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 االطار العام للدليل :  -1
، التي تتفق وأفضل المعايير المتبعة، ولقد تم وضع هذه المدرسةيتضمن هذا الدليل القواعد اإلدارية والمالية األساسية الخاصة ب

دارية ، والمبادئ اإلح نظام التعليم الخاصلوائشيا مع اة، وتمرسـتي تعتمدها وتقررها إدارة المدالمعايير بناء علي السياسات ال
 . والمصدق عليها من دائرة التعليم والمعرفة والمحاسبية المتعارف عليها دوليا

 أجل مواكبة التغييرات دوريا من والذي يتم مراجعتهاويقضي هذا الدليل كذلك بتطبيق القواعد واللوائح المالئمة للمدرسة، 
وسوف تتخذ اإلدارة الخطوات الضرورية . والتطورات الجارية، وكذلك تقديم المزيد من التوجيه واإلرشاد بشأن قضايا معينة

 إلعادة النظر في األمور التي تحتاج إلى تعديل، واعتماد التغييرات حسبما يكون ذلك مالئما وحسبما تتطلب الظروف.

 الدليل: أهداف  
ئيسيا تطبيقه ويعتبر مرجعا ر جودةة والذي بمقتضاه سيتم تقييم األداء بناًءا على يلمدرساضع إجراءات تنفيذ للسياسات و-

 لألمور اإلدارية والمحاسبية الخاصة بالمدرسة. 
 اعد واإلجراءاتتحديد المهام والواجبات التي يتعين على موظفي األقسام اإلدارية والمالية للمدرسة القيام بها واتباع القو-

 . القرارات السليمة عند القيام بهذه الواجبات والمهام واإلضطالع بالمسؤوليات واتخاذ
يغطى الدليل كافة األنشطة المناطة بالنظام اإلداري والمالي، فضالً عن التعامل مع طرف ثالث بالنيابة عن المدرسة ذات -

 : األمور، والسيما فيما يتعلق بـالعالقة في جميع 
إعداد الموازنة، التنفيذ وإعداد التقارير المالية، المشتريات، تلقي اإليرادات والمتحصالت، المصروفات والمدفوعات، والحفاظ 

 على األصول.

 الموافقة على الدليل: 
حيدة يقة الويخضع هذا الدليل لموافقة رئيس مجلس إدارة المدرسة، إتباعا  للقرار الوارد في الدليل، ويعد هذا الدليل هو الوث

 المعنية بجميع المسائل اإلجرائية المتعلقة بالنظام اإلداري والمالي والقواعد اإلجرائية وهو اإلطار العام ألعمال المدرسة.

 إطار الدليل :
ية لعداد التقارير الماإ، عرضاً واضحاً وتفصيلياً فيما يتعلق بأعمال اإلدارة والمحاسبة وقدم دليل النظام اإلداري والماليي

فإن الهدف هو وضع إطار شامل للطرق واألساليب التي تساعد على التنفيذ  ،والموازنة وأنشطة المشتريات، وفضالً عما تقدم
 للقواعد واإلجراءات.  والسليمالمالئم 

 تسرى أحكام هذا الدليل على جميع أعضاء الجهاز الوظيفي والعاملين في المدرسة على قدم المساواة. 

 واستمرار صالحية الدليل:  ضمان التنفيذ
 لية ضمان االلتزام بالقواعد اإلجرائية وتنفيذها : ؤومس

 إدارة الشؤون المالية والحساباتوتعد  عن إعداد وإصدار جميع القواعد اإلدارية. مسؤوال دير المدرسةكتب مم – 
الشئون المالية )أو من يتم تعيينه في بالتعاون مع مدير المدرسة ومدير  –يصدر رئيس مجلس اإلدارة للمدرسة  وبالتشاور 

منصب الشؤون المالية أوالمحاسبة( مجموعة من القواعد اإلجرائية تقضي باستمرار االلتزام بالدليل، والحفاظ عليه، وإجراء 
 المراجعة الدورية له. 

ديالت على المسائل المدرجة إن القواعد اإلجرائية التي تصدرها المدرسة، سوف تنظم عملية المراجعة، والتغييرات أو التع
 فيها. 

  .ينص الدليل علي التطبيق الفعال لقواعده، وكذلك علي إمكانية إجراء أية تغييرات أو تعديالت مستقبلية لهذه القواعد
وتنص تلك القواعد علي إيالء المهمة بشكل مشترك لكال مدير المدرسة ومنسق الشؤون المالية، للتنسيق وإبالغ المعلومات 

 مستوي المدرسة برمتها.  ىعلقة بالتغييرات أو التعديالت علالمت

  مسؤولة عن إعداد وإصدار جميع القواعد المالية، والتنفيذ الصحيح لها علي مستوي المدرسة، وكذلك  -مع المديريعد
 القواعد المتعلقة بالتغييرات المطروحة، و/ أو التعديالت طالما كانت تتعلق بالمسائل المالية.

فس المكتب مسؤوال عن إعداد جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل والممارسات المعمول بها، من أجل التنفيذ الفعلي ويعد ن
 علي أساس يومي للقواعد ذات الصلة، كما هو مبين في الفقرة أعاله.

جة عملية المراجعة وطلب مرة على األقل كل سنة من جانب الحسابات. ويجب تقديم نتي يمراجعة هذا الدليل بشكل دور تتم
 لمدرسة.لمجلس اإلدارة عند تقديم التقرير السنوي مدير المدرسة والذي بدوره يرفعه إلى الموافقة عليها إلى 

  ال إذا أتخذ رئيس مجلس إدارة المدرسة قراراً بهذا إال يعد أي تغيير يدخل على هذا الدليل أو أي حذف، ساري المفعول
 الشأن.

 اللوائح:  التعارض مع أحكام
ي للوائح المدرسية، فإنه ينبغافي حال وجود أي تعارض بين السياسات الواردة في الدليل الحالي، وبين أية أحكام تضمنتها 

 .اإلشكاليةطرح القضية أمام اإلجتماع التالي مع رئيس مجلس اإلدارة، وللرئيس أن يحسم 



 

 

 أكاديمية ياس مدرسة 

Yas Academy School 

 0097126678900 yas.academy 62323, Abu Dhabi, UAE 

 

 المهام الوظيفية ألعضاء المجتمع المدرسي -2

 :رئيس المجلسصاصات مهام واخت
 على وجه الخصوص المهام واالختصاصات التالية:ـو مدرسةالسياسة العامة للالرؤية و اإلشراف على رئيس مجلس اإلدارةيتولى 

 متابعة وتنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المدرسة  .1
 مراقبتهاإدارة المدرسة و متابعة .2
 محاسب المدرسة والمدير  لك باالشتراك معالتوقيع على المستندات المالية والعقود والصكوك وذ .3
تحديد النفقات وفقاً للميزانية المقررة وتقرير أحداث النفقات اإلضافية والقيام بالمناقالت بين بنود الموازنة وتقرير  .4

 التجاوزات. 
 تنفيذ البرامج التطويرية الواردة في خطة المدرسة االستراتيجية.اإلشراف على  .5

 ج والمصاريف التطويرية مرحلياَ وختاميا.متابعة وتقييم البرام 

 مهام مدير المدرسة:

 ـ تشخيص الواقع المدرسي 1

  قبيل بداية العام الدراسي: تشكيل فريق عمل من العاملين في المدرسة إلعداد تقرير وصفي تشخيصي لواقع المدرسة من
 المادية والبشرية.األكاديمية و جميع الجوانب

  التي تحتاج إلى متابعة ودعمتحديد المجاالت المدرسية. 
  .البت في المسائل العاجلة التي ال يمكن تأجيلها 

 والعمل على تطويره. اليومي متابعة سير العمل المدرسي 

 الخطة المدرسية ـ البرنامج الزمني  -2

 .إعداد الخطة المدرسية وفق اإلمكانات المتاحة 

 العام الدراسي الحالي. لمقرر القيام بها خالللجميع المهام ا /الفصليبناء البرنامج الزمني السنوي 

  )مراجعة ما نُفذ من البرنامج الزمني )بصفة دورية 

  متابعة مساعد مدير المدرسة لبناء وتنفيذ البرنامج الزمني السنوي لكل المهام المقرر القيام بها خالل العام الدراسي وفق
 آلية فاعلة.

 سياسات المدرسة  -3

الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة وطبقاً لدليل سياسات جاء في ات مدرسية شاملة بناء ًعلى ما عداد سياسات واجراءإ

المدارس الخاصة في أبوظبي باإلضافة إلى االلتزام بتحديث هذه السياسات بناَء على القرارات والتعميمات الصادرة من دائرة 

 .وارث واألزماتالكو الطواريء دارةالهيئة الوطنية إلو التعليم والمعرفة

 التحديث والتطوير وتوثيق اإلنجازات -4

 )وبشكل مستمر تحديث بيانات المدرسة ومنسوبيها )العاملين والطالب. 

 تعيين آلية لتوثيق اإلنجازات المدرسية. 
 ـ المبنى المدرسي 5
  اإلمكانات المتاحة في المبنى المدرسي على الوجه األفضل.وإدارة المصادر واستثمار 

  مختلف مرافق المبنى المدرسي.تنظيم 

  .متابعة قسم الخدمات المساندة وأعمال الصيانة والنظافة 

 .تنظيم سجل بحالة المبنى المدرسي وواقع صيانته 

  .تثبيت اللوحات اإلرشادية داخل المبنى المدرسي 

  .إزالة المخلفات من داخل المبنى المدرسي 

  زانات المياه وتعقيمها(.التكييف ـ وخوالعناية بكفاءة أجهزة )التبريد 

 المختبرات  – والتعليمية ـ دورات المياه العناية بتنظيم وتجهيز وسالمة ونظافة )الحجرات الدراسية ـ غرف الهيئة اإلدارية



 

 

 أكاديمية ياس مدرسة 

Yas Academy School 

 0097126678900 yas.academy 62323, Abu Dhabi, UAE 

 (.المخازن -غرفة العزل  –العيادة المدرسية  –

  درسي(.الم الصباحي ـ للمقصف  للطابورتهيئة موقع مالئم داخل المبنى )ألداء الصالة ـ 

تلتزم إدارة المدرسة عامة ومدير المدرسة خاصـة بتحقيق متطلبات ؛ والسالمة المدرسية )حماية الطفل(األمن  -6

 ( كما جاء في دليل سياسات المدارس الخاصة كما يلي:3األمن والسالمة وفقاً لسياســـة حماية الطفل رقم )

 من قبل السلطات األمنية جراءات التدقيق المطلوبةالتأكد من أن جميع العاملين في المدرسة قد خضعوا ال. 

 الهيئة الوطنية إلدارة وحسب توصيات  19-ين قد استكملوا المطاعيم المقررة للحماية من كوفيدلالتأكد من أن جميع العام
 الطواريء والكوارث واألزمات

 .اعداد سياسة حماية الطفل ونشرها في المدرسة 

 ا تمنع من االعتداء على األطفال.تطبيق االجراءات التي من شأنه 

 .التأكد من أن الطالب قادرون على االبالغ عن شكواهم 

 انشر الوعي بين العاملين بسياسة حماية الطفل واجراءاته 

  .توفير وسائل السالمة المدرسية 

 .توفير مستلزمات العيادة المدرسية والكادر الطبي المرخص 

 حديثها باستمرار.االحتفاظ بيانات الطلبة بشكل واضح  وت 

 .تشكيل لجنة األمن والسالمة المدرسية 

 تشكيل لجنة األزمات والطواريء 

  دليل أبوظبي للرقابة الغذائية. حسب ما جاء فيتطبيق الئحة االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية 

 .العناية بسالمة التمديدات الكهربائية والمائية والصحية في المبنى المدرسي 

 ر عن حاالت االعتداء في حالة حدوثها واتخاذ االجراءات الالزمة.رفع التقاري 
 المقرر من هيئة الصحة 19-الحرص على التطبيق الجاد لجدول الفحوص الدورية لفيروس كوفيد 
 توزيع المهام بين العاملين -7

 .توزيع المهام بين العاملين في المدرسة بالنظر إلى ما ورد في القواعد التنظيمية للمدرسة 

  مسؤول شؤون الطالب ـ مسؤول شؤون الموظفين  –األخصائي االجتماعي  -مدير ـ منسقي المواد الإبالغ )مساعد– 
ضابط ـ مشرف الطلبة ـ  الحاسب اآللي مختبر فنيمنسق األنشطة ـ رواد الفصول ـ أمين مركز مصادر التعلم ـ  فني المختبر ـ 

 ن( بمهامهم خالل العام الدراسي خطياً.ولمستخدمالسالمة ـ حارس المدرسة ـ العمال وا األمن و

   خالل العام  إجراءات فاعلة تضمن ُحسن اإلشراف على العاملين أثناء أدائهم مهامهم حديدت 

   ومتابعة إنجازاتهمتنظيم سجل لرصد الملحوظات العامة على أداء العاملين  

  .تهيئة مساعد مدير المدرسة للقيادة التربوية 

 لمدرسية الجداول ا -8

 )وفق أسس تنظيمية عادلة. بناء جدول )الحصص الدراسية ـ االحتياط العام ـ التوقيت الزمني لليوم الدراسي 

  بالسجالتواالحتفاظ  عند غياب أي معلم، تغطية العجز في الحصص من خالل إعداد جدول احتياط. 

 تنظيمية عادلة. أسس ية( وفقبناء جدول )اإلشراف اليومي على الطالب ـ المناوبة اليومية أوالشهر 

 .)تفعيل الدور اإلداري التربوي لمتابعة تنفيذ جدول )اإلشراف اليومي على الطالب ـ المناوبة اليومية 

 تعيين إجراءات فاعلة للمتابعة  تنظيم بيان )باإلشراف على أدوار المبنى المدرسي ـ اإلشراف أوقات الصالة( مع 

  أثناء حصص التعلم عن بعد وحضورهمتعيين فريق لمتابعة سلوك الطالب 

 المجالس واللجان المدرسية  - 9

  العام الدراسي بدايةتشكيل المجالس واللجان المدرسية المعتمدة من 

  إبالغ أعضاء المجالس واللجان المدرسية بالتشكيل والمهام خالل العام الدراسي 

 جتماعات المدرسيةعقد اجتماعات المجالس واللجان المدرسية وتوثيقها في سجل اال 

 متابعة تنفيذ نتائج وتوصيات اجتماعات المجالس واللجان المدرسية 

 البرامج التربوية  -10
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 )تعيين إجراءات لمتابعة تنفيذ برامج )التوجيه واإلرشاد الطالبي ـ النشاط الطالبي ـ الهوية الوطنية 

 الئحة سلوك الطالب وسياستي الحضور والغيابتعيين آلية لتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة للطالب وفقاً ل 

 وخاصة المتميزين في االختبارات الدولية المختلفة على مدار العام الدراسي تكريم الطالب المبرزين في البرامج 

 ـ متابعة انتظام العاملين 11
  حسب السياسات المتبعة الشواغرحصر االحتياجات من العاملين نهاية كل عام دراسي وتعيين 

  فعيل برنامج البصمة الخاصة بحضور وانصراف الموظفينت 

  مشرف الحضور الصباحي(  –)نظام البصمة  رصد زمن تأخر وغياب كل معلم 

  وغياب المعلمين بتأخر المتعلقةاالجراءات التأديبية تطبيق الالئحة الخاصة ب 

  موظف مختص يلتزم المدخل  طريقعن أثناء فترة جائحة كورونا يتم التأكد من توقيت حضور الكادر الكترونيا
 استخدام جهاز البصمة ويحظرالمخصص للكادر المدرسي، 

 ـ طابور الصباح واإلذاعة المدرسية 12

 عن بعد( –)حضوريا  العناية بموقع تنفيذ فعاليات برنامج طابور الصباح 

 اإلشراف الميداني على برنامج طابور الصباح 

  لصباحتنظيم وتنشيط فعاليات برنامج طابور ا 

 ( اإلرشادي - سية )التعليمي ــ التربويتعزيز دور اإلذاعة المدر 

 ضرورة االلتزام بعزف السالم الوطني في مسار التعلم عن بعد بداية كل يوم دراسي 
 ـ متابعة انتظام الطالب  13
 يم والمعرفة التعل وضع سياسة للحضور والغياب تتفق مع الالئحة التنظيمية وسياستي الحضور والغياب الخاصة بدائرة 

 مور واتخاذ االجراءات المناسبة من أجل االلتزام بالحضور وضمان عدم الغياب اعالن السياسة للطالب وأولياء األ 

  متابعة اجراءات ادخال الحضور والغياب على برنامجeSIS  والمختصين مسؤول البرنامج عالخاص بالطالب م 
 غياب وارسال رسائل نصية بومية للطالب بشأن ال

 تفعيل سجل خروج الطالب من المدرسة للحاالت الطارئة 

 تطبيق سياسة الحضور والغياب خالل التعلم عن بعد وبنفس النهج 
 متابعة المعلمين الفنية  -14
 ( متابعة دفاتر المعلمين بخصوص توزيع المقرر الدراسي وإعداد الوحدات التعليمية ـ متابعة تقويم الطالب تنظيم سجالت

 ألعمال التحريرية والواجبات الطالبية(.لر ـ متابعة تفعيل المعلمين المستم

 ن  ميتوثيق التغذية الراجعة للمعل 

 تنظيم وتفعيل ملف أداء المعلم التراكمي 

 م إلعدادهاهتشجيع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة وطرق التدريس الحديثة مع تهيئة المناخ المناسب ل  

 ريق مختص للمتابعة عند تفعيل التعلم عن بعدتشكيل ف 

 النضج االلكتروني بين أفراد المجتمع المدرسي بنود الئحة متابعة تطبيق وتفعيل ورصد 
 

 الزيارات الصفية  -15

 يارة وقد تكون هذه الز للمعلم الجديد()مرة على األقل خالل العام الدراسي ومرتين  تنفيذ الزيارات الصفية لكل المعلمين
 ن بعد اعتمادا على االحترازات الصحية المطبقة في ذلك الوقتع

  توثيق الزيارات في السجل المخصص 

 (مجاالت التحسين – مناقشة المعلم حول الزيارة الصفية )اإليجابيات ــ المالحظات -16

 األساليب اإلشرافية التربوية 
  ووفق جداول زمنية المهني للمعلمين حسـب احتياجاتهم التدريبية، التطورتنظيم أساليب 

   على أن تعقد  ،بناء على االحتياجات التدريبية وذلك من قبل الموجه التربوي المهني للمعلمين بفاعلية التطور برامجتنفيذ
 عموما خالل األسبوع األول من كل فصل دراسي

 تقويم آثار األساليب اإلشرافية 
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  ؛ة بتقييم المدراس الخاصة من خاللعداد الجيد والمستمر لزيارة لجنة ارتقاء الخاصاإل  -17

 عداد اللجان الخاصة بدراسة المعايير وتوزيع المهام على كل لجنة.إ 

 عداد التقييم الذاتي المستمر.إ 

 عداد خطة تطوير المدرسة حسب ما هو معتمد من دائرة التعليم والمعرفة.إ 

 عداد السجالت والتقارير.إتوثيق جميع المهام اليومية و 

 ملين في المدرسة على توصيات اللجنة.اطالع العا 

 .تنظيم سجل لتبني متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن لجنة ارتقاء 

 االختبارات المدرسية  -18

  والخاصة بنظام التقويم واالمتحانات وتنفيذ برنامج زمني  المدؤسي مؤسسة اإلمارات للتعليممتابعة القرارات الصادرة من
 والتعليمات الالحقة بها. الطالب ومذكرتها التفسيرية فصلي لتطبيق الئحة تقويم

  متابعة )كشوف درجات التقويم المستمر ـ سجالت أعمال السنة( دورياً مع التوثيق 

 حثهم على التعاون لتحسين مستوى أبنائهم. تزويد أولياء أمور الطالب بمعلومات عن مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي مع 

 شكل تتابعي منظم  ة ذات العالقة بتقويم التحصيل الدراسي للطالب دراسة المخرجات اإلحصائي 

 توثيق نتائج دراسة المخرجات اإلحصائية 

 توظيف نتائج دراسة المخرجات اإلحصائية كتغذية راجعة للتطوير المدرسي 

  لمتأخرين دراسياً(ل تحقيق آلية )االستثمارات اإلرشادية للطالب المتفوقين ـ الخدمات اإلرشادية 

 تقويم األداء الوظيفي  -19

  قويم ، وتصميم نماذج تالقواعد التنظيمية للمدرسةاالعتماد على التعليمات المنظمة لتقويم أداء العاملين الواردة في الئحة
 خاصة في المدرسة

 توثيق الزيارات الصفية من خالل نماذج رسمية 

 االحتفاظ بتقييم األداء في ملف الموظف 

 شؤون الموظفين( هاالمسؤولين عن تحديدوالملفات المدرسية المعتمدة مع  تنظيم وتفعيل السجالت(. 
 

 العالقات اإلنسانية  -20

    .تفعيل العمل المؤسسي في كل فعاليات العمل المدرسي ومراعاة الفروق الفردية النفسية بين العاملين 

 ن وحساسيتهم الخاصة.الصدق في احترام إنسانية العاملين في المدرسة وخاصة حفظ كرامة اآلخري 

 .تحديد مهام واضحة للعاملين ومتابعتهم بعدالة مع دعمهم أثناء مراحل إنجاز المهام وتقدير إنجازاتهم 

  .توثيق االتصاالت اإلدارية اإلنسانية بين العاملين خاصة تشجيع التوافق الجماعي في البيئة الدراسية 

 تفويض لبعض الصالحيات من مدير المدرسة

الفريق، يقدم مدير المدرسة جزءاَ من صالحياته لبعض أعضاء روح طوير األداء اإلداري للمدرسة، والعمل بفي ضوء ت

 -المجتمع المدرسي على مدار العام الدراسي وفق الجدول التالي:

 مجاالت و صالحيات التفويض المخول بالتفويض

 لمعرفة حضور اللقاءات واالجتماعات مع دائرة التعليم وا .1 مساعد المدير 

 اإلشراف على اجتماعات المجالس واللجان .2

 رئاسة مجلس النشاط .3

 التخطيط للبرنامج اليومي واالجتماعات المدرسية .4

 القيام بالزيارات الصفية والمشاركة في وضع التقارير .5

 التخطيط  ومتابعة اللجان المختصة .6
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 متابعة الخطة الفصلية للمعلمين واعتمادها .1 / المنسقون رؤساء األقسام

 متابعة ما تم إنجازه وقطعه من المقرر الدراسي للمعلمين .2

 ، والتوقيع عليهاللمعلمينمتابعة دفاتر التخطيط الدرسي  .3

 متابعة األعمال الكتابية لجميع الطالب، والتوقيع عليها .4

 التطور المهني تحديد حاجات األقسام من الدورات وبرامج .5

 متابعة و تقييم نتاجات التعلم لدى الطالب .6

 تحقيق االستخدام األمثل للمبنى المدرسي بما يخدم األهداف التربوية والتعليمية .1 لمونالمع

 اإلشرلف المباشر على الطالب .2

 المساعدة في تقييم الخطة االستراتيجية والتنفيذية للمدرسة .3

 متابعة اجراءات التسجيل والقيد والقبول للطالب .1 مسؤول شؤون الطالب 

 ب التحديث المستمر لبيانات الطال .2

 رصد درجات الطالب وإصدار التقارير الفصلية .3

 متابعة اجراءات التعيين للعاملين في المدرسة  .1 مسؤول شؤون الموظفين

 التحديث المستمر لبيانات العاملين .2

 تزويد قسم الحسابات بقوائم التأخر والغياب للعاملين قبل اعتماد كشوف الرواتب الشهرية .3

 متابعة سير العمل واالنتظام داخل األقسام  .1  مشرفو األقسام

 الحفاظ على األمن والسالمة داخل األقسام .2

 االعداد الجيد والمستمر لزيارة لجنة ارتقاء الخاصة بتقييم المدراس الخاصة لجنة التطوير

  مهام مساعد مدير المدرسة 
 تجاه الطالب:

سجليهم وتوزيعهم وذلك حسب المواعيد المقررة من دائرة  التعليم الخاصة بقبول الطلبة وت 44متابعة تنفيذ السياسة رقم  .1
 eSISوالمعرفة ومتابعة  جميع االجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل والتحويل حسب متطلبات برنامج 

 أو "متابعة اإلعداد" لألسبوع التمهيدي في المدرسة مع توثيق فعالياته و/اإلعداد  .2
 مستجدين في المدرسة، ومتابعة أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض.تنظيم عملية استقبال الطالب ال .3
 بالتعاون مع شؤون الطلبة توزيع الطالب على الفصول الدراسية وفق أسس تربوية واضحة .4
 متابعة انتظام الطالب أثناء طابور الصباح. .5
 متابعة انتظام الطالب أثناء الفسح المدرسية. .6
 لصالة.متابعة انتظام الطالب أثناء أداء ا .7
 ثناء ركوب الحافالت.أمتابعة انصراف الطالب من المدرسة و .8
 متابعة تنفيذ جدول اإلشراف اليومي على الطالب. .9
 تطبيق آلية متابعة تأخر الطالب عن المدرسة. .10
 تنظيم واستكمال كشوفات متابعة تأخر الطالب اليومي. .11
 تطبيق آلية متابعة غياب الطالب عن المدرسة. .12
 وفات متابعة غياب الطالب اليومي.تنظيم واستكمال كش .13
 االحتفاظ باالعتذارات المقبولة المحررة من أولياء أمور الطالب ـ بخصوص تأخر أو غياب أبنائهم ـ في ملف  .14
 تنظيم واستكمال سجل رصد مخالفات الطالب. .15
 تطبيق آلية واضحة لخروج الطالب من المدرسة "للحاالت الطارئة" أثناء اليوم الدراسي. .16
 واستكمال سجل خروج الطالب من المدرسة للحاالت الطارئة.تنظيم  .17
 تنظيم واستكمال سجل حضور وغياب وتأخر الطالب السنوي. .18
 .)وخاصة األمراض المزمنة( متابعة ملفات الطالب الصحية مع عيادة المدرسة وحصر الحاالت المرضية .19
  .متابعة تنفيذ سياسة الئحة السلوك الطالبي .20
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 ب بالمخالفات السلوكية الطالبية والنظم المعتمدة تجاهها.العناية بتوعية الطال .21
 الطالبية والنظم المعتمدة تجاهها، بما في ذلك التنمر الرقميالعناية بتوعية أولياء أمور الطالب بالمخالفات السلوكية  .22
 تشجيع الطالب على حسن السلوك والمواظبة مع االرتقاء بسلوكيات الطالب الحسنة وتعزيزها. .23
 ة بتدريب الطالب على المهارات التربوية االجتماعية األساسية.العناي .24
 تطبيق المسؤوليات الواردة في قواعد تنظيم السلوك والمواظبة. .25
 ـ السلوكية". األكاديميةاستقبال أولياء أمور الطالب، وإطالعهم على مستويات أبنائهم " .26
 ة المدرسة.تنظيم واستكمال سجل زيارات أولياء األمور أواستدعائهم لزيار .27

 :والمشرفين تجاه المعلمين

، بما في ذلك التأكد من وجود المعلمين في فصولهم ـ مع بداية الحصة ـ "أي متابعة تطبيق جدول الحصص الدراسية" .1
 .حصص التعلم عن بعد

 معالجة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو غياب للمعلمين من خالل تطبيق جدول االحتياط العام في المدرسة. .2
 تفاظ بالكشوفات الموثقة لتطبيق جدول االحتياط العام في المدرسة في ملف تنظيمي.االح .3
 ، وتقويم أدائهم وفق النموذج المخصص لذلك./عن بعدزيارة المعلمين ـ المسند له اإلشراف عليهم ـ في فصولهم .4
 لذين يُشرف عليهم"تنظيم واستكمال سجل ملحوظات مساعد مدير المدرسة على دفاتر إعداد الدروس "للمعلمين ا .5
 تنظيم واستكمال سجل متابعة مساعد مدير المدرسة لألعمال التحريرية للطالب "للمعلمين الذين يُشرف عليهم" . .6
 تنظيم واستكمال سجل متابعة مساعد مدير المدرسة تنفيذ توصيات المشرفين "للمعلمين الذين يُشرف عليهم"  .7
 لمين الذين يُشرف عليهم" تنظيم واستكمال ملف المعلم التراكمي "للمع .8
 العناية بتوعية المعلمين بالمخالفات السلوكية الطالبية والنظم المعتمدة تجاهها. .9
 حث المعلمين على تفادي األساليب غير التربوية في التعامل مع السلوكيات الطالبية. .10
 متابعة المعلمين في تجنب جميع الممارسات غير التربوية مع الطالب. .11
 عالقات اإلنسانية مع جميع العاملين في المدرسة.تفعيل مبدأ ال .12

 تجاه التخطيط المدرسي:
 . بناء الخطة الزمنية السنوية "البرنامج الزمني" "التقويم الزمني" للمهام المكلف بتنفيذها خالل العام الدراسي.1
 . مراجعة ما نفذ من "الخطة الزمنية السنوية" بصفة دورية.2

 :المشتركة مع مدير المدرسة
 :مشاركة مدير المدرسة في

 . تشخيص الواقع المدرسي قبيل بداية العام الدراسي. 1
 . بناء خطة عمل المدرسة "التشغيلية ـ التطويرية". 2
 . الحصول على احتياجات المدرسة من الكتب والمستلزمات قبل بداية العام الدراسي.3
 . توزيع الكتب الدراسية على الطالب.4
 على المستخدمين والعمال منذ بداية العام الدراسي ومتابعة أدائهم.. توزيع المهام 5
 . اإلشراف على مرافق المبنى المدرسي، والمحافظة عليها، وصيانتها.6
 . متابعة تنفيذ خطة وبرامج األمن والسالمة في المدرسة.7
 . بناء الجداول المدرسية.8
 لخطابات".اابات "أي : الرد على . تعبئة البيانات والكراسات اإلحصائية وتحرير الخط9
 .بما في ذلك حصص التعلم عن بعد . تفعيل االنضباط المدرسي10
 . اإلشراف على تنفيذ فعاليات الصف الصباحي.11
 المقصف المدرسي  حالة واجراءات . متابعة12
 . إعداد وتنفيذ وتقويم األساليب اإلشرافية التربوية على المعلمين.13
 قرارات وتوصيات اجتماعات المجالس واللجان المدرسية.. متابعة تنفيذ 14
 . متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة التوجيه واإلرشاد "الخاصة بالصفوف األولية".15
 . متابعة تقويم طالب الصفوف المبكرة "خاص بالمرحلة االبتدائية".16
 . متابعة تطبيق أسلوب التقويم المستمر للمقررات الدراسية.17
 إعداد الطريقة اإلجرائية الفصلية لتطبيق الئحة تقويم الطالب . 18
 . تنفيذ الطريقة اإلجرائية لالختبارات الفصلية والدور الثاني.19
 . تحسين المخرجات التعليمية.20
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 . تطوير األداء المدرسي.21
 . إعداد التقرير الختامي عن المدرسة.22

 : المشتركة مع األخصائي االجتماعي
 :ألخصائي االجتماعي فيمشاركة ا

 توثيق العالقة بين البيت والمدرسة وتعزيزها واستثمار القنوات المتاحة بما يحقق رسالة المدرسة. .1
 . تنفيذ البرامج التربوية الموجهة للطالب المتفوقين في التحصيل الدراسي.2
 ة الموجهة للطالب الموهوبين.. تنفيذ البرامج التربوي3
 التربوية الموجهة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.تنفيذ البرامج . 4
 وي التحصيل الدراسي المتدني.. تنفيذ البرامج التربوية الموجهة للطالب ذ5
 تنفيذ البرامج التربوية الموجهة للطالب متكرري الرسوب.. 6
 . معالجة المظاهر السلوكية غير المرغوبة لدى الطالب.7
 ة.. متابعة مذكرة الواجبات اليومي8

 أبرز مهام مساعد مدير المدرسة األخرى:
قيت الحصص الدراسية بداية ونهاية، بما فيها حصص التعلم اإلشراف على تو، و. متابعة تنفيذ الجدول الزمني لليوم الدراسي1

 عن بعد

 . اإلشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التعليمات المبلغة للمدرسة.2

 مجالس واللجان المدرسية.. رئاسة بعض اجتماعات ال3

 .قرها إدارة المدرسة. المشاركة في األساليب اإلشرافية التربوية التي ت4

 .  تنظيم قاعدة المعلومات والسجالت والملفات الالزمة للعمل في المدرسة.5

 اته..  إعداد ملف لكل معلم وموظف يحفظ فيه جميع بياناته الخاصة وسيرته الذاتية وصور من مؤهالته وخبر6

 "في حالة عدم وجود مرشد طالبي في المدرسة" . المرشد الطالبي.  القيام بمهام 7

 .ومتابعتها بالنسبة للمعلمين .  المحافظة على أوقات الدوام الرسمي8

 .  التحلي بالخصائص الشخصية والخلقية والمهنية للقائد التربوي.9

 .  بناء عالقات فاعلة مع مدير المدرسة.10

 عالقات فاعلة مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة. .  بناء11

 .  بناء عالقات فاعلة مع أولياء أمور الطالب.12

 .  تطبيق مفهوم التقويم الذاتي للمهام المكلف بها خالل العام الدراسي الحالي.13

 بتكار"..  تطوير آليات تنفيذ المهام المكلف بها خالل العام الدراسي الحالي "التجديد ـ اال14

 في حالة غياب مدير المدرسة. بفاعلية .  قيادة المدرسة15

 المشاركة في وضع خطط و برامج المدرسة.. 16

 إعداد الجدول المدرسي، و متابعة تنفيذه.. 17

 .بهذا الخصوص حضور اللقاءات واالجتماعات والبرامج التدريبية التي تنفذها دائرة التعليم والمعرفة. 18

 لتربية والتعليم  ة زمنية داخل المدرسة تتوافق مع خطة التقويم الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة ووزارة اإعداد خط. 19

 المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال القياس والتقويم.. 20

 تنفيذ دورات تدريبية  في مجال القياس والتقويم داخل المدرسة.. 21

ن( والمعلمي األمهاتمجالس  -المطويات  -القياس والتقويم في المدرسة والمجتمع المحيط من خالل )النشرات  نشر ثقافة. 22

 وذلك من ضمن أنشطة إدارة المدرسة التوعوية.

 اإللمام بالئحة تقويم الطالب بكافة جوانبها، والتعريف بها داخل المدرسة.. 23

 مدرسة ليشمل جميع األسئلة المطبقة من المعلمين.تفعيل واستكمال ملف االختبارات داخل ال. 24

واالستفادة من دراسة النتائج  االختبارات الوطنية أواإلقليمية التي يتطلب إجراءها في المدرسة أعمال المشاركة في. 25

 .وتحليلها بعد كل فترة ورفع تقارير فصلية نهاية كل فصل دراسي عن أداء المعلمين  لمدير المدرسة

 في الجانب الفني لألسئلة.  / المنسق / الموجه اصل مع المشرف التربويالتو. 26

 .، بجانب تزويد المعلمين بالنشرات والتعاميم الخاصة باالختباراتالتعاون مع إدارة المدرسة في إعداد خطة االختبارات. 27

ة والمتعلقة باالختبارات كتحليل المحتوى التواصل مع زمالئه المعلمين من خالل التعاون في انجاز جميع األعمال المختلف. 28

 وصياغة األهداف وبناء الفقرات االختبارية وإعداد جدول المواصفات وتنفيذ وترتيب المشاغل التربوية 
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 . متابعة تقدم المعليمن في النضج االلكتروني29

  :األعمال اليومية ونشاطات وواجبات مساعد مدير المدرسة أعمال
  .يهات مدير المدرسةتنفيذ توج العمل على .1
 خالل اليوم الدراسي. وانصرافهم وانتظامهم متابعة حضور الطالب .2
 . أفراد المجتمع المدرسيبين  تعميق الروابط السعي إلى .3

  :األعمال الشهرية
  المنسق و/أو المعلمين وضع جدول التقويم  وبالتشاور مع .1
  بالتنسيق مع معلميهم متابعة مستوى أداء ومشاركة الطالب .2
 المدرسة بالتعاون مع سكرتير نظيم جميع سجالت المدرسةت .3

  :أعمال فصلية أو سنوية
 .المدرسة في إعداد الخطة العامة للمدرسة مشاركة مدير .1
 .الحصص األسبوعي مشاركة مدير المدرسة في جدول .2
  .وضع جدول حصص االنتظار .3
  م المدرسة بالتعاون مع مشرف القس اليومية على مدرسي توزيع المناوبة .4
 .المستخدمة في المدرسة واالستفادة منها عند الحاجة حفظ جميع النماذج .5
  .إعداد ملف لحفظ قضايا الطالب .6
 متابعة أعمال الكنترول واالعداد الجيد لفترة االختبارات  .7
  .توزيع المالحظين والمصححين والمراجعين على اللجان .8
  .توزيع الطالب على لجان االختبارات .9
  .ماذج األسئلة ونماذج اإلجابة لالختباراتلحفظ ن ملف إعداد .10
  .على لجان االختبارات اإلجابات توزيع أوراق استالم .11
  .الطالب خالل المدة المقررة إجابات حفظ أوراق .12
 .مشاركة مدير المدرسة في االطمئنان على سير االختبارات .13
 حفظ نتائج االختبارات . .14
  .فصل والعام الدراسينهاية ال تهيئة مكان إلعالن نتائج اختبارات.15

 مهام المشرف التربوي
  . والتطوير نقل الخبرات للمرؤوسين للمجال الدراسي للنهوض .1
 . ووضع تقريره مع مدير المدرسة تقويم كفاءة المعلمين .2
ة، دريسيتقديم نماذج ت لتدريب المعلمين بالتعاون مع مدير المدرسة والجهات التدريبية تتضمن وضع البرامج وتنظيم الخطط .3

 اليوم الدراسي باالتفاق مع اإلدارة المدرسية ذه الخطة أثناءه اجتماعات، حلقات نقاش.... الخ ،ويتم تنفيذ
التقارير  المناهج الجديدة والمطورة بمشاركة لجنة من المعلمين لمختلف التخصصات وإعداد اإلطالع على تطبيق .4

 والتوصيات المناسبة .
 لمناهج والئحة التقويم وغيره متابعة ما يرد إلى المدرسة بشأن ا .5

 المعلمين في مجال تدريب
 . إدارة التدريب في تنفيذ البرامج الالزمة دراسة الحاجات التدريبية للمعلمين الجدد والقدامى والمشاركة مع. 1

، النضج مالئحة التقويالدورية للمعلمين بهدف اطالعهم على المستجدات التربوية ) مناهج جديدة،  استمرار االجتماعات .2
امتحانات  واإلشارة إلى الموضوعات المحذوفة في الكتب المدرسية ومناقشة نتائج (االلكتروني، استراتيجيات التعلم عن بعد

 تنفيذها . وعرض خطة النشاط المدرسي وطرق (والشهادات العامة)العام السابق لصفوف النقل 

 ت خالل نماذج الدروس واللقاءات التربوية وورش العملاالحتياجا وضع خطة التنمية المهنية للمعلمين يبما يلبى .3

 الجدد والمنسقيين في مجال اختيار المعلمين

 المقابالت الختيار المعلمين الجدد والمنسقين. المشاركة في لجنة  .1
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى في مجال عمله .2
 اإلشراف على أداء العملية التعليمية بالمدرسة . .3
 لى خطط المعلمين واألعمال التحريرية للطلبة واألنشطة التعليمية بالمدرسة.االطالع ع .4
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 ./دائرة التعليم والمعرفةتقديم استشارات تربوية للمعلمين وألولياء األمور على مستوى المدرسة .5
 تنمية الكفايات العلمية والتربوية للمعلمين الجدد، ومن هم بحاجة إلى المتابعة ضمن مادة تخصصه. .6
 استشارات علمية تخصصية للمعلمين. تقديم .7
 اإلشراف على تنفيذ برامج خطة االحتياجات التدريبية للمعلمين. .8
 اإلشراف على خطط و برامج ذوي االحتياجات الخاصة  مع مسؤول التربية الخاصة في المدرسة. .9
 رعاية المبادرات االبداعية ضمن المدرسة مع أعضاء لجنة االبداع واالبتكار. .10
 ي اجتماعات رئيس مجلس إدارة المدرسة كمستشار تربوي.المشاركة ف .11
 تقديم تقرير فصلي لإلدارة. .12
 المشاركة في اعتماد الخطة االستراتيجية للمدرسة. .13
 المشاركة في االجتماعات الدورية مع العاملين في المدرسة. .14

  في مجال القياس والتقويم
 المدرسةالتحريرية على مستوى  تحليل نتائج االمتحانات. 1
   ومتابعة أعمالها الرسميةالدرجات لالمتحانات  ترشيح أعضاء لجان تقدير .2
 المشاركة في تخطيط االختبارات الرسمية .3

 مهام مسؤول التربية الخاصة 

 التخطيط  لحصر الحاالت الخاصة بصعوبات التعلم واالنحراف السلوكي. .1
 م.التخطيط للبرامج العالجية للطلبة الذين يعانون صعوبات في التعل .2
 تنظيم برامج اإلرشاد والتوجيه الجمعي للطالب.  .3
 والعلالجية  للطالب ذوي الهمم. اعداد الخطط االرشادية .4
 المشاركة في المجالس واللجان المدرسية. .5
 المشاركة في اإلجراءات الخاصة بتقنين االختبارات النفسية والعقلية. .6
و أولياء األمور بغرض التوعية وتوضيح أساليب الرعاية  تنفيذ ندوات ومحاضرات وورش عمل تستهدف الطلبة والمعلمين .7

 النفسية.
 ضرورة استمرارية التواصل اإليجابي مع األهالي واطالعهم على البرامج الخاصة بابنهم للمتابعة وتقد=يم النصح لهم .8

 (eSIS مسؤول شؤون الطالب )مسؤول برنامج
الخاصة بقبول الطلبة وتسجليهم وتوزيعهم وذلك حسب  44ياسة رقم تندرج المهمة األساسية لمسؤول شؤون الطالب بتنفيذ الس

المواعيد المقررة من دائرة التعليم والمعرفة ومتابعة جميع االجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل والتحويل حسب متطلبات 
 لذا يتوجب عليه ما يلي:  .وبرنامج المنهل التابع لمؤسسة اإلمارات للتعليم eSISبرنامج 

 شاركة في اعداد الخطة العامة للمدرسة.الم .1
 ولويات القبول في المدرسة .أدراسة السعة الطالبية و .2
 واعادة التسجيل. التسجيلاالشراف على اعداد النماذج الخاصة بعملية  .3
 .قبولهم بالمدرسة لمعرفة مطابقتها للشروط اعتماد فحص طلبات الطالب المستجدين قبل .4
 قيد وفقاً لسياسة القيد والقبول الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة.تسجيل الطالب وتطبيق شروط ال .5
 االحتفاظ بملف لكل طالب يحتوي على "أوراقه الثبوتية / شهاداته الدراسية / المستجدات ذات العالقة". .6
 عداد كشوف الطالب وفقاُ للبرنامج وتقديمها لألقسام المختلفة.إتنظيم و .7
ذلك و بأسماء طلبة كل صف دراسي قوائم ة الفروق الفردية بينهم وإعدادااسية مع مراعتوزيع الطالب على الصفوف الدر .8

 بالمشاركة مع مساعد المدير 
لها عند  للرجوع بيانات التواصلإعداد سجل خاص يحتوي على عناوين طالب المدرسة وأولياء أمورهم  على العمل .9

 .الحاجة
 متابعة حاالت الطالب المنقطعين عن المدرسة. .10
 لطالب  والمجتمع المحلي في األمور ذات العالقة.امع أولياء األمور و المستمر والفوري تواصلال .11
 /المنهلeSISمتابعة ادخال جميع البيانات الخاصة بالسلوك والغياب والمواصالت وذات العالقة بالطالب على برنامج  .12
 /المنهلeSISادراج الحاالت المختلفة ألصحاب الهمم على برنامج  .13
 /المنهلeSISجميع الدرجات لالختبارات التقويمية ودرجة نهاية الفصل على برنامج  إدخال .14
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 درجات المواد الدراسية . االحتفاظ بكشوف .15
 الطالب ما يحتاجون إليه من شهادات االستمرار بالدراسة وغيره للجهات المختلفة. تزوبد .16
 استخراج الكشوف المختلفة لبيانات الطالب وتحليلها. .17
 ل الطالب في البرامج االرشادية واالختبارات الدولية. متابعة تسجي .18
 مراجعة دائرة التعليم والمعرفة في جميع ما يخص أمور التسجيل والقيد. .19
 متابعة قسم الحسابات بسداد المصروفات المقررة للعام الدراسى واجراء ما يلزم بشأن الرسوم على البرنامج  .20
 أية مهام يكلف بها في مجال اختصاصه  .21
 استحداث المرحلة الثانوية: عند  .22

 التواصل مع مسؤولي إدخال درجات الصف الثاني عشر في دائرة التعليم والمعرفة -
 إصدار بطاقات تحقيق الشخصية لطلبة الصف الثاني عشر -
 التواصل مع لجان الثاني عشر وتسليم قوائم الطالب وبطاقات تحقيق الشخصية للجان المختصة -
 

 ن مسؤول شؤون الموظفي
 المساهمة في حصر وتحديد احتياجات المدرسة بناء على الهيكل التنظيمي للمدرسة والخطة الدراسية. .1
 مع تحديد الشروط الواجب توافرها.  حسب األصول عالن عن الوظائف الشاغرةاإل .2
من دليل  26رقم  متابعة طلبات التوظيف مع التقييم المبدئي لطلب العمل بما يتفق مع سياسة الترخيص والمؤهالت .3

 .وزارة التوطين والموارد البشريةسياسات المدارس الخاصة الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة  وقوانين 
 برام العقود المبدئية.إتقديم عروض العمل للموظفين المرشحين و .4
ع لدائرة التعليم التاب(  (Tarasolوبرنامج تراسل ( PASS)تقديم طلبات الموافقة بالعمل على نظام معلومات الموظفين  .5

 والمعرفة.
ي فعالمهم بالميثاق األخالقي والمهني للعمل إتحديد الموظفين الجدد للمهام المطلوبة منهم وفقاً للهيكل التنظيمي للمدرسة و .6

 المدرسة.
 بناًء على الهيكل التنظيمي للمدرسة. "رقم موظف"تخصيص  .7
 اشرة العمل.توجيه الموظفين الجدد الستالم عملهم واصدار اشعارات مب .8
 كل موظف يحتوى على جميع البيانات والوثائق والمؤهالت الرسمية والخبرات السابقة.لفتح ملف  .9
 بيانات كاملة للموظفين تسهل استخراج أى بيانات مطلوبة .  ةقاعد ءانشا .10
 ( PASSتحديث بيانات الموظفين على برنامج شؤون الموظفين ) .11
 .)عند اللزوم( والتأمين الطبي اإلقامةصدار بطاقات العمل واجراءات التواصل مع مسؤول العالقات العامة ال  .12
 حصر الموظفين المشمولين على كفالة المدرسة والموظفين المشمولين بالضمان الصحي. .13
 متابعة برنامج البصمة فيما يخص الحضور واالنصراف.  .14
 ائية. متابعة حاالت الغياب والتأخير واالنصراف المبكر واتخاذ االجراءات الجز .15
اعداد سجل خاص يرصد حاالت الغياب والتأخير لكل موظف بشكل خاص ولجميع العاملين بشكل عام بشكل شهري  .16

 وفصلي. 
 ذن الخروج للعاملين ألسباب طارئة. أمتابعة  .17
 ....( واتخاذ االجراءات الالزمة.-أمومة  –طارئ  –متابعة طلبات االجازة  وتصنيفها )مرضى  .18
 وسجل الدورات التدريبية للموظف.  –ء لكل موظف يبين فيه تقييم أداء الموظف انشاء سجل لتقييم أدا .19
 اصدار شهادات التعريف بالموظف للجهات المختلفة )إلى من يهمه األمر( . .20
 اصدار ما يثبت االستمرار بالعمل أو ترك العمل الخاص بدائرة التعليم والمعرفة.  .21
 خالف واعداد التقارير الالزمة.متابعة االجراءات الجزائية  بحق الموظف الم .22
 اصدار خطابات التكريم ألفراد أسرة المدرسة المميزين في عملهم. .23
 اصدار خطابات االنذار وفقاً للمخالفات المحظورة.  .24
 عدم حاجة العمل ... ( ، اصدار كتب انهاء الخدمة حسب الحالة )عدم اجتياز فترة التجربة، تدني مستوى األداء .25
 تمكن من تحديد الشواغر وتوفير البدائل. لتقيلين في نهاية العام لحصر الموظفين المس .26
 خالء طرف الموظفين التاركين للعمل واصدارشهادات الخبرة وبراءة الذمة للموظفين. إمتابعة  .27
 سحب الموظفين المستقيلين من برنامج شؤون الموظفين الخاص بدائرة التعليم والمعرفة.  .28
 ملين على مدارالسنة والسنوات األخرى. حصائيات كاملة عن العاإتوفير  .29
 أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. .30
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  مهام أمين السر )السكرتاريا(

 .أمانة سر إدارة المدرسة 

 .تنظيم الوثائق و المراسالت الخاصة بالمدرسة 

 .توثيق المعلومات الخاصة بالطلبة و المبنى وأعضاء المجتمع المدرسي 

 تندات والسجالت المدرسية وفهرستها وتوثيقها وحفظها.تنظيم الملفات والمس 

 .تنظيم وثائق مكتب مدير المدرسة 

 .طباعة ما يكلف به من إدارة المدرسة متصال بالعمل المدرسي 

 .تسجيل رسائل البريد األلكتروني والمكاتبات الرسمية في سجل الصادر والوارد وحفظها 

 ن.يمن إدارة المدرسة وحفظها بعد التأكد من توقيع المعني الصادرةة تنفيذ القرارات والتعاميم متابع 

 .معاونة سائر العاملين في المدرسة وتلبية حاجاتهم التي تتصل بالعمل في حدود مهام الوظيفة 

 .متابعة حضور وغياب المعلمين وحفظ كشف الحضور 

 .استقبال جميع االتصاالت و تحويلها للمعنيين 

 .اإلحصائيات 

 عضاء المجتمع المدرسي من وثائق ومستندات.تحرير ما يحتاجه أ 

  ه من أعمال أخرى من قبل إدارة المدرسة.بأداء ما يكلف 

 موظف االستقبال 
  عالقة المجتمع الخارجي بالمدرسة تلقي وإستقبال االتصاالت الخاصة بالمدرسة وتحويلها والتعامل معها بما يقوي 

  وحسن توجيههم حسب ما يقتضيه األمراستقبال أولياء األمور والزوار بطريقة محترفة. 

  الرد على اإلستفسارات العامة الهاتفية وغيرها الواردة من أولياء األمور والجهات المختلفة وتحويلها لإلشخاص المختصين

 .على أحسن وجه

 تصوير( –حفظ ملفات  –اعدة مساعد المدير والسكرتارية باإلعمال اإلدارية )طباعة مس 

 لبريد الخاص بالمدرسةإستالم وتسليم كل ا 

 .أداء كل ما يوكل إليه في مجال عمله 

 مسؤول العالقات العامة 
 بناء عالقات ممتازة مع المجتمع الخارجي وشركاؤنا في العمل. .1
 التنسيسق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات لخدمة أهداف المدرسة. .2
 مراجعة الدوائر الحكومية من أجل انهاء معامالت المدرسة. .3
 المدرسة لدى الجهات الحكومية.تمثيل  .4
 متابعة اجراءات التراخيص لدى الجهات الحكومية . .5
 اصدار االقامات وبطاقات العمل للعاملين في المدرسة. .6
 االسهام في حل ومتابعة جميع القضايا خارج المجتمع المدرسي. .7

  مهام مشرف القسم

 إشرافية عامة،  ولكنه يختص عنه بالمهام التالية:مشرف القسم( مع )المشرف التربوي( في مجاالت ومهام ـ يشترك )
 

 اإلطالع على أهداف اإلدارة المدرسية وسياسات المدرسة  .1
 اإلسهام في وضع خطة القسم. .2
 إعداد خطة سنوية وفصلية وأسبوعية. .3
 المشاركة في اللجان واالجتماعات المتعلقة باإلدارة المدرسية. .4
 هامه مع مدير المدرسةحضور االجتماعات واللقاءات ذات الصلة بم .5
 العمل على إصدار النشرات والتوجيهات التي تساعد الطالب على تحسين أدائهم. .6
 الوقوف على مستوى المعلمين تنظيماً وإشرافاً. .7
 متابعة المعلمين في المهام المكلفين بها. .8
 اعداد السجالت والملفات اإلدارية واالشرافية الخاصة بالقسم. .9
 ام والمسؤوليات على العاملين في المدرسة.االطالع على توزيع المه .10
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 المشاركة في تحسين البيئة المدرسية والعناية بالمرافق المدرسية   .11
 اإلطالع على جهود المدير في معرفة المشكالت وأسلوبه في حلها ومساعدة المدير في عالج المشكالت. .12
 تفعيل دور المجالس واللجان المدرسية.  .13
 اليوم الدراسي خاللظمة يما يخص انضباط الطالب تفعيل جميع اللوائح واألن  .14
 تفعيل دور المكتبة ومصادر التعلم والمختبر والمعامل المدرسية . .15
 واألهلاإلطالع على مستوى الطالب من حيث السلوك والمواظبة والتحصيل العلمي ومناقشة المسؤولين  .16
 فعيلها.الصباحي واإلذاعة المدرسية ومساعدة المدرسة على ت الطابورحضور  .17
 االطمئنان على مستوى النظافة العامة للمدرسة والبيئة بشكل عام  .18
 .من خدمات االطمئنان على جودة ما يقدمه المقصف المدرسي .19
 اإلطالع على مستوى النشاط الطالبي وتوظيفه تربوياً . .20
 التعرف على المشكالت الطالبية والتعرف على األساليب المتخذة في عالجها.  .21
 األخصائي االجتماعي في حل مشاكل الطالب.التعاون مع    .22
 متابعة البرامج المقدمة للمتفوقين والمتأخرين دراسياً.  .23
 .التربوي اإلطالع على خطط اإلرشاد  .24
 مالحظة المشكالت السلوكية الموجودة في المدرسة ودور المدرسة في عالجها.  .25
 زيارة الطالب في فصولهم.  .26
 اإلطالع على النتائج. التعرف على مستويات الطالب من خالل  .27
 التعرف على مستوى مشاركة الطالب في النشاط   .28
 التربوية  األخذ بأيدي الطالب المتميزين وترشيحهم للجوائز  .29
 دراسة ما يستجد من ظواهر ومشكالت تربوية مع المدير والعمل على حلها.  .30
 القيام بالمهام اإلشرافية التي يكلف بها.  .31
مستوى معلومات عن بشكل مستمر ودعوتهم للمشاركة في االنشطة المدرسية وتزويدهم بمور أولياء األالتواصل مع   .32

 كاديميا.أالطالب سلوكيا و
 صباحاَ. 7:45التأكد من توزيع ملفات الغياب الساعة  .33
 لى الفصول.إتنظيم دخول الطالب  .34
 جتماعي.ختصاصي اإللى األإتنظيم دخول الطالب المتأخرين  .35
 غياب.اإلشراف على جمع ملفات ال .36
 تنظيم دخول وخروج المعلمين وأولياء األمور والطالب. .37
 جمع حاالت التحويل من ملفات مشرفي الغياب. .38
 اإلشراف على استبدال كشوف الغياب اليومية استعدادا لليوم الدراسي المقبل. .39
 تنظيم إلحاق الطالب بخطوط الحافالت. .40

 مهام مشرف الجناح

 ة جاذبة ومشوقة للتعلم.تهيئة الجناح دائما ليكون بيئة تعليمي .1
 لى فصول الجناح.إمتابعة دخول وخروج الطالب من و .2
 التأكد من خروج آخر طالب بعد انتهاء الدوام المدرسي. .3
 لى الفصول.إالتواجد بالجناح قبل حضور الطالب  .4
 متابعة التحاق المعلم بالحصة في الوقت المحدد. .5
 دارة بها.شغال اإليقع من منازعات بين الطالب دون إ حل ما قد .6
 ما أمكن اإلدارة بهاإشغال حل ما قد يقع من مشاكل بين الطالب والمعلم دون  .7
 كد من توزيعها على الطالب قبل نهاية دوام يوم الخميس.أمتابعة انجاز الخطة االسبوعية والت .8
 متابعة تفريغ الغياب الشهري في دفتر الغياب . .9
 جيل بياناته.كد من تسأالمحافظة على ملف الغياب اليومي والت .10
 جتماعي لمتابعة حاالت تكرار الغياب.التنسيق مع األخصائي اإل .11
 .بالنسبة للمعلمين خر عن مواعيد الحصصأمتابعة حاالت الت .12
 في وقتهاالمقصف  الساحات / لىإالتاكد من توجه جميع الطالب  .13
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 تنظيم اتصال ولي األمر بالطالب داخل القاعة. .14
 انذارا. و/أوها، تعديال للسلوك توجي –التعامل الفردي مع الطالب  .15
 اغالق كافة مفاتيح الكهرباء قبل مغادرة الجناح مع انتهاء الدوام الدراسي. .16

 مهام االختصاصي اإلجتماعي

 وضع و تنفيذ برنامج خطة العمل االجتماعي بالمدرسة. .1
 جتماعية والتربوية الشاملة.المشاركة في تخطيط و تنفيذ برامج الرعاية اإل .2
 ج اإلرشاد والتوجيه الجمعي.تنظيم برام .3
 جتماعي بالمدرسة.اإلشراف المباشر على جماعات النشاط اإل .4
 دعم وتقوية العالقة بين المدرسة وكل من أولياء األمور والمجتمع المحلي. .5
 رصد الظواهر والمشكالت العامة في المجتمع المدرسي، وإجراء ما يلزم من دراسات وبحوث في هذا الصدد. .6
 عمال أخرى من قبل مدير المدرسة.أبه من  أداء ما يكلف .7
 eSISعلى النظام االلكتروني  وتوثيق الجزاءات والمكافآت للطالب حل مشاكل الطلبة وتوثيق طرق العالج .8
 eSIS   إدخال الغياب اليومي في السجالت االلكترونية الرسمية  .9

 مهام المحاسب
 واعتمادها. ت المدرسةإعداد ميزان مراجعة في نهاية كل شهر لمصروفات وإيرادا .1
 المشاركة في إعداد ميزانية المدرسة. .2
 وتوريدها للبنك أوال بأول. تحصيل الرسوم المقررة بموجب سند قبض، .3
 متابعة تحصيل األقساط الدراسية من أولياء األمور . .4
 عمل سند صرف لمصروفات المدرسة بموجب فواتير معتمدة. .5
 مدرسة.إعداد كشوف الرواتب الشهرية للعاملين بال .6
 في المبنى المدرسي والصيانة. تسجيل العهدة .7
 االشراف على صيانة اآلالت وأجهزة الطباعة والسحب والتصوير. .8
 الرسوم المدرسية./  المشتريات/  للجنة الماليةالمشاركة في أعمال ا .9
 عمل الحساب الختامي وميزانية المدرسة في نهاية العام الدراسي. .10
 عمل المحاسبي بالمدرسة حسب القيود المحاسبية المتعارف عليها.فتح سجالت محاسبية لتنظيم ال .11
 تسلم الكتب المدرسية والقرطاسية.المشاركة في اإلشراف على  .12
 إعداد التقارير المالية والسنوية .13

 مهام أمين المخزن 
  ا فيلهيسجتتسلم جميع اللوازم واألثاث والتجهيزات والمواد األولية والكتب الرسمية من خارج المدرسة و .1

على األقسام المعنية داخل المدرسة وبموجب مستندات تسليم  تؤيد بمستندات ادخال من األقسام  وتوزيعهاسجالت خاصة 
  فسهان
  تأكد من مطابقة الكميات المتوافرة مع السجالت الخاصة الجرد المخزن بشكل دوري و .2
  ر عوامل األمن والسالمة العامة في المخازن .يوفت .3
 دراسيبداية العام ال ر الكتب المدرسية للطالب واألدلة الالزمة للمعلمين والسجالت وتنظيمها وترتيبها منذاستالم وتوفي .4

 .الحاسوبادخال البيانات الخاصة بالكتب المدرسية على  .5
 تفقد األثاث والعهدة دوريا وحصر النواقص وعمل الصيانة لها لتوفير بيئة آمنة .6
 بحيث يسهل عملية التوزيع على الطالب  نظيمه وترتيبهي( وتزي المدرسالاستالم المالبس ) .7
  تدقيق المالبس )االدخاالت واالخراجات( حسب الفواتير وترحيلها ومطابقتها .8
 البريد الوارد الي المدرسة من مكاتبات ومعامالت ويعرضها على المدير التخاذ االجراء المناسب جمع  .9
   أن وجدت(عمل قوائم االتالف وتسليمها إلدارة المدرسة ) .10
 عالقة موكولة له واألعمال ذات التنفيذ المهام والمسؤليات الفنية واالدارية ال .11

 رئيس القسم  –مهام منسق المادة 

 تنفيذ المهام الخاصة بالمعلم كونه معلم المادة. .1
 ميافنيا وأكادي ، وتطوير أداء القسمتياجات التدريبيةاء المعلمين من حيث أداء مسح االحالعمل على النهوض بمستوى أد .2
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 تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين وأفراد المجتمع المدرسي. .3
 داء معلمي المادة.أتحسين و تطوير تخطيط و .4
 .، حسب المادةالتخطيط لبرامج وأنشطة ذوي االحتياجات الخاصة من الطالب .5
 تمثيل معلمي المادة في مجلس االدارة. .6
 مدرسة والتوجيه فيما يخص عملية التعليم والتعلم.دارة الإالتنسيق مع معلمي المادة و .7
 المشاركة في اللقاءات والدورات التدريبية الخاصة بالمادة. .8
 داء المتدني.رعاية المعلمين الجدد و ذوي األ .9
 تقويم مناهج المادة وتقويم برامجها ومشروعاتها. .10
 وتطويرها. الدراسية تقديم تقرير فصلي لمدير المدرسة عن المادة .11
 اركة في تقييم أداء المعلمين من القسمالمش .12

 مهام المعلم
 أوال: المهام الصفية

 .للطالب اجراء المسوح التشخيصية واختبارات تحديد المستوى .1
 .، ومراعاة الفروق الفردية بين الطالبسلوب التعلم التعاونيأتشجيع استراتيجية التعليم المستمر و .2
  -اريع التعلم بالمش –)الصف المعكوس  تطبيق أساليب تدريسية حديثةتنمية وتحفيز مهارات التفكير لدى الطالب ب .3

 المنصات الرقمية المتخصصة( –النضوج الرقمي 
 النفسحركية واالجتماعية  –انماء المهارات الشخصية  .4
 جابة عنها وتخطى المشكالت وحلها.سئلة الطالب واإلأ لىإاالستماع  .5
 المكتبة ..الخ ، المقصف،المختبر، الصالةالفسحة، لى إمتابعة الطالب بعد االنتهاء من الحصة  .6
 حسب البيانات الختامية للصف عداد الخطط العالجية في نهاية كل فصل دراسيإ .7
وحثهم المشاركة ( Class Dojo –عبر القنوات الرسمية )الموقع االلكتروني  مور بشكل مستمرولياء األأصل مع االتو .8

 كاديميا.أمستوى الطالب سلوكيا ور توضح تقارينشطة المدرسية وتزويدهم بفي األ
 نشطة الصفية والالصفية.السلوكية في األتطبيق منهج القيم  .9
 التزام معايير عالية من األداء والعطاء في التعلم الرقمي .10
 بداعية والتحصيلية.االحتفاظ بسجالت رقمية ووصفية للطالب من كافة النواحي السلوكية واإل  .11
 لى كافة المستويات.المشاركة في المسابقات ع .12
 بمشاركة الطالب. /الصف الرقميإعداد الئحة للنظام الصفي .13
 .اال للتعليم عدم استخدام الهاتف المتحرك داخل الصف .14

 ثانيا: المهام االدارية

 تنفيذ التعليمات والنظم المدرسية. .15
 صباحا.والتواجد في المدرسة قبل الساعة السابعة والنصف  االلتزام بالدوام المدرسي المقرر .16
 دارة المدرسة.إحضور الدورات التدريبية التي تقررها  .17
 نشطة التدريبية.عداد و تنفيذ األإالمشاركة في  .18
 احتياط..الخ تغطيةعمال الموكلة للمعلم في البرنامج المدرسي من اشراف ومناوبة والقيام باأل .19
 حالت .. الخالصالة والمقصف والركنشطة المدرسية المختلفة، ثناء األأمصاحبة الطالب  .20
 يما يخص الذات والمبني المدرسي.الذوقي فاالرتقاء بالجانب الجمالي و .21
 والعمل على تطويره.الرقمي االهتمام بملف االنجاز  .22
 .من خالل المنصات الرقمية المتخصصة اثراء المنهاج واعداد المواد التعليمية الداعمة للمقررات الدراسية .23
 .الفاعلة يفها في المواقف التعليميةانتاج واستخدام تقنيات التعليم توظ .24
 تضمن كرامتهم الحرص على نصح الطالب في سرية وبطريق غير مباشرة .25
 منهم التعاون العداد خطط لتنمية الموهوبين والمتفوقين و رعاية الضعاف .26

 ثالثا: مهام المناوبة 

النظام و منع حدوث المشكالت فالحكمة  حفظبومن هنا كان دور المعلم المناوب ، في بيئة آمنةواجد ن يتأمن حق الطالب  .27
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 نما في اتخاذ احتياطات منع حدوثها.إليست في عالج المشكلة و
 التواجد في المكان المخصص لالشراف . .28
 التاكد من مغادرة الطالب للفصول صباحا للمشاركة في طابور العلم. .29
 لى الفصل بعد انتهاء الفسحة.إالتاكد من دخول الطالب  .30
 جميع الطالب من المبني المدرسي بعد انتهاء الدوام المدرسي.التاكد من خروج  .31
 همية المحافطة على النظافة.ألى إارشاد الطالب اثناء الفسحة  .32
 التأكد من وجود الطلبة في الصف الرقمي المخصص ومغادرتهم له عند االنتهاء من الحصة الرقمية .33

 رابعا: مهام رائد الفصل

 ل ان تكون تعليمية.اعتبارالريادة مسئولية تربوية قب .34
 المشاركة في اجتماعات الريادة الدورية. .35
 لى شخصية الطالب وتفقده يوميا واشاعة االطمئنان في نفسه.إالتعرف  .36
 توعية الطالب بلوائح ونظم المدرسة. .37
 توزيع األدوار والمهام بين الطالب داخل الفصل. .38
 تشجيع وحث الطالب على المشاركة في المسابقات. .39
 في نفوس الطالب. واالعتزاز بالهوية الوطنية الوطنيالحس لديني وا الوعيتنمية  .40
 بناء شخصية الطالب القيادية المتكاملة. .41
 التعاون مع االختصاصي االجتماعي لحل مشكالت الطالب. .42
 متابعة سلوك وتحصيل الطالب والتواصل مع اسرهم ومعلمي المواد المختلفة. .43
 فة.نشطة الصف المختلأالمشاركة واالشراف على  .44
 توظيف لوحة الصف الداخلية والخارجية بالتنسيق مع معلمي المواد المختلفة. .45
 توجيه ميول واستعدادات الطالب في ضوء خصائص مرحلة النمو. .46
 سلوب التعاطي مع ما قد يوجد من ذوي الحاالت الخاصة.أتوجيه معلمي الصف بمراعاة  .47

  كاديميةدور المعلم في بناء شخصية الطالب األ

  المتميز: مجاالت التميز وطرق تعزيزها.الطالب 

 .الطالب الضعيف: مجاالت الضعف و خطط معالجتها 

  طريق المعلم إلى التميز 

 أوالَ: في مجال الكفايات العلمية والتربوية  والتقنية:

 حضور و تنظيم وتنفيذ دورات ومحاضرات وندوات وورش عمل مختلفة ( خاصة علىLearning Curve). 

 ل أبحاث ودراسات تربوية واالطالع على االصدارات الحديثة منها.المشاركة وعم 

  لذاتيةا والتربية والتقنيات لتطوير وتنمية الكفايات العلمية والمهنيةالدراسية الحرص على االطالع على الجديد في المادة. 

 ثانيا: في مجال التخطيط :

 قرر الدراسي.التوثيق المستمر للتخطيط الدرسي وتدوين مالحظات تطوير الم 

 خاصة الرقمي منهاابتكار طرق وأساليب تدريس حديثة ،. 

 .الحرص على مواكبة الخطة السنوية وتدوين الصعوبات والمالحظات وكيفية التغلب عليها 

 المساهمة الفعالة في إعداد خطط و برامج المدرسة التشغيلية واالستراتيجية والمساهمة وتنفيذ برامجهما 

 واقف التعليمية ثالثا: في مجال الم

 الرقمية( توفير التهيئة الحافزة للطالب في الحصة(. 

 .تبسيط المادة  تقديمها بشكل مشوق وجذاب 
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 ووطنه، وربطها بالخبرات السابقة واألحداث الجارية. سلوكهربط المادة بحياة الطالب وبيئته و 

 .تنويع كل من الوسائل واألنشطة واألساليب التعليمية 

  قبلي، تكويني، بنائي، ختامي. –المستمر العمل بالتقويم 

 .التعزيز االيجابي لمبادرات الطالب أثناء الشرح 

 دية مراعاة الفروق الفر( وتوزيعها بعدالة على الطالب في الحصة وستفهامية والمقالية واالستنتاجيةتنويع األسئلة )اال 

 .ضبط الصف و إدارته إدارة تربوية ناجحة وسليمة 

 مواقف الطارئة.حسن التصرف في ال 

 بما في ذلك االختبارات الرقمية إعداد أوراق العمل واألوراق االمتحانية بأسلوب علمي متقن. 

 ثر المعلم على الطالب:أرابعا : في مجال 

 .الحرص على رفع المستوى التحصيلي والسلوكي للطالب 

 .االهتمام ببرامج رعاية الطالب الضعاف والمتفوقين والموهوبين 

 عمال الكتابية للطالب على فترات متقاربة.متابعة األ 

 .القدرة على إقناع الطالب وكسب ودهم و نشرالعدالة بينهم 

 .غرس القيم والعادات واالتجاهات المرغوبة في حياة الطالب 

 .عمل دفتر متابعة يوضح متابعة الطالب بالتفصيل واالحتفاظ بلمفات انجاز للطالب 
 

 ة والنشاطخامساً: في مجال الدوام والشخصي
 .االلتزام التام بالدوام المدرسي واالعتناء بالمظهر الخارجي والهندام الالئق والنظام والترتيب 

 .القدوة الصالحة للطالب في الصالة والسلوك والخلق اليومي 

 اء وأولي المعلمين واالداريين والتوجيهوالطالب  جميع أفراد المجتمع المدرسي من التعاون واالحتفاظ بعالقات طيبة مع
 األمور.

 المشاركة الفعالة والمبادرة في األنشطة المدرسية والصفية والالصفية وأعمال اإلشراف والريادة والرحالت  
 

 واجبات المعلم:

 طابور الصباح .1
يجب على كل معلم أن يحضر طابور الصباح  وتحية العلم ويعمل على حفظ النظام فيه، وأن يستمع إلى ما يقدم في أثنائه من 

مواد وتعليمات من خالل اإلذاعة المدرسية فربما يسأله أحد الطالب توضيحاً لما يقال عقب الطابور وبصفة عامة، فإن مشاركة 
 .التربوية المعلمين في طابورالصباح ينم عن التزام الجميع بالعمل منذ الصباح الباكر لتحقيق أهداف المدرسة

 المجالس واللجان المدرسية .2
درسة عدداً من المجالس أو اللجان المدرسية لتنظيم سير العمل في المدرسة وتوزيع بعض المهام التعليمية قد يشكل مدير الم

واإلدارية على المعلمين وعمل المعلم في هذه المجالس أو اللجان جزء ال يتجزأ من مهامه، لذا ينبغي عليه أال يتنصل أو يتبرم 
إلدارية واإلشرافية في المدرسة وقد يتضمن هذه العمل احتكاكاً بممثلين عن ، فهو تدريب على تحمل المهام االمهاممن هذه 

 حصر لها . الطالب أو عن أولياء األمور، وال شك أن إسهام المعلم في أعمال هذه المجالس واللجان تكسبه خبرات مهنية ال
لمعلمين ومجلس عرفاء الفصول. أما وقد يكون بين هذه المجالس واللجان مجلس النشاط المدرسي ومجلس أولياء األمور وا

 اللجان فهي متنوعة منها لجان الجرد التي تقوم بحصر المواد المختلفة في المدرسة ولجان التقييم الذاتي أو لجان التخطيط 
 اإلشراف العام وضبط النظام  .3

ب يتطلوأو حتى عن بعد، ، يحتاج انضباط اليوم الدراسي إلى انتظام الطالب وضبطهم، سواء داخل غرف الصفوف أو خارجها
وعادة ما يتولى المعلمون داخل المدرسة هذا العمل، حيث يتم توزيعه ، وجود من يشرف عليهم ويعمل على ضبط النظام بدقة

عليهم وفق أعبائهم التدريسية وخبراتهم الوظيفية، وقد يوكل إلى أحد المعلمين اإلشراف على أحد الطوابق أو على مجموعة من 
ويتم التناوب بين المعلمين في هذه العمل يوماً بعد يوم وفق جدول يعد خصيصاً لهذا ما في ذلك الفصول االفتراضبة، بالصفوف، 

الغرض. ويفضل أن يكون للمعلم دفتر خاص باإلشراف يثبت فيه كافه األعمال التي يقوم بها في اليوم المخصص له في 
وقد يتضمن هذا الدفتر أهم األحداث التي جرت في يوم إشرافه من غياب أو اإلشراف، منذ بداية اليوم الدراسي حتى نهايته، 

 تأخر أو مشكالت بين الطالب أو حاالت مرضية طارئة .... الخ .
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أو مساعد مدير المدرسة وقد يتطلب األمر االستفادة من هذه المالحظات في إعداد تقرير عام عن اإلشراف اليومي يقدم إلى 
  المدير

 ارات الفصلية: أعمال االختب .4
تتطلب عملية اختبار الطالب في نهاية كل فصل دراسي تشكيل لجان لسير االختبارات حيث تهتم هذه اللجان بمراقبة النظام 

التي يختبر فيها الطالب، ومتابعة سير االختبارات، ويشترك المعلم سواء أكان  )بما في ذلك القاعات االفتراضية( داخل القاعات

 الطالب في أثناء أداء االختبار أم مراقباً في لجان سير االختبارات.مالحظاً يراقب 

، وكذلك رصد الدرجات ومراجعتها، لجان التصحيحكما تشكل لجان للرصد تكون مهمتها تسليم واستالم أوراق اإلجابة من 

 جزء ال يتجزأ من مهامهم المهنية وال شك أن مشاركة المعلمين دورياً في هذه األعمال ،وإخراج النتيجة النهائية لجميع الطالب

 الواجبات التعليمية :  .5
 دقيقة(. 45حصة( تعليمية أسبوعيا على األقل مدة كل منها ) 28) تقديم ما ال يقل عنيلتزم المعلم ب -

يلتزم المعلم باعطاء حصص احتياط اذا طلب منه مع استغالل حصة االحتياط لمصلحة الطالب، وال يحق للمعلم االعتذار  -

 سباب. صة االحتياط مهما كانت األعن ح

 االلتزام بحضور جميع اجتماعات المدرسين والدورات والمحاضرات والندوات واألنشطة العامة التي تنظمها المدرسة  -

 . س تقوية ضمن ساعات عمله المقررة إذا ما تم تكليفه بذلكال يحق للمعلم االعتذار عن اعطاء درو -

 ر األسبوعية والشهرية . االلتزام بمقابالت أولياء األمو -

 واجبات أخرى:  .6
 ومراقبة الباصات وفقا لما تراه ادارة المدرسة . الساحاتااللتزام بالمناوبة في  -

 الجدد وتصحيحها . للطلبةيلتزم المعلم بتحضير أسئلة امتحانات القبول  -

 واالنتماءاألنظمة المدرسية  .7

و بالطالب أو بأولياء ألمعمول بها في المدرسة سواء كانت متعلقة به نظمة ام باحترام القوانين واللوائح واأليلتزم المعل -

ن يدافع عن المدرسة وسياستها وقوانينها أمام أي طرف ثالث وتفادي أي مالحظة يمكن أمور، وفي جميع الحاالت يجب عليه األ

بين المعلم والطالب أو المعلم وأولياء  وأذا حصل أي خالف في الرأي بين المعلم والمدرسة إتأويلها على أنها انتقاد للمدرسة و

دارة المدرسة في كل إلى إدارة المدرسة لبحث الخالف باستعمال الطرق المناسبة  والرجوع إلى إاالمور فعليه االحتكام 

 األحوال.

ال إها يالت عليبالنسبة للمناهج فهي معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، فعلى المعلم االلتزام بها وعدم ادخال أي تعد -

 . اإلدارة، وبما يوائم مصلحة الطالببموافقة 

أما بالنسبة لالمتحانات وطرق التقييم ووضع االسئلة والتقارير فهي مقدرة من قبل االدارة، فعلى المعلم تحضير االسئلة  -

 بما في ذلك االختبارات على المنصات الرقميةوعرضها على االدارة، قبل توزيعها على الطالب. 

 شترط في المعلم أن يكون ملتزماً بالعادات والتقاليد في مالبسه.ي -

 تمنع االجازات االضطرارية خالل الدوام الرسمي منعا باتا ومهما كانت االسباب. -

 مغادرة الدولة أثناء سريان العقد دون موافقة االدارة.  - لطرف الثانيا -للمعلم ال يجوز  -

 لمدرسة من قبل معلميها إال بإشراف المدرسة.لبة اباتا إعطاء دروس خصوصية  لط يمنع منعا -

 يمنع إقامة عالقات مع أولياء األمور والطلبة أو قبول هدايا منهم. -

 و التصريح للطالب بالعالمة قبل رصدها على الشهادة.أيمنع تعديل العالمة أو إعادة أي امتحان  -

 ل بها في المدرسة وال يزيد عليها.يجب على المعلم االلتزام بتطبيق الئحة العقاب والثواب المعمو -

طبقا لسياسات ( 3سياسة حماية الطفل رقم )تنفيذ وكل لوائح ونظم دائرة التعليم والمعرفة و المدرسةيلتزم المعلم بتعليمات  -

 عدم استخدام أسلوب الضرب، الكالم البذيء، التميز بين الطلبة، العنصرية.والمدارس الخاصة، 

 .شخصية سبابألتحرك داخل الفصل الدراسي الهاتف الم استخداميمنع  -

 يمنع لبس الكعب العالي أو الشبشب للمعلمات. -

 أي التزامات أخرى ذات صلة بالعمل تقررها اإلدارة. -
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 ي واألخالقي الميثاق المهن .8

 ان واحترام قوانين المدرسة قيعتبر المعلم القدوة الحسنة لطالبه، لذا فانه يتوجب عليه العمل بات -

 مشاعراالسالمية وتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة والهوية الوطنية.احترام ال -

 االلتزام بما هو متعارف عليه بالنسبة للملبس والمظهر والمسلك.  -

 ن يكيف سلوكه بشكل ال يتعارض معها. أن يراعي الظروف في القيم والتقاليد وأعلى المعلم  -

 ولياء األمور واإلدارة.ال يعرض نفسه لموقف وساطة بين أأعلى المعلم  -

 ال يدخل نفسه في األمور اإلدارية. أعلى المعلم  -

       نه يمنع التدخين في المدرسة منعا باتا.إالتدخين ضار بالصحة العامة ومن منطلق " ال ضرر وال ضرار" ف -

 التعيين شروط
ت المدارس الخاصة والتي تقضي بتوافر ( من دليل سياسا 26تتبع للمدرسة في سياستها سياسة دائرة التعليم والمعرفة ) 

 .عند توظيف المعلمين الشروط والمؤهالت الموضحة أدناه

 ( سياسة الترخيص والمؤهالت:  26السايسة ) 
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 الوظيفة هذه لشغل المرشح بالموظف وقسم متعلق بالوظيفة متعلققسم  ؛قسمين إلى ينيبالتع المتعلقة الشروط تنقسم

 :وظيفةبال المتعلقة الشروط

 المدرسة )حسب السياسة(  في معتمدة تكون أن -
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 شاغرة الوظيفة تكون أن -
 

 :بالموظف المتعلقة الشروط

 والسلوك السيرة حسن يكون أن -
 . للوظيفة الصحية لياقته تثبت أن -
 .الوظائف توصيف وتصنيف لنظام وفقا الوظيفة في للتعيين الالزم العلمي المؤهل على حاصال يكون أن -
 ل ترشيحة من دائرة التعليم والمعرفة.أن يتم قبو -
 .المباشرة تاريخ من تبدأ أشهر، ستة لمدة اختبار لفترة مرة ألول المعيّن يخضع الموظف -
 إنهاء أو الوظيفة في بتثبيته إما االختبار، والتوصية مدة خالل الوظيفي الموظف وسلوك أداء بتقييم مدير المدرسة  يقوم -

 .للوظيفة صالحيته عدم ثبت إذا مدة االختبار انتهاء من اإلدارة قبل الخدمة اءإنه قرار يصدر أن على خدمته،
 .المدرسة لدى المستمرة الموظف خدمة مدة ضمن االختبار مدة تدخل -

 للتعيين : المطلوبة المستندات

 :وهي التعيين تإجراءا الستكمال الالزمة المستندات بعض توفير منه الطلب يتم وظيفة أي على المرشح الموظف قبول عند

 السيرة الذاتية  .1
 المفعول  ساري السفر نسخة من جواز .2
 قامة سارية المفعول نسخة من اإل .3
 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول  .4
 شهور من تاريخ االصدار(   3) صالحة لمدة  الحالة الجنائية من داخل الدولة أو من من خارج الدولة .5
 ( صورة شخصية 2عدد ) .6
 مصدقة حسب األصول ميةالعل المؤهالت .7
 معادلة الشهادات األكاديمية حسب األصول .8
 صول العملية مصدقة حسب األ الخبرات .9
 على ذويهم نالكفيل وصورة من زواج سفر الزوج لمن ه من ممانعة عدم كتاب .10
 الحاصل عليها الموظف ذات الشأن نسخة من الدروات .11

 عامة :  مفاهيم

 التوظيف عقد

 الموظف يتسلم باللغة العربية نسختين من وذلك دارة المدرسةإ قبل وموحدا لجميع العاملين من معتمد للتوظيف عقداً  إعداد يتم

 .منها نسخة المعني

 :التوظيف عقد لنفاذ األساسية الشروط

 يةالطب االختبارات والفحوصات بنجاح لجميع المرشح اجتياز بعد إال نافذاً، الطرفين من توقيعه بعد التوظيف عقد يعتبر ال -
 .التوظيف بعقد المبينة األخرى الشروط والمستندات واستيفائه التعيين مسوغات كافة تقديمو
 الحصر:  وليس المثال سبيل على شامالً ذلك الالزمة، الموافقات جميع على الحصول بعد إال نافذاً  التوظيف عقد يعتبر ال -

 من مرضية نتائج والحصول علىأشهر،  ستةاإلختبار والمقدرة ب اجتياز فترة ، الموافقة من دائرة التعليم والمعرفة قرار صدور
 ومؤهالته العلمية السابقة بخبراته الخاصة الشهادات أصول وتقديم المدرسة، قبل من الطبي المعتمد للفحص اجتيازه اإلدارة،

ً  منه طلب )إذا ومعادلته وتصديقها والدراسية  المختصة، الجهات موافقات على والحصول واألصول المرعية، للقواعد ذلك( وفقا
 .المدرسة تحدده الذي التاريخ أو العقد، إبرام تاريخ دارة المدرسة منإالفترة المحددة من  خالل العمل ومباشرته

 شروط من بأي للتعيين المرشح أخلّ  إذا تعويض، وبدون كتابي إنذار دون فوراً  الخدمة وتنهى تلقائياً  التوظيف عقد يفسخ -
 عدم مع سليمة، غير للجهة قدمها التي والشهادات الوثائق كانت أو مزورة قدمها التي المعلومات أن ثبوت ذلك في بما العقد،

 .الجنائية بالمسؤولية اإلخالل
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 العمل مباشرة

 بالرات احتساب يتم اإلخطار هذا على وبناء المدرسة لدى الموظف عمل مباشرة تاريخ عن لإلبالغ دارةاإل به تقوم إجراء وهو

 .المباشرة تاريخ من

 االجراء الذاتي 

 له المخصصة الوظيفة مسمى مثل الموظف عن أساسية معلومات تتضمن للمدرسة من تصدر وثيقة عن عبارة االجراء الذاتي:

 المدرسة لدى الذاتية إجراء وجود على ويترتب األساسي، الراتب إلى إضافة الوظيفية والدرجة الملف ورقم التعيين وتاريخ

 . له بتقديمها المدرسة تقوم التي أو الموظف يطلبها التي المعامالت جميع فيذتن

 الملف

 لها امرجع يكون كي به الخاصة األوراق به تودع ملف تقوم اإلدارة بفتح المدرسة في وظيفته واجبات تأدية الموظف بدء مع

 الوثائق على يحتوي كما بشؤونه الوظيفية لقيتع ما يضم الذي الوعاء هو الموظف فملف ،الموظف بشؤون يتعلق ما كل في

 ترقم أن ويجب  به المتعلقة والمالحظات عنه المقدمة السنوية والتقارير بوظيفته والمتصلة به الخاصة والمعلومات والبيانات

 لملفا هذا أن كما الوظيفي للموظف الرقم الملف يحمل وان الملف داخل ومضمونه مستند كل رقم ويثبت الملف مستندات

 :يلي ما يراعى االحوال كل وفي ،االختصاص ذوي إال محتواه على يطلع وال بسرية يعامل

 للجهات إال بالمدرسة معلوماته سجالت أو للموظف الشخصي الملف على اإلطالع أو استنساخ شخص أو جهة ألي يجوز ال -
ً  قانوناً، لهم المصرح األشخاص أو  مدير من مسبق بإذن أو الشأن، هذا في النافذة راءاتواإلج والسياسات والنظم للقوانين وفقا

 .المدرسة
 بالعمل العالقة ذات أو الشخصية والمعلومات والوثائق المستندات من أي استنساخ نفسه الموظف من كتابية بموافقة يجوز -

ً   المدرسة على مسؤولية أي وبدون الالزم، بالقدر يحددها التي للجهة به الخاصة  واإلجراءات والسياسات النظمو للقوانين وفقا
 .بها المعمول النافذة

ً  بالمدرسة معلوماته وسجالت الموظف ملف يعتبر -  .للمدرسة ملكا
 سنتين عن تقل ال لمدة خدمته انتهاء بعد خدمته بملف أو الكترونياً  بالموظف الخاصة بالمعلومات باالحتفاظ المدرسة تقوم -

 الوظيفي التوصيف

 :العرض هذه ويتضمن للمدرسة موظفي لجميع الوظيفي للوصف عرض ديمبتق المدرسة إدارة تتولى

 .عمله بنشاط المتعلقة واألعمال وظيفته عن والدقيقة الكاملة والمعلومات البيانات -
 بشغلها سيقوم التي الوظيفة وواجبات مسمى -
 درجة الوظيفة -

 متطلبات ومؤهالت الوظيفة -

 الموظف المدرسية الداخلية بطاقة 
، عليه االلتزام بإظهارها اإلدراة من قبل وذلك عمله ولجهة له تعريف بمثابة تكون تعريف  بطاقة بللمدرسة وظفم سيصدر لكل

 .على الدوام داخل الحرم المدرسي

 اإلقامات وبطاقات العمل 

 عمال بقوانين العمل المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة :ـ 

 ما بالنسبة للمدرسات فيتم استخراج بطاقة عمل على ذويهم. أ ،عاقد معهم على كفالة المدرسةقامة المعلمين المتإيجب أن تكون  -

 المعلم. نفقة ما عدا رسوم تصديق الشهادة العلمية على ،تكاليف / استخراج بطاقة العمل من قبل المدرسة -

 تكاليف تجديد  بطاقة العمل تدفع من قبل المدرسة -

 وتصديق عقد العمل من وزارة العمل فهي على حساب المدرسة.تكاليف البطاقة ورسوم اإلقامة  -

  .خارج الوقت المحدد لالستقاالت واالستقالةأ دون أشعار تكاليف إلغاء اإلقامة وبطاقة العمل على المعلم في حال ترك المدرسة -
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 :البطاقة الستخراج المطلوبة المستندات

 لتعليم والمعرفة صورة من خطاب الموافقة على التعيين من قبل دائرة ا .1
 للموظف شخصية صورة .2
 السفرساري المفعول  جواز صورة .3
 سارية المفعول   اإلقامة صورة .4
 صورة من الهوية  .5

 البصمة نظام

 .الموظفين لكافة العمل بطاقة باستخدام أو البصمة طريق عن للموظف واالنصراف الحضور بيانات بتخزين يقوم جهاز

 النظام مهام

 البصمة أجهزة في توزيعها ثم (Serverخادم ) في دخالهاوإ للموظف البصمة ضبط

 الرسمي األسبوعيالدوام  أوقات

 الوظيفة صباحا ظهرا

 اإلداري   7:30 3:30

3:00 

3:30 

7:00 

7:30 
 المعلم 

ي ل فيتوجب على معلمات رياض األطفال المناوبة بعد الدوام الرسمي لمراقبة األطفال وانتظار أولياء أمورهم حتى آخر طف -
 القسم.

تحتاج المدرسة في بعض األحيان الى الدوام في الفترات المسائية لمقابلة أولياء االمور أو االجتماعات الدورية أو حضور  -
 الدورات التدريبية أو االشراف على االنشطة المدرسية، فيجب على المعلم المشاركة عند اعالمه بها.

عن طريق نظام البصمة المطبق في المدرسة ه ضبط الدوام والمحاسبة عليسيخضع الدوام لقانون العمل والعمال وسيتم  -
 .الخاص بالمدرسة( HRالموارد البشرية )والمتصل بنظام الرواتب في برنامج 

 تقتضية المصلحة العامة. قد يتطلب العمل بالنسبة لإلداريين دوام مسائي أو أيام السبت أو حسب ما -
 ريبية ال ينطبق عليها بند الساعات اإلضافية، فهي من مهام المعلم.دوام المعلمين أثناء الدورات التد -

  من كل أسبوع والسبت الجمعة يومي: األسبوعية اإلجازة

 والعالوات الراتب

 .أخرى( –بدل مواصالت  –)بدل سكن  التكميلية والعالوة األساسي الراتب هما فقط عنصرين من الراتب جدول يتكون - 

ً  الراتب  : نللموظفي موحد لجدول األساسي وفقا

 والموارد البشرية بحسب لوائح وزارة التوطيناألساسي موحد  الراتب بالنسبة لإلدارة والمعلمين يكون مربوط -
  بحسب تقدير اإلدارة  درهم 2000درهم وحد أعلى  600والمستخدمين يكون الراتب األساسي بحد أدنى  للعمالبالنسبة  -

 
 كما هو محدد في األعلى  التكميلية العالوة تُمنح األساسي، الراتب إلى باإلضافة :التكميلية العالوة

 لية في العقد الموقع مع الموظف.يج العالوة التكمادرايتم  -
  :يلي ما التكميلية العالوة وتغطي -
 .المسمى الوظيفيللموظفين على  الخدمة أثناء واالمتيازات والبدالت العالوات كافة -
 استمرار يتم والتي وبدال خصم األبناء والخبرة واألقدمية في المدرسة، العالوات الدورية على ةالتكميلي العالوة تشمل ال -
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 استحقاقها شروط بحسب صرفها
 . يةالبنكاإليداع في الحسابات  تصرف الرواتب شهريا عن طريق -

يخ مباشرة العمل وتحسب ن رواتبهم الشهرية تصرف من تارإالمدرسون الجدد الذين يتم التعاقد معهم في وقت متأخر ف -

ومكافأة نهاية الخدمة بشكل نسبي عن فترة عملهم في المدرسة من السنة الدراسية وحسب قوانين وزارة  رواتبهم للصيف،

 . التوطين والموارد البشرية

حاقهم يخ التالمدرسون القدامى الذين يتأخرون عن االلتحاق بالعمل عن تاريخ بدء العام الدراسي يتقاضون رواتبهم منذ تار -
من الراتب الشهري اإلجمالي، حسب قوانين وزارة التربية والتعليم ودائرة  1/30بالعمل ويكون الخصم عن كل يوم غياب بنسبة 

 . ، ووزارة التوطين والموارد البشريةالتعليم والمعرفة

 الراتب : تعديل 
 راتبه تدرج لسجل وبالنظر أومرؤوسيه، مالئهبز مقارنة وضعه لتصحيح الموظف راتب بتعديل توصي أن المدرسة إلدارة

 :التالية األحوال في وذلك سابقاً،

 .بعد توصية مدير المدرسة مجلس اإلدارةعتماد ا .1
 .للدرجة المعتمد األدنى الحد من أقل - قصد ودون بالخطأ - األساسي الراتب مستوى كان إذا .2
 درجة بتعديل القيام إلى أهميتها في ترقى ال ولكنها أخرى، فةوظي أو وظيفته، نفس في إضافية بمسؤوليات الموظف ُكلف إذا .3

 .للوظيفة المعتمد الوظيفي الوصف إلى استنادا به، المعمول الوظائف تقييم نظام خالل من الوظيفة
 ربكثي أقل الموظف راتب مستوى وكان العمل بسوق النادرة أو الحاكمة الوظائف من الموظف يشغلها التي الوظيفة كانت إذا .4

 يمكن ال وبشكل المماثلة، الجهات أو رس الخاصةابالمد بالمدرسة أو الحالية الرواتب متوسطات مستوى عن واضح( )بشكل
 .تعليله
ً  )ممتاز(وبتقدير منتظمة بصفة متميزاً  الموظف أداء مستوى كان إذا .5  .سنويين تقريرين آلخر وفقا

 الراتب تعديل عالوة مقدار: 
 على للموظف، الشهري الشامل الراتب من( %10) ال تتجاوز و %10 - %5تقدر ما بين   بنسبة الراتب تعديل عالوة تُمنح

 .الحالية درجته لمربوط األقصى الحد التعديل بعد الشامل الموظف راتب يجاوز أالا 

 الراتب تعديل عالوة تنفيذ تاريخ: 
 .سابق تاريخ على رجعي بأثر رده يجوز وال ،مجلس اإلدارةمن  القرار صدور تاريخ من الراتب تعديل تنفيذ يتم

 الدورية والعالوة الراتب تعديل عالوة: 
ً  مواعيدها، في الدورية العالوة في حقه مع راتب تعديل عالوة على الموظف حصول يتعارض ال  والمعايير لألسس وفقا

 .الشأن هذا في المقررة

 العالوات

 جدول العالوات

 قيمة العالوة بالدرهم المسمى

 **** وة بدل خصم لإلبناءعال

 50.00  عن كل سنة عالوة خبرة داخل الدولة

 الدورية العالوة

 درسة حق تقريرصرف العالوات الدورية أو حجبها وذلك حسب الموازنة المالية للسنة الدراسية.للم -
 ل من قبل إدارة المدرسة هذا البديستحق الموظفون الذين لديهم خبرات قبل التحاقهم بالمدرسة ببدل خبرات سابقة ويحدد  -
 دارة المدرسةإيستحق الموظفون بدل خدمة داخل المدرسة تحتسب من تاريخ التحاقهم بالمدرسة ويحدد هذا البدل من قبل  -
 حالة من العام الدراسي في األول في الدورية المدرسة للعالوة وظائف بموازنة المعتمدة الوظائف شاغلوا الموظفون يستحق -

 السياسات بهذه الواردة وطللشر استيفائهم
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 .تعيينه تاريخ نم سنتينمدة  المستمرة الخدمة في الموظف يمضي أن -
  لخدمته تطبق العالوة على الموظف في بداية العام الدراسي الثالث -
 .األقل على )جيد( بدرجة الموظف ألداء العام التقييم يكون أن -
 من العالوة الدورية حسب التالي: الموظف يُحرم -

  )أقل من جيد ( بدرجةيكون أداؤه ضمن تقرير التقييم  ذيال  -
 .مؤقتة مهام إلنجاز أو مقطوعة أو يومية برواتب المعينون الموظفون -
 .جزئي بدوام الموظفون -
 .مقطوعة بمكافآت أو/و خاصة بعقود المستخدمون األفراد أو الموظفون -
  .الدورية العالوة من الحرمان جزاء عليهم الموقع الموظفون -
 .تدخل هذه العالوة في العقد المبرم بين الطرفين بل تحفظ للمعلم في سجل العالوات وال -

 :الدورية العالوة حجب

لتطبيق العالوة يجب على الموظف اإللتزام بالدوام الرسمي والحضور واإلنصراف واإللتزام باألعمال والواجبات التي يتم  .1
 تكليفة بها من قبل اإلدارة، والتميز في العطاء.

 تقيم و تعطى أو تحجب هذة العالوة شهريا على حسب البند السابق. .2
  التأديبية الجزاءات من جزاء عليه وقع الذي الموظف عن الدورية العالوة تُحجب .3

 ة المعلم / الموظف المثالي أمكاف   -

ن معلمين أو موظفي المدرسة، البشرية العاملة سواء م في إطار السعي لتطوير أساليب العمل ورفع مستوى جودة وكفاءة القوى
كإحدى الوسائل لتحفيز  الموظف المثاليتنفيذ مشروع  في  2020/2021ستقوم المدرسة اعتبارا من هذا العام الدراسي 

 :وتمثل أهداف المشروع ما يلي ، وذلك خالل كل فصل دراسي،الكفاءة لديه الموظف ورفع مستوى
 الموظف تحفيز 
 العمل خلق روح المنافسة الشريفة في 
 عام رفع مستوى الكفاءة واألداء بشكل 
 رفع مستوى الشعور باالنتماء الوظيفي 
 واالبتكار الحث على التطوير والتجديد 
 تفعيل مبدأ الثواب والعقاب 
 والتقييم المستمر الشعور بفعالية الرقابة والمتابعة 

 معايير الموظف المثالي 
 مل.الع في وطاقاته مواهبه كل يضع الذي الموظف هو -
 الفريق. بروح /يعمليتمتع أن -
 عليه. حريصا عمله في ملتزما يكون أن -
 عمله مهام ضمن تكن لم لو حتى له الموكلة المهام يرفض وال به المكلف العمل على يتكبر ال الذي الموظف هو -
 مشكالتهم. ويحل زمالئه يساعد -
 حترام.واال المودة على معهم عالقته وتقوم ومسئوليه زمالئه مع التعامل حسن -
 الجميع. عن تبعده المزاجية أن حيث مزاجيا يكون وأال الجميع وتقدير باحترام يحظ أن -
 الرسمي. الدوام بمواعيد االلتزام -

 عمله. عن يتقاعس ال الذي النشيط الموظف هو -
 المشكالت. فوق يسمو أن -
 الجديدة. المعطيات تتطلبها معينة تطويرنقاط على قادرا يكون نأو المدرسة برنامج ضمن لعمله منهجية بوضع يتسم أن -
 ثانيا.  عمله وأهداف أوال نفسه مع املتزم اشخص يكون أن -
 معها. والتكيف اإلدارة علوم في الحديثة األساليب لفالتآل على القادر الموظف هو -
 العمل. مجال في تطبيقها على والقدرة الحديثة التكنولوجية الوسائل مع التعامل يستطيع الذي الموظف هو -
 .األوحد أنه بادعاء اآلخرين وانتقاد التنظير يجيد ااستعراضي اموظف يكون أال -
 الحقائق. على والقفز التمثيل فن عن مبتعدا يكون أن -
 مسؤوليه يتجاوز وأال وظيفته مهام تأدية في اإلداري التسلسل يتبع أن -
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 ضوابط اختيار الموظف المثالي 
 يبية خالل السنة التي رشح بهاأدأن ال يكون المرشح قد حصل على عقوبة ت -
  أن ال يقل تقويم أداء المرشح للعام المنصرم عن ممتاز -
  م ترشيحه في السنة أكثر من مرتينأن ال يت -
 أن يتم اختيار موظف واحد فقط خالل الفصل الدراسي -

  آلية اختيار الموظف المثالي

اد المجتمع أفرفي نفس  الطيب األثرضمن الفئة التي تبني من اإلدارة  من قبليتم اختيار الموظف المثالي بآلية التصويت  -
 إلى حسن العالقة مع رئيسه وزمالئه وسيكون هذا الترشيح وفقا للنسب و المعايير التالية:  المدرسي،

 من خالل اللجنة )يتم تشكيلها برئاسة مدير المدرسة(.  % 70 -
 صوت زمالئه في العمل  % 10 -
 صوت مجلس اتحاد الطلبة % 10 -
 األمهاتصوت مجلس  % 10 -
 تستحق لجميع الموظفين في كافة الدرجات . -
 .ال تدخل هذه الحوافز في العقد المبرم بين الطرفين بل تحفظ للموظف في سجل الحوافز -

 آلية تكريم الموظف المثالي

 توجية كتاب شكر للموظف المعني. -
 عية في الراتب.مكافأة مالية تحدد في بداية كل عام مع امكانية منحة زيادة تشجي -
في لوحات االعالنات في المدرسة أو من خالل موقع المدرسة  المثالي الفائز من خالل نشر صورتهتعميم اسم الموظف  -

 األلكتروني.
 توزيع الجوائز والدروع في احتفاالت المدرسة السنوية. -

 درات من دائرة التعليم والمعرفة ومؤسساتحسب ما يرد من مباتمثيل المدرسة في التنافس على التميز في األداء والشفافية ) -
 المجتمع المحلي( 

 
 التقدير درجة التقييم مقدار المكافأة المالية

 ممتاز 90-100 درهم 1500

 جيد جدا 80-89 درهم 1000

 جيد 70-79 درهم 500

 عالوة تعديل رتب
 السنوي المقدم عنه. وبناءا على التقريربمقدار تميزة وعطائة  للموظف تعديل راتب  عالوة تمنح

 :التعديل شروط

 سنوي عن أداء المعلم/الموظف. يريتم عمل تقر -
 .السابقة السنة عن جيدأقل من  بدرجة كفاءة تقرير على الحاصل الموظف تعديل راتب يجوز ال -
 .التأديبي الجزاء صالحية فترة أثناء تأديبي جزاء عليه الموقع الموظف تعديل راتب في ينظر ال -
 .هذه العالوة في العقد المبرم بين الطرفين بل تحفظ للموظف في سجل العالواتال تدخل  -

 :التعديل معايير
 استناداً و المدرسة، مدير توصية على بناءو على رئيس مجلس اإلدارة، لتعديل الراتب المرشح باختيار التوصية عرض يتم -

 .والوظيفية الشخصية وقدراته ومؤهالته أدائه سجل ضوء في لتعديل الراتب المرشح تقارير إلى
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 التعديل: عالوة مقدار

 التقدير درجة التقييم مقدار عالوة التعديل     

 ممتاز 100-90 15%

 جيد جدا 89-80 10%
 جيد 79-70 5%

 الكفاءة تقارير

ً  العمل في وأدائه سلوكه عن سنوي تقرير موظف كل عن يقدم .1  الالئحة دهاتحد التي والمواعيد واإلجراءات لألحوال وفقا
 .التنفيذية

 مع يتناسب بما التقييم درجات لمختلف المخصصة النسب وتحديد الكفاءة تقارير وعناصر معايير المدرسة بتحديد تقوم .2
 العناصر حول إرشادات وتتضمن التقييم، إجراء وكيفية ومواعيد أسس تبين لوائح بإعداد وتقوم لديها، الموجودة الوظائف نوعية
مجلس  على والنماذج اللوائح عرض يتم أن على الكفاءة لتقرير محددة نماذج بإصدار تقوم كما إجرائه، عند اتهامراع يجب التي

 .العتمادها اإلدارة
ً  الكفاءة بتقارير الخاصة والنماذج اللوائح المدرسة بمراجعة تقوم .3  .ذلك األمر اقتضى متى تطويرها في للنظر سنويا
 الرموز أو األرقام أو التعبيرات لهذه المرادف بيان يتم أن على رمزية أو رقمية بدرجات أو بتعبيرات التقييم درجات تصنف .4
 .أقل من مرضي أو مرضي أو جيد أو جداً  جيد أو ممتاز درجات من يقابلها لما
 وفقاً  ريرالتق هذا من كتابة يتظلم أن وللموظف ينيبه، من المدرسة أو مدير من اعتماده بعد السنوي بالتقرير الموظف يبلغ .5

 .التنفيذية الالئحة تحددها التي والمواعيد واإلجراءات للقواعد
 اعتماد لتقرير. بعد له تستحق دورية عالوة أول من أقل من مرضي بدرجة تقرير عنه يقدم الذي الموظف يحرم .6
 اإلجراءات التخاذ مجلس المدرسةعلى أقل من مرضي بدرجة متتاليان تقريران عنه يقدم الذي الموظف اإلدارة حالة تعرض .7

 .بشأنه والتي قد تصل إلى إنهاء الخدمات المناسبة

 :للموظف الشخصية المعلومات توثيق

 :والعلمية الدراسية الشهادات

 التعاقد، عند والعلمية الدراسية السابقة، ومؤهالته العملية بخبراته خاصة شهادات من للتعيين المرشح يقدمه بما إال يعتد ال -
 .المدرسة لدى ومعتمدة مقبولة تكون أن على
 كان ولو ذلك، بخالف أخرى أومستندات مؤهالت أو شهادات أية بموجب بمعاملته المطالبة بعد فيما للموظف يحق وال -

ً  تاريخها  .التوظيف عقد إبرام تاريخ على سابقا
 ومعادلتها، وتصديقها والدراسية لميةالع السابقة ومؤهالته بخبراته الخاصة الشهادات أصول تقديم للتعديل المرشح على ينبغي -
ً  ذلك، منه طلب إذا  خدمته، لحفظها بملف األصل طبق بخاتم مختومة عنها بنسخة المدرسة تحتفظ أن على لألصول المتبعة، وفقا
 .بعد فيما أصولها إليه تُعاد أن على

 :للموظفين واإلقامة العمل تصاريح

 وهم المستحقين، األسرة وأفراد للموظفين واإلقامة العمل تأشيرات / تصاريح وتجديد إصدار مصاريف المدرسة تتحمل -
 والعمل تصاريح الدخول الستخراج المطلوبة المصروفات كافة ذلك أوالد ويشمل 3 أقصى بحد المعالين وأوالده الزوجة

 .اإلقامة وخالفه وتأشيرات

 التأمين الصحي :
 وثالثة من )أو إحدى الشركات المعتمدة داخل أبوظبي( للمعلم و زوجته تلتزم المدرسة بإجراء تأمين صحي لدى شركة ضمان

 بنائه. أ

التكفل بإصدار عملها  جهةعلى ، فإن أكاديمية ياس معفاة من ذلك حيث يتوجب خرآفي حالة عمل زوجة الموظف في مكان 

 كس ذلك يتخذ اإلجراء المتبع.ويقر الموظف بكتاب رسمي بعدم عمل الزوجة وفي حالة ثبوت ع ،لها صحيالضمان البطاقة 

إذا ما قدمت طلبا رسميا بذلك إلى  - والد والزوجدون األ - تأمين صحي لها بإصدار بطاقةفالمدرسة تلتزم  ،نثىما الموظفة األأ

 . مكتب المدير
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 بناء العاملين في المدرسة الخصومات أل

 يرالمدبق الخصم إال بعد اعتماد اإلستمارة الخاصة بالخصم من ال يط -

والماملين وقد من الرسوم الدراسية للمدرسين  %25تمنح المدرسة تخفيضا عن أبناء المعلم المسجلين في المدرسة بنسبة  -

 .حسب أداء وفترة خدمة الموظف، بناء على ترشيح وتزكية مدير المدرسة %35تصل إلى نسبة 

 مدير المدرسة.أبناء فقط، وما زاد عن ذلك فتقديره يرجع إلى  3على  يطبق هذا الخصم -

 تتحمل المدرسة جميع الفروقات الناتجة عن تطبيق القانون للعام الدراسي  -

 يطبق الخصم على الكتب ال -

 المواصالت  خدمة يطبق الخصم على ال -
  الزي المدرسييطبق الخصم على  ال -
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 المدرسةفي بناء العاملين ألاستمارة خصم 

 (        / )         لعام الدراسيا

 -------------------------------وم والتاريخ : الي

 بيانات الموظف

  االسم 

  الوظيفية 

  التعيين  تاريخ

في  عدد سنوات الخدمة

  المدرسة

 

 الرجاء الموافقة على تطبيق اجراءات الخصم  على : 

 لالستخدام الرسمي بيانات األبناء م 

 مالحظات  قيمة الخصم  الصف  الجنس  االسم 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

                                                                

 التوقيــــع :      ............................                                                                 
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  الموظف على مدرسةال توقعها التي التأديبية الجزاءات

 التنبه الشفهي .1
 . التنبيه الكتابي2
 .اإلنذار. 3
 .الدورية العالوة من الحرمان .4

 )وذلك تبعا لوزن المخالفة وتأثيرها على المجتمع المدرسي(

  (بما في ذلك التعلم عن بعد)العمل عن روالتأخ التغيب

 .غياب اليوميو/أو سجل مشرف الحضور وال يعتمد نظام البصمة في حساب التوقيت -
صباحا التخاذ االجراءات الالزمة لتأمين أعمال  7:30دارة قبل الساعة لظروف طارئة على المعلم ابالغ اإلفي حالة الغياب  -

 دارة باألعذار .ذا لم تقتنع اإلإالطالب، وتخصم أيام الغياب 
ر ذا لم يتقدم بهذا التقريإختوما منها، وسباب صحية أن يقدم تقريرا طبيا صادرا من هيئة الصحة ومعلى المعلم المتغيب أل -

 . تغيبا دون عذريعتبر 
دارة وفي حال حصول الغياب ألسباب عارضة وغير مقنعة إلزة األسبوعية بيوم أو بعدها بيوم، الغياب قبل اإلجا ال يقبل عذر -

 يام حسب قانون العمل والعمال.أراتب الشهري ثالثة المن تم تطبيق مبدأ الخصم المدرسة ي
 غير مدفوعمرات تأخير غياب يوم واحد  3ي حالة التأخير عن الدوام الرسمي صباحا، تحسب عن كل ف -
( أيام متتالية دون عذر مقبول من الطرف األول يحتفظ 7ولمدة ) داخل المدرسة االعتيادية في حالة انقطاع المعلم عن العمل  -

يام التي راتبه عن األ ويحرم المعلم من جميع مستحقاته باستثناء الطرف االول بالحق في اعتبار العقد ملغيا من تاريخ التغيب
 عمل بها 

 اتبدون رالتغيب عن العمل أثناء الدوام الرسمي بسبب السفر االضطراري المقنع خارج الدولة يكون على حساب المعلم وب -

 التظلم:  - 

وهذا ال يعني عدم إعطائه الحق في  .حق التظلم يم األداء المعد عنهيللموظف الحاصل على تقدير بدرجة )غير مرضي( في تق -

التظلم في تقديرات التقويم األخرى وبالتالي فـإن الحاالت التي يحصل فـيها الموظف علـى تقدير بدرجـة مرضي فما فـوق ولديه 

مثل أي  مثله في ذلك الـدواعي والمبررات وما يثبت أحقيته لتقدير أعلى مما حصل عليه ورغب في التظلم من ذلك، فله حق التظلم

 حق من الحقوق التي رتبها له النظام.

إذا كان االستئناف يتعلق بأحد أعضاء اللجنة أو مدير شئون الموظفين أوفي حالة مناقشة حالة موظف يكون رئيسه الذي أعد  -
 .عنه التقرير أحد أعضاء اللجنة فيستبدل ذلك العضو بغيره بشكل مؤقت

وعلى  ،اء الوظيفي وبالتالي وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتمادهمبدأ علنية تقويم األديطبق  -

، وفي حالة عدم إطالع الموظف على تقويم أدائه الوظيفي فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية تضع معد بذلك هالرئيس المباشر تزويد

 الحالة حق التظلم. وللموظف في هذهالتقويم تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي 

أعلى مرتبة من رئيس لجنة التظلمات وأعضائها فيشكل رئيس مجلس اإلدارة لجنة ين المطلوب مناقشته و إذا كان أحد الرؤساء المعني -

 خاصة تكون مراتب أعضائها أعلى من مرتبة الموظف المراد مناقشته.

يتم عرض  والتعاون معها في تزويدها بالمعلومات الالزمة،اللجنة  في حالة امتناع أحد الرؤساء المعنيين عن الحضور أمام -
 وقراره نهائي في هذا الجانب. المديرالحالة على 

ه وجوانب القصور )إن وجدت(، إذ أن ة نظر المسؤولين حول أدائه وسلوكيتم إطالع الموظـف على تقويم أدائه وإحاطته بوجه -
ى مستوى معين ولن يتحقق ذلك ما لم يعرف الموظف تقويم المشرفين عليه االرتقاء بأداء الموظف إل أحد أهداف تقويم األداء

 ألدائه وسلوكه، وإيضاح السلبيات واإليجابيات التي يظهرها ذلك التقويم.

 اإلجازات

 ومدتها: اإلجازات يوضح جدول 

بالمدرسة  للموظفين ررةالمق الرسمية العطالت تكونواجبة و اإلجازات الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة -1
ً  كامل براتب  :يلي لما وفقا
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 العطل الرسمية عدد اإليام التاريخ

 رأس السنة الميالدية 1 يناير 1  

 يوم عرفة 1 ذوالحجة 9

 عيد األضحى 3 ذو الحجة 10

 رأس السنة الهجرية 1 محرم 1

 المولد النبوي 1 ربيع األول 12

 يوم الشهيد 1 نوفمبر  30

 اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2 ديسمبر 2و1

 عيد الفطر 5 - 4 رمضان 29

 العطالت التي تقرها الوزارة والجهات الحكومية

 اإلجازات األخرى:

 اإلجازات األخرى يامعدد األ مالحظات

لم/اإلداري في المدرسة لإلجازة الصيفية بأجر مدفوع عن كل سنة أو ما يعادل يستحق المع 

 ستة أيام عن كل شهر بشرط أال تقل مدة خدمته الفعلية في السنة األولى عن ستة أشهر.

تحتسب أيام األجازة السنوية للعاملين في المدرسة في نهاية العام الدراسي بدءا من تاريخ 

 المباشرة الفعلية

 م عمليو 30
 إجازة سنوية 

 اإلداري( - )المعلم

 بحيث ال تقل عن حسب أجندة المدرسة،عضاء الهيئة التعليمية إجازة مدفوعة األجر أيستحق  

فوعة األجر ال تقل مدتها إجازة مد  - ما عدا المستخدمين -ويستحق بقية العاملين  ،سبوعينأ

 )أو حسب ما ترتئيه اإلدارة لصالح العمل( عن أسبوع واحد

 أسبوعان 
الفصل الدراسي إجازة 

 األول

يستحق أعضاء الهيئة التعليمية إجازة مدفوعة األجر حسب أجندة المدرسة، بحيث ال تقل عن 

 )أو حسب ما ترتئيه اإلدارة لصالح العمل( أسبوع
 أسبوع

ل الدراسي إجازة الفص

 الثاني

واحدة ميالدية ة نمضت سأذا إتستحق جميع العامالت بالمدرسة إجازة وضع مدفوعة األجر  

وال تحتسب تلك  .ةنذا لم تكن قد امضت السإوتكون تلك اإلجازة بنصف أجر  ،في الخدمة

  .عن اإلجازات األخرىمغايرة اإلجازة 

ومات رسميا عن طريق االستمارة الخاصة على المعلمة الحامل عند بدء الحمل تقديم المعل

نهاء عقد المعلمة إذا كانت الوالدة تتصادف خالل العام الدراسي، فانه يحق للمدرسة إو ،بذلك

ذا إذا رأت المدرسة أن هذا من مصلحتها )إيقاف العقد لمدة سنة دراسية إنذار مسبق أو إدون 

 بداية سريان العقد( معكان هذا الحمل 

 الوضعإجازة  يوم 45

http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85


 

 

 أكاديمية ياس مدرسة 

Yas Academy School 

 0097126678900 yas.academy 62323, Abu Dhabi, UAE 

هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر اإلبالغ عنه مقدما، وإلدارة المدرسة الحق في قبول أسباب االنقطاع أو 

رفضها، وإذا تم الرفض فيعتبر االنقطاع إجازة دون راتب، ومعنى ذلك أن هذه اإلجازة يعود تقدير أسبابها 

مرات على األكثر في السنة، وأن ال يسبقها أو لإلدارة وهي صاحبة الحق بمنحها لمدة ال تزيد عن يوم ولثالث 

 يليها إجازة رسمية. 

 الخ(. …)خصم اإلجازة العارضة التي ال تقتنع بها اإلدارة مثل المرض بدون تقرير طبي، مرافقة االبن المريض 

ه في المراإلجازات العارضة يجب أن ال تزيد عن ستة أيام في السنة و ال يجوز أن تمنح دفعة واحدة و ال تزيد 

 الواحدة عن اليومين.

 إجازة عارضة

تمنح اإلجازة المرضية بناء على تقرير طبي حتى لو كانت لمدة يوم واحد، ويجب أن ال تزيد عن ستة أيام في 

 تعتمد من اللجنة الطبية بهيئة الصحة متواصلة واإلجازة المرضية التي تزيد عن ستة أيام ،السنة الدراسية

لمرضية الكبيرة واإلسعاف والحوادث، والتي تستدعي تقريراً من اللجان المختصة بهيئة بإستثناء الحاالت ا

الصحة، علماً بأنه ال يقبل أي تقرير طبي يكون قبل أو بعد العطالت الرسمية وعطلة نصف السنة والعطلة 

 الصيفية مباشرة.

 مرضيةإجازة 

ألي سبب من األسباب، لذا وحرصاً على  العمل موقع األصل في عمل الموظف في أي مؤسسة عدم مغادرة

بعمل جدول  سيتم إعدادمصلحة سير العمل نرجو عدم اإلحراج ألنه لن يسمح بالخروج االضطراري وعليه 

 يسمح للمعلم بالخروج االضطراري مرة واحدة في الشهر.

 ةاالضطراري المغادرة

 ها من المدير حتى ال يحتسب الموظف غائبا دون عذر.على الموظف تقديم نموذج إجازة إلى قسم شؤون الموظفين واعتماد -

 االختبار تحت الموظف إجازة
 من اإلجازة مدة له ولكن تحسب، االختبار مدة انقضاء بعد إالمدفوعة  دورية إجازة االختبار فترة تحت الموظف يمنح ال  -

 .وفي وقتها االختبار فترة بعد عليها الحصول له ويمكن تعيينه تاريخ

 من وغيرها العارضة واإلجازة المرضية مثل )اإلجازة االختبار فترة خالل األخرى اإلجازات على الحصول للموظف نيمك  -

      (وتكون غير مدفوعة األجر الوجوبية اإلجازات

 العودة إشعار
الموظف  استئنافالمحاسبة ب بإخطار تقوم اإلدارة حيث إجازته انتهاء بعد عمله إلى الموظف إخطار بعودة عن عبارة وهو

 . عمله عن منقطع الموظف يعتبر هذا اإلجراء وبدون إجازته انتهاء بعد لعمله

  الشهادات

  :الشهادة تعريف
 وتاريخ يشغلها التي الوظيفة نوعية فيها الموظف بما بيانات تحمل وثيقة عن عبارة وهي األمر( يهمه )لمن بشهادة أيضا وتسمى

الذي  الموظف نأب المدرسة بموجبها تشهدحيث  المدرسة، ختم مدير المدرسة وتحمل مادباعت المدرسة من وتصدر ،التعيين

 في تسميتها دون تطلبها التي المختلفة إلى الجهات الشهادة هذه وتقدم ،صحيحة بها المثبتة البيانات جميع نأو إليها ينتمي يحملها

البيانات  صحة إطار في إال تجاه الغير، للمدرسة ؤوليةمسأي تبعات أو  دون الموظف على طلب بناء تستخرج كما ،الشهادة

 .المقدمة

 : الشهادات أنواع
 يتقاضاه الذي اإلجمالي الراتب إلى إضافة الموظف بيانات تحمل راتب شهادة -

 الموظف بيانات فقط تحمل راتب بدونوتكون  استمرارية شهادة -

 حده على كل للراتب والعالوات وتفصيل الشخصية الموظف بيانات تتضمن شهادة عن عبارة تفصيلية شهادة -

 تاريخ والوظيفية الشخصية إلى بياناته إضافة وتتضمن ،منه طلب على وبناء الموظف خدمة انتهاء بعد صدروت  خبرة شهادة -

 .خدماته انتهاء وتاريخ بالعمل االلتحاق
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 :المستندات المطلوبة

 .المدرسة إدارة إلى الموظف من كتاب  -

 واالستقالة الخدمة  هاءإن -10
 :الخدمة انتهاء حاالت

 :التالية الحاالت من أي في الموظف خدمة تنتهي

 .للخدمة الصحية اللياقة عدم أو الكلي العجز .1
 .الموظف استقالة .2
 .العامة المصلحة تقتضيه كانت ذاإمدير المدرسة  من توصية على بناءً  أو اإلدارة، المجلس رئيس من بقرار .3
 .التوظيف عقد طلشرو استناداً  .4
ً  الفصل ويكون األمانة، أو بالشرف مخلة جنحه أو جناية في للحرية مقيدة بعقوبة الموظف على النهائي الحكم .5 لرئيس  جوازيا

 .مجلس اإلدارة
 .تأديبي بقرار الوظيفة من الفصل .6
 خالل متقطعة متواصلة أو يام أ سبعة تجاوز لمدة مباشرة أجازته انتهاء بعد إليه الموظف عودة عدم أو العمل عن االنقطاع .7

 .الواحدة السنة
 .الوفاة .8

 الستقالةا
 :الصريحة  االستقالة

ً  مدير المدرسة  إلى الطلب هذا يقدم أن على  عمله من لالستقالة مكتوب بطلب يتقدم أن للموظف .1  خدمته إنهاء في رغبته علنا
 .شهر مدته كتابياً  إنذاراً  إعطاء مع بالمدرسة

 تسجيل تاريخ االستقالة ويعتبر طلب على االستالم بتاريخ والتأشير تسلمه يوم االستقالة طلب تسجيل مدير المدرسة على .2
 .االستقالة تقديم تاريخ هو الطلب

 و ،أو مدير المدرسة دارة المدرسةإمجلس  رئيس من االستقالة بقبول قرار بصدور إال باالستقالة الموظف خدمة تنتهي ال .3
 .تقديمها تاريخ من يوماً  ثالثين بمضي بولةمق االستقالة اعتبرت إال
 في فتطبق مشروع، عذر دون الفترة هذه خالل العمل عن انقطع فإذا .خالل السنة الدراسية العمل ترك للموظف يجوز ال .4

 .الالئحة بهذه الواردة العمل عن االنقطاع وإجراءات سياسة أحكام شأنه
 : )الضمنية االستقالة(العمل  عن االنقطاع

تغيب سبعة  أو) متصلة سبعة أيام تجاوز لمدة مباشرة إجازته انتهاء بعد إليه يعود ال أو عمله عن ينقطع الذي الموظف تبريع .1
 ما األحوال حسب جازةاإل النتهاء التالي اليوم من أو االنقطاع تاريخ من بقوة القانون مستقيالً  الواحدة السنة خالل (متقطعة أيام
 .االنقطاع تبرر مقبولة أسباباً  يقدم لم
 المدد هذه أن حيث تأديبي، إجراء اتخاذ تستوجب تأديبية مخالفة) 1بالبند ) الوارد الخدمة إلنهاء الموجب االنقطاع يعتبر ال .2

 القانون. بقوة الخدمة إلنهاء موجبة
 المبرر بعذره يبلغ أن عليه يجب بها، له المرخص إجازته انتهاء بعد الستئنافه يعود ال أو عمله، عن ينقطع الذي الموظف .3

 .االنقطاع تاريخ من أيام خمسة خالل مدير المدرسة وذلك إلى موجه الوصول بعلم عليه موصى بكتاب لالنقطاع
ً  مقامه يقوم من المدرسة أو مدير على يجب .4  عنوان آخر على المنقطع الموظف إلى كتابي إنذار توجيه التأديب، لسياسة وفقا

 المبررة األسباب يقدم لم ما خدمته، تيانه الإو العمل إلى بالعودة الموظف على التنبيه صراحة فيه يُذكر خدمته بملف ثابت
 .الموظف انقطاع تاريخ من أيام خمسة خالل اإلنذار هذا توجيه ويكون، اإلدارة على لعرضها النقطاعه،

 

 :يلي لما وفقاً  منتهية المنقطع الموظف خدمة تعتبر

 بعد العمل إلى العودة عدم أو المتصل االنقطاع حالة في األحوال حسب األجازة النتهاء التالي اليوم أو االنقطاع تاريخ من .5
 . اإلجازة انتهاء

 .المتقطع االنقطاع حالة في الخدمة إلنهاء الموجبة المدة الكتمال التالي اليوم من اعتباراً  .6
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 :التالية اإلجراءات تتخذ العمل، عن االنقطاع تبرر أسباباً  الموظف أبدى إذا

 .عدمه من العذر قبول في للنظر /مدير المدرسةالمدرسة رئيس مجلس إدارة على العرض .7
 .الموظف خدمة اإلدارة تنتهي موافقة عدم حالة في .8
ً  صدر إذا العمل عن لالنقطاع الخدمة إنهاء قرار .9  العودة عدم أو العمل عن الموظف انقطاع حالة توافر إلى مستنداً  صحيحا
 عنه العدول سبيل يكون وإنما تعديله أو سحبه يجوز ال القرار هذا فأن تبرره، مقبولة أسباب تقديم بدون إجازته ءانتها بعد إليه
 .والالئحة للقانون وفقاً  ذلك، شروط توافر حالة في التعيين إعادة هو

 

 تأديبي بقرار العمل من الفصل

 على الخروج أو من اإلدارة وعقد العمل، عليها منصوصال الواجبات خالف ما إذا تأديبية، ألسباب الموظف خدمة تنتهي -
ً  وذلك وظيفته، أعمال في الواجب مقتضى  .بها المعمول التأديبية والجزاءات المخالفات الئحة ألحكام وفقا

 .الخدمة من بالفصل اإلدارة قرار صدور تاريخ من اعتبارا الموظف خدمة إنهاء تاريخ يحدد -
 الوفاة حالة في الموظف حقوق

 .الرسمية الوفاة شهادة في المحدد الوفاة ليوم التالي اليوم من اعتباراً  القانون بقوة الموظف خدمة نتهيت

 .الصحة لوزارة التابعة الوقائي الطب إدارة من األصول حسب مصدقة وفاة بشهادة الدولة داخل الوفاة تثبت .1
 

 قضائي بحكم الخدمة إنهاء

 األمانة أو بالشرف مخلة جنحه أو جناية في للحرية مقيدة بعقوبة نهائي حكم بحقه صدر إذا القانون بقوة الموظف خدمة تنتهي

 ً  .النهائي القضائي الحكم صدور تاريخ من اعتبارا الموظف خدمة إنهاء تاريخ ويحدد، النافذ للقوانين وفقا

 وظيفته في الموظف إبقاء يجوز وال الوظيفة، من بالعزل نهائي قضائي حكم بحقه صدر إذا القانون بقوة الموظف خدمة تنتهي

 من العزل مدة فتحسب األمانة، أو بالشرف مخلة غير جريمة في للحرية مقيدة بعقوبة الحكم اقترن فإذا الحكم، صدور تاريخ من

 .العقوبة تنفيذ من االنتهاء تاريخ

 العامة للمصلحة الخدمة إنهاء

 .العامة المصلحة تقتضيه كانت متى مدرسة/مدير الالمدرسة مجلس من بقرار الموظفين خدمة تنتهي

 :العامة للمصلحة الخدمة إنهاء تاريخ

 .المدير تاريخ صدور قرار من اعتباراً  العامة للمصلحة الموظف خدمة إنهاء تاريخ يحدد

 :الخدمة مد   فترة خالل الخدمة إنهاء

 .مدته شهر كتابي إنذار بموجب األسباب، كرذ دون الخدمة، مدّ  فترة خالل وقت أي في الموظف خدمة للمدرسة إنهاء يجوز

 :الخدمة انتهاء إنذار

 بحق اإلدارة بالمدرسة في اإلخالل عدم مع االختبار، فترة بعد وقت أي في الوظيفية العالقة إنهاء الموظف إلدارة أول يجوز-

 بدون قانونية أو تأديبية ألسباب الختبارا فترة بعد وقت أي في أو االختبار، فترة إتمام قبل الصالحية لعدم الموظف خدمة إنهاء

ً  كتابي، إنذار  ذكر عدم أو ذكر مع -الوظيفية  العالقة إنهاء الطرفين من ألي ويجوز .الشأن هذا في النافذة واللوائح للقوانين وفقا

 .لإلنذار الموجبة الحاالت في شهر، مدته اآلخر للطرف يوجه كتابي إنذار بموجب -أسباب 

 .اإلنذار مدة تقصير يجوز ال -

 :اإلنذار بدل

 على وجب اإلنذار، مدة يراع لم أو، الخدمة بإنهاء اآلخر الطرف إنذار الطرفين أحد أغفل إذا لإلنذار، الموجبة الحاالت في -
ً  اآلخر الطرف إلى يؤدي أن باإلنذار الملتزم  الميالدي وهو الشهر .اإلنذار مدة عن اإلجمالي الراتب يعادل تعويضا

 اإلنذار، مدة أثناء العمل من الموظف إعفاء للمدرسة يجوز أنه إال .اإلنذار مدة أثناء العمل في الموظف يستمر أن األصل -
 األخرى وااللتزامات الحقوق بكافة اإلخالل عدم مع منها، المتبقي الجزء أو المدة تلك عن اإلجمالي راتبه إليه يؤدي أن على
 .المدرسة والموظف من لكل
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 :الخدمة انتهاء تاريخ

 :القانون بقوة الخدمة انتهاء

رئيس مجلس  قرار يكون من قانون العمل والعمال، 120القانون حسب المادة رقم  بقوة الخدمة انتهاء حاالت في .1
 للنهوض الالزمة صالحيته أو أهليته فيه انعدمت الذي لليوم التالي اليوم من اعتباراً  الموظف خدمة بإنهاء /مدير المدرسةاإلدارة

 .آخر تاريخ أي تحديد في تقديرية سلطة أية إعمال لإلدارة يجوز وال، الوظيفة أعباءب
 :التالية األسباب أحد توفر عند القانون بقوة الخدمة إنهاء حاالت وتنحصر .2
 .للتقاعد اإلحالة سن بلوغ -
 .للخدمة الصحية اللياقة عدم أو الكلي العجز -
ً  مانعاً  هناك يكن لم ما بالقبول، فيها البت دون ةاالستقال تاريخ على يوماً  (30) من أكثر مرور .3  .قبولها دون يحول قانونيا
 السنة خالل متقطعة أو متصلة أيام 7 تجاوز لمدة مباشرة إجازته إنتهاء بعد إليه عودته عدم أو عمله عن الموظف انقطاع .4

 .اإلنقطاع تبرر مقبولة أسباب توفر دون الواحدة
 .بالنفاذ مشموالً  الحكم كان إذا األمانة، أو بالشرف مخلة جنحة أو جناية في للحرية يدةمق بعقوبة عليه النهائي الحكم .5
 .تأديبي بقرار الوظيفة من الفصل .6
 .الوفاة .7
 .القانون بقوة الخدمة إنهاء حاالت كافة في اإلنذار فترة تسري ال .8
 :الموظف من بطلب .9
 .بنجاح االختبار فترة اجتياز عدم -
 .الموظف من ةالمقدم الصريحة االستقالة -
 .التنفيذ وقف مع األمانة أو بالشرف مخلة جنحة أو جناية في للحرية مقيدة بعقوبة الموظف على النهائي الحكم .10
 .التوظيف عقد لشروط استناداً  .11

 :للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 :االستحقاق

 ما بحسب نظاماً، المقررة الخدمة هايةن مكافأة المستمرة الخدمة من سنة أكمل الذي الموظف يستحق الخدمة انتهاء عند .1
 األحوال، حسب أعاله عليها المنصوص الخدمة انتهاء حاالت في الشرعيين، ورثته أو الموظف، إلى المكافأة هذه وتدفع ،ينطبق
العمل  الفاسخة التي تنتهي بموجبها عقد لألحكام وفقاً  خدمة نهاية مكافأة ودون إنذار دون الفصل تبرر التي الحاالت بخالف

 .من قانون العمل والعمال139و رقم  137و رقم  132المبرم مع الموظف وحسب القوانين  المذكورة في المادة رقم 
 :الخدمة نهاية مكافأة مقدار .2

  :التالي النحو على الخدمة، انتهاء يوم في أساسي راتب آخر أساس على للموظفين تصرف التي الخدمة نهاية مكافأة تحسب

 .األولى الخمس الخدمة سنوات من سنة كل عن أساسي حدوا شهر راتب -
 .الثانية الخمس الخدمة سنوات من سنة كل عن أساسي ونصف شهر راتب -
 .ذلك على زاد مما التالية الخدمة سنوات من سنة كل عن أساسي شهرين راتب -
 يوما للسنة 20سب سنوات عمل يتم احتساب أسبوعين عن السنة وما بين الثالث سنوات والخنس يحت 3أقل من  -

 :خدمته انتهاء عند الموظف لمستحقات النهائية التسوية
 :الخدمة نهاية مستحقات

 المسلم لورثة الموظف الوفاة عند أو خدمته، انتهاء عند واحدة دفعة النهائية التسوية مبلغ له يدفع الموظف، خدمة انتهاء عند .1
 : أدناه مبين هو ما حسب المسلم، غير موظفال يعينهم حقوقه الذين من للمستفيدين أو الشرعيين،

 .األساسي الراتب -
ً  هدته،ع مافي لتسليم خدمته انتهاء بعد إبقائه حالة في خدمته للمنتهي المستحقة المكافأة -  .القانون ألحكام وفقا
 .راتب شهر حسب االستحقاق إنذار بدل -

 :الخدمة نهاية استقطاعات .2
 يفرضها أو للمدرسة بها المدين المبالغ كافة خدمته المنتهية للموظف المستحق هائيةالن التسوية مبلغ من تستقطع أن للمدرسة
 . ولم تستكمل راتبه من باستقطاعها الموظف أقر وأن سبق التي أو القانون

 :النهائية التسوية إقرار .3
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 المختصة، المحكمة تعينه أو ورثةال يوكله الذي المسلم المتوفى للموظف الشرعيين الورثة أحد أو خدمته، المنتهية الموظف يقوم
 لمستحقات النهائية التسوية كامل على الحصول يفيد إقرار على بالتوقيع وفاته، قبل المسلم غير الموظف يعينه الذي الشخص أو

 الموظف
 :الخدمة أنهاء ومعامالت ومستندات الثبوتيه المستندات

ً  إجراءاً  الموظف خدمة انتهاء يعتبر -  جميع في التحقيق يجب المدرسة بذلك،  من الخدمة انتهاء قرار ستصدارا وقبل لذا، ،هاما
 سالمة من والتأكد اإلدارة، مع التشاور يجب ذلك، وعلى وعناية بدقة وتمحيصها الخدمة انتهاء قرار إلى أدت التي الظروف

 بملف بها واالحتفاظ تم إعدادها قد ارللقر والمؤيدة الداعمة المستندات جميع وأن القانونية، الناحية من الخدمة انتهاء قرار
 .والصحيحة المرعية األصول حسب الشخصي الموظف

 و المراحل، كافة في سرية وثائق أنها أساس على الخدمة انتهاء بمعامالت الخاصة والمستندات الوثائق كافة مع التعامل ويتم -
 .ذلك في الحق له ولمن الالزم بالقدر إال عليها اإلطالع يجوز ال
 :الخدمة هادةش

 -)شهادة ترك  .انتهائها وتاريخ الخدمة، بدء تاريخ تبين المدرسة  من خدمة شهادة يطلب ان خدمته انتهاء عند للموظف يجوز

 حسب النموذج المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة( 

 :التوصية خطابات

 طي توصية خطابات إصدار إلدارة بالمدرسةتقدير ا وبحسب السابق للموظف المرتقبة العمل جهة طلب على بناءً  يجوز،

 .خدمته ملف محتويات إلى استناداً  خدمته المنتهية الموظف بشأن الكتمان،

 :التدريب سياسات

 عملية تهدفساعة تدريب سنويا لجميع أفراد المدرسة، بحيث  25تنص الئحة دائرة التعليم والمعرفة على توفير ما ال يقل عن 

ً  وتطويرها البشرية الموارد إعداد إلى والتطوير التدريب  هممهام أداء مستوى وتحسين مقدراته وتعزيز لتنمية وعملياً، علميا

 ولهذا، الموضوعة واألهداف االحتياجات تدعم جديدة مسؤوليات تولي من لتمكينهم أو يشغلونها، التي الوظائف في همومسؤوليات

، وتكون ية بالتعاون مع الجهات األخرى بغرض رفع مستوى الموظفورش عمل داخلية أو خارج عقداإلدارة ستعمل على  نإف

 .نافذة حتى خالل عطلة الفصل األول و/أو الثاني والمتغيب عنها يتم تطبيق الئحة الغياب بخصوصه

 الميثاق األخالقي والمهني 

 خارج صرح المدرسةمدفوعة يجب على المعلمين عدم اعطاء دروس خصوصية  .1
 التعليم  مجاالت في رائدة المدرسة لتكون الجاد والسعي مسؤول، نحو على المدرسة عمالبأ القيام الموظف على .2
 .المختلفة بأنشطتها القيام مراحل كافة خالل البيئة على والحفاظ والسالمة الصحة .3
 .والتراث البيئة على والحفاظ والثقافة التعليم مجاالت في المجتمع تطوير برامج دعم يجب .4
 الناس واعتبار بها يخل بما وظيفته كرامة على يؤثر أن شأنه من ما يتجنب أن وظيفته نطاق خارجو داخل الموظف على .5

 .وكرامتها العامة الوظيفة اعتبار بالتالي فتمس تعيبه، التي الشائنة األفعال يتفادى أن وعليه لها،
 مصالح حماية على باستمرار والعمل ية،وموضوع واستقاللية واحتراف ونزاهة بأمانة الوظيفية واجباته بأداء الموظف قيام .6

 سوء من متجرداً  نية بحسن عمله يمارس وأن له، المخّولة التقديرية سلطته حدود في يتحرك وأن أهدافها، وتحقيق المدرسة
 .لغيره أو له خاصة مصلحة لتحقيق العامة بالمصلحة الضرر أو القانون مخالفة أو اإلهمال أو القصد

 خارج سلوكه في يأتي أال عليه ويتعين عامة، وظيفة من إليه أسند ما مع يتفق مسلكاً  حياته في لكيس بأن الموظف يلتزم .7
 .إليه األفراد نظرة على أو ذاته عمله في يؤثر ما عمله
 المدرسة ومظهر سمعة على والحفاظ العمل، وخارج داخل وتصرفاته الموظف سلوك في األخالقية المعايير بأعلى االلتزام .8

 .فيها نالعاملي
 وواجبات لحقوق المشترك وموضوعية، واالحترام وحكمة لباقة بكل المدرسة مع والمتعاملين والرؤساء الزمالء كافة معاملة .9

 .الجميع
 إالً  عنها اإلفصاح وعدم بحوزته، التي المستندات وكذلك عملة بجهات الخاصة السرية المعلومات كافة على الحفاظ .10

 .التوظيف بعقد الملحق ) بالسريّة والتعهد اإلقرار (في جاء بما التام والتقيد المقررة، الحدود وفي الصالحيات بموجب
 طرف أي ِلمنفعة أو شخصية لمنفعة لديهم متاحة تكون قد التي المعلومات استخدام المدرسة أو في مناصبهم استغالل عدم .11
 المصالح في تعارض حدوث توقع أو حدوث ندع تأخير حدوث ودون فوراً  اإلدارة إبالغ مسؤولية الموظف على وتقع آخر
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 .أصدقائهم أو ألقاربهم أو لهم خارجية مباشرة منافع أي وجود نتيجة
 .والفساد الرشوة أنماط من نمط أي واالبتعاد عن صورها، بكافة الرشاوى تقديم أو أخذ أو قبول عدم الموظفين جميع على .12
 بنشاط يتعلق شأن أي في لغيرها أو اإلعالم لوسائل سواءً  قاتتعلي أو تصريحات بأية اإلدالء الموظفين على يحظر .13

 من المدير كتابي بتصريح إال المدرسة،
ً  تؤثر أو المدرسة بعمل ضرراً  تلحق قد أو مالئمة غير أو سلبية عامة بآراء اإلدالء الموظفين على يحظر .14  على سلبا

 .موظفيها أو المدرسة عن الجمهور انطباعات
المدرسة  بأعمال تتصل عقود أو أعمال في الرابعة الدرجة حتى أقاربه ألحد أو بالوساطة أو ذاتبال مصلحة وجود عدم .15

 .الحاالت هذه مثل في قرار أي اتخاذ عن واالمتناع
 .بالوساطة أو بنفسه سواء العمل، جهة بنشاط يتصل مالي أو تجاري أو مهني نشاط أي مزاولة عدم .16
 .آخر طرف أي لمنفعة أو شخصية عةالمدرسة لمنف في الوظيفة استغالل عدم .17
 غير أو مباشرة، منافع وجود المصالح نتيجة في تعارض حدوث، احتمال أو حدوث، حالة في فوراً  الرؤساء بإبالغ القيام .18

 .الرابعة الدرجة حتى أقاربه ألحد أو بالموظف خاصة خارجية مباشرة،
 .أعمال خاصة بالمدرسة أية يف بالوساطة أو بالذات مصلحة له تكون أن الموظف، على يُحظر .19
 .بالمدرسة العمل أخالقيات وإجراءات سياسة وأحكام بقواعد األوقات جميع في التقيد الموظفين كافة على ينبغي .20
 أال اإلبالغ بهذا قيامه عند عليه ويتعين العامة، للمصلحة توخياً  علمه إلى تصل التي المخالفات عن يبلغ أن الموظف على .21

 عن الكشف اإلبالغ هذا من قصده يكون وأن واحترامهم، الرؤساء توقير من العامة الوظيفة واجبات تقتضيه عما يخرج
ً  إليها يلجأ أن ال ضبطها، إلى توصالً  المخالفات  نزاهتهم في الطعن أو لهم الكيد أو الرؤساء أو بالزمالء اإلضرار بشهوة مدفوعا

 .رؤسائه على التطاول أو
 والتصرفات المعامالت كل لتعكس مناسب وبتفصيل وسليمة صحيحة بصورة الحساباتو والسجالت الدفاتر كل حفظ .22

 .والمحاسبية بما في ذلك الرقمية منها المالية
 ومؤيد مناسب بتفصيل   موضحة وأنها الالزمة، الموافقات على الحصول بعد فقط تتم المعامالت تلك أن من التأكد .23

 .الالزمة بالمستندات
 عليها المتعارف المحاسبية والمبادئ بالمدرسة، بها المعمول المحاسبية واألدلة والنظم للسياسات طبقاً  يةالمال البيانات إعداد .24

 .البيانات تلك مثل على تنطبق التي األخرى والمعايير عموماً،
 .فقط الخاصة أو العامة اإلدارية طبقاً للصالحيات استخدامها بحق والسماح المعتمدة، للموازنة بالنسبة المسؤولية تحديد .25
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 نظـام االمتحانات
نظرا للتغيرات المتسارعة في نظم اعتماد االختبارات المركزية والدولية، يتم إدراج األسس عند بداية كل 

 دائرة التعليم والمعرفة )التالي يعمل به حتى صدور غيره(عام دراسي أو حسب ما يصل من تعليمات من 
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 األعمال اليومية:   

 .)بما في ذلك الحصص الرقمية( على الطالب الهدوء و االنتباه داخل الصف و خالل الحصة الدرسية .1
 . بما فيها المنصات الرقمية على الطالب متابعة الواجبات اليومية أوالً بأول .2
 .لواجبات الشفهية أيضاً مثل الحفظال تقتصر الواجبات اليومية على الواجبات التحريرية فقط بل يجب التركيز على ا .3
 االعتماد على نفسه باستخدام قدراته الخاصة في حل واجباته. الطالبتعويد  .4
 توفير الجو التربوي في البيت ليؤدي الطالب واجباته اليومية بارتياح . .5
 تعزيز التعليم من خالل المتابعة و المراقبة المستمرة. .6
 اءةتوفير التغذية الراجعة الهادفة والبن .7
 سياسة الحضور والغياب للطالب :  -14

  تسعى المدرسة إلى تحقيق نسبة حضور مرتفعة للطلبة من خالل اإللتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تشجع الطلبة على
البية طالمشاركة واالقبال على التعلم ومكافاة وتشجيع الملتزمين منهم والمواظبين على الحضور وفقاً لكل حالة من الحاالت ال

ات المدرسية فيما يتعلق بقواعد الحضور والغياب يئ، وتوفير معلومات واضحة ومحددة ألولياء األمور والطلبة والههعلى حد
 .بما فيها التعلم عن بعد والنتائج المترتبة على انخفاض معدالت الحضور

 مواعيد الوصول والتسجيل :   

 الوقت بيان

 ص 7:45 دخول الفصول

 ص 7:50 ر تسجيل الحضو

 ص 7:50 التأكد من سجالت الحضور في الحافالت والصفوف 

 ص 8:15 التواصل مع ولي األمر لحاالت التأخير والغياب 

 مسؤولية المدرسة: 

 ( من الالئحة التنظيمية لدائرة التعليم والمعرفة، تقوم المدرسة بإرسال سياسة الحضور إلى أولياء األمور 54طبقاً للمادة )
 .ونشرها على الموقع الرقمي للمدرسة اإلجراءات المتبعة في التعامل مع غياب الطالبموضحةَ 

 شامال التعلم عن بعد تقوم المدرسة بضمان مستوى عال  من التعليم كوسيلة لضمان الحضور المنتظم . 

  . يتم تحديد المسؤوليات للمعلمين ومشرفي األقسام وموظفي اإلدارة لمتابعة الحضور والغياب 

 سجيل بيانات الحضور والتأخير يومياً بدقة لضمان الحضور المنتظم واعداد التقارير الالزمة . ت 
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 ( تقوم المدرسة بادخال بيانات الحضور والغياب على برنامج معلومات الطالبeSIS يوميا وارسال رسائل نصية ) لولي
 . بذلك األمر الشعاره

  على الفور ويجب على المدرسة أن تتعاون أيضاً مع أولياء األمور للتعامل مع متابعة غياب الطالب الغير مبرر والتعامل معه
الغياب المفرط والمستمر للطالب ووضع اآلليات الالزمة لتحسين معدالت الحضور وتقديم تقارير دورية إلى المجلس في هذا 

 الشأن. 

  . ًيقوم معلم الصف بوضع عالمات على سجل حضور الصف في كل حصة يوميا 

 الخاصة بالمبادئ ياس يس القسم )وليس أولياء األمور( هو من لديه سلطة اذن الغياب أو عدم الحضور، وتلتزم مدرسة رئ
 التوجيهية لدائرة التعليم والمعرفة في تفويض الغياب وال يشجع الغياب ألي سبب من األسباب خالل فترة الفصل الدراسي. 

 
 مسؤولية أولياء األمور: 

 بنائهم بانتظام في الرسالة اإلخبارية للمدرسة واآلثار أعالم أولياء االمور عن مسؤولياتهم بضمان حضور تقوم المدرسة با
 المترتبة على عدم التزامهم. 

  ساعة  25األولى  ةساعة والحلق 16وعلى أولياء األمور االلتزام لضمان تلقي ابنائهم  التعليم بدوام كامل )رياض األطفال
 . دائرة التعليم والمعرفةسياسات  حسبأسبوعيا( ساعة  29والثانية ما يقارب 

 الحاالت المرضية الطارئة والمواعيد الطبية: 

   صباحاً من اليوم األول من الغياب. 8:15يجب على أولياء األمور التواصل مع المدرسة في حالة غياب ابنهم قبل الساعة 

 ( حسب دليل سياسات 3وطبقاً لسيساسة حماية الطفل رقم ) دائرة التعليم والمعرفة وبناًء على الالئحة  التنظيمية المادة رقم
(، في حالة عدم االتصال تقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع ولي األمر للتاكد من سالمة الطالب وعدم الحضور وأسباب ذلك 5)

 ويسجل الغياب في السجل كجزء من إجراءات الحماية للمدرسة.

  جهد ممكن لترتيب المواعيد الطبية خارج ساعات الدوام المدرسي، اذا اضطر لذلك يجب يجب على ولي األمر بذل كل
 احضار بطاقة معاينة من المستشفى وارجاع الطالب بعد المعاينة إلى المدرسة )إن أمكن( 

  ر وبشهادة ساعة أذا استدعى األم 24للحد من خطر العدوى لدى باقي الطالب في المدرسة يجب ابقاء الطالب غائباَ لمدة
 خطية من الطبيب .

  بعذرعلى ولي األمر احضار شهادة مرضية للغياب 

  واظهارها عند اللزوم 19-اتباع التعليمات الخاصة بفحص كوفيد )جميع األعمار( سنة 12يتوجب على الطالب ما فوق  
 

 االذن بالغياب : 

 ( تقوم ا55طبقاً لدليل سياسات دائرة التعليم والمعرفة سياسة رقم ) لمدرسة باستخدام سياسة الدوام المرن في أيام سوء الحاالت
أو حسب قرارات لجنة األزمات والطواريء في أبوظبي والخاصة بجائحة  الجوية )الضباب الكثيف وتدني مستوى الرؤية(

 لسالمة وصول الطالب والعاملين إلى المدرسة . كورونا،

 لتواصل مع أولياء األمور. يقوم االخصائي االجتماعي بدراسة حاالت الغياب وا 

  يراعى عند  تطبيق إذن الغياب خالل فترة الفصل الدراسي )سن الطالب والمرحلة، طبيعة الغياب المقترحة، توقيت الغياب
 المقترح، نمط الحضور خالل العام وفي السنوات السابقة(. 

 ارسال رسالة خطية وتقديم األدلة المبررة للغياب  ( يجب ان يقوم ولي األمر ب55ظبي للتعليم رقم ) وطبقاً لسياسة مجلس أبو
( ايام على األقل من الغياب المتوقع حتى يتمكن معلمو الطالب من وضع الئحة باألعمال المطلوبة 10وتوضيح المدة وذلك قبل )

 والواجبات و المهام المسندة إليه.
 

 العطالت العائلية والغياب خالل الفصل الدراسي : 

 ارسال التقويم المدرسي المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة ويتم نشره على موقع المدرسة موضحةَ فيه فترات تقوم المدرسة ب
 الدوام واالختبارات، االجازات الدينية والوطنية، وبداية ونهاية كل فصل دراسي ومدة االجازات التي تتخلل الفصول.

 وق استمرارية الطالب في التعلم، ولذلك تحث إدارة المدرسة  أولياء إن غياب الطالب خالل فترة الفصل الدراسي يمكن أن يع
 األمور بشدة تجنب حجز عطلة عائلية خالل الفصل الدراسي.
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  أولياء األمور ليس لديهم الحق في سحب الطالب تلقائياً من المدرسة لقضاء عطلة، وبناًء على توجيهات دائرة التعليم والمعرفة
ب أن يتقدم ولي األمر للحصول على إذن مسبق ويتم منح هذا اإلذن وفقاً للنظام الذي تضعه إدارة ( يج55حسب السياسة رقم )

 المدرسة وليس أكثر من فترة واحدة من عطلة ال تزيد عن عشرة أيام ويمكن أن تأذن المدرسة بالعطلة في أي سنة أو ألي صف. 
 أمثلة من الغياب 

 الغياب غير المبرر  الغياب المبرر 

 مرضال 
 .المواعيد الطبية التي ال يمكن أن تتم خارج ساعات الدوام الدراسي 

  رحالت التسوق 

  وفاة أحد األقرباء من الدرجة األولى أو الثانية   تأخذ عطلة الشتاء أو الربيع لمدة أسبوع في وقت
 المدرسة ألن التكلفة أرخص خالل الفصل الدراسي

 .الحضور االلزامي لجهة رسمية  رة القدم مباريات ك 

 غياب قصير لحضور حفل زفاف أسري أو احتفال خاص باألسرة  

 لحضور مهرجان ثقافي أو ديني خاص  

 تقطاع يوم عمل اضافي مع عطلة نهاية األسبوعسسفر أحد الوالدين وا  

 مسؤولية الطالب : 

 الغياب غير مبرر الغياب مبرر

الب على انجاز تقوم المدرسة بتقديم كل الدعم الالزم لمساعدة الط

 األعمال والواجبات التي فاتته .

يقوم ولي أمر الطالب بالتواصل مع إدارة المدرسة على كيفية -

 مساعدة الطالب وتقديم الدعم )أن أمكن( 

يكون الطالب مسؤوال على انجاز الواجبات الدراسية التي فاتته -

 ويتم تحديد الفترة الممنوحة له لتسليم مهامه 

 ن المدرسة وذلك للغياب بدون عذر: فصل الطالب م

خالل العام الدراسي على أن   متصال يوما(  15عذر مقبول لمدة )دون يفصل الطالب من المدرسة في حالة غيابه دون إذن أو 

 الغ ولي األمر.بإيام غياب وأتوجيه ثالث انذارات للطالب بواقع إنذار كل ثالثة 

 السلوك الطالبي 

 مسؤولية المدرسة: 

 ير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة.توف 

 .التقيد بالقيم والمبادئ السلوكية المتعلقة بثقافة الدولة وتقاليدها وتعزيزها لكافة أفراد المجتمع المدرسي 

 بوية .تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطالب لتحقيق أهداف العملية التر 

  إدارة سلوك الطالب من خالل القدوة في السلوك والمواقف اإليجابية ومراعاة المراحل العمرية المختلفة 

 .تعريف أفراد المجتمع المدرسي باألنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك وأهمية االلتزام بها 

 .المشاركة الفعالة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي 

 مسؤولية الطالب : 

من الضروري أن يعي الطالب أن كل النظم واللوائح التي تم وضعها ومتابعتها بشكل جاد هى لمصلحته ومصلحة زمالئه وطبقًا 

بوظبي يجب أ( من الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة 55المادة ) -دليل سياسات المدارس الخاصة  ن( م50للسياسة )

 على كل طالب االلتزام بما يلي: 
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 بما واللتزام بجميع التعليمات المدرسية والقواعد السلوكية داخل الصف وخارجه وفي األنشطة المدرسية والرحالت الخارجية ا

 .في ذلك التعلم عن بعد

 .تحمل المسؤولية واحترام حقوق وحرية اآلخرين والتعامل مع الجميع بصدق وأمانة 

 .الحفاظ على ممتلكات ومرافق ومعدات المدرسة 

 ام بثقافة وتراث دولة االمارات العربية المتحدة.االلتز 

 .اتخاذ مواقف ايجابية نحو األخرين ليسود جو من االحترام والتقدير 

 المظهر الخارجي : 

لكافة الطالب ضمن الدوام المدرسي وفي األنشطة الالصفية والرحالت المدرسية وأثناء االجتماعات  لزاميإالزي المدرسي  .1

 .لم عن بعد، وحصص التعالمدرسية

 .والنشاطات في حصص التربية الرياضية لزاميإارتداء الزي الرياضي للمدرسة  .2

 ياً كان نوعها( أثناء الدوام المدرسي ويتم مصادرتها من الطالب باستثناء ساعات اليد.ألبس الجواهر والحلي ) يمنع منعًا باتًا .3

 .لالتصال الصوتي ترونيةاستخدام الهواتف المتحركة واألجهزة األلك يمنع منعًا باتًا .4

 ياً كان نوعها(.أاحضار األلعاب إلى المدرسة ) يمنع منعًا باتًا .5

 وضع مساحيق التجميل وطالء األظافر أثناء الدوام المدرسي. يمنع منعًا باتًا .6

 قص الشعر وفقاً ألشكال غير مألوفة وغير مرغوبة للمجتمع.يمنع منعًا باتًا   .7

 الدوام المدرسي : 

جوز ي المدرسة على التزام جميع الطالب بالدوام المدرسـي وتعتبره الصورة الحقيقة التي تعبر عن نجاحها وال تحرص إدارة

( من سياسات 55، 54اب )يالغياب المبررة حسب سياستي الحضور والغ باستثناء حاالت به التجاوز فيه أو عدم االلتزام

 وتتوقع منهم االلتزام بها .ظيمية للمدارس الخاصة في إمارة ابوظبي ( من الالئحة التن64، 59المادة ) -المدارس الخاصة، 

 الحافالت المدرسة : 

 .اتباع تعليمات مشرفة الحافلة فهى موجودة لراحتكم وسالمتكم 

 .ًااللتزام بمواعيد الحافلة يوميا 

  .تجنب الجري والتدافع عند التوجه إلى الحافلة وتجنب الوقوف فيها أثناء سيرها 

 لى سالمتكم فعليكم الجلوس في األماكن التي تحددها المشرفةحرصاً ع 

 ربط حزام األمان والحفاظ على وضعية الجلوس الصحيحة. 

 .نظافة الحافلة المدرسية مسؤولية الجميع 

 .تجنب الصوت العالي واالزعاج في الحافلة 

 .تجنب الشجار والصراخ في الحافلة 

 مقص –مسطرة  –الب نفسه أو لآلخرين )قلم عدم إخراج أواستخدام ما يتوقع منه أذى للط(. 

** أن مخالفـــة قوانين الحافلة وعدم االلتزام بها يعامل الطالب على انها مخالفة سلوكية حسب المستويات التالي ذكرها وتعالج 

 بالمثل.
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 األنشطة والرحالت الخارجية :

شطة والرحالت الخارجية يعامل الطالب على انها مخالفة سلوكيــة *** أن مخالفـــة قواعد السلوك وعدم االلتزام بها أثناء األن

 حسب المستويات التالي ذكرها وتعالج بالمثل.

 التقدير اإليجابي وتعديل السلوك

 التحفيز والتقدير اإليجابي : 

ليه، وتتوفر افاة عيرغب جميع الطالب في تقدير سلوكهم المتميـــز حيث يتجاوبون بصورة أفضل عندما يتلقون التشجيع والمك

خذ باالعتبار مجموعة من إلى األ ياسالفرص لجميع الطالب من أجل الحصول على هذا التقدير لسلوكهم اإليجابي، وتسعى 

 العوامل منها : 

 .أن يكون التحفيز تالياً مباشرةً لإلنجاز أو السلوك اإليجابي 

 لحجم العمل. اأن يكون الحافز مناسب 

 حفيز.أن يدرك الطالب سبب الت 

 .تحري إقامة العدل بين الطالب 

 بما فيه نظام المكافآت على المنصات الرقميةاستخدام عبارات الشكر والمدح عند تحقيق انجاز معين ،. 

 ثارة الحقد بينهم.عدم المقارنة بين الطالب تجنباً إل 

 .عدم المغاالة في المدح تجنباً لوقوعهم في الغرور 

 لتحفيزهم ما يلي :  تتوقع إدارة المدرسة من الطالب

 وانتظار اإلذن للحديث . )بما في ذلك الفصول اإلفتراضية( التزام األدب داخل الفصول 

 بما يشمل أيضا التعلم عن بعدااللتزام بالحضور ومواعيد الحصص ،. 

 ك.ئالتعامل بلطف واحترام ومساعدة زمال 

 .المحافظة على نظافة صفك ومدرستك 

 المعلم بذلكإذا تعرضت لالزعاج واخبر  تجنب استخدام الضرب أو الشتم. 

 .احترام قوانين الصف والمدرسة 

 الدراسي. ىمستوالات وبذل أقصى جهد لتحسين بمذاكرة الدروس واكمال الواج 

  ذا رأيته يفعل سلوكاً مخالفاً.إالنصح لزميلك 

يز السلوك المرغوب فيه لدى جميع من خالل برامجها االرشادية والتوعوية إلى تعز ياستسعى  مجاالت التحفيز والتقدير:

( والتي من شأنها أن تعمل على خلق جيل لديه المعرفة والعلم واألخالق والقيم المستمدة من ديننا فقط الطالب )وليس التعديل

 الحنيف وتراث دولة األمارات العربية المتحدة.

 الجوائــــــــــز المعاييــــــــر المجــــاالت 

 تكرم الطالب المتفوقين  التفوق الدراسي 

 المشاركة  في أنشطة المدرسة  

  وضع أسماء الطالب وصورهم على

لوحة الشرف وعلى صفحة المدرسة 
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الترتيب والمظهر 

 الخارجي 

 .االلتزام بالزي المدرسي 

 .النظافة الشخصية 

على مواقع التواصل اإلجتماعي التابعة 

  للمدرسة

  تسليم الطالب شهادات تقدير في

ودعوة  )أو عن بعد( طابور الصباح

 أولياء أمورهم لحضور تسليم الشهادات 

 للعمل المتميز للحصول  جمع نقاط

 على تقدير اضافي.

 االلتزام بالحضور يومياً وفي الوقت المحدد.  االنضباط المدرسي 

 .عدم التأخيروعدم الغياب 

 .الحفاظ على مرافق وممتلكات المدرسة 

 الصدق واألمانة ..... –خالقية ب بالقيم األتمسك الطال  السلوك اإليجابي 

 .التعامل مع زمالئه وجميع العاملين باحترام 

 .القدرات الشخصية مثل القيادة والتعاون والنظام 

 تعريف مستوى المخالفة : 

ة عربية المتحدساءة وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة االمارات ال* أذا أساء أحد الطالب التصرف فيجب تحديد مستوى اإل

ديد يجب تح تجاوزمارة أبوظبي الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة، فكل إوحسب الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس ب

 صالح الخطأ وتغييره إلى سلوك إيجابي.إمستوى المخالفة لتحديد االجراء العقابي و

 مية.السلوك المؤدي إلى اإلخالل بالعملية التعلي المستوى األول

ن لحاق األذى البدني أو الذهني باآلخريإالسلوك المؤدي إلى اإلخالل الشديد بالعملية التعليمية والتي قد تؤدي إلى  المستوى الثاني

لحاق ضرر بممتلكات المدرسة وقد يتعين على أولياء األمور تحمل مسؤولية دفع جزء أو كل التكاليف لتصليح إأو 

 ات المدرسةتشويه أو تخريب في ممتلك يأ

السلوك المؤدي إلى تعريض حياة اآلخرين للخطر وغالباً ما تشمل التصرفات التي تنتهك قوانين الدولة، وقد يتعين  المستوى الثالث

 على أولياء األمور تحمل مسؤولية دفع جزء أو كل التكاليف لتصليح أى تشويه أو تخريب في ممتلكات المدرسة

 ك الطلبة: اللجنة المدرسية إلدارة سلو

من  تتكون لطالبلسلوك الفقد تم تشكيل لجنة إلدارة وضمان االنضباط السلوكي، آمنة للطالب  بيئة على توفير ياسحرصاُ من 

 يلي: ما ومن مهامهامعلمين(   3واألخصائي االجتماعي  -مساعد المدير  -) مدير المدرسة 

 ج المناسبة.مناقشة مشكالت الطلبة التربوية ووضع الحلول وسبل العال 

  المجتمع المدرسي.داخل دراسة المشكالت السلوكية الطالبية 

 .اتخاذ االجراءات التأديبية بشكل منصف وعادل 

 .التحقيق واستجواب الطلبة الصادر عنهم السلوكيات السلبية 

  التوصيات.مشفعة ب عمل أيام 3ليها في مدة أقصاها إالرد الكتابي بشأن المشاكل المحولة 

 خل لمعالجة وتعديل السلوك غير المرغوب فيه بشكل متدرج.يتم التد 

 .ازالة الظروف التي أدت إلى احداث السلوك غير المرغوب فيه 

 ديبية الخاصة بكل طالب مخالف.أاالحتفاظ بسجل المسائل الـت 

  :اتباع أساليب وقائية وعالجية مثل 

 .تعريف كافة المعنيين بلوائح وقوانين المدرسة 

  مجموعة من البرامج واألنشطة الخاصة بتنمية القيم وتأصيلها.تخطيط وتنفيذ 

 .مراعاة طبيعة كل فئة عمرية وخصائصها واحتياجاتها ومشكالتها 

 .التخطيط والتنفيذ الجيد لبرامج التوجيه واالرشاد الفردي والجماعي 

 .تنفيذ البرامج واألنشطة التي تدعم وتقوي العالقة بين البيت والمدرسة 
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 اءات المتعلقة بتعديل السلوك السلبي: شرح االجر

المستوى 

 األول

  )النصح واألرشاد من قبل )معلم، مشرف، االخصائي االجتماعي 

  عن طريق التواصل مع الطالب. بتنبيه شفهيتقوم معلمة الصف 

 له. نبيه كتابيتوجيه في حال تكرارالطالب لمخالفة القوانين الصفية ألكثر من مرتين يحال الطالب إلى مشرفة القسم فتقوم بت 

 .االعتذار لمن اساء إليهم 

  عالم ولي األمر بالسلوك المخالف الذي قام به الطالب.إمع  بطاقة انذار أصفرإذا قام الطالب بإعادة تكرار المخالفة يتم توجيه 

المستوى 

 الثاني

 ذار برتقاليانألخصائية االجتماعية بتوجيه في حال تكرار مخالفات المستوى األول أو القيام بمخالفات المستوى الثاني تقوم ا 

 للطالب.

 )تقوم المدرسة كاجراء عقابي بحرمان الطالب من حصة النشاط أو )حصة النادي. 

 صالح إعالم ولي األمر بالمخالفة التي قام بها الطالب والتواصل معه ومناقشة خطة لتعديل السلوك ومتابعة الطالب للتأكد من إ

 هذا السلوك.

 المستوى

 الثالث

  في حالة تكرار مخالفات المستوى الثاني حسب جدول تعديل السلوك يحال الطالب إلى إدارة المدرسة وتقوم اللجنة التربوية

 باتخاذ االجراءات المناسبة حسب الالئحة.

  نذار أحمرإفي حاالت الضرب واإليذاء البدني يحال الطالب إلى ضابط األمن والسالمة ويوجه له. 

  جراء الذي تراه مناسباً وقد يتراوح ما بين النقل من الشعبة، الفصل المؤقت كحد أقصى المدرسة بعد ذلك باتخاذ اإل دارةإتقوم

 ايام، أوالفصل النهائي من المدرسة بعد موافقة دائرة التعليم والمعرفة. 5

 االجراءات  التأديبية المحظور استخدامها: 

 حظورة طبقاً لالئحة تعديل السلوك الطالبي الصادر من دائرة التعليم والمعرفة:استخدام أى من األساليب الم ياستتجنب 

  (.52السياسة ) -جميع أشكال العقاب البدني 

 .تخفيض الدرجات أو التهديد بها 

 .فرض المزيد من الواجبات 

 .العقاب الجماعي بسبب مخالفات سلوكية فردية 

  اهانته أمام الجميع.إالسخرية من الطالب أو 

 ان الطالب من استخدام المرافق الصحية بالمدرسة أو تناول الطعام.حرم 

 والمنهل  eSISنظام معلومات الطالب

تقوم المدرسة برصد جميع المخالفات واالنتهاكات على نظام الطالب األلكتروني ورفع التقارير الداعمة لكل مخالفة واالجراءات 
 .ةاالجتماعي ةويتم ذلك من حساب االخصائيالتأديبية المتخذة 

 االحتياجات الخاصة:  وذوأصحاب الهمم وطالب 

 ساعدة إلى قدر أكبر للم نيتوقع من طالب ذوي االحتياجات الخاصة االلتزام بالقواعد السلوكية الخاصة بالمدرسة وقد يحتاجو
 في التحصيل الدراسي واتباع القواعد السلوكية.

 ر طبيعة حاجة الطالب وخطته التربوية الفردية، وهل هذا السلوك مظهر وأن حدث وخالف أحدهم فإن المدرسة تأخذ باالعتبا
 من مظاهر إعاقة الطالب.

 .ال تفرض المدرسة عقوبات صارمة على طالب ذوي االحتياجات الخاصة  كالتي تفرض على بقية الطالب لمخالفات مماثلة 

  ب ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم.يتم تطبيق سياسة السلوك المدرسي على جميع الطالب دون تمييز بين طال 
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 ضوابط عامة : 

 .التحقق من وقوع الخطأ 

  بمضمون المخالفة. خطيايراعى في جميع األحوال اطالع ولي األمر وإحاطته 

 غضب أو انتقام. منبع أن تطبق األساليب في إطار توجيه السلوك وتعديله وليس من 

 عره وتقديم اساليب التعزيز على وسائل التعديل.التعامل مع الطالب على أساس احترام شخصيته ومشا 

 .مراعاة الظروف والمالبسات التي وقع فيها الخطأ ومدى تكراره 

  :يتم اصدار القرارات الخاصة بتعديل السلوك في ضوء المعايير التالية 

 ) عمر الطالب، تكرار المخالفة بالنسبة للطالب، درجة المخالفة، الضرر الناتج عن المخالفة(. -

 يتم االنتقال من اجراءات مستوى إلى المستوى الذي يليه وفقًا لمستوى المخالف وعمر الطالب. -

 يرافق هذه العقوبات: )معالجة المخالفة، كتابة تعهد من قبل الطالب، مصادرة المادة، دفع تكلفة االصالح أو غرامة(. -

توى من مستويات مخالفات الدرجة الواحدة يجوز اختيار اجراء واحد أو أكثر من بين االجراءات المحددة لكل مس -

 بشرط التناسب والتالؤم.

جميع المخالفات التي تم اإلشارة إليها يتم االجراءات بشأنها في حال تم ارتكابها من قبل الطالب أثناء الدوام المدرسي  -

 .أو التعلم عن بعد وفي إطار المبنى المدرسي

ذلك جهات االختصاص بتعديل السلوك مع االحتفاظ بتقارير من الجهة يتم ارشاد وتوجيه بعض الحاالت التي تستدعي  -

 المعنية حول مدى استجابة الطالب لبرنامج تعديل السلوك.

 يتم عمل تقرير بكل مخالفة سلوكية وعمل تحقيق كتابي بالوقائع والمخالفات ورصد االجراءات. -

 أسباب التظلميحق لولي األمر التظلم لدى إدارة المدرسة بكتاب خطي موضًحا 

 قوانين إدارية وأنظمة مدرسية يجب االلتزام بها - 16

 :  ألولياء األمور

 التدخين داخل حرم المدرس ممنوع .1
 .وأثناء فترات التعلم عن بعد تعويد األبناء على النظام واالنضباط والنظافة داخل المدرسة .2
 صباحاً مع موعد قرع الجرس. 7:30عدم تأخير الطلبة عن الدوام الصباحي حيث ستغلق بوابة المدرسة  .3
 مراعاة عدم  وضع العصير والسندويشات مع الكتب المدرسية. .4
 تجليد الكتب والدفاتر والمحافظة على نظافتها طوال العام الدراسي. .5
 تمنع إقامة حفالت أعياد الميالد بالمدرسة منعاً باتاً. .6

 للطالب: 

ال يسمح ألي طالب بدخول ووعدم التأخير،  ص7:30ل جرس الطابور الحضور إلى المدرسة قبااللتزام بالدوام المدرسي و .1
 المدرسة إال بحضور ولي األمر.

 االلتزام بالدوام الرسمي ويمنع خروج الطالب أثناء الدوام إال لظروف اضطرارية وبموافقة ولي األمر.   .2
 لتجمع أو االنتظار خارج المدرسة.عند انتهاء الدوام على كل طالب أن ينتظر ولي أمره داخل حرم المدرسة، ويمنع ا .3
 ال يسمح ألي طالب بالتأخير عن الحصة الدرسية، و يمنع من دخول الحصة الدرسية بدون عذر مقبول. .4
 يمنع الخروج من الفصل أثناء الحصة بحجة شرب الماء.  .5
 .علمالمللمساءلة من قبل ال يسمح بإهمال الواجبات المدرسية، وإذا تكرر ذلك يخصم عالمات التقويم اليومي مع التعرض  .6
 يمنع البقاء في الفصول أثناء الفسحة. .7
 ال يسمح ألي طالب بتخريب ممتلكات المدرسة أو العبث بمحتويات الفصل. .8
 يمنع الكتابة على المقاعد أو على الجدران أو على األبواب. .9
 يجب على الطالب المحافظة على نظافة الفصول والساحات والحافالت المدرسية. .10
 الحافالت المدرسية . داخلاللعب بعنف أو الركض في الساحات ويمنع  .11
 ال يسمح ألي طالب بالتمادي في التعامل مع زمالئه أو معلميه. .12
 يمنع منعا باتا إحضار العصير أو المشروبات في علب الحديد أو الزجاج. .13
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 يمنع اصطحاب الكاميرات ـ أشرطة التسجيل أو الفيديو ـ المجالت ـ الموبايـل. .14
 ع إحضار اللبان )العلكة( أو البزر إلى المدرسة.يمن .15
 يمنع أخذ األدوات أو األغراض من الزمالء بدون استئذان. .16
 يمنع اصطحاب الكرة إلى المدرسة  .17
 االهتمام بنظافة الثياب. (حالقة الذقن)يجب المحافظة على النظافة الشخصية ـ قص الشعر  .18
 منع التزين بالسالسل، األقراط، وطالء األظافر. االلتزام بالزي المدرسي المحتشم وي على البنات .19
 االلتزام بالزي المدرسي المحدد. .20
 االلتزام باألنشطة الصفية والالصفية وسوف تحسب لها عشـرة درجات من مجموع كل من مادة. .21
 لمشتركين في الحافالت المدرسية ـ االلتزام بالهدوء داخل الحافالت وعدم العبث بالكراسي على ا .22
 أو تخريب يحدثه الطالب من ممتلكات المدرسة سيتحمل نفقه إصالحه. أي تكسير .23
 كل طالب يخالف هذه األنظمة والقوانين سوف يعرض نفسه  للعقوبة أو الفصل من المدرسة. .24

 الئحة التحفيز والمكافآت -17

فيز ن هذا المنطلق فإن الئحة التحمهمة التحفيز تنمية الدافعية للعمل والمكافآت إحدى وسائل التحفيز ودافع لتطوير األداء، وم

 -هداف و تطوير العمل المدرسي وعلى النحو التالي:أتقدر المكافآت لكل من يساهم في بلوغ 

 الهيئة اإلدارية:

 االلتزام بمواعيد الدوام  وايجابية المشاركة في طابور الصباح. -
 المشاركة بفعالية في الخطة االستراتيجية. -
 و توظيف السجالت المدرسية. التطوير و التحديث في حفظ -
 مشاركة المجتمع المدرسي في األنشطة وإحياء المناسبات. -
 اإلعداد و التنفيذ والمساهمة في الدورات وورش العمل التي تقدمها المدرسة. -
 التنمية المهنية والتطوير الذاتي. -
 .بإيجابية التعامل مع المواقف الطارئة  وحل المشكالت -
 مع المدرسي، والمجتمع المحلي.التواصل مع أفراد المجت -

 الهيئة التدريسية:

 االلتزام بمواعيد الدوام، و إيجابية المشاركة في طابور الصباح. -
 االلتزام بالتعليمات والقرارات واللوائح المنظمة للعمل. -
 المدرسة الرقميةالمشاركة و التفاعل االيجابي مع مشروع  -
 ملف اإلنجاز. –ها تنظيم و توثيق الفعاليات المهنية التي ينجز -
 بما فيها الرقمية ، ندوات، ورش عمل، بحوث و دراساتتدريبية تبادل الخبرات، دورات –التنمية المهنية  -
 المبادرة والتميز في متابعة مستويات تحصيل الطالب. -
 فاعلية و صدق التواصل مع المجتمع المدرسي، والمجتمع المحلي. -
 أنشطة، مسابقات، رحالت، لجان وجماعات مدرسية. –رسية المشاركة اإليجابية في الفعاليات المد -
 االبتكار في فن القيادة الصفية، إعداد قادة من الطالب. -
 المظهر الشخصي والقدوة الحسنة للطالب. -

 أساليب متابعة مؤشرات أداء المعلم:
 المالحظة من خالل :

 .الواقعية وعن بعد الزيارة الصفية -
 المقابالت الفردية. -
 لجمعية.اللقاءات ا -
 .(Learning Curve)تشمل منصة  الندوات و الدورات وورش العمل والمشاعل التربوية -
 اإلطالع على: 
 البحوث والدراسات. -
 النماذج التقويمية. -
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 التقارير. -
 األعمال المكتبية. -
 نتائج االستبانات. -
 نتاجات التعلم. -
 سجالت الطالب. -

 المستخدمون

 لمحافظة على نظافة وسالمة المرافق المدرسية.الشعور باالنتماء للمجتمع المدرسي، وا -
 االلتزام بمواعيد الدوام. -
 الصدق و األمانة في األداء السلوكي. -
 االلتزام بالتعليمات والقرارات واللوائح المنظمة للعمل. -
 االعتناء بالمظهر العام والنظافة الشخصية. -
 القدرة على التواصل مع المجتمع المدرسي، والمجتمع المحلي. -

 طـــالبال

 االلتزام بمواعيد الدوام، و إيجابية المشاركة في طابور الصباح. -
 .حتى أثناء التعلم عن بعد االلتزام بالمظهر الشخصي والزي الرسمي للمدرسة -
 تبني قيم التعاون، و إحترام المعلم، و تقدير األقران. -
 .ا فيها البيئة الرقمية ونبذ التنمربم االلتزام بالنظام المدرسي، و المحافظة على نظافة البيئة المدرسية -
 تجنب أي مخالفات مدرسية. -
 والمحافظة على المرافق العامة. الشعور باالنتماء لألسرة المدرسية -

 .التفوق والتميز، والتطلع لمستوى تحصيلي أفضل -
 أحكام عامة

درسة، يطلع عليه المعلم في بداية الئحة عمل معلم المدرسة ) النظام الداخلي( عبارة عن عقد عمل بين المعلم وإدارة الم -
 العام الدراسي و يقوم بالتوقيع عليه.

المعلم الرجوع لالئحة فوراّ، وفي حال تكرار المخالفة ينبه المعلم خطيا ّ قبل نهاية العام الدراسي بثالثة  ، علىمخالفةالعند  -
علم من المدرسة على أن يتم  إبالغة قبل نهاية نهاء خدمات المإأشهر، وفي حال االستمرارفي المخالفة يحق إلدارة المدرسة 

 العام الدراسي.
 .واإلنذار والخصم من الراتب تتدرج العقوبات من التنبيه الشفوي إلى االستفسار ثم لفت النظر -
ي فنهاء خدمات المعلم خالل الفصل الدراسي األول إذا لم يلتزم باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل إيحق إلدارة المدرسة  -

 المدرسة.
إال في حال توافر البديل، وإعالم اإلدارة قبل ذلك خطيا قبل االستقالة بشهر  خالل العام الدراسيلمعلم يتم قبول استقالة اال  -

 على األقل حرصاّ على مصلحة العمل.
 .المديرافقة وتتم بم انهاء الخدماتاجراءات التعيين و -

 أولياء األمور

 إلنتماء في نفوس األبناء.بث القيم الدينية والوطنية وا -
 اتباع األساليب التربوية في التعامل مع األبناء ومراقبة المواقع الرقمية التي يرتادونها. -
 رعاية ومتابعة مستوى تحصيل األبناء. -
 التواصل مع المجتمع المدرسي، و المشاركة في األنشطة والفعاليات المدرسية. -
 بوية الهادفة للمدرسة.المبادرة بالمقترحات و تقديم اآلراء التر -
 

 اإلدارة 

 (2021أغسطس  16)


