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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 الفهرس 

م  رق
عاملوضو الصفحة  م 

قدمة امل  3  1 
حتقيق رؤية ورسالة املدرسة متابعة نشر وسياسة  4  2 
التواصل بني املوظفني وآليات سياسة  7  3 
املهام  تفويض سياسة  10  4 
ياسة التوظيف واالختيار س  12  5 
 6 سياسة الرتقيات  18
 7 سياسة تقييم األداء  20
واالنصراف املبكر للموظفني ام  ء الدو نا أث   الستئذان سياسة ا  24  8 
 9 سياسة شغل خطط االحتياط  26
 10 سياسة التطوير املهني  28
ني وتكريم املوظف سياسة حتفيز   32  11 
البشرية واجلزاءات   ارد الئحة املو  36  12 
ة واملوارد حملافظة على األجهز سياسة ا  51  13 
 14 سياسة وخطة األمن والسالمة يف املدرسة  53
حقات املالية للمدرسة لدى أولياء األمور بعة املست سياسة متا  66  15 
ات امل مع الشكاوى واملقرتح سياسة التع  68  16 
مشاركة أولياء األمور   و ل  التواص   سياسة  70  17 
لي سياسة التواصل مع مؤسسات اجملتمع احمل  72  18 
ناء اسة جملس األم الدليل التنظيمي وسي  74  19 
كادميي سياسة الدعم األ  88  20 
ة الطالب املوهوبني اي رع سياسة   91  21 
39 كادمييا  أ   رعاية الطالب املتفوقني سياسة     22 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

م  رق
عاملوضو الصفحة  م 

 23 طالب ال وتكريم  سياسة حتفيز   95
 24 نضباط السلوكي وغياب الطلبة اال   سياسة  99
للتعلم عن بعد ي  ق بسياسة االنضباط السلوك ح مل  112  25 

712 إىل الصف الثاني عشر الرابع  بة من الصف  م الطل سياسة تقيي    26 

816 ع درجات املواد  بتوزي   2018لسنة   14رقم    التعليم ير  قرار وز  
 27 الدراسية 

517 القرار    عديل بعض أحكام بت   2018لسنة   30رقم    التعليم قرار وزير   
قييم الطلبة عتماد سياسات ت با   2015لسنة    22رقم  الوزاري    28 

018 لتسجيل والقبول سياسة ا    29 
318 اصة دارس اخل الدليل اإلرشادي لتسجيل الطالب بامل    30 

420 بشأن تسجيل الطالب    2020-02-17بتاريخ    17عميم رقم  ت  
اصة س اخل ار باملد   31 

221 بشأن استحقاق رسوم حجز املقعد   24تعميم رقم     32 
421 وية درسة األندلس اإلعدادية الثانتسجبل طالب ب   قد ع    33 

 34 سياسة ختفيض الرسوم  218
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 م قدمة 

،  دبعلين و المرسأشرف  ىلمين والصالة والسالم عل الحمد هلل رب العا  

من  و سي ، ب العمل المدرفي جميع جوان لتطبيق معايير الجودة الشعامل   ألندل   سععى مدار  ات 

 .ب اإلدارة والقيادة المدرسي أهمها جان 

م  المدرسعع  بوضععع العديد من  قاألفضععل الممارسععا  في هلا الجانب وفي سععبيل الوصععول  

نظيم  ت اسعتممار الوق  و و المدرسعي  اءداأل  روي تط  التي من شعننها اديمي السعياسعا  اإلداري  واأل 

 .العالق  بين أصحاب المصلح 

ب بالمدرسع  سعواءب يوضع   هلا الدليل اللي بين أيدي م  و   ان  سعياسعا    السعياسعا  المطبق  حاليا

مل سعياس  تحسي  الطالب مبي تها الداخلي  والخارجي     بوضععها بنسسعها وبما يال م م  المدرسع اق

العالي ممل  يم والتعليم  و ارة التعل  ما  وسععياسععا بع فيه المدرسعع  تعلي ما تت   ومنها ،ين  والمعلم

  سياس  التقييم وتو يع الدرجا .

ب وتقوم  راج وتقوم المدرسع  بم حها لهم  وتوضع بنشعرها وتعريف المعنيين بها ع  سعياسعاتها دوريا

بين    عالق ظم الاللي ين ماب  العقد هله السععععياسععععا  بمتلس  من أجل أن تصععععب   خ بالوسععععا ل الم

وق  الوفر  ي ، و رافسظ حقوق جميع األط، بما يح ،األمر هم السععياسعع ي طبق علن ت األطراف التي 

 .والجهد  

عرف  هلا الدليل بدق  للت أن يقوموا بقراءة  المعلمين  الطالب وأولياء األمور و إننا ننمل من جميع 

يها أطراف  اج إلي يحت هم السععياسععا  المدرسععي  الت ل أتمم ة فيه والتي  لى السععياسععا  الواردع

  .متبع  لتنسيل  ل سياس ءا  الاتهم واإلجرالمعرف  حقوقهم وواجب    تعليمي العملي  ال

  .ا نا  يوفقنا لتقديم أفضل خدم  تعليمي  ألبن  أن  وجل نسنلع  وللاا 

 .نب العالميحمد هلل روال
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

  

 

 

 

  

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية اخلاصة للبنني

 ةسياس
 حتقيق رؤية ورسالةمتابعة نشر و

 املدرسة
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 حتقيق رؤية ورسالة املدرسة متابعة  نشر و سياسة  

 املقدمة:

وتععد    أهعدافهعا،  تحقيقوالعدافع العلي يقودهعا نحو    وجعهالمرشعععععد والمسععععع  هي    المعدرتععد رييع 

ويجب على المدرسع  أن ي ون    الريي ،رسعالتها هي الطريق اللي تسعل ه لتصعل إلى تحقيق هله 

 ما أن عليها    للمعنيين،لها سعياسع  واضعح  لمراجع  رييتها ورسعالتها ونشعرهما وتوضعيحهما  

 حقق رسالتها.  مدى ت ح  لقياآلي  واضأن تضع 

 :ياسةالس بيان

تلتزم المدرسة بمشاركة المعنيين في وضع ومراجعة وتحديث رؤيتها ورسالتها وتتخذ أفضل السبل لنشر  

الرؤية والرسالة وتوضيحهما لكافة األطراف المشاركة في العملية التعليمية، كما أنها تلتزم بوضع آليات  

 التها.  واضحة لقياس مدى نجاحها في تحقيق رس

 :ةياسالسجماالت تطبيق 

ويجب ان يعمل    أمور( أولياء    –طالب    – معلمين    –موظسين    – عليا    )قيادةعلى  ل المعنيين  ق السياس   تنطب

 المعنيين جميعا على تحقيق ريي  ورسال  المدرس . 

 : اإلجراءات املتبعة لنشر رؤية ورسالة املدرسة

رؤية ورسالة  حقق نشر وتحقيق وقياس مدى تل خطة وآلية تشكل لجنة من المدرسة تكلف بوضع  .1

 المدرسة. 

 تضع اللجنة الالئحة الداخلية لها والتي تشمل مواعيد االجتماعات الدورية والتشكيل الداخلي للجنة.  .2

 هداف التالية: تعمل اللجنة على تحقيق األ  .3

ب، والتن د من توافق •   ، وريي  نيينالمع تطلعا  مع   الريي  مراجع  صياغ  الريي  والرسال  دوريا

التعليم امها مع ريي   الدول  وانسج العالي  و ارة  المدرس     ا ، وتعبير رسالتهوالتعليم  عن واقع 

 أهدافها. اتساقها مع و

 صياغ  الريي  الرسال . مراجع  وتعديل مشار   المعنيين في  •

 ن. ي نشر وتوضي  الريي  والرسال  للمعني •

 رسال . وضع الخطط الال م  للعمل على تحقيق الريي  وال •
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

  ي  والرسال .ع  تحقيق الريمتاب •

   وضع آلي  واضح  لقيا  مدى تحقق رسال  المدرس .  •

 وتوضيح رؤية ورسالة املدرسة للمعنيني: اسرتشادية لنشر آليات

 .حصص تهي   الطالب في بداي   ل فصل دراسيشرح ريي  ورسال  المدرس  في  •

 دراسي.بدء دوام الطالب في بداي   ل عام ع التهي   قبل والموظسين في اجتماشرح الريي  والرسال  للمعلمين  •

نشعععر لوحا  الريي  والرسعععال  في مدخل المدرسععع  وفي الصعععسوف والممرا  وغرف المعلمين  •

 .والموظسين

  نشر الريي  والرسال  على موقع المدرس  وصسحا  التواصل االجتماعي.  •

  ألوليعاء األمور لرسعععععا عل المطبوعع عاتبعا  والنمعالج واطبعاعع  رييع  ورسعععععالع  المعدرسععععع  على الم •

 ري  للطالب وخطط درو  المعلمين.واألعمال التحري

عن الريي  والرسعععال  وأهداف    مشعععوق  وفيديوها     ض تقديميوعر  مشعععار   الطالب في تصعععميم •

 المدرس .

وسعياسعا  المدرسع  تتضعمن ريي  ورسعال  وأهداف وقيم  دوري  إل تروني     إرسعال رسعا ل ونشعرا   •

 ولياء األمور.على هواتف أ

 قياس مدى حتقيق املدرسة لرسالتها: اسرتشادية آليات 

 تتبع وتحليل نتا ج الطالب عبر فترا  متعاقب . •

 تحليل وما ق انضباط وسلوك الطالب. •

 المشاهدا  الصسي  والميداني . •

أخصعععا ي إدارة شععع ون المدار  الخاصععع  تقارير الجها  اإلشعععرافي  على المدرسععع  ممل تقارير   •

 ادر التعلم.ومح مي اختبارا  المواد المختلس  من إدارة المناهج ومصعلى المدرس   المشرف

 نسب اإلقبال على التسجيل في المدرس . •

 تقارير لجان الدراس  اللاتي  واالعتماد بالمدرس . •

 بالمدرس .استطالعا  الطالب وأولياء األمور والعاملين  •

 بطاقا  تقارير األداء المدرسي. •

 المعنيين.المقابال  مع  •
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبنني مدرسة األندلس اإلعدادية

 ةسياس
 املوظفني معالتواصل  اتوآلي
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 التواصل بني املوظفني وآلية سياسة
 املقدمة:

 

وهي في نس  الوق  واحدة من   سعسعها،أالدعا م األسعاسعي  لادارة وأقوى  تصعاال  هي  ن االأمما ال شعك فيه  
صعر  تصعاال  ال تقتويرجع للك إلى  ون وظيس  اال  ،المشع الالقضعايا اإلداري  والتنظيمي  التي ت مر فيها  

ول نها تمتد لتيمر في دوافع العاملين   فحسب،لحصول على الهدف  األوامر وإعطاء التوجيها  لعلى إصدار  
 وت ون وجها  نظرهم نحو أنسسهم ونحو اإلدارة. البعض،وتش ل عالقاتهم ببعضهم  طموحهم،ومستويا  

 

 التواصل:بيان سياسة 

هم شري ا أساسيا في العملي  التعليمي   موظسين وتعتبرتجاه التواصل مع ال  تتبع إدارة المدرس  سياس  واضح 

وتتسعم هله السعياسع  بالشعسافي  والوضعوح و للك المتابع  الدقيق  والمسعتمرة للعمل على المسعتويين األ اديمي  

 -اآلتي : واإلداري والتواصل مع العاملين بالوسا ل 

 إلكترونية. ورقية أو   ومذكرات  تعميمات -

 . لوحات وشاشات التعليمات  -

 للموظفين. الدورية جتماعات اال -

 تصاالت الهاتفية. اال -

 . SMSالرسائل النصية  -

 البريد اإللكتروني.  -

 WhatsApp, Telegram , MS Teams , Zoomالتطبيقات اإللكترونية مثل   -

Meetings, etc. 

 السياسة:جماالت تطبيق 

للمساعدة    عض وللك  نداةتنطبق السياس  على التواصل بين اإلدارة والمعلمين والموظسين بعضهم بب -

 المدرس .في تسهيل التواصل وتبادل المعلوما  بين المعنيين في 

على  ل من تقلد منصباُ إداريا أن ي ون لديه القدرة على توفير آلي  للتواصل الجيد مع موظسيه    ينبغي -

إنجا   بما يضمن وصول   على  المعنيين حرصاُ  لجميع  المناسب  الوق   وفي  بوضوح  المعلوما  

وعند اعتماد آليه أو مجموع  من األليا  للتواصل أصبح  مل م  ل ل المعنيين  ،   ساءةألعمال بدق  وا

 بالمدرس . 

 لتنفيذ السياسة:اإلجراءات املتبعة 

 توفر المدرسة شبكة هاتف داخلية للتواصل بين الموظفين.  -1

األقسام    دارية في اإلت  عالنااإللوحة  على شاشة أو  اإلدارية  التعاميم  يتم وضع صورة من المذكرات و -2

 ومداخل المدرسة.  وغرف المدرسين واإلداريين
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

وفقاً   -3 األعضاء  إليها  ويضم  الحاجة  بحسب  التواصل  تطبيقات  على  عمل  مجموعات  إنشاء  يتم 

 للمصلحة. 

كترونية وتصبح التعاميم والمذكرات والمنشورات ملزمة  يعتمد التواصل عن طريق التطبيقات اإلل -4

 عات التي يتم إنشاؤها على هذه التطبيقات لهذا الغرض. لمنضمين للمجمولجميع المستخدمين ا

 يتم إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني للمعنيين حسب الحاجة.  -5

األقسام واجتماعات دورية   -6 بين موظفي  اجتماعات عمل دورية  تنظيم  الموظفين وإدارة  يتم  بين 

 المدرسة. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 للبننيلثانوية اخلاصة مدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 تفويض املهام
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 املهام تفويضسياسة 
 املقدمة:

ضععععينتدريب ''الإداري  تتي  السرصعععع     لي عم  هيتسويض الصععععالحيا   إن   '' على اتخال القرار وحل لمسوًّ

ض'' )صعاحب الصعالحي  األصعلي ( يتابع عن قرب مسعتوى أداء المسو     سعيولالمشع ال ، خاصع  إلا  ان ''الم

ب، وينبهه  ة محددةالموظف اللي سععيتم تسويضععه وإعطا ه  امل صععالحياته أو ج ءاب منها لستر ، ويرشععده دا ما

ض دى )األخطاء التي يرت بها ليتسا على  ( الوقوع فيها مستقبالب. المسوَّ

 بيان السياسة:

وسعياً   للعمل  كافة  تنظيماً  في  المسئولين  من  غيره  أو  المدرسة  مدير  يفوض  المهام،  إنجاز  لسرعة 

لى أن يتم  لفترة محددة ع  ه ن في القيام بصالحيتالمستويات اإلدارية أحد العاملين أو لجنة مكلفة من العاملي

  صر توافر عناعمل  اليكون األساس في اختيار المفوض للقيام ب  مع مراعاة أن ويض بحسب حاجة العمل  التف

والكفاءة   االخبرة  في  والدقة  الوجه  واألمانة  على  بالمهام  علىلقيام  أعمال    المطلوب،  متابعة  يتم  أن 

 يق مستوى أداء عال بالمدرسة. المفوضين وتقييمها لضمان تحق

 السياسة: تطبيق جماالت

 المستويات اإلدارية بالمدرسة. تنطبق السياسة على كل 

 :لتنفيذ السياسة اإلجراءات املتبعة

  تفويض لمدير المدرسة أو من يليه في التسلسل اإلداري من كافة المستويات اإلدارية  جوز  ي •

أو   منها  صالحياته  العمل-و جزء  حاجة  ال  آخر،  لموظف  -بقدر  مع  يتناسب  لما  مركز  ووفقاً 

 ض. الوظيفي للشخص المفو

ه ومدة  يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصالحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفت •

 التفويض. 

بالصالحيات  • المكلف  الموظف  يتمتع  ال  آخر  موظف  بأعمال  بالقيام  موظف  تكليف  حالة  في 

  إذا نص على ذلك في قرار التكليف. المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إال

 المختص.  المدير ال يجوز لمن فوضت إليه الصالحيات أن يفوض غيره إال بموافقة  •

 التفويض ال يعفي من المسؤولية.  •

 اآلتية: نتهي التفويض في الحاالت ي •

 انتهاء مدة التسويض.  -أ

 انتهاء الغرض اللي من أجله تم التسويض.  -ب 

 ض. قرار التسوي إلغاء -ج

 . الحيا  إليه الصشغور وظيس  من فوض   -د 

يتم متابعة أداء الموظف الذي تم تفويضه بالصالحيات ويتم تقييم أدائه من أثناء فترة التفويض   •

 لضمان تالفي األخطاء أو السلبيات بما يضمن حسن سير العمل في المرات القادمة. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 سياسة 
 ختيارواال لتوظيف ا
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة التوظيف واالختيار
 املقدمة:

ولما  ان  عملي  اختيار  لما  ان اختيار الموظسين بطريق  فعال ، يعد أمراب حيوياُ لنجاح الميسس ،  

وتحتاج إلى وضوح واتساق في اإلجراءا   مر ب     األشخاص األ مر مالءم  للمنصب تعد مهم  

التي تبلل لتحقيق هلا الهدف، البد أن تضع المدرس  لنسسها سياس  واضح  للتوظيف واالختيار  

لخبرة المهني  وال سايا   تممل نظاماب مح ماب يضمن أن يتمتع الموظسون اللين تختارهم للعمل بها با

ول ألعلى مستويا  األداء واإلنجا  تحقيقاُ  من الوصوالمهارا  الال م  التي تم ن المدرس   

 لرسالتها وبلوغاب ألهدافها. 

 بيان السياسة:

تلتزم المدرسة بتطبيق معايير واضحة ومحددة في عملية التوظيف واالختيار لضمان توظيف  

ذه  مياً وتربوياً تحقيقاً لرؤيتها ورسالتها، مع مراعاة أن تتوافق هأفضل الكوادر المؤهلة أكادي 

 عايير مع توجهات الدولة وسياسات وزارة التربية والتعليم بدولة قطر. الم

 جمال تطبيق السياسة:

التخصصات  كافة  في  بالمدرسة  الشاغرة  الوظائف  لشغل  المرشحين  على  السياسة  تطبق 

 الفنية والخدمية. األكاديمية واإلدارية والوظائف 

 مسؤولية تطبيق السياسة:

للتوظيف واالختيار وتكون مسؤولة أمامه وأمام المعنيين عن تطبيق    يشكل مدير المدرسة لجنة 

 األدوار التالية: أعضاء اللجنة  هذه السياسة ويقع على عاتق

 التخطيط لعملي  التوظيف وسد الشواغر.  -1

 ى استيسا هم لمعايير االختيار. إعطاء السرص  للمتقدمين لتقديم األدل  عل -2

 حل عملي  التوظيف. اوضع اإلطار ال مني ل ل مرحل  من مر -3

 وضع وتطبيق معايير االختيار.  -4

الترتيب والمشار   في عملي  االختيار بما في للك إجراء المقابال  والتحقق من   -5

 الوما ق والمراجع المقدم  من قبل المتقدمين. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 لي .  مر مناسب  والتوصي  حسب األفضترتيب المتقدمين المسضلين واأل -6

 مراحل تطبيق السياسة:

 التوظيف بالمراحل التالية:  ة تمر عملي 

 مرحل  تحديد الشواغر في  اف  التخصصا .  -7

 مرحل  وضع قا م  بالمعايير الال م  لشغل الوظا ف ل اف  التخصصا .  -8

 مرحل  اإلعالن عن الوظا ف الشاغرة.  -9

 ين. مرحل  تجميع وفر  طلبا  المتقدم -10

 الوظا ف. مرحل  اختبار ومقابل  المتقدمين المرشحين لشغل  -11

 تيار واتخال القرار النها ي بشنن المرشحين. االخ  مرحل  -12

 مرحل  إعداد العروض الوظيسي  والتعاقد مع من وقع عليهم االختيار.  -13

 أوالً: مرحلة تحديد الشواغر: 

 

ب   تحدد اللجن  الم لس  بالتوظيف واالختيار الوظا ف الشاغرة - في جميع التخصصا  وفقا

ر والتخصصا   قريرها متضمناب عدد الشواغوبمشار   المعنيين وتقدم تللخط  السنوي   

 المطلوب  لمدير المدرس  للمراجع  واالعتماد. 

 ثانياً: مرحلة وضع معايير االختيار: 

 

تضععععع اللجن  الم لس  مجموع  من المعايير تصععععف المهارا  والمعارف والخبرا   -

أن سععاسععها عملي  االختيار على  لشععغل الوظا ف المختلس  والني سععتتم على أالال م  

دة من الوصعععف الوظيسي للوظيس  الشعععاغرة ومن المعايير  ت ون هله المعايير مسعععتم

 المهني  المعتمدة من و ارة التعليم وتراعي قانون العمل وتوجها  الدول .

وسععهل  السهم للمتقدمين  واقعي  وواضععح  ومختصععرة    ريجب أن ت ون معايير االختيا -

 لجن  االختيار.و
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ن الوظائف الشاغرة: ثالثاً: مرحلة اإلعالن ع

تقوم اللجن  الم لس  باإلعالن عن الوظا ف الشاغرة بننسب الطرق التي تضمن جلب  -

أ بر عدد من المتقدمين الميهلين، ويم ن أن يتم اإلعالن عن الوظا ف الشاغرة على  

الرسا ل النصي   لتواصل االجتماعي الخاص  بها أو عبر  موقع المدرس  أو صسحا  ا

 سب المصلح . ا ل التي تحقق أفضل انتشار وبحوغيرها من الوس

 رابعا: مرحلة تجميع وفرز طلبات المتقدمين: 

 تقوم اللجن  بتجميع طلبا  المتقدمين سواء الورقي  أو اإلل تروني .   -

الشروط   - تنطبق عليهم  اللجن  طلبا  من ال  الوظيس   تستبعد  اإلعالن عن  في  الواردة 

 رة. الشاغ

قوا م   - بإعداد  اللجن   تنطبق ع تقوم  وبيانا  من  التخصصا  بنسماء  في  الشروط  ليهم 

 المستهدف  تمهيداب للمرحل  التالي  من عملي  التوظيف. 

 خامساً: مرحلة اختبار ومقابلة المتقدمين المرشحين لشغل الوظائف: 

ن انطبق  عليهم  ن اللي ريري  في مادة التخصص للمتقدميتقوم اللجن  بعمل اختبارا  تح  -

ل السر  واالختيار ويم ن أن يقوم  األساسي   مرحل  أولى من مراح  معايير التوظيف 

منسق المادة بعمل اختبار شسهي للمتقدمين لوظيس  المعلم في مادة التخصص  بديل عن  

 االختبار التحريري عند الضرورة وي تب تقريراُ بللك. 

بإعداد قوا م  الل  تقوم  - التحريري  وترتبهم ت جن   ب بحسب بالناجحين في االختبارا   نا ليا

 درجاتهم. 

اختبارا   - في  الدرجا   أعلى  وحققوا  الشروط  عليهم  انطبق   من  بدعوة  اللجن   تقوم 

إعالمه   بعد  اللجن   أمام  ب  شخصيا بالحضور  للمقابل   الشسهي   أو  التحريري   التخصص 

 ف. بموعد المقابل  بوق   ا

جن  لمقابل  المتقدمين  مرشحين من خارج الدول  يم ن للمدرس  إيساد ل  في حال التعاقد مع   -

تم مقابلتهم عبر البرامج اإلل تروني  للتواصل بالصو  والصورة  في بلدهم أو يم ن أن ت 

 بحسب ما تقتضيه المصلح . 

وظيف واالختيار  يقوم بإجراء المقابل  الشخصي  للمتقدمين إمنين على األقل من لجن  الت  -

 التخصص.  ىويراع
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

دف الوقوف  ء المقابل  الشخصي  أس ل  متنوع  بهيطرح أعضاء اللجن  على المتقدم أمنا -

على خبرا  المتقدم ومهاراته وقدراته وسماته الشخصي  وقيمه ومباد ه ودافعيته للعمل  

 وقابليته للتطوير. 

المقابل    - للجن   تساعلي  ويم ن  المقابل  الشخصي   إضافي     توجيه أس ل  است شافي  ت ون 

    المابت  التي توجهها لجميع المتقدمين لضمانللمتقدم حسب رييتها  يادة على األس ل

 الت ام منهج ماب  وعادل لالختيار. 

قد تتضمن هله المرحل  تقديم المرش  للوظيس  درساب مصغراب أمام اللجن  على أن يتم   -

  لما أم ن للك.   للك في وجود الطالب وفي صف دراسي حقيقي 

م في طلبه أو مراجع أخرى خارجيه  للجن  التواصل مع المراجع التي ل رها المتقد   يم ن  -

الم جمع  والسيرة  بهدف  التوظيف  طلب  في  ورد   التي  البيانا   من  والتن د  علوما  

 اللاتي  للمتقدم. 

 سادساً: مرحلة االختيار واتخاذ القرار النهائي بشأن المرشحين. 

تم    قابل  واإلجراءا  السابق  للتشاور ومناقش  ما نتهاء الماللجن  عقب ايجتمع أعضاء   -

جمعه من بيانا  ويتخلون القرار بشنن  في  ل من المقابل  والدر  المصغر وما تم  

اللجن  توصياتها بشنن صالحي    التوظيف عليه وتسجل  انطباق معايير  المتقدم ومدى 

 الموظف للتعيين بالمدرس  من عدمه. 

للجن     الوظيس  في اجتيا  المراحل السابق ، تقوم امر من مرش  لنس نجاح أ في حال   -

ب وفقاُ لدرجاتهم تمهيداب للمرحل  التالي  من عملي   بالمساضل  بين المرشحين وترتبهم تنا لي ا

 التوظيف. 

 سابعاُ: مرحلة إعداد العروض الوظيفية والتعاقد مع من وقع عليهم االختيار  

بتقدي  - المدرس   للتقوم  الوظيسي  العرض  أن  مرشم  االختيار على  عليهم  اللين وقع  حين 

 لعرض شروط وأح ام التوظيف. يتضمن ا

واالنتقال   - التنشيرة  أمور  تنظيم  يتم  الوظيسي  العرض  على  المرش   موافق   حال  في 

 واإلقام  عند الضرورة ويتم تن يد تواريخ بدء العمل. 

أشهر قابل       االختبار لمدة مالم  يتم إصدار العقود الخطي  للمرشحين ويوضعون تح -

 االختبار من تاريخ مباشرة العمل.  للتجديد لمدة ممامل ، وتبدأ فترة



 

P a g e  | 17      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

يتم إلحاق الموظسين الجدد ببرامج تهي   تهدف إلى سرع  اندماجهم في المجتمع المدرسي   -

 وتعريسهم بالسياسا  والقوانين واللوا   المختلس  المطبق  بالمدرس . 

 :للتعينيوط العامة املعايري والشر

 عشرة سن . أال يقل عمر المترش  للوظيس  الشاغرة عن مماني  -1
 أن تتوفر لديه الميهال  والشروط المطلوب  لشغل الوظيس .  -2
تقررها   -3 التي  الشخصي   والمقابال   والعملي   النظري   االختبارا   بنجاح  يجتا   أن 

 المدرس .
 أن ي ون محمود السيرة حسن السمع .  -4
 ص . الطبي  ألداء الوظيس  المرش  لها، بشهادة من الجه  الطبي  المختته أن تمب  لياق -5
 أال ي ون قد سبق فصله من الخدم  بح م أو قرار تنديبي نها ي.  -6
أن يقدم مستندا  الخبرة والشهادا  والميهال  العلمي  مصدق ب ومعتمدةب من الجها    -7

 المختص  بالدول . 

 تلفة:ملخاملعايري والشروط اخلاصة بالوظائف ا

-  

 الشاغرة.  يتم وضع معايير خاصة بكل وظيفة وفقا للوصف الوظيفي للمناصب -

االختيار  * - عند  التالية  المعايير  االعتبار  في  الوضع  يتم  )معلم(  وظيفة  في  المثال:  سبيل  على 

 . والتوظيف 
 

 . الخبرة بوضع خطط الدرو  وتنسيل الخطط السصلي   -أ

 . لسعال الصسي  االخبرة بعناصر وميشرا  اإلدارة  -ب 

 . الخبرة بتطبيق استراتيجيا  تدري  حديم   -  

 . لتعليمي  ولوجيا في العملي  االخبرة بتوظيف الت ن -ث 

 . الخبرة بالتعامل مع السروق السردي  أمناء الحصص الدراسي  -ج

 . الخبرة ب يسي  تنمي  مهارا  البحث والتس ير الناقد واإلبداع لدى الطالب  -ح

 . عي  الطالب لعملي  التعلم مارة داف ي  واست الخبرة باستخدام أساليب التع  -خ

 سي . الصوالالخبرة بتصميم األنشط  الصسي    -د 

 . الخبرة بننواع ووسا ل التقييم المختلس   -ل 

 . الخبرة بقراءة وتحليل نتا ج االختبارا   -ر

 . الخبرة بوضع الخطط العالجي  واإلمرا ي  للس ا  المختلس  - 

 .   مجتمع لدعم تعلم الطلبالشرا   مع األسرة والالخبرة بدور المعلم في تنسي   - 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 

 الرتقيات اسةسي
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ات قيسياسة الرت
الترقي  والتوظيف هي نقل الموظف إلى مهام ومسيوليا  وظيسي  أعلى من التي يشغلها اآلن  

وتنتي الترقي  نتيج  جهد وأداء متمي  للموظف ومهارا  وخبرا  امتل ها الموظف تيهله  

 .وأعلىللعطاء في م ان أهم 

 بيان السياسة

 وظيفة أعلى بالشروط التالية: ة الموظفين إلى ترقييتم 

 . أن ت ون الوظيس  المقترح الترقي  إليها شاغرة وضمن هي ل العمل (1
  .ستحداث وظيس  لمجرد ترقي  الموظف إليهاا  ال يجو (2
 . السابق ه شاغلي الوظيس  ايتقاض ن ا  عما يادة األعباء المادي  للميسس    وال يج  (3

 
 للترقية   بالنسبة للموظف المرشح

   .نجا  مهام الوظيس  الجديدةه إل المهارا  والخبرا  التي تيهل يمتلكأن  (1

   .أن ي ون حاصال على الميهال  العلمي  المطلوب  للوظيس  (2

   .يقل التقدير عن جيد جدا خالل آخر عامين أال (3

   .أعوام في وظيسته الحالي  مالم يقل عن  أال (4

   .يس  الجديدة بنجاحا  جميع االختبارا  المقررة للوظأن يجت  (5

ا (6 المادي  والمعنوي  لحتى يحصل الموظف على جميع  لوظيس  يجب أن يجتا   لم ايا 

 .ختبار في الوظيس  الجديدة، افترة مالم  شهور 

أحد   (7 ت ليف  يم ن  فإنه  الشاغرة  الوظيس   لشغل  ميهل  موظف  وجود  تعلر  حال   في 

 م اياها.ا أو المرشحين لشغل تلك الوظيس  دون ترقي  أو إعطايه مسماه

فإنه يتم البحث  خل الميسس  لشغل الوظيس  الشاغرة  إلا لم يتوفر الموظف الميهل من دا  (8

يا  االختبارا  والمقابال  وإن  عن موظف من خارج الميسس  ويتم تعيينه بعد اجت 

 يمتلك نس  الخبرا  والمعايير لشغل الوظيس . 

ي ون تح  المتابع  والتوجيه    يتم عمل تقارير دوري  لمتابع  الموظف المترفع بحيث (9

 هليته لشغل الوظيس . أه حتى يتم التحقق من يداأ مي يضا يقأ المستمر و 

 :السياسةجمال تطبيق 

 العاملين بالمدرس  في  اف  األقسام مع مراعاة التخصصا . تطبق السياس  على 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 

  اسةسي
 داءم األ تقيي
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة تقييم األداء  

 مقدمة:
 محددة،معايير   على  بناءً ها  نظاماً لتقييم أداء العاملين بفي سععي المدرسعة لتحقيق معايير الجودة، البد أن 

طبيق سعياسعة التحفيز لمن يحققون معايير أداء مرتفعة  حيث يمكن بناًء على هذا التقييم المضعي قدماً في ت

د دفع من هم دون المسععتوى لتحسععين أدائهم وتقديم  ،   ، أولتحسععين أدائهم  الالزمة    ةالتنمية المهنيوأيضععا

 مؤسسي.بهدف تحسين األداء الن قرارات غير ذلك م

 السياسة:بيان 

السردي  وتع ي    -1 الموظسين، بهدف تحسي  اإلنجا ا   أداء  المدرس  نظاماب إلدارة األداء يعتمد على  تضع 

 روح السريق وتحقيق ما يلي: 

 توافق الممارسا  واألهداف السردي  للموظف مع أهداف المدرس .  (أ

تحقيق  لمساهمتهم فيدوري  التقييم ال  ل لألداء السردي للموظسين من خالقيادة عملي  التحسين المستمر   (ب 

 أهداف المدرس . 

 النتا ج. توفير أسا  لم افنة اإلنجا  وتحقيق  (  

 تحسي  التعلم المستمر لتطوير الموارد البشري .  (ث 

 

ب وفق أس  ومعايير واضح  وأهداف  -2  محددة. يتم تقييم أداء الموظف سنويا

ب وفاء الوظيسي للموظسين سنو تعد المدرس  تقارير األد  -3 ب  يا للنمالج المعتمدة من و ارة التعليم والتعليم العالي  قا

 على أن تتضمن  ل أو بعض العناصر التالي : 

   والتنظيم:القدرة على التخطيط   (أ

البرامج   - وتحديد  التنسيل  موضع  تحقيقها  المطلوب  األهداف  وضع 

اإلم انيا    إطار  في  لتحقيقها  الال م   ومراعاة  واإلجراءا   المتاح  

   ن المريوسيم للعمل بين التو يع السلي 

 :  والتوجيه  والمتابعةالقدرة على اإلشراف   (ب

 أدا هم   وتحسين  وتنمي   ن المريوسي توجيه الطلب  أو  -

 بينها حتى يتم إنجا  األعمال بالجودة المطلوب .   والتنسيقم  ومتابع  جهوده  -

 القرارات:   واتخاذج( القدرة على تحمل المسئولية  

 الوظيسي .  تحمل نتا ج ممارسا  الواجبا   -

  ن المريوسيالتصرف دون الرجوع للريساء أو دفع المسيولي  ليتحملها   -

 واتخال القرارا  الصحيح  وفي الوق  المناسب. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 د( القدرة على المبادرة واالبتكار:  

جديدة   - مقترحا   وتبسيط    وحلولتقديم  العمل  أداء  لتحسين  تقليدي   غير 

 التعلم. ين بي   إجراءاته وتحس 

 

 وظيفية:  از المهام الهع( سرعة انج

بالتوقيتا  المحددة للعمل بالخطط حسب القواعد المقررة والدق     االلت ام  -

 المطلوب . 

 و( كم العمل:  

بخطط   - بالمقارن   أو  بها  الم لف  األعمال  بين  من  المنج   العمل  حجم 

 وبرامج العمل المقررة. 

 :  م الوظيفية ء المهافي أدا واإلتقان ز( مستوى الجودة  

في مجال عمله وانع ا  للك على أداء ومدى    وقدرتهالموظف  مدى تم ن   -

 لمستويا  الجودة المطلوب .  واستيسا ه خلو العمل من األخطاء  

 ح( عالقات العمل:  

الريساء   - لتوجيها   التلبي   ال مالء    والتعاونسرع   مع    وحسن السعال 

 تعاملين. وحسن استقبال الم  ن المريوسي التعامل مع 

 ط( االنضباط:  

وق  العمل الرسمي    واستخدام على مواعيد العمل الرسمي     محافظ  مدى ال -

 . ومقتضياتهاللوظيس    م االمظهر العوالحساظ على 

تقييم األداء الدورات التدريبية ومستوى الموظف في    داالعتبار عنالتدريبية: يؤخذ في    تاجتياز الدورا  -4

        الدورة                     

 داء بمناقش  نتا ج أدا ه مع مس وله المباشر. ظف في عملي  مراجع  األ ما يجب إشراك المو    

تقييم  يتم تقييم أداء الموظفين خالل النصف األول من شهر يونيو من كل عام دراسي وتكون مستويات    -5

 األداء على النحو التالي:

 % (  فنعلى.   90ممتا : )  ▪

 %(. 90لى أقل من )%( إ80جيد جداب: من ) ▪

 %(. 80من )% ( إلى أقل 70جيد: من )   ▪

 %(. 70% ( إلى أقل من )50مقبول: من )  ▪

 %(. 50ضعيف: أقل من )  ▪
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ال يجوز تقدير أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بدرجة ممتاز أو جيد جداً:    - 6

قييم األداء ولم يجتز التدريب  أ( الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خالل العام الذي يوضع عنه ت

 . دون عذر مقبول من مدير المدرسة 

عن العمل لمدة تزيد عن خمسة    اإليقاف   تبه أوالذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من را  ب( الموظف 

عن العمل    اإليقاف وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب    جزاء أشد أو   أيام أو

 ي يوضع عنه التقرير . بجزاء أشد خالل العام الذ ، أولمدة تزيد عن عشرة أيام

فر فيه شرط الحصول على تقرير أداء  ج( الموظف العائد من إعارة أو إجازة بدون راتب، الذي ال يتوا

 اإلجازة بدرجة ممتاز.   حكمي، ويستثنى من كان آخر تقرير تقييم أداء عنه قبل اإلعارة أو

 جيد جداً أو ممتاز:  جيد أو  رجةن الفئات المبينة فيما يلي، بدال يجوز تقدير أداء الموظفين م -7

ن الراتب أو الوقف عن العمل خمس  عشر  الموظف اللي وقع عليه ج اءا  يجاو  مجموعها الخصم م

 يوماب خالل العام اللي يوضع عنه التقرير أو ج اء أشد. 

 يقوم المدير بإبالغ الموظف بنسخة من تقرير تقييم األداء:   - 8

ب من تاريخ علمه وتب  اللجن   دير المدرس  خالل خمس  عشر يوو  للموظف أن يتظلم منه إلى مجي ▪ ما

ب من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المل ور دون إخطار الموظف    في التظلم خالل مالمين  يوما

 بتعديل التقرير بمماب  قرار بالرفض.  

ب بعد اع  ▪ ب إال    ال يعتبر تماده من مجل  إدارة المدرس  و ي ون قرار المدير في التظلم نها يا التقرير نها يا

 الب  فيه.   بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو 

 يُعتد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو استحقاق العالوة الدورية وأي عالوات أو مكافآت أداء أخرى.    –9

ق   تاليتين، جا  للمدير وبعد موافإلا  ان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف أو متوسط لسنتين مت  ▪

 نهاي  الخدم .   م افنة من وظيسته دون المسا  بحقه في   مجل  اإلدارة إنهاء خدمته 

وا ن   للمدرس  الحق في أن تمن  م افنة عيني  للموظسين المتمي ين وفقا لالعتماد المالي المحدد لها بالم ▪

 التشغيلي . 

 اسي.  العام الدردرسة للعلم والتوقيع في بداية تعمم هذه السياسة على جميع العاملين بالم -10
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة
 للموظفني   ئذان واستاخلروج املبكر 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 للموظفني  ئذان واستسياسة اخلروج املبكر 

 أثناء اليوم الدراسي

 

 :املقدمة

المبكر   الخر ج  طلبهت  سةةةةةةةةةةةتهسةةةةةةةةةةة   اعةةةةةةةةةةة   ت د   لى ال  ه       أن تطبقينبغي على المدرسةةةةةةةةةةة  
 م  وجب خر جسةةةة تي ال   االعةةةةطرار   هجهت  تلبت  الب د   التوم الدراسةةةةي   للموظفتن أثنهء   االسةةةة   ان

الم لقي     هع بهرهم  ت لم الطلب  أ  يخ  بنظهم ال م  ال يؤثر علىعةةةةه الموظفتن   ي قق ر لقضةةةةهب ه  مه  
   الضر رة. المس فتد  ن ه ه الخد    ال قلت   ن الخر ج  ه أ كن  ال في حهل

الدوام:ن أثناء اخلروج املبكر واالستئذاسياسة   
الدوام   ءاجه أثنتستدعي خرووتأجيلها ال يمكن ة للموظف الذي عرضت له حاجة ضرورييمكن 

  باتباع التالي:خروج المبكر أو االستئذان ال

عد عودته  خروج ومووإخباره بموعد حاجته لل إداريا وأ اديميا لموظفا عن  المسيولأوال: إبالغ  

.تملحمال  

ب يتم    ون المستنلن حال مانيا: في بمعرف  النا ب  تو يع االحتياط من قبل منسق المادة و معلما

 األ اديمي. 

الخروج. ساع   مع تحديدلتوقيع على دفتر االست لان والخروج المب ر مالما: ا  

العودة.  تحديد ساع مع رابعا: التوقيع على دفتر االست لان عند العودة   

مسا: أشغال حص  االحتياط بمدر  من نس  أسرة المادة والتخصص. خا  

لمشغل للحص  قبل المغادرة.سادسا: تسليم تحضير الحص  للمدر  ا  

ب: ب ي لف المسيول اإلداري سابعا ب إداريا تغطي   الموظسين ب األعلى أحد في حال  ون المستنلن موظسا

.القيام بنعمال ال ميل إلى جانب عمله غياب الموظف   
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة
 شغل حصص االحتياط
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة شغل حصص االحتياط

 املقدمة:
حتى ال يتأثر تعلم الطالب  ينبغي على المدرسة أن تضع لنفسها آلية لتعويض غياب المعلمين 

 الفصلية. الخطة  حتى ال يتعطل تنفيذو معلمهم،بغياب  

 بيان السياسة: 
اكتساب الخبرات المخطط لها، لتحقيق    االحتياط حصة أساسية ومن حق الطالب تعتبر حصة          

إلشغال    نفس األهداف أسوة بأقرانه في الصفوف األخرى، ولذلك وضعت المدرسة سياسة

 االحتياط حيث يراعى فيها ما يلي:  حصص

 ن داخل القسم الواحد.تو ع حصص االحتياط على المعلمي  -1

 اليومي المعدة سلسا.   من خالل االسترشاد بخطط التحضير يقوم المعلم بشرح الحص   امل -2

يسجل على التحضير أن الحص  قد تم  وللك في حقل التنمل اللاتي للصف اللي يدر  له هله   -3

 الحص . 

علمين اآلخرين في األسر  في حال  تعلر وجود شاغر في األسرة الواحدة يتم تبديل الحص  مع أحد الم -4

 حق. األخرى لتدريسها في وق  ال

 مواد عن طريق المنسقين. ال االحتياط بينيتم تبديل حصص  -5

 تو ع حصص السنون البصري  والحاسوب والتربي  البدني  بالتبادل معا.  -6

 اإلداري.  والنا ب تومق جميع حصص االحتياط لدي منسق األسرة والنا ب األ اديمي   -7

م اللي يشغل حصص االحتياط وتعود بالسا دة على الطالب حسب سياس  التحسي  في  يتم تحسي  القس  -8

 المدرس .  

 السياسة:جمال تطبيق 
 . تطبق السياس  على جميع أقسام المواد 

 تاريخ بدء العمل بالسياسة:  
 .2020-2019هله السياس  على الجميع في المدرس  من بداي  العام الدراسي يتم العمل ب
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 هنيالتطوير امل
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة التطوير املهني 
 مقدمة: 

والطسرة الها ل  التي يشعهدها العالم في التربوي والتعليمي ،   الميدان  التي يشعهدهايرا  المتالحق   التغ في ظل

تصععععاال  ومصععععدر معلوما  ، تسعععععى اسععععتخدام الت نولوجيا وا دياد االعتماد على اإلنترن   وسععععيل  ا

سعي  واإلداري  مهنياُ ، وتوفير  لتربوي  والتعليمي  وطواقمها التدريالميسعسعا  التعليمي  إلى تطوير  وادرها ا

سرص المناسعب  ل ل موظف ل ي يرتقي بمهاراته ويرتسع بقدراته بما يحقق أهداف الميسعسع  ، وفي سعياق ال

حول الطالب ،  ان ل اماب على المدرسعع  أن ي ون لها سععياسعع  تطوير    تبني مدار  األندل  التعلم المتمر  

وا ب  التطور المتسعارع في التربويين لالرتقاء بمهاراتهم وم  واضعح  تلبي حاج  المعلمين والموظسينمهني  

 دمج الت نولوجيا في عملي  التعليم.

 بيان السياسة:

تلتزم معدارس األنعدلس اإلععداديعة الثعانويعة الخعاصعععععة للبنين بتطوير كوادرهعا التعدريسعععععيعة  

وية  ختالف مناصعبهم، وتضعع المدرسعة خطة سعنواإلدارية وجميع العاملين بالمدرسعة على ا

في   اعي أن يركز التعدريعب على تحقيق المععايير التي تتحكملتطوير الععاملين بهعا مهنيعاً وتر

 وهي:العملية التعليمية  

 .QNSAمعايير االعتماد الوطني للمدار  بدول  قطر  -1

 .NPSالمعايير المهني  الوطني  للمعلمين وقادة المدار  -2

 اهج الوطني  القطري .ير المنمعاي -3

 التطوير بعد تحليل دقيق لكل من العناصر التالية: اء خطةيتم بن -

 بالمدرس  باختالف تخصصاتهم ومناصبهم.استبانا  الحاجا  التدريبي  للعاملين  .1

 تقييم أداء المعلمين والموظسين التربويين واإلداريين بصوره المختلس . .2

 الدراس  اللاتي  للمدرس . .3

 طالب.ج النتا  .4

 صادرة عن و ارة التعليم.تقارير األداء المدرسي ال .5

والتعليم وم  .6 التربيعع   و ارة  التربويين من  والموجهين  المراجعين  المنععاهج  تقععارير  معععايير  تععب 

 بالو ارة.

 المستجدا  التي تظهر في الحقل التربوي والتعليمي. .7

 ناء.استطالعا  رأي واستبانا  الطالب وأولياء األمور ومجل  األم .8

والمقعدمع  من قبعل مر   التعدريعب ي للععاملين بعالمعدار  المسعععععتقلع  دليعل برامج وخطط التطوير المهن .9

 والتطوير التربوي.
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 .األولوياتارد الالزمة لتنفيذ الخطة بحسب يتم توفير المو -

يتم االسعععععتععانعة بعالكوادر التربويعة وذوي الخبرة من داخعل المعدرسعععععة لتقعديم العدورات والور  الالزمعة  -

 تحقيق أهداف الخطة.ل

در من مدارس أخرى أومن مراكز متخصعصعة خارجية لتقديم الدورات عند الحاجة بكواتسعتعين المدرسعة   -

 ا.والور  للعاملين به

كمعا تسعععععتفيعد من التعدريعب والتطوير المهني المسعععععموح بعه من قبعل وزارة التربيعة والتعليم للععاملين  -

 .بالمدارس الخاصة

ين المعلمين وتشعجيعهم على مسعابقات ب  اتياً بعملوظفين على تنمية أنفسعهم ذتقوم المدرسعة بتشعجيع الم   -

علم مجموعات متخصعععععصعععععة من الكتب تقديم األبحاث التربوية وتوفر لهم من خالل مركز مصعععععادر الت

والمراجع التي يمكنهم االسععععتعانة بها فضععععالً على توفير أجهزة الكمبيوتر المتصععععلة باإلنترنت للبحث 

 واالطالع.

 

 خطة التطوير المهني:ب أن تشمل جي  -

 باالستسادة من ال وادر وأصحاب الخبرة والمتخصصين الموجودين بالمدرس .  داخلي:مهني  ير  تطو -1

تطوير مهني خارجي باالسعتسادة من الدورا  والور  التي توفرها الو ارة والشعرا   مع المدار   -2

 األخرى وميسسا  المجتمع المحلي.

علمين قعا  التربويع  وتحسي  المحعث واالطالع وعمعل المسعععععابمين على البتحسي  المعلآليعا  وطرق ل -3

 والتربوي  وحمهم على إعداد ملسا  اإلنجا  المهني .على التنمل اللاتي في ممارساتهم التعليمي  

 

 يتم مشاركة المعنيين في مراجعة الخطة ويتم االستفادة من جميع اآلراء. -

 رسة:للمدضمان جودة برامج التطوير املهين 

  التدريب:أثناء  أوال:

 هله وفي مح م و دقيق   تقييم  أدوا   باستخدام األولي  أمرها و التدريبي   البرامج  تقديم جودة يمتقييتم   -
 :التالي  الجودة ضمان  أدوا   استخدام  يتم  المرحل 

 .التدريبي  الجلس   تقييم استمارة •

 .المتدرب  تقييم ستمارةا •

 . ) التدريبي برنامج لل (المدرب  اللاتي  التقييم  استمارة •
 
 ريب )قياس أثر التدريب(: د التدما بع ثانياً:

 

الشريح  التي   ممارسا   في  إيجابي  تغيير  إحداث  في  التدريبي  البرامج فعالي  مدى  من التن د يتم  -
 وللك من خالل التالي:  تلق  التدريب 

 ال يارا  الصسي    •

 تقييما  وتقارير منسقي المواد.  •

  . والمدراء بالمدرسديميين واإلداريين تقييما  النواب األ ا •

 المقابال  مع الطالب وأولياء األمور.  •

 استطالعا  رأي الطالب وأولياء األمور.  •
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 نتا ج الطالب.  •

 تقارير األنشط .  •

 ملسا  اإلنجا  المهني  للمتدربين.  •
 

 الموظف:التطوير المهني وتقييم أداء  ثالثاً:

مهم   صر الهني واستسادته من التدريب أحد العنا يعد الت ام الموظف بحضور ور  التطوير الم •
التي تدخل في تقييم أداء الموظف ويتم رصد درج  مناسب  لها ضمن عناصر استمارة تقييم األداء  

ويتم تقسيم الدرج  على أج اء تع   الت ام الموظف بتطوير نسسه مهنياب ومدى استسادته من  
بما ينع     والت امه بتطبيق ما تعلمه المدرس ، ورا  والور  وفرص التدريب التي توفرها له الد 

 في مصلح  الطالب.  على أدا ه ويصب 

يتم تقدير مشار   الموظف بتطوير نسسه عن طريق تقديم األبحاث العلمي  والميداني  والمبادرا    •
 التي تصب في مصلح  العملي  التعليمي . 

 د عناصر تقييم الموظف. الموظف بنقل المعرف  التي ا تسبها ل مال ه يعد أحالت ام  •
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةاسسي
 املوظفني  وتكريم سياسة حتفيز
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 املوظفني  وتكريم حتفيز سياسة 
  مقدمة:

يحقق تعزيز األداء اإليجابي وتهيئة بيئة داعمة  تتبنى المدرسة سياسة واضحة لتحفيز المعلمين بما   

منهالإل مبادئ  التحفيز على عدة  سياسة  وترتكز  والتميز  والشفافية  : بداع  والدقة  تم    ؛العدالة  حيث 

ات المتميزة التي  الممارس  ية حيث يتم اعتماد ختالف ومعظمها رقماعتماد معايير محددة ال تحتمل اال

لجوائز للمعلم األكثر  المنسق والنائب األكاديمي، وفي كل األحوال تمنح ايقدمها المعلم ويتم تقييمها من  

ّشح المعلم لنيل الجائزة من قبل المنسق أو النائب األكاديمي أو النائب اإلداري أو   انضباط إداري، ويُرد

 قدم أداء متميز في جوانب محددة. ما تكرم أسر المواد التي تالمدير التنفيذي، ك 

 هلا مواد حمكمة: وأسر املواد اليتأوالً: املعلمون 

 تم اعتماد اتجاهين للتحفيز؛ الجماعي والفردي.    -

 : يلي ما  يحقق الذي المتميز للمعلم)تحفيز فردي(  فردية   ائز وج تمنح  (أ

 :األول املعيار

 إجمالي % من50 نسبة لها ويخصص، االختبارات نتائج في يميكاداأل التحصيل نسبة في األعلى  -

 . الدرجات

 :الثاني راملعيا

  نسبة لها ويخصص(. العام والمظهر والتأخير واألعذار الغياب في  األقل) :للمعلم اإلداري االنضباط -

 . تاالدرج إجمالي % من 25

 :الثالث املعيار

 النشط، التعلم استراتيجيات الصفية، أنشطة  صفية، أنشطة): األكاديمية المهام تنفيذ في االنضباط -

 إجمالي  % من25 نسبة لها ويخصص المعنيين، تقارير خالل من.( ... ومحفزة آمنة  بيئة تهيئة

 . الدرجات

 

 ؛ من خالل تقييم أداء األسرة فيما يلي: )تحفيز جماعي(تمنح جائزة ألفضل أسرة مادة (ب
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 :األول المعيار -

 .من إجمالي الدرجات   %50ويخصص لها نسبة  االختبارات نتائج في األكاديمي التحصيل نسبة -

 :الثاني املعيار

من   %20تامة، ويخصص لها نسبة  استفادة الطالب استفادة يحقق بما االحتياط حصص تغطية  -

   إجمالي الدرجات.

 : الثالث املعيار

تيجيات التعلم النشط، تهيئة األكاديمية )أنشطة صفية، أنشطة الصفية، استرا المهام تنفيذ في االنضباط -

.( من خالل تقارير المعنيين، ويخصص لها نسبة  ، البحث العلمي، الموهوبين ... بيئة آمنة ومحفزة

 . من إجمالي الدرجات 20%

 :الرابع املعيار  
 

 من إجمالي الدرجات.  %10الكنترول ويخصص لها نسبة  لتقارير طبقا االمتحانات تصحيح في الدقة  -

 :ملواد واملعلمون يف املواد اليت ال يعقد بها امتحانات حمكمةر اأس ثانيًا :

 

،  ( وكذلك محضر المختبرالفنون البصرية والرياضة والمهارات الحياتية)من المواد    أيّ   تكرم أسرة -1

    . المراكز الثالثة األولى حال تحقيقها الفوز في منافسات خارجية بأحد 

  وكذلك محضر المختبر  ، ية والرياضة والمهارات الحياتية(يكرم أي من معلمي المواد )الفنون البصر -2

 المنسق والنائب األكاديمي والنائب اإلداري. كل من  يحكم عليها  يقيمها و  ميزة ممارسة متعندما يقدم  

 

 األخصائيون واإلداريون  ثالثًا:

   . االنضباط والمواظبة -1

 . إنجاز المهام المطلوبة منه في وقتها -2

   .الوظيفية ن في أداء المهام الجودة واإلتقا -3

و  -4 القرار  واتخاذ  المسؤولية  تحمل  على  والنائب  القدرة  الطالب  شئون  منسق  مع  المستمر  التواصل 

 اإلداري. 

 . واالبتكار القدرة على المبادرة  -5

 . جودة تنظيم المستندات والتوثيق -6
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 :والسائقني العمال رابعًا(

 

   . االنضباط والمواظبة -1

 . بة منه في وقتهامهام المطلوإنجاز ال -2

 . الجودة واإلتقان في أداء المهام الوظيفية  -3

 . حسن معاملة الطالب  -4

 
 أحكام عامة:  

 

 اإلجراءات التالية: يراعى عند تطبيق السياسة  
 

 تمنح الجائزة أربع مرات في العام الواحد عقب ظهور نتائج االختبارات.  -1

د المقرر لتطبيق التحفيز  لإلدارة العليا قبل أسبوعين من الموع  يتم تقديم االحتياجات الالزمة للتحفيز  -2

 فيذها. إلقرارها وتن

 مسئولية مشتركة للجميع. الدقة في جمع البيانات  -3

 لجنة التحكيم تتكون من: المدير التنفيذي والنائب اإلداري والنائب األكاديمي للمرحلة. 

 نظام الشورى في أخذ القرارات.   تعقد لجان المنح اجتماعات قبل كل فترة استحقاق ويطبق -4

 األكاديميين. تحفظ جميع الوثائق ذات الصلة بمكتب النواب  -5

 تكريم نفس المعلم أو أسرة نفس المادة. ال مانع من تكرار  -6

للجنة التحكيم الحق في اختيار نوع التحفيز كماً وكيفاً في ضوء امكانيات المدرسة دون التقيد بنمط   -7

 معين. 

 أجازات عارضة. للمعلمين الذين لم يحصلوا على أي  أجازاتيام تقدر المدرسة منح أ -8

 نواع الخصم كعقوبة لمخالفة تم التحقيق فيها. يه أي نوع من ألم عندما يقع علتحجب جائزة المع -9

 اجلوائز املقرتحة:

التقييم   - في  لتضمينها  المعلم  أحوال  لصحيفة  تضاف  مالية،  مبالغ  تقدير،  شهادات  التميز،  كأس 
له، التواصل    السنوي  صفحات  وعلى  بالمدرسة  بارز  مكان  في  المتميز  المعلم  صورة  وضع 

 استحداث وسائل تحفيز في ضوء امكانيات المدرسة. اعي، ومن حق اللجنة االجتم
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 الئحة املوارد البشرية
 للبنني ةللعاملني مبدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية اخلاص 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 الئحة املوارد البشرية 
 للبنني ةللعاملني مبدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية اخلاص 

 مقدمة:

ة القطري الشيخ عبد اهلل بن خالد ة كرمية من سعادة وزير الداخليعدادية الثانوية اخلاصة مببادراألندلس اإلأسست مدارس 
وتطمح املدرسة إىل ختريج شباب مؤمن  2030وتبنيًا لرؤية دولة قطر آل ثاني مشاركة يف بناء نهضة دولة قطر احلديثة 

 املستقبل.واع متطور يتحمل املسؤولية ويصنع 
 

املوارد البشرية وشئون الئحة التخطيط واملراقبة واملتابعة، وتأتي سة يف أولوياتها ضرورة إحكام عمليات املدروضعت 
 للممارسات اجليدة يف جمال القيادة الرتبوية.املوظفني كوثيقة حتدد حقوق وواجبات العاملني باملدرسة حفظًا للحقوق وتفعياًل 

 

خلاصة بوزارة الئحة املوارد البشرية ا اخلاصة بها هلذا العام مناملوارد البشرية يف حتديث الئحة  وقد استفادت املدرسة
 التعليم والتعليم العالي.

 تعريفات األول:الفصل 

 (1مادة )
 

في تطبيق أحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض  

 . سياق النص معنى آخر  

   

 نوي  الخاص  للبنين مدار  األندل  اإلعدادي  الما : المدرسة 

له   : صاحب الترخيص  المرخص  الشخص  إشراف  هو  تح   خاص   مدرس   بإدارة 

 . الجه  المختص  في و ارة التعليم والتعليم العالي 

صاحب الترخيص" وينوب عنه  "هو الشخص المسوض من قبل   : مدير المدرسة 

جمي  إدارة  في  محله  تخص  ويحل  التي  والمالي   السني   الش ون  ع 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

التعليم    والتالمدرس الجها  المختص  بو ارة  والتعليم  عامل مع 

 العالي، وأولياء أمور الطالب، والموظسين. 

 الموظف األ اديمي أو اإلداري بحسب األحوال.  : الموظف 

على    الموظف اللي يمار  مهن  التدري  أو اإلشراف األ اديمي : الموظف األكاديمي 

 المدرسين. 

اإلشراف  ار  أي عمل إداري غير التدري  أو  اللي يمالموظف   : الموظف اإلداري

 المدرسين.  األ اديمي على

دون   : الراتب للموظف  المقرر  األساسي  أو    غيره الراتب  عالوا   من 

 بدال  أو م افآ . 

بمو  : الراتب اإلجمالي  المقررة  والبدال   العالوا   إليه  ب  مضافا عقد  الراتب  جب 

 التوظيف. 

 الوظائف باملدرسة الفصل الثاني: طرق شغل

 التعيني( شروط 2مادة )
 

 يشترط فيمن يعيّن بالمدرسة في إحدى الوظائف:  

 عشرة سن .  مماني أال يقل عمره عن   -  1

 أن تتوفر لديه الميهال  والشروط المطلوب  لشغل الوظيس .  -  2

 مدرس . ا القرره قابال  الشخصي  وبرامج التنهيل التي تأن يجتا  بنجاح االختبارا  أو الم -  3

 السيرة حسن السمع . أن ي ون محمود  -  4

 بشهادة من الجه  الطبي  المختص . أن تمب  لياقته طبياب ألداء الوظيس  المرش  لها،  -  5

 نها ي.  تنديبي قرار   وأال ي ون قد سبق فصله من الخدم  بح م أ  -  6

المختص   لجها   ليها ومعتمدة من االعلمي  مصدقاب ع  برة والشهادا  والميهال  أن يقدم مستندا  الخ  -  7

 بالدول . 

 

 



 

P a g e  | 39      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 (3مادة )
 

ب اف  العاملين بالمدرس  ينظمها العقد المبرم مع الموظف    " صاحب الترخيص أو من ينوب عنه "عالق    - أ 

ون العمل بدول  قطر فيما  وتخضع هله العالق  لهله الال ح  وفيما ال يتعارض مع ما تقدم تسري أح ام قان 

 لم يرد بشننه نص خاص. 

 
 الوظائف على النحو التالي:ويكون التعيين في 

ب لنمالج العقود المعدة من قبل المدرس .   – 1  بموجب عقد توظيف وفقا

 بعقد ميق  براتب مقطوع أو م افنة لمدة ال تتجاو  ست  أشهر.  –2

 
 م تب العمل.  يتم مراجع  واعتماد عقود الموظسين من قبل  -ب 

 

وضع أنظم  وظيسي  للوظا ف لا  الطبيع   ومن يسوضه    " لصاحب الترخيص أو من ينوب عنه " - ج 

 . ي  التي تمن  لشاغلي تلك الوظا فالخاص ، تحدد  اف  الحقوق والم ايا الوظيس

 

عنه" -د  ينوب  من  أو  الترخيص  هله    " صاحب  أح ام  بمراعاة  وللك  بالتعيين  المختص   السلط   هو 

 ال ح . ال

 

بوعياب مو ع  على خمس  أيام عمل تبدأ يوم  ساع  أس  35تحدد ساعا  العمل األسبوعي   حد أقصى   - هع 

العمل خالل شهر رمضان   ساعا   عدد  ويتم خسض  أسبوع،  الخمي  من  ل  يوم  وتنتهي  األحد 

 ساع  أسبوعياب مو ع  على خمس  أيام.  25المبارك إلى 

 ( فرتة االختبار4مادة )

 

تجديد لمدة ممامل ، وتبدأ  المعين ألول مرة فترة اختبار مدتها مالم  أشععععهر قابل  لللموظف  يقضععععي ا .1
فترة االختبار من تاريخ مباشععرة العمل، يتم خاللها تقدير مدى صععالحيته بموجب قرار مسععبب من 

 خدمته.صاحب الترخيص أو من ينوب عنه"، فإلا مب  عدم صالحيته أنهي  "
 

 

المدرس  مدته خمس   ختبار بإخطار  تابي إلدارة ء خدمته خالل مدة االيجو  للموظف طلب إنها .2
 عشر يوماب على األقل سابق  على تاريخ ترك العمل. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

ب في الوظيس  إلا انقض  فترة االختبار بنجاح وتحسب تلك السترة ضمن مدة   .3 يعتبر الموظف ممبتا
 خدمته. 

 

 خدم  عن فترة االختبار. بيته م افنة نهاي  الال يستحق الموظف اللي لم يتم تم  .4
 

 احلقوق واملزايا املاليةالفصل الثالث: 

 الرواتب واألجور والعالوات واملكافآت والبدالت 

 (5مادة )

يحدد الراتب األسعاسعي حسعب نوع الوظيفة والتخصعص وعدد سعنوات الخبرة ويكون العقد الموقع بين  

 ة.يخص المستحقات الماليالموظف والمدرسة هو األساس فيما 

 اجلزاءات واملخالفاتالئحة : رابعالفصل 

 (6مادة )

 العمل:أواًل خمالفات تتعلق مبواعيد 

 درجة الجزاء أو العقوبة 

 م نوع المخالفة 
المرة  
 السابعة

المرة  
 السادسة

المرة  
 الخامسة

المرة  
 الرابعة

المرة  
 الثالثة

المرة  
 الثانية 

المرة  
 األولى

 خصعععم أجر
أيععام  مالمعع  

تع عر ار ويعتعم 
 الج اء

خصعععععععم  
أجر مالم   

 أيام 

خصععععععم  
أجر مالم   

 أيام 

خصععععم  
أجععععععر 

 يومين

خصععم  
أجعععععر  

 يوم

إنعععلار 
  تابي

تعنعبعيععه  
  تابي

معواععيععد   ععن  العتعععنخعر 
الحضععععور للعمل بدون  

 إلن أو علر مقبول
1 

خصعععم أجر 
أيععام  مالمعع  
تع عرار  ويعتعم 

 الج اء

خصعععععععم  
أجر مالم   

 أيام 

خصععععععم  
أجر مالم   

 أيام 

خصععععم  
أجععععععر 

 يومين

خصععم  
أجعععععر  

 ميو

إنعععلار 
  تابي

تعنعبعيععه  
  تابي

ترك العمعل قبعل نهعايع   
أو   المععدرسعععععي  الععدوام 
االنصعععععراف منعه أمنعاء  
الدوام بدون إلن مسععبق  

 أو علر مقبول
 

2 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 العمل:خمالفات تتعلق مبواعيد  تابع:

 درجة الجزاء أو العقوبة 
نوع  
 المخالفة

 م
 المرة السابعة

الععععمععععرة 
 السادسة

الععععمععععرة  
 امسةالخ
العععععمعععععرة 
 الرابعة

معععرة  الععع
 الثالثة

الععععمععععرة  
 الثانية

الععععمععععرة  
 األولى

خصم أجر مالم   
وحرمععان   أيععام 
مععدة  األجر  من 
ويعتعم   العغعيعععاب 
العجع اء  تع عرار 
بععلععوغ   حععتععى 

 30العععغعععيعععاب  
ب   يوما

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
األجر   من 
مععععععععععدة 

 الغياب 

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
من األجر 
مععععععععععدة  

 الغياب 

خصععم أجر 
ن  يعععومعععيععع

وحععرمععان  
األجعر   معن 

 الغياب  مدة

خصعععععم  
يوم   أجر 
وحرمعان  
معععععععععن  
األجعععععر  
مععععععععدة  

 الغياب 

إنععععععععلار  
 عععتعععابعععي  
وحعرمععان  
من األجر 
مععععععععععدة  

 الغياب 

تعععنعععبعععيععه  
 عععتعععابعععي  
وحعرمععان  
من األجر  
مععععععععععدة 

 الغياب 

العععغعععيعععاب 
إلن  بعععدون 
أو  مسعععععبعق 
ععلر مقبول  

 لمدة يوم

3 

خصم أجر مالم   
وحرمععان   أيععام 
مععدة  األجر  من 
ويعتعم   العغعيعععاب 
العجع اء  تع عرار 

بععلععوغ  حععتعع ى 
 30العععغعععيعععاب  

ب يو  ما

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
األجر   من 
مععععععععععدة 

 الغياب 

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
من األجر 
مععععععععععدة  

 الغياب 

خصععم أجر 
أيععام   مالمعع  
وحععرمععان  
األجعر   معن 
 مدة الغياب 

خصعععععم  
أجعععععععر  
معععالمععع   
أيععععععععام  
وحرمعان  
معععععععععن  
األجعععععر  
مععععععععدة  

 الغياب 

خصعععععععم  
أجعععععععععر  
يععومععيععن  
وحعرمععان  
من األجر 
مععععععععععدة  

 الغياب 

خصعععععععم  
يعوم  أجع ر 

وحعرمععان  
  من األجر
مععععععععععدة 

 الغياب 

الغيععاب عن  
العمعل بعدون  
إلن مسعععبق 
ععععععلر  أو 
مقبول لمععدة 
عععن   تعع يعععد 
يوم وتصععل  
لخمسعع  أيام  

 متصل .

4 

    
السصعععل  
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
من األجر 
مععععععععععدة  

 الغياب 

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
من األجر  
مععععععععععدة 

 الغياب 

الغيععاب عن  
بعدون  العمعل  
مسعععبق إلن  

ععععععلر  أو 
ة مقبول لمععد 

ععلعى  تع يعععد 
خمسععع  أيام  
معتصعععععلعع   
وتصعععععععععل  
لعشعععرة أيام  

 متصل 

5 

     
السصعععععل  
معععععععععععن  

 الخدم 

خصعععععععم  
أجر مالمع   
أيععععععععععام  
وحعرمععان  
من األجر  
مععععععععععدة 

 الغياب 

الغيععاب عن  
العمعل بعدون  
إلن مسعععبق 
ععععععلر  أو 
مقبول لمععدة 
ععلعى  تع يعععد 
  عشعععرة أيام
معتصعععععلعع   
وتصل وتقل  

6 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 درجة الجزاء أو العقوبة 
نوع  
 المخالفة

 م
 المرة السابعة

الععععمععععرة 
 السادسة

الععععمععععرة  
 امسةالخ
العععععمعععععرة 
 الرابعة

معععرة  الععع
 الثالثة

الععععمععععرة  
 الثانية

الععععمععععرة  
 األولى

 15عععععن  
ب   يععععععومععععععا

 متصل .

 

 لعمل:افات تتعلق مبواعيد خمال تابع:

 درجة الجزاء أو العقوبة 

العععععععمعععععععرة   م نوع المخالفة 
 السابعة

الععععمععععرة  
 السادسة

العععمعععرة  
 الخامسة

الععععمععععرة  
 الرابعة

الععمععرة  
 الثالثة

العععمعععرة 
 الثانية

الععمععرة 
 األولى

      
السصععل 
معععععععن  
 الخدم 

الغيعاب عن العمعل 
بدون إلن مسبق أو  
مقبول لمععدة  عععلر 

ب متصل . 15  يوما

7 

      
السصععل 
معععععععن  
 الخدم 

ب    30أ مر من   يومعا
غير متصعععععلع  في  

 السن 
8 

 

 خمالفات تتعلق بنظام العمل: ثانيًا:

 درجة الجزاء أو العقوبة 

 م المخالفة نوع 
 المرة السابعة 

المرة  
 السادسة

المرة  
 الخامسة

المرة  
 الرابعة

المرة  
 الثالثة

المرة  
 الثانية 

المرة  
 األولى

 
السصععععل  
معععععععععن  

 الخدم 

م أجر مالم   خصععععع
صعععععل من  أيعام   ف

الخعدمع  إلا  عانع   
العبععارا  مخععافعع  
العععامعع  أو  لآلداب 
 لا  طابع سياسي

خصععم  
أجعععععر  

 يوم

إنعععلار  
  تابي

تععنععبععيععه  
  تابي

 تعابع  أي عبعارا   
أي  لصعععععععق  أو 
عععلععى  إعععالنعععا  
أو  الععععجععععدران 
لععععععععوحععععععععا   
اإلعالنعا  بعدون  

أو شعطب   اسعت لان
أو ن ع إعالنععا   

 المدرس 

1 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 درجة الجزاء أو العقوبة 

 م المخالفة نوع 
 المرة السابعة 

المرة  
 السادسة

المرة  
 الخامسة

المرة  
 الرابعة

المرة  
 الثالثة

المرة  
 الثانية 

المرة  
 األولى

    
السصعل  
مععععععن  
 الخدم 

خصععم  
أجعععععر  
مععالمعع   

 أيام 

إنعععععععلار 
  تابي

العتعبعرععععا    جعمعع 
أو اإلعانا  بدون  

 إلن
2 

 السصل من الخدم 

خصعععععم  
أجعععععععر 
معععالمععع   

 أيام 

خصععععععم  
أجععععععععر  
 مالم  أيام 

خصعععم  
أجعععععر 
 يومين 

خصععم  
أجعععععر  

 يوم 

إنعععلار  
  تابي 

تععنععبععيععه  
  تابي 

ععدم التقيعد بعال ي  
حسعععععب تعليمعا  
إدارة المعدرسععععع  
لعتعقعععالعيععد   ب  ووفعقعععا
 وأعراف المجتمع

3 

 

 لفات تتعلق بنظام العمل:خما ثانيًا:تابع 

 المخالفة نوع  درجة الجزاء أو العقوبة 

 م
 

المرة  
 السابعة

المرة  
 السادسة

المرة  
الخام 
 سة 

المرة  
الرابع
 ة

المرة  
 الثالثة

المرة  
الثان 
 ية 

المرة  
 األولى

 

    
السصل  
من  
 الخدم 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

ر السياسي   مناقش  األمو
  الديني  أمناء  أو المعتقدا

الدوام الرسمي أو إدخال  
منشورا  أو مطبوعا   

 وتو يعها بدون إلن 

5 

الوقف عن  
العمل مع  
خصم  
الراتب 
مدة ال  

ت يد عن  
 أشهر  3

خصم  
أجر  
خمس   
 أيام 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

خصم  
أجر  
 يومين 

خصم  
أجر  
 يوم 

إنلار 
  تابي 

تنبيه  
  تابي 

داء الواجبا   التباطي في أ
م القيام بها  الوظيسي  أو عد 

بال ساءة المطلوب  أو  
  تنسيل التباطي في 

التعليما  الصادرة من  
الريساء أو التقصير في  
أداء الواجبا  األساسي   

 للوظيس . 

6 

الوقف عن  
العمل مع  
خصم  
الراتب 
مدة ال  

ت يد عن  
 أشهر  3

خصم  
أجر  
خمس   
 أيام 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

خصم  
أجر  
 ين يوم 

خصم  
أجر  
 يوم 

إنلار 
  تابي 

نبيه  ت
  تابي 

 7 النوم أمناء العمل 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 المخالفة نوع  درجة الجزاء أو العقوبة 

 م
 

المرة  
 السابعة

المرة  
 السادسة

المرة  
الخام 
 سة 

المرة  
الرابع
 ة

المرة  
 الثالثة

المرة  
الثان 
 ية 

المرة  
 األولى

 

 
السصل  
من  
 الخدم 

خصم  ال
الراتب 
مدة ال  
ت يد  
على  
شهر  
 واحد 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

خصم  
أجر  
 يومين 

إنلار 
  تابي 

تنبيه  
  تابي 

رفض القيام بالعمل  
المو ول إليه بدون مبرر  

ب  بشرط أال يختلف  اختالفا
عمله  جوهرياب عن  

األصلي وال ينطوي على  
 إساءةب له. 

8 

السصل من  
 الخدم 

خصم  
أجر  

 مالم  أيام 

خصم  
أجر  
مالم   
 أيام 

خصم  
أجر  
 يومين 

خصم  
أجر  
 يوم 

إنلار 
  تابي 

تنبيه  
  تابي 

عدم االلت ام بالتعليما   
والتعاميم الصادرة عن  

و ارة  إدارة المدرس  أو  
  التعليم والتعليم العالي، 

مها على  والتي تم تعمي
 جميع العاملين 

 

9 

   
السصعل  
معععععععن  
 الخدم 

الععوقععف  
ععععععععن  
العععمعععل  
مععععععععع  
خصععععم  
الراتععب  
ال  مععدة 
تععع يعععد  

 3ععلعى  
 أشهر

م  خصع
أجعععر 
خعمع  

 أيام  ة

إنععععلار 
  تابي

تععع تعنعسعيعععل  لعيعمعععا   رفعض 
الجهع  المختصععععع  بعالنقعل  

وظعيع إلعى  وظعيعسععع      سععمعن 
إلى  م ععان  أو من  أخرى 
م ان آخر حسب متطلبا   

 مصلح  العمل

1
0 

 

 خمالفات تتعلق بسلوك املوظف: ثالثًا:

 

 درجة الجزاء أو العقوبة 

 م نوع المخالفة 

 المرة السابعة 
المرة  
 السادسة

المرة  
 لخامسةا
المرة  
 الرابعة

المرة  
 الثالثة

المرة  
 الثانية 

المرة  
 األولى

  
السصعععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
  خمسعع 

 أيام 

خصعععم  
أجعععععر 
مععالمعع   

 أيام 

خصعععم  
أجعععععر 
 يومين

خصععم  
أجععععر 

 يوم

التعدخين أمنعاء العمعل 
غععيععر   أمعععا ععن  فععي 
 مسموح التدخين فيها

1 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 خمالفات تتعلق بسلوك املوظف: ثالثًا:تابع 

 م نوع المخالفة  درجة الجزاء أو العقوبة 

رة العععمععع
 السابعة

الععععمععععرة  
 السادسة

الععععمععععرة 
 الخامسة

معععرة  الععع
 الرابعة

الععمععرة  
 الثالثة

العععمعععرة  
 الثانية

الععمععرة  
 األولى

  

  
السصععععععل  
معععععععععععن  

 الخدم 

خصعععععم  
أجعععععععر 
معععالمععع   

 أيام
 
 

خصععععم  
أجععععععر 
معععالمععع   

 أيام

خصععععم  
أجععععععر  
معععالمععع   

 أيام

خصعععم  
أجعععععر 

 يوم 

أو  العخعالفعععا   إمعععارة 
أو  المشععععععا ععل  خلق 

على    االدعععاء  ععلبععاب 
وال مالء  الريسععععععاء 

للي ييدي إلى تعطيل  ا
 العمل

5 

السصععععل  
معععععععععن  

 دم الخ
 
 
 

خصعععععععم  
أجععععععععععر  

 أيام  خمس 

خصعععععععم  
أجر مالمع   

 أيام 

خصعععععم  
أجعععععععر 

 يومين

خصععععم  
أجععععععر 

 يوم

إنعععععلار  
  تابي

تعنعبعيععه  
  تابي

مخععارج   من  الخروج 
غير المخصعععععصععععع  

 للخروج
6 

 

 درجة الجزاء أو العقوبة
نعععععععععوع  
 المخالفة

رة  الععععمعععع م
 السابعة

العععمعععرة  
 السادسة

العععمعععرة  
 الخامسة

مععرة  العع
 الرابعة

الععمععرة 
 الثالثة

 المرة الثانية
الععمععرة  
 األولى

السصععععل  
مععععععععععن  

 الخدم 

خصعععععم  
أجععععععععر 
  خمسععععع 

 أيام 

خصعععععم  
أجععععععععر 
 مالم  أيام  

خصعععم  
أجعععععر  
 يومين

خصععم  
أجعععععر 

 يوم
 ر  تابيإنلا

تعنعبعيععه  
  تابي

البقععاء في 
المدرسععع   

د انتهعاء  بعع
العععععععدوام  
الرسعععمي  
العععودة  أو 

7 

  
السصعععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
مععالمعع   

 أيام 

خصعععم  
أجعععععر 

 يوم

ار إنععععل 
  تابي

تعنعبعيععه  
  تابي

إدخعال أشعععععيعاء غير  
بها أو إجراء   مصعرح

تعجعععاريعع    معععععامعال  
خاصع  في مقر العمل 
 أمناء الدوام الرسمي.

2 

   
السصعل  
معععععععن  
 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر 
مععالمعع   

 أيام 

خصعععم  
أجعععععر 

 يوم

إنعععلار 
  تابي

بععنلسععاظ نععابيعع    التلسظ 
مععع   والععمشعععععععاجععرة 
إحعععداث  أو  الع معالء 
مشععععاغبا  في م ان  

 العمل

3 

  
السصعععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
مععالمعع   

 أيام

خصعععم  
جعععععر أ

مععالمعع   
 أيام

خصعععم  
أجعععععر 
مععالمعع   

 أيام

خصععم  
أجععععر 

 يوم 

إمعارة اإلشعععععاععا  أو 
التي  األف ععار  نشعععععر 

بمصعلح  العمل تضعر  
الضعععععرر  إلحععاق  أو 

 بسمع  اآلخرين

4 



 

P a g e  | 46      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 درجة الجزاء أو العقوبة
نعععععععععوع  
 المخالفة

رة  الععععمعععع م
 السابعة

العععمعععرة  
 السادسة

العععمعععرة  
 الخامسة

مععرة  العع
 الرابعة

الععمععرة 
 الثالثة

 المرة الثانية
الععمععرة  
 األولى

بععععععععدون  
مععوافععقعع   
مسعبق  من  

إدارة 
 المدرس 

  
السصععععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
  خمسعع 

 أيام 

خصععم  
أجعععععر 
معالمعع   

 أيام 

 خصم أجر يوم
إنعععلار 
  تابي

اإلخععععالل  
بعالنظعام أو 

اآلداب 
الععععععامعع   
أمعععععنعععععاء  
الععتععواجععد  
الحرم  في 
 المدرسي

8 

  
السصععععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
  خمسعع 

 أيام 

خصععم  
أجعععععر 
معالمعع   

 أيام 

 خصم أجر يوم
إنعععلار 
  تابي

التحريض  
أي  عععلععى 
عمعل غير  
مععرغععوب  

 فيه

9 

 السصل من الخدم      
إنعععلار 
  تابي

العععععععمعععل 
لعدى الغير 

دون  
الحصععول  
ععععععلعععععى  
مععوافععقعع   
إدارة  معن 
 المدرس 

10 

  
السصععععل 
معععععععععن  

 الخدم 

خصعععم  
أجعععععر  
  خمسعع 

 أيام 

خصععم  
 أجعععععر
معالمعع   

 أيام 

 خصم أجر يوم
إنعععلار 
  تابي

ععتعععداء  اال
الععلععسععظععي 
ععععععلعععععى  

 الطلب 

11 

    

السصعل 
مععععععن  
 الخدم 

 
 

 أيام  خمس خصم أجر 

خصععم  
أجعععععر  
معالمعع   

 أيام 

االععتعععداء  
الجسعععدي  
ععععععلعععععى  

 الطلب 

12 

      

السصعل  
مععععععن  
 الخدم 

 

االمعتعنععاع  
عععععععععععن  
الع شعععععف  
الععطععبععي  

13 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 درجة الجزاء أو العقوبة
نعععععععععوع  
 المخالفة

رة  الععععمعععع م
 السابعة

العععمعععرة  
 السادسة

العععمعععرة  
 الخامسة

مععرة  العع
 الرابعة

الععمععرة 
 الثالثة

 المرة الثانية
الععمععرة  
 األولى

 
 
الععععععععلي  
تععععقععععرره  

إدارة 
 المدرس 

 
 

 السصل من الخدم      

خصععم  
أجعععععر  
  خمسعع 
 أيام 

الشعععععهادة 
الع عععالبعع   
أمعععععنعععععاء  
إجععععععراء  

 التحقيق

14 

      
السصعل  
مععععععن  
 الخدم 

تصوير  
األفراد 
داخل 
الحرم  

المدرسي 
بدون  

افق   مو
مسبق  من  

إدارة 
 المدرس  

15 

      
السصعل  
مععععععن  
 الخدم 

االلعتعحعععاق  
بخعدمع  أي 
جعععععهععععع   
أجععنععبععيعع   
بعععغعععيعععر  
مععوافععقعع   
 تعابيع  من  

إدارة 
 المدرس 

16 

 السصل من الخدم      

إنعععلار 
نهععا ي  
مععععععع  
خصععم  
أجعععععر  
  خمسعع 

 أيام

االععتعععداء  
على أحععد 
العع مععالء  
 في العمل

17 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ا الفصل من اخلدمةاملخالفات اجلسيمة وتكون عقوبتهرابعًا  

 

 م المخالفة 

 1 .إذا انتحل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم وثائق أو شهادات مزورة

 2 مقصودا  نشأت عنه خسائر مادية جسيمة على المدرسة. طئا  إذا ارتكب خ

اشةر  أ  تكو  تل  التعليمات مكتواة  المدرسةة   على سةممةإذا خالف التعليمات الخاصةة االمحاظةة  

 ، أو تم إعمم العاملين اها.ظي مكا  ظاهر ومعلقة
3 

إذا لم يقم اواجباته األسةةاسةةية وظقا  لعقد العمل وأصةةر على مخالفة تعليمات إدارة المدرسةةة ظي ه ا 

 إليه اسبب رظضه تل  التعليمات. الصدد رغم توجيه إن ار كتااي
4 

 5 .لسرية الخاصة االمدرسةإذا أظشى المعلومات ا

 6 .أسئلة االمتحانات أو أظصح عنها إذا قام اتسريب 

 7 .، دو  إذ  مسبق وموثق من إدارة المدرسةإذا قام اتقديم دروس خصوصية

 8 .الغير إرشاءاستمم الرشوة أو الهدايا اقصد االستفادة أو التأثير على العمل أو محاولة 

 9 .كمة ظي جريمة ماسة االشرف أو األمانةإذا حكم عليه نهائيا  من مح

 10 امخدر.إذا وجد أثناء ساعات العمل ظي حالة سكر اين أو متأثرا  

 11 .إثبات الحضور للغير

 12 .على المدير أو النائب أو أحد أولياء األمور أثناء الدوام الرسمي متعمد  إذا وقع منه اعتداء جسدي

 13 .االختبارات  أثناءعلى الغش  الطمب  امساعدةالقيام 

 14 .لخاصة االطمب أو إظشاؤها لآلخرينالبيانات ااستخدام 

 

 

 -: مالحظات

 

 أوال:   

ج اء التنبيعه ال تعابي  اإلنعلار ال تعابي  توقيع الخصعععععم بععد إجراء   معدير المعدرسععععع  بتوقيع  يختص 

على تحقيق شعععسهي  التحقيق مع الموظف المخالف، ويجو  توقيع ج اء التنبيها  واإلنلارا  بناءب  

 قيق  تاب  في قرار الج اء.بشرط إمبا  مضمون هلا التح

 ً  :ثانيا

إمبا  الج اءا  الموقع  من الموظف خالل   مراعاةأو من ينوب عنه  المدرسعععع  يجب على مدير    

 العام الدراسي في استمارة تقييم األداء الخاص  به عن لا  العام.
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ً  :ثالثا

 يلي: فيما  أو جيد جداً من الفئات المبينة  توى ممتازال يجوز تقييم أداء الموظف بمس 

الموظف اللي وقع عليه ج اء تنديبي بالخصععععم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة ت يد على    -1

أو وقع  عليه ج اءا  تجاو  مجموعها الخصععم من الراتب أو الوقف عن العمل   أيام،خمسعع   

 أشد.أو ج اء  األداء،عنه تقرير تقييم أيام خالل العام اللي يوضع  10لمدة ت يد على 

ولم   األداء،ي أتيح  له فرصععع  تدريب خالل العام اللي يوضعععع عنه تقرير تقييم  الموظف الل   -2

 يجت ه بنجاح.  

 

 ً    :رابعا

 ال يجوز تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد من الفئات المبينة فيما يلي: 

عمل لمدة ت يد على  اء تنديبي بالخصععععم من راتبه أو الوقف عن الالموظف اللي وقع عليه ج  -1
أو وقعع  عليعه ج اءا  يجعاو  مجموعهعا الخصعععععم من الراتعب أو الوقف عن العمعل   أيعام،  10
 .أشد يوماب خالل العام اللي يوضع عنه التقرير أو ج اء  15

يم األداء وتخلف  اللي يوضع عنه تقرير تقيالموظف اللي أتيح  له فرص  تدريب خالل العام   -2
 له.عنه دون علر تقبله جه  عم

د     :خامسا

متصععل ، يتم توجيه إنلار   15إلا انقطع الموظف عن العمل بدون إلن مسععبق أو علر مقبول لمدة 

ومن مم يعتبر الموظف مسعععععتقيالب    اإلل تروني، تابي له بعد االنقطاع بنسعععععبوع عن طريق البريد  

 لم.للع مدير المدرس مع العرض  العمل،قطاع عن واعتبار خدمته منتهي  من تاريخ االن

 

 ً  : سادسا

يتم    متصل ،يوماب غير    30إلا انقطع الموظف عن العمل بدون إلن مسبق أو علر مقبول لمدة   

ومن مم يعتبر    اإلل تروني،يوماب من االنقطاع وللك عن طريق البريد    15توجيه إنلار  تابي له بعد  

التالي ال تمال مدة  يوم  منتهي  من تاريخ االنقطاع عن العمل بعد ال الموظف مستقيالب واعتبار خدمته  

ب، معالمالمين    مدير المدرس  للعلم. العرض على  يوما

 ً  :سابعا

و ارة يشععترط إلمبا  مخالس  "عدم االلت ام بالتعليما  والتعاميم الصععادرة عن إدارة المدرسعع  أو    

ملين لععااميم والتعليمعا  قعد تم تعميمهعا على جميع اععتأن ت ون تلعك العلى "    التعليم والتعليم الععالي

 بالمدرس .
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ً  : ثامنا

وفي حال ارت اب الموظف لمخالس  لم  المدرسععع ،تعتبر الج اءا  الواردة بالدليل إرشعععادي  لمدير  

سعلط  توقيع الج اء المناسعب على الموظف المخالف بحسعب ما يقدره من    ، للمديرترد بهلا الدليل

 .وحقوق اآلخرين بما يحافظ على سمع  المدرس  وم انتها ،لس المخانوع وجسام  
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 صة للبننيلثانوية اخلامدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 احملافظة على األجهزة واملوارد
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة احملافظة على األجهزة واملوارد
 :املقدمة

تغالل وتوظيف مواردها والمحافظ  عليها أحد عوامل نجاحها في سبيل  عد قدرة الميسس  على حسن است
أن تتخل     ان البد   التعليمي ،ا  ان امتالك المدرس  لموارد تساعدها على تحقيق أهدافها  ولم    أهدافها،تحقيق  

 جميع السياسا  الال م  للمحافظ  على ما تمتل ه من موارد .   راءا  وتضعاإلجالمدرس   اف  

 اسة بيان السي

 اف  اإلجراءا  الال م  لضمان المحافظ    إدارة المدرس موارد المدرس  مصدر من مصادر قوتها وتتخل 

 نولوجيا  على الموارد بما في للك البني  التحتي  والمباني واألماث واألجه ة ومعدا  االتصاال  وت

 المعلوما . 

 جمال تطبيق السياسة 

 والمتعاملين معها. ظسي المدرس  وطالبها موتطبق على جميع 

 إجراءات تنفيذ السياسة:

 دراسي. رس  من معدا  وأجه ة وأماث في نهاي   ل عام يتم جرد عهدة المد  -1

 أصول المدرس . م جميع الموارد بقيمتها المادي  المستحق  وتحسب ضمن تحسب نسب  اإلهالك وتقي   -2

اسي مع توقيعهم باالستالم في  يتم تسليم األجه ة والمعدا  واألماث للمعنيين في بداي   ل عام در -3

 لللك. النمولج المعد 

س  بعمل الصيان  الال م  لمواردها من أماث ومباني وأجه ة ومعدا  بما يضمن بقاء هله  تقوم المدر -4

 الموارد بحال  جيدة  

تسبيها من موظسين وطالب وأولياء أمور بضرورة المحافظ  على الممتل ا   تقوم المدرس  بتوعي  من -5

على عملي  التعلم بش ل عام وعلى الطالب    جه ة والمعدا  بما ينع   إيجابا لمادي  واألوالموارد ا

 بش ل خاص. 

يتم تضمين اتساقي  تسجيل الطالب والال ح  السلو ي  للمدرس  وعقود عمل الموظسين بنوداب تنص   -6

  التشغيلي    ال ساءةغرام  مالي  لمن أتلف عمداب أو بسبب اإلهمال في ضياع أو خراب أو تقليل    على

 الجها   بما ال يقل عن قيمته السعلي  الحالي . رد  أو اأو القيم  المادي  للمو

   تنمر عمليواضع  في االعتبار المصلح  العام  وعدم   تراعي المدرس  المرون  في تطبيق السياس -7

 م والتعلم بالمدرس . التعلي
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 صة للبننيلثانوية اخلامدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 من والسالمةوخطة األ
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة وخطة األمن والسالمة يف املدرسة 
 املقدمة:

  العاملين بها ، ولما  ان من  تعمل المدرس  على توفير بي   آمن  وصحي  لطالبها وتضع للك ضمن أولويا

على أمن وصح     نظم إجراءا  المحافظ المهم نشر مقاف  األمن والسالم  بين المعنيين في المدرس  وأن ت 

الطالب ، فقد تم وضع هله السياس  لت ون دليالب ل اف  المعنيين يساعدهم على الت ام معايير األمن والسالم   

 داخل المدرس .

 سياسة:البيان 

  م المدرس  بتوفير عوامل األمن والسالم  والمحافظ  على صح  العاملين بها ضد أي أخطار، وتضع في تلت 

 التدابير واإلجراءا  والخطط التي ت سل توفير بي   أمن  وصحي  . سبيل للك  اف  

 جماالت تطبيق السياسة:

 العاملين والطالب وأولياء األمور. على  ل تنطبق السياس  

 : سياسةال لتنفيذعة اإلجراءات املتب

الدراسي  والمرافق وساحا   تهدف المدرس  إلى تحقيق أقصى درجا  األمن والسالم  في السصول 

 المدرس  وفي محيطها. 

وأن ي ون  لهم  والسالم   األمنعن توفير  المس ول   هي   المدرس ت ون ادارة  للمدرس  الطلب  بمجرد دخول 

 .لوياتها ضمن اوهلا األمر في أعلى سلم أولوياتها 

ين وستقوم بتدريبهم على  والمعلمستضع المدرس  ضمن أولوياتها نشر مقاف  األمن والسالم  بين الطالب  

أفضل الممارسا  للمحافظ  على أمنهم وسالمتهم،  ما سيتدرب الطالب والمعلمون على تنسيل خطط  

 اإلخالء الوهمي في حال  حدوث الحريق. 

 لى أمن وسالم  الطالب على جانبين: وسوف ت ون خط  المدرس  للمحافظ  ع

 الجانب األول: الوقاية  

 :  ويشمل والسالماألمن   تتوافر فيه عوامل  المدرس   بناء   ن جاه يالتن د م ويتممل ب

  الطلب تعرض ي بحيث ال  وخلوها من المعوقا  ومصادر األخطار  يحتاج منها   وترميم ما صيان  المباني   •

 واإلصاب . للحوادث 

  األمن و  حماي الر يلتوف اإلداري او الم اتب  الرياض او قاعا   المختبرا  او  الخارجي  واء االبواب س   •

 .بعدهاو    امناء وق  الدراس
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

عند     حين اللعب او االستراح    وعدم االصاب   للطلب  فناء المدرسي  بحيث توفر السالم فياالرضيا   •

  . اوقا  الراح

   ال هربا ي الصقعا  من    من االصاب  متها بحيث توفر السالممن سال ال هربا ي  والتن د التوصيال   •

  للطلب . الصحي   السالم وفر خدما  بحيث ت   الصحي  االعمال  •

 اجلانب الثاني: اإلجراءات   

يجب اتخالها واتباعها من قبل    التيالمدرسي  والسالم  الصحي   والسالم  واجراءا  االمن البد من وجود  

 : وهى إدارة المدرس 

وطرق    أهميتها  هي   اوالسالم  الصحي  وم  يعن مسهوم االمن والسالم  المدرس  للطلب  القيام بعمليه تمقيف  •

 . واالجراءا  والمتطلبا   الوقاي  

بالتواصل مع   الصحي  والسالم    المدرسي   والسالم  إجراءا  األمن  لمعرف   لآلباء  القيام بعمل توجيه  •

 . حمهم على االلت ام بهاومناقشتها مع ابنا هم و س المدر

ليتم   الصحي  والسالم    للمدرس   سالم وال  األمنوتعليما   وإرشادا  وضع الي  عمل يوض  متطلبا    •

 -: وتشمل   واتباعها من قبل الطلب  المدرسب  الموظسينتطبيقها من قبل 

 المدرسيم افح  العنف  •

  للطالب   الشخصيمراقبة السلوك  •

 السالمة الصحية  •

 وخطة االخالء  الطوارئ الت حا •

 الحرائق وأجهزة السالمة  •

 سياسة المواصالت.   –  المدرسةالنقل االمن من والى  •

 المدرسي حجرات وحصص النشاط  في  والسالمةاالمن   •

 . المدرسي  األثاث – المقصف  –  ةالرياضيالمالعب والصاالت   –ختبرات الم –الدراسة فصول   في والصحية  سالمة لا اشتراطات  •

 اجلانب الثالث: تشكيل جلان  
ين بالمدرسية م  مراعاة اللوامل المختلةة الشيخصيية والنةسيية والجسيمية  حيث سييت  تشيليل مجموعات لنمن والسيالمة من بين اللامل

حتى اسييتمرارية تنةيا الخطط وتحديد األدوار  عند االختيار وأن يسييمى أعضيياء المجموعات قدر انملان بصييةاته   الوليةية لضييمان  

 وعات على النحو التالي :يلون لل عضو بالمجموعة الواحدة يلرف مسبقاً الدور المطلوب منه وتلون تلك المجم

 أ / مجموعة السالمة ومن أه  األعمال التي تقو  بها :

ك   الحظ   عن ك   هي دد سال   الطالب  تفقد  سهب  السال    هلمدرس  ال  لتمت    دى صالحت  ه  الرف  عن   .1
 ى اإلدارة ال ي تقوم بد رهه  م هلج  الوع   ن قبل مه أ  رف ه لج   اإلخ صهص .  ل 

ستق     دارة المدرس  لل صول على  ه هو ك  جديد  ن النشرات ال وعو   في  جهل السال    ن الدفهع المدني  تخصتص  ال ن  .2
 . الوقهي   ن ه    غرض توعت  الطالب  هلمخهطر المدرست   طرق جزء  ن برنه ج اإلذاع  المدرست  ل 

   (  هلمدرس  ال  لتمت  توع  ب ه  تخصتص لوح  للدفهع المدني توع  في  كهن  هرز ) لوح  األ ن   السال  .3
  رشهدات  الملصقهت الخهص  ب  ا الجهنب في جمت   جهالت الدفهع المدني  
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

ت   م  ي  ث  ه ه ال هال  بالغ الدفهع المدني عن أي حهل  ت دث في المدرس   قت حد ث ه ألن ال ه   الز ني ف  .4
 ى  صول رجهل الدفهع المدني .   ن ثم  بهشرة ال هل  عن طر ق المجموعهت ك  في  جهل عمله ح  

 تأ تن ك ب   طو هت ت  لق بأل ن  السال   في المك ب  المدرست  .  .5

  قه   أنشط  ثقهفت  بتن الطالب  ال ه لتن  هلمدرس  في  جهل األ ن  السال   .  .6

 ي ذلك . هت الدفهع المدني )  ( إلس خدا  ه في ال هالت الضر ر   ال ي تس دع أرقهم هواتف عملت ت ر ف الطالب    .7

 

 ب / مجموعة فصل التيار اللهربائي

لل تلول  د ن اتسةهع رق   ال ر ق  عةر رة   رف  أعضةهء المجموع   موق  ال دادات   ت لخص أد ارهه في فصة  ال تهر اله ريي  
    ه ي  لق ب  ا الجهنب  المشهرك      قت  المجموعهت المخ لف  .س فص  ال تهر،  كاله ريهبت     فهتتح  قوا 

 
 ج / مجموعة انخالء :

  هي  ن أهم المجموعهت   فض  أن تهون أكبر المجموعهت  ن النهحت  ال ددي  ،   ن أهم األعمهل المطلوي   ن م :
 س  .   رف  جمت  المداخ  الربتس   جمت   خهرج الطوارئ  هلمدر  .1

  ح أبواب الطوارئ في حهل  ال وادث . ال أكد  ن ف  .2

 وق  المخهرج  مكهن  هرز  ته ب  خط  اعح .  ع  لوحهت  رشهدي  دال  على    .3

ال نسةةةتق     دارة المدرسةةة  لوعةةة   خطط عهم للمدرسةةة   هلمدخ  الربتسةةةي للمبنى يبتن  ه  خهرج الطوارئ  المداخ    .4
ةةةت   أقصةةةةر الطرق المؤدي   لت ه    ةةةهف  لوعةةةة   خطط  ك  د ر  داخ  ك     الم لو هت ال ه   الربتسة عن المبنى بإلعة

 يوعح  ه  خهرج الطوارئ لألقسهم الموجوده  ه . قهع  صفت  على حده

  رف  نقهط ال جم   هلمدرس  أ  خهرج ه   ع  اللوحهت الداله على تلك النقهط ) ي م تجمت  الطالب ب ه في حهل    .5
 ه شر ط السال     تدًا عن  كهن ال هدث  ال أكد  ن   رف   هون أ ن  ت وفر ب  خالب م  ن المبهني ( على أن ت 

  هلمدرس   الطالب ب لك النقهط .   ال ه لتن 

 يبدأ اإلخالء  ن المنهطق األكثر ت رعًه للخطر .  .6

 تبدأ عملتهت اإلخالء  ن الد ر األرعي فهألقرب  لى المخهرج .  .7

 حد ث اإلصه هت  الوفتهت _ القدر هللا _  أن تهون  ملتهت الدهس  أن تهون عملتهت األخالء  شك   نظم ل فهدي ع  .8
 ب  ن الطهبور الصبهحي  لى الفصول .  ثاًل  ث  ص ود الطال 

في حهل  عدم  جود  خهرج طوارئ يكون خر ج م  ن الساللم على الن و ال هلي ) أثنهء  ر رهم  ن السلم يجب   .9
 نطق  الوسط للسلم تس خدم للدفهع المدني  المسوؤلتن  تهون    علت م النز ل  ن الجهلنب األيسر  األيمن (   تث 

  هلمدرس  . 

 م  جود تخز ن عند  خهرج الطوارئ. ال أكد  ن عد  .10

ال نستق    اإلدارة لوع  نغم  تخ لف عن الم  هد علت ه ) الخهص   هل صص الدراست  (  تأ تن  كرفونهت ت م    .11
   اإلخالء . في حهل  هله ريهء  البطهر هت الجهف  الس خد  ه لل وجه  

 ال در ب على عملتهت اإلخالء .  .12

 
 ها: د / مجموعة انطةاء ومن أه  مهام

سرع  ال وجه لمكهن ال ر ق بثقه  ثبهت  االل زام  هل د ء  اك شه  ال هل   إبالغ اإلدارة عن ه    ه ل  الستطرة قب    .1
 اس ف هل ه  ذلك  هلوسهب  الم وفرة  هلمشأة . 

 هلمدرس    واق  شبكهت ال ر ق الرطب  . هيهت     رف   واق  جمت  الطف  .2

 حسب ال  لتمهت الموجودة علت ه  إعهدة ت ب   ه  هل نستق     دارة المدرس  .     رف  كتفت   س خدا  ه  ال در ب علت ه  .3
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

ال نستق     دارة المدرس   هس مرار ف ص تلك الطفهيهت في حهل   ن  هء  دة صالحت  ه  أن ت لق في  كهن  هرز   .4
ه   كون على الن و  في   نه ل التد ،   ع  اللوحهت اإلرشهدي  الدال  على  كهن ه  كتفت   س خد     ث تهون   ت 

   : ال هلي  

أن يكون اس خدام الطفهي   هتجهه الر ح .                                                                                  ( أ 
( أ  هر لتضمن القضهء على النهر  عدم    3 –   2ت را ح بتن )   النهر   ب ( ترك  سهفه بتن  س  مل ه  يتن 

ج                                                                                           ن شهرهه .        
                                 ( س ب الضه ن .                                                                           

                                                                        د (  سك صنبور الطفهي   توجته ن و النهر .        
             ه ( الضغط على  كبس السمهح لخر ج المهدة المطفت  .                                                           

                                                               ( كن ح رًا في تقد ك  لى النهر .                                    
 ي (  بدأ  هلل ب     س مرار المكهف    ن التمتن  التسهر  ال كس . 

 

خط  اعح   ع  ه في أ هكن  هرزة  هلمدرس   ب  ه     رف  ال  لتمهت الواجب  تبهع ه عند  شههدة ال ر ق  ك ه  .5
                                                                                                   هل نستق    اإلدارة  هي كمه يلي :  

                               أ ( حه ل أن تهون ههدبًه  نضبط األعصهب ف هدة اإلرتبهك يؤدي  لى ن هبج عكست  .      
 عدة  إعطهء اسم المدرس   نوع ال هدث .   (  طلب المسه   999ب ( أبلغ الدفهع المدني على ههتف )  

 ج ( حه ل أن تفص  اله ريهء  ن  صدرهه الربتسي ) اللوح  الربتست  (  ذا لم يكن هنهك خطر علتك .     
هم  م ه  ه .                                                            للقت د (  بالغ رؤسهء المجموعهت  أعضهب ه عن ال هل   

 كهفح ال ر ق  هس خدام طفهي  ال ر ق  يإ  هد المواد القهبل  لالش  هل  ن أ كن . ه (  
 

 هي / مجموعة االستقبال: 

 فزع م    م  ه : ده   ت لخص أد ارهم   مواق  أ  نقهط ال جم  الس قبهل الطالب  ت دب  م  ال خفتف  ن ح 
 اس قبهل الطالب في األ هكن األ ن  الب تدة عن  وق  الخطر .  .1

 ب  م  تخفتف  حدة الخطر . ت د  .2

 حصر الطالب    رف  الم خلف  ن م في المبنى .  .3

 

 مالحظات هامة  
حهل   جمت  أعمهل    هم المجموعهت ال ي ذكرت يقوم ب ه أعضهب ه في  •

   دريتن علت ه  سبقًه . الطوارئ ل تن  صول الدفهع المدني 

 دارة    تهرار ال جهرب  أن ي م تدر ب المجموعهت على األعمهل المكلفه ب ه  ن قب  اإل •

 على اإلدارة  ش هر المجموعهت  هلجديد في  جهل الدفهع المدني .  •

  هلنست  للمدارس في المرحل  االب دابت  فتكون طالب ه في األد ار األ لى لصغر سن م . •

 ريهبي عن المبنى  غلق  صهدر الغهز عند  دارة على قف  ال تهر الهال رص  ن اإل •
 سي .  ن  هء التوم الدرا

 على اإلدارة  رعهة أن ي نهسب المبنى    عدد الطالب .  •

 على اإلدارة   قه    سه قهت ثقهفت  في  جهل الدفهع المدني .  •
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

كتفت   واجه   على اإلدارة توفتر برنه ج تدر بي للطالب  ال ه لتن في المدرس  على •
درسي للج هت ارئ .القتهم بز هرات  تدانت  للطالب عمن برنه ج النشهط المحهالت الطو 

 . الم  م    هأل ن  السال   

 

 توزيع اجملموعات
  جموع  السال   

 ال وقت  االسم ال سلس  

1   

2   

3   

4   

 
 أهم األعمهل ال ي تقوم ب ه : 

صالحت  ه  الرف  عن ك   الحظ   عن ك   هي دد سال    ل  لتمت    دى تفقد  سهب  السال    هلمدرس  ا -
 رة ال ي تقوم بد رهه  م هلج  الوع   ن قبل مه أ  رف ه لج   اإلخ صهص . الطالب  لى اإلدا

ال نستق     دارة المدرس  لل صول على  ه هو ك  جديد  ن النشرات ال وعو   في  جهل السال    ن الدفهع   -
هي    ج اإلذاع  المدرست  لغرض توعت  الطالب  هلمخهطر المدرست   طرق الوقتص جزء  ن برنهالمدني  تخص

  ن ه . 

تخصتص لوح  للدفهع المدني توع  في  كهن  هرز ) لوح  األ ن   السال   (  هلمدرس  توع  ب ه  -
  رشهدات  الملصقهت الخهص  ب  ا الجهنب في جمت   جهالت الدفهع المدني .

ال هالت المدني عن أي حهل  ت دث في المدرس   قت حد ث ه ألن ال ه   الز ني في  ث  ه ه دفهع   بالغ ال -
   م   ن ثم  بهشرة ال هل  عن طر ق المجموعهت ك  في  جهل عمله ح ى  صول رجهل الدفهع المدني .

 تأ تن ك ب   طو هت ت  لق بأل ن  السال   في المك ب  المدرست  . -

 تن الطالب  ال ه لتن  هلمدرس  في  جهل األ ن  السال   . فت  ب قه   أنشط  ثقه -

إلس خدا  ه في ال هالت الضر ر   ال ي تس دعي ذلك  م هواتف عملتهت الدفهع المدني ت ر ف الطالب  أرقه -
. 

  جموع  فص  ال تهر 
 

 ال وقت  االسم ال سلس  

1   

2   

3   

  جموع  فص  ال تهر اله ريهبي  
 ل  د ن اتسهع رق   ال ر ق ال تلو  -
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

    ك   ه ي  لق ب  ا الجهنب عر رة   رف  أعضهء المجموع   موق  ال دادات اله ريهبت -
 المشهرك      قت  المجموعهت المخ لف  .  -

  جموع  اإلخالء 
 ال وقت  االسم الد ر  ال وقت  االسم الد ر 

 
 األرعي

   
 الثهني

  

    

 
 األ ل

   
 السطح 

  

  

   هم  جموع  اإلخالء : 
 درس    ال در ب على عملتهت اإلخالء    رف  جمت  المداخ  الربتس   جمت   خهرج الطوارئ  هلم -

 ال أكد  ن ف ح أبواب الطوارئ في حهل  ال وادث .  -

 المخهرج  مكهن  هرز  ته ب  خط  اعح .  ع  لوحهت  رشهدي  دال  على  وق   -

  س  لوع  كر كي عهم للمنشأة  هلمدخ  الربتسي للمبنى يبتن  ه  خهرج الطوارئ  المداخ  ال نستق     دارة المدر  -
 ك  د ر على حده    خططالربتست   أقصر الطرق المؤدي   لت ه  الم لو هت ال ه   عن المبنى بإلعهف  لوع  

 رئ لألقسهم الموجوده  ه . يوعح  ه  خهرج الطوا

ج ه   ع  اللوحهت الداله على تلك النقهط ) ي م تجمت  الطالب ب ه في حهل     رف  نقهط ال جم   هلمدرس  أ  خهر  -
ن المبهني ( على أن تهون أ ن  ت وفر ب ه شر ط السال     تدًا عن  كهن ال هدث  ال أكد  ن   رف    خالب م  

 ب لك النقهط .ال ه لتن  هلمدرس   الطالب 

 أي تبدأ  ن الد ر األرعي فهألقرب  لى المخهرج .يبدأ اإلخالء  ن المنهطق األكثر ت رعًه للخطر  -

 . م ل فهدي عملتهت الدهس  حد ث اإلصه هت  الوفتهت أن تهون عملتهت األخالء  شك   نظ -
ي ) أثنهء  ر رهم  ن السلم يجب في حهل  عدم  جود  خهرج طوارئ يكون خر ج م  ن الساللم على الن و ال هل -

 األيمن (   تث تهون  نطق  الوسط للسلم تس خدم للدفهع المدني  المسوؤلتن   علت م النز ل  ن الجهلنب األيسر
 .   هلمدرس 

 ال أكد  ن عدم  جود تخز ن عند  خهرج الطوارئ. -

ص الدراست  (  تأ تن  كرفونهت  ال نستق    اإلدارة لوع  نغم  تخ لف عن الم  هد علت ه ) الخهص   هل ص  -
   الس خد  ه لل وجه في حهل  اإلخالء .ت م   هله ريهء  البطهر هت الجهف
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

  جموع  اإلطفهء 
 ال وقت  االسم الد ر 

   ياألرع

   األ ل

   الثهني

   السطح 

 د /  جموع  اإلطفهء   ن أهم   م ه : 
   االل زام  هل د ء  اك شه  ال هل   إبالغ اإلدارة عن ه    ه ل  الستطرة قبسرع  ال وجه لمكهن ال ر ق بثقه  ثبهت  -

 اس ف هل ه  ذلك  هلوسهب  الم وفرة  هلمشأة .

 س    واق  شبكهت ال ر ق الرطب  .   رف   واق  جمت  الطفهيهت  هلمدر  -

 تق     دارة المدرس  .   رف  كتفت   س خدا  ه  ال در ب علت ه حسب ال  لتمهت  إعهدة ت ب   ه  هل نس -

يهت في حهل   ن  هء  دة صالحت  ه  أن ت لق في  كهن  هرز  ال نستق     دارة المدرس   هس مرار ف ص تلك الطفه -
،   ع  اللوحهت اإلرشهدي  الدال  على  كهن ه  كتفت   س خد  ه   كون على الن و    تث تهون في   نه ل التد 

                                                                ال هلي                         
                                            كون اس خدام الطفهي   هتجهه الر ح .                                             أ ( أن ي

 لتضمن القضهء على النهر  عدم  ن شهره                                  ( أ  هر 3 – 2ب ( ترك  سهفه بتن  س  مل ه  يتن النهر ت را ح بتن )
                                                 ( س ب الضه ن .                                                                 ج 

   د (  سك صنبور الطفهي   توجته ن و النهر .                                                                                     
                                            ( الضغط على  كبس السمهح لخر ج المهدة المطفت  .                                  ه 

        ( كن ح رًا في تقد ك  لى النهر .                                                                                             
  بدأ  هلل ب     س مرار المكهف    ن التمتن  التسهر  ال كس .( ي 

واجب  تبهع ه عند  شههدة ال ر ق  ك هب  ه  خط  اعح   ع  ه في أ هكن  هرزة  هلنشأة    رف  ال  لتمهت ال -
                                                        هل نستق    اإلدارة  هي كمه يلي :                                                               

بط األعصهب ف هدة اإلرتبهك يؤدي  لى ن هبج عكست  .                                                أ ( حه ل أن تهون ههدبًه  نض
ث .                                  هد(  طلب المسهعدة  إعطهء اسمهلمدرس   نوع ال  999ب ( أبلغ الدفهع المدني على ههتف ) 

(  ذا لم يكن هنهك خطر علتك  د (  بالغ   اللوح  الربتست )  ج ( حه ل أن تفص  اله ريهء  ن  صدرهه الربتسي
رؤسهء المجموعهت  أعضهب ه عن ال هل  للقتهم  م ه  ه .                                                                  

 كهفح ال ر ق  هس خدام طفهي  ال ر ق  يإ  هد المواد القهبل  لالش  هل  ن أ كن . ( ه 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 وع  االس قبهل  جم 
 

 ال وقت  االسم ال سلس  

1   

2   

3   

  جموع  االس قبهل :  
 ي واجد ن  مواق  أ  نقهط ال جم  الس قبهل الطالب  ت دب  م  ال خفتف  ن حده فزع م    م  ه : 

 في األ هكن األ ن  الب تدة عن  وق  الخطر .  اس قبهل الطالب -

 ت دب  م  تخفتف  حدة الخطر . -

 الطالب    رف  الم خلف  ن م في المبنى .حصر   -
 

االس رشهد  ست م تصمتم  جموع   ن االس مهرات لم ه    توافر اش راطهت األ ن  السال    االش راطهت الص ت   هلمبنى   مكن 
 لى أن ت دل الحقًه   د اس الم  بنى المدرس . هالس مهرات ال هلت  ع
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 ال ينطبق ال نعم العنــــــاصر م

 الموقع والمبنى والسالمة
    المبنى المدرسي نةيف واحالة جيدة.  1

    الحشرات والقوارض ومن أي عممات تدل على وجودها. المبنى المدرسي خاٍل من  2

    واد األنشطة والوسائل التعليمية.توجد أماكن مناسبة لتخزين األلعاب وم 3

    مطااقة للمواصفات ونةيفة. المساحات األرضية المحيطة االمبنى مناسبة و 4

    سملم المدرسة نةيفة وسليمة ومزودة احواجز للسممة.  5

    روعي ظي تصميم المبنى توظير المراظق المزمة ل وي اإلعاقة.  6

    ةيف والسجاد موزع ظي أماكن مناسبة.األرضيات ذات أسطح سهلة التن  7

    توظر السممة المزمة للطمب. أماكن اللعب الخارجية مةللة وذات أرضيات  8

    الخروج للعب ظي الساحات. يتم تزويد الطمب ابيانات السممة المزمة عند  9

    غرف الكهرااء واألماكن الخطرة مغلقة وال يسمح للطمب ادخولها.  10

    مرات ظي السنة على األقل.  3يتم التدريب على خطة اإلخمء للطمب والموظفين  11

    يتم التأكد من وجود أجهزة اإلن ار وصمحية عملها.  12

    الكهراائية سليمة واحالة جيدة.جميع التوصيمت  13

    المبنى واألرضيات والجدرا  سليمة من الشروخ والتصدعات والكسور.  14

    تم حفظ مواد التنةيف والمبيدات ظي أماكن مغلقة ال تصل إليها أيدي الطمب. ي  15

    والطوارئ. جود نقا  تجمع محددة ومعروظة لدى الجميع ظي حالة الحريق  و 16

    يتم إتباع إرشادات الوقاية من أشعة الشمس المباشرة عند الخروج.  17

    روج للساحات. يتم استخدام واقي للشمس ونةارات عند الخ 18

    يزود الطمب االمياه المزمة أثناء اللعب.  19

    خاٍل من أي مخلفات. سطح المبنى  20

الضجيج ظي المدرسة )الصوت العالي للطمب، المدرسين،  يتم التحكم ظي مستويات   21

 الموظفين، األجهزة، ...( 

   

أماكن محددة ومعروظة للطمب    توجد أعداد مناسبة من صناديق اإلسعاظات األولية ظي 22

 والعاملين.

   

    ال تسبب أذى للطمب.  يتم تقليم األشجار اصورة دورية حتى 23

 الدراسيالفصــــل 
    الصف الدراسي نةيف وظيه حاوية قمامة مزودة اأكياس نفايات.  1

    الصف الدراسي مجهز االوسائل التعليمية السمعية والبصرية المناسبة.  2

=    2 الب ×    20مترا  مراعا  ظي الصف لكل  الب )مثال:    2  –   1.5توظر مساحة   3

 راع(.متر م 40

   

    الطمب موزعو  اصورة صحيحة ومريحة ظي الصف.  4

    حجم وتصميم الكراسي واألثاث المدرسي مناسبا  لحجم الطالب.  5

    الجدرا  مزودة اواٍق للصدى.  6

غرض تعليمي الاد من أخ  االحتيا ات المزمة لمنع نقل ظي حالة وجود حيوانات ل 7

 األمراض كغسل اليدين.  

   

مجسمات،   8 ألعاب،  )أدوات،  من  الدراسي  الصف  ظي  يستخدم  ما  جميع  تنةيف  يتم 

 مساند، أثاث على شكل ألعاب، ...( اصورة دورية. 

   

    قدمة. جلوس ضعاف النةر ظي الماين السبورة والطمب مساظة مناسبة، مع  9

 المتابعة الدورية لسالمة المبنى ومرافقه استمارة 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 ال ينطبق ال نعم العنــــــاصر م

 المقصـــف المدرسي
    ة بمقصف مناسب للطلب . المدرس  مجه  1

    المقصف داخلي وم يف وم ود بطاوال  و راسي مناسب  للعدد ال لي للطالب.  2

    المقصف مجه  بوسا ل التهوي  واإلضاءة المناسب .  3

    ي  المسعول للعاملين في المقصف. وجود الشهادا  الصحي  سار 4

    والشروط الصحي . العاملون بالمقصف ملت مون بالنظاف  الشخصي    5

    المقصف مجه  بوسا ل عرض لألطعم  للحساظ على درج  حرارتها أو برودتها.  6

    تخ ن المواد الغلا ي  وتحسظ بش ل صحي .  7

    م بش ل لاتي. باب منطق  االستالم يتم غلقه بعد االستال 8

    مالجا  ومبردا  الحسظ نظيس  وتعمل ب ساءة.  9

    بصابون سا ل ومياه ووسيل  تجسيف.  المقصف مجه  10

    يوجد مراقبين ومنظمين للطالب أمناء عملي  الشراء.  11

    تتوفر أغلي  صحي  وطا ج  ومنوع  و افي  وبسعر مناسب للطالب.  12

ب. لجن  المقصف المدر 13     سي تتابع المقصف يوميا

    ير. قا م  أسعار األصناف الغلا ي  معروض  بخط واض  و ب  14

    توجد طسايا  حريق بالمقصف صالح  وتم التدريب على استخدامها.  15

    التنظيف الال م  متوفرة وتخ ن بخ ا ن منسصل  بعيدة عن المواد الغلا ي .مواد  16

    ق  ال افي لتناول الطعام. يتم إعطاء الطالب الو  17

ا  واألما ن في حال  المدار   يتم السصل بين األعمار ال بيرة والصغيرة في األوق 18
 التي يوجد بها المالث مراحل عمري . 

   

الحرارة،  تراعى   19 الجاف  الجساف ومناسب   التخ ين  في منطق   الصحيح   الشروط 
 وارتساع األرفف عن سط  األرض. 

   

    التن د من نقل المواد الغلا ي  عند درجا  حرارة مناسب ، وفي وسيل  نقل خاص .   يتم 20

    يتم االلت ام بتقديم ما ورد في الدليل وال يسم  بتقديم مواد ممنوع .  21

%  100% ويسضل تقديم  30يتم تقديم عصا ر ال تقل فيها نسب  العصير الطبيعي عن   22

 عصير طبيعي. 

   

    اظ بالعين  المستبقاة بصورة يومي . يتم االحتس 23

    تقديمها مع تشجيع الطالب على تناولها.  يتم غسل السوا ه والخضار بصورة جيدة قبل  24

    الصحي متممالب في اللوحا  اإلرشادي ، والمحاضرا . هناك اهتمام بنشر الوعي  25

 دورات الميـــاه
    مو ع  في المبنى و افي  لعدد الطالب.  المبنى المدرسي م ود بدورا  مياه مناسب  1

    باردة وحارة.  جميع الدورا  م ودة بصابون سا ل ومياه  2

    تتوفر وسيل  مناسب  لتجسيف األيدي.  3

    دورا  المياه تتمي  بإضاءتها المناسب .  4

    توجد مراوح شسط دا م  العمل والتهوي  مناسب .  5

    لباب الخارجي لاتي الغلق. األبواب في حال  جيدة وا 6

    ارتساع المغاسل مناسب لسن وحجم الطالب.  7

 المتابعة الدورية لسالمة المبنى ومرافقه استمارة 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

ال  ال نعم لعنــــــاصرا م
 ينطبق

 دورات الميـــاه )تابع(
    دورا  المياه في حال  جيدة وسليم .  8

    تنظف الجدران واألرضيا  والمغاسل والحماما  بصورة دوري  ومستمرة. 9

    مناسب. ل بصورة جيدة وضغط الماء السيسون يعم 10

    توجد سل  مهمال  في  ل حمام.  11

    لشطافا  الصغيرة الموجودة في الحمام بصورة جيدة. تعمل ا 12

هناك فصل في دورا  المياه للطالب الصغار عن ال بار في المدار  لا  المالث   13
 مراحل. 

   

    طالب. دورا  مياه الموظسين منسصل  عن دورا  ال  14

    دورا  مياه منسصل  ل ل جن  )ل ور، إناث( في المدار  المشتر  . هناك  15

    دورا  المياه ملحق  بالسصول في الروضا  والحضانا .  16

    يوجد نظام صرف صحي وسليم.  17

    توجد لوحا  تل ر الطالب بنهمي  غسل األيدي.  18

    جيدة.   النوافل نظيس  وم ودة بشبك وفي حال  19

    يوجد مراقب دا م في دورا  المياه أمناء تواجد الطالب.  20

    مام خاص بلوي اإلعاق  عند وجودهم في المدرس . يوجد ح 21

 قــاعـــة الريــاضـــة
على   1 خطورة  تش ل  وال  والحواف  األطراف  مبطن   الرياضي   واألدوا   المعدا  

 سالم  الطالب. 
   

    تش ل خطورة عند سقوط الطالب. اض  آمن  ال أرضيا  قاع  الري  2

    لتعامل مع األجه ة الرياضي  بصورة آمن . يتم إعطاء الطالب التدريب الال م ل  3

    يتم التدريب على إجراءا  السالم  عند اللعب وإرشادا  اللعب واضح .  4

    القاع  م ودة بنجه ة مابت  وتعمل بصورة جيدة.  5

للر 6 لها ياض   خصص  حصص  المعتمدة  النسب  حسب  المدرس   بجدول  ب  أسبوعيا
ب للمراح  ل التعليمي .بالجدول المدرسي تبعا

   

    يتواجد المشرف أمناء لعب الطالب.  7

    يشارك جميع الطالب في النشاط الرياضي ويعطي  ل طالب الوق  ال افي للعب.  8

    ساءة. ب القاع  م ودة بالم يسا  وإضاءة مناسب  وتعمل  9

    اإلدارة تحث جميع الطالب على المشار   واللعب.  10

    لي  متوفرة  ما يوجد مخرج حريق يعرفه الطالب. اإلسعافا  األو 11

    توجد طسايا  حريق صالح  وتم التدريب على استخدامها.  12

    تتوفر دوشا  لالستحمام.  13

    . باردة وحارة أما ن االستحمام م ودة بمياه  14

    غرف تغيير المالب  متوفرة.  15

    الغرف أسطحها وجدرانها سهل  التنظيف.  16

    القاع  م ودة بغرف  خاص  لتخ ين األلعاب بصورة منظم .  17

    األرضيا  سليم  وال يوجد بها أي انمناءا . 18

 (5-3)المتابعة الدورية لسالمة المبنى ومرافقه استمارة 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

ال  ال نعم العنــــــاصر م
 ينطبق

 العيادة المدرسية
    سل  وصابون سا ل ومناشف ورقي .. مجه ة بمغ 1

    العيادة م ودة بنوافل مناسب .  2

    مجه ة بهاتف وأرقام الطوارئ.  العيادة 3

    مجه ة بسرير وأغطي  ووسا د.  4

بعد  ل  5 تبديلها  ويتم  واحدة  تستخدم مرة  بمسار  ورقي   والوسا د  السرير  تغطي   يتم 
 استخدام. 

   

      الطالب وبياناتها بصورة منسصل  حسب حال   ل طالب. يتم االحتساظ بندوي  6

    جه ة حرارة وضغط، قيا  س ر، قيا  نظر، قيا  الو ن. متحرك، أم ودة بع:  رسي   7

    وجود األدوي  الال م  في خ ان  مغلق ، وعلب  إسعافا  أولي .  8

    . يتم حصر جميع الحوادث أو الجروح أو المرض خالل اليوم الدراسي 9

    الممارسا  الصحي . توجد العديد من البوسترا  التعليمي  والمشجع  على  10

 سالمـــة المكـــاتب
تغلق   1 االستخدام  عدم  حال   وفي  الطالب  عن  بعيداب  األوراق  تقطيع  أدوا   وضع  يتم 

 بصمام األمان. 
   

    (. 3  – 1يتم استخدام مقصا  غير حادة األطراف في المراحل األولى للصسوف ) 2

    التن د من سالم  أدوا  العرض المر ي  والسمعي  واستخدامها بنمان.  3

    الم اتب مناسب  التهوي  واإلضاءة، ونظيس .  4

    سالم  التوصيال  ال هربا ي . 5

    تش ل خطورة على الطالب. الخ ا ن والرفوف مابت  وال  6

 غرفـــة المرسم / قاعـــة الرسم
      جيدة التهوي ، ويتم فت  النوافل بصورة دوري ، ونظيس . الغرف 1

    ومياه حارة وباردة وصابون سا ل ووسيل  تجسيف.  الغرف  م ودة بمغسل   2

    في حال  وجود مرايا البد أن ت ون مصنوع  من  جاج آمن.  3

م 4 وخالي   ال ادميوم  أو  الرصاص  على  تحتوي  ال  المستخدم   واألصباغ  ن  األلوان 
 العناصر المقيل  )مصنوع  من مواد آمن (. 

   

    بإشراف المدر . يتم التعامل مع األلوان واألصباغ  5

    يتم تخ ين هله المواد واألدوا  المستخدم  بصورة آمن  ال تش ل خطورة على الطالب.  6

    يتم إغالق المرسم عند عدم استخدامه.  7

    تخدام طسايا  الحريق. مدر  الصف لديه خبرة ومدرب على اس 8

    في المرسم.  يتم تدريب الطالب على التعامل اآلمن مع أي مواد تستخدم  9

عند التعامل مع مواد خطرة يتم ارتداء المالب  الواقي  من نظارا  أو معاطف أو ما   10
 يل م.

   

لتلوين أو  يتم إرشاد الطالب إلى ضرورة غسل األيدي بعد االنتهاء من استخدام مواد ا 11
 أي مواد أخرى. 

   

    يستخدم الصلصال لو النوعي  اآلمن .  12

     ل والشرب في المرسم. يمنع األ 13

الطحين والمل  وصبغ   في حال  استخدام المعجون، يتم تحضيره من المواد الطبيعي  ممل   14
 طعام ملون . 

   

 

 (5-4)المتابعة الدورية لسالمة المبنى ومرافقه استمارة 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة
متابعة املستحقات املالية 

 درسة لدى أولياء األمورللم
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ية للمدرسة لدى أولياء األمور  سياسة متابعة املستحقات املال 
 مقدمة:

المدرسع   ميسعسع  تربوي  وتعليمي  يجب أن ي ون لديها آلي  واضعح  في متابع  المسعتحقا  المالي  المتنخرة 
لعلا تم    بهعا،اه طالبهعا والععاملين  تجع  اعلى أوليعاء األمور حسعاظعاب على حقوقهعا ول ي تتم ن من الوفعاء بعالت امعاتهع

هل عملي  المتابع  وتجنب ما ينشعععن عن عدم الدق  في المتابع  من تنمر العملي  وضعععع هله السعععياسععع  لتسععع
 المدرس .التعليمي  وضياع حقوق 

 

 م 2018 06 30 تاريخ المراجعة:            م  2018 03 22 تاريخ إصدار السياسة:              داخلي . نوع السياسة:

 

 إجراءات تنفيذ السياسة

 المسؤول اإلجراء م

1 
تقرير شهري(  مسصل  تقديم  المسجلين    )نصف  الطالب  لجميع  المالي  الموقف  عن 

قسا م   أقساط( للمدرس  بالمرحلتين  ل مرحل  على  )بالمدرس  وعليهم مستحقا  مالي   
 حده. 

 محاسب المدرسة 

2 
ب  بالمستحقا  لولي أمر  طباع   تاب مطالب    ل طالب ورد اسمه بالتقرير عالي  موضحا

المستند المطلوب إحضاره للقسا م وتسليمه مع التقرير أعاله للنا ب اإلداري    به المبلغ أو
 للمرحل . 

 محاسب المدرسة 

 إنشاء ملف خاص بالمتابع  المالي  لدى  ل مرحل  3
النائب اإلداري  
 للمرحلة 

4 

مطالب  المالي  المرفق في ظرف مغلق ل ل طالب  استالم تقرير المحاسب، وتسليم  تاب ال
لولي    SMSبالتقرير وتوقيعه باالستالم في  شف معد لللك، مع إرسال رسال     ورد اسمه

األمر باستالم نجله  تاب المخاطب  المالي  والتواصل الهاتسي معه وتسجيل رد ولي األمر  
 بللك. في سجل خاص 

النائب اإلداري  
 للمرحلة 

5 
لولي األمر على    فين بمتابع  التواصل مع ولي األمر وإرسال رسا ل تل يرت ليف المشر

أن ت ون الرسال  المالم  واألخيرة مسادها )يرجى تعاون م وإال سنضطر آسسين إليقاف  
 رف. تسجيل الرد في سجل التواصل مع ولي األمر لدى المش (، معنجل م عن الدوام 

النائب اإلداري  
 للمرحلة 

6 
دها أن المدرس   عاون ولي األمر يتم إرسال رسال  رابع  لولي األمر مسافي حال  عدم ت

قرر  آسس  إليقاف الطالب عن الدوام اعتباراُ من تاريخه ولحين حضوره لتسوي  وضعه  
 المالي أمام المدرس . 

النائب اإلداري  
 للمرحلة 

7 
درس  بحد  لحين حضور ولي أمره لتسوي  مديونيته تجاه الم إيقاف الطالب عن الدوام  

 مدرس  .أيام ، ويحتسب غيابه بعلر من مدير ال 3أقصى 
النائب اإلداري  
 للمرحلة 

8 
يتم رفع   حضوره،في حال  عدم استجاب  ولي األمر اللي تم إيقاف نجله عن الدوام، أو  

 ، بعد العرض على المدير التنسيلي للمدرس . األمر لمدير المدرس  التخال ما يل م
النائب اإلداري  

 رحلة للم

9 
اإلجراءا  السابق  بعد العرض عليه،   في حال  استمناء مدير المدرس  ألحد الطالب من

ومدته واالحتساظ  تتولى إدارة المرحل  طباع  أمر استمناء يومق فيه تاريخ وأمر االستمناء  
 .به ضمن ملف المتابع  المالي  للطالب، وإرسال نسخ  منه لمحاسب المدرس 

النائب اإلداري  
 رحلة للم

10 
ب بالموقف المالي للطالب    المرحل (   تضمين التقرير األسبوعي للمدير التنسيلي )عن مرفقا

 من واقع ملف المتابع  المالي  لدى المرحل  -مستحقا  اللين عليهم 
لنائب اإلداري  ا

 للمرحلة 

  . ا ال يمنع الطالب اللي عليه مستحقا  مالي  من دخول االختبار   –بني حال من األحوال   11
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 لثانوية اخلاصة للبننية األندلس اإلعدادية مدرس

  سياسة
الشكاوى التعامل مع 

 واملقرتحات
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 رتحات  ق املو وىشكا ال التعامل مع سياسة
 املقدمة

األأ تحقيق  مدرس   للاستراتيجي  شريك    مور ولياء  االوين   أهدافها،في  المدرس   على  بش ا بغي  واهم  هتمام 

 . ملي  التعليمي يعود بالنسع على العاألمور  ءرضا أوليا لتعامل معها بما يحقق ومقترحاتهم ووضع آلي  ل

  بيان السياسة  

على استسساراتهم    الرد اهم ومقترحاتهم ولتقدم بش اوء األمور ل األولي  وسا ل عدة    ألولياء األمورتتي  للمدرس   

وا ر اتخال القرار بالمدرس   ها على د عرضوها واالهتمام بالمقترحا     أسبابى وإ الوحقق من الش ا قوم بالتوت

 لتهم. أس مور واإلجاب  على اء األالرد على استسسارا  أوليما تقوم المدرس  ب  بها، خل لبحث إم اني  األ

 جمال تطبيق السياسة  
 أولياء أمور الطالب  تطبق السياس  على جميع 

 إجراءات تنفيذ السياسة:
رسا ل    االتصال الهاتسي المباشر ومقترحاتهم عبر )  لتوصيل ش اواهم  األمور   ل ألولياءوسا وفير  ت .1

للمشرفين  ب  آ  تطبيق وات رسا ل       بريد اإلل تروني عبر موقع المدرس   ال  92794ال ود القصير  

 ( اإلداريين

 . الخاص  بنولياء األمور المقترحا    تسجيل الش اوى  .2

 . هاللتعامل معالى جه  االختصاص  هه وتوجيسسار  االستقتراح   اال   يف الش وى تصن  .3

 . رس إدارة المد  من قبل تراح  الرد على االستسسار   تنسيل االق  الش وى  إ ال تابع  م .4

وسا ل  بال حه  استسسارهبشنن ش واه  مقتر  باإلجراءا  المتخلة  سرع  الرد على ولى األمر وابالغه  .5

 . ( إل تروني   رسا ل قصيرةاتصال مباشر  رسا ل وات  آب   بريد )المختلس   

 . رحمقت منه عن الش وى   الألخل التغلي  الراجع  استدعاء ولي األمر  يتم حال الضرورة   .6

 .إدارة المدرس  بل يالها من قوما تم ح المقترحا  وى وا توميق الش يتم   .7
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننية األندلس اإلعدادية مدرس

  سياسة
 ة أولياء األمورالتواصل ومشارك
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 أولياء األمور  مشاركةالتواصل وسياسة 
 املقدمة

هما االضالع الر يسي  لمملث العملي  التعليمي  ولللك يجب ان   ن األسرة والمدرس  والطالب مما ال شك فيه أ 
ب  معنيين في تطوير العملي  التعليمي  وخدم  اهداف التعلم التي تسعى المدرس  الى تحقيقها   نتشارك جميعا

 عملي  التعليمي  تخدم ال  التي مشار   أولياء األمور في  مير من األمور تعد من الضروريا  ولللك 

 اسة بيان السي
العملي  التعليمي     مع   التساعل  ى عللس  وتشجعهم  بالوسا ل المخت  تتواصل المدرس  باستمرار مع أولياء األمور 

ا  في  المشار    لهم  المهم  تخاوتتي   القرارا   الجوان  ل  في  آراءهم  للمدرس   واستطالع  المختلس   ر  توفوب 
المشار   في األندي  واللجان      معايش     رو  د   هم لحضور ل دعوتحياة المدرسي  ممال  لمشار تهم في    أنشط

مع  االجتماع الدوري        والمحاضرا   توعوي    حضور الدوراال   لقاء ال لما  والمحاضرا  إ    المدرسي 
ألولياء  جه   سابقا  المو ا المدرس    المشار   في المعاليا  التي تنظمه لمشار   في السإدارة المدرس    ا

 ن الساعلي  أولياء األمورم يت ر تضع المدرس  آلي  ل  األمور،  ما

 جمال تطبيق السياسة  
ولياء األمور بالمستجدا  ولياء األمور في اتخال القرارا  أو إعالم أيجب على الجميع التواصل ومشار   أ 

وتطبق    معلمين(  – موظسين    –رس  )إدارة  داخل المد ه السياس  من قبل جميع المعنيين  بالمدرس  وتطبق هل 
 .مور الطالب ولياء أعلى جميع أ 

 السياسة:إجراءات تنفيذ  
تصاال   واالة  رس  آليا  متنوع  للتواصل مع أولياء األمور عن طريق الرسا ل القصير تعد المد  .1

ته  معرفص بها ب ل ما يهمهم  الخاالجوال    مجموعا  الوات  آب وتطبيقموقع المدرس  وي  والهاتس

 من الناحي  العلمي  والسلو ي . أبنا هم  عن 

عن طريق  ودعوتهم للمشار   فيها  لياء األمور بالمستجدا  واألنشط  والسعاليا  المدرسي   عالم أوإ .2

 اح . ا ل المتغيرها من الوسموقع المدرس  و و  يالرسا ل القصيرة ومواقع التواصل االجتماع 

عقب  ل  وفي بداي  العام  التي تنظمها المدرس     الدوري ،مور لحضور االجتماعا   دعوة أولياء األ .3

 . م تقيي

 للمدرس . ب المختلس  لى أولياء األمور الستطالع آرا هم حول الجوانتو يع استبانا  ع .4

   المدرسي . والجماعااألندي   أولياء األمور للمشار   في  عوة د  .5

 . ياء األمورألول تنظيم مسابقا   .6

 في تحقيق رسالتها. ين للمدرس  الساعلين والداعم ء األمور أوليات ريم  .7

 األمور.  ولياءأا  مشار توميق  .8
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننية األندلس اإلعدادية مدرس

  سياسة
ع مؤسسات اجملتمع صل مالتوا

 احمللي
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 مع مؤسسات اجملتمع احمللي تواصل  السياسة 
 املقدمة

ن    فرص  للتعاو لدى العديد من الميسسا  أصب  لدى المدرسلمجتمعي   المسيولي  اوظهور مسهوم    نمومع  

وارد وأنشط  تصب في تحقيق المدرس   ما يوفره من خبرا  وم لي لالستسادة ممحيسسا  المجتمع الم مع  

 دافها. رسالتها وأهل

 بيان السياسة 
يت التي  السعاليا   في  المدرس   المحلي  شارك  المجتمع  دع حروت نظمها  في    وة ميسساتهص على  للمشار   

عقد اتساقيا   ميسسا  المجتمع المحلي لتواصل مع  لل  وتش ل المدرس  لجن    المدرس ،السعاليا  التي تنظمها  

 التعليمي .  دعم العملي  جتمعي  بهدف تبادل الخبرا  وا   المالشر

 جمال تطبيق السياسة  
 . مجتمع المحليميسسا  التطبق السياس  على جميع 

 إجراءات تنفيذ السياسة:
 التواصل مع أولياء األمور. ي  وشرا   المجتمعيل لجن  للتش  .1

 لي. ح   مع ميسسا  المجتمع الماخط  للشر اللجن   تضع  .2

  . مختلس عاون في المجاال  اللتل  يل حيسسا  المجتمع المعقد اتساقيا  الشرا   مع ميتم   .3

 تي تنظمها الدول . يا  ال سعال في المناسبا  الوطني  والتشارك المدرس   .4

 دف تبادل الخبرا  را  مع المدار  المختلس  بهيايتم تبادل ال  .5

ب ومعنوياُ. في دعم أنشطتها حلي   المجتمع المميسسالمدرس  دعو ات .6  ماديا

 تلس . برامجها وأنشطتها بالوسا ل المخلين الداعم يين  رم المدرس  شر ايها المحلت .7

 ي . شط  المحلا في األنالبه   طص المدرس  على مشار تحر .8

على أنظم  الدراس  بها  مختلس  للتعرف   يارا  للجامعا  الوي   تنظم المدرس  لطالب المرحل  المان .9

 لها. القبول  س سياو

ب المدرس  أ تشرك  .10  ا ها. ل  أمني ضمن تش يل مجل حن المجتمع المء معضا
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 يل التنظيميالدل
 ة جملس األمناءسياسو
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:



 

P a g e  | 76      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:



 

P a g e  | 87      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 سياسة 
 لدعم األكادمييا
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 كادميي سياسة الدعم األ 
 قدمة: م

بمختلف  تعدرك المعدرسععععع  أهميع  دورهعا في توفير فرص تعليميع  تنعاسعععععب قعدرا  وإم عانيعا  الطالب  

مسعععتوياتهم، ولما  ان الطالب لوي االحتياجا  الخاصععع  بمسعععتوياتهم المالم  بحاج  إلى تقديم رعاي   

فقد حدد  المدرسع  في سعياسع  القبول الخاصع  الس ا ،    مل مع هلهخاصع  عن طريق فريق ميهل للتعا

خاصععع  نظراب لعدم بي  البها عدم قبول الطالب لوي االحتياجا  الخاصععع  أوما يطلق عليهم طالب التر

ب للسععععياسععععا  والقوانين   وجود فريق متخصععععص لديها لتقديم الخدم  التعليمي  المطلوب  لهله الس ا  وفقا

 ليم العالي.يم والتعارة التعلالمنظم  ولوا   و 

 

في حال وجود حاال  إعاق  حر ي  ال تمنع الطالب من الدراسععععع  مع  مال ه وال تحتاج لمرافق داخل   

يم ن للمدرسع  قبول الطالب بعد دراسع  الحال  والتن د من عدم معاناة الطالب من أي مشع ال    الصعف،

يعامل هيالء الطالب أن   ، على  تهم الصعحيتناسعب حالوتوافر جميع المرافق التي  تعلم نما ي  أو عقلي ،  

 لطلب .ا لجميع التقييم المعمول بهمعامل   مال هم وتطبق عليهم سياسا  المدرس  التعليمي  وسياس  

   

مش ال   أو  في بعض المهارا  اللغوي  والحسابي     لديهم ضعف ولما  ان هناك طالب من خارج هله الس    

ظهر   األ اديمي و  تحصيلهم مستوى    انع   على   مما   ي  ألساسالمواد ا  مترا م  في بعض ضعف دراسي  

فقد أنش      المادة،من قبل مدر     إلى م يد من الدعم والرعاي  إضاف  إلى الرعاي  المقدم  لهم   حاجتهم

للدعم   ب  قسما امتال هم  المدرس   وتحسين  تحصيلهم  مستوى  لرفع  الدراسي  الضعف  ف   طالب  لرعاي  

 والرياضيا . واللغ  اإلنجلي ي      العربي   في اللغللمهارا  األساسي 

 

 السياسة: وإجراءات تنفيذ بيان 

ضعععف دراسععي أو تدني في مسععتوى التحصععيل األكاديمي، تقدم المدرسععة الدعم للطالب الذين لديهم  

 بإلحاقهم ببرامج تحسين المهارات اللغوية والحسابية وفقاُ للشروط اآلتية:

 

لتحديد الطالب اللين  في بداي   ل عام دراسعيب ميع الطالشعخيصعي  لجيتم إجراء اختبارا  ت -1

 لديهم ضعف في المهارا  األساسي .

ظهر لديهم ضععععف في التحصعععيل األ اديمي لبرامج الدعم من بداي  يتم ضعععم الطالب اللين   -2

 العام بناءب على نتا ج التقييما  الر يسي .

 .يميهم األ اد ، حسب مستوا A ,B,C,Dف ا   4يصنف الطالب إلى  -3

خط  عالجي  من إعداد معلم المادة وتح  إشعراف المنسعق   من خالل  Cللس    يتم تقديم الدعم   -4

 والنا ب األ اديمي.

ببرامج الدعم بالمدرسع  )لم يحققوا نسعب  النجاح على مسعتوى  ل مادة(    Dيلحق طالب الس     -5

 بعد أخل موافق  أولياء أمورهم.

مسعتوياتهم ويتم تنسيلها من قبل معلمي قسعم على    بناءب D    الب السيتم وضعع خط  عالجي  للط -6

ب لجدول حصص محدد.  الدعم ومعلمي المواد ووفقا
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

ضعاف  إلى التر ي  على المهارا  األسعاسعي  باإللدعم الخط  السصعلي   افق أهداف حصعص اوت -7

واسععتخدام طرق تدري  تناسععب مسععتوى الطالب، وفي م ان مهين ومخصععص لللك وضععمن  

 رة.مجموعا  صغي

 تح  إشراف النا ب األ اديمي وبمتابع  منسقي المواد. Dللس    سيل الخط  العالجي نتيتم  -8

 وإرسال تقارير ألولياء أمورهم دورياب. طالب الدعميتم تقييم مستوى  -9

في حال أظهر  نتا ج التقييما  األسعاسعي  تحسعن مسعتوى الطالب، يتم تصععيده إلى المسعتوى   -10

ل أظهر تحليعل النتعا ج تعدني في حعاو،  حعال احتيعاجعه لعدعم لعهة تقعديم اليتولى معلم المعاد   ،األعلى

ب يتم تضعيسهم   Dإلى الس   طالب آخرون من الس ا  األعلى المصنس  سابقا

ب لهم وتحسي اب على بلل م يد  -11 يتم إشعراك طالب الدعم بالمدرسع  في األنشعط  المختلس  تشعجيعا

 من الجهد.

ب واتمي اب و  يتم ت ريم طالب الدعم اللين أظهروا -12 ب في حضععععور أوتحسععععنا ء أمورهم  لياضععععحا

ب   لهم.تشجيعا

 موافقة ولي األمر ملحق: منوذج
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 رعاية الطلبة املوهوبني
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة رعاية الطلبة املوهوبني 
 

 املقدمة 
يُعرف الطلب  الموهوبون بننهم أول ك اللين يمتل ون استعدادا  وقدرا  استمنا ي ،  

ا وملحو أقرانهم في القدرا  العقلي  و   ظبا يسوق  و  أو اللين يظهرون أداءب متمي ب

 أو في التحصيل الدراسي و  أو القيادة، والتي يقدرها المجتمع المحلي.

 

 بيان السياسة: 
مراء  وإالطالب الموهوبين وتقوم بوضع خط  لرعايتهم    با تشافتم المدرس   ته

  تناسب ميولهم وتلبي حاجاتهم وترتقينشط  وبرامج متنوع   تتضمن أمواهبهم  

 . بمواهبهم 

 
 

 إجراءات تنفيذ السياسة:
 المدرس  لجن  لرعاي  الموهوبين. تش ل  (1

   . المعتمدة اآلليا  من خالل حصرهمالطلب  الموهوبين وا تشاف  (2

   .  موهبتهم حصر وتحديد حاجا  الطالب الموهوبين ومجاال (3

إجرا ي    (4 أنشط  وبرامج ووضع خط   لتطويرتتضمن  هب  موا  وإمراء  آليا  

  .الطالب

                                                                                                                               .بوسا ل متنوع  نوهوبيالمم الطالب ي  وت ريسح ت (5

 

 

  



 

P a g e  | 93      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 فوقني أكادمييا  رعاية الطلبة املت
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 مييا  أكاد املتفوقنيسياسة رعاية الطلبة 
 

 املقدمة 
لديهم استعداد أ اديمي على مستوى    ن الطلب  اللي  بننهم  قونالمتسويُعرف الطلب   

 .مرتسع

 

 بيان السياسة: 
المدرس   ته المتسوقيتم  الطالب  ب برعاي   أ اديميا لرعايتهم    ن  مراء  وإبوضع خط  

وتعم تعلمهمعارفهم  أ  ،ميق  متنوع   تتضمن  وبرامج  قنشط   تلبي  ودراتهم  من 

 حاجاتهم التعليمي . 

 
 

 ة:إجراءات تنفيذ السياس
ب دراسحصر الطالب المتسوقين تقوم المدرس  ب (1  . المعتمدةباآلليا   يا

وتعميق    وإمراء  آليا  لتطوير تتضمن أنشط  وبرامج ووضع خط  إجرا ي   يتم   (2

ب  نالمتسوقي الطالبارف وتعلم مع    . أ اديميا

 . بوسا ل متنوع ن يتم ت ريم وتحسي  الطالب المتسوقي (3
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ةسياس
 ب الطال وتكريم سياسة حتفيز
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 الطالب  وتكريم سياسة حتفيز
   :مقدمة

 
بتعزيز السعلوك اإليجابي لدى الطالب   ارتباط قويتولي المدرسعة اهتماما كبيراً بتحفيز الطالب لما له من        

في تحقيق تنمية شععععاملة للجوانب المختلفة   ومن ثم رفع مسععععتوى التحصععععيل األكاديمي، وبما يسععععاعد

طالب تتميز بتنوع الحوافز وتدرجها ومناسعبتها لفئات لشعخصعية الطالب، لذلك تم وضعع سعياسعة لتحفيز ال

ي عمليات التعليم والتعلم وتم اعتماد اتجاهين للتحفيز؛ ه الفئات فالطالب المختلفة بما يسععاعد في دمج هذ

  .الجماعي والفردي

 .واختيار الطالب والصفوف اليت تستحق التكريمة التقييم أوال: كيفي

اعتماد شيكات التميز لرصد نقاط الطالب المتميزين بما ال يزيد عن ثالث شيكات للطالب في   -

 .الطالب خالل زمن الحصةأكبر من  الحصة الواحدة لضمان تغطية عدد 

  .تدوين نقاط العقوبة على الطالب حال ثبوتها من قبل المعلم -

ار ما حصل عليه الطالب من درجات خام )الدرجة كما هي دون إجراء عمليات إحصائية( في  تباع -

 .للطالب ي التميز األكاديمالتطبيقات واالمتحانات معبرة عن 

 .أسهل ا أو ورقياً، أيهما إلكتروني يتم رصد جميع النقاط وتدوينها -

 .جميعها بكل مرحلة على آليات رصد النقاط وت  االجتماعييشرف األخصائي  -

  .يتم ربط صفحة رصد درجات الطالب بالبرنامج اإللكتروني  -

 والتكريم ثانيا: آليات التحفيز

 -اجلوائز الفردية:  -1

أن يكون   ، علىالصععف  فيطالق  فردية ألحسععن طالبين في كل شعععبة واألعلى على اإل  تمنح جائزة -

 سنويامرات    4وتمنح    أحدهما قطري على األقل، في محصعلة درجات التميز األكاديمي والسلوكي،

 أو بحسب الظروف. /

قد حقق أعلى قيمة   أن يكون تمنح جوائز فردية خاصة ألفضل طالب البرامج المتخصصة بشرط  -

% على األقل في جميع المواد،  50افة في االمتحانات وأن يكون قد حصل على درجات مض

 .العاممرات في  4وتمنح 

طالب  المسابقات الخارجية بحيث يكون قد حصل ال تمنح جوائز للطالب الحاصلين على تكريم في  -

 .على أحد المراكز العشر األول

-  

-  
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

التكريم ثم يتم ما   طوال فترة يمنح الطالب الفائز حافزاً، ويصمم بادج يكتب عليه الطالب المتألق  -

 :التاليةيناسب من اإلجراءات 

 

 .شر صور الطالب على السبورة قبل بداية كل حصة لمدة نصف دقيقةن -1

 .تعليق صور الطالب المكرمين في أماكن بارزة م  يت -2

 .يخصص شباك خاص لهم بالمقصف  -3

 .شهادة تقدير  -4

 .االتصال التليفوني المباشر مع ولي األمر لتهنئته ودعوته للمشاركة  -5

  .لوسائل الواردة في سياسة التحفيز راها اللجنة من اي وسيلة مناسبة تأ -6

 

 -اجلوائز اجلماعية: -2

الصف األعلى على اإلطالق في   ىاالختيار علة في كل صف؛ ويقع تمنح جائزة ألحسن شعب -

 .صافي درجات التميز األكاديمي والسلوكي 

 .تمنح الجائزة أربع مرات في العام يحددها المعنيون  -

 قل مشكالت سلوكية ف األكثر انضباطا واألتمنح جائزة خاصة للصفو  -

محددة بوقت  دها اللجنة، وهي غير  طبقا لإلحصائيات المجمعة في البرنامج، ونوع الجائزة تحد -

  .طالما استقر عند اللجنة ذلك، شرط أن تكون الموافقة باإلجماع

يم ثم يتم االختيار من  نح الصف الواحد حافزاً، ويصمم بادج يكتب عليه الصف المتألق طوال فترة التكريم

 :بين المقترحات التالية

 رحلة خارجية  -

 .خروج للمسبح حصتين  -

 .الصفحفل غذاء ينظمه  -

 .التألقكأس  -

 .للجنة للموافقة ع التحفيز ويرفيترك لهم فرصة اختيار وسيلة  -

 .أي وسيلة مناسبة تراها اللجنة من الوسائل الواردة في سياسة التحفيز  -

 :ون منالتحكيم تتك جلنةثالثًا: 

 .النائب اإلداري للمرحلة -1

 .النائب األكاديمي للمرحلة -2

 .المعلم المشرف على برنامج التحفيز  -3

 .ألخصائي االجتماعي  -4

 .األخصائي النفسي -5

تم اإلعالن عن الفائزين في طابور الصباح ويمنح الفائزون البادجات من قبل أحد أعضاء اإلدارة بحضور  ي

 .أولياء األمور
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 تاريخ التطبيق  تحفيز الطالب بيق التط تاريخ تحفيز الصفوف 

 مرات كل عام A 4طالب الفئة  نهاية شهر سبتمبر  األول 

 مرات كل عام 4 طالب البرامج  شهر أكتوبر  انيالث

الطالب الحاصلون على  شهر يناير  الثالث 
 جوائز خارجية 

 في حينها

   شهر مارس  الرابع

يمنح الصف المتميز   الخاص 
مدار    سلوكياً الجائزة على
 العام 

  

 

 :  : أحكام عامةرابعًا
 
 اإلجراءات التالية: يراعى عند تطبيق السياسة  

 
االحتياجا  الال م  للتحسي  لادارة العليا قبل أسبوعين من الموعد المقرر لتطبيق التحسي   قديم  يتم ت  -1

 إلقرارها وتنسيلها. 

السياس  ي من في دق  القيا  فال يجب  الدق  في جمع البيانا  مس ولي  مشتر   للجميع، ونجاح هله   -2

ل هلا األمر بجدي  من قبل المنسقين  في إعطاء شي ا  التحسي  أو التقتير في منحها، وييخ  التساهل

 والنواب. 

 تنخر التع ي  قد ييمر سلباب على الطالب لللك يجب االلت ام بالمواعيد المقررة.  -3

 مساج   واإلمارة. ت ون الجوا   متدرج  غير مت ررة حتى نوفر عنصر ال  -4

لقرارا  على أن  قبل  ل فترة االستحقاق وتطبيق نظام الشورى في أخل اتعقد لجان المن  اجتماعا    -5

 االجتماعا  وي تب التوصيا .   ي ون األخصا ي االجتماعي هو من ينظم 

 تحسظ جميع الوما ق لا  الصل  بم تب النواب األ اديميين.  -6

 ف ته.  أو نس  الصف طالما ظل متمي اب على  ال مانع من ت رار ت ريم نس  الطالب  -7

 ميع األعضاء. الجوا   الخاص  يدعو لها فقط النواب، وت ون بموافق  ج  -8

تحجب جا  ة الطالب اللي ارت ب مخالس  من الدرج  المالم  في التقييم اللي حصل فيه على مر     -9

 يستحق التقدير ول ن من حقه المشار   في التقييما  التالي . 

امل، من قبل المعلمين بصورة فردي   ل في مادته  غير المتضمنين اإلحصاء الش  م الطالب يتم ت ري  -10

 عليه المنسق والنواب بآليا  ال تتعارض مع سياس  التحسي .    على أن يوافق

ي رم الطالب المتمي ين سلو يا وأ اديميا حسب برنامج شي ا  التمي  مرتين سنويا طبقا لما تتسق   -11

 . عليه لجن  المن  
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 والئحة ةسياس
 للطالب االنضباط السلوكي 

 وأحكام الغياب 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة االنضباط السلوكي للطالب
 مقدمة السياسة

لطالب وتعويدهم على االلت ام واالنضععباط،  للمدرسعع  دور هام في دعم السععلوك اإليجابي ل

إ سععابهم القدرة على تحمل مسعع ولي  تصععرفاتهم، ويجب أن ي ون لدى المدرسعع  سععياسعع  و

بنداء واجبه تجاه المدرسعع  وتجاه  مال ه   سععلو ي  واضععح  تراعي حقوق الطالب وتطالبه

ا  تطبيقها قيم لسعياسع  السعلو ي  للمدرسع  مت ن  تحمل إجراءومعلميه ، وينبغي أن ت ون ا

ف لي  فقط إلى مععاقبع  الطعالعب وإنمعا إلى تشعععععجيععه على اتبعاع  الععدالع  والحيعاديع  وأن تهعد 

 السلوك اإليجابي. 

العالي الب الصععادرة عن و ارة التعليم والتعليم  تتبع المدرسعع  ال ح  التقويم السععلو ي للط

ءا  التي تقعابعل  عل ضعععععافعا  وفيمعا يلي بيعان بعالمخعالسعا  واإلجرامع بعض التععديال  واإل

 مخالس :

 

 بيان السياسة:

o جابي  وحميدة تجاه أنسسعععهم واآلخرين وأن تع    ندل  طالبها على اتباع سعععلو يا  إيتشعععجع مدار  األ

ل المدرسع  على  اإلسعالم واحترامهم لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده ،  ما تعمبمبادئ  الت امهموسعلو ياتهم   

مدرسع  الخطط الوقا ي  والعالجي  رام وتحمل المسع ولي  لدى الطالب ، وتضعع التع ي  قيم اإليجابي  واالحت

ا  تطبيق لمعالج  الظواهر السععععلو ي  السععععلبي  التي قد تظهر بين الطالب ،وتتخل المدرسعععع  من إجراء

طالب وإنما وسععيل  لتعويدهم على االنضععباط السععياسعع  السععلو ي  أداة ال تهدف إلى معاقب  المخالسين من ال

رسعع  في إجراءا  تطبيق  سععياسععتها السععلو ي  بالتدرج في رعاي  الحقوق وأداء الواجبا ، وتلت م المدو

لشععسافي  ،ومراعاة حقوق الطالب وولي أمره تطبيق اإلجراءا  التنديبي  مع االلت ام بقيم العدل والحيادي  وا

ب لسعياسعتها السعلو ي  ياسعا  المجل  األعلى للتعليم وقوانين الدوومعلمه وتتخل المدرسع   من سع  ل  إطاراب عاما

 عمل على أن ت ون هله السياس  وإجراءا  تطبيقها واضح  للجميع.، ما ت

 

 تتضمن هذه السياسة البنود االتية:

 

   الصادرة من و ارة التربي  والتعليم.يم السياس  السعالاإلطار العام لتصم -1
 اإلطار القانوني للسياس . -2
 . أمير البالد المسدىسمو  الصادر عن 2008( لسن  1قم )الال ح  التنسيلي  للقرار ر -3
 .2030ريي  دول  قطر  -4
 اإلجراءا  الواجب اتباعها لتنسيل هله السياس . -5
 .بو ارة التعليم والتعليم العاليسلو ي الخاص  المبادئ األساسي  لسياس  التقويم ال -6
 ال ح  االنضباط السلو ي بالمدرس . -7
 درس .منظوم  القيم اإليجابي  بالم -8
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 جمال التطبيق

 

o  على حسظتطبق هله السعياسع  على جميع الطالب بحيادي  وشعسافي   امل  مع اتخال  اف  التدابير التي تعمل 

 لين بالمدرس .حقوق الطالب وولي أمره وجميع العام

 

 اجراءات تنفيذ السياسة

 

 ى موقعها.يتم نشر وإعالن الال ح  السلو ي  للمدرس  في أرجاء مبنى المدرس  وعل -1

 يتم عمل نشرا  تو ع على الطالب وأولياء أمورهم لتوضي  سياس  المدرس  السلو ي . -2

لسععلو ي  وإجراءا  دوري  مع الطالب وأولياء أمورهم لتوضععي  السععياسعع  اتعقد المدرسعع  لقاءا   -3

 تطبيقها.

اإلداري   تو ع الال ح  التنسيلي  للسعععياسععع  السعععلو ي  متضعععمن  اإلجراءا  التسصعععيلي  على الجها  -4

 المعني .

 يتم اتخال  اف  التدابير لتوميق الحاال  السلو ي  على المعنيين. -5

يه من قبل المشعرفين جتماعي في معالج  الحاال  السعلو ي  التي تحال إليتم تسعيل دور األخصعا ي اال -6

 اإلداريين.

لخطط العالجي  يتم تشععع يل لجن  التوجيه واإلرشعععاد السعععلو ي لتقديم الدعم الال م للطالب ووضعععع ا -7

 والوقا ي  الال م  لتحسين سلوك الطالب.

في حاال  محددة تنص عليها الال ح   يتم تشعع يل لجن  لالنضععباط السععلو ي التخال قرارا  تقويمي   -8

 التنسيلي .

 تسعيل دور مجل  أمناء المدرس  للمعاون  في تسعيل سياس  االنضباط السلو ي.م يت -9

ب ويتم التحقق من موافقتها ليتم مراجع  السعياسع  السعلو ي  دو -10 قوانين الدول  وسعياسعا  و ارة التربي  ريا

 والتعليم. 

 

 حقوق املدرسة وواجباتها:

 

 قوق:احل

 تضعها المدرسة. • أن يتقيد الموظفون والطلبة بالسياسة التي 
 ع المدرسة في ترسيخ القيم المنشودة.• أن يتعاون أولياء األمور م
 سة جانب التوعية واإلرشاد. • أن يدعم مجلس أمناء المدر

 :الواجبات

 واألخالقية والوطنية.• تهيئ المدرسة اإلطار العام المالئم الكتساب القيم الدينية 
 ا وتوفير فرص التعلم لجميع الطلبة. • تأمين مستوى علمي مميز ومعترف به وطني

 قة شمولية ومتجانسة.• تنمية شخصية الطلبة بطري
 للجميع. • توفير بيئة آمنة وسليمة

 والموظفين باحترام وعدل ومساعدتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم.  • معاملة الطلبة
  عزيز السلوكعلى االنضباط الذاتي )سواء للطلبة أو الموظفين(، والعمل على ت• التشجيع 
 اإليجابي.

  في • التواصل الدائم مع أولياء األمور واالنتقال من مبدأ المصلحة المشتركة إلى الشراكة 
 التربية.

 • التعاون مع مجلس األمناء لما فيه مصلحة المدرسة عامة ومصلحة الطلبة خاصة. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

  ها، كما أن عليهاإدارة المدرسة بوظيفتها القيادية في توجيه منسوبيها وضبط عمل • أن تقوم
 تطبيق القيم التي تطلبها من اآلخرين.

 حقوق وواجبات املعلمني:

 احلقوق:

 لطلبة. • احترام اإلدارة وا

 مان والعدالة. • الشعور باأل

 التطوير المهني لمساعدتهم في عملية التعليم. • توفير

 والتوجيه في إدارة الصف.  • اإلرشاد

 اغة قواعدها. • المشاركة في سياسة ضبط السلوك وصي

 الواجبات:

 • على المعلم أن يكون قدوة. 

 • التحلي بالصبر والتفهم والعدالة.

 متناع عن اإلهانة والتجريح. • احترام الطلبة واال

 بها.  • التمتع بالقيم الدينية واإلنسانية قبل مطالبة الطلبة

 ن الوثيق مع اإلدارة في سبيل تفعيل ضبط السلوك.• التعاو

 ذاتي فيما يتعلق بالحضور وعدم الغياب أو التأخير. • االنضباط ال

 لضمير المهني بغية توفير التعليم المتميز. • التمتع با

 لتواصل البناء مع أولياء األمور فيما يتعلق بسلوك أبنائهم. • ا

 علم داخل الصف وفي كل األوقات.• المحافظة على جو تربوي سليم مفيد للت

 لصف، وفي جميع العالقات المهنية األخرى مع التركيز دوما• تعزيز التناغم الفعال داخل ا

 على مصلحة جميع الطلبة. 

 مع الطلبة كافة بما فيه خير الفرد والمدرسة على السواء.  • التعامل بإنصاف وبدون تحيز

 ية وسياساتها كافة.• احترام أنظمة المدرسة وقوانينها اإلدار

 الئقة. • االمتناع عن استخدام ألفاظ فظة أو غير 

 حقوق وواجبات أولياء األمور:

 احلقوق:

 • أن ينعم أبناؤهم بالتعلم في بيئة سليمة.

 لتعاليم اإلسالمية وفهمها واحترامها وتطبيقها.• أن يكتسب أبناؤهم ا

  ونوا قادرين على المساهمة بإبداع فيم مواطنين مسؤولين ملتزمين، وأن يك• أن يصبح أبناؤه

 والوطن بشكل أوسع.تطوير الجماعة والمجتمع 

 يتعلم أبناؤهم تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم. • أن 

 تحسين في مجتمعهم من خالل التزامهم القضايا اإلنسانية• أن يكون أبناؤهم عناصر تطوير و
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 واالجتماعية.

 في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي واألخالقي. • أن تعدهم المدرسة شركاء لها 

 ات:اجبالو

 • االلتزام بقانون الدولة بشأن حقوق الطفل.

 م.• مساعدة المدرسة بشكل فاعل على بناء بيئة متميزة ألبنائه

 تفهم الخطط العالجية والعقابية التربوية الصادرة تجاه أبنائهم حال مخالفتهم الالئحة السلوكية• 

 بدرجاتها.

 ها.• االلتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترام

 باالنضباط وتبطا بالتحصيل العلمي أ• حث األبناء على تطبيق السياسات، سواء كان مر

 السلوكي. 

 واجباتهم:حقوق الطلبة و

 احلقوق:

 السواء. • االلتزام والعدل والمساواة من قبل الهيئة اإلدارية/ التدريسية على 

 التعامل في المجتمع وفيما • العيش في بيئة تربوية صالحة تؤمن لهم المثل والقدوة في كيفية

 بينهم.

 • الحصول على كل الفرص التي تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

 عرض ألية إهانة أو إذالل قد يسيء إلى كرامتهم. • عدم الت

 • تنمية شخصية الطلبة واحترامها.

 ت:الواجبا

 • احترام الذات واآلخرين. 

 • احترام قوانين المدرسة. 

 بات المدرسية. • القيام بالواج

 • المحافظة على أداء الصالة. 

 المدرسة وممتلكات اآلخرين. • المحافظة على ممتلكات 

 لحضور إلى المدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة.• االلتزام با

 . داخل المدرسةل قالقعدم اثارة المشاكل وال• 

 .الخلق النبيل في المظهر والملبس • تجنب ما ينافي

 عدم التعصب القبلي أو المذهبي بأي حال من األحوال.                        -
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ت املقررة مع كل تكرار للمخالفة:املخالفات بدرجاتها األربع واإلجراءاوفيما يلي 

 أوال : خمالفات الدرجة األوىل  

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 اخلامسة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الرابعة 

 لثالثة إجراءات املخالفة للمرة ا
إجراءات املخالفة 
 للمرة الثانية 

إجراءات 
املخالفة 

 للمرة األوىل

 نوع املخالفة 

إنذار خطي على الطالب بالفصل   • رسية  تغيير بيئة الطالب المد •

طلب ولي   -3)المشرف اإلداري( 

بتغيير البيئة األمر وأخذ تعهد 

 المدرسية في حالة التكرار 

 )منسق شؤون الطالب(   •

تعهد كتابي   •

 لطالب  ل

إخطار ولي األمر   •

 برسالة 

تعهد   •

كتابي  

 للطالب  

إخطار   •

ولي األمر  

 برسالة 

التأخر عن الحضور في   •

الحصة   د لبدءالوقت المحد

 الدراسية 

إثارة الفوضى داخل   •

 الفصل 

تغيير البيئة  • 

المدرسية  

 للطالب  

 تعهد نهائي للطالب   •

استدعاء ولي أمر وأخذ تعهد  •

على ولي األمر بتغيير بيئة 

طالب المدرسية في حالة  ال

 التكرار 

 فصل مؤقت ) يوم واحد (  •

تعهد كتابي  - •

وإنذار  للطالب 

 بالفصل المؤقت 

األمر   إخطار ولي- •

 سالة بر

 

تعهد   •

كتابي  

 للطالب  

إخطار   •

ولي األمر  

 برسالة 

تناول األطعمة أو   •

المشروبات أثناء الدرس 

 دون استئذان  

المقاطعة المستمرة الغير   •

 هادفة لشرح المعلم 

في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة للمعلم   • 

 المادة الواحدة  -الواحد

 ري)المعلم( إحالة الطالب للمشرف اإلدا •

تحويل الطالب لألخصائي االجتماعي )المشرف  •

واالجتماعية  اإلداري( لدراسة الحالة السلوكية  

للمساعدة في تقديم التوجيه واإلرشاد والعالج  

يق مع ولي األمر )األخصائي المناسب بالتنس 

 االجتماعي /النفسي( 

إحالة الطالب  •

لعمل  للممرض )

تقرير عن الحالة  

   الصحية للطالب (

أخذ تعهد خطي   •

على الطالب وولي  

األمر إذا تبين عدم 

وجود مشكلة  

 صحية  

تعهد   •

كتابي  

   للطالب

إخطار   •

ولي األمر  

  برسالة

 النوم داخل الفصل  •

 

 الطالب نهاية الدوام وحضور حصة تعويضية   يتم تأخير    7:30إلي  7:15تأخر الطالب من الساعة   •

تأخير الطالب نهاية  يتم  -أخير وتطبق الئحة التأخير الصباحي يحسب يوم ت 7:30تأخر الطالب بعد الساعة   •

 دقيقة  25  تعويضيةالدوام وحضور حصة 

 طار ولي االمر ويحسب اليوم غياب بدون عذر  الحضور بعد الحصة األولي يتم إعادة الطالب إلي المنزل بعد إخ  •

 في جميع الحاالت يبلغ ولي االمر برسالة نصية    •

لتأخر  ا -التأخر الصباحي  •

 باح عن طابور الص

 ة الطالب  تحويل الطالب لألخصائي االجتماعي / النفسي لدراسة حال   •

 طلب ولي األمر وأخذ تعهد خطي عليه  •

 مالحظة  •

  العقلية اإلعاقة وذوي   صحية  مشاكل يهم دل  الذين الطلبة استثناء يتم
 الطابور  حضور  من  التوحد طيف  واضطراب  والجسدية

تعهد خطي على  •

م تكرار الطالب بعد 

 المخالفة  

 اتصال بولي االمر   •

تعهد   •

كتابي  

 للطالب  

إخطار ولي  

 األمر برسالة 

عدم المشاركة في الطابور   •

الصباحي )حضور الطالب  

في الوقت المحدد إال إنه ال  

شارك في الطابور  ي

 الصباحي( 

 

املخالفة للمرة    
 السادسة  

إجراءات املخالفة  
 للمرة اخلامسة 

إجراءات املخالفة 
 ة الرابعة للمر

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثانية 

إجراءات املخالفة 
 للمرة األوىل

 نوع املخالفة 

يتم إعادة   •

الطالب  

للمنزل  

ويحسب  

غياب  اليوم 

 بدون عذر  

يحول الطالب   •

إلي  

األخصائي  

 اإلجتماعي  

تأخر الطالب   •

من الساعة  

إلي   7:15

يتم     7:30

لب  تأخير الطا

نهاية الدوام  

وحضور 

حصة  

 تعويضية  

تأخر الطالب   •

اعد الساعة   

يحسب   7:30

تأخر الطالب   •

من الساعة   

إلي   7:15

يتم     7:30

تأخير الطالب  

نهاية الدوام  

وحضور حصة 

 تعويضية  

تأخر الطالب   •

بعد الساعة  

يحسب    7:30

إذا   يوم غياب

تأخر الطالب من  •

  7:15الساعة  

يتم      7:30إلي 

طالب  تأخير ال 

م  ية الدوانها

وحضور حصة 

 تعويضية  

تأخر الطالب بعد   •

  7:30الساعة  

يحسب يوم  

إذا كان   تأخير

التأخر بدون  

تأخر الطالب من    •

  7:15الساعة  

يتم      7:30إلي 

تأخير الطالب  

الدوام  نهاية 

وحضور حصة 

 تعويضية  

تأخر الطالب بعد   •

  7:30الساعة  

يحسب يوم  

إذا كان   تأخير

التأخر بدون  

تأخر الطالب من  •

  7:15الساعة  

يتم      7:30إلي 

تأخير الطالب  

نهاية الدوام  

وحضور حصة 

 تعويضية  

تأخر الطالب بعد   •

  7:30الساعة  

ب يوم  يحس 

إذا كان   تأخير

التأخر بدون  

ر  التأخ •

 -ي الصباح

خر عن  التأ

طابور  

 الصباح 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

املخالفة للمرة    
 السادسة  

إجراءات املخالفة  
 للمرة اخلامسة 

إجراءات املخالفة 
 ة الرابعة للمر

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثانية 

إجراءات املخالفة 
 للمرة األوىل

 نوع املخالفة 

يوم غياب إذا 

كا  التأخر 

ادو  ع ر يتم 

إعادة الطالب  

 إلي المنزل  

الحضور اعد   •

ولي  الحصة األ

يتم إعادة 

لب إلي  الطا

المنزل اعد  

إخطار ولي  

ر ويحسب  االم

اليوم غياب 

 ادو  ع ر 

ظي جميع   

ي  الحاالت يبلغ ول

االمر ارسالة  

 نصية 

التأخر   كان

بدون عذر يتم 

إعادة الطالب  

 إلي المنزل  

الحضور بعد   •

الحصة األولي  

يتم إعادة  

الطالب إلي  

ل بعد المنز

إخطار ولي  

االمر ويحسب  

اليوم غياب  

 بدون عذر  

في جميع   

الحاالت يبلغ ولي  

االمر برسالة  

 نصية

يتم و عذر مقبول 

تأخير الطالب  

نهاية الدوام  

وحضور حصة 

 تعويضية

الحضور بعد   •

الحصة األولي  

يتم إعادة الطالب  

إلي المنزل بعد  

إخطار ولي االمر  

ويحسب اليوم  

 عذر غياب بدون 

يع الحاالت  جم في 

يبلغ ولي االمر  

 برسالة نصية 

يتم و عذر مقبول 

تأخير الطالب  

نهاية الدوام  

وحضور حصة 

 عويضيةت

حضور بعد  لا •

الحصة األولي  

يتم إعادة الطالب  

إلي المنزل بعد  

إخطار ولي االمر  

ويحسب اليوم  

 غياب بدون عذر 

لحاالت  ميع افي ج -

يبلغ ولي االمر  

 برسالة نصية 

يتم و عذر مقبول 

تأخير الطالب  

نهاية الدوام  

وحضور حصة 

 تعويضية

عد  ور بالحض •

الحصة األولي  

يتم إعادة الطالب  

إلي المنزل بعد  

إخطار ولي االمر  

ويحسب اليوم  

 غياب بدون عذر 

في جميع    •

الحاالت يبلغ  

ولي االمر  

 برسالة نصية 

: خمالفات الدرجة الثانية  ثانيا 

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 السادسة 

إجراءات 
خالفة امل

 للمرة
 اخلامسة 

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 الرابعة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة  

إجراءات املخالفة للمرة 
 الثانية 

إجراءات املخالفة 
 للمرة األوىل  

 خالفة نوع امل

 تغيير بيئة الطالب المدرسية  •

أخذ تعهد خطي   •

على الطالب بعدم  

 تكرار المخالفة  

ولي   استدعاء •

د  األمر واخذ تع

بتغيير   خطي علية

البيئة المدرسية 

في حالة تكرار 

 المخالفة  

فصل الطالب  •

 فصل مؤقت 

أخذ تعهد خطي على   •

الطالب بعدم تكرار 

 المخالفة  

ولي األمر   استدعاء •

 . ي عليةواخذ تعد خط

تحويل الطالب   •

- لألخصائي االجتماعي

النفسي لدراسة الحالة  

وتقديم البرامج  

 االرشادية الالزمة  

 

   للطالببي كتاتعهد  •

إخطار ولي األمر   •

مع  هاتفي  باتصال

   ةرسالة نصي

الهروب من الحصص   •

 الدراسية

 في حالة إحضار هاتف أخر للطالب  نهائي تعهد  •

 استدعاء ولي أمر   •

 ر  تعهد ولي أم •

لولي االمر نهاية الفصل   وإعادته  األخر مصادرة الهاتف •

 الدراسي . 

تراه مناسباً  )يحق إلدارة المدرسة اتخاذ الالزم وفق ما •

 للموقف( 

   نهائي للطالبتعهد  •

 استدعاء ولي   •

 تعهد ولي أمر   •

مصادرة الهاتف   •

لولي االمر   وإعادته

 نهاية الفصل الدراسي . 

  نهائي تعهد  •

 للطالب  

األمر   إخطار ولي •

 سالة بر

إعادة الهاتف   •

 نهاية الدوام  
 

احضار الهواتف  •

النقالة واألجهزة 

 االلكترونية 

 

 المدرسية  تغيير بيئة الطالب •

تعهد ولي أمر بتغيير   •

حالة  بيئة مدرسية في 

 تكرار المخالفة 

 أيام   3فصل  مؤقت  -

 

تدوين محضر إثبات  •

 واقعة 

 تعهد نهائي للطالب   •

 ولي أمر  استدعاء •

لقبلي أو صب االتع •

 المذهبي

المشاجرات البسيطة  •

أو التشابك باأليدي 

 بدون وقوع ضرر 

الشجار مع الزمالء   •

ظ غير  بالتلفظ بألفا

 الئقة  
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 السادسة 

إجراءات 
خالفة امل

 للمرة
 اخلامسة 

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 الرابعة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة  

إجراءات املخالفة للمرة 
 الثانية 

إجراءات املخالفة 
 للمرة األوىل  

 خالفة نوع امل

 تغيير بيئة الطالب المدرسية  •

تعهد ولي أمر   -

بتغيير بيئة 

مدرسية في حالة 

 تكرار المخالفة 

فصل مؤقت   -

 أيام3

 

تعهد خطي على   •

 الطالب  

 ولي أمر  استدعاء •

زام الطالب  لإ •

بالتعويض عن قيمة 

ما أتلفه وتحويل 

الطالب لألخصائي  

 االجتماعي  

إلزام الطالب   •

 بالتعويض 

البيئة  اإلضرار ب •

 صفية أو المدرسيةال

 -)تمزيق اللوحات

الكتابة  -اقتالع النباتات

على الجدران  

 ....وغيرها

 

 تغيير بيئة الطالب المدرسية  •

 تعهد كتابي  للطالب  •

    استدعاء ولي أمر •

تعهد ولي أمر بتغيير  •

 بيئة الطالب المدرسية  

 3قت ؤ فصل م -

 أيام

تعهد كتابي   •

 للطالب 

 استدعاء ولي أمر    •

   لي أمرتعهد و  •

يوم  فصل موقت  •

 واحد  

 تعهد كتابي  للطالب  •

 استدعاء ولي أمر    •

•  

 تغيير بيئة الطالب المدرسية  •

فصل موقت في حالة   •

عدم وجود أي مبرر  

 للمخالفة . 

تعهد ولي أمر   -

تغيير بيئة ب

 سية للطالب  مدر 

 تعهد نهائي للطالب   •

   استدعاء ولي أمر  •

 تعهد ولي أمر   •

تحويل لالخصائي   •

راسة االجتماعي لد

 الحالة . 

  إخطار ولي األمر •

باتصال هاتفي 

 )المعلم (

تعهد طالب  مع   •

 رسالة نصية  

•  

 تعهد ولي األمر  -  •

عودة الطالب   -

للمنزل واحتساب  

 الغياب بدون عذر  

  تعهد كتابي •

 للطالب 

 استدعاء ولي أمر   •

 تعهد ولي أمر   •

فصل مؤقت يوم   •

 واحد  

في حالة عدم   •

وجود مبرر 

   للمخالفة 

 للطالب تعهد كتابي   •

تحويل لالخصائي   •

االجتماعي لدراسة 

 الحالة . 

إخطار ولي األمر   •

هاتفياً مع رسالة  

 نصية

•  

الطالب من ركوب الحافة طيلة الفصل الدراسي مع  حرمان  •

 م المدرسي اااللتزام بالدو

 

 إحالة الطالب للجنة التقويم السلوكي   •

تكرار نفس الخطوات   •

( 3و2و1السابقة )

 )المشرف اإلداري(

لب من الطا  حرمان •

ة مدة  ل ركوب الحاف

خمسة أيام مع االلتزام  

بالدوام المدرسي )لجنة  

 التقويم السلوكي( 

الطالب للجنة   إحالة •

 التقويم السلوكي  

-  

تدوين محضر   •

   إلثبات المخالفة

طلب ولي األمر   •

وأخذ تعهد خطي  

عليه بعدم تكرار 

 المخالفة  

إلزام الطالب   •

بالتعويض في حالة 

 اإلتالف 

الب من حرمان الط •

وب الحافلة  رك

ثالثة أيام وإلزامه  

بالدوام المدرسي  

)لجنة التقويم 

 السلوكي(

تدوين محضر   •

 إلثبات المخالفة  

أخذ تعهد خطي من  •

الطالب بعدم تكرار 

 المخالفة 

ولي األمر ار  إشع •

بالمخالفة 

 واإلجراءات المتخذة 

إلزام الطالب   •

بالتعويض في حالة 

 اإلتالف 

إحالة الطالب للمشرف   •  •

 إلداري )المعلم( ا

طلب ولي األمر   •

وإشعاره بالجزاء  

التأديبي )المشرف  

 اإلداري( 

فصل الطالب فصالً   •

 لمدة يومين  مؤقتاً 

  محضر تدوين •

للمخالفة وتوقيع  

الطالب عليها 

 )المعلم( 

حرمان الطالب من  •

استخدام اإلنترنت 

 لمدة ثالثة أيام  

األمر  اشعار ولي •

لمخالفة با

التنبيه الشفهي من   •

قبل المعلم بأسلوب  

تربوي حكيم يعزز 

السلوك اإليجابي 

 )المعلم( د الطالب نع
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 السادسة 

إجراءات 
خالفة امل

 للمرة
 اخلامسة 

إجراءات 
املخالفة 
للمرة 
 الرابعة 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة  

إجراءات املخالفة للمرة 
 الثانية 

إجراءات املخالفة 
 للمرة األوىل  

 خالفة نوع امل

إحالة الطالب إلى   -

لجنة التقويم  

 السلوكي 

 )المشرف اإلداري(

 رسالة نصية  

أخذ تعهد على  •

الطالب )المشرف  

 اإلداري( 

 

 

: خمالفات الدرجة الثالثة   ثالثا 

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة  

 نوع املخالفة  إجراءات املخالفة للمرة األوىل   مرة الثانية إجراءات املخالفة لل

تغيير بيئة   •

الطالب  

 المدرسية 

 تدوين محضر إلثبات المخالفة   •

وإشعاره   األمرولي استدعاء  •

بتغيير   تعهد خطي بالمخالفة وأخذ

حالة   للطالب فيبيئة مدرسية  

 التكرار 

على الطالب بعدم تكرار  خطيتعهد  •

 المخالفة  

 أيام   3فصل مؤقت  فصل الطالب •

 

 تدوين محضر إلثبات المخالفة   •

وإشعاره بالمخالفة  األمرولي استدعاء  •

وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار  

   المخالفة

ر على الطالب بعدم تكرا خطيتعهد  •

 المخالفة  

 فصل الطالب فصل مؤقت يومان   •

 

اء  المدرسة أثنالهروب من  •

 اليوم الدراسي 

تغيير بيئة   •

الطالب  

 ة المدرسي

 تدوين محضر إلثبات المخالفة   •

وإشعاره   األمرولي استدعاء  •

بالمخالفة وأخذ تعهد خطي عليه  

وتغيير بيئة   بعدم تكرار المخالفة

 حالة التكرار   للطالب فيمدرسية 

على الطالب بعدم تكرار  خطي تعهد •

 المخالفة  

 أيام   3فصل الطالب فصل مؤقت  •

 إصالح ما أتلفه  الزام الطالب ب •

 ة  يئة الصفيتغيير الب •

 تدوين محضر إلثبات المخالفة   •

وإشعاره بالمخالفة  األمرولي استدعاء  •

بتغيير بيئة مدرسية  وأخذ تعهد خطي 

 حالة التكرار   للطالب في

م تكرار بعد على الطالب خطيتعهد  •

 المخالفة  

 فصل الطالب فصل مؤقت يومان   •

 إصالح ما أتلفه  الزام الطالب ب •

 

 إتالف مصادر التعلم وسرقة

 نممتلكات المدرسة واألخري

تغيير بيئة   •

الطالب  

 المدرسية 

 تدوين محضر إلثبات الواقعة   •

دراسة حالة الطالب ووضع الخطط   •

 العالجية والبرامج اإلرشادية  

خالفة  وإشعاره بالم   طلب ولي األمر •

واالجراءات المتخذة وأخذ تعهد  

خطي عليه بعدم تكرار المخالفة  

  يللطالب فوتغيير بيئة مدرسية 

 حالة التكرار 

االعتذار لمن أساء إليهم بمكان  •

 الواقعة  

سة  فصل الطالب مدة ال تتجاوز خم  •

 (أيام

أخذ تعهد خطي على الطالب عند   •

من الفصل بااللتزام بالسلوك   هعودت

 لحسن  ا

 تغيير البيئة الصفية   •

 

 تدوين محضر إلثبات الواقعة   •

دراسة حالة الطالب ووضع الخطط   •

 رشادية  العالجية والبرامج اإل

طلب ولي األمر وإشعاره بالمخالفة   •

واالجراءات المتخذة وأخذ تعهد خطي  

 عليه بعدم تكرار المخالفة  

 االعتذار لمن أساء إليهم بمكان الواقعة  •

 مسة أيام ة ال تتجاوز خفصل الطالب مد •

 ه أخذ تعهد خطي على الطالب عند عودت •

 من الفصل بااللتزام بالسلوك الحسن  

أو   لمعلمينا معاساءة األدب  •

الزائرين -العاملين-اإلداريين 

بالقول أو اإلشارة بحركات 

 مخلة باآلداب  
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

إجراءات املخالفة 
 للمرة الثالثة  

 نوع املخالفة  إجراءات املخالفة للمرة األوىل   مرة الثانية إجراءات املخالفة لل

تغيير بيئة   •

الطالب  

 المدرسية 

إلثبات المخالفة   تدوين محضر •

 المشرف اإلداري()

طلب ولي األمر وإشعاره بالمخالفة   •

بتغيير البيئة  واخذ تعهد خطي علية

 المدرسية في حالة التكرار 

لخطط  لطالب ووضع ادراسة حالة ا  •

 العالجية وتقديم البرامج اإلرشادية  

 ما تم ضبطه من مواد مصادرة  •

 إصالح ما أتلفه  الزام الطالب ب •

الطالب فصل مؤقت لمدة   فصل   •

 أيام  5التتجاوز

المشرف )إلثبات المخالفة  وين محضردت •

 اإلداري( 

واخذ طلب ولي األمر وإشعاره بالمخالفة   •

   تعهد خطي عليه

ووضع الخطط  ة الطالب  دراسة حال •

 العالجية وتقديم البرامج اإلرشادية  

 ما تم ضبطه من مواد مصادرة  •

 إصالح ما أتلفه  الزام الطالب ب •

الطالب فصل مؤقت لمدة ال تتجاوز  فصل   •

 ام أي 3

المواد أو األلعاب   إحضار •

ها داخل  الخطرة واستخدام 

- المدرسة )األلعاب النارية

البخاخات الغازية الملونة  

   رهاوغي

 

تغيير بيئة الطالب   •

 المدرسية 

طلب الجهات األمنية المختصة حال وقوع   •

 ( يقدر من قبل إدارة المدرسة )ضرر 

تدوين محضر إلثبات الواقعة وترسل   •

إرشاد الطلبة( في   نسخة منه إلى )قسم

ويرفق بها  يوم حدوث الواقعة نفسه 

 قرارات الجزاء )لجنة التقويم السلوكي(

عة عاره خطياً بالواقطلب ولي األمر وإش  •

واإلجراءات المتخذة وتوقيع تعهد بتغيير 

 البيئة المدرسية في حالة التكرار 

فصل الطالب فصل مؤقت من المدرسة  •

زيد الخمسة  مدة ال تقل عن ثالثة أيام وال ت

 أيام 

وولي األمر  أخذ تعهد خطي على الطالب •

عند عودته من الفصل بااللتزام بالسلوك 

لم أساء إليهم وتحمل   الحسن واالعتذار

ولي األمر قيمة األضرار المالية الناتجة 

 لك )لجنة التقويم السلوكي( عن ذ

دراسة حالة الطالب بعد عودته من الفصل   •

  ووضع برنامج لتعديل السلوك

للمدرسة الحق في تغيير بيئة   •

رسية في حال كانت  الطالب المد

 األضرار شديدة  

المشاجرات باأليدي مع   •

 وقوع ضرر 

فصل الطالب فصالَ مؤقتاً لمدة ال   • 

 أيام  3تتجاوز 

وإشعار ولي األمر بذلك    )لجنة   •

 التقويم السلوكي( 

طلب ولي األمر وأخذ تعهد خطي عليه  •

 إلداري( المشرف ا )بالتزام الطالب 

للمساعدة في التوجيه  دراسة حالة الطالب   •

واإلرشاد والتنسيق مع ولي األمر لتعديل 

 جتماعي/ النفسي(السلوك )األخصائي اال 

رفض االجراءات اإلدارية   •

 الصادرة بحقه 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

: خمالفات الدرجة الرابعة  رابعا 

إجراءات املخالفة للمرة  
 الثانية 

 فة ملخال نوع ا  إجراءات املخالفة للمرة األوىل  

 

إذا تم ضبط الطالب أثناء الحصة الدراسية بحيازته أو تعاطيه أو ترويجه   •
المدرسة والمشاركة في تدوين محضر إلثبات  للمخدرات يتم إرساله إلدارة 

 المعلم( )الواقعة 

تدوين محضر إثبات الواقعة وإحاطة القيادات العليا في الوزارة )وكيل أو   •
 الواقعة فور حدوثها )مدير المدرسة(مية( بالتعليالوكيل المساعد للشؤون 

ت  التحفظ على الممنوعات التي تم ضبطها عند الطالب وتسليمها إلى الجها •
 المختصة )مدير المدرسة( 

طلب الجهات األمنية في الحاالت جميعها بالتنسيق مع الجهة المختصة   •
 بالوزارة )مدير المدرسة( 

 خذة )مدير المدرسة(ت المت جراءاطلب ولي األمر وإشعاره بالواقعة واإل  •

حيازة المخدرات أو   •
 تعاطيها أو الترويج لها 

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 

 واقعة  إلثبات ال  تدوين محضر •

وتعهده بتغيير البيئة طلب ولي األمر وإشعاره بالواقعة واإلجراءات المتخذة  •
 المدرسة في حالة التكرار  

 أخذ تعهد خطي على الطالب   •

   أيام  5لمدة ال تتجاوز   مؤقتاً فصل الطالب فصالً  •

دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية وتقديم البرامج االرشادية   •
 له.   الالزمة

التدخين وتعاطي   •
 الممنوعات أو حيازتها

 السجائر(–)السويكة 

 تغيير بي   الطالب المدرسي   • 
-إساءة األدب مع المعلمين  •
الزائرين -العاملين-إلداريينا

 بالضرب 

ر بيئة الطالب  ييتغ

 المدرسية 

 المشرف اإلداري( )تدوين محضر إلثبات الواقعة  •

وتعهدهم  قعة واإلجراءات المتخذة  أولياء األمور وإشعارهم بالوا  استدعاء •
 بتغيير البيئة المدرسية  

 أخذ تعهد خطي على الطلبة بعدم تكرار المخالفة   •

 لوكي( قويم الس لجنة الت) من   أيام  5للطالب لمدة ال تتجاوز   فصل مؤقت •

ية  دراسة أسباب الواقعة ووضع الخطط العالجية وتقديم البرامج اإلرشاد •
 النفسي(   /االجتماعياألخصائي )الالزمة للطلبة 

 مالحظة  •

 في حالة وقوع ضرر جسدي فإنه يتم اآلتي:  •

 طلب الجهات األمنية  •

 إحالة الموضوع إلى )قسم إرشاد الطلبة( •

التجمع بهدف إيذاء   •
 )التنمر(      اآلخرين

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 

 تدوين محضر إلثبات المخالفة الواقعة وإحاطة )قسم إرشاد الطلبة(   •

  -الطالب لمعرفة دوافع حيازة األسلحة )األخصائي االجتماعي حالة   دراسة •
 النفسي( 

إطالق  –طلب الجهات األمنية المختصة في حال وقوع إصابات )الطعن  •
 ( النار

ي الطالب  حادة التي تم ضبطها لد حة أو األدوات ال التحفظ على األسل  •
 وتسليمها للجهات األمنية  

وتعهده بتغيير عة واإلجراءات المتخذة  ولي األمر وإشعاره بالواق   استدعاء •
 البيئة المدرسية  

 فصل الطالب لحين وصول الرد من قسم ارشاد الطلبة   •

بحسب للمدرسة الحق في تغيير بيئة الطالب المدرسية  •
 راراألض

حيازة أو استخدام األسلحة   •
 مواد حادة أو أي 

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 

وتعهده بتغيير   اقعة واإلجراءات المتخذةولي األمر وإشعاره بالو   استدعاء •
 البيئة المدرسية  

 تعهد نهائي للطالب .  •
 أيام   5فصل مؤقت لمدة ال تتجاوز  •

 سب األضرار للمدرسة الحق في تغيير بيئة الطالب المدرسية بح •

•  

إحضار مواد مخلة باآلداب   •
 أو نشرها  

االستخدام السيئ للهاتف   •
 النقال 

التصوير داخل المدرسة   •
صور داخل  ونشر ال

 المدرسة أو خارجها  
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

إجراءات املخالفة للمرة  
 الثانية 

 فة ملخال نوع ا  إجراءات املخالفة للمرة األوىل  

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 

وتعهده بتغيير ولي األمر وإشعاره بالواقعة واإلجراءات المتخذة     استدعاء •
 البيئة المدرسية  

 للطالب .  تعهد نهائي •
 أيام   3فصل مؤقت لمدة ال تتجاوز  •

  دراسة حالة الطالب ووضع الخطط العالجية وتقديم البرامج اإلرشادية
 الالزمة  

 النفسي( -له بالتعاون مع ولي األمر)األخصائي االجتماعي  •

 التشبه بجنس مغاير   •
 ) الجنس اآلخر (  •

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 

وتعهده بتغيير اإلجراءات المتخذة  بالواقعة وولي األمر وإشعاره    استدعاء •
 البيئة المدرسية  

 تعهد نهائي للطالب .  •
 أيام  5فصل مؤقت لمدة ال تتجاوز  •

 مالحظة يمكن تغيير بيئة الطالب المدرسية حسب درجة المخالفة   •

التحرشات الجنسية   •
 )قوالً( 

تغيير بيئة الطالب  

 المدرسية 
 التحرشات الجنسية )فعالً(  •

•  
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 ــــاب الطلبــــــــــــة ـــغيـ

 م 2014لسنة23جزاءات غياب الطلبة طبقا  والقرار الوزاري رقم 
 شر  من سابع إيل حادي عأوال : صفوف النقل 

 ( 2مادة رقم)

 ( 1مادة رقم )
مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة يف سياستي تقييم الطلبة للصفوف 

 لية: االختبارات التاحيرم الطالب من دخول  4:12من 

 م 

الطالب المحروم من دخول االختبارات  

طبقاً للمادة السابقة يرصد له كلمة  

لمقررة وتسري عليه األحكام ا )محروم(

 ب عن االختبار بدون عذر للطالب المتغي

يحرم الطالب من دخول اختبار منتصف الفصل الدراسي  
جميع المواد( إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون )األول 

أو منفصلة  ة أيام تمدرس( متصلة )سبععذر مقبول  
 من بداية العام الدراسي.   اعتبارا

1 

الفصل الدراسي  يحرم الطالب من دخول اختبار نهاية 
تجاوزت مدة غياب الطالب بدون إذا  األول )جميع المواد( 
  ة أو منفصلأيام تمدرس( متصلة  عذر مقبول )عشرة 

 اعتبارا من بداية العام الدراسي. 

2 

من دخول اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني  لطالب يحرم ا
)جميع المواد( إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول 

من بداية العام  ارامنفصلة اعتب)ثالثة عشر يوماً( متصلة أو 
 الدراسي.

3 

يحرم الطالب من دخول اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني  
ة غياب الطالب بدون إذا تجاوزت مدجميع المواد( )األول( )الدور 

من   منفصلة اعتباراأو عذر مقبول )خمسة عشر يوماً( متصلة 
الثاني بواقع  سي ويسمح له بدخول اختبار الدوربداية العام الدرا

 من النهاية العظمى. % 100

4 

 صف الثاني عشر أحكام غياب الثانيا:  

 ( 19مادة رقم )
 حيرم من دخول اإلختبارات التالية   أيام التمدرس خالل العام الدراسي  الطالب الذي يتغيب )بدون عذر ( عن 

 م 

 يع المواد(: اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )جم 

إذا تجاوزت مدة الغياب ادو  ع ر مقبول عشرة أيام تمدرس )متصلة أو منفصلة ( اعتبارا من اداية 

فصل الدراسي الثاني , ويسمح له االتقدم الختبار  العام الدراسي . وال يسمح له االتقدم الختبارنهاية ال

 % من النهاية العةمي للمادة  100الدور الثاني اواقع 

  اسيين ( الدر الفصلين)منهاج 

1 

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )جميع المواد (: 

نفصلة(  اذا تجاوزت مدة الغياب ادو  ع ر مقبول خمسة عشر يوما من أيام التمدرس )متصلة أو م

ختبار الدور الثاني  خمل العام الدراسي.)تلغي درجات الطالب ظي الفصل األول ( ويسمح لح ادخول ا

 % من النهاية العةمى للمادة )منهاج الفصلين الدراسيين (.   100اواقع 

2 
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 خلاصة للبننيلثانوية امدرسة األندلس اإلعدادية 

  ق سياسةملح
 النضباط السلوكيا

 عدلتعلم عن ب ا  كي يفنضباط السلواال
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 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 سياسة
ف الرابع تقييم الطالب من الص
 عشرإىل الصف الثاني 
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 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة التقييمق ملح
 يم  قرار وزير التعل

 2018نة  لس 14رقم

 درجات املواد الدراسيةتوزيع 
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 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 التقييم ق سياسةملح
 2018لسنة  (30الوزاري رقم ) قرارال 

 طلبة قييم ال اعتماد سياسات تب
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ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة

 القبول والتسجيل
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة القبول والتسجيل 
 سياسة القبول باملدرسةتنفيذ  األساسية وإجراءاتاملبادئ 

الصععادرة عن و ارة الخاصعع   المدار   ب   تقدم المدرسعع  خدماتها ألي طالب تتوافر فيه شععروط القبول الواردة بسععياسعع  القبول •

 بدول  قطر.العالي عليم والتعليم الت 

تقبل المدرسعععع  الطالب من جميع الجنسععععيا  واللين يجيدون اللغ  العربي  تحدما و تاب ، بغض النظر عن لغتهم األم حيث أن  •

 اللغ  األساسي  المستخدم  في التدري  هي اللغ  العربي .

لين من المدار  الح ومي  في صعععسوفها المختلس  شعععرط أن تتوافر في الطالب الشعععروط الواردة حوتقبل المدرسععع  الطالب الم •

 بسياس  القبول بالمدرس .

تقبل المدرسعععع  الطالب المحولين من المدار  الدولي  واأل اديميا  والقادمين من مدار  الجاليا  أو دول أخرى، بعد معادل   •

 ا  بالو ارة.ادشهاداتهم السابق  من قسم معادل  الشه

راب لعدم وجود فريق متخصععص لديها لتقديم الخدم  حتياجا  الخاصعع  نظالخاصعع  أو لوي االطالب التربي  تقبل المدرسعع     ال •

 ء الطالب.لهيال

 مال هم وبين ضعمن الصعسوف المعتادة والدراسع   الدمج قا  حر ي  خسيس  ال تمنعهم من  رسع  الطالب اللين لديهم إعاتقبل المد •

،   ( ارا  مخصععصعع سععي مواقف    –دورا  مياه مخصععصعع   -المصعععد   –من لقا   )لتسععهيل حر تهم  مرافق الال م   ال  يرتوف مع

 وي ون القبول بعد دراس  الحال  وموافق  مجل  إدارة المدرس .

وعلى مواقع التواصعل االجتماعي الخاصع     المحلي   الصعحف  وفي  المدرسع   موقع على  بالتسعجيل  الخاصع    يتم نشعر اإلعالنا •

  .لمدرس با

  القبول. في ي واألول األندل  بمدار  االبتدا ي  المرحل  من ني المترفع الطالب  من ي  •

وأبناء   المدرسعععع   نس   في  أشععععقاء لديهم اللين  وأول كا المدرسعععع ،  به تقعالمنطق  التي   نس   في  يقيمون اللين  للطالب  األولوي  •

  فيها. نالعاملي 

 وفقا لتعليما  الو ارة. أو عامل خالل شهر مايو من   الطالب تسجيليبدأ  •

تشع ل  ل مرحل  لجن  للقبول تت ون من النا ب اإلداري للمرحل  ومنسعق شع ون الطالب واألخصعا ي االجتماعي باإلضعاف  إلى  •

يتم قبول أي طالب مسعتجد إال بعد اجتيا  المقابل  الشعخصعي   آخرين وللك لسحص مسعتندا  الطالب الراغبين في التسعجيل وال  

 القبول في المواد األساسي  المقرر من المدرس . ارواختب 

 تحدد المدرس  أعداد الطالب الجدد المقبولين في  ل صف بحسب الطاق  االستيعابي  للمدرس . •

وم النظام بإرسعال رسعا ل فوري  على جوال ولي األمر قي يتم تسعجيل جميع الطالب الجدد على نظام التسعجيل المب ر بالو ارة و •

 التسجيل. طلببخصوص حال  

 لطالب املدرسة:سن القبول 

 

 

 

 احلد األدنى لسن قبول الطالب يف املستويات العليا

 سن   15-12 الصف السابع

 سن   16-13 الصف المامن 

 سن   17-14 الصف التاسع

 سن   18-15 الصف العاشر 

 سن   19-16 ادي عشر الحالصف  

 سن   20-17 الصف الماني عشر 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 للتسجيل:  املستندات املطلوبةحجز املقعد و

:
ً
 : املستجدون الطالب   أوال

 صورة عنها.  و أ، إحضار التقارير األصلي  لجميع تقييما  العام الدراسي الحالي .أ
 اجتيا  اختبار القبول والمقابل  الشخصي .  .ب 
 . ( وضح  باألسسلم)  استيساء المستندا  المطلوب  للتسجيل . ج
ب  مو رسدفع  .د   للتالي: حج  المقعد وفقا

 مالحظات  رسوم حجز المقعد جنسية الطالب 

 التعليمية األولى    استالم القسيمة عند  فقط تردهذه الرسوم  )ال ترد(  قطري لاير 2000 قطري 

 األول. من قيمة القسط فقط هذه الرسوم ال ترد وتحسم  )ال ترد(  لاير قطري 5000 غير قطري 

 عامة: شروط 

 جيل الطالب ودفع الرسوم تسجيالب نها ياب على أساسه يتم حج  مقعد الطالب.ست يعتبر   .1

 رغبته في للكوفي حال    النها ي،ال يحق لولي األمر سحب ملف الطالب بعد التسجيل  .2

 .   امل  يلت م بدفع مصاريف القسط األول
 

 المستندات والصور المطلوبة للتسجيل  

 . المسجل به الطالب )ساري المسعول( + صورة عنه يل و جوا  السسر األصأالبطاق  الشخصي   .1

 شهادة الميالد األصلي  + صورة عنها من الوجهين )لجميع الطالب(.  .2

 إقام  ساري  المسعول على جوا  السسر + صورة عنه )للطالب المقيمين فقط(.  .3

 )لجميع الطالب(.   ( صورة شخصي  حديم 4عدد ) .4

على أن ت ون   السابق( مستجدين والمقيدين من العام لا )للطالب ي األمر لشهادة تمب  جه  عمل و .5

 الشهادة حديم  وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل. 

 بطاق  ولي األمر + صورة عنها )لجميع الطالب(.  .6

 : بالمدرسةلطالب المقيدين  ا :ثانيا 

ب تسديد مبلغ  لطالب الحج  مقعد    رط شلاير    2000  على أولياء أمور الطالب المقيدين حاليا

المقيمين أو ردها بعد استالم  أن يتم حسمها من القسط األول للطالب    الجديد، علىللعام الدراسي  

 القسيم  األولى للطالب القطريين. 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 ي الدليل اإلرشاد

لتسجيل الطلبة 
 اصةباملدارس اخل

 
 

 



 

P a g e  | 184      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 التقييم سياسةملحق 
 طالبل ال خبصوص تسجي 17تعميم رقم  

 خلاصة ارس ا يف املد
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:



 

P a g e  | 210      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

والتسجيل  لسياسة القبوملحق 
 24عميم رقم  ت

 د قعملخبصوص رسوم حجز ا
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

 التسجيل والقبول سياسةملحق 
 عقد تسجيل طالب 
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 تسجيل طالب  عقد
 

 . م 201      /      /       :  الموافق                  ............................................يوم /  فينه إ
 

 - بين كل من: هذه االتفاقية  تحرر ت
 

 (  طرف أول  )             للبنين  الثانوية اإلعدادية األندلسمدرسه  ❖
 

سيد مدير المدرسة أو نائبه  الويمثلها 
 ........................................................  السيد

 

 طرف ثان )      ................................. الطالب  أمرولى  ....................................................  والسيد ❖
) 

 

 التسجيل: شروط  :  أوال

 - اآلتي:ى الطرفين عل وافق كال ب هذه االتفاقية فقدبموج

الطالب  -1 تسجيل  :  /...................................   يتم  .................بالصف 

............... ................ 

لمناهج  هي ا  و ارة التعليم والتعليم العالي  تقررها  والتي القطريمناهج التعليم   وتعتبر ،حسب المرحل  الدراسي    بالمدرس  منتظما   

 .لمدرس التي يدرسها الطالب با الرسمي 

  إمبا   ضرورةالمرحل  والصف مع    في لمدرس   التسجيل با  فيتمب  أحقيه الطالب   التيالمبوتي     األوراق بتقديم    المانييلت م الطرف   

الطرف    احتساظمع    سمي()غير رهله المستندا  يعتبر قيد الطالب  من    أيوفى حال  عدم تقديم    ، القطريالطالب غير    إقام  سريان  

 .  المانيحقوقه لدى الطرف    ب اف األول 
 

 اً للتالي: ن وفقوذلك على دفعتي  المطلوبة الدراسية بسداد الرسوم  الثاني يلتزم الطرف   -2

 التعليمية: الطالب الذين ال ينطبق عليهم نظام القسائم    أوال: 
  الرسوم  إجماليمن  %50ل ع وتش  دراسيال لبدء العام من اليوم األول  تستحق  األولى: الدفعة . 

 الرسوم  إجماليمن  %50ل عوتش  من  ل عام دراسي  يناير  -1قبل   تستحق : الثانية ة عالدفع . 

  من رسوم القسط  للطالب، وتحسم فقط  لحجز مقعد    )غير قابلة للرد(  لاير قطري   2000دفع مبلغ  ولي األمر ب  يلتزم

 األول. 

   القسط األول كامالً ويحق للمدرسة إيقاف الطالب بعد مرور أسبوعين من  ال يعتبر تسجيل الطالب نهائيا إال بعد سداد

 الدوام حال عدم االلتزام. 

 -التعليمية: القسائم  من نظام  ثانيا  الطالب القطريني املستفيدين  

   م  أقصاه نهاية األسبوع األول لبدء العافي موعد    لصرف قيمة القسائم  بإحضار المستندات المطلوبة   األمريلتزم ولي

 . الدراسي 

 حال زيادتها عن    فقط  تستردغير قابلة للرد ، لحجز مقعد للطالب ، و  لاير قطري  2000ولي األمر بدفع مبلغ    يلتزم

 التعليمية. ئم  القسا مبلغ

    المتقدم فيه  الدراسي    بدفع رسوم السصل   يلت مفي أحد السصلين الدراسيين    أيام التمدرس   خاللالطالب المتقدم للمدرس

  امل . 

 الب المنسحب من المدرس  خالل أحد السصلين يلت م بدفع رسوم السصل الدراسي بعد مضي أسبوع من بدايته. الط 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 :   هنعلما بأ
  حال في    بعد إتمام عملي  التسجيل، ويلت م بدفع مصاريف القسط  امل دفع     التياسترداد المبالغ    األمر يحق لولى    ال ▪

 .ينالدراسي  ينالسصل  مني  أ  خالل رغبته في سحب ملف الطالب من المدرس  

 . المدرس   إدارةمن   خطي   بموافق  إال  المل ورةالسداد عن التواريخ  فيال يجو  التنخير   ▪

 . بعد إنلاره  حال عدم سداد ما عليه من رسوم الدراس  الطالب عن  إيقاف يحق للمدرس   ▪

ب لألسعار  تلسهاأ أو أضاعها الطالب  تب أو مل را   يلت م ولي األمر بدفع قيم  نسخ  بديل  ألي ▪  المقررة. وفقا

المدرس  قراراب  دفعها حال اتخال إدارة  أو المصاريف األخرى التي    باسترداد قيم  األقساط  ب ال يحق لولي األمر المطال ▪

 بسصل الطالب. 

 : االنضباط والسلوكثانيا:  
الطرف   -1 بشنن    النافيبعلمه    المانييقر  والمرف  السلوكي  االنضباط  الئحة للجهال   بتوقيع      قللطالب  والمليل   العقد  بهلا 

 . تعتبر ج أ ال يتج أ من هلا العقد  والتي  المانيالطرف 

مع أحقيه الطرف األول بتوقيع  ،  السلو ي للطالب    االنضباطا جاء بمضمون ال ح   يتعهد الطرف الماني بالت ام الطالب بتنسيل م -2

في حاال  معين   العقوبا  في تطبيق  التدرج  االلت ام ب   عدم  الحق في   ،  ما له الال ح هله    فيحسب ما ورد   الج اءا  المناسب  

 حسب ما تقتضيه المصلح  . ب 

عن الموعد المحدد  يسم  للطالب بالتنخر    وال  ، درس  في مواعيد الدوام المحددة  للمحضور  الب الطالب  يتعهد الطرف الماني بإل ام   -3

ب لما هو وارد وتطبق ، لمدرس  منع الطالب المتنخر  ويحق ل  بال ح  االنضباط السلو ي،اإلجراءا  التنديبي  على المتنخرين وفقا

 . ، ويتحمل الطرف الماني المس ولي  عن للك حال ت رار تنخره  من الدوام

وتحتسظ  موضحا به سبب االست لان بالخروج    أمرهمن ولى    مسبقيجو  للطالب الخروج أمناء اليوم المدرسي إال بنلن  تابي    ال -4

ب لما تقتضيه المصلح    من عدمه على خروج الطالب الموافق   إدارة المدرس  بحقها في  . وفقا

يسصل الجدول  وإال بعلر طبي مومق من الجه  المختص   للمدرس  وال يسم  له بالغياب    الطالبيلت م ولي األمر بمتابع  حضور   -5

 *: بدون علر التالي العقوبا  المقررة على غياب الطالب 

 الحظات م العقوبة المقررة  عدد أيام الغياب 

أو   • يحرم من دخول اختبار التقييم األول  أيام   7أكثر من  متصل   سواءب  ان   مجتمع   الغياب  أيام  تحسب 

 ن الدراسيين.منسصل  في مجموع السصلي

الطالب المحروم من دخول اختبار الدور األول   •

لنهاي  العام الدراسي نتيج  لغياب  يسم  له بدخول  

 % 100  ه وبواقعاختبار الدور الماني للعام نسس 

 يحرم من دخول اختبار التقييم الماني  أيام  10أكثر من 

ً  13أكثر من   يحرم من دخول اختبار التقييم المالث  يوما

ً  15ثر من أك  يحرم من دخول اختبار الدور األول لنهاي  العام الدراسي   يوما

 ات الوزارة. لتعليم العامة وفقاً طالب الثانوية بتطبق الئحة الغياب الخاصة * 

ال ي  )بنطال أسود وقميص أبيض( أو  ال يسم  للطالب بدخول المدرس  في حال عدم ارتدا ه ال ي الموحد )الموب القطري( أو   -6

 رياضي )بنطال أسود وتيشير  أبيض(. ال

 . الدين أو المجتمع  مخالس  لقيم و أ اآلخرفيه تشبه بالجن   ارتداء ما وعدم ،  أظافرهويل م ولي األمر الطالب بعدم إطال  شعره  -7

العام    ويحق للمدرس  مصادرة الجواال  التي تضبط بحو ة الطالب وال تعاد إال في نهاي   الجوال،يسم  للطالب باصطحاب   ال -8

 الدراسي. 

وم      األلعاب اإلل تروني .. الخ(، وستقب   المسبحللطالب بإحضار )المشروبا  الغا ي   مشروبا  الطاق   العلك   الح     ال يسم -9

 المدرس  بمصادرتها واتالفها. 

 . مخالسا وجود  حقا بهم وخ اناتهم للتن د من عدموالطالب  يتم تستي   لمقتضيا  األمن والسالم  وتحقيق االنضباط قد   -10

  أبيض( وتقوم المدرس  بتطبيق   يلت م الطالب بإحضار ال ي الرياضي في حصص التربي  الرياضي  )بنطال أسود وتيشر  -11

 ال ح  السلو ي  في حق المخالسين. ديبي  الواردة بالاإلجراءا  التن

درسي   من المواصال  المدرس  حرمان الطالب  ويحق للم  الخاص  بالمدرس    باحترام قوانين المواصال    مر الطالب  األ   م وليُ ل  يُ  -12

 حال مخالسته لهله القوانين، دون رد الرسوم. 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

وذلك أثناء أوقات  ي األماكن المخصصة للطالب  وف   بداخلهاحال تواجده  مس ولي  الطالب    مدرس ال  تتحمل -13

ب    6:45  من الساع والتي تبدأ    ،الدوام والمناوبة فقط األمر مس ولي  الطالب في  ويتحمل ولي    ظهراب،1:30وحتى  صباحا

 غير هله المواعيد. 

  :  : علميا  وسلوكيا   طالب ال متابعة  ثالثا 
من خالل التواصل مع المدرس  ومن خالل اطالعه    والسلو ي  لعلميولي األمر مس ول مس ولي   امل  عن متابع  مستوى نجله ا -1

 على التقارير الدوري  عن نتا ج االختبارا . 

إلى المدرس  لمتابع  مستوى نجله العلمي والسلو ي والمشار   في وضع الخطط العالجي  للنهوض  يلت م ولي األمر بالحضور   -2

 في السجال  المعدة لللك بغرض التوميق والمراجع  .   حضور ولي األمر ، وتقوم المدرس  بإمبا بمستواه متى طلب منه للك

 حاث والمشاريع التي تطلبها منه المدرس . يتعاون ولي األمر مع المدرس  في حث نجله على عمل الواجبا  واألب  -3

جي   في تنسيل الخطط العال وعدم تعاون ولي األمر مع المدرسةتدني واض  في مستوى الطالب    حال مالحظ  وجود  -4

 للنهوض بمستواه يحق للمدرس  النظر في شطب قيد الطالب من المدرس . 

الدراس  المانوي   متطلب    قبل إنهاء عمل تطوعي  حد أدنى    ( ساع  25)  الطالب لع   إ مالبإحضار ما يمب    ولي األمر  يتعهد -5

 أساسي للتخرج . 

: بنود عامة:   رابعا 
عليه الئحة االنضباط السلوكي واتخاذ إجراءات استثنائية لم ينص عليها    عاة التدرج الذي تنص للمدرسة الحق في عدم مرا -1

م الطالب والحفاظ على المناخ التربوي والقيمي الداعم  الالئحة مع بعض الحاالت السلوكية، بما يحقق المصلحة لعموفي  

    لسير العملية التعليمية. 

  طرف ال يحق لولي األمر التعامل المباشر مع    –ر للاا  د  ق   ال  –طالب  حد العاملين بالمدرس  تجاه الوقوع مخالس  من قبل أ   حال  في -2

ب  المش ل  إال من خالل إدارة المدرس   ب باتا  المدرس . إدارة بعلم وإلن  الدراسي  إال  إلى الصسوف األمر ولي  دخول ويمنع منعا

  لادارةإال بعد اللجوء    ابنه  تجاهالس   حدوث أي مش ل  أو مخ  المحا م القطري  حالال يجو  للطرف الماني اللجوء للشرط  أو   -3

 . المعالج بغرض وامبا  للك خطيا 

الطالب عن الدراس  و   إيقافه أو على اآلخرين يحق للمدرس  في الحاال  التي يش ل وجود الطالب بالمدرس  خطراب على نسس -4

ب  يلت م ولي األمر بالحضور للمدرس  الصطحا  اللجوء  وتحتسظ المدرس  بحقها في    عليه وعلى  مال ه، ب الطالب فوراب حساظا

 للشرط  حال عدم تعاون ولي األمر في ممل هله الحاال . 

  التي تش لها المدرس   تها ويشارك قدر استطاعته في األنشط  والسعاليا  واللجانيتعاون ولي األمر مع المدرس  في تحقيق رسال -5

 األمور.  أولياءواستطالعا    االستبيانال المباشر وتعب   تقديم النص  والمشورة إلدارة المدرس  من خالل التواصب  ويتعهد

لضمان  نظام التح يم    جها  القانوني  والرسمي  أو إلى  إلى ال بشان هلا العقد ال قدر للاا بين الطرفين يجب اللجوء    ينشاأي ن اع   -6

 . وق الطرف الماني، ويضمن حقرسالته  على أداء لطرف األول وبما يساعد ا سير العملي  التعليمي  والتربوي 

 ب . عند تغيير أرقام هواتسه أو بياناته المدون  باستمارة أو عقد تسجيل الطال يلت م الطرف الماني بإبالغ الطرف األول  -7

 .............. هاتف :    ..................................................... يقر الطرف الماني حال غيابه بتسويض السيد    -8

ب التي تتعلق بالطالبه بشنن األمور لينوب عن  ب رسميا  . ، ويعتبر هلا التسويض تسويضا

ب العقد  هلا  ويعتبر  م    2010بتاريخ                رد فيه  وإقراراهما بجميع ما وتم تحرير هلا العقد باتساق الطرفين  • طوال   ساريا

 المدرس ، أو إعادة تسجيله. فنره تسجيل الطالب في 

 
 / ولي األمر  الطرف الثاني                                                   درسةعن الم /الطرف األول 

                                                                               

             

     

 

  

 : ععععععععماالس

 .................... 

 

  يع:ععععععالتوق

 .................... 

 

  :قم الجوالر

 : ععععععععماالس

 .................... 

 

  يع:ععععععالتوق

 .................... 

 

  الوظيفعععععة:

 

   ختم المدرسة: 
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 لثانوية اخلاصة للبننيمدرسة األندلس اإلعدادية 

  سياسة
 لرسوم الدراسيةختفيض ا
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 سياسة ختفيض الرسوم الدراسية 
 

 مقدمة 
 

، ورسةةةةةةةيق لت  ة   2030مؤسةةةةةةةسةةةةةةة   تتبن  رؤية ة        ر ن   طت مدارس األندلس الخاصةةةةةةة     •

 يت  ل املسؤولة  ونصنع املست  ل.ر نتها بتختنج ش اب مؤمن واع متطبر،  

 ت إشةةةتاز وةارل التؤيةا والتؤيةا الؤا  ، و   ع سةةةةاسةةةايها ب ا ا   ل  سةةةةاسةةةة   رؤ ل املدرسةةة    •

 ال سجةل وال  بل.  

 لتسةةةةةةةةةةال  املدرسةةةةةةةةةة  بتب      •
ً
التعاي  االجت اعة  لطالبنا و  ديا املسةةةةةةةةةةاعدل ل ا السةةةةةةةةةةت  ال     ة ا

ا تاا وا لةرحي  رؤي  ا،  أري سةةةاسةة   خاةر التسةة ات  بم لتضةةع املؤاي   والوةةتوو الباجا  ب

التي يتا ب بجبها حسةةةةةةةةةا سسةةةةةةةةة   من رسةةةةةةةةةبم الدراسةةةةةةةةة  ليطالب ال ين  نط   عي ها ا   الوةةةةةةةةةتوو  

 واملؤاي  .

 بيان السياسة: 
 من التسةةةبم الدراسةةةة    م  ون س  اا من التسةةةبم  ي نح الطالب ا

ً
ل ين  نط   عي ها الوةةةتوو  خاةضةةةا

 لت ديت لجن  35ًطالا وتنسةةةةةةةة   ال   ند عن  املسةةةةةةةةت    ع ق ال
ً
 خاةر التسةةةةةةةةبم املوةةةةةةةة ي  من   ل  % و  ا

 املدرس  ل  ا الغتض.

 

 

 جماالت تطبيق السياسة

 
ب با شتوو ال  بل وال سجةل باملدرس ، أو   نط   ا   السةاس    م ع ق الطالب الجد  ال ين است

وال   األع ق،  ليصف  واملت  ؤ ن  املسجي ن  سجل  الطالب  لديها  ال ين  أو  التاس  ن  الطالب  ع ق   نط   

 سيبكة  جسة   أو ال ين عي ها مديبنةات ساب   لي درس .مخالاات 
 

 املعايري التي تراعى عند حتديد نسبة التخفيض:

 س   لؤد  أ تا اا.  مج بع  خل أستل الطالا س •

 وجب  حاالت صحة  م من  أو إعا ات لدى الطالا أو أحد أ تا  االستل.  •

 ظتوز   تن  لدى أستل الطالا.  •

 س األندلس.وجب  أش اء ليطالا ا  مدار  •

 . وإنجاةا ه   ابق الطالا •



 

P a g e  | 220      
 

 

 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 

   إجراءات تنفيذ سياسة ختفيض الرسوم الدراسية
 
 

 أوال: تقديم الطلب:
التاسا ا  االسةةةةةةةةةةةتاا ل من  خاةر التسةةةةةةةةةةةبم الدراسةةةةةةةةةةةة  بطي ه عن  تن     يت دم و   أمت الطالا -

لي ةةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةة  ع ق أن يت   مع الطيةةةةا رؤ ئةةةة  الن ب     لةةةة لةةةة  لةةةةدى األخصةةةةةةةةةةةةةةةا ي االجت ةةةةا      املؤةةةةد 

 املس ندات التالة :
 

 ش ا ل را ا من ج   الؤ ل. -1

 أش ت.  3كوف حساب من ال ن  ملدل  -2

 ع د إيجار الس ن.  -3

 ائن .ش ا ل مديبنة  من الج   الد -4

 ش ا ل ملن يه ه األمت من مدارس األبناء أو الجامؤات.  -5

 لب   األمت وتاق  أ تا  األستل. إ ام  سارن   -6

 

: دراسة احلالة:  ثانيا 
 

 ي االجت ا   بؤ ل  راس  الحال  ليطالا و  ا لي ت ع.ي بم اإلخصا  -

والتأكد  ي بم اإلخصةةةةةةا ي االجت ا   بت ع  راسةةةةةة  الحال  مدعبم  باملسةةةةةة ندات بؤد   صةةةةةة ا   -

 من صحتها إ ق اللجن  ون دَّ   ارنخ ملنا وتها.
 

 :  اختاذ القرار:ثالثا 
 

 لدراسةةةةةةة   جت ع اللجن  ال خا  ال تار ب  بل الطيا و  ديت سسةةةةةةة   الخصةةةةةةةا امل -
ً
سةةةةةةةت    و  ا

 الحال .

 يتخ  ال تار بأسي ة  األصبات ونت ع ليسةد مديت املدرس  العت ا  . -

 بؤد -
ً
 اعت ا   من إ ارل املدرس  وال ي   لب   األمت االعت اض عيةه. يؤتب   تار اللجن  نهائةا

 نةدا لدى يتا إبالغ و   األمت ب تار اللجنة  بؤةد اعت ةا   من مديت املدرسةةةةةةةةةةةة  ون بن ال تار مسةةةةةةةةةةةة -

 و   األمت ليتؤامل مع حسابات املدرس .

   اظ سسخ  من  تار اللجن  ا  ميف الطالا. -
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 مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 
ليل السياسات واللوائح املدرسيةد   نياخلاصة للبن 

 

 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

: سريان القرار:  رابعا 
 

مت الت ةةدم  ليؤةةام األدةةا يلي الحةةا     م ون   لب   األ امل تر من اللجنةة   ةر  يسةةةةةةةةةةةةت  التخا -

 بطيا التخاةر عن دل عام  راس ي جديد.
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:
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 تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسالمية رؤيتنا:

 


