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  - School Information     بٌانات المدرسة

 بوابة المعرفة العالمٌة باللؽة العربٌة اسم المدرسة

 BAWABAT AL-MA’RIFAH INTERNATIONAL SCHOOL اسم المدرسة باللؽة اإلنجلٌزٌة

 .األستاذة / سهام أحمد المحمدي المالك

 .قسم البنات –هٌفاء مبروك الصٌعري األستاذة /  إلدارٌةالمدٌرة ا

 .األستاذة / نسٌبة حسن شرفو المشرفة العامة على قسم البنات

 .قسم البنٌن –األستاذ / مطر الزهرانً  إلداريالمدٌر ا

 .خلؾ البٌوتات –طرٌق الملك  -حً الشاطئ  –جدة  الموقع الرئٌس

 .ال ٌوجد الفروع

 http://www.edugates-school.edu.sa العنوان اإللكترونً

 + 966 21 6066334/ 6060168/6060167 رقم الهاتؾ

 + 966 21 6064878 رقم الفاكس

 0569347247 رقم الجوال

 Info@edugates-school.edu.sa البرٌد اإللكترونً

 

 وزارة التربٌة والتعلٌم اإلشراؾ 

 األمرٌكً المنهج الدراسً

 للبنات 4321440076للبنٌن /  229 رقم الترخٌص

 AdvancEDمنظمة أدفانس إي دي   االعتماد األكادٌمً 

 107535رقم االشتراك  هـ5/11/1426وتارٌخ  4030159003 رقم السجل التجاري

  2943 – 23414الشاطئ جدة  –عبد هللا الخطٌب  8505 واصل -البرٌد السعودي 

 :ووزارة التربٌة والتعلٌم شعار )لوجو( المدرسة

      

EDUGATES .. doorway to knowledge and life .. opening the gates of wisdom. 

  AdvancEDشعار )لوجو( منظمة أدفانس إي دي 
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 Organizational Chart –الهٌكل التنظٌمً 

Organizational Chart 

(structure / diagram) 

 

Edugates International 
School's organizational 

chart shows the structure, 
reporting channels and 

chains of command within 
the school. 
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 Organizational Chart –الهٌكل التنظٌمً 
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VISION 

Edugates International School is committed to a culture of excellence in 

education imbued with a strong Islamic foundation which prepares all students 

to achieve their full potential in order to advance to higher education thereby 

becoming globally competitive. 

 

 سؤٌتْب

تقذً ٍذسسخ ثىاثخ اىَؼشفخ اىؼبىٍَخ ثزذح أَّىرربً ٍتٍَضاً فً اىتؼيٌٍ اىحذٌج ٍِ خاله تذسٌس اىَْهذ اىؼبىًَ 

وتقبىٍذ اىََينخ اىؼشثٍخ اىسؼىدٌخ، ٍِ أرو ئػذاد رٍو  األٍشٌنً ، اىَذػٌ ثشوس اىخقبفخ اإلسالٍٍخ، اىَتَسل ثؼبداد

ٍِ اىطيجخ واىطبىجبد، قبدسٌِ ػيى اىتفبػو ٍغ ػصشهٌ، ٍتَسنٍِ ثذٌْهٌ، ساػٍِ ىخقبفتهٌ ٍتطيؼٍِ ىتحقٍق أػيى 

 ٍستىٌبد اىْزبس واىتقذً ثٍِ حقبفبد اىؼبىٌ اىَختيفخ.

 

MISSION 

 To provide quality education that nurtures growth and development as a primary 

goal. 

 To provide students and staff with an environment of holistic growth within a 

transformed community, responsive to the call of the times, and actively contributing 

towards the improvement of Islamic communities based on Islamic principles. 

 To ensure that each student is empowered with the knowledge and skills necessary 

to meet the challenges in an increasingly complex and competitive world. 

 To make learning more comprehensive by utilizing the latest Information Technology 

( IT ). 

 To focus all staff on the intellectual, physical, emotional and social development of 

students. 

 To provide comprehensive school activities that enable growth and development of 

students outside of the classroom environment. 
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 أهذافْب

  تؼيٌٍ ٍتٍَض ػبىً اىْىػٍخ ٌغزي اىَْى اىؼقيً واىزسَبًّ.تىفٍش 

  تىفٍش ثٍئخ ارتَبػٍخ ٍتْبٍٍخ ىيطالة واىَىظفٍِ تستزٍت ىْذاء اىؼصش وتسهٌ ثشنو فؼبه فً تحسٍِ اىَزتَؼبد

 اإلسالٍٍخ.اىَجبدئ اإلسالٍٍخ اىقبئَخ ػيى 

  بد فً ػبىٌ ٌضداد تؼقٍذا وتْبفسٍخ.بىَؼبسف واىَهبساد اىالصٍخ ىَىارهخ اىتحذٌٍضود ثضَبُ أُ مو طبىت 

 .رؼو اىتؼيٌ أمخش شَىال ٍِ خاله استخذاً أحذث تنْىىىرٍب اىَؼيىٍبد 

 .تشمٍض رٍَغ اىَىظفٍِ ػيى اىَْى اىفنشي واىجذًّ واىؼبطفً واالرتَبػً ىيطالة 

 تىفٍش اّشطخ ٍذسسٍخ شبٍيخ تسبػذ اىطيجخ ػيى َّى وتطىٌش اىَهبساد خبسد اىجٍئخ اىصفٍخ.

 

BELIEFS 
Edugates believes that: 

 All students are unique and have the ability to learn their full potential, 

develop a positive self-concept, and generate enthusiasm for learning. 

 Students nurtured in a warm, supportive and structured environment develop 

responsibility for their own behavior, learning, and a concern for others. 

 It is important that educators, parents and students work together 

cooperatively to promote productive learning. 

 A commitment to creativity and excellence is essential for all content areas and 

programs. 

 

 ٍؼتقذاتْب

 .ٌٌؼبٍو مو طبىت ػيى أّه حبىخ فشٌذح ٍِ ّىػهب وىهب اىقذسح ػيى اىتؼيٌ، وٌىفش ىه اىزى اإلٌزبثً اىزي ٌحَسه ىيتؼي 

  تَنْهٌ  فً ثٍئخ حٍََخ داػَخ ىيْظبً وتٍَْخ حس اىَسإوىٍخ ىيسيىك وتٍَْخ اىَهبساد االرتَبػٍخ اىتًاىطالة سػبٌخ

 ػو واالهتَبً ثأقشاّهٌ.ٍِ اىتفب

  ٍِ ًىتؼضٌض ئّتبرٍخ ثٍئخ اىتؼيٌ. األهٍَخ أُ ٌتؼبوُ مو ٍِ اىَشثٍِ واَثبء واىطالة ٍؼب 

 .االىتضاً فً اإلثذاع واىتٍَض أٍش ضشوسي ىزٍَغ األّشطخ فً اىَْبهذ اىذساسٍخ 

 ىؼبىٌ اىٍىً  ثبىَؼبسف اىنبفٍخ ف ٍتنبٍو فً رٍَغ رىاّت اىَْهذ اىذساسً ٍِ أرو تضوٌذ اىطالةذه ًاىتنْىىىرٍب ه

 .اىتنْىىىرً
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COMMITMENT 

 

 Edugates International School agrees to: 

 Provide a balanced curriculum which aims to meet the individual needs of each 

student. 

 Encourage every student to achieve his/her potential as a valued member of 

the school community. Our school offers annual scholarships to outstanding 

students who attains 97% and above in their final averages by awarding them 

with a 50% discount on their tuition fees for the following year, and a full 100% 

scholarship (100% free tuition fees)  to the top student. 

 Listen to any concerns and problems with respect and understanding. 

 Set homework in accordance with the program, mark work on a regular basis 

and check and sign the daily agenda every day. 

 Keep parents informed via meetings and written communication of their 

child’s academic and social development.  

 Inform parents wherever possible of any problems that might affect their 

child’s work behavior at school. 

 Encourage students and parents to become fully involved in the life and 

development of the school.  

 Introduce the Talent and National Creativity Program to the parents and 

students by informing them about the concept, times and method of 

registration. In addition to this, they also need to know about the stages and 

categories targeted by the Student Counselor in the school. 

 سسبىتْب

  إن رسالتنا ال تقتصر على بناء جٌل من األبناء قادر على التفاعل مع معطٌات العصر ، قادر على توظٌؾ التقنٌات

أصالً بعاداته فً مجال العلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع ، متسلح بإٌمانه القوي وعقٌدته السمحة الراسخة، مت

وتقالٌده العربٌة واإلسالمٌة ، بل ٌتعدى حدود وإطار المدرسة إلى البٌئة المحلٌة والمجتمع المحلً المحٌط بالمدرسة 

 بتقدٌم الكثٌر من الخدمات المجتمعٌة ، ومن أمثلة ذلك :

 وما فوق 79معدل  تقدم مدارسنا منح دراسٌة سنوٌة للمتفوقٌن بإعطاء الطالب/الطالبة الحاصل/الحاصلة على %

 % ألعلى طالب.100% من الرسوم الدراسٌة للعام الذي ٌلٌه، ومنحة كاملة بنسبة 50خصم 

  المشاركة الفاعلة واإلٌجابٌة فً كثٌر من المناشط والمحافل على مستوى مدٌنة جدة، منها ما ٌتم داخل إطار

 : المدرسة، ومنها ما ٌتم فً أماكن إقامة تلك الفعالٌات ، ومن ذلك
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o  ًتعرٌؾ الطالب وأولٌاء أمورهم ببرنامج موهبة واإلبداع الوطنً ومواعٌد وطرق التسجٌل فٌه وما ه

 المراحل والفئات المستهدفة من قبل المرشد/المرشدة الطالبٌة فً المدرسة.

o االحتفال بٌوم الٌتٌم ، واستقبال طائفة كبٌرة منهم واالحتفاء بهم داخل المدرسة ، وذلك بالتعاون مع 

 الجمعٌات الخٌرٌة المعنٌة بهذا األمر ، وتقدٌم الهداٌا والدعم المادي والمعنوي.

o  المشاركة اإلٌجابٌة فً فعالٌات الدفاع المدنً ، المادٌة والعٌنٌة ، والمساهمة الطالبٌة ، ببعض المنشورات

 التربوٌة ، واللوحات اإلعالنٌة ، وخطابات الشكر والتقدٌر لرفع الروح المعنوٌة .

o  ًالمشاركة فً اجتماع مجلس الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة بجدة بورقة عمل تحت عنوان المعوقات الت

 تعترض التعلٌم األجنبً فً المملكة العربٌة السعودٌة ) أسبابها وطرح حلول مناسبة وفعالة للتؽلب علٌها ( .

  سواء عند تؽٌٌر اللون أو الشعار إلٌهاالستفادة من الزي المدرسً الموجود بالمستودع عند عدم احتٌاج المدرسة ،

 وذلك بتوزٌعه على المؤسسات والجمعٌات الخٌرٌة فً مجتمعنا ومحٌطنا المحلً بمدٌنة جدة .

 .تطبٌق خصم خاص للطالب والطالبات التوائم بمدارسنا، وهذا األمر شائع فً كثٌر من بلدان العالم  



STAFF HANDBOOK يدلٌل الموظؾ االسترشاد  2019-2020 

  
 

  
Page 10 of 39 Revised at: October 2019 HR Department 

 

 حقوق المعلم

 :حقوق المعلم المهنٌة 
نه من أداء رسالته التربوٌة باقتدار، وٌتحقق ذلك عن المعلم من حق -1 طرٌق التدرٌب المستمر  ان ٌإهل تؤهٌالً ٌمكِّ

 .وتطوٌر المناهج وإكساب المعلم تلك المهارات
فً مجال التربٌة  مستوى أداء المعلم وتطوٌره من خالل الدورات التدرٌبٌة الالزمة واطالعه على كل جدٌد رفع -2

رة لعملٌة التعلٌم ى استخدام الطرق الحدٌثة والتقنٌات التربوٌةوالتعلٌم، وتدرٌبه عل  .المٌسِّ
على البحث العلمً والتجرٌب فً مجال اإلعداد، وطرائق  تشجٌع البحث العلمً والتجرٌب: ٌجب تشجٌع المعلم -3

 .التدرٌس، واالدارة الصفٌة والتقوٌم...الخ
إنجازاتهم ونشاطاتهم المتمٌزة فً الدراسات واألبحاث  وتوثٌقرعاٌة المعلمٌن المتمٌزٌن والعمل على تنمٌة مواهبهم  -4

 .بها وتعرٌؾ اآلخرٌن
 .له وما علٌه تحدٌد األنظمة الوظٌفٌة والجزائٌة تحدٌدا دقٌقاً حتى ٌعرؾ المعلم ما -5
 .والتشهٌر معالجة مشكالت المعلم بؤسلوب تربوي بعٌداً عن التسلط -6
 .تمكٌن المعلم من تدرٌس موضوع تخصصه -7
 .المدرسٌة المناسبة حتى ٌعمل المعلم براحة وأمان توفٌر البٌئة -8

 المادٌة: حقوق المعلم 
الضوابط التً تحكم الرواتب لٌعٌش بكرامة وضبط  إعطاء المعلم المكانة التً ٌستحقها فً السلم التعلٌمً وإعالن -1

 .والترقٌة عملٌات النقل والترفٌع
 .لمهنته واالنتماء لها افعٌة المعلم وحبهتقدٌم الحوافز والمكافآت المادٌة لتنمٌة د -2
 .وعدم االندفاع لممارسة أعمال أخرى تحقٌق الشعور باألمن والرضى الوظٌفً للتفرغ لرسالته -3

 :حقوق المعلم المعنوٌة 
 األجٌال، وزٌادة وعً أولٌاء النظرة النمطٌة للمعلم فً أذهان المجتمع وإبراز الصورة المشرقة له ودوره فً بناء تؽٌٌر -1

 .وتقدٌره األمور والطالب بؤهمٌة احترام المعلم
 .روحه المعنوٌة وتقدٌر جهوده منح المعلم الثقة، والتعاون معه على تحقٌق رسالته السامٌة، ورفع -2
 .المختلفة وضع نظام ٌحفظ للمعلم كرامته من االعتداءات -3
 .تواجههالتً  احترام المعلم وتقدٌره واالستماع له ومساعدته فً حل المشاكل -4

 واجبات المعلم

 :واجبات المعلم المهنٌة: ومن أهم هذه الواجبات 
المرجوة، وأن ٌإدي رسالته  المعلم أن ٌكون مطلعاً على سٌاسة التعلٌم وأهدافه، ساعٌاً إلى تحقٌق هذه األهداؾ على -1

 .وفق األنظمة المعمول بها
التدرٌس مجرد مهنة  العلمٌة التً تعٌنه على أدائها، وأال ٌعتبرالتعلٌم وتقدٌرها، واإللمام بالطرق  االنتماء إلى مهنة -2

ب منها  .ٌتكسَّ
 .ومفٌد، وتطوٌر إمكاناته المعرفٌة والتربوٌة االستزادة من المعرفة، ومتابعة كل جدٌد -3
 .ونقل ما تعلمه إلى المتعلمٌن األمانة فً العلم وعدم كتمانه -4
حتوى المنهج من بداٌة العام الدراسً، لٌحدد على أساسه طرائق م معرفة متطلبات التدرٌس: على المعلم أن ٌحلل -5

 .أنماط تعلم طالبه تدرٌسه، حتى تتناسب مع
 .التربوٌة والبحوث اإلجرائٌة المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة، وإجراء الدراسات -6

 مدرسته: واجبات المعلم نحو 
 .واألنظمة االلتزام بواجبه الوظٌفً واحترام القوانٌن -1
 .بها المناهج واالختبارات حسب األنظمة والتعلٌمات المعمولتنفٌذ  -2
 .التعاون مع المجتمع المدرسً -3
 .المدرسٌة المختلفة المساهمة فً األنشطة -4
 .المساهمة فً حل المشكالت المدرسٌة -5
 .الخبرات الجدٌدة توظٌؾ -6

 :واجبات المعلم نحو الطالب 
 .واالتجاهات السلٌمة من خالل التعلٌم ؼرس القٌم -1
 .وسلوكه وانتمائه وإخالصه القدوة الحسنة لطالبه، فً تصرفاته -2
 .باستمرار توجٌه الطالب وإرشادهم وتقدٌم النصح لهم -3
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 .تشجٌع الطالب ومكافؤتهم -4
 .بطبٌعة المتعلمٌن وخصائصهم النمائٌة المختلفة مراعاة الفروق الفردٌة، والوعً -5
 .الطالب المساواة فً التعامل مع -6
 .حٌاتهم وفائدة ما ٌدرس لهم وأهمٌة ذلك فً تعرٌؾ الطالب بؤهمٌة -7

 :ًواجبات المعلم نحو المجتمع المحل 
 .الواعً الذي ٌعرؾ القٌم والمثل واألفكار التً تحكم سلوك المجتمع القٌام بدور القائد -1
 .قوله مع تصرفاته، وإعطاء المثل الحً لتالمٌذه ومجتمعه توافق -2
والتفاعل مع  المصٌرٌة، وبالمتؽٌرات والتحدٌات التً ٌمر بها المجتمع،على علم بقضاٌا شعبه  على المعلم أن ٌكون -3

 .المجتمع والتواصل اإلٌجابً معه
 .رسالة األسرة فً التربٌة الحسنة ألبنائها أن تتكامل رسالة المعلم مع -4

 صفات المعلم المنشود الذي ٌإمن برسالته

فاعالً فً عملٌة التؽٌٌر االجتماعً التً نسعى إلى  ى ٌكون عنصراً إن هناك صفات ٌجب أن تتوفر فً المعلم المإمن برسالته، حت

 تحقٌقه، ومنها:

 .المختلفة العمل، والوالء للمهنة، وااللتزام بها، واالهتمام بنمو طالبه من جمٌع النواحً اإلخالص فً -1
 .لرسالته وٌسعى لتحقٌقهاذاتً داخلً، مدركاً  التعلٌم رسالة ولٌس مجرد مهنة: ٌعً المعلم دوره، وٌتحرك بدافع -2
بٌن جهده وعطائه، وبٌن ما ٌحصل علٌه من مردود مادي ومعنوي،  عطاء ال ٌنتظر العطاء: المعلم المإمن برسالته ال ٌربط -3

 .الرسالً، وتسخٌر كل طاقاته وإمكاناته لذلك بل السٌر نحو تحقٌق هدفه
ٌُعلِّ  المعلم القدوة: المعلم صاحب -4  .لطالبه م، فهو صورة ٌنعكس فٌها ما ٌعلمهالرسالة، ٌعمل بما ٌعلم و
اإلسراؾ، ولكن فً حدود االعتدال، فذلك أدعى للقبول  المظهر الحسن: على المعلم أن ٌحسن هندامه ومظهره، بعٌداً عن -5

 .والتقدٌر له
المهنً، حتى ٌتابع كل جدٌد، النمو  األكادٌمً فً مادة تخصصه: على المعلم أن ٌتابع نموه األكادٌمً، جنباً إلى جنب مع النمو -6

األخرى، خاصة ذات العالقة بموضوع تخصصه، حتى ٌقدم لطالبه  وٌكون مرجعاً لطالبه وزمالئه، مع االهتمام بالتخصصات
 .المعلومات نسٌجاً متناسقاً وكامالً من

مهم حسب ما ٌستحقون العدل واالنصاؾ: على المعلم أن ٌحترم آداب المهنة وأخالقٌاتها، وٌقوم بالعدل والقسط بٌن  -7 طالبه، ٌقوِّ
 .أخرى دون أي اعتبارات

التعلٌم مشاركة: إن العملٌة التعلٌمٌة جهد مشترك، لها مدخالت كثٌرة، من أهمها المعلم والمتعلم والكتاب والمنهج.....، ولكلٍّ  -8
المشاركة كلما تقدم  وٌم، وتتسع هذهٌجب االهتمام بدور المتعلم وإشراكه فً التخطٌط والتعلٌم والتق دوره الذي ال ٌخفى، ولكن

 .الطالب من مرحلة إلى أخرى
 المعلم صاحب رسالة، ال ٌنقطع عن طلب العلم مهما بلؽت معرفته، وتقدم به العمر، وال ٌجد :معلم ومتعلم فً نفس الوقت -9

 .حرجاً فً التعلم حتى من طالبه
راسً، بل له جوانب شتى من شعر وخطابة وقدرات علمٌة قصراً على التفوق الد استكشاؾ المواهب ورعاٌتها: النبوغ لٌس -10

إشباعها من خالل الرعاٌة  وإمكانٌات قٌادٌة، تحتاج هذه الجوانب إلى معلم ٌكتشفها وٌصقلها وٌنمٌها وٌعمل على وإبداعٌة
 .واألنشطة المدرسٌة المتنوعة

وإعداد أنشطة وطرائق  ه، وأنماط تعلمهم المتعددةالفردٌة: على المعلم االهتمام بالفروق الفردٌة بٌن طالب مراعاة الفروق -11
 .تناسب مستوٌاتهم وقدراتهم وحاجاتهم ودوافعهم

مع النفس البشرٌة التً ال  المعلم من أسمى وأشرؾ الرساالت، وأمانة من أعظم وأثقل األمانات، ألن المعلم ٌتعامل إن رسالة -12
 .رسالة سامٌة ٌعد فٌها جٌالً صالحاً مسلحاً بالعلم والمعرفة ملٌعلم إال هللا ُبعد أعماقها واتساع آفاقها، فالمعلم ٌح
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 شروط التوظٌؾ:

  عاماً. 18أال ٌقل العمر عن 

 .أن ٌكون حائزاً على المإهالت والخبرات المنوطة بالوظٌفة المتقدم لشؽلها 

 .ًأن ٌكون الئقاً طبٌا 

 .أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك 

 .اجتٌاز المقابلة الشخصٌة 

  ٌكون صدر بحقه حكم باإلدانة فً فعل ٌمس األمانة والشرؾ.أال 

 .أن ٌلتزم بالزي المحتشم والمظهر الالئق 

 .االطالع على العقد والتوقٌع علٌه 

 .االطالع على التوصٌؾ الوظٌفً والمهام المنوطة بالوظٌفة المكلؾ بها 

 .االطالع على الحقوق والواجبات ضمن الالئحة الداخلٌة للمدرسة 

 ع على الئحة الؽٌاب والتؤخٌر والتوقٌع علٌها بالعلم.االطال 

  .االطالع على تعلٌمات منع استخدام اإلٌذاء البدنً والنفسً فً معاقبة الطالب والتوقٌع علٌها بالعلم 

 .)استالم جدول الحصص والكتب والمناهج الدراسٌة والخطة الدراسٌة للعام الحالً )للمعلمٌن 

 مسوؼات التعٌٌن:

 فٌظة النفوس / بطاقة العائلة / اإلقامة سارٌة المفعول.صورة من ح .1
 صورة من جواز السفر. .2
 صور مصدقة من المإهالت العلمٌة. .3
 صور مصدقة من الخبرات العملٌة. .4
 صور مصدقة من الدورات التدرٌبٌة. .5
 صور من شهادات التقدٌر وخطابات الشكر. .6
 عالقً.روقً ملؾ  .7
 تعبئة نموذج طلب التوظٌؾ. .8
 بالعمل من ولً األمر )خاص بالنساء فقط(.خطاب إذن  .9

 (.6×  4صور شخصٌة ) 4عدد  .10
 تصرٌح مزاولة المهنة للمعلمٌن والتربوٌٌن. .11
 تصرٌح عمل للمرافقٌن من نظام أجٌر. .12

 إجراءات التقدم إلى وظٌفة بالمدرسة

EMPLOYMENT APPLICATION PROCEDURE 

 آلٌة التقدم إلى وظائؾ بالمدرسة

 خاص بقسم االستقبال

o  بالمدرسة فً قسم االستقبال  مهنٌة(/ إدارٌة /  )أكادٌمٌةتستقبل موظفة االستقبال المتقدمٌن لطلب وظائؾ  

 بالمدرسة.

o  باآلتً:تقوم موظفة االستقبال 

بعد تسجٌل  ، F13-02-EISEmployment Application Formتسلٌم المتقدم طلب التقدم للوظائؾ  .1

 لذلك.ن المخصص فً المكا .Application Noرقم الطلب 

 اإلمكان،فقط قدر  Personalمساعدة المتقدم فً تعبئة الحقول الخاصة بالمعلومات الشخصٌة تحت البند  .2

 استٌفاءه.ومن ثم استالم الطلب منه بعد  االتصال،والتركٌز على وسائل 
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 وتارٌخه.موضحاً به رقم الطلب  Resorting to application MIS102تسلٌم المتقدم سند المراجعة  .3

ٌُعطً المتقدم موعداً للمقابلة الشخصٌة فً  ذلك،مرافقة المتقدم إلى قسم شئون الموظفٌن مباشرة إن تٌسر  .4 أو 

 بالمتقدم،الخاص وٌدون الموعد فً سند المراجعة  الموظفٌن،أقرب وقت ممكن بعد التنسٌق مع قسم شئون 

ال به لتحدٌد موعد للمقابلة الشخصٌة مع شؤون وإن تعذر ذلك فٌسمح له باالنصراؾ وٌبلػ بأنه سٌتم االتص

 الموظفٌن.

 الوقت.إرسال الطلب إلى قسم شؤون الموظفٌن فً نفس  .5

 خاص بقسم شؤون الموظفٌن

o  المتقدم.ٌستقبل 

o  ٌلً:ٌقوم بمساعدة المتقدم على استكمال ما 

 بالمتقدم،وتعبئة البٌانات الخاصة  Employment Application Form MIS101طلب التقدم للوظائؾ  .1

 EDUCATIONوالحقول الخاصة بالمؤهالت والخبرات  إلٌها،موضحاً به الوظٌفة أو الوظائؾ المراد التقدم 

AND TRAINING / EMPLOYMENT RECORD 

لعملٌة مصحوبًة بالشهادات والمؤهالت العلمٌة األصلٌة وصورة منها وشهادات الخبرة ا للمتقدم،السٌرة الذاتٌة  .2

 والدورات التدرٌبٌة وصورة منها.

o  ًالوظٌفة المتقدم  المتقدم،اسم  التارٌخ، الطلب، )رقمٌقوم بتسجٌل البٌانات األولٌة للمتقدم فً الحاسب اآللً وه

 الشخصٌة.ومن ثم مرافقة المتقدم إلى اإلدارة واستالم التعلٌمات الخاصة بالمقابلة  إلٌها(،

o  ومتابعتها. اإلدارة،ٌقوم بتنسٌق مواعٌد المقابلة الشخصٌة حسب التعلٌمات الصادرة من 

o  اآللً.بعد استالمها من اإلدارة فً الحاسب  )القرار(ٌقوم بتسجٌل نتٌجة المقابلة الشخصٌة 

o  وكذلك المرجع الرئٌس لجمٌع  بالمدرسة،ٌعتبر قسم شئون الموظفٌن بمثابة حلقة الوصل بٌن المتقدم وجمٌع الجهات

 والموظفٌن.اإلجراءات المتعلقة بأمور التوظٌؾ 

 خاص باإلدارة

المتقدم وكذلك األشخاص المنوطٌن بإجراء تلك المقابلة مع  للمتقدم،تقوم اإلدارة بتحدٌد موعد المقابلة الشخصٌة  .1

بالغ شئون الموظفٌن بذلك الستدعاء المتقدم وإ اإلدارٌة(،وواحد فً النواحً  األكادٌمٌة،ثالثة فً النواحً  )وعددهم

 المقابلة.إلجراء 

الذي  الموظفٌن،وتحدٌد القرار النهائً إلبالؼه لقسم شئون  للمتقدم،تتكفل اإلدارة بإنهاء إجراءات المقابلة الشخصٌة  .2

 االستقبال.ٌعاونه فً ذلك قسم  للمتقدم،ٌقوم بدوره بإبالؼه 

 األمر.أو عرضه على إحدى اللجان الرسمٌة للمدارس إذا لزم  الطلب،تشكل لجنة لدراسة ومراجعة  .3
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ٌحظر على جمٌع األشخاص المنوطٌن بإجراء المقابلة الشخصٌة مع المتقدم إبالؼه بنتٌجة المقابلة الجزئٌة معه أو  .4

 للجنة.القرار النهائً 

 الً:كالتتحدد اإلدارة القرار النهائً بعد أسبوع من تارٌخ المقابلة الشخصٌة وٌكون  .5

o  التعٌٌن.ومن ثم إبالغ شئون الموظفٌن الستدعاء المتقدم واستكمال مسوؼات  المتقدم،قبول 

o  وٌبلػ المتقدم عن طرٌق شئون الموظفٌن بالرفض دون ذكر األسباب،  كتابة،مع توضٌح األسباب  المتقدم،رفض

 كتابٌاً.شفهٌاً أو  بقبولك(توِص اللجنة  )لم التالً:وذلك بالجواب 

o  وإبالغ شئون الموظفٌن بتسجٌل البٌانات الضرورٌة بالقسم لالتصال بالمتقدم  االنتظار،وضع المتقدم على قائمة

واستدعائه عند شؽر الوظٌفة المتقدم إلٌها أو لحاجة المدارس إلٌه لشؽر وظٌفة  البٌانات،بصورة دورٌة لتحدٌث 

تم إدراج اسمكم ورقم طلبكم على قائمة  )لقد التالً:لنص ومن ثم إبالغ المتقدم بذلك شفهٌاً أو كتابٌاً با أخرى،

وعند الحاجة لكم سٌتم استدعائكم إلكمال  البٌانات،وسٌتم االتصال بكم بشكل دوري لتحدٌث  االنتظار،

 اإلجراءات(.
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 محتوٌات ملؾ الموظؾ

 محتوٌات ملؾ الموظؾ

Contents 

 مالحظات موجود Description الوصؾ م

   Employee’s Profile الشخصًالملؾ  1

   Application Form طلب االلتحاق 2

   .C.V السٌرة الذاتٌة 3

   Contract موقع من الطرفٌن العقد 4

 ?Permit to work موافقة ولً األمر للنساء 5
Females 

  

   Gov. Affairs License موافقة التربٌة والتعلٌم  6

   MOL (Ajeer) License )أجٌر(تصرٌح عمل المرافقٌن  7

   GOSI card بطاقة التؤمٌنات االجتماعٌة 8

 Educational الشهادات العلمٌة 9
Qualifications 

  

 Experience شهادات الخبرة 10
Certifications 

  

   Training Certifications الشهادات التدرٌبٌة 11

   Clearance (last job) إخالء الطرؾ من اخر منشؤة 12

   ID (Saudis)/ Iqama صورة اإلقامة / الهوٌة 13

   Passport صورة جواز السفر 14

   Personal Photos صور شخصٌة 15

   Evaluations Reports نماذج التقٌٌم 16

   Awards شهادات وخطاب التقدٌر 17

   Punishments العقوبات 18

   Salaries مسٌر الرواتب 19

   IBAN account الحساب البنكً 20

   Driving license رخصة القٌادة للسائقٌن 21

22     

23     

24     
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 عقد العمل
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 شروط عقد العمل:

 ٌحرر العقد من نسختٌن، وٌوقع علٌه كل من الموظؾ ومدٌر شإون الموظفٌن والمدٌر العام. .1

 نسدخة األخدرى فدً ملدؾ الموظدؾ بشدإونالمدرسة نسخة من العقدد، وتحفدظ ال تعطى للموظؾ السعودي والموظؾ المكفول من .2

 الموظفٌن.

ٌعمل الموظؾ تحت كفالة وإشراؾ إدارة المدرسدة بالوظٌفدة المحدددة بالعقدد ضدمن السدلم الدوظٌفً والهٌكدل التنظٌمدً للمدرسدة،  .3

 مقر المدرسة.والتً تم االتفاق علٌها فً المقابلة الشخصٌة مع إدارة المدرسة، وذلك فً 

 ٌباشر الموظؾ واجبات وظٌفته كما ٌلً: .4

 (.3جمٌع المهام المنوطة بالتوصٌؾ الوظٌفً للوظٌفة المحددة فً البند ) -

أٌة واجبات اخرى ضمن اختصاصه تكلفه بها المدارس ٌقوم بتؤدٌتها، وما ٌعهد به إلٌده مدن مهدام ومسدإولٌات بدقدة وأماندة  -

 وعلى أفضل وجه.

 ختبار( ثالثة شهور مٌالدٌة من تارٌخ المباشرة الفعلٌة دون احتساب اإلجازات والؽٌاب.فترة التجربة )اال .5

وذلددك بخطدداب مصدددق مددن رئددٌس القسددم التددابع لدده ٌبددأ احتسدداب راتددب الموظددؾ فددور مباشددرته الفعلٌددة لمهددام وظٌفتدده بالمدرسددة  .6

، وتعتبدر الشدهور الثالثدة واالنصدراؾ(الحضدور  )فدًوجهداز البصدمة اإللكتروندً توقٌعه فً دفتدر الددوام الٌدومً الموظؾ، وبعد 

اسدتمرارٌته مددى األولى فترة اختبار، ٌقٌم فٌها أداء الموظؾ لقٌاس مدى صدالحٌته ألداء مهدام وظٌفتده المتعاقدد علٌهدا، وتحدٌدد 

 فً العمل، وحسب حاجة المدرسة فً ذلك الوقت.

عٌداد الرسدمٌة للمملكدة العربٌدة السدعودٌة ووفقداً للتقدوٌم الزمندً ٌمنح الطرؾ األول للطدرؾ الثدانً اإلجدازات فدً المناسدبات واأل .7

 الداخلً للمدرسة.

%( من إجمالً الرسوم الدراسٌة ألوالده المسجلٌن بالمدرسة، وعلدى أن تسددد الرسدوم 35تمنح المدرسة للموظؾ نسبة خصم ) .8

أو أٌدة رسدوم صدم رسدوم المواصدالت لد،والد، المتوجبة علٌه على هٌئة أقساط شهرٌة علدى مددار العدام الدراسدً، وال ٌشدمل الخ

 % بعد مرور خمس سنوات عمل بالمدرسة.50وترتفع نسبة الخصم إلى الكمبٌوتر، أخرى مثل الكتب و

% من راتب الشهر األول والثانً والثالث للموظؾ كتؤمٌن، وٌسترد المبلػ المستقطع كامالً فدً نهاٌدة العدام الدراسدً  25ٌخصم  .9

للمدرسدة بدذمم أو عهدد مالٌدة أو عٌنٌدة، أو تسدترد نسدبة تقدٌرٌدة منده فدً حالدة انتهداء التعاقدد قبدل نهاٌدة العدام ما لم ٌكن مددٌناً 

الدراسً بطلب من الموظؾ، وٌتم تقدٌر هذه النسبة حسب الفترة التً قضاها الموظؾ بالمدرسة، وفً العام الثانً وما ٌلٌه فٌدتم 

 جمٌع المتعاقدٌن والمتعاونٌن مع المدرسة لنفس الؽرض.% من راتب الشهر الثانً ل25استقطاع نسبة 

على الموظؾ أن ٌباشر عمله فً التوارٌخ المحددة للعمل بعد اإلجازات، فإذا تدؤخر عدن ذلدك ورأت اإلدارة أن تصدرؾ النظدر فلهدا  .10

لفهدا عدن العمدل، أمدا إذا كامل الحق فً إلؽاء التعاقد، وفً هذه الحالة ٌسقط حقه فً الحصول علدى أي راتدب عدن الفتدرة التدً تخ

كانت اإلدارة هً المتسببة فً التؤخٌر فإنه ال ٌحق لها أن تلؽً العقد، وكذلك إذا كان التؤخٌر راجعاً لظروؾ قاهرة وأعدذار مبدررة 

 تقرها اإلدارة.

دقٌقدة،  (50( حصدة دراسدٌة مددة كدل منهدا )28( ساعة أسبوعٌا، وٌكدون الحدد األقصدى لنصدابه األسدبوعً )48ساعات العمل ) .11

وأما باقً ساعات العمل فٌقضٌها فً المساهمة باألنشطة والفعالٌات المدرسدٌة أثنداء الددوام المدرسدً أو فدً الفتدرة المسدائٌة أو 

 ٌوم السبت من كل أسبوع.

إذا تؽٌب الموظؾ عن عمله دون الحصول على إذن مسبق ٌعتبر ؼٌابه بدون عذر، وال ٌحق له الحصدول علدى راتبده طدوال فتدرة  .12

( ٌومدداً فددإن اإلدارة تعتبددر عقددده الؼٌداً بخطددؤ مددن جانبدده دون أي التزامددات إال إذا تقدددم بعددذر تقبلدده 14ؼٌابده، وفددً حددال تجدداوزه )

 اإلدارة.
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ٌلتدزم الموظدؾ بحضدور الددورات التدرٌبٌدة واالجتماعدات الدورٌدة، وأٌدة مهدام أخدرى ٌكلدؾ بهدا مدن قبدل رإسدائه خدالل سداعات  .13

 العمل.

إلؽاء العقد فً حالة عدم صالحٌة الموظؾ أو سوء سلوكه أو خرقده أي بندد مدن بندود العقدد أو شدروط التعاقدد للمدرسة الحق فً  .14

  .دون تعوٌض ماتهاأو أنظمة المدارس وتعلٌ

لم للمدرسة الحق فدً إلؽداء العقدد قبدل حلدول موعدد انتهائده ألٌدة أسدباب أخدرى ؼٌدر التدً سدبق ذكرهدا وذلدك بإخطدار خطدابً ٌسد .15

 .فً هذه الحالة دفع راتب تعوٌض للموظؾ اعلٌهو حاجة لذكر األسبابللموظؾ دون 

للموظؾ الحق فً أن ٌتقدم بطلب إلنهاء عقده قبل حلدول موعدد انتهائده ألسدباب ٌبددٌها فدً طلبده، وفدً هدذه الحالدة قدد تسدتجٌب  .16

لدى مرتبده حتدى تدارٌخ اخدالء المدرسة لهذا الطلب أو ترفضه للمصدلحة العامدة، فدإذا قبلتده أصدبح للموظدؾ الحدق فدً الحصدول ع

طرفه باإلضافة إلى كامل حقوقه، بشرط أن ٌتقدم الموظؾ بطلبه قبل إخالء طرفه من المدرسة بشهر علدى األقدل، أمدا إذا رفضدته 

 المدرسة وأصر الموظؾ على إنهاء العقد فتسقط جمٌع حقوقه لدى المدرسة.

 لطرفٌن لمدة مماثلة وبشروط جدٌدة إذا لزم األمر.شروط تجدٌد العقد: ٌجب تجدٌد العقد كل عام دراسً بٌن ا .17

 ٌتحمل الموظؾ جمٌع نفقات ومخالفات المرور وفواتٌر الكهرباء والهاتؾ والمٌاه الخاصة بسكنه وأي معامالت مادٌة خاصة به. .18

 كما ٌتعهد الموظؾ بما ٌلً: .19

o .الحرص على مصلحة الطالب والمدرسة 

o رعٌة المعمول بها والسائدة فً المملكة العربٌة السعودٌة.مراعاة القوانٌن والعادات واألنظمة الش 

o .عدم استخدام أي من وسائل اإلٌذاء الجسدي والنفسً بؤي حال من األحوال كوسٌلة للعقاب مع الطالب 

o .عدم إفشاء المعلومات والبٌانات المتعلقة بسٌر العمل لدى الطرؾ األول 

o عدم مزاولة العمل بؤجر أو بدون أجر لدى الؽٌر. 

o  أن ٌتحاشى التدخل فً األمور الدٌنٌة والسٌاسٌة والنزاعدات القبلٌدة وجمٌدع األمدور التدً تثٌدر البلبلدة وتدإثر علدى سدٌر

 العملٌة التربوٌة داخل المدارس.

o  ٌحظر التدخٌن حظراً باتاً فً الحرم المدرسً وصالة االستقبال والساحات والشوارع المحٌطة بالمدرسدة وٌعتبدر مخالفدة

 اقب علٌها الطرؾ الثانً تؤدٌبٌاً وللطرؾ األول حق إنهاء عقده نتٌجة خطؤ من جانبه.للعقد ٌع

o .العمل ضمن أنظمة التعلٌم األجنبً الصادر من وزارة التربٌة والتعلٌم مع عدم اإلخالل بها 

 ؽطٌته فً النظام الداخلً.فً كل ما لم ٌرد فً العقد ٌنطبق علٌه النظام الداخلً للمدرسة أو قرار صاحب المدرسة إذا لم ٌتم ت .20
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 الراتب:

  وحسب المدة المحددة عند التعاقد. متعاون( –متدرب  –دوام جزئً  –كامل  )دوامٌصرؾ الراتب حسب العقد 

 .ٌصرؾ الراتب فً نهاٌة كل شهر مٌالدي 

  ٌوماً. 30تحتسب جمٌع المدد بالتقوٌم المٌالدي، وعدد أٌام الشهر 

 األجور اإلضافٌة:

SN Overtime Time Amount 

 1 Substitution more than 26 per week 45 minutes 50 SR 

 2 Extra classes more than 24 per week 45 minutes 50 SR 

 3 Remedial Class (During Hours) 45 minutes 50 SR 

 4 Remedial Class (After Hours) 60 minutes 100 SR 

 5 SAT / BAC (During Hours) 45 minutes 100 SR 

 6 SAT / BAC (After Hours) 60 minutes 150 SR 

 Notes 

    1 Standard load for a teacher is (24 hours + 2 substitutions classes) per week. 

2 HOD is the person who is responsible for assigning overtime. 

 3 Overtime should be calculated & submitted to HR at the end of the month. 

4 Assignment of overtime should accept the public interest. 

 :حصص االحتٌاط 

 التالٌة:حسب األولوٌة فً حال ؼٌاب أحدهم لكل معلم حصتان احتٌاطً فً األسبوع حسب العقد، وتوزع حصص االحتٌاط على المعلمٌن 

 المادة، فإن لم ٌوجدمعلم ٌدرس نفس  .1

 معلم ٌدرس نفس الفصل، فإن لم ٌوجد .2

 كمبٌوتر(، فإن لم ٌوجد –مكتبة  –تربٌة فنٌة  –معلم ٌدرس األنشطة )تربٌة رٌاضٌة  .3

 أي مدرس آخر متفرغ فً نفس الحصة. .4

تسلٌم أوراق  ورئٌس القسم هو الشخص المسإول عن توزٌع حصص االحتٌاط األسبوعٌة، ومنسق المادة هو الشخص المسإول عن

 العمل والمادة العلمٌة المراد تؽطٌتها فً حصة االحتٌاط لرئٌس القسم لتسلٌمها للمعلم البدٌل.

 السنوٌة: )الزٌادة(العالوة 

 ٌلً:كما وتبعاً لمٌزانٌة المدرسة صرؾ العالوة السنوٌة حسب تقرٌر األداء ت

 5  ممتاز.% لمن ٌحصل على تقدٌر 

 4  جداً.% لمن ٌحصل على تقدٌر جٌد 

  جٌد.ال شًء لمن ٌحصل على تقدٌر 

  ًالمناسب.وٌوصى بإلؽاء التعاقد معه فور وجود البدٌل  )مقبول(ال شًء لمن ٌحصل على تقدٌر مرض 

 

 



STAFF HANDBOOK يدلٌل الموظؾ االسترشاد  2019-2020 

  
 

  
Page 21 of 39 Revised at: October 2019 HR Department 

 

 التوصٌؾ الوظٌفً للمعلم:

 القسم: شإون الموظفٌن .1
 هج الفرنسًالمن –عنوان الوظٌفة: معلم مواد دراسٌة / المنهج األمرٌكً  .2
 متوسط وثانوي –ابتدائً  –المرحلة الدراسٌة: روضات  .3
 التوصٌؾ العام: ٌقوم المعلم بمدرسة )بوابة المعرفة العالمٌة / قوس النصر العالمٌة( بتدرٌس طالبه: .4

a. ___________________________________________ :المناهج التالٌة 
b.  :من سلسلة كتب__________________________________________ 
c. ________________________________________ :للفصول والصفوؾ 
d. _______________________________________ :مقٌداً باستخدام اللؽة 

م المدرسً وطبقاً حسب جدول الحصص األسبوعً ، كما أنه مسإوالً عن وضع خطة سنوٌة للمناهج المذكورة حسب معطٌات التقوٌ
، ومسإوالً عن إدارة الفصل ، وتطبٌق القواعد والتعلٌمات داخل الفصل ،  AdvancEDللمعاٌٌر العلمٌة والفنٌة المحددة من قبل مإسسة 

طرق وتوفٌر بٌئة ) آمنة وصحٌة ( مناسبة للطالب لتلقً العلوم والمعارؾ واكتساب المهارات ، مستخدماً كافة الوسائل التعلٌمٌة وال
داخل وخارج الفصل( ، ومشاركاً بفاعلٌة فً اجتماعات المادة مع زمالئه ، على األنشطة التربوٌة المصاحبة )التربوٌة المناسبة ، ومشرفاً 

ولٌاء ومتبعاً تعلٌمات منسق المادة فً كافة األمور األكادٌمٌة والفنٌة ، ومشاركاً فً االجتماعات الدورٌة التً تحددها إدارة المدرسة مع أ
 حاجة المدرسة . تقضٌهاألمور ، واألنشطة المدرسٌة األخرى بما 

 المتطلبات العلمٌة والتربوٌة للوظٌفة: .5
a.  شهادة جامعٌة )بكالورٌوس أو إجازة أو ما ٌعادلهما( فً مجال التخصص، وٌفضل الحصول على دبلوم عالً تخصصً أو ماجستٌر أو

 .اً أو عالمٌاً دكتوراه، من أحد الجامعات المعترؾ بها محلٌ
b. شهادة تربوٌة من أحد الجامعات أو المعاهد العلٌا التربوٌة. 
c.  سنوات على األقل 3خبرة فً مجال التخصص. 
d.  اجتٌاز المقابلة الشخصٌة للوزارة التربٌة والتعلٌم. 

 متطلبات شخصٌة: .6
a. مإمن برسالته وقضٌته التربوٌة. 
b.  ذهنٌة تإثر على شخصٌة المعلم أو على قدرته على العطاءحسن المظهر والملبس، مع عدم وجود إعاقة جسدٌة أو. 
c. قدوة حسنة للطالب والزمالء. 
d. شخصٌته قوٌة ومتزنة، ٌستخدم الحكمة ما استطاع فً تصرفاته. 
e. متحدث ومستمع جٌد، نشٌط وفاعل وإٌجابً، وٌتحمل ضؽوط العمل. 
f. لدٌه القدرة على االبتكار واإلبداع والتجدٌد. 
g. خطٌط، والتنسٌق، والمتابعة، واالستنتاج والتحلٌل لدٌه القدرة على الت. 
h. لدٌه عالقات عامة وقنوات اتصال فاعلة وإٌجابٌة. 

 متطلبات أخرى: .7
a. سٌارة ٌفضل الحصول على رخصة قٌادة. 
b.  ،والتواصل لدٌه مهارات استخدام الحاسب اآللً وتطبٌقاتها فً مجال التخصص، والقدرة على استخدام اإلنترنت فً البحث والتطوٌر

 مع الطالب والزمالء واإلدارة.
 المرجعٌة: .8

a. مرجعٌة المعلم فً كافة األمور األكادٌمٌة والتربوٌة والفنٌة هو منسق المادة. 
 المهام والواجبات الرئٌسة: .9

a. تصمٌم وتنفٌذ الخطة السنوٌة. 
b. تحضٌر الدروس الٌومٌة طبقاً للخطة السنوٌة والمعاٌٌر التربوٌة للمدرسة 
c. ٌح الواجبات الٌومٌةمتابعة وتصح. 
d. إجراء االختبارات الدورٌة والشهرٌة والفصلٌة ونهاٌة العام والدور الثانً فً مواعٌدها المحددة. 
e. المشاركة فً وضع اختبارات القبول والتقٌٌم الشامل. 
f. عدم التمٌٌز بٌن الطالب، ومراعاة الفروق الفردٌة. 

 توقٌتات العمل:  .10
a.  ٌومٌاً عدا ٌومً الجمعة والسبت.لإلدارٌٌن  2:45للمعلمٌن و حتى الساعة بعد الظهر  2:30 صباحاً حتى الساعة 7:25من الساعة 
b.  بعد الظهر فً بعض أٌام السبت حسب حاجة المدرسة 1:00صباحاً حتى الساعة  9:00من الساعة. 

 ظروؾ العمل العادٌة: .11
a. (  داخل المدرسة ) 
b. (  خارج المدرسة ) 
c. (  داخل وخارج المدرسة ) 

 اإلجازات وعطلة نهاٌة األسبوع:أثناء  .12
a.  فً كافة مرافق المدرسة  الكهربائٌةٌتم فصل المكٌفات وجمٌع األجهزة. 

 مناخ العمل: .13
a.  فً بٌئة آمنة وصحٌة ومكٌفة 

 أقر بؤننً اطلعت على التوصٌؾ الوظٌفً، ووافقت علٌها، كما أتعهد بااللتزام والتقٌد بما جاء فٌها.
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 اإلٌذاء النفسً منع استخدام العقاب البدنً أو

 وأشكاله مع الطالب هالنفسً بكافة صور أو اإلٌذاءمنع استخدام العقاب البدنً 

 المحترمون      األخوة واألخوات / أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 

 هـ14/8/1423فً  439/46تعمٌم معالً وزٌر التربٌة والتعلٌم رقم  المرجع:

 . وبعدوبركاته.السالم علٌكم ورحمة هللا 

هـ ، وطبقاً للوائح الداخلٌة لمدارسنا بشؤن الحد من إٌذاء 14/8/1423فً  439/46إشارة إلى تعمٌم معالً وزٌر التربٌة والتعلٌم رقم 

لؽراء األطفال واإلساءة لهم ، وانطالقاً من المقومات األساسٌة التً ترتكز علٌها سٌاسة التعلٌم بالمملكة المستمدة من الشرٌعة اإلسالمٌة ا

ٌمها السمحة التً تحث على تكرٌم اإلنسان وإشاعة اإلحسان واللطؾ والرفق فً التعامل بٌن أفراد المجتمع ، قال تعالى " ولقد كرمنا وق

 بنً آدم " اآلٌة ، وقال تعالى " ولو كنت فظاً ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك " اآلٌة ، وسعٌاً للحفاظ على أهم ثروة لمستقبل أمتنا، أال

روة  البشرٌة المتمثلة بفئة األطفال والشباب ، كما أن تكامل العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ٌقوم وفق أسس تربوٌة تعزز مفهوم وهً الث

إكد على االحترام المتبادل وتحمل المسإولٌة بٌن المعلم وأبنائه الطالب ، وتعزز الدافعٌة نحو التعلٌم، وتحقق أهدافه المنشودة . لذا فإننا ن

 أهمٌة:

 منع استخدام العقاب البدنً أو اإلٌذاء النفسً بكافة أنواعه وشتى صوره كوسٌلة لعقاب الطالب

 إرادتهم،وكسر  إنسانٌتهم،منها هدر كرامتهم، وانتقاص  الطالب،وآثار مباشرة على  التربوي،وذلك لما له من آثار سلبٌة على عملنا 

فً  –ال قدر هللا  –فضالً عن أن اإلٌذاء الجسدي قد ٌتسبب  لدٌهم،ساس بالمسإولٌة وتبلد الحس الذهنً وافتقاد المعنى الصادق فً اإلح

  اآلخرٌن.وٌإدي إلى نشوء اتجاهات سلبٌة بٌنهم تعزز النزعة العدوانٌة لدٌهم تجاه  علٌهم،إعاقات جسدٌة لها بالػ األثر النفسً السٌئ 

لتعزٌز السلوك اإلٌجابً ـ وتنحٌة السلوك  البدنً،كما نحثكم على استخدام أسلوب الثواب والعقاب من منطلق تربوي بعٌداً عن العقاب 

كنشاطات التربٌة البدنٌة والفنٌة والحاسب اآللً والرحالت  الطالب،والعقاب بالتقنٌن والحرمان من األشٌاء المحببة لنفوس  السلبً،

واستلهام رسالة التربٌة والتعلٌم من  علٌه،وؼرس جو الحوار البناء فً نفوسهم وتعوٌدهم  الطالب،... والتعامل بالرفق مع المدرسٌة و .

ونلفت نظركم إلى التقٌد بالتعلٌمات  وسلم.من وحً السنة المطهرة للرسول محمد صلى هللا علٌه  وخلقاً،كل جوانبها المضٌئة ممارسًة 

لتحقٌق المصلحة العامة، حفاظاً علٌكم  احترامهم،اللتزام باألسالٌب التربوٌة فً التعامل مع أبنائكم الطالب وكسب وا المدرسٌة،واللوائح 

 التعلٌمات.ألحد الطالب نتٌجة مخالفة تلك  –ال قدر هللا  –وتجنب ماال ٌحمد عقباه إن حدث مكروه  المدرسة،وعلى أبنائكم وعلى سمعة 

 التعلٌمات هو تعهد خطً منكم بااللتزام والتقٌد بها ، وٌحملكم كافة المسإولٌة فً حال مخالفتكم لها .إن توقٌعكم على هذه 

         رشداً.وهللا ٌوفقكم وٌهدٌكم من أمركم 

 المهندس / نعمان أحمد المحمـدي

 رئٌس مجلس اإلدارة            
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 إقرار وتعهد

 إقرار وتعهد

 _ بؤننً:_____________________________األستاذة _أقر أنا األستاذ / 

 المدرسة.اطلعت على التوصٌؾ الوظٌفً والمهام الوظٌفٌة المكلؾ بها فً  .1
 للمدرسة.اطلعت على الحقوق والواجبات المنوطة بوظٌفتً ضمن الالئحة الداخلٌة  .2
 اإلجازات.اطلعت على الئحة الؽٌاب والتؤخٌر ونظام  .3

 ٌلً:وأتعهد بااللتزام بما 

 األكادٌمٌة:األمور  .1
a.  تنفٌذها.عمل الخطة السنوٌة المناسبة لكل مادة دراسٌة حسب معاٌٌر المدرسة، ومتابعة 
b.  المدرسة.االلتزام بالتحضٌر الٌومً للدروس وإعدادها اإلعداد الجٌد طبقاً لمعاٌٌر 
c.  بالمدرسة.استخدام الوسائل التعلٌمٌة المتاحة 
d.  الدراسً.استخدام وتفعٌل معمل المدرسة حسب الجدول 
e.  المدرسة.تسلٌم االختبارات ونتائجها لمنسق / منسقة المادة فً مواعٌدها المحددة حسب األجندة 
f.  ٌومٌاً.متابعة واجبات الطالب وتصحٌحها 

g.  وفً حال مخالفة ذلك  طالب،المنع استخدام العقاب البدنً أو اإلٌذاء النفسً بكافة أنواعه وشتى صوره كوسٌلة لعقاب
 المعنٌة.أتحمل كافة المسإولٌة أمام الجهات 

h.  المدرسة.داخل وخارج  المدرسٌة،حضور الدورات التدرٌبٌة وورش العمل ضمن الخطة 
 اإلدارٌة:األمور  .2

a.  / وعدم  واإلدارٌة،فً كل ما ٌخصص الفعالٌات األكادٌمٌة  منسقة المادةاتباع تعلٌمات المدٌر / المدٌرة المباشر ومنسق
 رسمً.وفً حال وجود تعارض فً المصلحة العامة ٌمكن اللجوء إلى مدٌر شإون الموظفٌن بخطاب  تجاوزهما،

b.  وضرورة استؽاللها فٌما ٌعود بالفائدة  أسبوعٌاً، )حصتٌن(فً حدود  اإلدارة،تقبل حصص االحتٌاط المكلؾ بها من قبل
 الطالب.على 

c. والثانً.ب التً تقرها إدارة المدرسة عقب اختبارات منتصؾ الفصل الدراسً األول أشارك فً دروس التقوٌة للطال 
d.  األنشطة  –الندوات  –الرحالت المدرسٌة  – )الحفالتأشارك بجدٌة وفعالٌة فً أٌة أنشطة تربوٌة أخرى فً المدرسة

 ...(. -لالعتماد األكادٌمً  AdvancEDمتطلبات منظمة  –الطالبٌة 
e.  ًوالصالحٌات.وعدم تجاوز المرجعٌات  للمدرسة،االلتزام بالسلم الوظٌفً ضمن الهٌكل التنظٌم 
f.  والمشاركة اإلٌجابٌة  بها،حضور االجتماعات الدورٌة مع الهٌئة التعلٌمٌة أو مجلس اإلدارة أو اللجان المشارك

 والفعالة.
g.  تدوٌنها.ومراعاة الدقة فً  تؽٌٌرها،وفً حال  ا،طلبهتحدٌث البٌانات الشخصٌة والرسمٌة فً بداٌة كل عام وعند 
h.  وااللتزام بكل ما ٌستجد مدن  بها،العمل ضمن أنظمة التعلٌم األجنبً الصادرة من وزارة التربٌة والتعلٌم مع عدم اإلخالل

ٌسدتجد مددن  ومدا السدعودٌة،تعلٌمدات مدن قبدل وزارة التربٌدة والتعلدٌم أو الجهدات المعنٌددة ذات العالقدة بالمملكدة العربٌدة 
 المدرسة.تعلٌمات وقرارات مجلس إدارة 

i.  المحددة.حسب الشروط والمواصفات  المدرسً،ارتداء الزي 
j.  الصباح.والحرص على حضور طابور  المدرسة،االلتزام بمواعٌد الحضور واالنصراؾ المحددة من قبل 

k. المحددة.واعٌد حضور اإلشراؾ فً الطابور والفسح وأثناء الصالة وعند انصراؾ الطالب فً الم 
 العالقات مع اإلدارة والزمالء وأولٌاء األمور والطالب .3

a.  والطالب.التعاون الجاد واإلٌجابً مع الزمالء واإلدارة وأولٌاء األمور 
b.  اآلخرٌن.التحلً بالصبر والحكمة وضبط النفس فً التعامل مع 
c.  واحترام زمالئً من الهٌئة التعلٌمٌة واإلدارٌة وأولٌاء أمور الطالب وحث الطالب على  المدرسة،احترام نظام وقوانٌن

 ذلك.
d. .الحرص على مصلحة الطالب والمدرسة 
e. .مراعاة القوانٌن والعادات واألنظمة الشرعٌة المعمول بها والسائدة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
f.  ذلك.الحفاظ على صالة الظهر جماعة بالمدرسة وحث الطالب على 

g.  عدددم إفشدداء المعلومددات والبٌانددات المتعلقددة بسددٌر العمددل والمدرسددة والبٌانددات الخاصددة بمنسددوبً المدرسددة مددن معلمددٌن
 إدارٌة.وطالب وهٌئة 

h. .عدم مزاولة العمل بؤجر أو بدون أجر لدى الؽٌر 
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i. سٌاسٌة والنزاعات القبلٌة وجمٌدع األمدور التدً تثٌدر البلبلدة وتدإثر علدى سدٌر العملٌدة عدم التدخل فً األمور الدٌنٌة وال
 التربوٌة داخل المدارس.

j.  والساحات والشوارع المحٌطة بالمدرسدة وٌعتبدر مخالفدة  االستقبالٌحظر التدخٌن حظراً باتاً فً الحرم المدرسً وصالة
 خطؤ من جانب المعلم.وللمدرسة الحق فً إنهاء العقد نتٌجة  علٌها،ٌعاقب 

 عامة:أحكام  .4
a.  وقد  عودته،فً حال ؼٌاب موظؾ عن العمل دون إذن كتابً ودون عذر مبرر لدى المدٌر العام تتم مساءلته كتابٌاً عند

لاير عن كل ٌوم ؼٌاب عن  500وفً حال رفض العذر ٌتم حسم مبلػ  العام،ٌقبل عذره أو ٌرفض حسب رإٌة المدٌر 
 الجاري.وٌطبق الحسم من راتب الشهر أٌام العمل الفعلٌة 

b.  ٌحسم من راتب الشهر  دقائق(، 5)/ المعلمة عن حصة دراسٌة أو أكثر فً نفس الٌوم وألكثر من  تؤخر المعلمفً حال
 ٌوم.وذلك عن كل  لاير، 200الجاري 

c.  اإلجازات،وال ٌدخل ضمن حسابها  بالمدرسة،فترة االختبار للمعلم ثالثة شهور مٌالدٌة تحتسب منذ التحاقه بالعمل 
أما المعلمٌن الذٌن سبق لهم التعاقد  الجدد،وذلك للمعلمٌن الجدد وتحتسب فترة االختبار بمثابة فترة تدرٌب للخرٌجٌن 

 تعٌٌنهم.مع المدرسة فتسقط عنهم فترة االختبار عند إعادة 
d.  وٌسدترد المبلدػ المسدتقطع كدامالً  كتدؤمٌن،تعٌٌنه  % من راتبه لمدة ثالثة شهور من25ٌستقطع من المعلم الجدٌد نسبة

أو تسدترد نسدبة تقدٌرٌدة منده فدً حالدة  عٌنٌدة،فً نهاٌة العام الدراسً ما لم ٌكن مدٌناً للمدرسة بذمم أو عهد مالٌة أو 
تدً قضداها وٌدتم تقددٌر هدذه النسدبة حسدب الفتدرة ال )المعلمدة(،التعاقد قبل نهاٌة العام الدراسً بطلب مدن المعلدم  انتهاء
% من راتب الشهر الثانً مدن بددء العدام الدراسدً  25وفً العام الثانً وما ٌلٌه فٌتم استقطاع نسبة  بالمدرسة،المعلم 

 الؽرض.لجمٌع المتعاقدٌن والمتعاونٌن مع المدرسة لنفس 
e.  وال  بشدهر،قبدل الموعدد فً حالة الرؼبة فً ترك العمل بعدد اختبدارات نهاٌدة الفصدل األول أو الثدانً ٌجدب إبدالغ اإلدارة

ٌُفقدد  كدان،ٌسمح مطلقداً بتدرك العمدل خدالل الدراسدة أو االختبدارات فدً الفصدل األول أو الثدانً ألي سدبب  ومخالفدة ذلدك 
 بالمدرسة.الموظؾ كافة حقوقه األدبٌة والمادٌة بما فً ذلك التؤمٌن واالمتٌازات والخصومات الممنوحة ألوالده 

 الئحة الؽٌاب واإلجازات

 الئحة الؽٌاب

 عامة:أحكام 

  ٌكون إثبات حضور الموظؾ فً بداٌة الدوام وانصرافه فً نهاٌة الدوام المقرر عن طرٌق التوقٌع فً سجل الحضور

 له.وتحت مسإولٌة رئٌس القسم التابع  جهاز البصمة اإللكترونً،والتوقٌع باستخدام  ،واالنصراؾ المخصص لذلك

  واعتمادها من المدٌر المباشر بوقت كاٍؾ بعد توفٌر  لذلك،تعبئة النماذج المخصصة  ٌجب واالستئذانفً حاالت الؽٌاب

البدٌل، ثم اعتمادها من مدٌر المدرسة، وقبولها أو رفضها حسب حاجة العمل والتً ٌحددها مدٌر المدرسة، وعلى أن تسلم 

 بموجبها.النماذج بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن للعمل 

 األجر(: )مدفوعةاإلجازات  .1

  األضحى(.عٌد  –الفطر  )عٌداألعٌاد اإلسالمٌة 

  السعودٌة.لكة العربٌة مالٌوم الوطنً للم الرسمٌة:العطالت 

  إال إذا نص العقد أو كان االتفاق ؼٌر ذلك. بوع عدا أٌام االجتماعات الشهرٌةأسمن كل والسبت ٌومً الجمعة 

  السنوٌة.إجازة حسب الخطة المدرسٌة 

  للمدارس.إجازة لظروؾ مبررة بإذن كتابً ومصدقة من المدٌر العام 

  اعتبار أن السنة المالٌة  )علىأٌام لكل فصل دراسً  3إجازة مرضٌة بتقرٌر طبً معتمد وموافقة المدٌر المباشر بمعدل

 التالً،ٌناٌر من العام  وٌتم احتساب زمن الفصل الدراسً األول من بدء العام الدراسً حتى نهاٌة شهر دراسٌٌن(،فصلٌٌن 

وفً حال عدم الحصول على هذه األٌام  ،وزمن الفصل الدراسً الثانً ٌبدأ مع بداٌة شهر فبراٌر حتى نهاٌة العام الدراسً

 الموظؾ.ٌوم راتب عن كل ٌوم لم ٌحصل علٌه ½ فٌتم التعوٌض عنها فً نهاٌة العام الدراسً بمعدل 

  ماً من تارٌخ الوالدة بشهادة طبٌة من المستشفى.ٌو 14قصى بحد أ )للنساء(إجازة وضع 

  األموأقارب الدرجة الثانٌة  حالة،بواقع ثالثة أٌام لكل  األبناء( – )الزوجةإجازة فً حاالت الوفاة ألقارب الدرجة األولى( 

 ٌوماً. 15فاة الزوج تمنح الموظفة وفً حالة و حالة،بواقع ٌوم واحد لكل  واألب(
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 األجر:اإلجازات ؼٌر مدفوعة  .2

 ًومصدقة من المدٌر العام للمدارس. إجازة لظروؾ مبررة بإذن كتاب 

 ًومصدقة من المدٌر العام للمدارس. إجازة مرضٌة استثنائٌة بإذن كتاب 

 والؽٌاب:القواعد الخاصة بالحضور والتؤخر  .3

 ٌالرمزر العام فً حال ؼٌاب موظؾ عن العمل دون إذن كتابً ودون عذر مبرر لدى المد( Z)  تتم مساءلته كتابٌاً عند

 ٌلً:وفً حال رفض العذر ٌتم التعامل معه كما  العام،وقد ٌقبل عذره أو ٌرفض حسب رإٌة المدٌر  عودته،

 أول.مع توجٌه إنذار كتابً  ؼٌابكل ٌوم لاير عن  500حسم مبلػ  .1

 بشؤنه.وٌحول إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب  للؽٌاب،إٌقاؾ الراتب إذا تعدى الٌوم الثالث  .2

 للؽٌاب.فصل الموظؾ إذا تعدى الٌوم الرابع عشر  .3

فً حال إلحاق ؼٌاب بإجازة ٌخصم نصؾ راتب اإلجازة مع أٌام الؽٌاب إذا كان الؽٌاب قبل اإلجازة مباشرة أو  .4

ٌخصم راتب  األسبوع(ذلك على عطلة نهاٌة  ق)وٌنطبوفً حال إلحاق ؼٌاب بإجازة قبلها وبعدها  مباشرة،بعدها 

 الؽٌاب.اإلجازة كاملة مع أٌام 

  أو اإلشراؾ دون إذن كتابً  واالجتماعاتعن مواعٌد الدوام الرسمٌة  دقائق( 5من  )أكثرفً حال تؤخر الموظؾ / الموظفة

 ٌلً:ٌتم التعامل معه كما  (،t )الرمزودون عذر مبرر لدى المدٌر العام 

 األولى.عند تؤخر الموظؾ للمرة  إنذار شفوي .1

 الثانٌة.إنذار كتابً عند تكرار تؤخر الموظؾ للمرة  .2

 الثالثة.حسم راتب ٌوم من راتب الشهر الحالً إذا تكرر تؤخر الموظؾ للمرة  .3

 بشؤنه.وٌحول لمجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب  الخامسة،إٌقاؾ راتب الموظؾ إذا تكرر تؤخر الموظؾ للمرة  .4

  الرمز  دقائق( 5)/ المعلمة عن حصة دراسٌة أو أكثر فً نفس الٌوم وألكثر من  تؤخر المعلمفً حالt،  ٌحسم من راتب الشهر

 ٌوم.وذلك عن كل  لاير، 200الجاري 

 ملخص مخالفات الؽٌاب والتؤخٌر:

 العقوبة المخالفة م

  ص 7:25دقائق بعد بداٌة الدوام  5تؤخٌر صباحً أكثر من   .1
مرات حتى لو تكررت جمٌعها فً  3راتب ٌوم لكل حسم 

 ٌوم واحد
 عدم حضور طابور الصباح  .2

تؤخٌر عن حضور اإلشراؾ فً الفسحة / إشراؾ الصالة / اشراؾ   .3
 االنصراؾ

  دقائق 5االنصراؾ قبل نهاٌة الدوام بؤكثر من   .4

 لاير لكل مرة / إعادة المناوبة 200حسم  عدم حضور مناوبة االنصراؾ  .5

دقائق عن بدء الحصة الدراسٌة أو االنصراؾ قبل  5تؤخٌر أكثر من   .6
 نهاٌتها 

 لاير لكل مرة 200حسم 

أٌام فً  3أٌام فً الترم األول / أو أكثر من  3ؼٌاب بعذر أكثر من   .7
 الترم الثانً

 حسم ٌوم عن كل ٌوم ؼٌاب

 حسم ٌوم عن كل ٌوم ؼٌاب ؼٌاب بدون عذر مقبول والتبلٌػ  .8

 لاير عن كل ٌوم ؼٌاب 500حسم  بدون عذر مقبول وعدم التبلٌػؼٌاب   .9

 حسم راتب ٌوم عن كل اجتماع ؼٌاب عن ٌوم االجتماع الشهري   .10

 حسم أٌام الؽٌاب ونصؾ راتب اإلجازة ؼٌاب قبل إجازة أو عطلة نهاٌة األسبوع مباشرة  .11

 ونصؾ راتب اإلجازةحسم أٌام الؽٌاب  ؼٌاب بعد إجازة أو عطلة نهاٌة األسبوع مباشرة  .12

 حسم أٌام الؽٌاب وأٌام اإلجازة كلها ؼٌاب قبل إجازة وبعدها أو قبل عطلة نهاٌة األسبوع وبعدها مباشرة  .13

 مجلس إدارةالحالة على إٌقاؾ الراتب وعرض  متقطعة(أو  )متصلةٌوماً  14ؼٌاب أكثر من   .14

 مالحظة:

أٌام  3وبحد أقصى راتب  أٌام( 6)راتب عن كل ٌوم حضور من رصٌد الموظؾ السنوي  ٌوم( )نصؾتصرؾ مكافؤة تشجٌعٌة بمقدار 

 الدراسً.تصرؾ فً نهاٌة العام 
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 التوقٌع الٌومً:

وعلٌه ٌترتب اعتماد جهاز البصمة اإللكترونً فً احتساب الؽٌاب والتأخر  01/12/2015 تارٌخاعتباراً من وتم 

 الرواتب الشهرٌة للموظفٌن. احتساب

لذا، نأمل من الجمٌع االلتزام بذلك، وفً حال تعذر أخذ البصمة الصحٌحة من الجهاز )فً الحضور واالنصراؾ( ألي 

وتسلٌمه  /ـةسبب أو النسٌان تعبئة النموذج المعد لذلك من الموظؾ / الموظفة وتوقٌعه من المدٌر )المدٌرة( اإلداري

 الٌوم التالً، وؼٌر ذلك ٌحتسب ٌوم ؼٌاب. بحد أقصى -والمحدد من قبل اإلدارة للموظؾ المختص

نموذج المعد لذلك وتوقٌعه من المدٌر )المدٌرة( المالحظة هامة: فً حال الخروج بإذن خالل ساعات العمل ٌجب توقٌع 

 ، وٌسلم لشؤون الموظفٌن وفً حالة عدم تسلٌمه ٌعتبر ؼٌاب ٌوم كامل./ ـةاإلداري
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 خزانةنموذج استالم مفتاح 

 منتوفر المدرسة خزانة بمفتاح لكل معلم/معلمة حٌث تسلم المفاتٌح بعد توقٌع العقد ومن ثم ٌتوجه الى استالم المفتاح 

أ.أمانً شلبً وٌوقع على االستالم )كعهدة( على ان ٌقوم بتسلٌم المفتاح فً نهاٌة العام او عند اخالء الطرؾ علماً بأنه 

لاير الستخراج بدل فاقد، كما ال ٌحق للمعلم/ المعلمة عمل نسخة  50الى دفع مبلػ فً حالة فقدان المفتاح سٌضطر 

اضافٌة من المفتاح نظراً الستخدامه من طرؾ شخص آخر فً العام التالً. وال ٌحق للموظؾ طلب النسخة االصلٌة من 

دارة المدرسة. كما ٌمنع ارسال من ادارة المدرسة بسبب نسٌان المفتاح اال فً بعض الحاالت االستثنائٌة التً تحددها ا

ٌنوب عن صاحب/ صاحبة المفتاح الستالمه اال بخطاب رسمً موقع من صاحب/ صاحبة الخزانة وباشراؾ المسؤولٌن 

 عن العهد المدرسٌة ومدٌر/ مدٌرة المدرسة.

Teacher's Locker Key 

 نموذج استالم مفتاح خزانة

 

      :(Teacher Informationبٌانات المعلمة )

 (: ......................................................................... Name)  االسم

 (: .....................................Departmentالقسم )

 (: ........................Academic Yearالعام الدراسً )

 ............(: ......................# Lockerرقم المفتاح )

 (: .....................................Key-Receiving Dateتارٌخ االستالم )

 (:  .....................................Key- Returning Dateتارٌخ اإلعادة )

 (: ...............................Teacher's signatureتوقٌع المعلمة )

 (: ...............................Person in charge's signatureتوقٌع مسؤولة العهدة )

 (:Notesمالحظات هامة )

 ٌجب تسلٌم المفتاح فً نهاٌة العام او عند اخالء الطرؾ. 

 لاير الستخراج بدل فاقد. 50فً حالة فقدان المفتاح البد من دفع مبلػ  

 ال ٌحق للمعلمة عمل نسخة اضافٌة من المفتاح نظراً الستخدامه من طرؾ شخص آخر فً العام التالً.   

ال ٌحق للمعلمة طلب النسخة االصلٌة من إدارة المدرسة بسبب نسٌان المفتاح اال فً بعض الحاالت االستثنائٌة  

 التً تحددها ادارة المدرسة.

الستالمه اال بخطاب رسمً موقع من صاحبة الخزانة وباشراؾ  ٌمنع ارسال من ٌنوب عن صاحبة المفتاح  

 المسؤولة عن العهد المدرسٌة ومدٌرة المدرسة.
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 نموذج تقٌٌم المعلمٌن

 محاور تقٌٌم األداء الوظٌفً

 م .................../  ...............للعام الدراسً 

 المدرسة مالقس اسم الموظؾ

   

 درجة( 46)مجموع الدرجات          المادة )مشرؾ(منسق  أوالً:

 درجة الموظؾ الدرجة العظمى محور التقٌٌم م

  4 عمل الخطة الدراسٌة / وتسلٌمها فً موعدها / وااللتزام بها  .1

  4 التحضٌر الٌومً للحصص الدراسٌة / والمعامل  .2

  2 االنتظام فً دخول الحصص والمعامل فً المواعٌد المقررة  .3

  2 المدرسٌة / وتسلٌمها فً موعدهاعمل األجندة   .4

  4 الدقة فً عمل االختبارات الدورٌة والنهائٌة / وتسلٌمها فً موعدها للمنسق  .5

  4 دقة تصحٌح االختبارات / عدم التمٌٌز / تسلٌم النتائج فً المواعٌد المحددة  .6

  4 المستوى العلمً والمعرفً فً المواد التً ٌقوم بتدرٌسها  .7

  2 الصفٌة( )اإلدارةشخصٌة المعلم داخل الفصل   .8

  2 / الفرنسٌة(  )اإلنجلٌزٌةااللتزام باللؽة مع الطالب   .9

  4 االهتمام بتصحٌح الواجبات المدرسٌة  .10

  2 مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب  .11

  2 مشاركة الطالب فً الحصة  .12

  2 حضور االجتماعات الدورٌة  .13

  2 تقبل التوجٌهات   .14

  2 استخدام الوسائل التعلٌمٌة المساعدة  .15

  2 اإللمام بطرق التدرٌس المختلفة  .16

  2 االهتمام بالمظهر العام والملبس  .17

 ................................................................................................................................................  مالحظات:

 درجة( 20)مجموع الدرجات         القسم  )مشرؾ(رئٌس  ثانٌاً:

 درجة الموظؾ الدرجة العظمى محور التقٌٌم م

  2 تنفٌذ التعلٌمات   .1

  2 التعامل مع الزمالء داخل القسم   .2

  2 المشاركة فً األنشطة األكادٌمٌة  .3

  2 حضور الدورات التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة  .4

  2 التعامل مع الطالب   .5

  2 مدى القٌام بدور رائد الفصل  .6

  2 حضور حصص االحتٌاط / ومدى األداء فٌها  .7

  2 / ومدى األداء فٌهاحضور حصص التقوٌة   .8

  2 مهارات استخدام الحاسب اآللً فً المدرسة  .9

  2 التعاون اإلٌجابً فً األعمال اإلدارٌة داخل القسم  .10

 ..................................................................................................................................................... مالحظات:
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 درجة( 17)مجموع الدرجات          المدٌر اإلداري ثالثاً:

 درجة الموظؾ الدرجة العظمى محور التقٌٌم م

  3 االنتظام فً الحضور واالنصراؾ   .1

  3 التعامل مع أولٌاء األمور  .2

  3 االلتزام بالزي المدرسً  .3

  3 حضور الطابور الصباحً / المراقبة فً الفسح وعند االنصراؾ  .4

  3 التعاون اإلٌجابً فً الفعالٌات واألنشطة المدرسٌة   .5

  2 تنفٌذ التعلٌمات اإلدارٌة وااللتزام بها  .6

 مالحظات:

..................................................................................................................................................... 

 درجة( 17)مجموع الدرجات          اإلدارة العامة رابعاً:

 درجة الموظؾ الدرجة العظمى محور التقٌٌم م

  2 استكمال الملؾ الوظٌفً  .1

  4 مطابقة المإهالت مع الوظٌفة  .2

  4 خالل العام الدراسً )والتؤخٌرات(عدد أٌام الؽٌاب   .3

  2 المخالفات والعقوبات  .4

  5 اإلنجازات واالبتكارات التً تعمل على تطوٌر مستوى األداء والمدرسة)بتقرٌر(  .5

 مالحظات:

..................................................................................................................................................... 

 ًالتقٌٌم النهائ

 التقدٌر المجموع الدرجة المعطاة المكلفٌن بالتقٌٌم

 100إلى  90 )     ( ممتاز .. من   المادة )مشرؾ(منسق 

 90إلى أقل من  80)     ( جٌد جداً .. من   القسم )مشرؾ(رئٌس 

 80إلى أقل من  70)     ( جٌد .. من   المدٌر اإلداري

 70إلى أقل من  60)     ( مقبول .. من   اإلدارة العامة

  60)     ( ٌعاد تقٌٌمه .. أقل من    
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 نموذج تقٌٌم السائقٌن:

 تقٌٌم السائقٌننموذج 

 _____________________للعام الدراسً: 

 : _________________________________القسم   : _____________________________اسم السائق 

الدرجة  محور التقٌٌم م
 المقررة

الدرجة 
 المكتسبة

  5 ٌحمل رخصة قٌادة مناسبة للوظٌفة .  .1

  5 القراءة والكتابة / مؤهل ثانوي ) فنً / مهنً (الحصول على مؤهل متوسط / ٌجٌد   .2

  5 ٌجٌد لؽة أجنبٌة إلى جانب اللؽة العربٌة  .3

  10 االلتزام بمواعٌد الحضور واالنصراؾ  .4

  10 التقٌد بخط السٌر والزمن المحدد  .5

  5 التقٌد بالزي المدرسً والنظافة وحسن المظهر والهندام  .6

  5 حسن التصرؾ فً المواقؾ الطارئة  .7

  5 المحافظة على السٌارة ونظافتها وممتلكات المدرسة الخاصة والعامة  .8

  10 التقٌد بقوانٌن ولوائح المرور وعدم التعرض للمخالفات المرورٌة  .9

  10 أولٌاء األمور ( –الطالب  –اإلدارة  –حسن التعامل مع اآلخرٌن ) الزمالء   .11

  10 التعلٌمات الصادرة إلٌه من مرؤوسٌهتقبل النقد والتوجٌه من اإلدارة وتنفٌذ   .11

التعاون اإلٌجابً فٌما ٌكلؾ به من مهام إضافٌة ، أعمال خارج الدوام وأثناء العطالت   .12

 األسبوعٌة

10  

  5 امتالك مهارات ) مهنٌة / فنٌة / إدارٌة / مكتبٌة ( أخرى تعود بالنفع على المدرسة  .13

  5 تطوٌر مستوى األداء والخدماتاإلنجازات واالبتكارات التً تعمل على   .14

 

 :مالحظات

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________  التارٌخ : _____________________________________: اسم المشرؾ 

 : التوقٌع 
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 نموذج تقٌٌم العامالت:

تحسٌن جودة العمل  المدرسة بهدؾتقوم إدارة المدارس )قسم الصٌانة والخدمات( بتقٌٌم العامالت من قبل المدٌرة المباشرة ومدٌرة 

 واألداء داخل المدرسة، وللوصول الى أعلى درجات الخدمة والنظافة.

 
 اسم العاملة

_____________________ 
 

 
 تارٌخ التقٌٌم: ..................

 

 
 مجموع الدرجات: _____

العالمة 
 الكلٌة

العالمة المستحقة من 
 المدٌرة المباشرة

العالمة المستحقة من 
 المدرسةمدٌرة 

 مجموع العالمتٌن

1 

 

 التعاون وتقبل التوجٌهات
20 

   

2 

 

 الحضور واالنصراؾ
20 

   

3 

 

 االلتزام بالزي المدرسً واالهتمام بالمظهر العام
10 

   

4 

 

 إجادة اللؽة العربٌة/االنجلٌزٌة/الفرنسٌة
10 

   

5 

 

 مدى تنفٌذ ما تكلؾ به من مهام
20 

   

6 

 

الفعالٌات واألنشطة التعاون اإلٌجابً فً 

 المدرسٌة

20 

   

 100 المجموع
   

 التوقٌع: .............................   المباشرة: ..............................................اسم المدٌرة 

 .............................التوقٌع:   اسم مدٌرة المدرسة: .............................................. 

مالحظات: 

............................................................................................................................................................

............................................................. ............................................................................................... 

 

 التقدٌر
 111-90الفئة األولى: 

 شهادة تقدٌر+ مكافأة مالٌة

 89 - 80الفئة الثانٌة: 

 شهادة تقدٌر
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EDUGATES INTERNATIONAL SCHOOL 

Annual Evaluation Form for School Maids 

2019/2020 

The School Administration (Maintenance and Services Department) evaluates female 

workers by the direct principal and head of the department with the aim of improving the 

quality of the work and performance within the school, and to reach the highest levels of 

service and hygiene. 

Final Score: …………/100 

 

Evaluation Date 

.......…………… 

 

 
The name of the worker 

_____________________ 
 

The total scores. The score 
(Principal) 

The score 
(H.O.D.) 

The 
Highest 
score : 

 

   21 
1-Collaborate and 
accept directions 

   21 2-Attendance. 

  
 

11 
3-Commitment to 
school uniforms and 
the entire appearance. 

   11 
4-Fluency in Arabic / 
English / French. 

  
 

21 
5-The extent of carrying 
out the tasks assigned 
to her. 

  
 

21 
6-Positive cooperation 
in events and 
occasions. 

Total:  ...............  out of 100.  
 011 Total 

 

Name of the H.O.D. .......................................:  Signature  ........................   

The name of the Principal: ................................... Signature  .........................  

Note: ______________________________________________________________________  

 

The second category:  
80 - 89 

Certificate of appreciation 

The first category: 
 90-100 

Certificate of appreciation + 
financial reward 

Appreciation 
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 تقٌٌم منسق المادة نموذج

Coordinator Evaluation Form 

Employee Name: _______________________________ 

Period of Evaluation: ___________________________ 

Names of Reviewer(s): ____________________________________________________ 

This evaluation is to be made at the end of each term. Indicate for each item using the rate 

you consider most appropriate from the chart below. The reviewer may want to mention 

specific strengths, weaknesses, or add general comments and suggestions to illustrate or 

explain any ratings given.  

THE FOLLOWING CODES WILL BE USED: 

3: Very Good Indicates performance that exceeds usual expectations 

2: Good  Indicates performance that meets what is expected 

1: Below Normal Indicates that responsibilities are not being met as well as expected 

Professionalism 

1. Personal characteristics reflect a high degree of integrity, maturity,                            3 2 1 

 dependability and enthusiasm. 

2. Exercises good work habits to effectively perform assigned duties.                                       3 2 1 

 Provides information clearly and effectively, including written and 

 Verbal correspondence. 

3. Is well organized, capable of placing priorities, and is conscious                           3 2 1 

 Of the importance of time management. Meets deadlines consistently. 

4.           Produces accurate and thorough results (Quality). Interoffice memos and all  

              Department documents are of a high quality and standard.                                                    3 2 1 

5.           Respects confidentiality of staff information and administrative information.                        3 2 1 

                                                                                                                                             

 [     / 15] 
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Leadership / Coordinator Ability  

1. Knowledge and understanding of Curriculum, Instruction, and Assessment: Is knowledgeable and 

demonstrates understanding of the current curriculum, instruction, and assessment practices.      3 2 1         

 

2. Involvement in Curriculum, Instruction, and Assessment: Is directly involved in helping teachers design 

curricular activities and address assessment and instructional issues.                                    3 2 1 

 

3. Inspires and leads new and challenging innovations for the department.                                         3 2 1 

 

4. Helps teachers adopt, adapt, and design rigorous research-based curriculum, instruction, and assessment 

practices, programs, and interventions.                                                                                       3 2 1 

 

5. Is knowledgeable, competent, approachable and equipped to guide, direct and mentor teaching staff 

according to the subject department needs.                                                                                    3 2 1 

 

6. Actively initiates activities to address curriculum, instruction, and assessment issues.                3 2 1 

 

7. Provides teachers with material and professional development necessary for the execution of their jobs.              

             3 2 1 

 8. Has a well-organized and structured filing system. Papers are well arranged and coded.                                                                                            

This includes Yearly Plans, Tests, Quizzes, Worksheets, Interoffice memos, Student Data, etc.        3 2 1           

9. Demonstrates initiative and is proactive in fulfilling job duties and department work.                    3 2 1 

 

10. Is involved and active in the learning process, including all department and school activities.                             

                                                                                           3 2 1 

11. Recognizes and rewards individual accomplishments of teachers.                                                  3 2 1 

Follows up with teachers and supervises them on a regular basis.                                                        3 2 1                                                                          

            

                                                                                                                                                                  

[     / 36] 
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Communication and Interaction 

1. Keeps the Head of the Department informed as to the status of updates                 

              or problems that arise on a day to day basis.      3 2 1 

2. Is courteous, tactful, and cooperative with teachers and colleagues  

recognizing the importance of teamwork.        3 2 1 

3. Keeps and maintains good work relations with teachers.             3 2 1 

4.  Establishes strong lines of communication with teachers and among students.              3 2 1 

5.  Conducts regular Departmental Meetings and keeps teachers informed of planning and departmental 

requirements                                                                                                               3 2 1 

                                                                                                                                                                       

             [     / 15] 

Strong Points: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Areas of focus and improvement: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Suggestions/Comments: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Reviewer/s : 

 

Signature: ____________________________________________________________ 

 

DATE: _________________________                        

  

 

 

66 
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 إخالء طرؾ الموظؾ / نموذجنماذج إدارٌة

 2020/2019السنة الدراسية: 

Clearance ئخالء طشف 

 

 

 

 

 

 

 رقم الموظف اسم الموظف الوظيفة القسم

Department Position Employee’s Name ID No. 

    

Book Store Keeper/    1 .أمٌنة الكتب 

Resources Provider   أمٌنة العهدة المدرسٌة.  

 )مفاتٌح الخزائن و ؼٌرها(

2 

Cafeteria  3  الكافتٌرٌا 

Librarian   4  ةٌمكتبة المدرسأمٌنة ال 

Coordinator  5 األكادٌمً منسق المادة 

H.O.D   6 مدٌر القسم 

Accounting Dept.  7 قسم الحسابات 

Personnel Dept. 

Mr. Imam 

 8 )أ.إمام(شؤون الموظفٌن   

 Last day is on: __________                                                  /        :ً211ً        /تبسٌخ آخش ٌىً دوا  

 Name & Signature of the Admin-Director  اسٌ وتىقٍغ اىَذٌش/اىَذٌشح ػيى تبسٌخ اىَغبدسح__________
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 م    /    /     مدارس بوابة المعرفة العالمٌة بجده بأن المذكور/المذكورة أعاله قد عمل/عملت لدٌنا خالل الفترة من   تفٌد

إلى    نهاٌة عقده/عقدها /    /      م. وقد أخلى طرفه/طرفها بالمدارس من جمٌع العهد و االلتزامات المالٌة و العٌنٌة 

      وٌعتبر هذا إخالء طرؾ من المدرسة تجاه الموظؾ أٌضاَ بأنه استلم جمٌع رواتبه ومستحقاته حتى تارٌخه.                               

  2021-2020أرؼب فً العمل فً المدرسة العام . 

     2021-2121ال أرؼب فً العمل فً المدرسة العام . 

 .)___________________________________________ ( *رقم الهاتؾ المتواجد علٌه فً اإلجازة

EIS confirms that the above mentioned has worked at our school from ___________ to 

____________ has cleared himself /herself from all the school properties and financial 

commitments. This document also serves as a clearance from the school that the employee 

has received all his/her financial rights. 

* I plan to work at the school for the 2020-2021 school year (                    ). 

*I don’t plan to work at the school for the 2020-2021 school year (                    ). 

*Phone number during the vacation (             _______________________            ). 

 

           Employee                     School Administration 

       ________________              ________________ 
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 إقرار

 ___________________________أقر أنا / _________________

 رقم الهوية / اإلقامة : ___________________  الجنسية : ____________________

 / قوس النصر العالميةالمدرسة : بوابة المعرفة العالمية  ____________________الوظيفة : 

 التاريخ .بأنني استلمت كافة حقوقي المادية واألدبية بتاريخ :      /       /          ، وليس لي الحق في مطالبة المدرسة بأية حقوق بعد هذا 

 . _____________________ وعلى ذلك أوقع 

 االسم :         

 التوقيع :         

 التاريخ :        /        /        

Authorization 

I / _____________________ ____________________  

Nationality: ____________________, ID number / residence: ___________________ 

Position: ____________________ School: EDUGATES International School /Qaws Al Nasr International School, 

I approved that I received all my rights (financial and literary), and I do not have the right to claim any rights from the school 

after this date. 

Name: _____________________________  

Signature: __________________________                            Date:        /         /               . 

Endossement 

Je soussigne Mr. /Mme________________________________________ ____ de nationalité: ______________________  

numéro d'Iqama /passeport: _____________________ fonction: _____________________ ___ ___ à l'école internationale Arc 

de Triomphe ou l'école internationale, reconnais avoir reçu tous mes droits (financiers et autres). 

 Par conséquent, je n'ai plus le droit de réclamation après la date ci-dessous.       Djeddah le……….../…………/………..  

                                                                                    Signature:_________________ 

 قرار نامہ

  مٌں ______________ _______________

وظٌفہ _____________ اٌجوگٌٹس انٹرنٌشنل سکول/ قوس النصر سکول قومٌت ___________ شناختی نمبر __________ رہائشی ____________ 

ت مانگنے کا حق دار اقرار کرتا ہوں کہ مٌں نے سکول سے اپنے تمام واجبات )مالی اور ادبی( وصول کر لٌۓ ہٌں اور مٌں آج کی تارٌخ کے بعد کسی قسم کے واجبا

 نہٌں ہوں۔

 /       /       تارٌخ                                          تخط ___________دس                      نام_______________
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 2019/2020الدوام الرسمً للعام 

School Hours 

Category Day 
Beginning of the 

school hours 
End of the school 

hours 

Students (KGs) 

Sun – Thu. 

7:30 

1:15 

Students (G1-3) 2:15 

Students (G4-12) 2:30 

Teachers 7:25 2:30 

Administration 7:25 2:45 

 
Should not exceed more than 5 minutes. 

 


