    أ

ة اليت يتم توزيعها على فهرسة الكتب وفق قواعد الفهرسة احلديث -١
 .املكتبات

 ٠إعداد الفهرس البطاقي ملقتنيات املكتبة -٢
 ٠شكل يسهل استخدامهاترتيب الدوريات ب -٣
،  وطرق استخدام مقتنياهتا وخباصة التعريف باملكتبة وحمتوياهتا -٤

 ٠املراجع
تعـــاون مـــع مجاعـــة املكتبـــة  إعـــداد القواعـــد اخلاصـــة باإلعـــارة بال  -٥

 ٠شراف على تطبيق هذه القواعدإلوااملدرسية 
ــة،       -٦ ــى املطالعـ ــالب علـ ــشجيع الطـ ــبة لتـ ــائل املناسـ ــتخدام الوسـ اسـ

 ٠مكتبية تعينهم على التعلم الذاتيوإكساهبم مهارات 
التعـــاون مـــع املدرســـني يف اســـتخدام الوســـائل الـــيت تـــربط املنـــاهج   -٧

 ٠الدراسية باملكتبة
ــسنوية    واإلشــراف  -٨ مباشــرة اإلعــالم املكــتيب مثــل إقامــة املعــارض ال

ائط للمكتبـة وأيـة وسـائل       ف بالكتب وختصيص صـحيفة حـ      يوالتعر
 ٠خرىإعالمية أ

 ٠ظمة فيما يتعلق مبسابقات أوائل املطالعنياملسامهة الفعالة واملن -٩
شطة ،  وجمـــالس الفـــصول مبـــا يـــدعم  التعـــاون مـــع مجاعـــات األ�ـــ  -١٠

 ٠دورها
تبادل الزيارات املكتبية مـع مـدارس املنطقـة يف حـدود اإلمكا�ـات               -١١

 ٠املتاحة

 ٢٢



ــيت      -١٢ ــار الكتــب ال ــسية باملدرســة يف اختي ــة التدري ــع اهليئ ــاون م  التع
 ٠الب املتأخرين دراسياًتناسب الطالب املوهوبني ،  والط

تنــسيق اخلــدمات الــيت تقــدمها املكتبــة املدرســية ،  والــيت تقــدمها   -١٣
 ٠مكتبات الفصول

دراسة ميول  الطـالب للقـراءة ،  والعمـل علـى تنميتـها ،  وتوجيههـا                    -١٤
 ٠توجيهاً سليماً

 ٠ مساعدة الطالب على اختيار الكتب املناسبة -١٥
التعاون مع املدر -١٦    ٠ كتب املكتبة سني ملعرفة �واحي النقص يف:ةــام اإلداريـــامله      -ب    

  حتمل مسئولية حمتويات املكتبة من كتب ودوريات  ومطبوعـات  أخـرى               -١
  ٠  واالهتمام بنظافة ومظهر املكتبةوأثاث

  ٠ التأكد من أن الكتب اليت باملكتبة مصدق عليها-٢
  ٠ تسجيل ما يرد إىل املكتبة يف السجالت املعدة لذلك-٣
تنميــة املكتبــة بطلــب الكتــب املناســبة ملراحــل التعلــيم املختلفــة وذلــك    -٤

بالتعـــاون مـــع مجاعـــة املكتبـــة املدرســـية وأعـــضاء اهليئـــة التدريـــسية  
  ٠والطالب

ــدوين حماضــر      -٥ ــويل ت ــة املدرســية ،  وت ــسكرتارية مجاعــة املكتب ــام ب  القي
  ٠جلساهتا يف سجل خاص ومتابعة تنفيذ مقرراهتا وتوصياهتا

  ٠اف على مجاعة أصدقاء املكتبة اإلشر-٦
  . إعداد التقارير املكتبية ،  والبيا�ات اليت تتعلق بالنشاط املكتيب-٧
  ٠ جرد املكتبة يف األسبوع األول من شهر مايو من كل عام-٨
  مراعـــاة األ�ظمـــة والتعليمـــات املكتبيـــة الـــصادرة مـــن قـــسم املكتبـــات -٩

  .املدرسية
  

  
  
  

 ٢٣



  لفات املدرسيةالسجالت ،  وامل  الفصل الرابع
  الســجالت ،  وامللفات املدرسـية : )١٦ (ة ادــم
  :  على كل مدرسة أن تعد  السجالت التالية-أ

: سجل قيد الطلبة لكل صف من الصفوف تثبت فيـه بيا�ـات عـن الطالـب                -١
جنسيته ، مكـان وتـاريخ املـيالد ،  وضـع والـده أو ويل أمـره االجتمـاعي ،           

  .ومهنة الوالد أو ويل األمر
ســجل أمســاء املعلمــني يــشمل بيا�ــات عــن عمــر املعلــم ،  ومؤهلــه العلمــي ،   -٢

وختصصه ،  وتاريخ حصوله على املؤهل ،  وجنسيته ،  ودرجتـه املاليـة  ،             
وتاريخ تعيينه يف الـوزارة ،  وتـاريخ التحاقـه بالعمـل يف املدرسـة والـصفوف                  

نه احلــايل ، واملــواد الــيت يدرســها ،  ومكــان إقامتــه الــدائم ،  وعنــوان ســك  
 ٠وحالته العائلية

سجل أمساء اإلداريني والفنيني واملستخدمني تثبت فيه بيا�ات عن العمـر ،              -٣
التعـــيني،  وتـــاريخ واملؤهــل ،  واحلالـــة االجتماعيـــة ، واجلنــسية ، وتـــاريخ   

املدرسة ،  والدرجة املاليـة ،  ومكـان اإلقامـة الـدائم ،                االلتحاق بالعمل يف    
 ٠ليةومكان اإلقامة احلا

الفصول الدراسية ،  الغـرف  : سجل املبنى املدرسي تثبت فيه بيا�ات عن       -٤
ــة ،  غــرف األ�ــشطة ،  املكتبــات واملختــربات والقاعــات ودورات     اإلداري

 ٠املياه ،  وأية غرف أخرى باملدرسة
سجل املـصروفات املاليـة واإليـرادات ،  يـبني فيـه مـصادرها ،  وأ�واعهـا ،                      -٥

 ٠وأوجه صرفها
 ٠ مجيع العاملني باملدرسةوا�صرافم سجل دوا -٦
ســجالت غيــاب الطلبــة يثبــت فيــه أمســاء الطلبــة الغــائبني ،  ومــدة غيــاهبم  -٧

 ٠وصفوفهم ،  وأسباب الغياب
ــن   ســجل  أمســاء الط  -٨ ــولني م ــة املنق ــا املدرســةلب ــصفوف    وإليه ــه ال ــبني في  ي

 ٠واجلهات اليت �قلوا منها أو إليها ،  وأسباب �قلهم
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 والطلبـة املـشرتكني فيـه       ،  ة ،  يبني فيه �وع النـشاط       �شطة املدرسي سجل األ  -٩
وصفوفهم واملعلمني املـشرفني علـى ذلـك ،  ومالحظـات املـوجهني الزائـرين              

 ٠للمدرسة حول سري النشاط
غراضها ،   تدريسية يثبت فيه االجتماعات،  وأ     سجل اجتماعات اهليئة ال    -١٠

 ٠وقراراهتا
اجلمعيــة العموميــة،  ســجل جملــس اآلبــاء واألمهــات يثبــت فيــه اجتماعــات  -١١

 ٠واجتماعات الس
سجل الزيارات التوجيهية من قبل املوجهني يف الوزارة أو املنطقة التعليميـة ،               -١٢

ني املزارين وصـفوفهم واملـواد الـيت        ــأو مدير املدرسة يثبت فيه أمساء املعلم      
 ٠يدرسوهنا ،  وأسباب الزيارة ومالحظاهتم

وصـفوفهم ،    بني،  اء الطلبـة املعـاق    سجل العقوبات املدرسية يثبت فيـه أمسـ        -١٣
 ٠و�وع املخالفة والعقاب املوقع عليهم

ــا ،        -١٤ ــسابقات و�تائجهـ ــه املـ ــبني فيـ ــية ،  تـ ــة املدرسـ ــة النظافـ ــجل متابعـ سـ
  ٠ حول �ظافة املدرسةحظات اليت تصدروالتوجيهات واملال

  : امللفــــــــات-ب
  :درسة أن حتتفظ بامللفات التاليةعلى كل م

 للمـوظفني باملدرسـة ، ويعــد لكـل منـهم ملـف شخــصي      امللفـات الشخـصية   -١
  ٠يشتمل على التقارير املتعلقة به ،  ومجيع املراسالت الرمسية اخلاصة به

ملفات الطلبة ،  ويعد ملف لكل طالب يف املدرسة حيتوي على طلب  -٢
االلتحاق وصور شخصية ،  والبطاقة املدرسية ،  والبطاقة الصحية،  

 ٠ تقارير أو مراسالت خاصة بهة امليالد ،  وأيةوشهاد
 .لواردملف ل -٣
 .ملف للصادر -٤
 .)عهدة املدرسة(ملف للوازم  -٥
 ٠ملف لأل�ظمة والتعليمات الداخلية ،  والواردة من الوزارة  -٦
   ٠ملف لأل�شطة املدرسية -٧
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           ةـــــــ املدرسيالعــقــوبــــــــــات     :    الفصل الرابع     اال�تظام الدراســـــي للطــــــالب    : الفصل الثالث          ا�تقال الطالب داخل وخارج الس    :  الفصل الثا�ي            لطنة   وتوزيعهمقيد الطالب وقبوهلم     :  الفصل األول                   شـــؤون الطــــــــالب  البــــاب الثـــا�ي
  

  )ملغى  بقرار وزاري(
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ية  لثالثالبــــاب ا   :يهدف النشاط املدرسي إىل حتقيق ما يلي  ): ٣٠( ادة ــم  �واع ومجاعات األ�شطة املدرسيةأ  ولالفصل األأل�شطة املدرس  ا
القيــام بــدور أساســي وفعــال يف مــساعدة املدرســة علــى تربيــة     - أ

  .الطالب تربية متكاملة
تعميق مفـاهيم الرتبيـة، وإكـساب الطالـب عـادات واجتاهـات               - ب

 .مستحبة
مــام الطالــب لــتعلم املزيــد مــن املهــارات العقليــة  إتاحــة الفرصــة أ-جـــ

  .والعملية
،  إجيــاد �ــوع مــن التكيــف االجتمــاعي بــني اجلماعــات املدرســية  -د

كرب عدد من الطالب يف األ�ـشطة       واتمع احمللي، وذلك بإشراك أ    
املدرسية، وحتميلهم املسئولية   .يف تنظيمها وتنفيذها   :ع األ�شطة، وجماالهتاأ�وا ): ٣١( ادة ــم

  :األ�شطة االجتماعية - أ
ــسكرات           ــة واملعـــ ــة العامـــ ــشمل اخلدمـــ ــرحالت -  وتـــ  الـــ

ــارات ــة -والزي ــة التعاو�ي ــة - اجلمعي ــام والنظاف ــصحة- النظ  - ال
  . مجاعة الندوات واحملاضرات-محاية البيئة

وتتيح للطالب فرص التكيف االجتماعي مبا يكسبه من القيم      
ــه   واالجتاهــات، وأمنــ اط الــسلوك املرغــوب فيهــا؛ حبيــث تكــون ل

القدرة على العمل، والتكي  .ف مع البيئة االجتماعية   :األ�شطة الثقافية  - ب
ــية            ــصحافة املدرســـ ــشمل الـــ ــة-وتـــ ــة - املكتبـــ  اإلذاعـــ

   أ�شطة أخـرى      - حتسني اخلطوط  - التصوير الضوئي  -املدرسية
  .ذات طابع ثقايف
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ــاهت هــي و          ــة معلوم م ومعــارفهم وخــرباهتم، كمــا  تنمــي للطلب
توسع مداركهم، وتزيد من وعـيهم، وتعينـهم علـى اإل�تـاج األدبـي              

  :ة ـ األ�شطة الفني-جـ      .والفين والفكري
ــة -وتتمثــل يف النــشاط املوســيقي       ــة الفني  - املــسرح- الرتبي

  .الفنون الشعبية
وهذه األ�شطة تتيح للطالب فرصة ممارسة ألوان الفنـون مـن                 

 وتـدريب علـى اإللقـاء       حنـت وأ�اشيد ورسـم وتـصوير و     عزف  
والتمثيل واألداء وتربز املي  .ول واملواهب الفنية للطالب   :األ�شطة الرياضية  -د    

 كـرة   - كـرة اليـد    - كرة الـسلة   - الكرة الطائرة  -مثل كرة القدم          
  . ألعاب القوى- اهلوكي-الطاولة والتنس

داداً رياضياً سليماً مـن كافـة       وأمهيتها أهنا تعد الطالب إع            
الوجوه، وتوفر له الرعاية الصحية والروحية والعقلية واخللقيـة،          
وتتــيح الفــرص للطــالب ملمارســة أ�ــواع األ�ــشطة الرياضــية الــيت 

تتناسب مع قدراهتم وميو  .هلم   :األ�شطة الكشفية -هـ    
 -مثــل الزهــرات واألشــبال يف مــدارس املرحلــة االبتدائيــة          
  .كشافة واملرشدات يف املرحلتني اإلعدادية والثا�ويةال
وهذه األ�ـشطة تـساهم يف إعـداد قـادة مـن الطـالب علـى                         

درجة من النضج والـوعي باملـسؤولية، والواجـب االجتمـاعي           
والـوطين، وغـرس عـادات تقـديم العـون واملـساعدة ملـن هـم يف         

دمة البيئة واتمع اجة إليها، إىل جا�ب خ  .ح   :شطة العلمية األ�  - و
 - الرتبيــة الزراعيــة- االجتماعيــات-مثــل مجاعــة الرياضــيات

 اللغــة - اللغــة اإلجنليزيــة- الرتبيــة األســرية-الرتبيــة اإلســالمية
  .العربية
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 الطلبة، وتـدرهبم علـى      دوهذه األ�شطة تنمي روح البحث عن     
أســــلوب الــــتفكري العلمــــي، وعلــــى أمنــــاط الــــسلوك العلمــــي 

والتطبيقي، كما تعينهم   .   على االبتكار واالخرتاع   :ات األ�شــــطةـــمجاع ): ٣٢( ادة ــم 
ــول                     ــا ميـ ــراد هلـ ــن األفـ ــسة مـ ــة متجا�ـ ــي جمموعـ ــة هـ اجلماعـ

هلــا االســتعداد للعمــل اجلمــاعي يف  واجتاهــات وهوايــات متقاربــة، و
ــاهيم     أ ــق مفـ ــل وفـ ــا، وتعمـ ــم لرغباهتـ ــشاط املالئـ ــاالت النـ ــد جمـ حـ

  .تزمون هبا يف التخطيط لنشاطهم، وحتت �ظم يلوأساليب
 ااهتـ وإمكا�تم تشكيل اجلماعـة وفـق احتياجـات املدرسـة،           ي             

  .املادية والبشرية
 تقـــــوم اإلدارة املدرســـــية بـــــالتخطيط لأل�ـــــشطة، وحتديـــــد            

مجاعاهتا، وجماالت عملها، وكذلك اإلعـالم عنـها وتـوفري متطلباهتـا            
ت واختيار املشرفني هلا، والتنسيق بني      والعمل على تشكيل اجلماعا   

  .خطط تلك اجلماعات
أمــا مــشرف اجلماعــة فهــو الــذي يتــوىل اإلشــراف والتوجيــه                    

واملتابعة، واملشاركة يف التنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقويم ألعمال        
  .حد املعلمني النشطني هلذا العمل، لذا يراعى اختيار أاجلماعة

  :ة ــة املدرسيــاأل�دي ): ٣٣( ادة ــم
  :أ�دية العلوم املدرسية وهتدف إىل  -أ        :األ�دية املدرسية �وعان   
   تنمية املعارف العلمية لدى الطالب ملواكبة التطورات العلمية -١  

  .احلديثة                           
  . �شر الوعي العلمي بني األعضاء، واكتشاف مواهبهم العلمية-٢  
  ساهبم سلوكيات إجيابية حنو احرتام  مهارات الطالب واكصقل-٣  

  .العمل اليدوي                          
  .رعاية االبتكارات واملشروعات العلمية اليت يقدمها الطالب-٤  
  لية ت واملعارض، والندوات العلمية احملاالشرتاك يف املسابقا-٥  
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  .والدولية                          
  . فرص التعارف بني أعضاء النادي العلميتوفري-٦  
  خلق املنافسة العلمية بني أعضاء األ�دية يف إقامة املشروعات، -٧

  .واألحباث والدراسات، واملسابقات واملعارض العلمية        
  :العضويــــــــــة 

عــضوية النــادي مفتوحــة جلميــع طلبــة املــرحلتني اإلعداديــة والثا�ويــة   
  :ة ـــاأل�دية الصيفي -   ب  .اممبدارس التعليم الع

تقوم املنـاطق التعليميـة بالتنـسيق مـع دائـرة األ�ـشطة الرتبويـة بـالوزارة                 
بتنظيم األ�دية الـصيفية يف خمتلـف املنـاطق التعليميـة كـل عـام خـالل                  

  :العطلة الصيفية، وهتدف هذه األ�دية إىل ما يلي 
بــد�ياً تــوفري فــرص اخلدمــة والرعايــة للطــالب روحيــاً وعقليــاً و  -١

  .خالل فرتة الصيف
حتقيــق اســتمرارية الرعايــة والتوجيــه للطــالب، وضــمان صــلة    -٢

 .الطالب باملدرسة أثناء العطلة
 .توفري فرص اكتشاف املوهوبني -٣
 .تنمية روح الوالء واال�تماء للوطن -٤
املـــسامهة يف إعـــداد القيـــادات املتكاملـــة الشخـــصية النافعـــة  -٥

 .لنفسها ووطنها
 .والبيئة احملليةدعم الصلة بني النادي  -٦
توفري فرص التعارف، ودعم العالقات بني الطالب املـشرتكني يف           -٧

 .النادي
  :ومتارس األ�دية الصيفية عدة أ�واع من الربامج منها                                     

  والفنيـة،     والرياضـية،   والثقافيـة،   واالجتماعية،    والوطنية،    الدينية،    
  .ريةوالرتبية األس
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  :ســـكيل الــتش -أ    :رسةجملس إدارة املد:  ) ٣٤( مادة   االس املدرسيـــة الفصل الثا�ي
 جملـس يـسمى جملـس       - يف بدايـة العـام الدراسـي       -  يشكل يف كـل مدرسـة       

  :إدارة املدرسة وذلك على النحو  التايل
   للمجلسرئيسا                   مدير املدرسة      *    
   للرئيس�ائبا                مساعد مدير املدرسة     *     
  أعضاء بالس                ثالثة معلمني باال�تخاب    *    
   للسرأمينا           الجتماعي أو الرائد املنفذ األخصائي ا    *    

                  لـــس إىل املنطقـــة يرفـــع مـــدير املدرســـة صـــورة مـــن تـــشكيل ا
  :ـس ـــام الــ    مه- ب    .التعليمية سنويا

  إتاحــة الفرصــة أمــام املعلمــني للتباحــث يف األمــور اخلاصــة بــاتمع        -١
  .املدرسي

     مدارسة املناهج وبراجمها وتوحيد اآلراء الصفية يف املادة عند -٢  
  .                         التعليق عليها

الوصـول إىل أجنـح     متابعة سلوك الطالب داخل املدرسـة وخارجهـا، و         - ٣  
  .السبل يف مساعدهتم على االتزان واال�ضباط الذاتي

  :دراسة العوامل والظواهر املعطلة لسري الدراسة، وا�ضباطها مثل-٤     
  . التغيب املستمر   *

  .التأخر الدراسي   * 
  . اإلمهال واالستهتار   *
  . امليول العدوا�ية   *
  . االحنرافات   *

 والتعليمـــات الـــصادرة عـــن الـــوزارة أو املنطقـــة   دراســـة التعميمـــات،-٥
  .ذهايالتعليمية، والعمل على تنف
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  .التدارس مع املعلمني حول كيفية معاملة طلبة املدرسة-٦
ــصلية،     -٧ ــشهرية، و�ـــصف الفـ ــات الـ ــة يف االمتحا�ـ ــائج الطلبـ ــة �تـ دراسـ

  .والفصلية، والسنوية، وتقديم الوسائل الكفيلة بتحسينها
ــع-٨ ضاء هيئــة عــ جــداول احلــصص، واأل�ــشطة علــى أ املــسامهة يف توزي

  . التدريس
  .املسامهة يف دراسة املشكالت الطالبية، ووضع احللول املناسبة هلا-٩
املـــسامهة يف التخطـــيط لأل�ـــشطة املدرســـية وكـــذلك االحتفـــاالت  -١٠

  .واملعارض
  . املسامهة يف تقدير أ�واع الثواب والعقاب اليت يستحقها الطالب-١١

عمال اليت يوألاالقيام ب-١٢  .كلها له مدير املدرسة   :اجتماعــــات الس  -جـ
  .مرات على األقل خالل العام الدراسي ) ٥( جيتمع جملس إدارة املدرسة  -١
  .حبضور أغلبية األعضاءيعترب االجتماع صحيحا  -٢
٣- لس باستدعاء مربي الفصول حلضور اجللسات اخلاصة باملواضيع  يقوم ا 

 .   املتعلقة بفصوهلم                 
 مــع رفــع صــورة مــن - للمجلــسع ااملدرســة باعتمــاد كــل اجتمــيقــوم مــدير  -٤

الجتماع إىل املنطقة التعلياحمضر    .مية :س الفصـــــول٥( ادة ــم    جمال: )٣
  :التشكيـــــل - أ       

 طالب كل فصل ابتداء من الـصف الرابـع االبتـدائي مـن بينـهم              ينتخب                
االجتمـاعي والثقـايف والرياضـي والفـين،     ررين ميثلون �واحي النشاط     مق) ٤(

صل مـن بـني هـؤالء         وينتخب طالب الف   ويكون هؤالء املقررون جملس الفصل      
  . للمجلس، ومساعد ألمني السن رئيسا، و�ائبا للرئيس، وأمينااملقرري

هنــاء وتكــون العــضوية مبجلــس الفــصل ســنة دراســية واحــدة وجيــوز إ             
الدراسي إذا أخـل بالواجبـات املنوطـة     ية أحد الطالب قبل ا�تهاء العام         عضو

  .به
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ن ينعقـد بنـاء     يا مرة على األقل كل شهر وجيـوز أ        جيتمع جملس الفصل دور            
على طلب أعـضائه األربعـة، ويـتم اجتمـاع الـس بـدعوة مـن مربـي الفـصل                  

  .اتوحضوره، وتصدر قرارات الس بأغلبية األصو
جتماعـات ويعتمـد مـن مـدير        يعد الـس سـجال تـدون فيـه حماضـر اال                    

٧٥ويشرتط لصحة االجتماع  حضور . املدرسة  .من األعضاء%    :شروط الرتشيح لعضوية الس  -ب     
يـشرتط فــيمن يتقــدم مــن الطــالب لرتشــيح �فــسه ليكــون مقــرراً إلحــدى             
 األربعة السابقاحي  النشاط  :ة ما يأتي�و

  :ح االجتماعيـ املرش-١  
  : لشرط واحد على األقل من الشروط التاليةأن يكون مستوفيا  

  . إلحدى اجلمعيات أو الفرق الكشفية باملدرسة  أن يكون رئيسا ) أ
ــبات        ) ب ــصف يف املناسـ ــصل، أو الـ ــل الفـ ــرتك يف متثيـ ــد اشـ ــون قـ أن يكـ

  .االجتماعية أو الكشفية
 مــن مــشروعات اخلدمــة العامــة الــيت     أن يكــون قــد ســاهم يف مــشروع) جـــ

�ظمتها املدرسة خلدم .ة اتمع املدرسي، أو البيئة احمليطة هبا
  : املرشح الرياضي-٢

  :         أن يكون مستوفياً لشرط واحد على األقل من الشروط التالية
  .أن يكون رئيساً إلحدى الفرق الرياضية باملدرسة) أ

 املنطقـة يف إحـدى املباريـات الرياضـية            أن يكون قـد مثـل املدرسـة أو        ) ب
  .الرمسية، أو الودية

ــات الرياضــية     ) جـــ أن يكــون قــد مثــل الفــصل أو الــصف يف إحــدى املباري
  .باملدرسة

  : املرشح الثقايف-٣
  :أن يكون مستوفياً لشرط واحد على األقل من الشروط التالية  
  .أن يكون من بني الثالثة األوائل يف الفصل ) أ

  .ساً إلحدى اجلمعيات الثقافية أو العلمية باملدرسةأن يكون رئي ) ب
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أن يكون قد اشرتك يف متثيل املدرسة يف إحـدى املناسـبات الثقافيـة              ) جـ
 ٠أو العلمية اليت تقيمها املنطقة أو الوزارة

أن يكون له �شاط )   د
  .بارز يف ااالت الثقافية أو العلمية باملدرسة      : املرشح الفين-٣

  :لشرط واحد على األقل من الشروط اآلتيةستوفيا أن يكون م  
ســرية   إلحــدى اجلمعيــات الفنيــة أو الرتبيــة األ   أن يكــون رئيــسا   ) أ

  .باملدرسة
ــا          ) ب ــيت تنظمه ــة ال ــسابقات الفني ــد اشــرتك يف إحــدى امل أن يكــون ق

  .املدرسة أو املنطقة
 أو األســرية  أن يكــون لــه �ــشاط بــارز يف إحــدى اجلمعيــات الفنيــة    ) جـــ

درسة، ويف مجيع احلاالت السابقة جيب أن يوافق على الرتشـيح           بامل
ــة اال�تخــاب حتــت       ــدير املدرســة، وجتــري عملي ــي الفــصل وم مرب

 بـدء   نإشراف مربي الفصل يف موعد ال يتجاوز األسـبوع الثالـث مـ            
  : مهام جمالس الفصول-جـ .العام الدراسي

 واحملافظـة  تنظيم اإلشراف على النظام والطـابور والنظافـة يف الفـصل         -١
  .على مسعة الفصل يف املدرسة

 .املشكالت اليت قد حتدث بني الطلبة حل -٢
العمل على اشرتاك كل طالب من طالب الفـصل يف مجاعـة مدرسـية               -٣

 .واحدة على األقل
 .إقامة حفالت التعارف بني الطالب واملدرسني واآلباء -٤
ت القائمـة   واملؤسـسا  تنظيم رحالت لطالب الفـصل لدراسـة البيئـة،         -٥

للـصور  ) ألبومـات   ( فيها، وتدوين املعلومات يف سجل خاص وتنظيم        
 .وغريها

يـدها  والعمل على إ�شاء مكتبة للفـصل وتنظـيم اإلشـراف عليهـا وتز            -٦
بالكتب وتنظيم االستعارة منها، وتبادل كتبها مع غريها من مكتبات          

 .الفصول
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 .قة تعاو�يةاإلسهام يف إعداد صحف احلائط اخلاصة بالفصل بطري -٧
تنظيم اشـرتاك الفـصل يف بـرامج اإلذاعـة املدرسـية وإلقـاء الكلمـات                -٨

 .واالشرتاك يف املناظرات واملباريات بني الفصول
 .احملافظة على أثاث الفصل وإصالحه-٩
 ومـده بـاخلرائط واللوحـات والوسـائل      رعاية املظهر اجلمـايل للفـصل    -١٠

  .التعليمية وغريها
 الفـصل بدراسـته وتنفيـذه وتوزيـع املـسئوليات           اختيار مشروع يقـوم   -١١

  .على مجيع الطالب
النظر يف االقرتاحات اليت يرفعهـا إليـه طـالب الفـصل، والعمـل علـى                 -١٢

  .تنفيذ الصاحل منها
حتقيـــق التـــوازن بـــني األ�ـــشطة الثقافيـــة واالجتماعيـــة والرياضـــية  -١٣

  .والفنية
درات ســــتغالل القــــتنظــــيم األوقــــات، وا توجيــــه النــــشاط حنــــو-١٤

ــات  ــى حتــسينها وتطويرهــا    الشخــصية، وإمكا� ــة والعمــل عل  البيئ
  .والتفاعل معها

  .اكتشاف القيادات واملواهب وإتاحة فرص التدريب أمامها-١٥
  
  
  
                

 ٣٥



      اء،  جمالس اآلب واألمهات  الفصل الثالث
وزاري(                                           رار   )ملغى  بق
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  : أهــــداف اجلمعية : )٤٩( ادة ــم  رسيةاجلمعية التعاو�ية املد  الفصل الرابع  
  .ظل �ظام تعاو�ي سليميف تنمية العالقات االجتماعية بني الطالب   - أ

 .حتقيق أهداف مشرتكة تعود بالنفع املباشر على الطالب  - ب
   تسهيل حصول الطالب على حاجاهتم من السلع املدرسية واخلدمات            -جـ

  .بأسعار مناسبة
معيـات  اإلسـهام واملـشاركة يف أعمـال إدارة اجل               تدريب الطـالب علـى             -د

  . تلك األعمالوحتمل املسئولية يف تصريف
  .   حث روح التطوع يف القيام خبدمات اجلمعية-هـ
   احملافظة على صـحة الطـالب عـن طريـق تـوفري املـأكوالت واملـشروبات            -و

  .الصحية هلم
اف تعود بالنفع       تشجيع الطالب على استثمار األموال واألوقات يف أهد           -ز

  : العضوية يف اجلمعيات التعاو�ية املدرسية : )٥٠( ادة ــم  .اخلاص والعام
  .العضوية اختيارية وتقتصر على طلبة املدرسة  - أ

يقدم الطالب الذي يرغب يف االشـرتاك يف اجلمعيـة طلـب اكتتـاب علـى                  - ب
 .النموذج اخلاص بذلك يف املدة اليت حتددها املدرسة

  :األسهم يف اجلمعية التعاو�ية ): ٥١(ــادة م إذا ا�قطعت صلة الع تزول صفة العضوية-ج   .ضو باملدرسة
يــتم اإلعــالن عــن تكــوين اجلمعيــة وتبــصري الطــالب بأهــدافها ومميزاهتــا    -أ 

وأمهيتها وذلك عن طريق مجيع  وسائل اإلعالم باملدرسة مثـل اإلذاعـة          
املدرســـية وجمـــالت احلـــائط وامللـــصقات إىل جا�ـــب االجتماعـــات،  

  .لندوات اليت تعقد للطالب هلذا الغرضوا
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يتم حتديد موعد االكتتاب يف رأس مال اجلمعية، وال جيوز قبول أعـضاء               -ب 
 أال يتجـاوز هـذا املوعـد هنايـة      دد بعد ا�تـهاء هـذا املوعـد، ويراعـى         ج

 .الشهر الثا�ي من بدء العام الدراسي
 .مائيت بيسة فقط)  بيسة ٢٠٠( قيمة السهم يف اجلمعية      -               جـ 
سم طالب معني، وال جيوز أن يشرتك عضوان يف سـهم   با يصدر السهم          -                د

 ٠واحد
 ال جيوز رد قيمة األسهم للطالب طاملا هو مقيد باملدرسة، وتصرف                    -              هـ

له أرباح أسهمه سنوياً بعد إقـرار  اجلمعيـة العموميـة للحـساب اخلتـامي                
 .للجمعية

ــن             -                و ــأكثر م ــة ب ــال اجلمعي ال جيــوز للعــضو الواحــد أن يكتتــب يف رأس م
 يف عــدد حمــدود مــن الطــالب،  اً حتــى ال ترتكــز األســهم عــشرين ســهم

وإلدارة املدرسة أن ختفض من احلـد األقـصى مـن األسـهم إذا اقتـضت               
  .الضرورة ذلك

 أخرى يسرتد القيمـة االمسيـة ألسـهمه         إذا ا�تقل الطالب من املدرسة إىل        -ز
: التعاو�ية ادــم  .فقط دون أرباح   :اجلمعية العمومية  - أ   إدارة اجلمعية:  )٥٢( ة 

تتكون اجلمعية العمومية من مجيـع األعـضاء الـذين اكتتبـوا يف رأس مـال                        
اجلمعيـــة، وجتتمـــع اجلمعيـــة العموميـــة التأسيـــسية األوىل بعـــد قفـــل بـــاب   

ــاب يف ــة     االكتت ــات الفرعي ــائج اال�تخاب ــى �ت ــصديق عل ــة للت  عــضوية اجلمعي
الختيار أعضاء جملس اإلدارة، ومناقـشة جمـاالت عمـل اجلمعيـة ووسـائل              

  .تنشيطها
أمــا بالنــسبة للجمعيــات القدميــة فتجتمــع اجلمعيــة العموميــة الــسنوية يف         

ــشهر األول مــن بــدء العــام الدراســي اجلديــد ويتــضمن     موعــد ال يتجــاوز ال
  :جدول أعماهلا مناقشة املوضوعات التالية 

  .مناقشة تقرير جملس اإلدارة عن أعمال اجلمعية خالل العام املاضي -١
 .مناقشة احلساب اخلتامي للجمعية عن العام املاضي وإقراره -٢
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ــام      -٣ ــضوية جملـــس اإلدارة للعـ ــة لعـ ــات الفرعيـ ــى اال�تخابـ ــصديق علـ التـ
 .اجلديد

ــرى األعــضاء    -٤ طرحهــا للمناقــشة وتتــصل  مناقــشة املوضــوعات الــيت ي
 .بنشاط اجلمعية

جيــب اإلعــالن عــن موعــد عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة يف أمــاكن            
  .ملوعد احملدد بأسبوعني على األقلبارزة باملدرسة قبل ا

 حــضره �ــصف عــدد األعــضاء علــى   ويعتــرب االجتمــاع صــحيحاً إذا         
ة �ــصف ســاعة، ل اإلجتمــاع ملــد فــإذا مل يكتمــل العــدد القــا�و�ي يؤجــ األقــل

دد ، فـإذا مل يكتمـل العـ       األعـضاء  إذا حضره ربع عدد      ويصبح بعدها قا�و�يا  
  .يؤجل ملوعد آخر وخيطر األعضاء

ــرأس اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة رئــيس جملــس اإلدارة أو             �ائبــه  وي
ــاع بـــسجل  حبـــضور أمـــني الـــصندوق، ويراعـــى   تـــسجيل حمـــضر االجتمـ

وأن يت االجتماعات،  .ضمن أمساء األعضاء احلاضرين   :جملس اإلدارة - ب
عـضاء مـن كـل    كـون مـن عـضوين أو ثالثـة أ         يدير اجلمعيـة جملـس إدارة يت       -١

  .حلجم املدرسةصف دراسي، وذلك تبعا 
يتم ا�تخاب أعـضاء جملـس اإلدارة سـنوياً عـن طريـق إجـراء ا�تخابـات           -٢

فرعية ألعـضاء اجلمعيـة، كـل صـف دراسـي علـى حـدة، قبـل موعـد                   
 علـــى األقـــل، وتـــسجل �تـــائج هـــذه بأســـبوعقـــد اجلمعيـــة العموميـــة ع

 .اال�تخابات بسجل االجتماعات
ــائج       -٣ ــى �تـ ــة علـ ــة العموميـ ــصديق اجلمعيـ ــد تـ ــاً بعـ ــرب الـــس قا�و�يـ يعتـ

 .اال�تخابات الفرعية لكل صف دراسي
يعقد الس اجتماعات دوريـة مـرة علـى األقـل كـل أسـبوعني ملناقـشة                  -٤

توزيع املسئوليات علـى األعـضاء، وتـشكيل        وسائل تنشيط اجلمعية، و   
اللجان املختلفـة، الـيت تتطلبـها حاجـة العمـل باجلمعيـة، وتـسجل هـذه                 

 .االجتماعات بالسجل

 ٣٩



يف أول اجتماع لس اإلدارة يتم ا�تخاب الـرئيس و�ائـب الـرئيس وأمـني                -٥
 .السر من بني األعضاء

ــستمر جملــس اإلدا      -٦ ــالس عــام دراســي واحــد، وي ــدة العــضوية ب رة م
 .القديم يف مباشرة اختصاصاته إىل أن يتم تشكيل الس اجلديد

يعتــرب اجتمــاع الــس صــحيحاً إذا حــضره أكثــر مــن �ــصف عــدد          -٧
األعضاء وتصدر القـرارات بأغلبيـة أصـوات احلاضـرين فـإذا تـساوت              

 .األصوات اعترب املوضوع املعروض مرفوضاً
 لـصندوق اجلمعيـة     خيتار مدير املدرسة أحـد املعلمـني باملدرسـة أمينـاً           -٨

ويشرتط حضوره لصحة اجتماعات جمل .س اإلدارة   : مراجعة حسابات اجلمعية : )٥٣( ادة ــم
ــدير املدرســة أحــد مدرســي الرياضــيات ملراجعــة حــسابات       - أ ــار م خيت

  .اجلمعية
 .تنتهي أعمال اجلمعية بنهاية العام الدراسي  - ب
ندوق اجلمعيـة    قبل هناية العام الدراسي يضع جملـس اإلدارة مـع أمـني صـ              -جـ

احلساب اخلتامي للجمعيـة بعـد إجـراء جـرد فعلـي لبـضائعها وحمتوياهتـا                
  :وتقدير قيمتها على أن يتضمن ما يأتي

  . احلساب اخلتامي- ١    
  . حساب األرباح واخلسائر-٢    
 تتم مراجعة احلسابات بواسطة جلنة يعينـها مـدير املنطقـة التعليميـة علـى                -د

الية، وعضواً من األ�شطة الرتبوية، وموجهـا       أن تضم عضواً من الشؤون امل     
للرتبية االجتماعيـة، وحماسـباً واحـداً إذا كا�ـت املنطقـة التعليميـة علـى                
ــة      ــنني إذا كا�ــت علــى مــستوى مديري مــستوى إدارة عامــة، وحماســبني اث
عامــة، وميكــن تــشكيل أكثــر مــن جلنــة مبــا يتناســب مــع حجــم اجلمعيــات 

  : ضوابط تنظيميـــــة : )٥٤( ادة ــم  .التعاو�ية باملنطقة
   يسجل االسم االعتباري للجمعيات التعاو�ية املدرسية لدى املنطقة    -أ

  .التعليمية لكل مرحلة على حده 

 ٤٠



     ني ذوي ــــن املعلمــــــيف اختيار أمني صندوق اجلمعية أن يكون ميراعى   -ب
  .الكفاية            
ـــ ــرح األ-١       -جــ ــ  تطــ ــدة للمــ ــهم اجلديــ ــراغبني يف   ســ ــة والــ ــن الطلبــ                                     ستجدين مــ

 وفق دليل اجلمعيـة التعاو�يـة يف الـشهر األول مـن العـام                 أسهم  راءــــــــــش
  .الدراسي

 تـزاول اجلمعيـة التعاو�يـة �ـشاطها مـن أول يـوم يف املدرسـة، كمـا أهنـا          - ٢                     
  .املعسكرات واالحتفاالتتزاول �شاطها يف أيام 

 حيفظ أمني صندوق اجلمعية سجالهتا ومستنداهتا ودفاترها بإدارة املدرسـة             -د 
  :وتكون مستوفاة وحتت طلب

  . مدير املنطقة التعليمية-١                 
  . مدير املدرسة-٢                

  .ني باملنطقة التعليمية رئيس قسم األ�شطة واألعضاء الفنيني املختص-٣               
  . موجه الرتبية االجتماعية باملنطقة التعليمية أو بالوزارة-٤                
  . املوجه املايل-٥                

مقـر    القريبـة مـن     ) البنـوك   ( يودع أمني صـندوق اجلمعيـة رأس املـال بأحـد             -١   -هـ 
ــة اجلمعيــة وكــذلك متحــصالت امل  �ظــري  كــل أســبوع  بيعــات اليوميــة يف هناي

احلصول على حافظة إيداع رمسية من البنك على أن يتم قيد حركة اإليـداع              
  .والسحب يف سجل خاص

يكـــون فـــتح احلـــسابات البنكيـــة للجمعيـــات التعاو�يـــة املدرســـية وفقـــاً   -٢             
املاليـــة  تـــصدر مـــن املديريـــة العامـــة للـــشؤون للـــضوابط والتعليمـــات الـــيت

  .بالوزارة
  حيـــدد مـــدير املدرســـة ســـلفة مـــستدمية للـــصرف منـــها علـــى األ�ـــشطة  - ٣           

  أعمــال -حــصة املدرســة ( املدرســية واملــصروفات الدوريــة األخــرى    
تـودع بـصندوق خـاص لـدى أمـني اجلمعيـة       )  أعمال الصيا�ة –االمتحا�ات  

منها علـى أن يـتم قيـد حركـة     % ٥٠نك كلما صرف  ويتم استعاضتها من الب 
  .سحب يف سجل خاصاإليداع وال

 ٤١



 ال جيوز الصرف من احلصيلة اليومية للمبيعات على أي �وع من املصروفات     -٤             
  .قبل إيداع احلصيلة بالبنك أوالً

 حظر التعامـل النقـدي يف سـداد فـواتري املـشرتيات للجمعيـة مبعرفـة أمنـاء                   -٥            
  .سداد بشيكاتالاجلمعيات وأن يتم 

  .يكون التعامل مع البنك مبوجب النسبة املئوية للفوائد املقررة-٦              
التعليميــة   ال يــسمح بتــصفية �ــشاط اجلمعيــة ورد األســهم إال بقــرار مــن املنطقــة  - و 

  .بالتنسيق مع دائرة األ�شطة الرتبوية بالوزارة
  : توزع أرباح اجلمعية التعاو�ية وفقاً للنسب التالية-ز  

  لطلبة املسامهنيل% ٢٥  -١         
املدرســي علــى النحــو   للمدرســة للــصرف علــى متطلبــات النــشاط % ٥٠  -٢        

  :التايل
ــرة    % ٣٥) أ               ــة داخــل املدرســة وتقــوم دائ ــشطة الرتبوي ــة   لأل� ــشطة الرتبوي األ�

  .بإعداد �شرة بتوزيع هذه النسبة
علــى القرطاســية واألدوات مــصروفات إداريــة للمدرســة للــصرف % ٥) ب                

 احلصول عليهـا مـن   ازم الضرورية للمدرسة اليت يتعذر  الكتابية وبعض اللو  
  .الوزارة

النظافـة، جيـوز ملـدير           أدوات   ألعمال الصيا�ة للمدرسـة وشـراء       % ١٠) جـ          
 آخــر مــن البنــود الــسابقة بعــد موافقــة  مــدير   املدرســة النقــل مــن بنــد إىل 

  .ميةاملنطقة التعلي
ملــديريات وإدارات الرتبيــة والتعلــيم وتــصرف علــى شــراء األدوات   % ١٥  -٣

 والــرحالت القرطاســية واملطبوعــات واملعــسكرات والوســائل التعليميــة و
واملعــارض والــدورات الرياضــية وأعمــال االمتحا�ــات وجــوائز  ومكافــآت 

 وأعمـــال النظافـــة ني يف مجاعـــات األ�ـــشطة باملـــدارس للطـــالب املـــشارك
  .اخل...دارسبامل

  :توزع على النحو التايل% ١٠  -٤
  .ألمني صندوق اجلمعية% ٥) أ                            

  .احتياطي% ٢) ب                        

 ٤٢



املدرسـة، ومـدرس      الداخلية املكو�ة مـن مـدير        ةللجنة املراجع % ١) جـ                      
  .رياضيات أو أكثر

للجنة مراجعة احلسابات باملنـاطق التعليميـة وتـصدر قـرارات           % ٢) د                          
  الـشؤون    يري املنـاطق علـى أن تـضم عـضواً مـن           تشكيلها مبعرفـة مـد    

ــة       ــة االجتماعي ــاً للرتبي ــة وموجه ــشطة الرتبوي ــن األ� ــة وعــضواً م املالي
ــة علــى مــستوى  وحماســباً واحــداً إذا كا�ــت     إدارة املنطقــة التعليمي

ال ا�ت على مستوى مديريـة عامـة علـى أ      حماسبني أثنني إذا ك   عامة،  و  
ــغ      ــيس اللجنـــــة مبلـــ ــدى مكافـــــأة رئـــ     ريـــــال والعـــــضو                                    ٥٠٠تتعـــ

 ويـضاف الفـائض إن وجـد إىل         . ريال عما�ي كحد أقـصى     ٤٠٠مبلغ  
  .املخصصة للمديريات واإلدارات% �١٥سبة الـ 

ق من إيداع رأس املال و�صيب املدرسـة مـن األربـاح إىل              يضاف العائد الذي حتق    -ح 
  .املخصصة لأل�شطة املدرسية% �٣٥سبة الـ 

يـة، ثـم حيـول      مـن رأس مـال اجلمع     % ١٠٠ يتم التعلية مببلغ االحتيـاطي حتـى يبلـغ           -ط 
  .املخصصة للمنطقة التعليمية% ١٥الفائض إىل �سبة الـ

ــاقالت اخلاصــة حبــصص                                                                ــة صــالحية إجــراء املن ــة التعليمي ــدير املنطق  مل
  .٧١/٩١ الوزاري رقم رباح اجلمعيات وذلك وفقاً للقرار املدارس من أ

ــة وورش العمــل    -ي     يكــون صــرف الــسلف املؤقتــة اخلاصــة بإقامــة األســواق اخلريي
  .ة       التعليميةالرتبوية اإل�تاجية واملعارض السنوية من حصة املنطق

 يلــزم حفــظ ســجالت ومــستندات اجلمعيــات التعاو�يــة املدرســية ملــدة مخــس    -ك 
  .سنوات بعد ا�تهاء العمل هبا

 تـصدر مـن حـني       يتم التعامل بالسوق اخلريية واحلرف الوطنيـة وفـق الـضوابط الـيت            -ل
  :سجــــــالت  اجلمعية :  ) ٥٥( ادة ــم   .آلخر يف هذا الشأن

  :ويـــة ـــعضجل الــ س-أ  
  .حات مستقلة عن العضوية املنتهيةويشمل العضوية القائمة ويفرد له صف  

  : السجل املايل للجمعية ويفرد له صفحات لآلتي-ب  
  . حساب املشرتيات اليومية-١    

 ٤٣



  . حساب املبيعات اليومية-٢    
  . حساب املصروفات-٣    
  . حساب إمجايل احلركة الشهرية-٤    

 سجل حلركة اإليداع والسحب من البنـك مـع إجـراء املطابقـة              -٥                                   
  .الشهرية للحساب

  . سجل النقدية-٦    
  . سجل اللوازم واملوجودات اململوكة للجمعية-٧    

ــضافة     -٨                                     ــضاعة املـ ــة البـ ــح حركـ ــة يوضـ ــزن اجلمعيـ ــجل خمـ  سـ
  .ةواملخصومة حلساب اجلمعي

حـــساب املتـــاجرة والـــربح (  احلـــسابات اخلتاميـــة للجمعيـــة -٩                                    
 حساب رأس املال العامل     - حساب األرباح واخلسائر   -اإلمجايل

  : التقاريــــــــــــــر : )٥٦( ادة ــم حساب ا-وامد  ).ألرباح امدة 
  :تعد كل مجعية التقارير التالية      

سـهم الـيت اشـرتك هبـا         تقريراً يتضمن أمساء الطالب املسامهني، وعدد األ       -أ                
وأمـــني جملـــس اإلدارة ومراكـــزهم يف الـــس كـــل منـــهم وأمســـاء أعـــضاء  

  .الصندوق ومراجع احلسابات، ويرسل هذا التقرير إىل املنطقة التعليمية
عـام الدراسـي حتـى بـدء عطلـة      تقريراً �ـصف سـنوي عـن املـدة مـن أول ال          -ب            

  .�صف العام
  : تقريراً ختامياً يف هناية العام الدراسي يتضمن البيا�ات التالية-جـ            

  .إمجايل املشرتيات على مدار العام -١
 .إمجايل املبيعات على مدار العام -٢
إمجايل قيمة البضاعة املوجودة عند اجلرد السنوي مقدرة بسعر          -٣

 .البيع
 .اح على مدار العامإمجايل األرب -٤
ــردات       -٥ ــام، ومفـ ــدار العـ ــى مـ ــة علـ ــصروفات اجلمعيـ ــايل مـ إمجـ

 .مستندات الصرف

 ٤٤



 .صايف األرباح السنوية -٦
 .ما خيص السهم الواحد من صايف الربح -٧
 % ).٢٥( ما خيص الطالب األعضاء من صايف الربح  -٨
 % ).٥٠( ما خيص املدرسة من صايف الربح  -٩

 % ).١٥( ايف الربح ات وإدارات الرتبية من صيما خيص مدير -١٠
 % ).٥( ما خيص أمني صندوق اجلمعية من صايف الربح  -١١
 % ).٢( ما خيص االحتياطي من صايف الربح  -١٢
داخليـة باملدرسـة مـن صـايف الـربح          ما خيص جلنة املراجعة ال     -١٣

)١.( % 
 % ).٢( ما خيص جلنة املراجعة اخلتامية من صايف الربح  -١٤
احــات حللــها الــصعوبات الــيت واجهــت �ــشاط اجلمعيــة واقرت  -١٥

 .وخطة عمل اجلمعية للعام الدراسي اجلديد
  
  
  
  
  
                    
 ٤٥



ـــــــالشؤ  البــاب الرابــــــع   : جازات�ظام الدوام واإل : )٥٧(ادة ـــم  ةـــؤون اإلداريــالش  ولاألل ـالفص اإلدارية واملاليـ  ــةون
  ٠نهايتهيبدأ الدوام الرمسي اليومي باملدرسة ببدء اليوم الدراسي وينتهي ب -أ 

حيدد مدير املدرسة دوام املستخدمني بناء على التعليمات الصادرة يف   -ب 
 ٠هذا الشأن من املنطقة التعليمية

جيوز ملدير املدرسة تكليف املوظفني يف مدرسته بالدوام يف غري أوقات  -ج 
 ٠الدوام الرمسي على ضوء املصلحة التعليمية ،  ومقتضيات العمل

ة تكليف مديري املدارس واملوظفني فيها بالدوام جيوز ملدير املنطقة التعليمي -د 
 ٠قتضت ذلك مصلحة العملايف غري أوقات الدوام الرمسي ،  إذا 

 ال جيوز ملدير املدرسة منح إذن ألي موظف يف مدرسته بالتغيب عن الدوام  - هـ
الرمسي اليومي كلياً أو جزئياً ،  إال يف احلاالت الطارئة ، كما ال جيوز ملوظف 

طع عن عمله إال يف احلاالت الطارئة على أن تبلغ املنطقة التعليمية أن ينق
 ٠بذلك

ال جيوز ملدير املدرسة مغادرة املدرسة والتغيب عن عمله ألي سبب إال  -و
طارئة فعليه إبالغ املنطقة البإذن من املنطقة التعليمية ،  أما يف احلاالت 

 ٠التعليمية بذلك
 مغادرهتا أثناء ساعات العمل إال بعد ال جيوز ألي موظف يف املدرسة -ز

 ٠إخطار املدير واحلصول على إذن منه
حيق للمنطقة التعليمية أن تكلف اإلدارة املدرسية بالدوام يف العطل  -ح

 ٠قتضت ذلك املهام الرتبويةااملدرسية كلما 
ــة يف حا    -ط ــل املوظـــف يف املدرسـ ــن قبـ ــة مـ ــوات التاليـ ــع اخلطـ ــة التغيـــب  تتبـ لـ

 :درسةاالضطراري من امل
يبلغ املوظف مدير املدرسة فوراً باضطراره للتغيب عن العمـل بأيـة             -١

  ٠وسيلة يراها مناسبة

 ٤٦



اضــطرته ألســباب الــيت ايقــدم طلبــاً ملــدير املدرســة موضــحاً فيــه    -٢
ا اعتبـار تغيبـه إجـازة طارئـة        رفـع  لـى مـدير املدرسـة     وعللغياب طالبـ 

 ٠هذا الطلب إىل املنطقة التعليمية 
 خاصـة مـن    اعتياديـة أو إجـازة       التاليـة للحـصول علـى إجـازة          تتبع اخلطـوات   -ي

 :خلدمة املد�ية والئحته التنفيذيةجازات الواردة يف قا�ون ااإل
جــازة درســة قبـل فــرتة كافيـة مــن بـدء  اإل    ملـدير امل يقـدم املوظـف طلبــا   -١

 ٠جازة ومدهتاب اإلموضحاً فيه أسبا
عليميــة طقــة التيقــوم مــدير املدرســة برفــع طلــب املوظــف إىل مــدير املن   -٢

 .موضحا رأيه يف ذلك الطلب
رأيه املوظف إىل الوزارة موضحا    برفع طلب    يقوم مدير املنطقة التعليمية    -٣

 ٠يف ذلك الطلب
 القـرار املناسـب وتبلـغ مـدير املنطقـة           - الدائرة املعنيـة     -تتخذ الوزارة    -٤

التعليميــة بقرارهــا الــذي يقــوم بــدوره بــإبالغ املوظــف عــن طريــق مــدير  
 ٠ةاملدرس

ملنطقـة   مـن مـدير ا      عن الـدوام إال بعـد تـسلمه إشـعارا           املوظف عال ينقط  -٥
  : االتصاالت الرمسية والتسلسل اإلداري: ) ٥٨( ادة ــ م  ٠جازتهالتعليمية باملوافقة على إ

دارة شؤون املدارس يف عن إمدير املنطقة التعليمية هو املسؤول املباشر   -أ 
س الرجوع إليه يف األمور اليت تتعلق منطقته ،  ولذا ينبغي على مديري املدار

  ٠مبدارسهم عن طريق الدائرة املعنية
 املدارس التقيد بالتسلسل اإلداري يف اتصاالهتم  الرمسية يعلى مدير  -ب 

اإلدارة أو ة إىل مدير ؤون املدرس بشيهم توجيه مجيع املراسالت املتعلقةوعل
ة إىل الوزارة أو أية مباشر أن توجه الدائرة املعنية باملنطقة التعليمية وال جيوز

 ٠جهة أخرى
ق مديري يعلى املعلمني أن يرفعوا طلباهتم إىل اجلهات املعنية عن طر  -ج 

  :ت قالجراءات اخلاصة بالتعيينات والتنالقواعد واإل): ٥٩(ادة ــم ٠ وال جيوز للمعلم خماطبة املنطقة التعليمية أو الوزارة مباشرةممدارسه
 ٤٧



   :اتــــنيالتعي: أوالً
   يقبل يف مدرسته موظفًا إال بعد استالمه إشعاراًأن  ال جيوز ملدير املدرسة -أ        

  . بذلكاملنطقة التعليميةمن الوزارة أو 
   يقوم مدير املدرسة بإبالغ املنطقة التعليمية كتابياً بتاريخ مباشرة املوظف - ب        

غ الوزارة بذلك بإبالتقوم املنطقة التعليمية العمل يف املدرسة على أن 
  : فنيـــالت املوظـــتنق: ثا�يا  ٠مباشرة

ينبغي على املوظف املنقـول االلتحـاق مباشـرة بعملـه اجلديـد عنـد اسـتالمه                   -أ 
إشــعاراً خطيـــاً بــذلك مـــن املنطقــة التعليميـــة ،  وعليــه أن يـــسلم إىل مـــدير     

  .املدرسة املنقول منها ما يف عهدته
ظــف أن يبلــغ املنطقــة التعليميــة كتابيــاً علــى مــدير املدرســة املنقــول منــها املو  -ب 

بتــاريخ إخــالء طــرف املوظــف مــن املدرســة مــع إرســال امللــف الشخــصي   
للموظف املنقول إىل املنطقة على أن تقوم املنطقة بدورها بإرسـال امللـف إىل              

 ٠اجلهة املنقول إليها املوظف حسب اإلجراءات املتبعة
ا         املوظـف   علـى مـدير املدرسـة املنقـول إليهـا              -ـ    ج أن يبلـغ املنطقـة التعليميـة كتابيـ

درسة ،  وعلـى املنطقـة التعليميـة         بتاريخ مباشرة املوظف املنقول للعمل يف امل      
إبالغ الوزارة بتاريخ ا�قطاعه عن ال  ٠عمل السابق ، ودوامه يف عمله اجلديد   : تنقالت مديري املدارس: ثالثًا

عيني مدير جديد للمدرسـة بـدل       تتبع إجراءات التسليم والتسلم التالية عند ت      
  :املدير املنقول أو املستقيل

ترك املدرسة إال بعد تسليم مـا يف        أو املستقيل   ال جيوز ملدير املدرسة املنقول          -أ 
  ٠إىل املدير اجلديد  عهدته 

ضر موقـع مـن كليهمـا علـى     مبوجـب حمـ   يتسلم املدير اجلديد من املدير الـسابق        -ب 
 :درسة ما يلي ،  ويف ضوء سجل عهدة املثالث �سخ

   اآلخرين يف املدرسةلفات الشخصية للمدرسني واملوظفنيامل -١
 ٠ والكشوف املدرسيةامللفات والسجالت واجلداول -٢         

 ٤٨



إقــرارات ذوي العالقــة يف املدرســة مبــا يف ذمتــهم مــن عهــدة ،  كاألثــاث     -٣         
 ٠اخل...والقرطاسية وأدوات املخترب 

ــ  يقــوم مــدير   -    جـــ  عنــد تــسلمه ا املدرســة اجلديــد بــإبالغ املنطقــة التعليميــة كتابي 
  ٠ �سخة من احملضردرسة وعن النقص  الذي وجده مرفقًاامل

 أما يف حالة عـدم تعـيني مـدير جديـد للمدرسـة ،  فيـتم التـسليم ملـن حيـدده                           -       د
ـــم  ٠مدير املنطقة التعليمية ــ :)٦٠(ادة ــ ــة يف حالـ ــراءات التاليـ ــع اإلجـ ــال موظـــف يف  تتبـ ة إمهـ   :املدرسة لواجبه أو تقصريه يف القيام مبهامه

لـه أو تقـصريه      يقوم مدير املدرسة بلفت �ظر املوظف شـفوياً وإذا اسـتمر إمها      –أ  
  ٠ مع إرسال �سخة من  التنبيه إىل املنطقة التعليميةيقوم بتنبيهه كتابيا

 أنعلـى    اوابه كتابيـ   إذا تكرر إمهـال املوظـف أو تقـصريه يقـوم املـدير باسـتج               -ب
  ٠يرسل �سخة من االستجواب إىل املنطقة التعليمية مع إبداء رأيه

    الستجواب املوظف للتحقيق معه علـى       املنطقة التعليمية بتشكيل جلنة       تقوم -جـ
ضوء است  ٠جواب مدير املدرسة ويتم اختاذ اإلجراء املناسب   ):٦١(ادة ــم

  ٠ستئذان املعلمجيوز ملدير املدرسة دخول الفصل بعد ا  -أ 
 ٠ال جيوز ملدير املدرسة  توبيخ املوظف أمام الطلبة أو الزمالء  -ب 

أو خمالفـــة ال جيـــوز ملوظـــف املدرســـة حتـــدي مـــدير املدرســـة  -جــــ
،  وله أن يكتب للمنطقة التعليمية بوجهة        التعليمات اليت يصدرها  

�ظره عن طريق مدير املدر  ٠سة   : تقالة املوظفـــ اس :)٦٢(ادة ــم
يع املعلمني الذين يرغبون يف االسـتقالة أو إهنـاء إعـارهتم أو تعاقـدهم               على مج   -أ 

 عن رغبتهم قبل ثالثـة شـهور مـن ا�تـهاء العـام              وزارة إخطار الوزارة كتابيا   مع ال 
  ٠الدراسي

ال تقبل استقاالت املعلمني أثناء السنة الدراسية، إال يف احلاالت االضـطرارية           -ب 
 ٠كما تقررها الوزارة

 ٤٩



جيوز للموظف يف املدرسة الذي يقدم طلـب اسـتقالة اال�قطـاع عـن العمـل                ال    -     جـ
  ٠ من الوزارة باملوافقة على االستقالةارا مكتوباإال بعد استالمه إشع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                

 ٥٠



  :لوازم الطارئة تتبع القواعد واإلجراءات التالية لشراء ال :)٦٣(ادة ــم  الشـــــؤون املاليـــــــــــــة  الفصل الثا�ي
ــ    -أ  ــة للـ ــة جلنـ ــدير املدرسـ ــة  شريـــشكل مـ ــنني مـــن اهليئـ اء مـــن اثـ

ــسية ــشراء يف ضــوء     التدري ــة ال ــى األســعار وجه ــوف عل ؛  للوق
 ٠األسعار واجلودة املطلوبة

تقــوم اللجنــة املكلفــة بــشراء اللــوازم بتقــديم مــستندات الــشراء    -ب 
وتــدخل اللــوازم املــشرتاة يف ســجل اللــوازم مبوجــب مــستندات  

 ٠شار إىل رقم الفاتورة اليت اشرتيت مبوجبهاإدخال وي
تبلـــغ املنطقـــة التعليميـــة بـــاللوازم الـــيت مت شـــراؤها إلثباهتـــا يف    -                             جــــ

  :التربعات املالية والعينة : )٦٤(ادة ــم ٠السجالت اخلاصة بذلك 
 أو غريهم ال جيوز مجع تربعات عينية أو مالية من الطلبة أو أولياء األمور

  -:إال مبوافقة  املنطقة التعليمية ،  ويراعي يف ذلك ما يأتي
 ٠ األمهات–موافقة جملس اآلباء  -١
 أن خيدم املشروع برامج املنطقة الرتبوية  -٢
 املدارس ذات أوقدم املدرسة أو املدارس بالقرية أو الوالية تأن ت -٣

شروع املرحلة التعليمية الواحدة مبذكرة إىل املنطقة التعليمية مب
 :التربع يوضح عليها

  هدف املشروع  -أ 
 ٠عدد الطالب الذين سيستفيدون منه  -ب 

 ٠املكان الذي سيقام عليه   -                   جـ
 .مصادر التمويل     -                    د
 ٠ يستغرقهالزمن الذي    -                   هـ
تراعي القواعد واإلجراءات التالية يف حالة املوافقة على ) :  ٦٥(مادة   .هيئة اإلشراف واملتابعة    -                    و   :التربع

 ٥١



  :التربعات املاليـــة : أوالً
  ٠عدم إجبار اآلباء أو الطالب على التربعى يراع -١
 ٠ينشأ سجل لدرج أمساء املتربعني وقيمة التربع قرين كل منهم -٢
 . مببلغ تربعهيسلم املتربع إيصاالً -٣
 باملدرسة جلنة تكون مسؤولة عن هذه يشكل جملس اآلباء -٤

 ٠التربعات
 ٠تعني اللجنة أمني صندوق ملتابعة الصرف -٥
باالسم ) البنك( تودع حصيلة التربعات خبزينة املنطقة التعليمية أو -٦

 ٠االعتباري لس اآلباء باملدرسة
 األمهات –يتم الصرف من التربعات بناء على قرارات جملس اآلباء  -٧

 ٠باملدرسة
درسة بسجفظ املتحت -٨     ٠ل التربعات ويقدم للمسؤولني  عند طلبه: ةـــيالتربعات العين: ثا�يا 
ينشأ سجل تثبت فيه التربعات العينية وتودع هذه التربعات مبخازن  -١

 ٠املدرسة
 ٠سلم املتربع رسالة شكري -٢
لزمها من هذه التربعات بإذن صرف،  وتصبح تصرف املدرسة ما ي -٣

 ٠صنف، أو مستهلكة حسب العهدة دائمة
 ٠ األمهات باملدرسة –الصرف بناء على قرار جملس اآلباءيتم  -٤
حتتفظ املدرسة بسجل صرف للتربعات العينية ويقدم للمسؤولني  -٥

 ٠عند طلبه
  
  
        
 ٥٢



  ا�ويةــــلة الثـــويم يف املرحــالتق:                  الفصل الثالث   م يف املرحلة اإلعداديةــالتقوي:              الفصل الثا�ي            لة اإلبتدائيةــم يف املرحــالتقوي:                   الفصل األول          ويم واالمتحا�اتــ�ظام التق  البــــاب اخلامس
  
  
  

  )ملغى  بقرار وزاري(

 ٥٣


