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املوضوع

رقم الصفحة

املقدمة:

أولــت اململكــة العربيـ�ة الســعودية وقيادتهــا الرشــيدة جــل اهتمامهــا بالطفــل حيــث ورد يف رؤيــة « 2030ســيكون هدفنــا أن حيصــل كل طفــل
ســعودي -أينمــا كان -علــى فــرص التعليــم اجليــد وفــق خيــارات متنوعــة ،وســيكون تركزينــا أكــر علــى مراحــل التعليــم املبكــر».
ومــن هنــا ارتــأت وزارة التعليــم ممثلــة بــاإلدارة العامــة للطفولــة املبكــرة ضــرورة توفــر دليــل لقائــدات مــدارس الطفولــة املبكــرة بشــكل
رســي ومهــي ،حيــث يهــدف هــذا الدليــل إىل ترســيخ مبــادئ الشــراكة بــن وزارة التعليــم ومــدارس الطفولــة املبكــرة يف امليــدان التربــوي
ويكــون بمثابــة خارطــة الطريــق ومرجــع أســايس لفهــم السياســات واألنظمــة الــي تدعــم الطفولــة املبكــرة ،وتــأيت احلاجــة امللحــة إىل هــذا
الدليــل؛ ملضاعفــة اجلهــود الداعمــة الفتت ـ�اح مــدارس الطفولــة املبكــرة مــع بدايــة العــام الــدرايس.
كمــا يقــدم هــذا الدليــل إرشــادات ومعلومــات قيمــة حــول النظــام التعليــي يف مــدارس الطفولــة املبكــرة ومعلومــات حــول السياســات
واللــواحئ املنظمــة للعمــل داخــل هــذه املــدارس.
نسأل هللا أن ينفع بمحتوى هذا الدليل وأن حيقق أهدافه املنشودة.
املصطلحات:
ً
يتضمن هذا الدليل عددا من املصطلحات اليت يمكن تعريفها بالشكل التايل:
م

التعريف

املصطلح

1

الوزارة

يقصد بها وزارة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية.

2

مدارس الطفولة املبكرة

يقصد بها مدارس توفر اخلدمات التعليمية لألطفال (من سن  3سنوات وحىت الصف الثالث
االبت�دايئ «بنني وبن�ات»).

3

نماذج مدارس الطفولة
املبكرة

هي نماذج للمباين املدرسية املستهدفة يف التوسع بمرحلة رياض األطفال وإسناد تدريس
الصفوف األولية «بنني» للمعلمات ،وقد تشمل املدارس االبت�دائي�ة كاملة للبن�ات من الصف
األول ابت�دايئ وحىت السادس.

4

الهيكل التنظييم

حيدد اجلهات اليت تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف املدرسة ،وينظم
العالقات داخلها ،وحيدد مهامها ومسؤولياتها وارتب�اطاتها.

5

نماذج اخلرائط التنظيمية

رسم يوضح اجلهات اليت تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف املدرسة،
وينظم العالقات داخلها ،وحيدد مهامها وارتب�اطاتها.

6

الطالب

يقصد بالطالب يف هذا الدليل (األطفال – الطالب – الطالبة).

7

التشكيالت الوظيفية

مجموعة االحتي�اجات الفعلية من الوظائف لإلدارة أو الوحدة اإلدارية.

8

الوصف الوظيفي

بي�ان باملهام والواجبات اليت ينبغي أن تؤدى من قبل الكوادر البشرية يف مدارس الطفولة املبكرة.

9

فريق العمل

مجموعة من التربويني الذين يمتلكون معارف وقدرات ومهارات متكاملة ،ولهم أهداف
مشرتكة ينسقون ويتعاونون فيما بينهم لتحقيقها بكفاءة.

10

املجالس واللجان

مجموعة من املشاركني يتم اختي�ارهم من قبل اإلدارة ألداء مهمة معين�ة.

5
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أهداف الدليل التنظيمي:

يهدف هذا الدليل إىل حتقيق اآليت:
1.1تشكيل بن�اء مؤسيس خلدمات الطفولة املبكرة يتوافق مع احتي�اجات األطفال والعاملني واألسرة واملجتمع.
2.2حتديد االرتب�اطات التنظيمية واملرجعية اإلدارية جلميع العناصر العاملة يف مدارس الطفولة املبكرة.
3.3حتديد وتوزيع املهام واملسؤوليات على جميع العناصر العاملة يف مدارس الطفولة املبكرة.
4.4توضيح وتوثيق واجبات ومسؤوليات جميع العناصر العاملة يف مدارس الطفولة املبكرة.
5.5حتديد العالقات اليت تنظم العمل بني جميع الفئات داخل مدارس الطفولة املبكرة وخارجها.
6.6اإلسهام يف تمكني مدارس الطفولة املبكرة ورفع كفاءة وفاعلية الفئات العاملة فيها.
7.7تعزيز التعاون والشراكة بني منسويب مدارس الطفولة املبكرة واألسرة واملجتمع.
8.8املساهمة يف مواكبة املتغريات واملستجدات املحلية والعاملية يف مدارس الطفولة املبكرة.
9.9تنمية الوعي بأهمية عملية التنظيم اإلداري لدى العناصر العاملة يف مدارس الطفولة املبكرة.

األسس واملنطلقات:
يف إعداد هذا الدليل تم االعتماد على مجموعة من املرتكزات ،وهي:
•النظــام األســايس للحكــم باململكــة والــذي ينــص يف مادتــه الثالثــة عشــر علــى «يهــدف التعليــم إىل غــرس العقيــدة اإلســامية يف نفــوس
النــشء وإكســابهم املعــارف واملهــارات وتهيئتهــم ليكونــوا أعضــاء نافعــن يف بنـ�اء مجتمعهــم محبــن لوطنهــم معتزيــن بت�اريخهــم».
•سياسة التعليم يف اململكة العربي�ة السعودية.
•رؤية اململكة العربي�ة السعودية .2030
•األنظمة والقرارات والتوجيهات السامية املتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية يف اململكة.
•االتفاقيات الدولية اليت وقعتها اململكة يف مجال رعاية وتعليم األطفال.
•أهداف ومهام اإلدارة العامة للطفولة املبكرة.
•السياسات واللواحئ واألدلة املختلفة من قطاعات الوزارة.
•املمارسات والتجارب الناجحة يف امليدان التربوي باململكة العربي�ة السعودية.
•النماذج والتجارب املحلية واإلقليمية والدولية املتمزية يف تنظيم مدارس الطفولة املبكرة.
•األسس العلمية والتربوية لتنظيم مدارس الطفولة املبكرة.
•املبادئ التنظيمية واإلدارية يف عملية بن�اء األدلة.
•التشكيالت املدرسية لعام 1433هـ.
•القرارات املرتيط بمشروع الطفولة املبكرة.
أهداف مدارس الطفولة املبكرة:
•زيادة نسبة االلتحاق يف رياض األطفال.
•ردم الفجوة يف التدريس بني رياض األطفال والصفوف األولية.
•رفع مستوى أداء الطالب يف االختب�ارات الوطني�ة والدولية .
•رفع كفاءة استخدام املباين املدرسية.
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تنظيم اليوم الدراسي يف مدارس الطفولة املبكرة:
أهم الضوابط الواجب توافرها ومراعاتها يف تنظيم اليوم الدرايس يف مدارس الطفولة املبكرة:
•استقاللية الصفوف األولية «بن�ات» عن الصفوف األولية «بنني» يف (الفصول – الفسحة – األنشطة – االصطفاف  -دورات املياه).
•تتحمل قائدة املدرسة مسؤولية تواجد البنني والبن�ات واختالطهم يف مكان واحد خالل اليوم الدرايس يف جميع مرافق املدرسة.
•حتديد املعلمات واإلداريات لكل فئة على حدة (تدريس  -مناوبة  -احتي�اط).
•توحيد دخول وخروج (األطفال  -الطالب) يف مدارس الطفولة املبكرة مع املراحل األخرى؛ للمحافظة على سالمتهم.
•إضافة حصص للمالعب والرتبي�ة البدني�ة.
ً
•إسناد حصص املالعب والرتبي�ة البدني�ة واألنشطة املختلفة للمعلمات األقل نصابا.
•مراعاة أوقات حصص الرتبي�ة البدني�ة للبنني.
•مراعاة زمن احلصة ومرونت�ه يف الصفوف األولية.
اجلدول املقرتح لليوم الدرايس يف مدارس الطفولة املبكرة ()1
احلصة
املرحلة
صفوف
أولية
«بن�ات»
احلصة
املرحلة
صفوف
أولية
«بنني»

احلصة
األوىل
45د

احلصة
الثاني�ة
45د

فسحة
أوىل
20د

احلصة
الثالثة
45د

احلصة
الرابعة
45د

احلصة
اخلامسة
45د

احلصة
السادسة
40د

فسحة
ثاني�ة
15د

احلصة
السابعة
45د

٠٦:45
7:30

7:30
8:15

8:15
8:35

8:35
9:20

9:20
10:05

10:05
10-50

10:50
11:30

11:30
11:45

11:45
12:30

احلصة
األوىل
45د

فسحة
أوىل
20د

احلصة
الثاني�ة
45د

احلصة
الثالثة
40د

احلصة
الرابعة
40د

احلصة
اخلامسة
40د

فسحة
ثاني�ة
15د

احلصة
السادسة
40د

احلصة
السابعة
40

صالة
20د

6:45

7:30

7:50

8:35

9:15

9:55

10:35

10:50

11:30

12:10

7:30

7:50

8:35

9:15

9:55

10:35

10:50

11:30

12:10

12:30

اجلدول املقرتح لليوم الدرايس يف مدارس الطفولة املبكرة ()2
احلصة
املرحلة

أنشطة
املناوبة
الصباحية

الطابور
الصبايح

احللقة

امللعب

الوجبة

األركان

قراءة
جهرية
وأنشطتها

ألعاب
منظمة
(أنشطة
بدني�ة )

اللقاء
األخري

أنشطة
االنتظار

رياض
اطفال

6:15
6:45

6:45
7:00

7:00
7:30

7:30
8:30

8:30
9:00

9:00
10:00

10:00
10:30

10:30
11:00

11:00
11:30

11:30
12:00

صفوف
اولية

املناوبة
الصباحية

الطابور
الصبايح

احلصة
األوىل

احلصة
الثاني�ة

الفسحة

احلصة
الثالثة

احلصة الرابعة

احلصة
اخلامسة

احلصة
السادسة

بن�ات

6:15
6:45

6:45
7:00

7:00
7:45

7:45
8:30

8:30
9:00

9:00
9:45

9:45
10:30

10:30
11:15

11:15
12:00

صفوف
اولية

املناوبة
الصباحية

الطابور
الصبايح

احلصة
األوىل

احلصة
الثاني�ة

احلصة
الثالثة

الفسحة

احلصة الرابعة

احلصة
اخلامسة

احلصة
السادسة

بنني

6:15
6:45

6:45
7:00

7:00
7:45

7:45
8:30

8:30
9:15

9:15
9:45

9:45
10:30

10:30
11:15

11:15
12:00

احلضور واإلنصراف للكادر اإلداري والتعلييم حسب املعمول به يف مدارس التعليم العام.
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املستلزمات التعليمية (املحسوسة ،والتقنية) الواجب توفرها يف البيئة الصفية لفصول الصفوف
األولية ورياض األطفال:
املحسوسة

التقني�ة

رياض األطفال

رياض األطفال

•األركان التعليميــة املعتمــدة يف فصــول ريــاض األطفــال ( 19صنــف –  51قطعــة خاصــة باألثــاث
املعتمــد يف ريــاض األطفــال).
•احتي�اجــات األركان بمــا يتن�اســب مــع كل وحــدة مــن الوحــدات (مالبــس املهــن  -أدوات محــددة -
ألــوان بأنواعهــا  -مالبــس تنكريــة).
•صالة داخلية مجهزة بأجهزة رياضية تن�اسب رياض األطفال والصفوف األولية.
•حديقة ملحقة بكل روضة وأقفاص لعدد من احليوانات األليفة.
•إنشاء مدين�ة الطفل واعتمادها يف كل ملعب بمدارس الطفولة املبكرة.
•غرفة مخصصة للتجارب العلمية واالكتشافات مستقلة عن الفصول.
•مسرح بكامل جتهزياته.
•تفعيل الرحالت وتوفري كافة متطلباتها.
•ألعاب تعليمية.
األركان التعليمية:
•(ركــن القــراءة  -مكتبـ�ة الفصــل  -كتــب وقصــص ملونــة أو تلــون مــن قبــل الطــاب –ألــوان  -أقــام
 مســرح عرائــس شــخصيات وبريــة  -مــرآة  -ســماعات).•ركــن املهــارات (كــور مطاطيــة  -عجائــن صلصــال  -حبــال  -رمــل  -قــص ولصــق  -مكعبــات -
مجســمات احلــروف  -األرقــام  -القطــع املنطقيــة).
•ركــن االبتــكار (الفــك والرتكيــب  -املكعبــات  -الــزل – املتاهــة  -بطاقــات األعــواد -علــب فارغــة
 قصاصــات بالســتيكية – جــوخ  -االعتمــاد علــى النفــس  -موســوعات علميــة  -مجهــر مــزان ذوكفتــن  -مجســم كــرة أرضيــة  -نب�اتــات  -صخــور  -بــذور -أصــداف  -ســاعة رمليــة  -حشــرات -
مــر  -مــزان للطفــل).
•ركن املهن (أدوات املهن املختلفة).
• ركن الفن (ألوان  -فرش دهانات  -قاعدة صلصات  -دهانات  -صحون للدهانات).
•ركن البن�اء (سيارات  -حيوانات  -أشجار  -إشارات  -شخصيات خشبي�ة.
•الركــن اإليهــايم (أواين مصغــرة  -ســجاد  -ســاعة  -غســالة  -ســرير  -مفــرش -ثالجــة  -مغســلة -
فــرن  -مالبــس مــن ثقافــات مختلفــة  -مكنســة  -عالقــة مالبــس  -صناديــق لرتتيــب أدوات األركان).
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•سبورة تفاعلية.
• حاسب آيل للمعلمة
وللطلبة.
• طابعة ملونة.
•ورق طباعة.
• آيب�اد للمجموعات.
•جهاز عرض.
•إنرتنت.

الصفوف األولية

الصفوف األولية

مستلزمات مجموعات التعلم التعاوين (ستاندات ألسماء املجموعات  -بطاقات ألسماء أفراد املجموعة
 قوانني املجموعات باستخدام إشارات ناطقة  -خزانة).وسائل تعزيز للطالب (فردية واجتماعية لتحفزي الطالب وإلدارة الصف).
وسائل تعليمية (قصص مصورة  -بطاقات  -لوحات إرشادية – رمل  -صلصال).
ألعاب إدراكية.
أدوات للرسم.
معمل للقرآن الكريم.
مستلزمات طبي�ة  -حقيب�ة االسعافات األولية.
أدوات مكتبي�ة.
أركان تعليمية ثابت�ة ومتحركة.
مسرح للعرائس.

•سبورة تفاعلية.
•جهاز حاسب آيل محمول
للمعلمة.
•جهاز عرض.
•طابعة ملونة.
• آلة تصوير.
•ورق تصوير.
•أحبار للطابعة وآلة
التصوير.
•الماسح الضويئ.
•إنرتنت.
•آيب�اد وملحقاته.

حقائب مدرسية آمنة ومناسبة ملواصفات اجلودة ومعايري مشروع احلقيب�ة املثالية.

•الماوسات املتعددة.

أفضل األساليب املقترحة يف تقويم التحصيل الدراسي يف مرحلتي رياض األطفال والصفوف
األولية يف مدارس الطفولة املبكرة:
الصف

أسلوب التقويم املقرتح

مقرتحات أخرى

ثاين روضة

•املقابالت الشخصية.
•بطاقات املالحظة خالل فرتات الربنامج.
•املهارات النمائي�ة نهاية كل فصل.
•مهارات برنامج نور نهاية كل وحدة تعليمية.

اعتماد كتاب التهيئ�ة واالستعداد منذ
مستوى ( )3-2روضة ،ويركز على اجلوانب
الكتابي�ة والقرائي�ة.

ثالث روضة

•املقابالت الشخصية.
•بطاقات املالحظة خالل فرتات الربنامج.
•املهارات النمائي�ة نهاية كل فصل.
•مهارات برنامج نور نهاية كل وحدة تعليمية.
•ملف إجناز للطفل (كقياس مؤشر لبعض قدرات ومهارات
الطفل).

تقويم تشخييص يف بداية كل عام درايس لكل
صف وفق استمارة لكل طالب.

أول ابت�دايئ
ثاين ابت�دايئ
ثالث ابت�دايئ

•يطبق مايرد من لواحئ وأنظمة التقويم يف التعليم العام.

9
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البناء التنظيمي ملدارس الطفولة املبكرة:
ً
أوال :نماذج مدارس الطفولة املبكرة
تم التوسع يف مدارس الطفولة املبكرة من خالل  18نموذج موزعة كالتايل:
النماذج فئة (أ) :ضم رياض األطفال مع الصفوف األولية ( بنني -بن�ات) يف املدارس احلكومية:
النموذج

املدرسة املستهدفة

أ1-

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن
حكويم ذي مساحة فناء متوسطة
أو كبرية ،وطاقة استيعابي�ة عالية
لإلضافة.

إضافــة فصــول ريــاض أطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف املبــى ،وكذلــك
إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتــ�دايئ) مــن مدرســة
بنــن قريبـ�ة إىل الفصــول املتاحــة ،دون احلاجــة إىل تأهيــل املدرســة ،واالكتفــاء بتجهــز
الروضــة فقــط.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

أ2-

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن
حكويم ذي مساحة فناء كبرية
وطاقة استيعابي�ة عالية لإلضافة.

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتـ�دايئ) مــن مدرســة بنــن
قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة باملدرســة املســتهدفة ،و كذلــك بنــ�اء فصــول لصفــوف
ريــاض األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفنــاء اخلــاريج أو الســاحات
الفارغــة يف املدرســة .
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

أ3-

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن
حكويم ذي مساحة فناء كبرية
وطاقة استيعابي�ة متوسطة
لإلضافة.

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتـ�دايئ) مــن مدرســة بنــن
قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة باملدرســة املســتهدفة ،وبنــ�اء فصــول لريــاض األطفــال
(املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفنــاء اخلــاريج أو املســاحات الفارغــة يف
املدرســة ،و كذلــك إنشــاء دورات ميــاه.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

أ4-

نموذج ملدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف
مبىن حكويم ذي مساحة فناء
كبرية وطاقة استيعابي�ة متوسطة
لإلضافة.

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتـ�دايئ) مــن مدرســة بنــن
قريب ـ�ة إىل الفصــول املتاحــة باملدرســة املســتهدفة ،وإضافــة فصــول لريــاض األطفــال
(املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفصول/الغــرف املتاحــة حبيــث جتهــز
لتالئمهــم ،و كذلــك إنشــاء إدارة للمدرســة يف الفنــاء أو املســاحات الفارغــة يف املدرســة .
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).
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آلية التوسع

النموذج

املدرسة املستهدفة

آلية التوسع

أ5-

نموذج ملدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف
مبىن حكويم ذي مساحة فناء
صغرية وطاقة استيعابي�ة متوسطة
لإلضافة .

نقــل طالبــات الصفــوف العليــا (الرابــع واخلامــس والســادس ) إىل مدرســة بنــ�ات
قريب ـ�ة ،ثــم إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبت ـ�دايئ) مــن
مدرســة بنــن قريب ـ�ة ،وإضافــة فصــول لريــاض األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى
الثالــث) يف الفصــول /الغــرف املتاحــة املفرغــة دون احلاجــة إىل تأهيــل املبــى واالكتفــاء
بتجهــز احتي�اجــات ريــاض األطفــال.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

أ6-

نموذج ملدرسة بنني ابت�دائي�ة يف
مبىن حكويم ذي مساحة فناء كبرية
وطاقة استيعابي�ة عالية لإلضافة .

أ7-

نقــل الصفــوف العليــا (الرابــع واخلامــس والســادس) بنــن إىل مدرســة قريبـ�ة ،وبقــاء
الصفــوف األوليــة بنــن (األول والثــاين والثالــث االبتـ�دايئ) يف نفس املدرســة (املدرســة
املســتهدفة) ،ثــم إضافــة جميــع الصفــوف االبت�دائيــ�ة (مــن األول إىل الســادس
االبتــ�دايئ) مــن مدرســة بنــ�ات قريبــ�ة ،و كذلــك إضافــة فصــول لريــاض األطفــال
(املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفصــول املتاحــة املفرغــة دون احلاجــة إىل
تأهيــل املبــى واالكتفــاء بتجهــز احتي�اجــات ريــاض األطفــال.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

نقــل الصفــوف العليــا بنــن (الرابــع واخلامــس والســادس) إىل مدرســة بنــن قريب ـ�ة
وبقــاء الصفــوف األوليــة بنــن (األول والثــاين والثالــث االبتــ�دايئ) يف نفــس املدرســة
نموذج ملدرسة بنني ابت�دائي�ة يف مبىن (املدرســة املســتهدفة)  ،ثــم إضافــة (الصفــوف األوليــة – بنــ�ات) (األول والثــاين
حكويم ذي مساحة فناء متوسطة والثالــث االبتــ�دايئ) مــن مدرســة بنــ�ات قريبــ�ة ،و كذلــك إضافــة فصــول لريــاض
األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفصــول املتاحــة املفرغــة دون
وطاقة استيعابي�ة متوسطة
احلاجــة إىل تأهيــل املبــى واالكتفــاء بتجهــز احتي�اجــات ريــاض األطفــال.
لإلضافة.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول البنـ�ات وكذلك
دورات امليــاه ووقت الفســحة).

النماذج فئة (ب) :ضم الصفوف األولية (بنني-بن�ات) بمدارس رياض األطفال:
النموذج

ب1-

املدرسة املستهدفة

آلية التوسع

إنشاء /بن�اء فصول للصفوف األولية (بنني  /بن�ات ) (األول والثاين
نموذج ملدرسة رياض أطفال يف مبىن حكويم ذي
والثالث االبت�دايئ) يف الفناء أو الساحات الفارغة يف املدرسة.
مساحة فناء كبرية وطاقة استيعابي�ة متوسطة
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
لإلضافة.
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة).
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النموذج

آلية التوسع

املدرسة املستهدفة

ب2-

نموذج ملدرسة رياض أطفال يف مبىن حكويم
ذي مساحة فناء متوسطة وطاقة استيعابي�ة
متوسطة لإلضافة.

نقل الصفوف األولية بنني  /بن�ات (األول والثاين والثالث االبت�دايئ) من
املدارس القريب�ة إىل الفصول املتاحة باملدرسة املستهدفة.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

ب3-

نموذج ملدرسة رياض أطفال يف مبىن حكويم
ذي مساحة فناء متوسطة وطاقة استيعابي�ة
متوسطة لإلضافة.

نقل الصف األول االبت�دايئ (بنني  /بن�ات ) من املدارس القريب�ة إىل
الفصول املتاحة باملدرسة املستهدفة.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

النماذج فئة (ج) :إحلاق رياض األطفال بمدارس التعليم العام احلكويم -بن�ات:

النموذج

ج1-

ج2-

املدرسة املستهدفة
مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم ذي
مساحة فناء متوسطة وطاقة استيعابي�ة
عالية.

إضافــة فصــول لريــاض األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث)
يف الفصــول املتاحــة باملدرســة املســتهدفة ،دون احلاجــة إىل تأهيــل املبــى
واالكتفــاء بتجهــز احتي�اجــات ريــاض األطفــال.

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم ذي
مساحة فناء صغرية وطاقة استيعابي�ة
منخفضة .

نقــل طالبــات الصفــوف العليــا ( الرابــع واخلامــس والســادس ) ملدرســة بنـ�ات
قريبــ�ة ،ثــم إضافــة فصــول لريــاض األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى
الثالــث) يف الفصــول املتاحــة املفرغــة دون احلاجــة إىل تأهيــل املبــى واالكتفــاء
بتجهــز احتي�اجــات ريــاض األطفــال.

ج3-

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم
ذي مساحة فناء كبرية وطاقة استيعابي�ة
متوسطة .

ج4-

نموذج ملدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم إضافــة فصــول لريــاض أطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف
الفصــول املتاحــة ،وكذلــك إنشــاء إدارة للمدرســة يف الفنــاء أو املســاحات
ذي مساحة فناء كبرية وطاقة استيعابي�ة
الفارغــة يف املدرســة.
متوسطة.

   

بنـ�اء فصــول لريــاض األطفــال (املســتوى الثــاين واملســتوى الثالــث) يف الفنــاء
أو املســاحات الفارغــة باملدرســة.

   / ١٤٤١/١٤٤٠

  

12

آلية التوسع

النماذج فئة (د) :نماذج الصفوف األولية (بنني-بن�ات):
النموذج

د1-

د2-

املدرسة املستهدفة

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم ذي
مساحة فناء صغرية وطاقة استيعابي�ة
متوسطة.

آلية التوسع

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتــ�دايئ) مــن
مدرســة بنــن قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة يف مدرســة البنــ�ات املســتهدفة.
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

نقــل طالبــات الصفــوف العليــا (الرابــع واخلامــس والســادس) ملدرســة
نموذج ملدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم بن ـ�ات قريب ـ�ة ،ثــم إضافــة (صفــوف أوليــة – بنــن) (األول والثــاين والثالــث
االبتــ�دايئ) مــن مدرســة بنــن قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة املفرغــة .
ذي مساحة فناء صغرية وطاقة استيعابي�ة
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

صغرية.

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتــ�دايئ) مــن
مدرســة بنــن قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة  ،و كذلــك إنشــاء دورات ميــاه .
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

د3-

مدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم ذي
مساحة فناء متوسطة وطاقة استيعابي�ة
متوسطة .

د4-

إضافــة (صفــوف أوليــة  -بنــن) (األول والثــاين والثالــث االبتــ�دايئ) مــن
نموذج ملدرسة بن�ات ابت�دائي�ة يف مبىن حكويم
مدرســة بنــن قريبــ�ة إىل الفصــول املتاحــة باملدرســة املســتهدفة ،و كذلــك
ذي مساحة فناء كبرية وطاقة استيعابي�ة
إنشــاء إدارة للمدرســة يف الفنــاء أو املســاحات الفارغــة يف املدرســة.
صغرية .
( جيــب أن تكــون فصــول الصفــوف األوليــة بنــن منفصلــة عــن فصــول
البنــ�ات وكذلــك دورات امليــاه ووقــت الفســحة)

13
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ثانيًا :الخرائط التنظيمية لنماذج مدارس الطفولة املبكرة:

اخلريطــة التنظيميــة هــي وســيلة للتعبــر عــن اإلطــار العــام للهيــكل التنظيــي ملــدارس الطفولــة املبكــرة ،حيــث توضــح نــوع وطبيعــة
العمــل ،وعــدد املســتويات اإلداريــة فيهــا واالرتبــ�اط التنظيــي ،واملجالــس واللجــان وغريهــا.
اخلريطة التنظيمية ملدارس الطفولة املبكرة:
أ/الخريطة التنظيمية لمدارس الطفولة المبكرة بثلاث وكيالت:

قائدة املدرسة

مجلس املعلمات

السكرتارية

لجنة األمن والسالمة

لجنة املوارد والشراكة
األسرية واملجتمعية

لجنة التوجيه واإلرشاد

لجنة التميز والجودة

وكيلة الشؤون
التعليمية

وكيلة الشؤون
املدرسية

وكيلة شؤون
الطالب

معلمات املواد
الدراسية

خدمات مساندة

القبول والتسجيل

رعاية املوهوبين

مركز مصادر
التعلم

النشاط الطالبي

التربية الخاصة

املعامل
واملختبرات

اإلرشاد الطالبي
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مجلس املدرسة

ب /الخريطة التنظيمية لمدارس الطفولة المبكرة بوكيلتين:

قائدة املدرسة

مجلس املدرسة

مجلس املعلمات

السكرتارية

لجنة األمن والسالمة

لجنة املوارد والشراكة
األسرية واملجتمعية

لجنة التوجيه واإلرشاد

لجنة التميز والجودة

وكيلة الشؤون
التعليمية واملدرسية

وكيلة شؤون
الطالب

الشؤون
التعليمية

القبول والتسجيل

الشؤون
املدرسية

النشاط الطالبي

اإلرشاد الطالبي

15
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ج/الخريطة التنظيمية لمدارس الطفولة المبكرة بوكيلة واحدة:

قائدة املدرسة

مجلس املدرسة

لجنة املوارد والشراكة
األسرية واملجتمعية

مجلس املعلمات

لجنة األمن والسالمة

لجنة التميز والجودة

لجنة التوجيه واإلرشاد

وكيلة املدرسة

الشؤون
التعليمية

   / ١٤٤١/١٤٤٠
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الشؤون
املدرسية

شؤون الطالب

ح/الخريطة التنظيمية لمدارس الطفولة المبكرة بدون وكيلة:

قائدة املدرسة

مجلس املدرسة

لجنة املوارد والشراكة
األسرية واملجتمعية

مجلس املعلمات

لجنة األمن والسالمة

لجنة التميز والجودة

لجنة التوجيه واإلرشاد

الشؤون
التعليمية

الشؤون
املدرسية

شؤون الطالب

مالحظة:
•تكليف القائدة يف مدارس الطفولة املبكرة خيضع للواحئ املنظمة من خالل اللجنة اإلدارية يف إدارة التعليم.
•بنــ ً�اء علــى مــا ورد يف التشــكيالت املدرســية بتحديــد مهــام وكيــات املدرســة حيــث نصــت المــادة اخلامســة والفقــرة الرابعــة منهــا
إذا كانــت املدرســة تســتحق وكيلتــن يكلــف وكيــل الشــئون التعليميــة بالشــئون املدرســية ،يف حــال وجــود وكيــل واحــد فقــط يكلــف
بالشــئون التعليميــة واملدرســية وشــئون الطــاب.

17
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تشكيل الهيئة اإلدارية والتعليمية ملدارس الطفولة املبكرة:

يوضــح اجلــدول أدنــاه تشــكيل الهيئـ�ة اإلداريــة والتعليميــة ملــدارس الطفولــة املبكــرة حســب املعمــول بــه يف مــدارس التعليــم العام واملســتن�د
علــى القــرار الــوزاري رقــم )333( :وتاريــخ1432 /11/19 :هـــ واملعمــول به يف ريــاض األطفال:
الوظيفة
قائدة

عدد الوظائف

مدارس املرحلة االبت�دائي�ة

معلم بنصاب مخفض

 5-1فصول

1

 6فصول فأكرث

عدد الوظائف

مدارس رياض األطفال

1

-

1

 400 – 200طالب/ة

-

 4-3فصول

2

 650 - 401طالب/ة

1

 9-5فصول

3

 651طالب/ة فأكرث

-

-

معلمة لكل
( )25-15طفل

ً
 12-3فصال
 30طفل لكل فصل

1

 250 - 100طالب/ة

-

-

2

 500 - 251طالب/ة

-

-

3

 501طالب/ة فأكرث

-

-

معلم المادة

 10-1فصول

-

-

1

 11فصل فأكرث

-

-

أمين�ة مصادر تعلم

1

 12فصل فأكرث

1

-

رائدة نشاط

1

 300طالب/ة فأكرث

-

-

1

 450 – 50طالب/ة

1

 4-3فصول

2

 700 – 451طالب/ة

2

 9-5فصول

3

 701طالب/ة فأكرث

-

-

مسجلة معلومات

1

 200طالب/ة فأكرث

1

 9-3فصول

سكرترية قائدة املدرسة

1

 550طالب/ة فأكرث

-

-

1

 250طالب فأقل

2

 251طالب فأكرث

1

عاملة لكل فصلني
لعدد  ٦٠فصل

عاملة لكل فصلني

-

1

-

وكيلة

املستوى الثاين روضة

معلمة رياض أطفال

مرشدة طالبي�ة

محضرة مخترب

مساعد إداري

عاملة خدمات

املستوى الثالث روضة

موظفة خدمات
حارس

1

جميع املدارس
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رياض أطفال فقط

املرحلة االبت�دائي�ة

م
1

إذا لم يكتمل تشكيل املدرسة فتكلف إحدى معلمات
املدرسة بإدارة املدرسة بنصاب مخفض.

2

يف حالة استحقاق املدرسة لوكيلة واحدة تتوىل الوكيلة
جميع املهام املوكلة لوكيالت املدرسة (الشؤون التعليمية،
وشؤون الطالب والشؤون املدرسية).

م

رياض األطفال

1

تقوم قائدة الروضة باإلشراف على احلضانة إن وجدت،
ولها تكليف الوكيلة بمتابعة أعمال احلضانة.

2

يف حال عدم وجود قائدة للروضة تكلف إحدى معلمات
الروضة بإدارتها على أن خيصص لها نصاب تعلييم
مخفض.

3

يتم قبول األطفال حسب عدد فصول رياض األطفال
يف مدارس الطفولة املبكرة حبيث تدعم موظفة اخلدمات
املعلمةيف تلك الفصول.

يف حال استحقاق وكيلتني للمدرسة تتوىل األوىل أعمال
 3ومهام الشؤون التعليمية واملدرسية و الوكيلة الثاني�ة تتوىل
أعمال ومهام شؤون الطالب .

4

تكلف القائدة من تراه من إداريات الروضة باألعمال واملهام
املتعلقة بالنوايح اإلدارية والتقني�ة املنظمة للعمل داخل
الروضة.

4

يتم تكليف معلمة بنصاب مخفض للقيام بمهام املرشدة
الطالبي�ة يف املدارس اليت يقل عدد الطالب فيها عن ()100
طالب/ـة.

5

يف حال وجود برنامج الدمج ألطفال الرتبي�ة اخلاصة يف
الروضة تضاف عاملة لكل برنامج.

5

تتوىل وكيلة املدرسة التخطيط للنشاط الطاليب يف حالة عدم
استحقاق املدرسة لرائدة نشاط ،ويف املدارس اليت ال تستحق
وكيلة تتوىل قائدة املدرسة التخطيط للنشاط.

6

موظفة اخلدمات يف مدارس الطفولة الطفولة املبكرة
تساعد معلمة رياض األطفال يف اجلوانب الغري تعليمية.

7

عاملة اخلدمات يف املرحلة اإلبت�دائي�ة حسب املعمول به يف
الدليل التنظييم ملدارس التعليم العام.

تقوم معلمة مادة العلوم بمهمة محضرة املخترب ملدارس
6
املرحلة االبت�دائي�ة.
يف حال عدم استحقاق املدرسة للمساعد اإلداري فتتوىل
 7وكيلة املدرسة مهامها (وكيلة شؤون الطالب ،وكيلة
الشؤون املدرسية).
يف حال استحقاق املدرسة ملساعد إداري واحد يكون
8
مسؤولها املباشر وكيلة شؤون الطالب.
يف حال استحقاق املدرسة ملساعدين إداريني يكون ارتب�اط
 9أحدهما بوكيلة شؤون الطالب واآلخرى بوكيلة الشؤون
املدرسية.
يف حال استحقاق املدرسة لثالثة مساعدين إداريني يكون
 10االرتب�اط املباشرالثنتني منهن بوكيلة شؤون الطالب
واآلخرى بوكيلة الشؤون ملدرسية.
يف حال عدم استحقاق أو توفر مسجلة املعلومات يف
 11املدرسة يتوىل املساعد اإلداري مهام محددة مهمة تسجيل
املعلومات.

19
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املجالس واللجان ذات العالقة بمدارس الطفولة املبكرة:
ً
أوال :مجلس املدرسة:
 1-1هدف المجلس :تنمية العالقة بني املدرسة واملجتمع وتعزيزها بما حيقق رسالة املدرسة ويدعم خططها التطويرية الهادفة؛ لرفع
مستوى جودة العملية التربوية والتعليمية ،ويشجع ويرعى أوجه اإلبداع والتمزي املدريس.
 .2-1تشكيل المجلس:
.أيتكون مجلس املدرسة من :
م

املنصب

املهمة

1

قائدة املدرسة

ً
رئيسا

2

وكيالت املدرسة

نائب الرئيس

3

املرشدة الطالبي�ة

ً
عضوا

4

رائدة النشاط الطاليب

ً
عضوا

5

ثالثة من املعلمات املتمزيات

ً
عضوا

6

املساعد اإلداري

ً
عضوا

7

ثالثة من أولياء األمور

ً
عضوا

8

عضوة من القطاع اخلاص

ً
عضوا

9

ثالثة من طالب املدرسة يدعون عند احلاجة

ً
عضوا

ً
.ب تكون قائدة املدرسة رئيسا للمجلس ويتم اختي�ار نائب الرئيس من بني العضوات على أن تكون مقررة املجلس إحدى املوظفات
باملدرسة.
.جيتــم اختيـ�ار عضــوات املجلــس مــن أوليــاء أمــور (األطفــال  -الطــاب) واملعلمــات بنـ ً�اء علــى اجتمــاع عــام تنظمــه املدرســة كل عامــن،
وحبضــور أوليــاء أمــور (األطفــال -الطــاب) ومعلمــات املدرســة يف بدايــة العــام الــدرايس.
ً
.د تصدر قائدة املدرسة قرارا بتشكيل املجلس .
 3-1مهام مجلس المدرسة :

2

دراسة احتي�اجات املدرسة من األثاث والتجهزيات والوسائل واملرافق ،وحبث آليات توفريها.

3

االطالع على نت�اجئ التقويم ومناقشتها وتقديم التوصيات التحسيني�ة لها.
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1

دراسة ومراجعة خطة املدرسة وتقويم نت�اجئها.

4

ً
اعتماد املشاركة يف إقامة الربامج واألنشطة اليت تدعم العملية التربوية والتعليمية يف املدرسة وفقا لألنظمة والتعليمات.

5

املشاركة يف رعاية سلوك (األطفال  -الطالب) يف املدرسة ،وحبث الظواهر السلوكية وتقديم املقرتحات لعالجها.

6

دراسة اجتاهات (أولياء األمور  -الطالب) حنو املدرسة؛ للتحسني وللتطوير.

7

دعم اللجان املدرسية بالتوصيات واالقرتاحات واملبادرات الهادفة إىل تطوير العمل التربوي والتعلييم وحتسني البيئ�ة املدرسية.

٨

املشاركة يف بن�اء سياسات املدرسة وإجراءاتها الرامية؛ لتجويد العملية التعليمية.

٩

تنمية شأن املدرسة يف املجتمع وتقوية مكانتها التربوية والثقافية واالجتماعية.

١٠

تعزيز مشاركة أولياء األمور يف حل مشكالت الطالب بمختلف وسائل االتصال احلديث�ة ،وتأسيس قنوات اتصال فاعلة مع
العاملني يف املدرسة والطالب وأولياء األمور واملجتمع املحلي.

١١

املوافقة على تسمية بعض مرافق املدرسة بأسماء أصحاب اإلجنازات من منسويب املدرسة أو من شهداء الواجب الوطين أو من
أولياء األمور أو من رجال وسيدات األعمال ممن تكفل بإنشاء أو رعاية بعض املرافق يف املدرسة بالتنسيق مع القسم الهنديس يف
إدارة التعليم .

١٢

دراسة ما يرد إىل املجلس من مالحظات وقضايا واقرتاحات واختاذ االجراءات الالزمة ،وتقديم التوصيات املتعلقة بشأنها.

١٣

دمج املجالس واللجان املدرسية  -عند احلاجة  -الواردة يف الدليل التنظييم ملدارس التعليم العام والدليل التنظييم للحضانات
ورياض األطفال  -عدا مجلس املدرسة وجلنة التوجيه واإلرشاد  -وبما ال يؤثر على مهامها وختتص باملدارس اليت يكون عدد
ً
املعلمات فيها خمسة عشر معلما فأقل .

١٤

مخاطبة إدارة التعليم  /مكتب التعليم بشأن العوائق اليت جيد املجلس صعوبة يف معاجلتها .

١٥

ً
إعداد التقارير والنشرات الدورية عن إجناز وفعاليات مجلس املدرسة مدعما بالوثائق ،وتقديمها إلدارة املدرسة؛ لرفعها للجهة
املختصة.

21
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.4-1اجتماعات المجلس :

1

يعقــد مجلــس املدرســة اجتماعاتــه بدعــوة مــن رئيســته مــرة علــى األقــل كل فصــل درايس ،ولرئيســة املجلــس أن تدعــو الجتمــاع
طــارئ عنــد احلاجــة.

2

ً
لرئيسة املجلس دعوة من تراه مناسبا من غري العضوات للمشاركة يف مناقشة املوضوعات املطروحة اليت حيتاج إليها فيها.

3

تقوم رئيسة املجلس بتمثي�ل املجلس لدى اجلهات ذات العالقة ،وتعتمد محاضر االجتماعات وتت�ابع تنفيذ قرارات املجلس.

4

تقــوم مقــررة املجلــس بالتحضــر لالجتماعــات وجمــع اآلراء واملقرتحــات املقدمــة للمجلــس ،وحتديــد املوضوعــات املــراد طرحهــا
للنقــاش ،وإعــداد جــدول األعمــال وتدويــن املحاضــر ،ومتابعــة إنهــاء إجراءاتهــا بالتنســيق مــع رئيــس املجلــس.

ً
ثاني�ا :مجلس املعلمات:
 .1-2هدف المجلس :تعزيزالعالقات املهني�ة واالجتماعية للمعلمات ودراسة املعوقات واملشكالت اليت تواجههن يف املدرسة واختاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها؛ لالرتقاء بمستوى العملية التربوية والتعليمية.
 .2-2تشكيل المجلس :
.أ يتكون مجلس املعلمات من :
م

املنصب

1

قائدة املدرسة

2

وكيلة املدرسة للشؤون التعليمية

3

جميع املعلمات

املهمة
ً
رئيسا
ً
نائب�ا للرئيس
ً
عضوات واحداهن مقررا

ً
.ب تصدر قائدة املدرسة قرارا بتشكيل املجلس.
 .3-2مهام المجلس :

2

وضع آلية لتطبيق األنظمة والتعليمات والتعاميم الواردة من جهات االختصاص ومناقشتها.

3

دراســة مــا يــرد للمدرســة مــن مالحظــات وتوجيهــات واقرتاحــات مــن املشــرفات التربويــات والزائــرات وأوليــاء أمــور (األطفــال
-الطــاب) وغريهــم ،واختــاذ اإلجــراءات املناســبة جتاههــا.
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1

مناقشــة الوضــع التربــوي والتحصيلــي يف املدرســة مــع الرتكــز علــى أداء املعلمــات وحتصيــل الطــاب وســلوكهم ،واختــاذ اإلجراءات
التربويــة املناســبة حيالها.

4

ً
حتليــل ودراســة نتــ�اجئ تقويــم الطــاب واالســتفادة منهــا يف تطويــر املمارســات املالئمــة نمائيــ�ا وطرائــق التدريــس وأســاليب
التقويــم والتوجيــه الفعــال للســلوك.

5

مناقشــة مالحظــات املعلمــات واقرتاحاتهــن ذات العالقــة باخلطــط الدراســية ،واملقــررات ،وتوحيــد رؤيــة املدرســة بشــأنها
ورفعهــا إىل اجلهــة املختصــة.

6

حصر املعوقات واملشكالت اليت تواجه املعلمات يف املدرسة ودراستها وتقديم احللول والتوصيات الالزمة لعالجها.

٧

تب�ادل اخلربات والتجارب بني عضوات املجلس واستعراض اجلهود الذاتي�ة لكل عضوة.

٨
٩

اقــراح وســائل التعلــم الــذايت وصقــل اخلــرات ومتابعــة املســتجدات التعليميــة وتوفريهــا للمعلمــات بمــا يضمــن تطويــر الكفايات
لديهم ومســايرة املســتجدات.
متابعة تنفيذ توصيات املجلس يف حدود اختصاصات املدرسة.

 .4-2اجتماعات المجلس :
يعقد املجلس اجتماعاته بن�اء على دعوة رئيسه على النحو اآليت :
1

اجتماع حتضريي قبل بداية الدراسة.

2

اجتماعات دورية ال تقل عن اجتماعني يف كل فصل درايس.

3

اجتماع ختايم بعد اختب�ارات الفصل الدرايس الثاين مباشرة.

4

حيق لقائدة املدرسة دعوة املجلس إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجة.

5

لرئيسة املجلس دعوة من تراه من غري األعضاء للمشاركة يف مناقشة أي من املوضوعات اليت حيتاج إليها فيها.

ً
ثالثا :جلنة املوارد والشراكة األسرية واملجتمعية:
 .1-3هدف اللجنة :تنظيم املوارد المالية للمدرسة وعمليات صرفها وتشجيع وتنمية العمل التطوعي واملسؤولية االجتماعية ملنسويب
املدرسة ،واملشاركة يف تعزيز التعاون والتكامل مع املجتمع بما يساهم يف حتسني البيئ�ة املدرسية ودعم تشجيع منسوبيها.
 .2-3تشكيل اللجنة:
.أتتكون جلنة املوارد والشراكة األسرية واملجتمعية من :
م

املنصب

1

قائدة املدرسة

2

وكيالت املدرسة

3

رائدة النشاط الطاليب

4

املرشدة الطالبي�ة

5

ثالثة من املعلمات املتمزييات

املهمة
ً
رئيسا

ً
ً
أعضاء ويكون أحداهن أمين�ا ومقررا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

23

   

   / ١٤٤١/١٤٤٠

  

23

م

املنصب

6

املساعدة اإلدارية

7

ثالثة من أولياء أمور (األطفال -الطالب)

8

عضوة من القطاع اخلاص

9

عضوة من املجتمع املحلي

املهمة
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

					
ً
.ب تصدر قائدة املدرسة قرارا بتشكيل اللجنة.
.ج تتوىل أمين�ة ومقرر اللجنة تنسيق أعمال اللجنة.
 .3-3مهام اللجنة:
1

التخطيط والتنسيق للممارسات يف مجاالت الشراكة واملوارد.

2

توثيق العالقة بني املدرسة واألسرة من خالل عقد اجتماعات دورية بني أولياء األمور ومنسويب املدرسة.

3

توثيق العالقة بني املدرسة واجلهات احلكومية واألهلية؛ إلجياد فرص التكامل والتعاون املشرتك ،لتطوير الربامج واملشروعات
املدرسية.

4

دراسة احتي�اجات األسرة واملجتمع املحلي املحيط باملدرسة ،والعمل على املساهمة يف تلبيتها.

5

عقد ندوات وبرامج تربوية وتدريبي�ة ملنسويب املدرسة وأولياء األمور على ممارسة العمل التطوعي واملشاركة املجتمعية.

6

إعداد تقارير دورية عن برامج وأنشطة الشراكة املجتمعية اليت تم تنفيذها ورفعها إىل إدارة التعليم (مكتب التعليم).

7

املشاركة مع مجلس املدرسة يف تقييم املمارسات احلالية للشراكة األسرية واملجتمعية.

8

دراسة عقد شراكات مع القطاعني احلكويم واخلاص فيما خيدم برامج املدرسة ورعايتها بما ينسجم مع األهداف التربوية ،وأن
تكون الرعاية وفق األنظمة واللواحئ والتعليمات الرسمية.

9

دراسة التعاقد مع املؤسسات املختصة أو العمالة النظامية إلجراء عمليات النظافة والصيانة الطارئة وفق املزياني�ة املخصصة.

10

بن�اء الشراكة مع القطاع اخلاص لدعم أوجه اإلبداع والتمزي ورعاية املسابقات واالحتفاالت واإلجنازات واالحتفاء بها ،وتقديمها
للمجلس املدريس.

11

التنسيق مع اإلدارة المالية بإدارة التعليم يف إجراءات صرف املبالغ املخصصة.

12

إعداد برنامج زمين للصرف من املزياني�ة التقديرية.
ً
قيد إيرادات ومصروفات اللجنة وتدوينها يف السجالت املخصصة وفقا للتعليمات املنظمة لذلك.
ً
اعتماد وصرف األموال الواردة من املزياني�ة التشغيلية وإيرادات املقصف املدريس وفقا لألوعية املحددة لذلك.

13
14
16

حصر وقيد التربعات وصرفها وفق البنود املحددة.
ً
العمل على إجياد موارد مالية إضافية تساعد املدرسة يف حتقيق أهدافها وفقا لألنظمة والتعليمات.

15
17

املساهمة يف دعم وتشجيع املتميزين من منسويب املدرسة من الهيئ�ة التعليمية واإلدارية والطالبي�ة.

18

مراقبة الصرف وإعداد وحفظ جميع املستن�دات والوثائق اخلاصة باملزياني�ة التشغيلية وأي موارد مالية أخرى.
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 .4-3اجتماعات اللجنة:
1

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على األقل يف كل فصل درايس.

2

لقائدة املدرسة دعوة اللجنة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجة.

3

توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية وتدون يف سجل خاص متضمن املناقشات والتوصيات والقرارات.

4

يتم اختاذ القرار يف أي موضوع يطرح للنقاش من خالل التصويت باألغلبي�ة ،وعند تساوي األصوات يرجح الطرف الذي فيه
رئيسة اللجنة.

ً
رابعا :جلنة التوجيه واإلرشاد:
 .1-4هدف اللجنة:
التخطيــط لربامــج التوجيــه واإلرشــاد ومتابعتهــا وتنفيذهــا وتقويمهــا واقــراح الربامــج الــي تتن�اســب مــع إمكاني ـ�ات وحاجــات مدرســة
الطفولــة املبكــرة.
.2-4تشكيل اللجنة:
.أتتكون جلنة التوجيه واإلرشاد من :
م

املنصب

1

قائدة املدرسة

2

وكيالت املدرسة

3

املرشدة الطالبي�ة

4

ثالثة من املعلمات املتمزيات

املهمة
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

ً
.ب يشارك يف اجتماع اللجنة وفقا ملرئي�ات عضوات اللجنة من يستدعي حضوره لتقديم املساعدة الالزمة دون التصويت على قرارات
اللجنة ،مثل (:معلمة الصف ،معلمة المادة ،معلمة الرتبي�ة اخلاصة ،معلمة املوهوبني ،رائدة النشاط ،أولياء أمور الطالب).
ً
.جتصدر قائدة املدرسة قرارا بتشكيل اللجنة.
 .3-4مهام اللجنة:
1
2

متابعة برامج التوجيه واإلرشاد الوزارية ،وتنفيذ فعاليتها يف األسابيع املحددة ،ورفع التقارير اخلاصة بها.
ً
توزيــع (األطفــال  -الطــاب) علــى الفصــول حســبما تــراه اللجنــة مــع بدايــة العــام الــدرايس وفقــا للفــروق الفرديــة بينهــم،
ومتابعتهــا وتقويمهــا.

3

املشاركة يف تنفيذ وتقويم برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد.

4

تفعيل وتطبيق قواعد تنظيم السلوك واملواظبة على طلبة املدرسة .
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5

ً
متابعــة املســتوى التحصيلــي للطــاب وحتســن مســتوياتهم التحصيليــة وخاصــة املعيديــن واملتأخريــن دراســيا وذوي الظــروف
اخلاصــة الماديــة واالجتماعيــة والنفســية.

6

دراســة نــواجت تعلــم (األطفــال  -الطــاب) للعــام الــدرايس الســابق مــن جميــع اجلوانــب ،واقــراح الربامــج واخلدمــات اإلرشــادية
املناســبة.

7

إعداد معايري منح احلوافز للطالب وختصيص مزياني�ة لذلك وفق اخلطة التشغيلية.

8
9
10
11
12

دراســة أســباب املشــاكل النمائي ـ�ة و التأخــر الــدرايس وتصميــم الربامــج العالجيــة املالئمــة بمشــاركة املعلمــات وأوليــاء أمــور (
األطفــال – الطــاب ).
اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التربوية واإلرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف وعالج الضعف لدى الطالب يف اكتساب
املهارات األساسية.
حصر الظواهر السلوكية اليت حتدث من (األطفال – الطالب) ودراسة أسبابها ودوافعها ،وتقديم املقرتحات لعالجها.
اعتمــاد قبــول الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط القبــول والتســجيل ممــن هــم خــارج نطــاق املدرســة اجلغــرايف بمــا اليؤثــر
ً
علــى زيــادة مزياني ـ�ة املدرســة أو عــدد الطــاب يف الفصــول حســب مســاحتها وفــق النســب املحــددة رســميا.
ً
تنظيم ورعاية مجالس احلوار الطالبي�ة وتقديم الدعم لها ومتابعة أعمالها وفقا للتنظيمات والتعليمات املعتمدة .

13

دراسة التوصيات الواردة من مجالس احلوار الطالبي�ة وعرضها على األطراف املعني�ة يف املدرسة؛ الختاذ اإلجراءات الالزمة من
قبل إدارة املدرسة .

14

اقرتاح احللول ومعاجلة املشكالت على مستوى املدرسة .

15

املصادقــة علــى التقاريــر الفصليــة عــن أعمــال التوجيــه واإلرشــاد وأعمــال اللجنــة يف نهايــة كل فصــل درايس واعتمادهــا مــن قائــدة
املدرســة ورفعهــا إلدارة قســم التوجيــه واإلرشــاد بــإدارة التعليــم /مكتــب التعليــم .

16
17

دراسة البيئ�ة املدرسية واقرتاح ما يمكن األخذ به؛ لتهيئتها لتكون بيئ�ة تربوية مناسبة .
ً
متابعــة حالــة الطالب/ـــة الــذي بقــي يف صفــه عامــا آخــر بســبب عــدم تمكنــه مــن حتقيــق مهــارات احلــد األدىن أو انتقــل إىل الصــف
الــذي يليــه ولديــه مهــارات حتتــاج إىل متابعــة.

18

اختاذ القرار املناسب بشأن الطالب الذين لم يتمكنوا من حتقيق مهارات احلد األدىن.
ً
اختــاذ القراراملناســب بشــأن حــاالت التأخــر الــدرايس الــي لــم تبـ ِ�د جتاوبــا مــع الربامــج العالجيــة املقدمــة داخــل الصــف أو خارجــه،
وحتويلــه إىل الربامــج املســاندة بعــد إشــعار ويل األمــر بذلــك.

20

إعداد وتوثيق تقارير دورية عن نشاطات اللجنة ومعوقات األداء فيها.

19

.4-4اجتماعات اللجنة :

2

لقائدة املدرسة دعوة اللجنة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجة.

3

توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية وتدون يف سجل خاص متضمن املناقشات والتوصيات والقرارات.
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1

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري يف كل فصل درايس بما ال يقل عن اجتماعني .

ً
خامسا :جلنة األمن والسالمة:
 .1-5هدف اللجنة:
املحافظة على أمن وسالمة (األطفال والطالب) ومنسوبات املدرسة ،وتوعيتهن وتعريفهن بالواجبات واألعمال الوقائي�ة املرتتب�ة عليهن
يف حاالت الطوارئ ،وتدريبهن على أعمال الدفاع املدين؛ إلمكاني�ة االستفادة منهن عند احلاجة.
 .2-5تشكيل اللجنة:
.أتتكون جلنة األمن والسالمة من :
م

املنصب

املهمة

1

قائدة املدرسة

ً
رئيسا

2

وكيلة الشؤون املدرسية

ً
عضوا

3

املرشدة الطالبي�ة

ً
عضوا

4

رائدة النشاط الطاليب

ً
عضوا

5

أمين�ة مصادر التعلم

ً
عضوا

6

محضرة مخترب

ً
عضوا

7

معلمة متمزية

ً
عضوا

8

منسقة األمن والسالمة

ً
ً
عضوا ومقررا

ً
.بحتدد رئيسة اللجنة أحد عضواتها مقررا للجنة.
 .3-5مهام اللجنة:
1

تشكيل جلنة السالمة والطوارئ يف املنشأة التعليمية كما ورد يف دليل عمليات اإلخالء يف املنشآت التعليمية.

2

إعداد الربامج املتعلقة بعمليات اإلخالء واألمن والسالمة للحاالت الطارئة.

3

متابعة وتقويم صحة إجراءات األمن والسالمة يف املدرسة من خالل االستمارات واألدوات املعدة لذلك.

4

حتديد احتي�اجات املدرسة من أدوات وأجهزة األمن والسالمة.

5

التنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املختصــة يف توعيــة وتدريــب وعقــد ورش عمــل ملنســوبات املدرســة بإجــراءات األمــن والســامة،
وتعريفهــن بوســائل الوقايــة الواجــب اختاذهــا.

6

تدريب منسوبات املدرسة على خطة اإلخالء يف احلاالت الطارئة وفق توجيهات اجلهة املختصة.

7

اإلشراف على إجراء اإلسعافات األولية الالزمة يف حاالت اإلصابات قبل وصول املختصني.

8

التأكــد مــن تطبيــق شــروط وقواعــد الســامة الكفيلــة حبمايــة (األطفــال – الطــاب) ومنســوبات املدرســة خــال تنفيــذ األعمال
داخــل وخارج املدرســة.

27
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 .4-5اجتماعات اللجنة:
1

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري يف كل فصل درايس بما ال يقل عن اجتماعني .

2

لرئيسة اللجنة دعوة اللجنة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجة.

3

توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية وتدون يف سجل خاص متضمن املناقشات والتوصيات والقرارات.

ً
سادسا  :جلنة التمزي واجلودة:
 .1-6هدف اللجنة:
جتويد العمليات التربوية والتعليمية والتنظيمية يف املدرسة بهدف االرتقاء بكفاءة األداء املؤسيس للمدرسة.
 .2-6تشكيل اللجنة:
.أتتكون جلنة التمزي واجلودة من :
م

املنصب

املهمة

1

قائدة املدرسة

ً
رئيسا

2

وكيلة الشؤون التعليمية

ً
نائب�ا للرئيس

4

وكيلة الشؤون املدرسية

ً
عضوا

5

املرشدة الطالبي�ة

ً
عضوا

6

خمس من املعلمات املتمزيات

أعضاء

7

رائدة النشاط الطاليب

ً
عضوا

8

أمين�ة مركز مصادر التعلم

ً
عضوا

9

معلمة الرتبي�ة اخلاصة

ً
عضوا

10

املساعدة اإلدارية

ً
عضوا

ً
.بتصدر قائدة املدرسة قرارا بتشكيل اللجنة.

  

28
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 .3-6مهام اللجنة:
1

إعداد خطة املدرسة ومتابعة تنفيذها وتقويمها.

2

دعم حتول املدرسة إىل مؤسسة متعلمة ،وتطوير اسرتاتيجيات وآليات تعزيز مفهوم املجتمعات التعلمية.

3

حتديد املوضوعات والقضايا الرئيسة يف التدريس؛ لتطويرها على مستوى التخصص أو الصف أو املدرسة.

4

ً ً
ً
تقديم الدعم للهيئ�ة التعليمية واإلدارية مهني�ا وتربويا وفقا للخطة.

5

إعداد الربامج لرعاية املعلمات املستجدات يف املدرسة وتقديم الدعم الفين الالزم لهن.

٦

ً
دراســة نقــل متكــرري الغيــاب مــن املعلمــات واإلداريــات إىل مدرســة أخــرى إذا جتــاوز الغيــاب  15يومــا خــال العــام الــدرايس بــدون
ُ
عــذر ولــم تـ ِـد العقوبــات اإلداريــة وتكــون املوافقــة باألغلبيـ�ة والرفــع بالتوصيــة جلهــة االختصــاص.

٧

تفعيل مجتمعات التعلم بني منسوبات املدرسة من خالل عقد الربامج والورش التدريبي�ة وتب�ادل الزيارات.

٨

دراسة إمكاني�ة منح حوافز للمتميزين من الهيئ�ة التعليمية واإلدارية واملوافقة على ختصيص حوافز من موارد املدرسة.

٩

املشاركة يف بن�اء قدرات منسوبات املدرسة ،ونشر ثقافة اجلودة فيها.

١٠

ً
ترشيح منسوبات املدرسة جلوائز التمزي على املستوى املحلي واإلقلييم والعاليم وفقا للمعايري املعتمدة.

١١

إعداد وتطوير معايري الرتشيح والتقويم املتعلقة جبوائز التمزي والتحفزي على مستوى املدرسة.

١٢

إدارة واعتماد عمليات التقويم الذايت والتدقيق الداخلي يف املدرسة وفق معايري التقويم.

١٣

إدارة عمليــة قيــاس رضــا املســتفيدين مــن اخلدمــات التربويــة يف املدرســة مــن خــال إعــداد االســتطالعات ،وحتليــل النتــ�اجئ
ومتابعــة وضــع التوصيــات التحســيني�ة ومســتوى تنفيذهــا .

١٤

وضع وتطبيق أهداف وإجراءات مراقبة جودة العمليات واملخرجات يف املدرسة.

١٥

دراسة تقارير تقويم األداء املؤسيس وحتليلها واستثمار نت�اجئها يف التخطيط؛ لتحسني وتطوير األداء املدريس .

١٦

تقديم الدعم الكامل املتعلق باالختب�ارات اليت تنفذ من قبل مقيم خاريج .

 .4-6اجتماعات اللجنة:
1

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري خالل العام الدرايس على أن ال يقل عن اجتماع واحد يف الشهر.

2

لقائدة املدرسة دعوة اللجنة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجة .

3

توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر تدون يف سجل خاص متضمن التوصيات ومتابعة القرارات .

4

يتــم اختــاذ التوصيــة يف أي موضــوع يطــرح للنقــاش مــن خــال التصويــت باألغلبي ـ�ة ،وعنــد تســاوي األصــوات يغلــب الطــرف
الــذي فيــه رئيســة اللجنــه.

29
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الوصف الوظيفي لوظائف مدارس الطفولة املبكرة:
املسىم الوظيفي
االرتب�اط التنظييم:

قائدة املدرسة
إدارة التعليم  /مكتب التعليم

املسؤول املبـاشر:

قائد إدارة التعليم  /قائدة مكتب التعليم

املسؤولون جتاهه:

جميع منسوبات املدرسة
ً
ً
قيادة املدرسة تربويا وتعليميا؛ لتحقيق األهداف املنشودة

الهدف العام من الوظيفة:
الواجبات:

1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2دعم الربامج واألنشطة اليت تعمل على االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن ملنسوبات املدرسة واإلشراف عليها.
3.3اإلشراف على إعداد اخلطة العامة للمدرسة.
4.4متابعة إعداد اجلداول املدرسية والتأكد من مراعاة العدل بما حيقق املصلحة التعليمية بني جميع منسوبات املدرسة.
5.5قيادة عمليات التعليم والتعلم يف املدرسة.
6.6تشــكيل املجالــس واللجــان املدرســية وفــرق العمــل ،وتوزيــع املهــام علــى جميــع املوظفــات يف املدرســة يف بدايــة العــام الــدرايس ،وذلــك مــن خــال
إصــدار التكاليــف الالزمــة للقيــام بمهامهــن وفــق هــذا الدليــل والدليــل اإلجــرايئ ملــدارس التعليــم العــام .
7.7متابعة املزياني�ة التشغيلية للمدرسة مع اجلهة املعني�ة يف إدارة التعليم أو مكتب التعليم .
8.8اإلشراف على جتهزي وتنظيم وتهيئ�ة مرافق املدرسة والتأكد منها ومتابعتها ،وإعداد التقارير الالزمة بشأنها .
9.9حتديــد احتي�اجــات املدرســة مــن الهيئــ�ة التعليميــة واإلداريــة ومتابعــة تأمينهــا مــع اجلهــات املختصــة ،وإجــراء املفاضلــة بــن العامــات يف
املدرســة وحتديــد الزائــد منهــن.
1010متابعة أداء أعمال الهيئ�ة التعليمية واإلدارية من خالل زيارتهم يف الفصول واالطالع على أعمالهن ونشاطاتهن ومشاركاتهن.
1111متابعــة ودعــم املعلمــة اجلديــدة وتزويدهــا جبميــع املتطلبــات الالزمــة ألداء عملهــا ،ومتابعــة إجنــاز املعلمــات لتدريــس جميــع املــواد الدراســية وفق
عناصــر املقرر األســبوعية والشــهرية.
1212املشــاركة يف بن ـ�اء قــدرات منســوبات املدرســة وحتديــد الربامــج التدريبي ـ�ة ووضــع اخلطــط الالزمــة لتدريبهــن خــال العــام الــدرايس ،وتفعيــل
مفهــوم مجتمعــات التعلــم املهــي فيهــا .
1313تكليــف وكيــات املدرســة بمهامهــن ملــدة عامــن يف حــال اســتحقاق املدرســة ألكــر مــن وكيلــة ،وتكــون عمليــة تكليفهــن بعــد العامــن بمهــام
ً
ً
وكيلــة لــم تكلــف بهــا ســابقا وفقــا للدليــل التنظيــي ،وذلــك لرفــع مســتوى كفاءتهــن وخرباتهــن ،وإجــراء مفاضلــة بــن وكيــات املدرســة؛
ً
لإلشــراف علــى برامــج الرتبيـ�ة اخلاصــة (الشــؤون التعليميــة) وفقــا للضوابــط واملعايــر املعتمــدة يف تنظيــم جلنــة القيــادات املدرســية مــع مراعــاة
عــدم بقــاء الوكيلــة املكلفــة بهــا أكــر مــن عامــن دراســيني.
1414تكليف املساعدات اإلداريات باملشاركة بأعمال املناوبة مع املعلمات.
1515تقــوم قائــدة املدرســة بإصــدار تكليــف داخلــي يف املــدارس الــي ال يتوفــر بهــا وكيلــة وفــق التشــكيالت املدرســية املعتمــدة يتضمــن ختفيــض نصاب
أحــد املعلمــات للقيــام بمهــام وكيلــة املدرســة.
1616التنسيق والتعاون مع املشرفات التربويات وغريهم ممن تقتيض طبيعة عملهم زيارة املدرسة .
1717تزويــد واطــاع مجلــس املدرســة ومنســوبات املدرســة علــى التعاميــم واللــواحئ واألنظمــة الصــادرة مــن جهــات االختصــاص وحبثهــا معهــن
لتوضيــح مضامينهــا والعمــل بموجبهــا.
1818التعاقد مع املؤسسات املختصة إلجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق املزياني�ة املخصصة.
1919متابعة إعداد التقرير السنوي إلجنازات املدرسة ونشاطاتها ومقرتحات التحسني ،وتقديمها للجهات املعني�ة يف إدارة التعليم.
2020املشاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب اليت حتددها جهات االختصاص .
2121دراســة ومراجعــة االتفاقيــات مــع اجلهــات احلكوميــة واألهليــة املرخصــة قبــل اعتمادهــا والــي تســهم يف إجنــاز قائــدة املدرســة ألعمــال املدرســة
وحتقيــق أهدافهــا.
ً
2222متابعــة صــرف مكافــآت وإعانــات الطــاب ،وعمليــات الصــرف مــن بنــود املزيانيـ�ة التشــغيلية والتأكــد مــن توثيقهــا وتســجيلها وفقــا للتعليمــات
املعتمــدة ،وإعــداد التقاريــر الالزمــة بهــذا الشــأن ،وتقديمهــا للجهــات املعنيـ�ة يف إدارة التعليــم أو مكتــب التعليــم.
2323اإلشــراف علــى نظافــة وصيانــة املبــى املــدريس ،ومتابعــة مقصــف املدرســة والتأكــد مــن تطبيــق الشــروط املنظمــة لتشــغيله ،وتوفــر الشــروط
الصحيــة فيمــا يقــدم للطــاب.
2424اإلشراف على برنامج االصطفاف الصبايح وتوجيه العمل اليويم والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته .
2525التأكد من إعداد وجتهزي امللفات والسجالت املتعلقة بعمل املدرسة.
2626معاجلة العجز الطارئ من داخل املدرسة وفق التعليمات املعتمدة.
2727القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
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العالقات الوظيفية:
•داخلية :جميع املوظفات باملدرسة.
•خارجية :مكتب التعليم ،إدارة التعليم ،املؤسسات والدوائر احلكومية.
مواصفات شاغلي الوظيفة
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس
اخلربات العملية :وفق ضوابط تعيني شاغلي الوظائف التعليمية:
أربع سنوات يف التدريس وال يقل عن سنتني منها يف عمل وكيل مدرسة.
املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•اإللمام بكيفية حتقيق األهداف وتنفيذ املناهج.
•املعرفة باالجتاهات احلديث�ة بنظريات التعليم والتعلم.
•املعرفة باالجتاهات احلديث�ة لإلدارة املدرسية.
•اإللمام برؤية واسرتاتيجية التعليم العام.

•املعرفة التامة بأساليب وطرق الشراكة األسرية واملجتمعية.
•اإللمام بالنوايح المالية واإلدارية.
•املعرفة بمفاهيم شبكات ومجتمعات التعلم.
•املعرفة بتقويم التدريس وتطويره.
•املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية.
•املعرفة باالجتاهات احلديث�ة يف القيادة املدرسية.

املهارات والقدرات:
•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج واختاذ القرارات.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.

•إعداد التقارير واخلطابات الرسمية.
•التفاوض واإلقناع.
•بن�اء فرق العمل.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القيادة.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي

وكيلة املدرسة للشؤون التعليمية

االرتب�اط التنظييم

قائدة املدرسة

املسؤول املباشر

قائدة املدرسة

املسؤولون جتاهه

(معلمات رياض األطفال – معلمات الصفوف األولية)

الهدف العام من الوظيفة

املشاركة يف إدارة و قيادة املدرسة و حتسني عمليات التعليم و التعلم،
وضمان جودتها.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2متابعة الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3املشاركة يف إعداد اخلطة العامة للمدرسة .
4.4التأكــد مــن انتظــام الدراســة وفــق األوقــات املحــددة ومتابعــة دخــول املعلمــات للحصــص وفــق اجلــدول اليــويم أو جــدول االنتظــار ومعاجلــة مــا
قــد يطــرأ مــن تأخــر للمعلمــات.
ً
5.5إعداد الربامج واألنشطة املضمنة يف خطة املدرسة وفقا الختصاصها والربنامج الزمين املعتمد.
6.6إعــداد اجلــدول املــدريس وتوزيــع األنصبــة وفــق التخصــص علــى املعلمــات بالتعــاون مــع املعنيــن يف املدرســة ،وإعــداد جــدول اإلشــراف
واملناوبــات اليوميــة.
7.7إعداد التوقيت الزمين لفرتات الربنامج اليويم (خاص برياض األطفال).
8.8املشاركة يف عضوية املجالس واللجان املدرسية ،واإلسهام يف متابعة تنفيذ قراراتها.
9.9القيام بأعمال قائدة املدرسة يف حالة غيابها.
1010حتفــز املعلمــات وتشــجيعهم الســتخدام تقنيـ�ات التعليــم والوســائل التعليمــة املتطــورة ،ومتابعــة ودراســة االســراتيجيات التربويــة والتعليميــة
املقرتحــة والتأكــد مــن مــدى تطبيقهــا.
1111االطــاع علــى تصميــم التدريــس للمعلمــات وإبــداء امللحوظــات واملرئيـ�ات بشــأنه ،والقيــام بالزيــارات الدوريــة للفصــول الدراســية والتأكــد مــن
مــدى الــزام الهيئ ـ�ة التعليميــة بتنفيــذ احلصــص الصفيــة ،واالطــاع علــى حتضــر املعلمــات وكشــوف املشــاركة والواجبــات وملفــات أعمــال
الطــاب والبحــوث والتقاريــر بصــورة دوريــة.
1212االطالع على تصميم املعلمة لألنشطة املقدمة للطفل (خاص بمعلمات رياض األطفال).
1313اإلشــراف ومتابعــة تفعيــل املعلمــة لكتــاب الطالــب يف المــادة الدراســية وأدوات املنهــج األخــرى ،وإنهــاء املعلمــات للمقــررات املدرســية حســب
الربنامــج الزمــي املــوزع علــى جميــع أســابيع الفصــل الــدرايس.
ً
1414متابعة تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملختربات ،ودمج التقني�ة يف المادة الدراسية وفقا للتخصص.
1515دعم املعلمة اجلديدة وتزويدها بكل ما يلزم من التعليمات والتوجيهات اليت تساعدها على أداء عملها ومتابعة تنفيذها.
1616دراســة برامــج التنميــة املهنيـ�ة املقرتحــة للمعلمــات؛ لزيــادة كفــاءة عمليــات التعليــم والتعلــم وتمكينهــم  ،ودراســة امللحوظــات واالقرتاحــات الــي
تــم رصدهــا مــن قبلهــم حــول املناهــج واملقــررات الدراســية ،وتقديمهــا لقائــدة املدرســة.
ً
1717متابعة رصد مهارات الطالب وإدخال درجاتهم من قبل املعلمات وفقا للربنامج احلاسويب املخصص لذلك.
ً
1818املشاركة يف إجراء املفاضلة بني املعلمات وفقا للتخصص؛ لتحديد الزائد منهن .
1919رصد الصعوبات ومتابعة الظواهر املتعلقة بالشؤون التعليمية اليت تظهر يف املدرسة ،والعناية بها ومتابعة معاجلتها.
2020املتابعة والتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن املشرفات التربويات.
2121املشاركة يف تنظيم االصطفاف الصبايح للطالب وتوزيع ريادة الفصول على الهيئ�ة التعليمية يف املدرسة.
2222تتبــع اإلجــراءات النظاميــة يف التبليــغ عــن أي اشــتب�اه حلالــة عنــف أو إيــذاء لألطفــال ،وذلــك حســب التعاميــم الوزاريــة الصــادرة بهــذا الشــأن
واملفعلــة مــن قبــل إدارة التوجيــه يف إدارات التعليــم.
2323القيام بت�دريس ما يسند إليها من حصص يف املرحلة االبت�دائي�ة.
2424القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
مالحظــة  :بنـ ً�اء علــى مــا ورد يف التشــكيالت املدرســية بتحديــد مهــام وكيــات املدرســة حيــث نصــت المــادة اخلامســة والفقــرة الرابعــة منهــا إذا كانــت
املدرســة تســتحق وكيلتــن تكلــف وكيلــة الشــؤون التعليميــة بالشــؤون املدرســية ،يف حــال وجــود وكيلــة واحــدة فقــط تكلــف بالشــؤون التعليميــة
واملدرســية وشــؤون الطــاب.
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العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
إدارة التعليم.
مكتب التعليم.
أولياء أمور الطالب.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس .
اخلربات العملية:
أربع سنوات يف التدريس.
املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة
عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•املعرفة التامة خبصائص النمو للطالب.
•املعرفة بمعايري التعلم املبكر النمائي�ة للطفل من  6-3سنوات يف
رياض األطفال.
•املعرفة بمفاهيم شبكات ومجتمعات التعلم.

•املعرفة باملناهج الدراسية من حيث أهدافها وأساليبها وتطويرها
وتقويمها.
•املعرفة باالجتاهات احلديث�ة بنظريات التعليم والتعلم.
•املعرفة باألساليب احلديث�ة يف تعلم الطالب.
•املعرفة باسرتاتيجيات التعليم والتعلم.
•املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية.

املهارات والقدرات:
•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.

•إعداد التقارير واخلطابات الرسمية.
•التفاوض واإلقناع.
•بن�اء فرق العمل.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القيادة.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•االتزان االنفعايل.

•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
•املبادرة.
•االحرتام والتقدير.

33

   

   / ١٤٤١/١٤٤٠

  

33

املسىم الوظيفي

وكيلة املدرسة لشؤون (األطفال – الطالب)

االرتب�اط التنظييم

قائدة املدرسة

املسؤول املباشر

قائدة املدرسة

املسؤولون جتاهه

املرشدة الطالبي�ة  -رائدة النشاط  -مساعد إداري -مسجلة معلومات

الهدف العام من الوظيفة

التخطيط والتنظيم لرعاية شؤون (األطفال  -الطالب) يف املدرسة،
ومعاجلة جميع القضايا املتعلقة بهم.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2متابعة الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3املشاركة يف إعداد اخلطة العامة للمدرسة .
4.4إعداد الربامج اخلاصة بقبول (األطفال-الطالب) وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
5.5اإلشــراف علــى قبــول (األطفــال -الطــاب) باملدرســة ،والتأكــد مــن الوثائــق وامللفــات املطلوبــة (لألطفال-للطــاب) املنتظمــن والتنســيق
عنــد التســجيل ،ومتابعــة نقــل (األطفــال -الطــاب) إىل املــدارس األخــرى.
ً
6.6اإلشــراف علــى برامــج توجيهيــة (لألطفال-الطــاب) املســتجدين واملنقولــن حديث ـ�ا للمدرســة ،واعتمادهــا ومتابعــة تنفيذهــا بالتنســيق مــع
اإلرشــاد الطــايب.
7.7املشاركة يف أعمال املجالس واللجان اخلاصة بشؤون (األطفال-الطالب) داخل وخارج املدرسة.
8.8تنظيم توزيع (األطفال-الطالب) على الصفوف الدراسية يف املدرسة بالتنسيق مع جلنة اإلرشاد والتوجيه.
9.9اإلشــراف علــى حتديــد احتي�اجــات املدرســة مــن املقــررات الدراســية ،ومتابعــة توفريهــا بالتنســيق مــع وكيلــة الشــئون املدرســية؛ لتوزيعهــا علــى
الطــاب مــع بدايــة كل فصــل درايس.
1010اإلشراف على البيئ�ة الصفية ومتابعة تغذية األركان التعليمية (خاص بمرحلة رياض األطفال).
1111اإلشراف ومتابعة حضور (األطفال-الطالب) والدخول للفصول الدراسية وانتظامهم وانضباطهم.
1212اإلشراف على قاعدة البي�انات اخلاصة بـ (األطفال-الطالب) وإعداد اإلحصائي�ات الدورية املتعلقة بهم وتزويد إدارة املدرسة بها.
1313متابعــة غيــاب (األطفال-الطــاب) واالتصــال بأوليــاء األمــور؛ إلشــعارهم والتعــرف علــى أســباب الغيــاب بالتنســيق مــع القبــول والتســجيل،
والتعــرف علــى التغيــرات الــي تطــرأ علــى وضــع (األطفال-الطــاب).
1414اإلشــراف علــى حــاالت (األطفال-الطــاب) املرضيــة خاصــة املعديــة منهــا وإحالتهــا للعــاج ،واختــاذ الــازم للوقايــة منهــا بالتنســيق مــع
املرشــدة الطالبيــ�ة.
1515تطبيق الحئة السلوك واملواظبة.
1616اإلشراف على برامج النشاط الطاليب ومتابعتها وحتديد احتي�اجتها من اللوازم واألدوات.
1717توزيع املعلمات على برامج النشاط غري الصفي بالتنسيق مع رائدة النشاط ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج أنشطة الطالب غري الصفية.
1818التأكد من رصد املهارات على النظام احلاسويب املعتمد ومتابعة إصدارها وتوزيعها على الطالب.
1919اإلشراف على إعداد النماذج والوثائق واملستن�دات اخلاصة (األطفال-الطالب)؛ لتقديمها للجهات املختصة.
2020التواصــل مــع أوليــاء أمــور (األطفال-الطــاب) واملجتمــع املحلــي مــن خــال اســتخدام وتفعيــل برنامــج اجلــوال املــدريس ،واســتقبالهم
وتعريفهــم بمســتويات أبن�ائهــم ومعاجلــة كافــة القضايــا اخلاصــة بهــم.
2121اإلشــراف علــى جميــع الســجالت وامللفــات اخلاصــة بـــ (األطفال-الطــاب) ومتابعــة حتديثهــا وتنظيمهــا وحفظهــا واكتمالهــا يف برنامــج نــور أو
غــره مــن الربامــج الــي تعتمدهــا الــوزارة.
2222اإلشــراف ومتابعــة تأخــر (األطفال-الطــاب) الصبــايح والتأكــد مــن تســجيلهم يف الســجالت املخصصــة لذلــك ،والتعــرف علــى األســباب
بالتنســيق مــع املرشــدة الطالبي ـ�ة.
2323متابعة الطالب املحالني من املعلمات وإحالة من تستدعي حالته إىل املرشدة الطالبي�ة.
ً
2424متابعة دراسة نت�اجئ الطالب مع املرشدة الطالبي�ة؛ لتحديد األقل حتصيال لوضع الربامج اإلثرائي�ة لهم.
ً
2525متابعــة تنفيــذ املرشــدة الطالبي ـ�ة للربامــج اإلرشــادية للطلبــة املتأخريــن عقليــا وســلوكيا واملتفوقــن واملتميزيــن ومتكــرري الغيــاب والتأخــر
الصبــايح وغريهــا.
2626اإلشراف على برامج اإلذاعة املدرسية .
2727متابعة جميع اخلدمات اليت تقدم للطالب من نقل أو إعانة أو اغرتاب وغريها.
2828القيام بت�دريس مايسند إليها من حصص يف املرحلة االبت�دائي�ة.
2929القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
مالحظــة :بنـ ً�اء علــى مــا ورد يف التشــكيالت املدرســية بتحديــد مهــام وكيــات املدرســة حيــث نصــت المــادة اخلامســة والفقــرة الرابعــة منهــا إذا كانــت
املدرســة تســتحق وكيلتــن تكلــف وكيلــة الشــؤون التعليميــة بالشــؤون املدرســية ،يف حــال وجــود وكيلــة واحــدة فقــط تكلــف بالشــؤون التعليميــة
واملدرســية وشــؤون الطــاب.
  

34

   

   / ١٤٤١/١٤٤٠

العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
إدارة التعليم.
مكتب التعليم.
أولياء أمور الطالب.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس .
اخلربات العملية:
أربع سنوات يف التدريس.
املعارف:
•املعرفة التامة خبصائص النمو للطالب.
•اإللمام بالقياس النفيس والتربوي.
•املعرفة التامة بمفاهيم وأسس وعناصر النشاط الطاليب.

•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•اإللمام بالعلوم النفسية واالجتماعية.

املهارات والقدرات:
•إعداد التقارير واخلطابات الرسمية.
•التفاوض واإلقناع.
•بن�اء فرق العمل.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.

السمات الشخصية:
•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.

•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القيادة.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.
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املسىم الوظيفي

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

االرتب�اط التنظييم

قائدة املدرسة

املسؤول املباشر

قائدة املدرسة

املسؤولون جتاهه

أمين�ة مصادر التعلم  -محضرة املخترب  -املساعد اإلداري -
مسجلة املعلومات

الهدف العام من الوظيفة

اإلشــراف علــى تقديــم كافــة اخلدمــات اإلداريــة واملســاندة للعمليــة
التربويــة والتعليميــة يف املدرســة مــن خــال تأمــن احتي�اجاتهــا مــن
األثــاث واألجهــزة واملســتلزمات التعليميــة،
واملحافظة على مرافقها ونظافتها.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2متابعة الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3املشاركة يف إعداد اخلطة العامة للمدرسة.
4.4حتديد احتي�اج املدرسة من املواد واملعدات واألجهزة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باملدرسة.
5.5متابعــة توفــر االحتي�اجــات مــن الكتــب واألثــاث املــدريس والتجهــزات واملعامــل واملختــرات ومصــادر التعلــم واملســتلزمات املدرســية ،والتاكــد
مــن توفرهــا.
6.6اإلشراف على املرافق وأعمال الصيانة والنظافة يف املدرسة.
7.7إدارة وتنظيم أعمال النقل املدريس يف املدرسة واإلشراف عليها ومتابعتها.
8.8اإلشراف على سجل الدوام اليويم للعامالت يف املدرسة ،وإعداد التقارير الالزمة بشأنها.
9.9تنظيــم ملفــات وســجالت منســوبات املدرســة ،ومتابعــة جميــع شــؤون العامــات مــن مباشــرة عمــل وإخــاء طــرف ونــدب واإلجــازات بأنواعهــا
وغريهــا مــن اإلجــراءات الوظيفيــة ،وتزويــد املعنيــن بالوثائــق واملســتن�دات واملعلومــات الالزمــة .
1010اإلشراف على مستودع املدرسة والتأكد من تطبيق قواعد وإجراءات املستودعات .
1111اإلشراف على مقصف املدرسة والتأكد من تطبيق الشروط الصحية (املقصف مخصص للصفوف األولية فقط).
1212التأكد من حصر وحوسبة جميع معلومات وبي�انات املدرسة ومنسوباتها ومتابعة حتديثها.
ً
1313متابعة األصناف اليت يتقرر إصالحها أو بيعها أو إتالفها وفقا لألنظمة والتعليمات .
1414املشاركة يف إجراء املفاضلة بني العامالت لتحديد الزائد منهن.
1515إعداد التقرير السنوي إلجنازات املدرسة ونشاطاتها خالل العام الدرايس .
1616التأكد من تنظيم األجهزة واملواد وغريها يف املعامل من العهد املدرسية واملختربات ومصادر التعلم ،ومدى جاهزيتها للعمل.
ً
1717تعبئـ�ة املســح اإللكــروين ومتابعــة إدخــال وحتديــث البي�انــات املتعلقــة باملدرســة مــن موظفــات وغريهــا وفقــا لألنظمــة احلاســوبي�ة املعتمــدة مــن
الوزارة.
1818إعداد اإلحصائي�ات املتعلقة باملوظفات يف املدرسة.
1919املشاركة يف املجالس واللجان املدرسية ،واإلسهام يف تنفيذ قراراتها.
2020اإلشراف على تنظيم وحفظ الوثائق األرشيفية وفق التعليمات املنظمة لذلك .
2121القيام بت�دريس مايسند إليها من حصص يف املرحلة االبت�دائي�ة.
2222القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
مالحظــة :بنـ ً�اء علــى مــا ورد يف التشــكيالت املدرســية بتحديــد مهــام وكيــات املدرســة حيــث نصــت المــادة اخلامســة والفقــرة الرابعــة منهــا إذا كانــت
املدرســة تســتحق وكيلتــن تكلــف وكيلــة الشــؤون التعليميــة بالشــؤون املدرســية ،يف حــال وجــود وكيلــة واحــدة فقــط تكلــف بالشــؤون التعليميــة
واملدرســية وشــؤون الطــاب.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
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اخلارجية :
إدارة التعليم.
مكتب التعليم.
أولياء أمور الطالب.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس .
اخلربات العملية:
أربع سنوات يف التدريس.
املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•اإللمام بالعلوم النفسية واالجتماعية.

•املعرفة بعمل املستودعات والعهد.
•املعرفة بمفاهيم وأساسيات عمل مصادر التعلم واملعامل
واملختربات.
•املعرفة بالنوايح المالية واإلدارية.

املهارات والقدرات:
•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.

•إعداد التقارير واخلطابات الرسمية.
•التفاوض واإلقناع.
•بن�اء فرق العمل.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القيادة.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي
االرتبـاط التنظييم:

معلمة
معلمة رياض أطفال

املسـؤول املباشـر:

قائدة  /وكيلة املدرسة (روضة أو ابت�دائي�ة)

املسؤولون جتاهه:

األطفال ( -الطالب/ـة)

الهدف العام من الوظيفة:

اإلسهام يف بن�اء شخصية الطفل بكافة جوانب�ه ،واالرتقاء بمستواه
التربوي والتعلييم من خالل توفري بيئ�ة تعليمية وتعلمية محفزة.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة ،ودعم اعزتاز الطفل بالدين اإلساليم واملحافظة على الوطن ضمن املنهج وخالل فرتات الربنامج اليويم وسلوك
املعلمة وشخصيتها كقدوة حيتذى بها.
2.2التعامل مع الطفل بطريقة تربوية حتقق له األمن والطمأنين�ة وتنيم شخصيت�ه ،وتشعره بقيمته وتراعي اهتماماته وخصائصه العمرية،
وتغرس يف نفسه حب التعلم واملعرفة ،وتكسبه السلوك اإلجيايب والتواصل الفعال مع املحيطني به ،وتؤصل فيه الثقة بالنفس.
3.3تقبل جميع األطفال ومعاملتهم بعدالة وعدم التحزي واحرتام االختالفات بينهم يف الشكل واللون والعرق والثقافة.
4.4تفعيل منهج رياض األطفال املعتمد والتخطيط للربنامج األسبوعي واليويم وتنفيذه ،مع تطبيق االسرتاتيجيات ،واملمارسات املالئمة نمائي�ا،
واألنشطة والوسائل التعليمية التربوية املصاحبة ،وتنمية جوانب اإلبداع لدى األطفال وتعزيزها.
5.5تهيئ�ة البيئ�ة التعليمية ،واالستعانة بالتقني�ة الداعمة ،وإعداد الوسائل التعليمية والتخطيط لبن�اء أنشطة محفزة ،واستثمار املواقف التعليمية
بما يتوافق مع اخلصائص النمائي�ة للطفل وطبيعة املرحلة العمرية واحتي�اجاتها؛ لدعم العملية التعليمية من أجل حتقيق األهداف التربوية
املنشودة.
6.6القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليويم على األطفال بداية ونهاية الدوام الرسيم وفق توجيه اإلدارة ،ومتابعتهم خالل فرتات الربنامج اليويم
للحفاظ على أمنهم وسالمتهم ،وتوجيه سلوكهم بما يتن�اسب مع اخلصائص النمائي�ة للمرحلة.
7.7تقويم الطفل بشكل مستمر ومتابعة تطور جوانب النمو املختلفة مع تقديم النت�اجئ والتوصيات للجهات املعني�ة (قائدة املدرسة  -ويل األمر).
8.8دراسة حالة الطفل يف حال تطلب دعم أحد جوانب نمو الطفل أو ظهور مشاكل سلوكية بالتنسيق مع اجلهات املعني�ة؛ إلجياد احللول التربوية
املالئمة.
9.9التبليغ عن احلاالت الطارئة أو اخلاصة ،أو املرضية ،أو اشتب�اه حلالة عنف أوأي نوع من اإليذاء حنو الطفل؛ الختاذ اإلجراءات النظامية
وإجراءات الوقاية والسالمة الالزمة.
1010بن�اء عالقة إجيابي�ة مع أسر األطفال؛ لدعم جوانب نموه وتلبي�ة احتي�اجاته وتعزيز قدراته ومهاراته.
1111التعاون مع الهيئ�ة اإلدارية والتعليمية باملدرسة يف حتقيق أهداف املرحلة وإرساء النظام الدرايس ،واملساهمة يف تطوير منظومة املدرسة من
خالل املشاركة يف املجالس واللجان.
1212التعاون مع املشرفات التربويات وتفعيل توصيات الزيارة بما يرفع من جودة العملية التعليمية.
1313مواكبة املستجدات وتنمية الذات ،وتطوير الكفايات العلمية واملهني�ة والتربوية من خالل املشاركة يف الربامج واألنشطة والدورات التربوية
وورش العمل اليت تطور املتطلبات الوظيفية.
1414تقويم جوانب العملية التعليمية (أنشطة املنهج ،بيئ�ات التعلم ،املمارسات واالسرتاتيجيات ،واملواد التعليمية) وتطوير النت�اجئ؛ لتحقيق
األهداف ورفع مستوى جودة التعليم والتعلم.
1515القيام بأي مهام أخرى تسند لها يف مجال اختصاصها وعملها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية :جميع منسويب املدرسة (روضة /ابت�دائي�ة).
اخلارجية :أولياء أمور األطفال – املشرفة املختصة.
مواصفات شاغلي الوظيفة
املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس يف التخصصات التالية:
•رياض األطفال.
•تربي�ة الطفل.
•تعليم ما قبل املرحلة االبت�دائي�ة.
•دراسات ختصص طفولة مبكرة.
•طفولة مبكرة مسار رياض أطفال.
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•كلية الرتبي�ة (الطفولة املبكرة).
•تربي�ة يف اآلداب والتعليم ما قبل املرحلة االبت�دائي�ة.
•الطفولة املبكرة.
•التعليم املبكر.
•تعليم الطفولة املبكرة.

اخلربات العملية :وفق ضوابط تعيني شاغلي الوظائف التعليمية.
املعارف:
•املعرفة باألدلة التنظيمية والتعاميم والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة خبصائص نمو الطفل وتلبي�ة احتي�اجاته.
•املعرفة بمعايري التعلم املبكر النمائي�ة للطفل من  6-3سنوات يف رياض األطفال.
•املعرفة بتخطيط الربنامج اليويم/األسبوعي واألنشطة التعلمية املصاحبة.
•املعرفة بأساليب واسرتاتيجيات تعليم وتعلم األطفال وتوجيه السلوك.
•اإللمام بتفعيل املنهج الذي تقوم بت�دريسه.
•املعرفة بطرائق وأساليب وأدوات تقويم حتصيل الطفل.
املهارات والقدرات:
•التخطيط والتنظيم.
•القدرة على التطوير واالبتكار.
•التحليل واالستنت�اج.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.

•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•القدرة على صنع املواقف التعلمية.
•القدرة على استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات مهنة التعليم.
ً
•الئقة صحيا.
•سالمة الفكر واملنهج وحسن السرية والسلوك.
•االتزان النفيس واالنفعايل.
•حب العمل مع األطفال ومشاركتهم.
•القدوة احلسنة.
•االحرتام والتقدير .
•التواضع ولني اجلانب.

•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•املرونة مع التغيري املستمر.
•الشفافية واملوضوعية.
•العدالة .
•املبادرة .
•تقبل الفروق الفردية.
•العمل بروح الفريق.
•حتمل املسؤولية والعمل اجلاد.
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املسىم الوظيفي
االرتب�اط التنظييم:

معلمة
معلمة الصفوف األولية

املسؤول املبـاشر:

قائدة  /وكيلة (الروضة أو االبت�دائي�ة)

املسؤولون جتاهه :

الطالب

الهدف العام من الوظيفة:

اإلسهام يف بن�اء شخصية الطالب بكافة جوانب�ه واالرتقاء بمستواه
التربوي والتعلييم من خالل توفري بيئ�ة تعليمية وتعلمية محفزة.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2املشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3احرتام الطالب ومعاملتهم معاملة تربوية حتقق لهم األمن والطمأنين�ة وتنيم شخصيتهم ،وتشعرهم بقيمتهم وتراعى مواهبهم ،وتغرس يف
نفسهم حب املعرفة ،وتكسبهم السلوك احلميد واملودة لآلخرين وتؤصل فيهم االستقامه والثقة بالنفس.
ً
4.4تدريس النصاب املقرر من احلصص كامال ،وتصميم التدريس للمواد واملقررات الدراسية يف املدرسة ،وتطبيق اسرتاتيجيات التدريس
احلديث�ة ،والقيام بكل ما يتطلبه حتقيق أهداف املواد الدراسية.
5.5إعداد وتنفيذ الدروس التطبيقية وإنهاء املقررات الدراسية حسب الربنامج الزمين املوزع على جميع أسابيع الفصل الدرايس ،واقرتاح ما تراه
مناسبا لتطوير املناهج من واقع تطبيقها ،واستثمار التقني�ة يف عملية التعليم والتعلم .
6.6تفعيل وتطبيق كتاب الطالب يف المادة الدراسية ،وتنفيذ ما يسند إليها من برامج النشاط املصاحب وأدوات املنهج األخرى ،ومتابعة أعمال
الطالب الصفية والواجبات املزنلية وتصحيحها وتقديم التغذية الراجعة لهم.
7.7املشاركة يف اإلشراف اليويم على الطالب إذا قل عدد شاغلي الوظائف اإلدارية يف املدرسة عن خمس موظفات.
8.8شغل حصص االنتظار والقيام بعمل املعلمة الغائب�ة وسد العجز الطارئ يف عدد معلمات املدرسة وفق توجيه إدارة املدرسة.
9.9القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
ً
ً
1010ريادة الفصل الذي يسند إليها ،والقيام بالدور التربوي واإلرشادي الشامل لطالب الفصل ،ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ،ومتابعة حتصيلهم
وتنمية مواطن اإلبداع والتفوق لديهم ،وحبث حاالت الضعف والتقصري وعالجها ،وذلك بالتعاون مع معلماتهم وأولياء أمورهم ،ومع إدارة
املدرسة واملرشدة الطالبي�ة إذا لزم األمر.
1111التقيد بمواعيد احلضور واالنصراف وبداية احلصص ونهايتها واستثمار وقتها يف املدرسة داخل الفصل وخارجه ملصلحة الطالب ،والبقاء يف
املدرسة أثن�اء حصص الفراغ ،واستثمارها يف تصحيح الواجبات وتقويمها ،وإعداد الوسائل التعليمية ،واالستفادة من مركز مصادر التعلم
باملدرسة ،واإلعداد للنشاطات الصفية وغري الصفية.
1212التعاون مع الهيئ�ة اإلدارية والتعليمية باملدرسة يف كل ما من شأنه حتقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وحتقيق البيئ�ة الالئقة باملدرسة.
1313التعاون مع املشرفات التربويات والتعامل اإلجيايب مع ما يوصون به وما يقدمونه من جتارب وخربات.
1414املشاركة الفاعلة يف برامج التوعية الصحية واالجتماعية والنفسية من خالل املالحظة الصفية.
ً
1515إعداد وتنفيذ عملية التقويم وتدقيقها ورصد النت�اجئ ودارستها وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها ،وإدخال وتدقيق مهارات الطالب وفقا
للربنامج احلاسويب.
1616تهئي�ة الطالب للمشاركة يف االختب�ارات الوطني�ة.
1717املشاركة يف املجالس واللجان املدرسية .
1818تقديم املعلومات األكاديمية واإلرشادية للطالب وزيادة وعيهم بأهداف مراحل التعليم العام.
 1919القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية :جميع منسويب املدرسة.
اخلارجية :أولياء أمور الطالب – املشرفة التربوية املختصة.
مواصفات شاغلي الوظيفة

  

40

   

   / ١٤٤١/١٤٤٠

املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس يف التخصصات التالية:
•صفوف أولية.
•الصفوف األولية.
•التعليم االبت�دايئ.
•تعليم ابت�دايئ يف اللغة العربي�ة.

•طفولة مبكرة مسار صفوف أولية.
•ختصصات علمية (علوم وفروعه-رياضيات).
•لغة عربي�ة.
•القرآن والدراسات اإلسالمية-القرآن الكريم وعلومه.

اخلربات العملية :وفق ضوابط تعيني شاغلي الوظائف التعليمية.
املعارف:
•املعرفة باألدلة التنظيمية والتعاميم والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة خبصائص نمو املرحلة وحاجات الطفولة املبكرة.
•املعرفة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•اإللمام باألهداف التربوية العامة واخلاصة ملرحلة الطفولة املبكرة.
•املعرفة بتصميم وختطيط أساليب واسرتاتيجيات التدريس يف مرحلة الطفولة املبكرة.
•املعرفة بأساليب واسرتاتيجيات تعليم وتعلم (الطفل  -الطالب) وتوجيه السلوك.
•اإللمام بتفعيل املنهج الذي تقوم بت�دريسه .
•املعرفة بأدوات وأساليب تقويم حتصيل (الطفل  -الطالب) يف مرحلة الطفولة املبكرة.
املهارات والقدرات:
•التخطيط والتنظيم.
•القدرة على التطوير واالبتكار.
•التحليل واالستنت�اج.
•املتابعة والتنسيق والتقويم.

•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•القدرة على صنع املواقف التعلمية.
•القدرة على استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات مهنة التعليم.
ً
•الئقة صحيا.
•سالمة الفكر واملنهج وحسن السرية والسلوك.
•االتزان النفيس واالنفعايل.
•حب العمل مع األطفال ومشاركتهم.
•القدوة احلسنة.
•االحرتام والتقدير.
•التواضع ولني اجلانب.

•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•املرونة مع التغيري املستمر.
•الشفافية واملوضوعية.
•العدالة.
•املبادرة.
•تقبل الفروق الفردية.
•العمل بروح الفريق.
•حتمل املسؤولية والعمل اجلاد.
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املسىم الوظيفي

املرشدة الطالبي�ة

االرتب�اط التنظييم

اإلرشاد الطاليب

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة لشؤون الطالب

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

اإلسهام يف بن�اء شخصية الطالب ومعرفة قدراته وذاته ،ومعاجلة املشكالت
والصعوبات اليت يواجهها ،وتعزيز دافعيت�ه لرفع مستواه التحصيلي.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن.
2.2املشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3إعداد الربامج العامة واألسبوعية للتوجيه واإلرشاد وتنفيذها.
4.4تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد وخدماته بمستوياته الثالث اإلنمائي�ة والوقائي�ة والعالجية.
5.5دراسة نت�اجئ العام الدرايس السابق واالستفادة منها يف تقديم اخلدمات املناسبة للطالب.
ً
6.6حصر ومتابعة الطالب املعيدين ومتكرري الرسوب دراسيا ومتكرري الغياب والتأخر الصبايح ونهاية الدوام وتقديم اخلدمات املناسبة لهم.
7.7تطبيق فني�ات اإلرشاد النفيس وأساليب تعديل السلوك؛ ملساعدة الطالب الذين لديهم مشكالت سلوكية،ومراعاة خصائص نمو الطالب
واحتي�اجاتهم ومطالب نموهم.
8.8إجراء دراسات استطالعية على مستوى املدرسة ألبرز حاالت الطالب ،وتقديم احللول املناسبة لهم.
9.9املشاركة بشغل حصص االنتظار لتنفيذ الربامج اإلرشادية.
1010حصر ودراسة ومتابعة حاالت الطالب (الصحية – االجتماعية – المادية) وتقديم اخلدمات املناسبة لهم من بداية العام الدرايس.
1111دراسة احلاالت الفردية وتصميم الربامج العالجية لها.
1212املعرفة باملشكالت السلوكية اليت يتعرض لها األطفال يف الروضة ،وطرق توجيه السلوك املناسب ألطفال الروضة.
1313عقد لقاءات فردية مع أولياء األمور للطالب الذين تظهرعليهم بوادر سلبي�ة يف الفكر والسلوك أوعدم التكيف املدريس.
1414تنظيم لقاءات ودورات تدريبي�ة للطالب وأولياء أمورهم خاصة باجلانب النفيس والتربوي والسلوكي واالجتماعي.
ً
1515االطالع على نت�اجئ التقويم وحصر الطالب املتفوقني واملعيدين واملتأخرين دراسيا ،وعرضها على جلنة التوجيه واإلرشاد؛ لتقديم اخلدمات
اإلرشادية املناسبة.
1616عقد جلسات اإلرشاد الفردي واجلمعي حسب احتي�اج احلاالت.
1717تنظيم برنامج استقبال الطالب املستجدين يف (رياض األطفال – الصفوف األولية) وبرنامج التهيئ�ة اإلرشادية فيها.
1818املشاركة يف اللجان واملجالس املدرسية.
1919تنمية السمات والسلوكيات اإلجيابي�ة وتعزيزها لدى الطالب.
2020املشاركة يف برامج التوجيه واإلرشاد اليت تنفذ على مستوى مكتب التعليم/إدارة التعليم.
ً
2121إعداد التقرير اخلتايم لإلجنازات يف ضوء اخلطة اليت وضعتها املرشدة الطالبي�ة لربامج التوجيه واإلرشاد متضمنا التقويم واملرئي�ات حول
اخلدمات املقدمة.
2222تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد الوزارية ،وتكثيف الفعاليات يف األسابيع املقررة.
2323متابعة مذكرة الواجبات اليومية وفق خطة زمني�ة ،وتفعيلها.
2424العمل على اكتشاف الطالب املتفوقني واملوهوبني ورعايتهم يف حال عدم توافر املختص باملوهوبني ،والقيام بتوفري اإلمكانات املتاحة لتنمية
قدراتهم ومواهبهم يف إطار الربامج العامة واخلاصة ،والعمل على استغاللها إىل احلد األقىص بالتنسيق مع اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني.
ً
2525دعم املعلمات يف متابعة الطالب املتأخرين دراسيا وتقديم اخلدمات املناسبة لهم .
2626تزويد املرشدة الصحية بالبي�انات الالزمة؛ ملساعدتها يف تعبئ�ة السجل الصيح للطالب.
2727تشارك املعلمة املختصة يف تعريف الطالب باالختب�ارات الوطني�ة والدولية وتهيئتهم لالستعداد لها .
2828القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
2929القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الرئيس املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
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اخلارجية :
أولياء أمور الطالب.
املشرفة التربوية.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس علم نفس ،خدمة اجتماعية ،علم اجتماع( أو بكالوريوس ودبلوم التوجيه واإلرشاد).
اخلربات العملية:
أربع سنوات يف التدريس.
املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة
عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•مفاهيم التوجيه واالرشاد وأهدافه واسرتاتيجياته ونظرياته
وبرامجه واخلدمات اإلرشادية.
•املعرفة بالعلوم النفسية واالجتماعية.

•املعرفة بنظريات اإلرشاد.
•اإللمام باإلحصاء ومناهج البحث.
•اإللمام بالقياس النفيس والتربوي.
•اإللمام باملصطلحات النفسية.
•اإللمام بنظريات تفاعل الفرد مع املجتمع.
•امليث�اق األخاليق ملهنة التوجيه واإلرشاد .

املهارات والقدرات:
•املعرفة التامة خبصائص نمو (األطفال-الطالب).
•التخطيط والتنظيم.
•قوة املالحظة.
•التقبل واإللقاء.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.

•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•إعداد التقارير.
•التفاوض واإلقناع.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القيادة.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املحافظة على سرية املعلومات.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي

رائدة النشاط

االرتب�اط التنظييم

النشاط الطاليب

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة لشؤون الطالب

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

تهيئ�ة البيئ�ة املالئمة ملمارسة األنشطة غري الصفية وتنظيمها ملساندة
العملية التربوية والتعليمية.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة ،واملحافظة على أمن الوطن.
2.2املشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
3.3تنفيذ وتطبيق برامج األنشطة الطالبي�ة غري الصفية وتقويمها.
4.4حتديد احتي�اجات املدرسة من اللوازم واألدوات والتجهزيات واملتطلبات اخلاصة بالنشاط الطاليب ،ومتابعة تأمينها.
5.5حصر احتي�اجات الطالب وتنمية ميولهم وإكسابهم االجتاهات التربوية السليمة ،وتوزيعهم على األنشطة التربوية املحققة لذلك.
6.6تنظيم وثائق وسجالت الطالب وفق التعليمات والضوابط .
7.7املشاركة يف اختي�ار املعلمات املشرفات على برامج النشاط ورائدات الفصول.
8.8املشاركة يف اكتشاف املواهب الطالبي�ة والتعاون مع املعنيني يف املدرسة يف تنميتها.
9.9التنسيق مع املعلمات يف إعداد األنشطة وتنفيذها .
1010تقويم النشاط الطاليب بما ينسجم مع األهداف التربوية ،وتلبي�ة احتي�اجات الطالب .
1111عقد اللقاءات واالجتماعات والدورات التدريبي�ة للطالب والهيئ�ة التعليمية والقائمني على النشاط؛ لرفع مستوى النشاط يف املدرسة .
ُ
1212تضمني خطة املدرسة بربامج وقائي�ة وعالجية تسهم يف تعزيز اجلوانب اإلجيابي�ة لدى الطالب بالتنسيق مع املرشدة الطالبي�ة .
1313اإلعداد والتنظيم إلجراء املسابقات الداخلية واخلارجية باملدرسة وتكريم الطالب والعامالت فيها.
1414توثيق وإعداد التقارير للربامج واألنشطة والتقرير اخلتايم ألنشطة املدرسة يف نهاية العام الدرايس .
1515تفعيل الربامج التطوعية الداخلية واخلارجية بالتنسيق مع اجلهات املعني�ة وفق التعليمات املنظمة لذلك.
1616املشاركة يف إعداد املزياني�ة التشغيلية للمدرسة واإلشراف على صرف املخصص المايل لألنشطة والتدريب الطاليب.
1717إعداد ومتابعة اخلطة الفصلية ألنشطة الطالب خالل ساعات النشاط والساعات املتاحة وفق ما يتن�اسب مع جدول الطالب الدرايس.
1818متابعة تنفيذ برامج النشاط لذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة .
1919تمثي�ل املدرسة يف مكتب التعليم أو إدارة التعليم فيما خيص مشاركات املدرسة يف الربامج والنشاطات الطالبي�ة.
2020متابعة تنفيذ حصص النشاط الطالبي�ة واقرتاح أساليب التنفيذ واملتابعة ،ورفع التقارير واملقرتحات التطويرية.
2121اإلشراف واملتابعة لربامج اإلذاعة املدرسية ،وحفظ ما يقدم فيها يف ملفات خاصة.
2222اإلشراف على الربامج والنشاطات الثقافية واالجتماعية والفني�ة واملهني�ة يف املدرسة ،وتنظيم مشاركات املدرسة يف النشاطات املقامة على
مستوى املدرسة أو املنطقة كاملسابقات واملعارض.
2323تهيئ�ة مقرات النشاط وتزويدها باملواد واألجهزة الالزمة لذلك ،واإلشراف على إعداد اللوحات اإلرشادية واحلائطية وتنظيم مواقعها.
2424التنسيق مع املختصني يف املدرسة كاملرشدة الطالبي�ة؛ الستثمار النشاط الطاليب يف صقل مواهب الطالب وتوجيه ميولهم واستعداداتهم؛
لتحسني مخرجات التعليم بشكل عام.
2525حصر الطالب غري املتفاعلني مع النشاط الطاليب داخل املدرسة واقرتاح احللول لتفاعلهم بمشاركة املعلمات واملرشدة الطالبي�ة من خالل
نشاطات مشرتكة منبثقة من احتي�اجاتهم اخلاصة .
2626القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
2727القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
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اخلارجية :
أولياء أمور الطالب.
املشرفة التربوية.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس.
اخلربات العملية:
أربع سنوات يف التدريس عمل من خاللها يف برامج النشاط الطاليب واإلشراف عليها داخل املدرسة ملدة ال تقل عن سنتني.
املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة
عمله.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت يعمل بها.
•املعرفة التامة بمفاهيم وأسس وعناصر النشاط الطاليب.

•اإللمام التام خبصائص النشاط الطاليب اجليد.
•املعرفة التامة خبصائص النمو للطالب.
•اإللمام بالعلوم النفسية واالجتماعية.

املهارات والقدرات:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت يعمل بها.
•املعرفة التامة بمفاهيم وأسس وعناصر النشاط الطاليب.

•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
ً
•الئقا صحيا.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي

أمين�ة مصادر التعلم

االرتب�اط التنظييم

مركز مصادر التعلم

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

االرتقاء بعملية التعليم والتعلم من خالل توظيف وتفعيل مصادر
التعلم يف املدرسة.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن ،واملشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك
واالنتماء للوطن.
2.2حتديد احتي�اجات املدرسة من املواد التعليمية واألجهزة ذات العالقة بمصادر التعلم واليت ختدم املناهج واملقررات وتليب االحتي�اجات التربوية
والتعليمية يف املدرسة.
3.3استالم وتنظيم جميع أوعية املعلومات من الكتب واملواد التعليمية واألجهزة ذات العالقة بمركز مصادر التعلم وتنظيمها وفهرستها وتصنيفها
وترتيبها بما يسهل تن�اولها وإعادتها إىل أماكنها .
4.4إعداد البطاقات والالفتات لنظام الفهرسة والتصنيف ومتطلبات نظام احلفظ.
5.5تهيئ�ة وتشغيل املواد التعليمية الستخدامها من قبل الهيئ�ة التعليمية والطالب يف املدرسة.
6.6تنظيم حركة املواد التعليمية واألجهزة وإعارتها داخل املدرسة.
7.7تقديم الدعم ألعضاء الهيئ�ة التعليمية والطالب باختي�ار واستخدام الربامج والوسائل واملواد التعليمية املناسبة ،وتقديم الدعم الفين الالزم
لهم.
8.8تدريب الطالب على أساليب البحث وكتابة املقاالت وتلخيص الكتب واملوضوعات بما يتن�اسب مع مستوياتهم وقدراتهم.
9.9املشاركة يف تفعيل املناسبات الثقافية والتربوية والوطني�ة حسب خطة املدرسة .
1010التقويم املستمر للربامج والوسائل واملواد التعليمية ،وتقديم التوصيات باستبعاد ما يرى عدم صالحيتها لتقادمها أو لعدم مناسبتها ألهداف
العملية التربوية والتعليمية باملدرسة.
1111إعداد تقارير دورية توضح مدى تفعيل املركز ومدى حاجته للصيانة.
1212إعداد وتنظيم جداول استخدام مصادر التعلم بشكل دوري ،والتنسيق مع الهيئ�ة التعليمية يف املدرسة بشأنها.
1313إعداد وتنفيذ الربامج التدريبي�ة للهيئ�ة التعليمية والطالب يف املدرسة؛ لتدريبهم على استخدام الربامج واملواد والوسائل التعليمية.
1414إعداد النشرات واللقاءات حول املواد التعليمية اجلديدة وإتاحة استخدامها من قبل الهيئ�ة التعليمية والطالب يف املدرسة.
1515القيام بإجراء اجلرد الدوري والسنوي لعهد مصادر التعلم.
1616تقديم اخلدمة لرواد مركز مصادر التعلم وإرشادهم للمعلومات الالزمة .
1717إعداد قوائم لما يوجد من مصادر لها صلة باملناهج و إبالغ املعلمات لالستفادة منها يف إعداد الدروس وتوجيه الطالب لالستفادة منها.
1818التعاون مع املعلمات يف تنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم التعاوين والقراءة الواسعة والشاملة من خالل زيارة الصفوف وعقد اللقاءات
وإعداد النشرات  ...إلخ.
1919مساعدة املعلمات يف توجيه الطالب إىل تلخيص ما يتوصلون إليه للتحدث به وعرضه على بقية الطالب،وتنمية ميولهم البحثي�ة
واالستكشافية .
2020االشرتاك مع الطالب واملعلمات ورائدة النشاط يف إعداد املسابقات والربامج الثقافية والعلمية .
2121التشاور مع الهيئ�ة التعليمية يف املدرسة القرتاح ما حتتاجه املدرسة من مصادر التعلم بأنواعها حبيث ختدم مناهج املدرسة ،والعمل مع اجلهات
املختصة على توفريها .
2222تعريف املعلمات والطالب بما يصل من مصادر تعلم جديدة .
2323تسجيل األدوات واألجهزة اخلاصة بمصادر التعلم واليت يتم إسقاطها من سجل العهدة ،وذلك عندما تسحب بمذكرات رسمية أو محاضر
معتمدة تفيد التلف أو الفقد أو اإلرجاع أو النقل إىل جهة أخرى.
2424إحصاء نشاطات مركز مصادر التعلم وذلك بت�دوين املعلومات اخلاصة بذلك يف سجل مخصص لهذا الغرض،وإعداد تقرير فصلي عن
النشاط يف املركز وإرساله إلدارة التعليم.
2525إعداد جدول لتنظيم زيارة فصول املدرسة ملصادر التعلم .
2626تنظيم عملية إعارة مصادر التعلم القابلة لإلعارة ومتابعة املعار منها واملطالبة بإرجاعها يف املوعد املحدد.
2727املحافظة على املوجودات املتعلقة بمصادر التعلم ،والعناية بسالمة جميع املصادر ،والتوصية بتجليد الكتب اخلاصة باملركز وإصالح ما
يعطب من أجهزته أوال بأول.
2828املشاركة يف تسديد حصص االنتظار ،واإلشراف على الطالب داخل املركز.
2929القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
3030القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
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العالقات الوظيفية
الداخلية
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
املشرفة التربوية.
مواصفات شاغلي الوظيفة
املؤهالت العلمية
البكالوريوس يف مجال املكتب�ات واملعلومات ويفضل دبلوم عايل.
يف حال عدم توفر متخصص يفضل من لديه دورات تدريببي�ة ال تقل عن أربع أسابيع أو اخلربة باإلدارة.
اخلربات العملية
أربع سنوات يف التدريس.
املعارف
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت تعمل بها.
•املعرفة التامة بمفاهيم وأسس الفهرسة والتصنيف.
•املعرفة التامة بطرق وأساليب تنمية املهارات اإلبداعية.
•املعرفة التامة بطرق وأساليب تنمية مهارات التفكري وحل املشكالت.

•املعرفة بطرق البحث والتقيص.
•املعرفة بطرق تنمية التعلم الذايت.
•املعرفة باستخدامات تقني�ة التعليم واملعلومات يف العملية
التعليمية.
•املعرفة بمفاهيم علم املكتب�ات وتقني�ات التعليم والتعلم.

املهارات والقدرات
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
السمات الشخصية
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي

محضرة املخترب

االرتب�اط التنظييم

املعامل واملختربات

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

تنظيم املخترب وتهيئ�ة الوسائل واملواد واألجهزة اليت تساعد يف عملية
التعليم والتعلم.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن ،واملشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك
واالنتماء للوطن.
2.2حتديد االحتي�اجات الالزمة للمعامل واملختربات.
3.3استالم األدوات واألجهزة واملحاليل واملواد وغريها.
4.4إعداد اللوحات والنشرات اإلرشادية باستخدام األدوات واألجهزة واملواد يف املعامل واملختربات .
ً
5.5تنظيم السجالت وامللفات اخلاصة باملعامل واملختربات وتدوين البي�انات واملعلومات عن موجوداتها ،وحتديثها وفقا لإلجراءات املعتمدة.
6.6تهيئ�ة وجتهزي املعامل واملختربات وتنظيمها وترتيبها ومتابعة نظافتها قبل وبعد استخدامها.
7.7حتضري وجتهزي املعامل واملختربات لتنفيذ واستخدام الربامج والتجارب فيها قبل مواعيد التنفيذ بوقت كاف.
8.8تقديم الدعم ألعضاء الهيئ�ة التعليمية باستخدام املعامل واملختربات ،وتقديم الدعم الفين الالزم لهم.
9.9تطبيق إجراءات األمن والسالمة ومتابعة صيانة أدوات السالمة وطفايات احلريق يف املعامل واملختربات.
ً
1010التأكد من قفل النوافذ والتي�ار الكهربايئ ومحابس املياه والغاز يف املعامل واملختربات وفقا للتعليمات املعتمدة.
1111التنسيق مع الهيئ�ة التعليمية يف املدرسة لتنظيم جداول استخدام املعامل واملختربات بشكل دوري.
1212املشاركة يف إعداد وتقديم الدورات التدريبي�ة والورش عن اإلسعافات األولية واألمن والسالمة للطالب والعاملني واملجتمع املحلي بالتنسيق
مع اجلهات املعني�ة.
1313إعداد تقارير دورية توضح حالة األدوات واألجهزة واملعدات وحتديد مدى حاجتها للصيانة ،ورفعها لوكيل املدرسة للشؤون املدرسية ومتابعتها.
1414التأكد من حفظ األدوات واألجهزة واملحاليل واملواد وغريها يف األماكن املخصصة.
1515القيام بإجراء اجلرد الدوري والسنوي لعهد املعامل واملختربات.
1616إعداد برنامج متكامل لنشاط املختربات حسب اليوم واحلصة واملوضوع مع جدول متابعة تنفيذ التجارب للمعلمني.
1717حفظ املواد الكيميائي�ة يف األماكن املخصصة لها ،والتأكد من مدى سالمة حفظها ومتابعة صالحية انتهائها.
1818القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
1919القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
املشرفة التربوية.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املؤهالت العلمية:
أن ال يقل عن دبلوم محضري املختربات املدرسية.
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املعارف:
•املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملها.
•املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت يعمل بها.
•املعرفة التامة بمفاهيم وأسس الفهرسة والتصنيف.

•املعرفة التامة بقواعد السالمة العامة.
•املعرفة التامة خبواص املواد.
•املعرفة باستخدامات تقني�ة التعليم واملعلومات يف العملية
التعليمية.

املهارات والقدرات:
•املتابعة والتنسيق والتقويم.
•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

•التخطيط والتنظيم.
•حتديد األولويات.
•التحليل واالستنت�اج.
السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
ً
•الئقة صحيا.
•القدوة احلسنة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•االتزان االنفعايل.
•سالمة الفكر واملنهج.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب

49

   

   / ١٤٤١/١٤٤٠

  

49

املسىم الوظيفي

املساعد اإلداري

االرتب�اط التنظييم

اخلدمات املساندة ،القبول والتسجيل

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة لشؤون الطالب  /وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

تقديم اخلدمات اإلدارية اليت تسهم يف تنفيذ العملية التعليمية
والتربوية يف املدرسة وتقديم املساندة للعاملني فيها.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن ،واملشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك
واالنتماء للوطن.
2.2استالم وحفظ املواد والتجهزيات والكتب املدرسية يف األماكن املخصصة لذلك يف املدرسة.
3.3إدارة وتنظيم أعمال مستودع املدرسة.
4.4استقبال املراجعات والزائرات وتسجيل بي�اناتهن عند دخولهن املدرسة.
5.5تسجيل وتسليم العهد جلميع العامالت يف املدرسة واستالمها بنهاية العام الدرايس.
6.6املشاركة يف تنظيم ملفات املوظفات يف املدرسة وتزويدها جبميع املستجدات اليت تطرأ على املوظفات.
7.7املشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.
8.8املشاركة يف عضوية املجالس واللجان املدرسية.
9.9القيام بأخذ حضور وتأخري وغياب الطالب عن املدرسة.
1010القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم .
1111التواصل مع أولياء أمور (األطفال-الطالب) باستخدام الوسائل املتاحة يف حال تأخر وغياب الطالب عن املدرسة.
1212استالم وجتهزي ملفات (األطفال-الطالب) ساملستجدين واملنقولني من املدرسة وإليها ،وإنهاء جميع املخاطبات واإلجراءات.
1313تنظيم ملفات (األطفال-الطالب) واحلرص على اكتمال جميع الوثائق املطلوبة.
1414إعداد وتزويد وكيل شؤون الطالب بنماذج اإلحاالت الطبي�ة وشهادات االنتماء (الشهادات التعريفية) للطالب لتقديمها للجهة املختصة.
1515تنظيم السجالت وامللفات وحفظها وفق التعليمات املنظمة لذلك .
1616تسجيل قبول الطالب باملدرسة بما فيهم طالب ذوي (االحتي�اجات اخلاصة) والتأكد من الوثائق املطلوبة عند التسجيل ،والنقل ومتابعة نقل
(األطفال-الطالب) إىل املدارس األخرى.
1717املشاركة يف تنظيم ومتابعة االصطفاف الصبايح للطالب والدخول للفصول الدراسية.
1818تقديم اخلدمات املكتبي�ة واإلدارية جلميع العامالت يف املدرسة.
1919القيام بإجراء اجلرد الدوري والسنوي لعهدة املدرسة.
2020القيام بأي مهام تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة .
اخلارجية :
أولياء األمور.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املعارف:
•املعرفة التامة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله.
•املعرفة باألعمال الكتابي�ة واملكتبي�ة وكيفية ممارستها.
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•املعرفة بالنماذج واألدوات اخلاصة بطبيعة العمل.
•املعرفة بالفهرسة وتنظيم وتصنيف الوثائق.

املهارات والقدرات:
•ترتيب وحفظ امللفات وفهرستها .
•املتابعة والتنسيق.

•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.

•االحرتام والتقدير.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.
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املسىم الوظيفي

مسجلة معلومات

االرتب�اط التنظييم

شؤون الطالب/اخلدمات املساندة

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة لشؤون الطالب  /وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

إدخال وحفظ وإخراج جميع البي�انات واملعلومات املتعلقة باملدرسة
ً
حاسوبي�ا.

الواجبات:
1.1تعزيــز قيــم االنتمــاء واملواطنــة واملحافظــة علــى أمــن الوطــن ،واملشــاركة يف الربامــج واألنشــطة الــي تعمــل علــى تنميــة االعــزاز بالديــن والــوالء
للملــك واالنتمــاء للوطــن.
2.2تسجيل املعلومات والبي�انات املتعلقة باملدرسة باحلاسب اآليل ،وحفظها وفق نظام التسجيل املعتمد.
3.3تسجيل (األطفال-الطالب) يف رياض األطفال والصف األول االبت�دايئ بنظام نور يف حال عدم قدرة ويل األمر على التسجيل.
4.4إدخال تأخر وغياب املوظفات يف املدرسة وفق الربنامج املخصص لذلك .
5.5إدخال تأخر وغياب الطالب اليويم وفق الربنامج املخصص لذلك.
ً
6.6جتهزي البي�انات املتعلقة بأسماء الطلبة اخلريجني من املدرسة إلكرتوني�ا.
ً
7.7القيام بتحديث املعلومات والبي�انات املتعلقة باملدرسة إلكرتوني�ا.
8.8طباعة بي�انات تسجيل (األطفال-الطالب) املستجدين يف املرحلة االبت�دائي�ة ومعاجلة أي خلل يطرأ أثن�اء التسجيل.
ً
9.9القيام باستخراج النت�اجئ واإلحصائي�ات والبي�انات املتعلقة باملدرسة إلكرتوني�ا.
1010القيــام بمتابعــة كافــة املتطلبــات الالزمــة جلهــاز احلاســب اآليل والتنســيق مــع املركــز الوطــي للمعلومــات التربويــة لالســتفادة مــن اخلدمــات
الــي يقدمهــا.
ً
1111تعبئ�ة البي�انات اخلاصة بربنامج التجهزيات املدرسية إلكرتوني�ا.
1212القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
1313القيام بأي مهام تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
أولياء األمور.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املعارف:
•املعرفة التامة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله.
•املعرفة التامة بربامج وأنظمة وقواعد املعلومات املستخدمة بعمله.
•املعرفة التامة بأنظمة الفهرسة وتنظيم وتصنيف الوثائق املعمول بها.
املهارات والقدرات:
•السرعة يف ادخال واستخراج البي�انات واملعلومات.
•التنظيم واحلفظ والرتتيب.
•إعداد التقارير الفني�ة.

•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.
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•االحرتام والتقدير.
•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•التواضع ولني اجلانب.

املسىم الوظيفي

سكرترية

االرتب�اط التنظييم

قائدة املدرسة

املسؤول املباشر

قائدة املدرسة

املسؤولون جتاهه

ال يوجد

الهدف العام من الوظيفة

تقديم اخلدمات اإلدارية اليت تسهم يف تنفيذ العملية التعليمة
والتربوية يف املدرسة ،وتقديم املساندة للعاملني فيها.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن ،واملشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك
واالنتماء للوطن.
2.2تنظيم االتصاالت الكتابي�ة العادية والسرية وعرضها على قائدة املدرسة وتنفيذ توجيهاتها وتعليماتها بشأنها.
3.3تنظيم االتصاالت الهاتفية الواردة والصادرة عن إدارة املدرسة وتوثيقها.
4.4تنظيم وحفظ مراسالت املدرسة الصادرة والواردة يف سجالت وملفات وتصنيفها وفق األسس الفني�ة والعلمية للرجوع إليها عند احلاجة.
5.5إعداد العروض التقديمية وامللخصات وعرضها على قائدة املدرسة وفق األسس الفني�ة املتعارف عليها.
6.6تنظيم مواعيد مقابالت وزيارات واجتماعات قائدة املدرسة وتوثيقها ومتابعة تنفيذها داخل وخارج املدرسة.
7.7الدعوة لالجتماعات واإلعداد والرتتيب لها حسب توجيهات قائدة املدرسة.
8.8تبليغ ما يصدر عن قائدة املدرسة من تعليمات وتوجيهات إىل الهيئ�ة التعليمية واإلدارية .
9.9الرد على استفسارات منسوبات املدرسة وأولياء األمور وجميع املستفيدين من خدمات املدرسة يف مجال اختصاصها.
1010حتديد احتي�اجات مكتب قائدة املدرسة من أجهزة وأدوات ووسائل واعتمادها من قائدة املدرسة.
1111إعداد التقارير الدورية عن إجنازات أنشطة مكتب قائدة املدرسة وعرضها على قائدة املدرسة واعتمادها.
1212تنظيم وحفظ ملفات وسجالت قائدة املدرسة .
1313القيام بأي مهام تكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصها.
1414القيام بأعمال املناوبة ومتابعة الطالب واإلشراف عليهم قبل اإلصطفاف الصبايح وبعد نهاية الدوام الرسيم.
مالحظــة :يف حــال عــدم توفــر وظيفــة ســكرتري يف املدرســة يقــوم قائــد املدرســة بتكليــف مــن يــراه مناســبا للقيــام باملهــام املوكلــة لهــذه الوظيفــة مــن
الهيئ ـ�ة اإلداريــة يف املدرســة.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
جميع املوظفات باملدرسة.
اخلارجية :
اليوجد .
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املعارف:
•املعرفة التامة بالتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.
•املعرفة التامة باألعمال الكتابي�ة واملكتبي�ة وكيفية ممارستها.
•املعرفة بالنماذج واألدوات اخلاصة بطبيعة العمل.
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املهارات والقدرات:
•ترتيب وحفظ امللفات وفهرستها .
•املتابعة والتنسيق.

•االتصال ّ
الفعال والتعامل مع اآلخرين.
•استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف مجال العمل.

السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
•التكيف مع متطلبات وضغوط العمل.
•العمل بروح الفريق.
•املبادرة.
•االحرتام والتقدير.
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•الثقة بالنفس.
•املوضوعية.
•املحافظة على سرية املعلومات.
•التواضع ولني اجلانب.

املسىم الوظيفي
املسؤول املباشر:
املسؤولة عن :
الهدف العام من الوظيفة

(موظفة خدمات)
قائدة /وكيلة املدرسة (روضة/ابت�دائي�ة)
األطفال – الطالب
االهتمام بمرافق املدرسة وتقديم اخلدمات العامة.

الواجبات:
1.1تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن ،واملشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تعمل على تنمية االعزتاز بالدين والوالء للملك
واالنتماء للوطن.

2.2مرافقة أطفال ومنسوبات الروضة عند احلاالت الطارئة.
3.3مساعدة املعلمة يف فصول رياض األطفال يف اجلوانب الغري تعليمية.
4.4مساعدة املناوبات ملراقبة األطفال قبل وأثن�اء وبعد الدوام.
5.5عدم السماح ألي من األطفال باخلروج من املدرسة أثن�اء الدوام الرسيم إال بإذن خطي من اإلدارة.
6.6االهتمام بمرافق املدرسة و تنظيمها أثن�اء الدوام املدريس وفق النظام املتبع يف املدرسة.
7.7مرافقة األطفال إىل دورات املياه والعناية بهم عند احلاجة.
ً
8.8تنظيم الفصول واملالعب الداخلية واخلارجية أخر الدوام استعدادا لليوم التايل.
9.9القيام بدورها املحدد يف خطة اإلخالء املدريس يف احلاالت الطارئة.
1010التأكد من خلو املدرسة من جميع (األطفال) يف نهاية الدوام املدريس.
1111القيام بأي مهام تكلف بها يف مجال اختصاص عملها.
العالقات الوظيفية:
•الداخلية:
•جميع منسويب املدرسة.
اخلارجية :
وفق ضوابط التعيني للخدمة املدني�ة.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
•املؤهالت العلمية :ثانوي فقط.
•الدورات التأهيلية :من خالل املركز املهين للتدريب املهين.
•اخلربات :العمل يف مجاالت الرعاية الصحية.
املهارات والقدرات:
1.1مهارة االتصال الفعال مع اآلخرين.
2.2القدرة على تقبل التوجيهات وااللزتام بالتعليمات.
3.3الدقة يف العمل.
4.4سرعة اإلجناز.
5.5تتعامل مع األطفال برفق ولني.
السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
•االتزان النفيس.
•املظهر احلسن.

ً
•الئقة صحيا.
•حسن السرية والسلوك.
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.املسىم الوظيفي

عاملة اخلدمات

املسؤول املباشر:

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولة جتاهه :

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

الهدف العام للوظيفة:
الهدف العام من الوظيفة

ال يوجد.
احلفاظ على نظافة املدرسة وتقديم اخلدمات العامة

الواجبات:
1.1القيام بفتح وإقفال األبواب الداخلية والنوافذ واألنوار واملكيفات واملراوح ومحابس املياه.
2.2متابعة أعمال النظافة يف الفصول وأفني�ة املدرسة وممراتها ومرافقها ودورات املياه.
3.3جتهزي وتقديم أعمال الضيافة إلدارة املدرسة.
4.4القيام بنقل املعامالت واألوراق داخل املدرسة لتسهيل عمل كل من الهيئتني اإلدارية والتعليمية.
5.5تت�أكد من خلو املدرسة يف نهاية وقت الدوام.
6.6القيام بأي مهام تكلف بها من املسؤولة املباشر يف مجال اختصاصه .
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
قائدة املدرسة ووكيالت املدرسة.
اخلارجية :
الشركات املسؤولة عن النظافة
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املعارف:
املعرفة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عملها.
املهارات والقدرات:
1.1مهارة يف االتصال والتعامل مع اآلخرين.
2.2القدرة على استيعاب التوجيهات وااللزتام بالتعليمات.
3.3السرعة يف العمل.
4.4الدقة باإلجناز.
السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة
•اللباقة والكياسة
•املبادرة
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•االحرتام والتقدير
•املظهر احلسن

املسىم الوظيفي

حارس

االرتب�اط التنظييم

اخلدمات املساندة

املسؤول املباشر

وكيلة املدرسة للشؤون املدرسية

املسؤولون جتاهه

ال يوجد.

الهدف العام من الوظيفة

احلفاظ على مبىن املدرسة وموجوداته.

الواجبات:
1.1القيام حبراسة املبىن وما حيتويه.
2.2عدم السماح ألي شخص بدخول املدرسة أو اخلروج بعد انتهاء الدوام إال بإذن رسيم.
3.3إبالغ إدارة املدرسة واجلهات املختصة عند حدوث أي أمر طارئ وفق اآللية املعتمدة.
4.4متابعة عمال النظافة والصيانة بغري أوقات الدراسة أثن�اء القيام بعملهم.
5.5التأكد من إغالق األبواب والنوافذ وإطفاء األنوار واملكيفات واملراوح ومحابس املياه بعد انتهاء الدوام.
6.6املحافظة على محتويات وممتلكات املدرسة .
7.7القيام بفتح مبىن املدرسة خارج أوقات الدوام الرسيم بعد موافقة إدارة املدرسة .
8.8القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يف مجال اختصاصه.
العالقات الوظيفية:
الداخلية:
قائد املدرسة.
وكيالت املدرسة.
اخلارجية :
اجلهات املسؤولة عن األمن والسالمة.
مواصفات شاغلي الوظيفة:
املعارف:
املعرفة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله.
املهارات والقدرات:
1.1مهارة يف االتصال والتعامل مع اآلخرين.
2.2القدرة على استيعاب التوجيهات وااللزتام بالتعليمات.
3.3الدقة يف العمل.
4.4سرعة اإلجناز.
السمات الشخصية:
•التمتع بأخالقيات الوظيفة.
•اللباقة والكياسة.
•املبادرة.
•االحرتام والتقدير.
•املظهر احلسن.
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آليات العمل يف مدارس الطفولة املبكرة:
م

جوانب العمل املدريس

1

تقويم التحصيل الدرايس

2

التوجيه واإلرشاد الطاليب

3

النشاط الطاليب

4

الصحة املدرسية

5

املقصف املدريس

6

النقل املدريس

7

الرحالت املدرسية

8

االنضباط (احلضور والغياب) لألطفال –
الطالب

9

أساليب املناوبة املتبعة لكل مرحلة من مراحل
مدارس الطفولة املبكرة

10

اخلطة التشغيلية

11

سجالت املدرسة

12

احلضور إىل املدرسة

احلضور للمدرسة يف التوقيت املعتمد يف مدارس التعليم العام جلميع
ً
.مراحل مدارس الطفولة املبكرة يف تمام الساعة  6:15صباحا

13

االنصراف من املدرسة

االنصراف من املدرسة يف التوقيت املعتمد يف مدارس التعليم العام جلميع
ً
.مراحل مدارس الطفولة املبكرة يف تمام الساعة  12:30ظهرا

وفق اللواحئ والتعاميم املنظمة لذلك واملعمول بها

   / ١٤٤١/١٤٤٠

  

58

   

مالحظات

املراجع:
الدليل التنظييم ملدارس التعليم العام (143٧-143٦ه) اإلصدار الثالث.
الدليل التنظييم للحضانة ورياض األطفال (1439-1438هـ) اإلصدار الثاين .
ورشة الطفولة تنمية وتطوير املنفذه يويم  25-24شعبان 1440 /هـ.
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