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الفصل األول
المادة األولى :

( مدخـل وتـعريفات )

املدرسة مؤسسة تربوية اجتماعيةة اا مممةة يلي ةة أةا سةاء بلةاد ااجملةرع اتتمةن تيةويو ربيةيتو تربيتةو ت يةد ا ةي
اإلسةةةمية ملاةةي اا يةةا اعتسةةابو امل ةةارت املمةةارا اا ة تسةةاعد ع ةةت اإلسةةمام ل بلةةاد فتم ةةو تلميتةةو ت ةةوير ع ميةةا ا يةةا
اجتماعيا حضاراي س وعيا ااك ق ما جاد بسياسة اات ي ل املم ية .

المادة الثانية :
ت ريف املي حا ااوارعة ل أذ اا واعد ااتلظيمية ق اآليت :
* سياسةةة الليمةةي لةةل الممم ةةة  :هييا خطوطييلط خط ال ي خطمييا ماييلل ة الييا ةل ا ي خطمة ا ي يييا خطلل ي خط ة ا ي
خطس لدا خطل ملدة اةخة لج س خطلزةخء ةقل  779يا 1419/9هـ للا ا حق لا لن قةخةخت .
* الجهة المخلصة  :ها لزخةة خطل اةف أل إدخةة خطم ال .
* ولل أمر الطالب  :لخطده أل لطاه شةةا ً .
* السمة الليميمةل  :لها لجللع خطصفلف خطدةخسا يا خطم ال خط ال (لةددها خثنا ةشة صفاً)للزة ة ى
خطلةخحل خطم الا خطثالث خال مدخئا  ،لخطلملسط  ،لخطثانلا .
*الليةمي اليةام  :ااصد ه خطلدخةس خال مدخئا ل خطلملسط لخطثانلا خطلم اةف ة الا .
* الليمي الموازي  :ااصد ه ليدخةس محفياا خطايةخن خط يةال  ،لل اهيد ل يةخلب خطمة اي خطواصي  ،خطليدخةس
خأله ا للةخ ز لحل خأللا لم ال خط اة لخطلدخةس خط ا ا للدخةس خطم ال خألجن ا .
* الصف  :هل خطسن خطدةخسا يا خطلةح خطم الا .
* الفصل  :هل غةي خطمدةاس .
* اليام الدراسل :هل خطلدة خطلخق

ان ةلدة خطل لان ل دخا إجازملل .

* الفصل الدراسل :هل خطلخحد لن جزئا خط ال خطدةخسا  ،لا دأ يل يصيل دةخسيا لين خطايلل خطلايةة ط يلدة
خططالب إطى نلاا خوم اةخت ذطك خطفصل .
* الخطة الدراسية  :ها أسيلاء خطليلخد خطلايةةة ط يل صيف لةيدد خطحصير خطلايةة مدةاسيلا ييا يل لنليا
أس لةاا ً .
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* الياممون لل المدرسة  :هل جلاع شاغ ا خطلاائف خطم الا لخطلاائف خإلدخةا لخطلاائف خطلساندة .
* منسوبو المدرسة  :هل جلاع خططالب لخط ال ان اطلدةس .
*مصادر الةليم  :ها جلاع خطللخد خطم الا خطلط لة لنلا لخطسيل ا لخط صيةا لثيل  :خألشيةط لخألييالل
ل خطشفاياات لخطلجسلات ل ةخلب خطحاسب خطل ملدة .

* خطة عمل مدير المدرسة  :ها خطجدلل خطزلنا خطلنال ألةلال لداة خطلدةس ( لخطاللاي – لخألسي لةا
– لخطشلةا – لخطفص ا – لخطسنلا ) خطلاةة إنجازها أثناء خط ال خطدةخسا .
* اللقوي الذاتل ليمل مدير المدرسة  :هل قاال لداة خطلدةس لةخج

لا نفذه للا ال انفذه لين وطي ةل ي

حسب خطنللذج خطل د طلذخ خطغةض .

المادة الثالثة :
تيون املدرسة بيامي جم هتا يظامما جو يشاطما حم ة اسياسة اات ي ل املم ية خااية مو عي ما يت ارض م ما .

المادة الرابية :

محاق ل لةح لن لةخحل خطم ال خطثالث ( خال مدخئا  ،لخطلملسيط ،لخطثانلاي ) خألهيدخف خطلحيددة طليا ييا
سااس خطم ال اطلل .
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الفصل الثاني

( القبول – واجبات الطالب )
قواعد قبول الطالب وشروطه :

المادة الخامسة :
 .1ا دأ ق لل خططالب يا خطصف خأللل خال مدخئا ط ل ةال لع دخا خطفصل خطثانا لن خط ال خطذي ق .
 .2ا ييدأ ق ييلل خططييالب يييا خطلييةح مان خطلملسييط لخطثانلاي ييد الييلة نمييائب خوم يياةخت خطفصييل خطثييانا (
خطدلة خأللل ) ل اشةة .

المادة السادسة :
1
2
3

4
5
6

 اا ل يا خطصف خأللل خال مدخئا لن أ لل ست سنلخت هجةا يا خطالل خأللل لن دخاي خطدةخسي ألق  ،حسب لثاا خطلاالد خطةسلا .
اا ل لن طل امساة طليل خطم يال حميى سين خطثالني ييا خطصيف خأللل خال ميدخئا  .للين زخد ةليةه ة يىخطثالن اصدة شأنه قةخة لن لداة خطم ال .
 ازخد حد خطا لل سن لخحدة ط ل صف دةخسا أة ى  ،لع لالحا لا لةد يا خطفاةة ةقيل ( )2ة يىأال ا اييى يييا خطلةح ي خال مدخئا ي ليين أ لييل سييم ةشيية ةال يا ً  .لاجييلز ط جن ي خطملجاييه لخإلةشيياد يييا
خطلدةس لد سنلخت دةخسمه اطادة خطذي مةخه لناسي ا ط لةح ي أل لسياةدمه ة يى خالطمحيا ليا اناسي ه
لن لةخحل خطم ال ( خطللخزي أل خطمدةاب خطللنا ) .
 خططاطب خطذي طاست طه لثائق دةخسا ل ملدة اا ل يا خطصف خطذي اناسيب لسيملخه خطدةخسيا ياليا الام اةض لع لا لةد يا خطفاةمان ( )1ل ( )2لن هذه خطليادة  ،لذطيك يد أن مجيةي خطلدةسي خوم ياة
طمحداد لسملخه لمش ة إدخةة خطم ال ذطك .
 اجلز طلداة خطلدةس ق لل لن اال ةلةه ةن ست سنلخت لدة ال مزايد ة يى مسي ان الليا  .لذطيكد ق لل جلاع خألطفال لن خطذان أمللخ خطسادس لن خط لة .
 م لن خأللطلا يا ق لل خطذان مال أةلياةهل ةين خطسادسي – خطلشياة إطيالل ييا خطفايةة ( )5لين هيذهخطلادة -طأل ة سنا ً ليق ماةاخ خطلاالد .

المادة السابية :
اا ل خططاطب يا خطصف خأللل لين خطلةح ي خطلملسيط إذخ أنليى خطلةح ي خال مدخئاي نجيا ة يى أال ازايد
ةلةه ة ى ست ةشة ةالاً.

المادة الثامنة :
اا يل خططاطيب ييا خطصيف خأللل ليين خطلةح ي خطثانلاي إذخ أنليى خطلةح ي خطلملسيط نجيا ة يى أال ازاييد
ةلةه ة ى مس ةشة ةالا ً .

المادة اللاسية :
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إاا جتا ز اا ااب سو اا لول أو ملتظ اادراسة أبي مو املرحي اااةث ي رض مر ع ت مدير اات ي ايتبذ ما يرا ملاسلا مو
ااسماح او مبواص ة ت مو ل مدرستو ل غريأا  .ااك ب د عراسة ض و مو قلي
حتوي و ا دراسة اية عو طريق امللازل
جللة ااتوجيو اإلرراع  .ملدير اات ي مراعاة حوال اا ةب ل مدارء اا رى اهلجر .

المادة الياشرة :
يسجل الطالب الذي تنطبق عميه شروط القبول ولق اآلتل -:
 .1إجةخء خط شف خطط ا خطلاةة .
 .2م ئ طاق خطمسجال خطل دة طلذخ خطغةض .
 .3مادال خطلثائق خآلما :
أ -صلةة لن خطسجل خطلدنا طلااد ياه خططاطب .
ب -صلة شوصا حداث .
ج -شلادة مط ال ل مل لن لسمشفى أل لة ز صحا ل ملد (ططالب خطلةح خال مدخئا )
 -4يجملتح ا ااب علد قلواو ل اايف األ ل االبتدائا (سجي رامي) ق اات يما امللظمة اذاك يلت ي من اا ااب مو مرح ة
إىل خرى مو مدرسة إىل خرى .

المادة الحادي عشرة :
-1

يت قلول اا ةب غري ااس وعيني ااذيو تل لق ع يم ااشر ط احملدعة ملواع ااساب ة عو طريق املدرسة ل اايجملوت اادراسية
املةئمة ملستوايهت ل ااس اات يما ل املم ية اا ربية ااس وعية ب د م اعاة رماعاهت اادراسية ااك ق ما يرع مو
ت يما هبذا ااشأن .

-2

جيب ن تيون اثئق اا ةب ااس وعيني غري ااس وعيني ااياعرة مو خارج املم ية ص ية ميدقة مو اجلما اارمسية
املبتية ل ب د عراسة اا ااب .
مييو اا ااب-ااذي مل تلتو إجرادا تيديق راقو – مو اادراسة مؤقتا رياما تستيمي راق قلواو حيدع مدير املدرسة

-3

مدة زملية ملاسلة الستيجملائما .

المادة الثانية عشرة :
-1
-2

ي لي اا ااب ل قرب مدرسة إىل مل او .
يت ي ي اا ااب مو مدرسة إىل خرى خب اب قلول مو املدرسة إايما خ اب حتويي مو املدرسة املل ول ملما حيدع يو
سلو مستوا اادراسا يشجملن بو م ف اا ااب سج و ااشامي يس اويل مر ب د توقي و الستةم حتتجملظ املدرسة
بيورة مو خ اب ااتحويي مشجملوعا خب اب اا لول

يالت ااك ل سجة ااياعر مو املدرسة من مرسة حمتواي
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امل ف  .تستبدم اات لية احلدياة ماي ( ااربيد اإلايرت ين

ااربامج احلاسوبية امل تمدة ) مىت تو ر إلمتام عم ية ي ي

اا ااب مو مدرسة إىل خرى .

المادة الثالثة عشرة :

( واجبات الطالب )

ي ت م اا ااب جبمين األيظمة اا حتي عمي املدرسة
اجلاتو ما أييت - :

ع يو اات يد مبا تيدر إعارة املدرسة مو ت يما

توجيما

يدخي ل

-1

االات ام حلضور إىل املدرسة االييرات ملما ل املواعيد امل ررة ال جيوز او اخلر ج مو املدرسة
إبان مو املدير ااوعيي .
املشارعة ل تلظي مدرستو اإلسمام ل يشاطما برافما ملاسلاهتا ق ما ي د اذاك مو برامج .
احرتام مجين ملسويب مدرستو مو إعاريني م مني مررديو طة مستبدمني .

-4
-5
-6

االات ام ايدق األماية عب احلديث حسو اخل ق .
االعتماع ع ت يجملسو ل حي اجلاتو عاد اختلاراتو ل تلجمليذ ما يي ف بو مو يشاط .
اات ا ن من امل املررد اا ةيب ع ت تذايي ما يواجمو ل عراستو مو ص و .

-7

احملا ظة ع ت يظا ة املدرسة احلرص ع ت سةمة ملشآهتا مرا ما جتمي اهتا اإلسمام ل إظمارأا ملظمر ااةئق ل حد ع
قدرتو .
اا لاية بلظا ة جسمو م لسة مأع و مشربو احملا ظة ع ت ع اتو ع اتر عتلو عدم إمهاهلا رميما ب د ااجملراغ ملما
 .ع يو اتلاع ت يما املدرسة هبذا اخليوص .

-9

ع ت اا ااب اجتلاب ما

-2
-3

-8

احلضور إىل املدرسة ا لاء اا ريب ااس وعي املأاوت ما مل ي ب ملو احلضور مبةبس رايضية
يلال اارجواة اخل ق االليي مو املظمر امل لس .
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اال اد خارج ااجمليي إال

الفصل الثالث

المادة الرابية عشرة :

( مسؤوليات العاملين في المدرسة )

ي وم مجين عضاد أيئة املدرسة ألعمال املسؤ ايا احملدعة ايي ملم ل أذ اا واعد ااتلظيمية ع ت ن يت
اات ا ن ااتلسيق يما بيلم اضمان حت يق أدات املدرسة مممتما االلي ة ل ضود ما ييت ع يو سياسة اات ي ل
املم ية .

المادة الخامسة عشرة :
مدير املدرسة -:
مدير املدرسة أو املسؤ ل األ ل ل مدرستو أو املشرت ع ت مجين رؤ هنا اارتبوية اات يمية
االجتماعية أو اا د ة احلسلة ا مةئو عاد س وعا يدخي ل مسؤ اياتو ما ي ا :
-1
-2
-3

اإلعارية

اإلحاطة اايام ة أبأدات املرح ة تجملممما اات رت ع ت خيائص طةهبا ا ملا جاد ل سياسة املم ية .
هتئية االيئة اارتبوية ااياحلة اللاد ربيية اا ااب منو مو مجين اجلوايب اعتساب اخليال احلميدة .
متاب ة اإلررات ع ت مرا ق املدرسة جتمي اهتا تلظيمما هتيئتما اةستبدام ماي ( املي ت امل امي
امل يف املدرسا امل يف املدرسا قاعا االشاط األ لية
مرع مياعر اات
املبتربا

-4

املةعب جم ة ااتيييف تربيد امليا غريأا …) تلظي ااجمليول توزين اا ةب ع يما .
اختاا اارتتيلا ااةزمة الدد اادراسة ل املوعد احملدع إعداع خ ط اا مي ل املدرسة تلظي اجلدا ل
توزين األعمال برامج االشاط ع ت ملسويب املدرسة تشييي اتااس اا جان ل املدرسة متاب ة قيامما

-5
-6

مبمامما ق اات يما حسب مات تضية حاجة املدرسة .
اإلررات ع ت امل مني زايرهت ل ااجمليول االطةع ع ت عماهل يشاطم مشارعاهت .
ت ومي األعاد ااوظيجملا ا ام ني ل املدرسة ا ا ت يما امللظمة اذاك من اادقة املوضوعية ااتح يق مو
جوع ااشواأد املؤيدة ملا يض و مو ت ديرا .

-7

اإلسمام ل االمو املمين ا م مو خةل ت مس احتياجاتو ااتدريلية اقرتاح ااربامج امللاسلة او متاب ة
ااتحاقو مبا حيتاج إايو مو ااربامج عاخي املدرسة خارجما ت ومي آاثرأا ع ت عائو اات ا ن ل ااك من
املشرت اارتبوي املبتص .
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-8

اات ا ن من املشر ني اارتبويني غريأ ممو ت تضا طلي ة عم م زايرة املدرسة تسميي ممماهت متاب ة تلجمليذ
توصياهت توجيماهت من مةحظة امللاعرة ل ععوة املشرت املبتص علد احلاجة .
اياد مور اا ةب غريأ ممو

 -9ت ي ع ر املدرسة االجتماعا تح آ اق اات ا ن ااتيامي بني املدرسة
اديم اا درة ع ت اإلسمام ل حت يق أدات املدرسة .
 -11تو يق اا ةقة أب اياد مور اا ةب ععوهت اإلطةع ع ت حوال بلائم مواص ة إر ارأ مبةحظا
املدرسة مرئياهتا حول س وعم مستوى حتيي م ااتشا ر م م مل اجلة ما قد يواجمو بلاؤأ مو
مشية .
 -11تجمل يي اتااس املدرسية تلظي االجتماعا من أيئة املدرسة مللاقشة اجلوايب اارتبوية ااتلظيمية ضمان
قيام عي رع مبسؤ اياتو ع ت ااوجو امل وب من مةحظة تد يو ما يت ااتوصي إايو متاب ة تلجمليذ .
-12
-13
مم
-14

املشارعة ل االجتماعا اا ادا برامج ااتدريب ق ما ترا إعارة اات ي املشرت اارتبوي املبتص 1
إطةع أيئة املدرسة ع ت اات امي ااتوجيما اا وائح األيظمة اايةاعرة مةو جمةا االختيةاص ملاقشةتما
اتجملم مضاميلما اا مي مبوجلما ؛ ااك مو خةل اجتماع ي د هلذا ااغرض 1
اإلررات ع ةت بةرامج ااتوجيةو اإلررةاع ل املدرسةة االأتمةام هبةا متاب ةة بةرامج االشةاط ت وميمةا اا مةي ع ةت

حت يق أدا ما 1
 -15اإلررات ع ت م يف املدرسة ااتأعد مو ت ليق ااشر ط امللظمة اتشغي و مةو تةو ر ااشةر ط اايةحية يمةا
ي دم ا ةب ععوة مو حيتاج إايو مو املبتيني علد احلاجة ا تأعد مو سةمتو 1
ةةق اا ةوائح األيظمةةة متاب ةةة عراسةة يتةةائج االختلةةارا

حت ي مةا اختةةاا مةةا

 -16اإلرةرات ع ةةت عمةال االختلةةارا
ي م مو إجرادا ل ضود ااك 1
 -17اإلر ةرات ع ةةت بةةرصمج االص ة جملات اايةةلاحا توجيةةو اا مةةي اايةةوما ااتأعةةد مةةو ايتظامةةو اعتمةةال مت لاتةةو
تذايي م وقاتو ااتح ق مو ن عي رع مو ملسويب املدرسة ي وم مبا أو م وب ملو ع ت عمي جو 1
 -18تجمل د ملشآ املدرسة جتمي اهتا ااتأعد مو يظا تما سةمتما حسو مظمرأا  1إعداع سةجي خةاص لااةة
امللةةأ عم ةةال ص ةةيايتو املل ةةاعرة ل إبةةةغ إعارة اات ةةي ع ةةو ج ةةوع ي ةةة مةحظةةا م ماري ةةة إيش ةةائية ش ةةت م ةةو
خ ورهتا 1
 -19امللاعرة ل اإلجابة ع ت املياتلا ااوارعة ا مدرسة من مةحظة اا لاية بدقة امل وما ضوحما 1
 -21ت ةةدمي ت ريةةر ل هنايةةة عةةي عةةام عراسةةا إىل إعارة اات ةةي يتضةةمو مةةا إ ةةاز خةةةل اا ةةام  1إضةةا ة إىل مةةا ت ةرا
إعارة املدرسةةة مةةو ملةةاعرا مرئيةةا هتةةدت إىل ت ةةوير اا مةةي ل املدرسةةة بيةجملة خاصةةة ل املةةدارء األخةةرى ل
اات ي بوجو عام 1
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 -21هتيئة عيي املدرسة ا يام ب مي مدير املدرسة علد احلاجة ؛ ماي  :متييلو مو املشارعة ل زايرة امل مني
متاب ة عائم رائسة ب ض اا جان غري ااك 1
 -22اا يام بتدريس ما يسلد إايو مو حيص حسب األيظمة 1
 -23ية عمال خرى تسلدأا إايو إعارة اات ي مما ت تضيو طلي ة اا مي اات يما 1

المادة السادسة عشرة :

يسةةاعد ع ةةت
ااتوجيمةةا
ااة ةربامج ااتلش ةةي ية اا ةةد را

 )1يةةويل مةةدير املدرسةةة امل ة اجلديةةد علايةةة خاصةةة ية ع بيةةي مةةا ي مةةو مةةو اات يمةةا
اإلحاط ةةة اايام ةةة بواجلات ةةو س ةةس اا ي ةةام هب ةةا مييل ةةو م ةةو املش ةةارعة ل اا ةةادا
ااتدريلية اخلاصة مل مني اجلدع 1
 )2ي ةوم مةدير املدرسةة مبتاب ةة امل ة اجلديةةد ت وميةو ةا ا ت يمةا اخلاصةة بسةةلة ااتجربةة يو ةق زايراتةو اةو ل ااجمليةةي
توجيمات ةةو ل ( س ةةجي متاب ةةة م ةةدير املدرس ةةة ا م ة ة ت ومي ةةو ) يل ةةا امل ة ة عتابي ةةا ب ةةد ع ةةي زايرة مب ةةا ع ي ةةة م ةةو
مةحظا  1ي د ل ضود ااك ت ومي األعاد ااوظيجملا اخلاص مل يل او إىل إعارة اات ي ل ااوقةت احملةدع مليلةا
يو ر يو مبدى صةحيتو ا مي حتوي و إىل عمي آخر 1

المادة السابية عشرة :
 )1ي ةةوم م ةةدير املدرس ةةة بتو ي ةةق ح ةةاال غي ةةاب اخ ةةر اا ةةام ني ل املدرس ةةة م ةةو امل م ةةني غ ةةريأ

يتب ةةذ مجي ةةن

اإلجرادا االظامية مو تد يو مةحظة ل ع رت ااد ام مو مساداة حت يق 1
املوظف ؛ ت ليق ملد األجر م ابي اا مي 1
 )2يتبذ ااةزم حلس ايم ااغياب مو راتب امل
 )3ييتب إلعارة اات ي مبا حييي ل املدرسة مو حاال غياب تيرر اخر يلني ما يةرى اختةاا بشةأن عةي حااةة
مو إجراد غري احلس مو ااراتب ؛ ألن حس ايم ااغياب ال ي د ع وبة 1
 )4يةحةةظ مةةدير املدرسةةة ضةةن مةةا يو ةةو مةةو حةةاال ااغيةةاب ااتةةأخر ل االعتلةةار علةد إعةةداع ت ةةومي األعاد ااةةوظيجملا
ا م مني اا ام ني ل املدرسة علد عتابةة مةا ي لويةو مةو توصةيا حيتةاجون إايمةا حةني اات ةدم ا مةي قيةاعي
االاتحاق بد رة تدريلية إيجملاع ا تدربس اخلارج غري ااك مو ااجملرص املتاحة 1

المادة الثامنة عشرة :
ي د مدير املدرسة الجملسو قلي بداية عي عام عراسا خ ة عمي مجملي ة ملا ي رر اا يام بو مو عمال اجلا
ييلجملما إىل ممام ( يومية – سلوعية – رمرية  -ي ية – سلوية )  11يراجن ما يجملذ مو اخل ة بيجملة ع رية
ق ب اقة ( اات ومي ااذايت ا مي مدير املدرسة ) 1
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المادة اللاسية عشرة :
وكيل املدرسة -:
ي ةةوم عيةةي املدرسةةة مبسةةاعدة املةةدير ل عاد مجيةةن األعمةةال اارتبويةةة اإلعاريةةة
تشمي مسؤ اياتو األيت :

يلةةوب علةةو ل حااةةة غيابةةو

 )1اإلررات ع ت قلول اا ةب حص اثئ م م جملاهت علد ااتسجيي ااتحويي 1
 )2اإلعداع األسلوع ااتمميدي تلظي است لال اا ةب اجلدع متاب ة عمال اا جان املشي ة هلذا ااغرض 1
 )3متاب ة حضور اا ةب ايتظامم اختاا اإلجرادا امللاسلة ل أذا ااشأن امللاعرة ل االتيال بذ يم 1
مةةا ي ة مم مةةو اإلحةةاال ا جمةةا اا

 )4إع ةةاد اا ةةةب مةةا حيتةةاجون إايةةو مةةو رةةماعا االيتمةةاد إىل املدرسةةة
اا ةقة ملدرسة.
 )5متاب ةةة احلةةاال املرضةةية اةةدى اا ةةةب بي ةجملة عامةةة امل ديةةة ملمةةا بي ةجملة خاصةةة إحااتمةةا ا ةةةج اختةةاا ااةةةزم
ا وقاية ملما 1
 )6اإلررات ع ت توقيت احليص بداية هناية اتأعد مةو جةوع امل مةني ل يةوهل
قد ي ر مو حااة اخر غياب امل 1
 )7املشارعة ل زايرا امل مني ل يوهل متاب ة عائم 1

ةق اجلةد ل اايةوما م اجلةة مةا

 )8املشارعة ل عمال االختلارا اات ا ن من مدير املدرسة األعداع امللير هلا 1
 )9اإلررات ع ت مرا ق املدرسة متاب ة احملا ظة ع يما صيايتما 1
 )11املشارعة ل اتااس اا جان ل املدرسة اإلسمام ل متاب ة تلجمليذ قراراهتا 1
 )11املشارعة ل االجتماعا اا ادا برامج ااتدريب اا تلظمما إعارة اات ي ق توجيما امل ليني هبا 1
 )12اإلررات ع ت برامج االشاط بيا ة يواعو ق ااتلظيما املل غة ا مدارء 1
 )13متاب ةةة حي ةةول املدرسةةة ع ةةت حاجتمةةا مةةو اايتةةب اادراس ةةية املسةةت ما اادراسةةية األخ ةةرى قلةةي بدايةةة اا ةةام
اادراسا توزين اايتب اادراسية ع ت اا ةب 1
 )14توزين األعمال ع ت اايتلة املستبدمني اا مال متاب ة عائم ألعماهل 1
 )15تلظي قاعدة امل وما ااسجة امل جملا ااةزمة ا مي ل املدرسة 1
 )16إعةةداع م ةةف م ةةف م ة موظةةف حيجملةةظ يةةو مجيةةن االيةةاص اخلاصةةة بةةو س ةريتو ااذاتيةةة صةةور مةةو مؤأةتةةو
توظيةف اات ليةة
خرباتو ااد را ااتدريلية اا حضرأا مشارعاتو مةا يةرع عةو عائةو ضة و ااةوظيجملا مةو مياتلةا
احلدياة ااربامج احلاسوبية امل تمدة ع ما عان ااك مميلا 1
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 )17تدريس ما يسلد إايو مو حيص 1
 )18اا يام أبي عمال خرى يسلدأا إايو مدير املدرسة مما ت تضيو طلي ة اا مي اات يما 1

المادة اليشرون :

املـعــــــــــلم -:

امل ة صةةاحب مممةةة يلي ةةة م ةؤمتو ع ةةت اا ااةةب أةةو املسةةؤ ل األ ل عةةو تربيتةةو تربيةةو صةةاحلو حت ةةق غايةةة
اجلاتو اجلوايب اآلتية :
سياسة اات ي ل املم ية أدا ما  1تشمي مسؤ ايا امل
 )1االات ام أبحيام اإلسةم اات يد أليظمةة اات يمةا قواعةد ااسة وآل اآلعاب اجتلةاب عةي مةا أةو ةي بشةرت
اململة 1
 )2احرتام اا ااب م ام تو م ام ة تربوية حت ق او األمو اا مأييلة تلمةا ربيةيتو تشة ر ب يمتةو ترعةت مواألةو
تغرء ل يجملسو حب امل ر ة تيسلو ااس وآل احلميد املوعة اآلخريو تؤصي يو االست امة ااا ة الجملس 1
 )3تةدريس االيةةاب امل ةةرر مةةو احليةةص عةامة اا يةةام بيةةي مةةا يت لةةو حت يةةق أةدات املةواع ااة يدرسةةما مةةو إعةةداع
ااةةك حسةةلما

حتضةةري طرائةةق تةةدريس سةةاايب ت ةةومي اختلةةارا تيةةحيح يشةةاط عاخةةي ااجمليةةي خارجةةو
ت تضيو صول اململة طلي ة املاعة ا األيظمة ااتوجيما ااوارعة مو جما االختياص 1
 )4املشةةارعة ل اإلر ةرات اايةةوما ع ةةت اا ةةةب رةةغي حيةةص االيتظةةار اا يةةام ب مةةي امل ة ااغائةةب سةةد اا ج ة

اا ارئ ل عدع م ما املدرسة ق توجيو إعارة املدرسة 1
 )5رايعة ااجمليي ااذي يسلد إايو مدير املدرسة اا يام اد ر اارتبةوي اإلررةاعي ااشةامي ا ةةب ااةك ااجمليةي
رعةةايتم سة وعيا اجتماعيةةا متاب ةةة حتيةةي م تلميةةة م ةواطو اإلبةةداع ااتجملةةوق اةةديم لةةث حةةاال ااض ة ف
اات يةةري عةجمةةا ااةةك ات ةةا ن مةةن م مةةيم ايةةاد مةةورأ مةةن إعارة املدرسةةة املررةةد اا ةةةيب إاا ا ة م
األمر 1
 )6عراسة امللاأج اخل ط اادراسية اايتب امل ررة ت وميما اقرتاح ما يرا ملاسلا ات ويرأا مو اقن ت لي ما 1
 )7تلجمليذ ما يسلد إايو مدير املدرسة مو برامج االشاط االات ام مبا يص هلذ ااربامج مو ساعا 1
 )8اات ي ةةد مبواعي ةةد احلض ةةور االيي ةرات بداي ةةة احلي ةةص هنايتم ةةا اس ةةتامار قت ةةو ل املدرس ةةة عاخ ةةي ااجملي ةةي خارج ةةو
ملية ة حة اا اا ةةب اال ةةاد ل املدرسة ةة ل ل ةةاد حي ةةص ااجملة ةراغ اس ةةتامارأا ل تي ةةحيح ااواجل ةةا ت وميم ةةا
إعداع ااوسائي اات يمية االستجملاعة مو مرع مياعر اات ملدرسة اإلعداع األيش ة 1
 )9حضةةور االجتماعةةا اتةةااس ااة يلظممةةا مةةدير املدرسةةة ا م مةةني خةةارج قةةا اادراسةةة اا يةةام مبةةا يي ةةف بةةو
مو عمال اا عةقة هبذ االجتماعا

اتااس  1أذا اجب م م ع ت عي م
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1

 )11اات ا ن من إعارة املدرسة سائر امل مني اا ام ني ملدرسةة ل عةي مةا مةو رةأيو حت يةق ايتظةام اادراسةة جديةة
اا مي حت يق االيئة ااةئ ة ملدرسة 1
 )11ااس ة ا اتلميةةة ااتةةو ع ميةةا ممليةةا ت ةةوير طرائ ةةو ل ااتةةدريس اسةةتبدام اات ليةةة احلدياةةة املشةةارعة ل
االجتماعةةا اا جةةان ب ةرامج االشةةاط ااةةد را اارتبويةةة ااتجديديةةة رظ اا مةةي ااة تلظممةةا إعارة اات ةةي
املشرت اارتبوي املبتص ق ااتلظي ااوقت احملدعيو اذاك 1
 )12اات ا ن من املشر ني اارتبويني اات امي اإلجيايب من ما يوصون بو ما ي دمويو مو جتارب خربا 1
)13

اا يام مبا يسلد إايو مدير املدرسة مو عمال خرى مما ت تضيو طلي ة اا مي اات يما 1

المادة الحادية واليشرون :
املرشد الطالبي -:

ايا ييلح املررد اا ةيب قد ة حسلة ع ية ن ييون ممتاز ااسرية ااس وآل متميلا مو مساعدة اا ااب
ع ت م ااتو م ر ة قدراتو ااتغ ب ع ت ما يواجو مو ص و ايح ق ااتوا ق االجملسا اارتبوي االجتماعا
املمين اللاد ربيية إسةمية سوية ااك عو طريق قيامة آليت -:
 )1تليةةري اتتمةةن املدرسةةا أبأةةدات ااتوجيةةو اإلررةةاع خ ةةو برافةةو خدماتةةو
ملسويب املدرسة مجي م من اياد مور اا ةب 1

بلةةاد عةقةةا ممليةةة مامةةرة مةةن

 )2إعةةداع اخل ةةط اا امةةة ااسةةلوية ا ةربامج ااتوجيةةو اإلررةةاع ل ضةةود اات يمةةا امللظمةةة اةةذاك اعتماعأةةا مةةو مةةدير
املدرسة 1
 )3تلجمليذ برامج ااتوجيو اإلرراع خدماتو اإلمنائية ااوقائية اا ةجية 1
 )4ت لئة ااسجي ااشامي ا ااب احملا ظة ع ت سريتو تلظي امل جملا ااسجة اخلاصة اتوجيو اإلرراع 1
 )5لةةث حةةاال اا ةةةب ااتحيةةي ية ااس ة وعية ت ةةدمي اخلةةدما اإلررةةاعية ااة مةةو رةةأهنا حت يةةق أةةدات املرح ةةة
اات يمية 1
 )6متاب ة مذعرة ااواجلا اايومية ق خ ة زملية تجمل ي ما اا مي ع ت ما حي ق األأدات املرجوة ملما 1
 )7رعاية اا ةب املوأوبني عراسيا تشجي م توجيمم ملحم احلوا امليا آ ت دمي برامج إضا ية هل 1
 )8متاب ة اا ةب املتأخريو عراسيا عراسة سلاب اخرأ عةجما اختاا اخل وا ااةزمة اةرت اد مبستوايهت 1
 )9حت ةةري األحة ةوال األسة ةرية ا تةمي ةةذ خاص ةةة ااإلقتي ةةاعية ملم ةةا مس ةةاعدة احملت ةةاجني م ةةلم ع ةةو طري ةةق ااي ةةلد ق
املدرسا 1

13

 )11عراسةةة احلةةاال ااجملرعيةةة ا ةةةب ااةةذيو تظمةةر ع ةةيم ب ةواعر س ة لية ل ااس ة وآل
ااتوجيو االيح هل حسب حااتم 1

تجملم ة مشةةيةهت

ت ةةدمي

 )11ع د ا ادا رعية من ايا مور اا ةب ااذيو تظمر ع ت بلائم بةواعر سة لية ل ااسة وآل عةدم ااتييةف
م ةةن اجل ةةو املدرس ةةا الس ةةت ةع آرائمة ة اات ةةا ن م مة ة ل ةةث املش ةةية األسة ةرية اا األ ةةر ل حة ةوال ائ ةةك
اا ةب 1
 )12إعداع ت ارير ع رية عو مستواي اا ةب اا مية اارتبوية ت دميما ملدير املدرسة 1
 )13إجراد االحوث اادراسا اارتبوية اا يت لما عمي املررد 1
 )14تةةدريس مةةا يسةةلد إايةةو مةةدير املدرسةةة مةةو احليةةص املشةةارعة ل عمةةال مراقلةةة اا ةةةب رةةغي حيةةص
االيتظار 1
)15

اا يام أبي عمال خرى يسلدأا إايو مدير املدرسة مما ت تضيو طلي ة اا مي اات يما 1

المادة الثانية واليشرون :

أمني مركز مصادر التعليم (واملكتبية) -:
أو املشرت ع ت مجين املواع اات يمية ل املدرسة ( امل لوعة ااسم ية االيرية املربفة ع ت احلاسب اآليل )
تشمي مسؤ اياتو ما أييت :
 )1إعةةداع بيةةان مل ةواع اات يميةةة ااة ختةةدم املةةلمج ت ةةو االحتياجةةا اارتبويةةة اات يميةةة ل املدرسةةة اختةةاا اإلج ةرادا
ااةزمة اتأميلما اتلسيق من مدير املدرسة متاب ة صوهلا ا مدرسة 1
 )2اات ريف مبا ييي ا مرع مةو ميةاعر ت ة جديةدة مسةاعدة امل مةني اا ةةب ل ااوصةول مليةاعر امل ومةا
املتاحة 1
 )3م ا يةةة امل مةةني اا ةةةب ع ةةت اختيةةار اس ةةتبدام ااوسةةائي اات يميةةة امللاس ةةلة تةةو ري مةةا ي ة مم إليت ةاج س ةةائي
ت يمية بسي ة 1
 )4تشةةغيي جم ة ة املرع ة هتيئتمةةا ا مسةتجمليديو ملمةةا ااتلسةةيق اات ةةا ن مةةن مةةدير املدرسةةة ات ةةوير اسةةتيمال يواقيةةو
حي مشيةتو 1
 )5تلظي حمتواي املرع مو اايتب املواع اات يمية األخرى تيليجملما ترتيلما مبا يسمي تلا هلةا إعاعهتةا إىل ماعلمةا
إعداع ما ي م اذاك مو اال اقا ااة تا مت لا يظام احلجملظ االستبدام 1
 )6تةةدريب اا ةةةب ع ةةت سةةاايب االحةةث عتابةةة امل ةةاال ت بةةيص اايتةةب املوضةةوعا مبةةا يلاسةةب مسةةتوايهت
قدراهت 1
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 )7مةحظة ما يرع ا مرع مو اايتب ااد راي
1

املواع اات يمية ااتأعةد مةو عةدم ااجملتمةا ا ت يمةا املل غةة ا مرعة

 )8تلظي جد ل حرعة املواع األجم ة إعارهتا عاخي املدرسة إعةداع اات ةارير ااد ريةة بةرامج اايةياية غةري ااةك مةو
االشاطا اإلعارية ااةزمة 1
 )9اا يام بتدريس ما يسلد إايو مدير املدرسة مو احليص مراقلة اا ةب رغي حيص االيتظار 1
 )11اا يام مبا يسلد إاية مدير املدرسة مما ت تضيو طلي ة اا مي اات يما 1

المادة الثالثة واليشرون :
حمضر املخترب -:

حماايي مواع غريأا  1تشمي

أو املسؤ ل عو تلظي املبترب املشرت ع ت حمتوايتو مو جم ة ع ا
مسؤ اياتو ما أييت :
 - 1استةم عمدة املبترب مو ع ا جم ة حماايي مواع من بيان حااة عي ملما ما حيتاج إىل إصةح 1

اخلاصة بذاك عتابة حمتوايهتا تلظيمما ع ت حنو يسمي تلا هلا ع ن

 - 2حجملظ حمتواي املبترب ل اخل اص
ت ريض ب ية األع ا ا ت ف 1
 - 3حجملظ املواع ااييميائية إبيداعما ل اخل اص اخلاصة هبا تيليجملما ضن ب اقة ت ريف ع ةت عةي ملمةا مبةا ييجملةي
4
5

6
7
8

سةمة مراتعي املبترب حسب األصول اا مية ا سةمة اات يما اخلاصة بذاك 1
 ملائ غةي خطلوم ة لمةما لا للما ناايملا ق يل ل يد إجيةخء خطمجياةب لغ يق خطلوم يةييد خطفييةخه لنييه لخطمأ ييد ليين قفييل خطنلخيييذ لخطمايياة خط لة ييائا للحييا س خطلايياه لخطغيياز ليييق
خطم الات خطواص ذطك 0
 حتضةةري ااتجةةارب اا ة يةةد هنا امل ة ل سةةجي ااتحضةةري اايةةوما ا مبتةةرب قلةةي ااةةدرء أبربةةن عش ةريو سةةاعة مةةنمةحظةةة االطةةةع املسةةلق ع ةةت م ةةررا اا ةةوم اإلملةةام مبةةا يت لةةو ااتحضةةري هلةةا مةةو جتةةارب جم ة ة ااتأعةةد مةةو
جوعأا ط ب استيمال ما ي ص ملما ل حيلو .
 لما صاان أدلخت خطسالل لطفااات خطحةاق لخطم ةف ة يى طية خإلصيال لخطصياانخط ساط .
 مناال خطسجالت لخطل فات خطواص ياطلوم ة لميدلان خط اانيات لخطل لليات ةين للجيلدختخطلوم ة لمحداثلا ليق خطالخةد خطلنال طذطك .
 مفاييد صييادطا خطلدةسي لخطمأ ييد ليين لجييلد خألدلاي لخطلييلخد لخألدلخت خطالزلي ط س ي اياتخأللطا ل خطم ةف ة ى افا خسمودخللا .
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 - 9جةد ةلدة خطلوم ة لع نلاا ل ةال دةخسا للجب لحضة طجن اش لا ليداة خطلدةسي
طلذخ خطغةض لمس ال لفما خطلوم ة طلداة خطلدةس .
 - 10خطااال أي أةلال أوةى اسندها إطاه لداة خطلدةس للا مامضاه ط ا خط لل خطم الا .

المادة الرابية واليشرون :
الكاتب -:

خط امييب هييل خطلسي لل ةيين خألةلييال خإلدخةاي لخط ما اي يييا خطلدةسي لمشييلل لس ي لطاامه
خطجلخنب خآلما :
 .1خطاايييال أةليييال سييي ةماةا خطلدةسييي لخسيييمالل ليييا ايييةد إطاليييا لييين ل ام يييات لل يييالالت
لةةضلا ة ى لداة خطلدةس لخمواذ خطالزل حااطلا ليق ملجاه خطلداة .
 .2إةدخد خطل ام ات خطصادةة لن خطلدةس لط اةملا للما صدلةها .
 .3مناال خطل فات لخطسجالت لمدلان خط اانات لخطل للات يا حانلا .
 .4مناال لسملدع خطلدةس لجةد لحملاامه ليق خطم الات خطلنال طذطك .
 .5مسجال يلخماة خطلصةليات خطلاطا يا خطلدةس لحفالا لمنااللا .
 .6خطااال أي أةلال أوةى اسندها إطاه لداة خطلدةس أل ل ا ليا لليا مامضياه ط ا ي خط ليل
خطدةخسا .

المادة الخامسة واليشرون :
العامل أو املستخدم -:

االل خط الل أل خطلسمودل يا خطلدةس األةلال خآلما :
 .1أةلال خطنااي يا خطفصلل لأينا خطلدةس لللةخملا للةخيالا لدلةخت خطلااه .
 .2ملزاع خطل الالت لخأللةخ دخول خطلدةس .
 .3نال اانات حضلة لغااب خططالب ان خطفصلل ييا يل حصي لإةادمليا طليداة خطلدةسي
أل ل ا لا .
 .4خطمنييالب لييع خطحيياةس يييا حةخسي يياب خطلدةسي لةييدل خطسييلا ألي طاطييب يياطوةلج ليين
خطلدةس إال إذن وطا لن خإلدخةة أثناء خطدلخل.
 .5لساةدة خطل ل أل خطل لان خطلنال ان طلةخق خططالب ق ل خطدلخل ل ده .
 .6خالطمزخل اطحضلة إطيى خطلدةسي وياةج لقيت خطدةخسي ييا أايال خالوم ياةخت لخالجملاةيات
لخألنشط خطلدةسا .
 .7خطااال أي أةلال أوةى اسمندها إطاه لداة خطلدةس أل ل ا لا للا مامضاه ط ا ةل ه .
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المادة السادسة واليشرون :
حارس املدرسة -:
حيياةس خطلدةس ي هييل خطلس ي لل ةيين خطل نييى خطلدةسييا للييا احملاييه ق ييل خطييدلخل ل ييده ،
لمشلل لخج امه خآلما :
 .1حةخسيي خطل نييى طيياالً لنليياةخ ً ويياةج لقييت خطدةخسيي لةييدل خطسييلا ألي شييور يييدولل
خطلدةس د خنملاء خطدلخل إال إذن وطا لن لداة خطلدةس .
 .2إ اله إدخةة خطلدةس يا حاط خالشم اه لحالط أحد دولل خطلدةس أل خط يث ل ناهيا أل
لا دخو لا .
 .3خالمصال اطدياع خطلدنا لإدخةة خطلدةس ةند لجلد لا الدد سيالل خطلدةسي لين حةايق
أل سالل جاةي أل غاةها .
 .4قفل خأل لخب لخطنلخيذ لإطفاء خألنلخة لخطل افات لخطلةخل لصنا اة للحا س خطلااه .
 .5خطااال أي أةلال أوةى اسندها إطاه لداة خطلدةس أل ل ا لا للا مامضاه ط ا ةل .
 .6ا ييدأ ةلييل خطحيياةس ليين حييان خنصييةخف لنسييل ا خطلدةسي إطييى حييان ةييلدملل يييا خطاييلل
خطماطا .
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الفصل الرابع
المادة السابية واليشرون :

(المجالس واللجان المدرسية )

مش ل يا خطلدةس خطلجاطس لخط جان خآلما -:
 .1لج س خطلدةس .
 .2لج س خطل لان .
 .3طجن خطملةا خإلساللا .
 .4طجن خطملجاه لخإلةشاد .
 .5طجن خطحاالت خطس ل ا خططاةئ .
 .6طجن خطنشاط .
أو ًال  :مجلس المدرسة :تشكيله  ،أهدافه  ،مهامه ،اجتماعاته

المادة الثامنة واليشرون :
ف س املدرسة ف س تربوي اجتماعا يشارآل يو خنلة مو اياد مور اا ةب املواطلني ا ي اا درة ع ت اإلسمام
بد ر اعي ل حت يق ممام املدرسة .

المادة اللاسية واليشرون :
تشكيل مجلس المدرسة -:

 -)1يشيي ف س املدرسة ع ت االحو اآليت -:

أ -ما ال يقل عن سلة من أولياء أمور الطالب .

ب -مدير المدرسة  ،ووكيمها  ،والمرشد الطالبل .

ج -ثالثة من الميممين .

د -من تراه إدارة المدرسة من المواطنين القادرين عمى اإلسهام لل مسيرة اللربية والليمي بالمدرسة من
غير أولياء أمور الطالب عمى أال يزيد عدده عمى عدد أولياء أمور الطالب .

هـ -يزاد عدد أعضاء المجمس من أوليةاء أمةور الطةالب والميممةين بمةا يةلالءم ومجة المدرسةة وكثالةة
طالبها .

ميلا ا مج س .

 -)2تار ات س مو بني عضائو رئيسا صئلا ا رئيس
18

 -)3يت اختيار عضاد ات س مو اياد مور اا ةب امل مني بلادا ع ت اجتماع عام تلظمو املدرسة عي عامني
حيضر اياد مور اا ةب م مو املدرسة مجي م ييون ل بداية اا ام اادراسا ييدر بتشييي ات س قرار مو
مدير املدرسة .
 -)4ت وم إعارة املدرسة اتشا ر من ف س امل مني ل املدرسة ارتريح مو ترا ا ضوية ات س مو غري اياد مور
اا ةب ق ما رع ل ااجمل رة (ع) عة .
 -)5حتدع مدة عضوية اياد مور اا ةب امل مني ل ات س بسلتني ا تجديد اا ث األعضاد .

المادة الثالثون :
أهداف مجلس المدرسة :ـ
 .1تو يةةق اا ةقةةة بةةني املدرسةةة اتتمةةن إجيةةاع ةةرص ااتيامةةي اات ةةا ن املشةةرتآل اتح يةةق ممةةام املدرسةةة مببت ةةف
جوايلما .
 .2تلمية ع ر املدرسة ل اتتمن ت وية ميايتما اارتبوية ااا ا ية االجتماعية .
 .3ت ي اات ا ن ااتيا ي بني املدرسة املياحل احليومية األأ ية احمل ية اا ااي ة مبةا ي ةوع ع ةت اا ةةب خلةري
ل حاضرأ مست ل م اات يما املمين .
 .4اإلس ةةمام ل ااو ةةاد حتياجةةا املدرسةةة مةةو املس ةةت ما اات يميةةة املرا ةةق املدرس ةةية ب ةرامج االشةةاط اا ةربامج
ااتدريلية االجتماعية مبا حي ق غاية املدرسة أدا ما ال يت ارض من ما يرع مو اجلما املبتية مو ت يما .
 .5لث عي ما يتيي بشؤ ن املدرسة مو م وقا

المادة الحادية والثالثون :

ت دمي احل ول امللاسلة هلا ملاقشتما من إعارة اات ي .

مهام مجلس المدرسة :ـ
 .1ت دير جو اإلبداع ااتميي رعايتما تشجي ما .
 .2ملاقش ةةة املس ةةتوى ااتحي ةةي ا ا ةةةب م ةةو خ ةةةل حت ي ةةي يت ةةائج االختل ةةارا
اادراسة م ر ة سلاهبا طرق عةجما .
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ل ةةث احل ةةاال ااة ة تس ةةتدعا

 .3ت دمي املشةورة إلعارة املدرسةة اات ةا ن م مةا ل رعايةة سة وآل اا ةةب ملاقشةة ااظةواأر ااسة وعية غةري املرغةوب
يما ت دمي اوان اا ةج امللاسلة هلا .
 .4املشارعة ل إقامة برامج االشاط امللاسلة ا ةب املدرسة مبا ال يت ارض من ت يما ااوزارة .
 .5عراسة احتياجا املدرسة مو األاثث ااتجمي ا ااوسائي املرا ق لث عيجملية احليول ع يما .
 .6لث ااوضن اا ام ا مدرسة ما قةد ييةون هلةا مةو خيوصةية تت ةب اادراسةة ااتح يةي ت ةدمي املشةورة بشةأهنا
يشمي ااك ما او عةقة إبعارة املدرسة طةهبا اا ام ني يما .
 .7عراس ةةة املوض ةةوعا اات يمي ةةة األم ةةور اارتبوي ةةة اا ااي ة ة ملم ةةام امللوط ةةة ملدرس ةةة يش ةةمي اا ةةك م ةةا يت ةةق
مللةاأج اخل ةط اادراسةية اايتةب امل ةةررة بةرامج االشةاط ع ر املدرسةة ل اتتمةةن اقةرتاح مةا يةرا ات ةةس
بشأهنا .
 .8ت دمي ااتوصيا االقرتاحا امللاعرا اهلاع ة إىل ت وير اا مي اارتبوي اات يما بيجملة عامة .
 .9اطلة إعارة اات ي بشأن املشية اا جيد ات س ص وبة ل ح ما خترج عو ي اق اختياصو .
 .11جيوز ت س املدرسة اسةت لال مةا اةيس مشةر طا مةو اهللةا ااتربعةا املاعيةة اا يليةة ااتجمية ا املدرسةية مةو
امل ةواطلني مةةو اهليئةةا االجتماعيةةة املؤسسةةا اخلاصةةة مةةن اختةةاا ااض ةوابط اإلج ةرادا ااةزمةةة ايةةر ما ضةةمان
سةمتما حسو استبدامما .
 .11جيوز ا مج س ااتلسيق من مؤسسا ااتدريب األأ ية إل از برامج تدريلية ا ةب امل مةني اا ةائمني ع ةت
إعارة املدرسة اا ام ني يما .
 .12ي مي ات س تار موضوعاتو ي رح آراد مبا ال يت ارض من سياسة اات ي ل املم ية .

المادة الثانية والثالثون :

ااتربعةا

 )1ي وم ف س املدرسةة إبيشةاد صةلد ق مةايل ا ملةا
ق خ ة يض ما ات س .
 )2ي تير إيجملاق مةوال اايةلد ق ع ةت مرا ةق املدرسةة ااوسةائي اات يميةة ااةربامج اارتبويةة املسةاعدا اا يليةة ملةو قةد
حيتاج إايما مو اا ةب .

المادة الثالثة والثالثون :
اجتماعات مجلس المدرسة :ـ
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ي ةني جللةة تتةوىل إعارة ارعا اايةلد ق ميةر اتو

-1

ي ةةد ف ةةس املدرسةةة اجتماعاتةةو بةةدعوة مةةو رئيسةةو م ةرتني ع ةةت األقةةي عةةي يةةي عراسةةا  .ا ةرئيس ات ةةس ن
يدعو الجتماع طارئ علد احلاجة .

-2
-3

ارئيس ات س ععوة مو يرا مو غري األعضاد ا مشارعة ل ملاقشة موضوع حيتاج إايو يو .
ي ةةوم رئةةيس ات ةةس بتماةةي األعضةةاد اةةدى اجلمةةا اا اا ةقةةة ي تمةةد حماضةةر االجتماعةةا يتةةابن تلجمليةةذ
قرارا ات س .
ي وم مني ات س اتحضري اةجتماعا مجةن اآلراد امل رتحةا امل دمةة ا مج ةس حتديةد املوضةوعا املةراع

-4
-5
-6
-7
-8

طرحما ا ل اظ إعداع جد ل األعمال تد يو احملاضر متاب ة إهناد إجراداهتا .
ي د ات س اجتماعاتو خارج قا اادراسة .
ت د عضوية ات س عمة ت وعيا اإلسمام ل حت يق رسااة املدرسة .
ي د مدير املدرسة ات ا ن من رئةيس ات ةس ت ريةرا ية يا عةو اايةا ف ةس املدرسةة اجتماعاتةو يرسة و إىل
إعارة اات ي مشجملوعا بلسبة مو حماضر االجتماعا .
ت وم ر لة اإلعارة املدرسية ل إعارة اات ي بدراسة اات ارير ااوارعة مةو مةديري املةدارء بشةأن فةااس مدارسةم
ت دم ت ريرا موحدا علما ملدير اات ي .

ثانياً  :مجلس المعلمين :تشكيله  ،مهامه ،اجتماعاته

المادة الرابية والثالثون :
ف س امل مني ف س عمي تواصي تشا ر تلاعل خربة يشارآل يو مجين امل مني اا ائمني إبعارة املدرسة .

المادة الخامسة والثالثون :
تشكيل المجلس -:

يشيي ف س امل مني ل املدرسة ع ت االحو ااتايل -:
رئيسا
) -مدير املدرسة
عضوا صئلا ا رئيس
ب) -عيي املدرسة
ج)-مجين عضاد أيئة ااتدريس اإلررات ل املدرسة عضاد .
ع) -تار ات س مو بني عضائو م ررا الجتماعاتو .
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المادة السادسة والثالثون :
مهام المجلس -:
ي وم ف س امل مني ملمام اآلتية -:
 .1ملاقشة ااوضن اا ام اارتبوي ااتحيي ا ل املدرسة من اارتعي ع ةت عا امل مةني حتيةي اا ةةب سة وعم
اختاا اإلجرادا اارتبوية امللاسلة حياهلا .
 .2االط ةةةع ع ةةت األيظم ةةة اات يم ةةا اات ةةامي اا ةوارعة م ةةو جم ةةا االختي ةةاص ملاقش ةةتما تجملمة ة مض ةةاميلما
ضن آاية ات لي ما .
 .3تةةدارء مةةا يةةرع ا مدرسةةة مةةو مةحظةةا توجيمةةا اقرتاحةةا مةةو املشةةر ني اا ائ ةريو ايةةاد مةةور اا ةةةب
غريأ اختاا اإلجرادا امللاسلة حياهلا .
 .4عراس ةةة حتااي ةةي يت ةةائج اختل ةةارا اا ةةةب اإل ة ةاعة ملم ةةا ل ت ةةوير طرائ ةةق اات ةةدريس س ةةاايب اات ةةومي ت ية ة
اإلجيابيا عةج ااس ليا .
 .5عراسةةة مةةا ي دمةةو امل مةةون مةةو مةحظةةا اقرتاحةةا تت ةةق مللةةاأج اخل ةةط اادراسةةية
توحيد رؤية املدرسة بشأهنا – ر ما إىل إعارة اات ي .
 .6تلاعل اخلربا ااتجارب بني عضاد ات س است راض اجلموع ااذاتية ايي عضو .
 .7اختيار عضاد ف س املدرسة مو غري اياد مور اا ةب .
 .8تلجمليذ توصيا ات س يما ي ن ضمو اختياصا املدرسة .
 .9ي عمال خرى يت لما املوقف اارتبوي اات يما .

المادة السابية والثالثون :

اجتماعات مجلس المعلمين -:
ي د ات س اجتماعاتو بلاد – ع ت ععو مو رئيسو – ع ت االحو اآليت -:
) -اجتماع حتضريي لي بداية اادراسة .
ب) -اجتماعا ع رية ال ت ي عو اجتماعني ل عي يي عراسا ع ت األقي .
ج) -اجتماع ختاما ل هناية اا ام اادراسا ب د اختلارا ااجمليي ااااين ملاررة .
ملدير املدرسة ععوة ات س إىل اجتماعا طارئة ق احلاجة .

المادة الثامنة والثالثون :
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اايتةةب امل ةةررة

ت ةةد أةةذ االجتماعةةا جة دا مةةو اجلةةا امل ة

 .1تيةةون اجتماعةةا ف ةةس امل مةةني خةةارج قةةا اادراسةةة
حضورأا م م جلمين األعضاد .

 .2تو ق اجتماعا ات س مبحاضر تد يو مب ر ة األعضاد .
 .3ي ةةد مةةدير املدرسةةة ت ريةرا عةةو اجتماعةةا ف ةةس امل مةةني إ ازاتةةو اقرتاحاتةةو ل هنايةةة اا ةةام اادراسةةا يرسة و
إىل مدير اات ي .

ثالثًا :لجنة التوعية اإلسالمية
المادة اللاسية والثالثون :
أ) -تشكل جلنة التوعية اإلسالمية على النحو اآليت -:
.1

مدير المدرسة

.2

مشرف جماعة اللوعية اإلسالمية

.3

رائد النشاط

.4

المرشد الطالبل

.5

اثنان من الميممين

رئيساً .

عضو ومقر اًر
عضواً

عضواً

أعضاء

ب) -يشارك يف اجتماعات اللجنة – عند احلاجة – وبدعوة من رئيسهاا اثنهام مهن أوليهاو أمهور الطهالب
خيتارام ممن يشاد هلم ابلقدرة واالستعداد هلذا اللوم من النشاط .

المادة األربيون :

أ) -تقوم جلنة التوعية اإلسالمية ابملاام اآلتية :

-1

ملابية تنفيذ الخطط والبرامج المبمغة لها من إدارة الليمي .

-3

اللياون مع لجنة اللوجيه واإلرشاد لرعاية سموك الطالب .

-2
-4

إعداد اللقارير الالزمة عن هذا النشاط وإرسالها إلى إدارة الليمي .

ما يسند إليها من مهام أخرى لل نطاق اليمل المدرسل .

ب) -جتتمع هذه اللجنة مرتني كهل فلهل دراسهي وتسهجل اجتماعااها يف حما هر يواعاها اءعوهاو وته ود
إدارة التعليم بلور مناا .

رابعًا :لجنة التوعية اإلرشاد
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المادة الحادية واألربيون :
هت ةةت جلل ةةة ااتوجي ةةو اإلرر ةةاع برعاي ةةة اجلواي ةةب ااتحي ةةي ية ااسة ة وعية ا ةةةب ااتب ةةيط ا ة ةربامج اخل ةةدما
اإلرراعية ملدرسة .

المادة الثانية واألربيون :

أ ) تشكيل جلنة التوجيه واإلرشاد وفق اآليت -:
-1

مدير المدرسة

-2

المرشد الطالبل

-3

ثالثة ميممين

رئيساً

نائباً لمرئيس ومقر اًر
أعضاء

ب ) يشارك يف اجتماع اللجنة – بدعوة من رئيساا – معلهم الطالهب الهذي تقهرر جلنهة التوجيهه واإلرشهاد
دراسة سلوكه أو النظر يف و عه الدراسي يف احلاالت املذكورة يف (الئحة تقومي الطالب ).

المادة الثالثة واألربيون :
مالل طجن خطملجاه لخإلةشاد اطللال خآلما :
.1
.2
.3
.4
.5

خطااال اطللال خطلسندة إطالا يا (الئح مالال خططاطب )0
لناقش لمنفاذ لمالال وط خطملجاه لخإلةشاد ة ى لسملى خطلدةس 0
لما يي حيياالت خططييالب خطسيي ل ا للسيييملااملل خطمحصييا ا لخقمييةخ خطوييدلات خإلةشيييادا
خطالزل 0
دةخس قضااا خططالب خط ادا لخمواذ خإلجةخءخت خط الجا خطمة لا خطلناس طلا 0
خط لل خطمة لي 0
لا اسند إطى خط جن لن للال أوةى للا مامضاه ط ا

خامسًا :لجنة الحاالت السلوكية الطارئة :
المادة الرابية واألربيون

:

طجن خطحاالت خطس ل ا خططاةئ ها خط جن خطل نا ليا قيد اايع ييا خطلدةسي لين حيدث أل
لواطف س ل ا موةج ةن نطا ةلل طجن خطملجاه لخإلةشاد لثل :
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خةمدخء طاطب ة ى زلا ه اطضةب أل خطشمل أل لا انايا خألوال لخطاال خإلساللا 0
مطالل خططاطب ة ى ل له أل ة ى غاةه لن خط ال ان يا خطلدةس 0
حصلل حاالت لشاجةة يا خطلدةس 0
إمالف أل موةاب شاء لن مجلازخت خطلدةس أل للم ات لنسل الا 0
لا قد الجد لن حاالت أل الخهة س ل ا سائ يا خطلدةس 0
أي طاةئ ا ثة ة ى ساة خط لل اطلدةس 0

المادة الخامسة واألربيون:
أ-تشكل لجنة الحاالت السلوكية الطارئة وفق آالتي:
 . 1مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدير المدرسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
رئيساً 0
 .2ثالثة ة ة ة ةةة مة ة ة ة ةةن الميممة ة ة ة ةةين الملمي ة ة ة ة ةزين وي الخب ة ة ة ة ةرة وال فة ة ة ة ةةاءة ومسة ة ة ة ةةن الليامة ة ة ة ةةل يخلة ة ة ة ةةاره مة ة ة ة ةةدير المدرسة ة ة ة ةةة
أعضاء0

ب-تحدد عضوية المعلم في هذه اللجنة لمدة عام قابل للتجديد وفق ما يراه مدير المدرسة0
ج-يجوز لمدير المدرسة  -بالتنسيق مع مدير التعليم  -دعوة أحد المختصين فيي ددارة التعلييم
عند الحاجة للمشاركة في بحث موضوع تحتاج اللجنة دلى رأيه فيه 0

المادة السادسة واألربيون:
مهام لجنة الحاالت الللكيية الاارةة واتتصاااتها -:
 .1مناية خط جني يييا خطاضييااا لخطلواطفييات خطسي ل ا خطمييا محييدث يييا خطلدةسي لمدةسييلا دةخسي
لخياه لم اطب لا ال ن ةالجه لن خطاضااا غاة خألوالقا 0
 .2مةيع خط جن ملصااملا لخقمةخحاملا شأن لا طل محسل خأللة ياه إطى لداة خطم ال د خسم لال
دةخسمه 0
 .3احق ط جن ملصيا يـ(نال خططاطيب إطيى لدةسي أويةى ،أل محلا يه إطيى خطدةخسي خط ا اي  ،أل
إااايييه ةيين خطدةخسي ل قمييا طلييدة المزاييد ة ييـى اييللان يييا خطحاطي خطلخحييدة ،أل نحييل ذطييك للييا
اساةد ة ى م دال س لك خططاطب )0
لمص ح خطملصا قةخةخ ً نايذخ ً يا حال للخيا لداة خطم ال ة الا .
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 .4م ايييد خط جنييي خجملييياةان دلةايييان يييل يصيييل دةخسيييا طمنايييال أةلاطليييا للةخج مليييا ،لم ايييد
خجملاةات طاةئ دةلة لن ةئاسلا لا دةت خطحاج إطى ذطك 0
 .5م مزل خط جن اطسةا يا لناقشاملا لملثق أةلاطلا لحاضة القيع ة اليا خألةضياء لمحفاليا
يا ل ان آلن 0
سادساً :لجنة النشاط بالمدرسة :

المادة السابية واألربيون:
االشاط قسي امللمج امل رر ل حت يق غاية املدرسة أدا ما اعتشات املواأب جو اإلبداع االبتيار رعايتما
تلميتما توجيمما  1جللة االشاط ملوط هبا يواع األيش ة املبت جملة خت ي ا عداعا تلجمليذا ت وميا  1ق اات يما
امللظمة اذاك 1

المادة الثامنة واألربيون:

مش ل طجن خطنشاط ة ى خطنحل آالما :
 .1ل ال خطلدةس

ةئاسا 0

 .2ةخئد خطنشاط

نائ ا ط ةئاس0
أةضاء0

 .3خطلشةيلن ة ى جلاةات خطنشاط خطلدةسا

ويكون أحدهم مقر اًر

المادة اللاسية واألربيون:
ت وم جللة االشاط ملمام اآلتية :
 .1إةييدخد وط ي خطنشيياط اطلدةس ي لياييـا ً طلييا مصييدةه خطجلييات خطلومص ي لخطمنسيياق ييان ييةخلب
خطنشاط خطلوم ف دخول خطلدةس 0
 .2لما قةخةخت جلاةات خطنشاط لمالال إنجازخملا لخط لل ة ى مف ا لا 0
 .3إةدخد خطماةاة خطشالل ةن نشاط خطلدةس ليق خطم الات خطلنال طذطك 0
 .4لا اسند إطى خط جن لن للال أوةى يا نطا خط لل خطلدةسا 0

المادة الخمس ةةون:

 -1م يييلن قيييةخةخت لج يييس خطلدةسييي للج يييس خطل ليييان لخط جيييان خطميييا حيييددملا هيييذه خطالخةيييد
لخطم الات نايذة أغ ا خالصلخت0
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-2مصلت جلاع خألةضاء ةدخ خطةئاس لةنيد مسيالي خألصيلخت ايةجح لين اصيلت إطيى جان يه
خطةئاس
-3طلج س خطلدةس للج س خطل لان مش ال طجان يةةا ةند خطحاج 0

الفصل الخامس

المادة الحادية والخمسون:

( السلوك والمواظبة )

 -1ا د خطس لك هديا أساسياا ً ط ل اي خطمة لاي لخطم الاي ملطايه خطلدةسي جيل خهملالليا  ،يم ليل
ة ييى نيياء خطسي لك خطفاضييل لغييةس خطوصييال خطحلاييدة لخط ييادخت خطحسيينه يييا طال لييا األسيياطاب
خطمة لا لخطنفسا خطلالئل لخطلل ن  ،لن شلادخت ماداة لحلخيز لادا لل نلا لغاةها0
 -2ماييلل خطلدةس ي منسيياق خطجلييلد طةةاا ي خطس ي لك اطم ييالن لييع ألطايياء ألييلة خططييالب محااا يا ً
ط م الل ان خط ات لخطلدةس 0

المادة الثانية والخمسون:
 .1تقوم المدرسة بتشيجيع الطاليب المتمييز سيلوكيا والمتحسين سيلوكه با سياليب المناسيبة
مثل :
أ-لضع أسله يا طلح خطشةف 0
ب-مادال ملنئ وطاه طه لخإلشادة ه يا خإلذخة خطلدةسا لطلح خطشةف يا خطلدةس 0
ج-لنحه جائزة حدلد إل انات خطلدةس 0
د-إةطيياءه خأليضيي ا ةنييد خومايياة خطلدةسيي طللث الييا ليين خططييالب يييا خطلناسيي ات خطم الايي
لخالجملاةا 0
أة ملحو رماعة ت ديريو ل هناية ااجمليي اادراسا 1
ل -لا مةخه خطلدةس لن أساطاب أوةى  0لاش ة لطا ألة خططاطب ل لا احااه خططاطب لذخ
خطشأن 0
.2تتوافر في الطالب المتميز سلوكيا ً السمات اآلتية :
27

أ-خطملسك م اطال خطدان خإلساللا خطحناف 0
ب-خالطمزخل أنال خطلدةس لم الاملا 0
ج-حسن خطم الل لع هائ خطلدةس لخططالب لخطلجملع 0
د -خطملاز يا خطمةماب لخطنااي لخطلحايا ة ى م ه لأدلخمه لمجلازخت خطلدةس للةخيالا 0
هـ خطااال أي ل ادةخت شوصاه االة يالا خإلاثاة  ،لخطفضا  ،لخطس لك خطو اا لخطلملاز 0
ل-خطلشاة

يا أةلال خطواة لخطودل خط ال

0

المادة الثالثة والخمسون :
أ -يكيون التعامييل ميع مييا قييد يحصيل ميين الطييالب مين مخاليييات سييلوكية عادييه وفييق الخطييوات
االتيه :
.1االل خطل ل دخول خطفصل لواةجه ملجايه طال يه لل اطجي ليلخقفلل  ،لاحايل إطيى خطلةشيد
خططال ا لا مدةل خطحاج إطاه 0
.2ااييلل خطلةشييد ييةض خطحيياالت خطمييا طييل اييمل ن ليين ةالجلييا ة ييى طجني خطملجاييه لخإلةشيياد
اطلدةس المواذ لا مةخه لناس ا ً 0
.3مالل خطلدةس

ةض خطحاالت خطما طل ممل ن لن ةالجلا ة ى إدخةة خطم ال 0

ب-تقوم جلنة احلاالت السلوكية الطارئة بدراسة ما اد حيدث يف املدرسة من خمالفات أو حاالت سلوكية غري
عاديه 0

المادة الرابية والخمسون:
إاا عايت املبااجملة ااس وعية ختي ألخةق اآلعاب ب غت حد اخل ورة ع ت اا ااب يجملسو زمةئو
مدرستو فتم و ت رض ع ت إعارة اات ي الختاا اإلجراد امللاسب ب د عراسة احلااة مو قلي جللة احلاال ااس وعية
اا ارئة ملدرسة ااتوصية بشأهنا 1

المادة الخامسة والخمسون:

.1ال النع خططاطب خطلمأوة يا خطحضلة لن دولل خطلدةس لال لن دولل خطفصل 0
.2إذخ غيياب خططاطييب ماييلل إدخةة خطلدةسي إو يياة لطييا ألييةه غاا ييه يييا خطاييلل نفسييه لمسييأل ةيين
خطس ب لملثق ذطك ما اا ً 0
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.3إذخ م ةة مأوة خططاطب أل وةلجه مالل إدخةة خطلدةس
خطلناس اطم الن لع لطا ألة خططاطب

حث أس اب ذطيك لخموياذ خإلجيةخءخت

المادة السادسة والخمسون:
ال جتوز م اقلة اا ااب ال ص مو اادرجا اا حييي ع يما ل املواع اادراسية 1

المادة السابية والخمسون:

ال جتوز م اقلة اا ااب اضرب ال أبي يوع مو اا و االديية االجملسية ع ت املدرسة م اجلة ما حييي مو
اا ةب مو ااجملا ألساايب اارتبوية امللاسلة ا مر اا ااب خيائيو ااجملرعية جتلب ما ميس اايرامة ع ة االجملس
1

المادة الثامنة والخمسون:

ي ب مو يل مر اا ااب إحضار ما ت جملو اا ااب إصةح ما سد 1

المادة اللاسية والخمسون:

ت وم املدرسة بتو يق ما قامت مو إجرادا إرراعية تربوية ارعاية س وآل اا ااب ت وميو تد يو ما حيي ع يو مو
ميا آ حوا تشجي ية رماعا ت ديرية غريأا حتجملظ ل سج و  1يش ر يل مر اا ااب خ يا ملا يتبذ بشأن
اا ااب مو اجرادا 1

المادة السة ةةلون:

يص ا ة ب املرح تني املتوس ة اااايوية منواج ات ومي س وآل اا ااب ت وم ااوعااة املساعدة اشؤ ن اا ةب
اوزارة بتحديد علاصر مؤرراتو عيجملية اا مي بو 1

المادة الحادية والسةلون:

يص ا ةب املرح تني املتوس ة اااايوية منواج ات ومي مواظلة اا ااب
ل ااوزارة بتحديد علاصر مؤرراتو عيجملية اا مي بو 1
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ت وم ااوعااة املساعدة اشؤ ن اا ةب

الفصل الخامس
المادة الثانية والسلون:

( النشاط المدرسي )

خطنشاط خطلدةسا ة ن أساس لن خطلليال خطمة لاي لخطم الاي ط لدةسي لهيل لخجيب لليل لين
لخج ييات لنسييل الا لملييمل يييا منلا ي قييدةخت خططييالب خإل م اةاييه للليياةخملل لم زاييز خمجاهيياملل
خإلاجا ا نحل خطم الن لخطم امف لحب خط لل لخسمثلاة لقت خطفةخه يالا ا لد اطنفع ة الل ة يى
لجمل لل  ،لة ى خطلدةس خالهملال يه لملائي خإلل انيات خطالزلي طللاةسيمه ييا ضيلء خطم ياطال
خإلساللا لسااس خطم ال يا خطلنطا لخألنال لخطم الات 0

المادة الثالثة والسلون:
امحاق خطنشاط خطلدةسا لوم ف خططة خطلل ن يا خطلدةس لا اناسب خطلةح ي خطدةخسيا
للن ذطك :
.1
.2
.3
.4
.5

خطلسيا اات خطثااياي لألسياات لخطنشياط لخطلسية خطلدةسيا لجلايع خطللخقيف خطميا مسيلل ييا
نيياء شوصييا خططاطييب  ،لملييذب سي ل ه لمنلييا قدةخمييه لثاايمييه  ،لم سي ه خطثاي يييا خطيينفس
لمحلل خطلسئلطا 0
زااةة خطلةخيق خط ال لخطلنشآت لخطل اطل لخطلماحف 0
خالشمةخك يا خطل اةض خطلدةسا 0
خالسمفادة لن لصادة خطم ل يا خطلدةس لخطل م ات خط ال 0
جلاةات خطنشاط خطلدةسا خطلوم ف خطما ململ اطنلخحا خطدانا لخألد ا لخالجملاةاي لخطفناي
لخط لا لخطوطا ا 0
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 .6خطصحاي لخإلذخة خطلدةسا 0
 .7خطفة خطةااضا لخط شفا
 .8جلاة حفا خطاةخن خط ةال لخطحداث خطشةاف0
 .9خطةحالت خطلدةسا لوم ف أنلخةلا 0
 .10أي نشاط آوة مةى خطلدةس خنه اسلل يا ناء شوصا خططاطب 0

المادة الرابية والسلون:
جيب ن ييون ما ي دمو اا ةب ( مو عمال االشاط ماي اتسما االياص اا وحا
اايحف احلائ ية غريأا) مو عمال اا ةب يجملسم ال جيوز ن ييون مو عمي غريأ 1

سائي اإليضاح

المادة الخامسة والسلون:

ي ام االشاط عاخي املدرسة ل لاد األ قا املبيية اذاك ل قا راغ اا ةب ال جيوز استبدام
حيص املواع اادراسية ملمارسة االشاط غري اايجملا إخراج اا ةب ل لاد احليص هلذا ااغرض  1ال جيوز
عرض راد مو اا وحا غريأا مو عمال اا ةب إال ب د إجازهتا مو قلي م متبيص ل اا غة اا ربية ي وم
اتأعد مو خ وأا مو اا حو األغةط اا غوية 1

المادة السادسة والسلون:
ت د مشارعة امل ل االشاط بيجملة عامو االشاط املت ق مباعتو بيجملة خاصة ج د رئيسا مو عم و عليرا مو
علاصر ت وميو حياسب ع ت اات يري ااتما ن ل عائو 1

المادة السابية والسلون:

يكمف مدير المدرسة أمد الميممين رائداً لمنشاط ويسند إليه المهام اآلتية - :
 .1إةدخد وط خطنشاط خطلدةسا  ،لةةضلا ة ى طجن خطنشاط اطلدةس إلقةخةها .
 .2لما منفاذ لا اةد لن خطجلات خطلومص لن طلخئح لم الات واص اطنشاط خططال ا .
 .3مناال خطسجالت خطالزل ط ةخلب خطنشاط .
 .4مف ال دلة خطنشاط لن والل م لان جلاةات خطنشاط للضع خطوطط خطالزل طذطك .
 .5خإلسييلال خطفاةييل يييا إةييدخد خط ييةخلب لخطلسييا اات خطمييا ملييدف إطييا م زاييز ةل خطم ييالن
لخطمنايس ان خططالب .
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ييا أةليال لةخق ي خططيالب  ،لشيغل حصير

 .6مدةاس نصا ه لن خطحصر  ،لخطلشاة
خالنمااة
 .7خطااال أي أةلال أوةى اسندها إطاه لداة خطلدةس للا مامضاه ط ا

خط لل خطم الا .

الفصل اللابع
(أحـــكام عامـــة)
المادة الثامنة والسلون :
ييون اات ي ل مراحي اات ي اا ام ق امللاأج امل ررة اايتب املدرسية امل تمدة ايي مرح ة مو قلي اجلما
املبتية ل ااوزارة ق اخل ة اادراسية املوضوعية اذاك ال جيوز إعخال ملمج تدريس عتاب مل يت اعتماع .

المادة اللاسية والسلون :

ت وم املدرسة بتلظي تلجمليذ ساايب ت ومي ااتحييي اادراسا ا ةهبا

ا ملا جاد ل ( الئحة ت ومي اا ااب

) ااياعرة ب رار رئيس ف س ااوزراد رق /836م بتاريخ 1419/8/4أة ما ي حق هبا مو ت يما

المادة السبيون :

إعارة اات ي أا املرجن اارمسا امللارر ا مدرسة تت ت ملما اات يما

ااتوجيما

اوائح تجملسريية .

ترجن إايما ل مجين

رؤ هنا .

المادة الحادية والسبيون :
يتيون اجلماز اا امي ل املدرسة مو  ( :مدير املدرسة عيي املدرسة  -امل مني  -املررد اا ةيب  -مني
مياعر اات  -حمضر املبترب  -ااياتب  -املستبدم اا امي  -احلارء ).

المادة الثانية والسبيون :

ييون تشييي املدارء حتديد احتياجما مو ااوعةد املررديو اإلعاريني غريأ
تيدر اجلما املبتية ل ااوزارة اات يما امللظمة اذاك .

المادة الثالثة والسبيون :
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ا إلعداع اا ةب .

يتيون امللين ااةزم اتح يق أدات املدرسة مو  ( :غرت اإلعارة  -حجرا ااتدريس  -غرت امل مني -
املي ا  -امليتلة مرع مياعر اات  -امل امي املبتربا  -ساحة مظ ة ا جملسح  -مةعب اارتبية االديية -
املسرح امل يف  -حجرة اارتبية ااجمللية املتحف امل رض  -غر ة االشاط  -غر ة ااواثئق ااسرية  -املرا ق اايحية -
املستوعع ) .

المادة الرابية والسبيون :

 .1ا ييلن ملزاييع خططييالب ة ييى خطفصييلل يييا خطل ييانا خطح للاي لخطلسييمأجةة ليييق لييا ماييةةه
لزخةة خطل اةف
 .2ة ى لداة خطلدةس خطمأ د لين لجيلد خطل ليان خطالزليان ق يل ماسيال خطصيفلف خطميا ازايد
طال لا ة ى خط دد خطلاةة.

المادة الخامسة والسبيون :
 .1ا دأ خطالل خطدةخسا ليق لا محدده لزخةة خطل اةف .
 .2خطلدة خطزلنا ط الل خطدةخسا ال مال ةن ست ساةات زلنا .
 .3م ييلن هنيياك يسييحمان السييمةخح خططييالب للزخلط ي خطنشيياط ال ااييل لجلييلع لييدمللا ةيين
ثالثان دقاا اللاا ُ  ،لم لن هناك يسح قصياةة ليدملا وليس دقيائق يان يل حصي لخطميا
م الا موصر النماال خطل لان لخططالب لن يصل آلوة .
 .4ال اجلز ط لدةس م دال زلن خطحص خطلحدد لال إطغاء أي لن خطفسح خطلاةةة .
 .5محدد لدة زلنا ايا م ا ً إلةدخد خططالب ألدخء خطصالة جلاة يا لص ا خطلدةس .

المادة السادسة والسبيون :

تلد ساعا ع ام اا ام ني ل املدرسة قلي مخس عشرة عقي ة مو بداية احلية األ يل تلتما ب د اييرات
اا ةب مو املدرسة يشمي ااك مجين امل مني بيرت االظر عو بداية حييم هنايتما مجين اا ام ني
إبعارة املدرسة املررديو ملاد املبتربا

المادة السابية والسبيون :

مياعر اات

اا مال املستبدمني غريأ .

ا اا د خطلقت خطلحدد النصةخف خططالب خطل فلن اإلشةخف خطاللا للين ايةى ليداة
خطلدةس ااءه طحضلة خجملاع أل خطلشاة يا نشاط .

المادة الثامنة والسبيون :
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اجب ة ى لنسل ا خطلدةس خطلحاياي ة يى ألقيات خطيدلخل لخالطميزخل اطللخةايد خطلايةةة
ط دخا ي خط ييال لنلاامييه  ،لسيياةات خطاييلل خطلدةسييا  ،لخطييزلن خطلاييةة ط حصيير دخا ي لنلاا ي ،
لخطمااد األلقات خطلحددة طالوم اةخت لياا ُ طلا اةد لن خطجل خطلومص .

المادة اللاسية والسبيون :
ا دأ خطالل خطدةخسا ةنالب مة لي ق ل خطحص خأللطيا لدميه وليس ةشيةة دقااي اشيملل
ة ييى آاييات ليين خطاييةخن خط ييةال لياييةخت ملجالا ي لمثاافا ي لملةانييات ةااضييا لثييل أدخء خطنشيياد
خطلطنا .

المادة الثمانون :
يضن مدير املدرسة برصفا اإلررات اايوما ع ت حضور اا ةب اييرا م تل ةهت عاخي املدرسة ل لاد
ااجملسح

يشارآل ل تلجمليذ أذا ااربصمج عي مو يرا املدير مو امل مني اا ام ني ل املدرسة عو طريق ااتلا ب .

المادة الحادية والثمانون :

يلد برصمج اإلررات اايوما قلي ربن ساعة مو ااوقت امل رر اةص جملات اايلاحا
ساعة مو اييرات اا ةب يل ا مدير املدرسة اياد مور اا ةب هبذا ااربصمج .

يلتما ب د ييف

المادة الثانية والثمانون :

ا دي جلاع لنسل ا خطلدةسي لطال ليا ييا لوم يف خطلةخحيل صيالة خطالية جلاةي ييا
خطلدةس اللاا ً لال اجلز خالنصةخف ق ل خطصالة .

المادة الثالثة والثمانون :
مم الن خطلدةس لع لسئلطا خطلزخةة للنسل ا إدخةة خطم ال خطذان مامضا ط ا ةل ليل
زايياةة خطلدةس ي أل ا فييلن خطااييال للييال ةسييلا يالييا  .لة الييا مسييلال للليياملل لللخييياملل لييا
اط لنه لمنفاذ ملجالاملل .

المادة الرابية والثمانون :
مالل إدخةة خطلدةس  -ق يل دخاي يل ةيال دةخسيا لقيت ياف اموياذ جلايع خإلجيةخءخت
خطالزل ي إلاجيياد خحمايياج خطلدةس ي ليين خألثيياث لخط مييب خطلدةسييا لخطلسييم زلات خطم الا ي خطمييا
مادللا خطلزخةة أل إدخةة خطم ال .
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المادة الخامسة والثمانون :
اش ي ل خط ييال لن يييا خطلدةس ي لوم ييف يئيياملل يةاييق ةلييل لخحييد اس ي ى طمحااييق للل ي
خطلدةس ي خطمة لا ي لخطم الا ي لمةسيياخ خطاييال لخطفضييائل خإلسيياللا لمنلا ي خالمجاهييات خطس ي ل ا
خط ناءة لملثاق ص خطلدةس اطلجملع لذطك يا ضلء لا نصت ة اه سااس خطم ال يا خطلل
.

المادة السادسة والثمانون :
م ييد خطلدةس ي خط ادا ي هييا خط ائ ي خطمة لا ي خطط ا ا ي ط غاط ا ي خط الييا ليين خألطفييال ذلي
خالحمااجات خطواص .

المادة السابية والثمانون :
ملاييا خطلدةس ي خط ائ ي خطمة لا ي خطلالئل ي لخطلسييم زلات خطل انا ي لخط شييةا لخطمجلازا ي
النييدلاج ذلي خالحمااجييات خطواص ي لييع زلالئلييل خآلوييةان يييا خطلدةس ي ليييق م الييات خطجل ي
خطلومص .

المادة الثامنة والثمانون :
مم ييالن إدخةة خطلدةسي لل للهييا لطال لييا ة ييى محااييق خط ائي خطلالئلي ط لييل خطمة ييلي
خطم الييا يييا لدةسييملل  ،لا ل ييلن ييل لييا امط ييه ذطييك ليين خطلحايا ي ة ييى نااي ي خطلدةس ي
لصاانملا لمناال يصلطلا لساحاملا للةخيالا لخط ناا مجلازخملا .

المادة اللاسية والثمانون :
ملنييع لن ييا ام يا ُ خطلايياهة خطس ي ل ا خطلنايا ي طم ييال خطييدان خإلسيياللا خطحناييف لخطلواطف ي
ط م الات لخألنال لةادخت خطلجملع لمااطاده خطحلادة .

المادة اللسيون :
النع خطمدوان لن ا ُ اما ُ سلخء يا خطلدةس أل يا لحاطلا أل ة ى أ لخ لا .
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المادة الحادية واللسيون :
محييايا خطلدةس ي ة ييى خطصييح خط ال ي ططال لييا لممييا ع حيياالملل خطصييحا يالً لفييةده ،
لمط ييق خطشييةلط خطصييحا خطواصيي اطلاصييف خطلدةسييا  ،لمنفييذ ييةخلب خطملةايي خطصييحا ،
لمشاةك يا ي اطاات خطلجملع خطصحا ليق خطم الات خطل غ طلا لذخ خطشأن .

المادة الثانية واللسيون :
ال جيوز ا م إع اد عر ء خيوصية ألي طااب مو طةب مدرستو غريأةا إال مبوا ةة إعارة اات ةي
اات يما امللظمة اذاك .

ةق

المادة الثالثة واللسيون :
ي وم مدير املدرسة مب اجلة ما قد حييي مو ي ص مؤقت ل إعداع امل مني ااك بتي يف عيي املدرسة
املررد مني مرع مياعر اات املشرت ع ت االشاط غريأ مو املؤأ ني ل املدرسة ا يام اتدريس ق
ختييم اسد اا ج احلاصي ل املدرسة ع ت إعارة اات ي اات ا ن من املدارء الستيمال احتياجما مو امل مني
جتلب ما يتسلب ل إجياع اا ج حىت او اض ر إعارة اات ي إىل إسلاع ااتدريس االاتج عو اا ج إىل املشر ني
اارتبويني مشرل اإلرراع مديري املدارء عي ل ختييو .

المادة الرابية واللسيون :

تنظيم المدرسة سجالتها وملياتها وتحافظ عليها وفق اآلتي :
أ  -سجالت يتم االحتياظ بها بصية دائمة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سجي يتائج االختلارا .
سجل أحلخل خطللافان .
سجل خطل للات خإلحصائا .
سجل قاد خططالب خطسنلي.
سجل زااةخت خطلشةيان خطمة لاان .
سجل لما لداة خطلدةس ط ل ل لمالاله .
سجل خطل م للة ز لصادة خطم ل .
سجل مس ال خطشلادخت .
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 .9سجل خطصادة لخطلخةد .
 .10سجل أةلال خطسن .
 .11سجل خالجملاةات خطلدةسا .
 .12سجل حضلة لغااب خطللافان .
ب ـ سجالت يتم االحتياظ بها لمدة ثالث سنوات هي :
 .1سجي اإلرراع اا ةيب .
 .2سجل زااةخت أط اء.
 .3سجل حضلة لغااب خططالب .
ج ـ مليات الطالب  :تيهرس ويحافظ عليها حتى انتقال الطالب دلي مرحلة أخرى أو مدرسة
غير مدرسته  .ويتلف ما في ملف الطالب من تعهدات ونحوها عند انتقاله من المدرسة .
د ـ مليات الموظيين  :تيهرس ويحافظ عليها وفي حالة انتقال الموظف أو دحالته للتقاعد
أو طي قيده يرسل مليه دلي ددارة التعليم .
هـ ـ بطاقات تقويم ا داء الوظييي للعاملين في المدرسة  :يحتيظ بها لمدة أربع سنوات .
و ـ ملف اللوائح وا نظمة  :تحدث محتوياته وفق ما يرد من جهات االختصاص.
ز ـ مليات التوجيهات الخاصة بالمواد الدراسية واإلدارة المدرسية والتعليمات التربوية
واإلدارية ا خرى  :تحدث محتوياتها وفق ما يرد من جهات االختصاص .

المادة الخامسة واللسيون :
من مراعاة ما رع ل املاعة ااساب ة توظيف املدرسة احلاسب اآليل اات لية احلدياة اتلظي عماهلا تو يق
بياصهتا م وماهتا يتائج اختلاراهتا مبا يتجملق من ما ت تمد ااوزارة مو برامج .

المادة السادسة واللسيون :

يتمتن مدير املدرسة عي ما املررد اا ةيب مني مرع مياعر اات

حمضر املبترب ل املدرسة إبجازاهت

ااسلوية اتلا ب لاد إجا زة املدارء ل املدة اا حتدعأا اجلمة املبتية  .يوزع مدير املدرسة اا مي بيلم خةل
أذ املدة ااك مبا يضمو ايي ملم ااتمتن إبجازة ة ني يوماُ ل اا ام .

المادة السابية واللسيون :

مط ق أح ال هذه خطالخةد خطمناالا ة ى خطلدخةس خطنلاةا لخط ا ا خطح للا لخأله ا
لخطلدخةس خطس لدا يا
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خطواةج للدخةس خطمة ا خطواص لا ال ام اةض لع لا طلذه خطلدخةس لن أنال واص لا .

المادة الثامنة واللسيون :
اجةي خط لل لذه خطالخةد خطمناالا دءخ ً لن ماةاخ صدلةها  ،لا غا جلاع لا
ام اةض لع للخدها .

الصالحيات :

 )1ترشيح مديري إدارت التعليم يف احملافظات املرتبطة باإلدارة العامة وفقاً للهيكل التنظيمي
والتوصية بإنهاء التكليف.
 )2ترشيح مساعدي مدير عام التعليم مع الرفع لرئيس جلنة القيادات ،والتوصية بإنهاء تكليفهم
وفقاً للهيكل التنظيمي.
 )3التكليف وإنهاؤه ملديري مكاتب التعليم ،ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام وفقاً للضوابط
املنظمة لذلك.
 )4املوافقة على إحالة منسوبي االدارة (شاغلي املرتبة الثالثة عشر وما يعدهلا فما دون) على
التقاعد املبكر وقبول االستقالة وطي القيد ،والرفع للوزارة يف حالة العدول عن االستقالة او
التقاعد املبكر قبل نفادهما.
 )5تعيني املستخدمني والعمال وفقاً للوظائف املتعددة يف ميزانية االدارة بعد حجز الوظيفة من قبل
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بديوان الوزارة ،وترقيتهم ،وفقاً ألنظمة اخلدمة املدنية
ولوائحها.
 )6املوافقة على متديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه سن النظامي يف حال تطلب
األمر ذلك إذا وافق موعد تقاعده أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي وفقاً
لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك
 )7املوافقة على إحالة املوظفني من املرتبة الثالثة عشرة وما يعادهلا فما دون ،إىل التحقيق إذا
اقتضت املصلحة لذلك.
 )8كف اليد وانهاؤه ملن تنطبق عليه الشروط وضوابط كف اليد من منسوبي اإلدارة (شاغلي
املرتبة الثالثة عشرة وما يعادهلا فما دون) وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
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 )9املوافقة على منح اإلجازات مبا فيها اإلجازة الدراسية ملنسوبي اإلدارة مبا ال يوثر على سري
العلمية التعليمية وأن ال يرتتب على ذلك عجز يف امليدان ،ووفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة
لذلك.
)11

املوافقة على االنتساب والدراسة خارج وقت الدوام الرمسي ،والدراسة خالل نهاية االسبوع

ملنسوبي اإلدارة بعد استيفاء االجراءات الالزمة لذلك وفقاً لألنظمة واللوائح والضوابط
الصادرة من الوزارة ووزارة اخلدمة املدنية بشرط أال تتحمل الوزارة اي تكاليف مالية وشريطة
أال يوثر ذلك على عملة االساسي.
)11

اعتماد صرف العالوات واملكافآت والبدالت والتعويضات ونفقات السفر املستحقة نظاماً

جلميع منسوبي اإلدارة ،وإصدار األوامر والقرارات اخلاصة بها  ،وفقاً لالعتمادات املخصصة
لذلك.
)12

إصدار أوامر األركاب الداخلية ألنفسهم وملنسوبي اإلدارة ومرافقيهم يف ضوء خطط

الربامج املعتمدةٍ من الوزارة او املهام اإلدارية والتعليمية واملوافق عليها من قبل صاحب
الصالحية وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك ،أما نفقات املشاركات الداخلية واخلارجية
مع اجلهات خارج الوزارة فتكون حسب الفقرة( )1٣من األمر السامي الكريم رقم()٣1٠
وتاريخ 2٧/1٠/1٤2٩هـ واملتضمنة بأن تتحمل تلك اجلهات نفقات واركاب من تتطلب
مشاركتهم من منسوبي اإلدارة يف براجمها.
)13

توقيع عقود غري السعوديني وجتديدها ،وقبول استقاالتهم وإلغاء عقودهم بعد موافقة

الوزارة واجلهات ذات العالقة ،وفقاً لشروط العقد واألنظمة واللوائح املنظمة لذلك ،وخماطبة
اجلهات املختصة يف الداخل واخلارج لتمديد تأشرية اخلروج والعودة هلم يف احلاالت
الضرورية ،وفقاً لألنظمة والتعليمات ،واملوافقة على نقل كفاالتهم وتزويد اجلهات املختصة
بالوزارة بصورة مما يتخذ يف هذا الشأن ،مع مالحظة عدم ترحيل أو نقل كفالة أو إلغاء عقد
أي متعاقد علية قضية قائمة إال بعد انتهاء قضيته ،على أن يعد تقرير عن سري القضية كل
ثالثة أشهر يرفع إىل املشرف العام على اإلدارة العامة للمتابعة بديوان الوزارة ملتابعة وضعة.
)14

املوافقة على سفر غري السعوديني من منسوبي اإلدارة يف احلاالت الطارئة أو اليت حيددها

صاحب الصالحية ،وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لذلك.
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)15

ترشيح منسوبي اإلدارة للربامج التدريبية الداخلية يف ضوء خطة الربامج التدريبية املعتمدة

من الوزارة.
)16

اعتماد قرارات التدريب داخل اململكة يف اجملاالت الرتبوية واإلدارية والفنية ،وخماطبة

مؤسسات التدريب بذلك يف ضوء خطط التدريب املعتمدة من الوزارة ،أو خطة اإلدارة ويف
حدود االعتمادات املالية املخصصة للبند ،وفقاً لألنظمة واللوائح.
)17

اعتماد صرف مكافآت الطالب وإعاناتهم وخمصصاتهم يف خمتلف املراحل الدراسية،

وفقاً لألنظمة والتعليمات املنظمة لذلك.
)18

إيقاع العقوبة التأديبية مبن يثبت ارتكابه خمالفة من منسوبي اإلدارة  ،وفقاً لألنظمة

واللوائح ،وإحاطة اجلهات املعنية بذلك.
)19

حسم أيام الغياب وساعات التأخر واخلروج بدون إذن من رواتب منسوبي االدارة وفقاً

لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
)21

الرفع لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بديوان الوزارة( التعليم العالي) مبن يثبت عدم

صالحيته من املعينني اجلدد خالل سنة التجربة لشاغلي الوظائف غري التعليمية وخالل سنيت
التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية مع تزويد اإلدارة العامة لشؤون املعلمني بصورة من ذلك،
وفقاً لألنظمة واللوائح.
)21

الرفع لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بديوان الوزارة ( التعليم العام) بإنهاء خدمات

املعنيني اجلدد الذين مل يباشروا العمل ،وذلك بعد مضي مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغهم
قرار التعيني.
)22

إنهاء خدمة املوظف وفق ماتقتضية املادتان العاشرة والثانية عشر(أ) من الئحة إنهاء

اخلدمة ،بعد توفر شروطها النظامية.
)23

إنهاء خدمة املوظف تطبيقاً لنص املادة ( )٣6/12من الئحة تقويم األداء الوظيفي بنظام

اخلدمة املدنية.
)24

تقسيط الديون على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة من منسوبي ومنسوبات اإلدارة

حسب املادة ( )22من الفصل اخلامس من نظام إيرادات الدولة.
)25

استئجار املباني املناسبة للمدارس مبا ال يتجاوز ( )٠٠٠،2٠٠مائتا ألف ريال يف احلاالت

الضرورية ،وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه والئحته التنفيذية.
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)26

املوافقة على رفع قيمة املباني املستأجرة وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه عند

إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية يف حدود الصالحية املشار اليها بالفقرة ( )2٥اعاله.
)27

إخالء املباني بسبب االستغناء أو عدم صالحيتها ،او ايقاف الدارسة فيها ،وإجياد املبنى

البديل بالضم اىل مبنى حكومي او االستئجار ،وإخالء املباني املستأجرة عند ضم مدارسها
إىل مبان حكومية جديدة أو قائمة وفقاً النظام.
)28

تأمني احتياجات اإلدارة ومكاتب التعليم واملدارس التابعة هلا من التجهيزات والتقنيات

والربامج واملركبات واملعدات واالثاث وفق الصالحيات املفوضة ،واملبالغ املخصصة لكل بند
وفقاً لألنظمة والتعليمات.
)29

االرتباط على مشاريع االنشاء والرتميم وإعادة التأهيل والصيانة وفق اخلطة املعتمدة

وضمن البنود املخصصة لإلدارة وفقاً للصالحيات املالية املفوضة له وفقاً لألنظمة والتعليمات
املنظمة لذلك.
)31

تشكيل جلان االستالم االبتدائي والنهائي لكافة عمليات االنشاء ،وإعادة التأهيل

والرتميم والصيانة بعد حتديد ممثل الوزارة بلجنة االستالم االبتدائي ملشاريع االنشاء فقط من
قبل وكالة الوزارة للمباني (التعليم العام) وفقاً للضوابط والتعليمات املنظمة لذلك.
)31

اعتماد حماضر االستالم االبتدائي والنهائي لكافة عمليات اإلنشاء ،وإعادة التأهيل

والرتميم والصيانة ،وفقاً للضوابط والتعليمات املنظمة لذلك.
)32

طرح املشاريع املسحوبة بعد صدور قرارات السحب اخلاصة بها ،وفقاً لألنظمة واللوائح

املنظمة لذلك.
)33

طرح أعمال اإلدارة واإلشراف على تنفيذ املشاريع املعتمدة على املكاتب الوطنية املؤهلة

من الوزارة طبقاً ملا ورد بدليل اإلجراءات اخلاص بطرح تلك األعمال ومبا ال يتجاوز ثالثة
ماليني ريال وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
)34

طرح اعمال فحص الرتبة لألراضي املطلوب إنشاء مبانٍ عليها على املكاتب الوطنية

املؤهلة من الوزارة طبقاً ملا ورد بدليل إجراءات فحص الرتبة مع اعتماد تقارير فحص الرتبة
واصدار توصيات التأسيس وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
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)35

اعتماد املستخلصات اجلارية واخلتامية ورفع مسوغاتها النظامية اىل اإلدارة العامة للشؤون

االدارية واملالية بالوزارة للصرف ،وتزويد وكالة الوزارة للمباني( التعليم العام) نسخة منها،
وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
)36

تشكيل جلان فتح املظاريف وفحص العروض والشراء املباشر وفقاً لنظام املنافسات

واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية ،واستبدال اعضائها ألسباب موجبة ،مع تزويد
املشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية بالوزارة بنسخة من أي قرار يصدر يف هذا الشأن.
)37

التعميد بالشراء املباشر يف احلاالت العاجلة ،مبا ال يتجاوز( )٠٠٠،٥٠٠مخسمائة ألف

ريال ويف حدود املبالغ املخصصة لإلدارة لكل بند ،وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات
احلكومية والئحته التنفيذية مع عدم التجزئة ألي عملية لتجاوز حدود هذه الصالحية.
)38

طرح وترسيه املنافسات واملشرتيات وتنفذ األعمال واخلدمات مبا فيها إنشاء املباني

املدرسية اجلديدة املعتمدة لإلدارة مبا ال يتجاوز()٠٠٠،٠٠٠،٣ثالثة ماليني ريال ،وبعد
استكمال االجراءات النظامية الالزمة واالرتباط على املبالغ املخصصة لذلك ،وتوقيع
عقودها بعد اعتماد حماضر الرتسية ويف حدود املبالغ لكل عام مالي مع مراعاة برنامج
االولويات حسب اخلطط السنوية وااللتزام باملواصفات الفنية املعتمدة وفقاً لنظام املنافسات
واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية.
)39

طرح املنافسات واملشرتيات وتنفيذ االعمال واخلدمات مبا فيها أنشاء املباني املدرسية

اجلديدة املعتمدة لإلدارة واليت تزيد مبلغها عما وود يف الصالحية املشار إليها بالفقرة ()٣٨
أعاله ،مع رفع حماضر الرتسية لصاحب الصالحية لالعتماد بعد االرتباط على املبالغ
املخصصة لذلك.
)41

طرح املنافسات للمقاصف املدرسية على شركات التغذية ،وفق الشروط والضوابط

الفنية والصحية الواردة يف العقد املوحد ملنافسات املقاصف الدراسية املتعمدة من وزارة املالية
وترستيها بعد موافقة اجلهة املختصة بالوزارة (وكالة الشؤون املدرسية/خدمات الطالب) على
ذلك ،وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية والصالحيات املفوضة
له.
)41

إبرام عقود االنشاء واملشاريع املسحوبة والرتميم واعادة التأهيل واإلضافات والصيانة

والتشغيل وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية والصالحيات
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املفوضة ،ويف حدود البنود املخصصة لإلدارة ،ويتم التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون االدارية
واملالية ( التعليم العام) بالوزارة بعرض العقود اليت تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها
مخسة ماليني ريال فأكثر من وزارة املالية ملراجعتها قبل توقيعها وفقاً للنظام.
)42

خماطبة شركات االتصاالت املرخص هلا يف املنطقة إليصال اخلدمة اهلاتفية وخدمة

اإلنرتنت حسب التعميم رقم ( /٣٠21٧1٥٤خ ت) وبتاريخ 1٠/٥/1٤٣٠هـ للمدارس ومجيع
املرافق التابعة لإلدارة وملديري اإلدارات باإلدارة وملديري مكاتب التعليم مع توفري خدمة
الصفر الداخلي ملديري مكاتب التعليم واملدارس اليت تقع خارج نطاق املدينة اليت بها ادارة
التعليم ،وفقاً لألنظمة والتعينات املنظمة لذلك.
)43

املوافقة على التنازل والبيع ألصناف الرجيع (عدا الورق) للجهات احلكومية حسب

القواعد املنظمة لذلك.
)44

اعتماد توزيع املخصص لكل بند يف إدارته مبا ال يتجاوز املخصص وفقاً لقواعد وتعليمات

تنفيذ امليزانية الصادرة معها.
)45

املوافقة على املناقلة داخل البند الواحد مبا اليتجاوز اليتجاوز املخصص املعتمد وفقاً

لقواعد وتعليمات تنفيذ امليزانية الصادرة معها.
)46

اعتماد تواقيع املوظفني املخولني باإليداع والسحب من حساب اإلدارة لدى كل مؤسسة

النقد العربي السعودي والبنوك ذات العالقة ،حسب األنظمة والتعليمات ،ومتابعة ذلك على اال
يُفتح لكل إدارة تعليم إال حساب واحد فقط.
)47

طرح وترسية ونقل طالب الرتبية اخلاصة وفق الشروط والضوابط النظامية املعتمدة يف

ذلك وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحتة التنفيذية والصالحيات املفوضة.
)48

طرح وترسية منافسات التغذية ملعاهد الرتبية اخلاصة وفق الضوابط الفنية والصحية

املتعمدة من الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة يف الوزارة ( الشؤون االدارية واملالية وكالة
الشؤون املدرسية /خدمات الطالب) ،وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحتة
التنفيذية والصالحيات املفوضة.
)49

إقرار اخلطة التشغيلية لإلدارة على ضوء خطة الوزارة التشغيلية ويف حدود امليزانية

املخصصة والربامج واملشروعات املعتمدة ،وبرامج إدارة التعليم ومشروعاتها.
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)51

قبول الرعايات واهلبات والتربعات العينية املقدمة لالدارة من اهليئات واالفراد وفقاً لقرار

جملس الوزراء رقم ( )٣6٥وتاريخ  1٤/٨/1٤٣6هـ _ املبلغ لكم بالتعميم رقم
( )٣61٧٠٨٩٤٠وتاريخ  ٤/٩/1٤٣6هـ _القاضي باملوافقة على القواعد اليت تنظم
وحتكم الرقابة على تلقي اجلهات احلكومية هبات وتربعات ،وبشرط اال يرتتب على ذلك
أية التزامات مالية على الوزارة وأال يكون املتربع مقابل احلصول على منفعة من الوزارة.
)51

اختاذ االجراءات املناسبة يف حالة حدوث ظروف طارئه مبا يضمن سالمة اجلميع ( افراد

ومبانِ) وفقاً لألنظمة والتعليمات املنظمة لذلك.
)52

ترشيح احد أمساء من حتتاج الوزارة اىل تكليفهم او تفريغهم ألية مهمات او برامج داخلية

او خارجية شريطة أن يكون هناك ارتباط مالي مسبق.
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