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 الرسـمية   المقبوضـات وجلود  وملف مستندات الصرف    فتر الصندوق   يحتفظ لديه بد  .٦
وقوائم اإلعفـاءات وقـوائم     الجديدة والمستعملة وسجالت الرخص والعقود الرسمية       

  .والكفاالت والسجالت المالية األخرىالتبرعات المدرسية 

لمدرسـة  داخل ا  كافةمجاالت العمل   شمل  ت خطة سنوية تنطلق من واقع المدرسة        يعد.٧
التأهيل واإلشراف،  واالمتحانات واالختبارات،   والمنهاج،  ون،  والمعلمو،  طلبة ال :منها
، )، الحاسـوب  المكتبة، المختبرات العلميـة   (المرافق المدرسية   واإلرشاد التربوي،   و
 .البيئة المدرسيةوالمجتمع المحلي، و النشاطات المدرسية،و

يط
خط
الت

 

 . وأزمات للمدرسةئ يضع خطة طوار.٨
مديرية التربية والتعليم    مع قسم التخطيط في       خطة التشكيالت المدرسية السنوية    يناقش.٩

 :وتشمل ،
 .طلبةقبول ال 
 .تشعيب الصفوف 
 .تحديد المراكز التعليمية والمراكز اإلدارية الالزمة إلنجاز العملية التربوية 

م وحاجـات   مكانـاته إ المباحث المقررة على المعلمين في ضوء تخصصاتهم و        يوزع.١٠
، ويشرف على إعداد برنامج ترتيب الدروس في بداية         البرنامج التعليمي في المدرسة   

 .العام الدراسي
والتي تساعد المدرسة علـى  كافة توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية     يعمل على   .١١

 .القيام بواجباتها التربوية على أفضل وجه
 .بها أعضاء الهيئة اإلداريةيشرف على األعمال اإلدارية التي يقوم .١٢
، ذات الطبعات الحديثـة     يشرف على توفير الكتب والمناهج المدرسية وأدلة المعلمين       .١٣

 . المستفيدين منها في المدرسةجميعويتأكد من وصولها إلى والمعتمدة، 
 على المستجدات   إلطالعهميعقد االجتماعات للهيئتين اإلدارية والتعليمية في المدرسة        .١٤

 .والتعليموجيهات والتعليمات الصادرة من قبل وزارة التربية والت
فـي  يوزع األعمال بين األذنة والحراس ويتأكد من قيامهم بواجباتهم داخل المدرسة            .١٥

 .وخارجهالمدرسي أثناء وقت الدوام 

نظ
الت

 يم

 .ومخطط مرافق البناء المدرسي واللوحات اإلرشاديةيوفر الهيكل التنظيمي .١٦
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 .والتأخير الغياب وثق حاالتي دوام المعلمين ويشرف على متابعة.١٧
 القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالمعلمين وذلك فـي حـاالت الغيـاب             يطبق.١٨

 .جازات والتأخر المتكررواإل
ة تأكد مـن أنهـا شـامل      يو ،أثنائهوفي   خطط المعلمين في بداية العام الدراسي        يتابع.١٩

 . كافةالمطلوبةلعناصر ل
 ويرصد نتـائج     صفية اًحضر حصص يزيارتهم في الصفوف و   يقوم ب  المعلمين و  يتابع.٢٠

 .الزيارات وفق النماذج المحددة
 في النمو المهني للمعلم من خالل تلمس احتياجاته التدريبية واقتـراح البـرامج              يسهم.٢١

قوم ي و وخارجها،مج داخل المدرسة    المناسبة له ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه من برا        
 .التربويبالتعاون مع المشرف داخل الغرفة الصفية ه ئثارها على أداآ
زوده بكل ما يلزم مـن التعليمـات والتوجيهـات          وي المعلم الجديد عناية خاصة      يولي.٢٢

 ويمكنه من المشاركة فـي      بها،حاطة الكاملة بواجباته وأسس القيام      ويساعده على اإل  
 .والدورات التدريبية الخاصة بالمعلم الجديداللقاءات 

مو
معل
ال

وا
ن 

ف
را
إلش
وا

ل 
هي
لتأ

 

تابع تنفيذ توصياتهم وتوجيهاتهم مع     يل مهماتهم و  يسهيتعاون مع المشرفين التربويين و    .٢٣
 . المبادرة في دعوة المشرف المختص عند الحاجة

هج
منا
ال

 

 :يزود مديرية التربية والتعليم بالمالحظات الواردة من قبل المعلمين بما يتعلق بـ.٢٤
 .تحليل المنهاج ومدى مالءمته للمرحلة التعليمية •
 .مستوى إخراج الكتاب المدرسي وخلوه من األخطاء الطباعية   •

عمل على نقلهم وفق أسس     ي في المراحل التعليمية المختلفة في المدرسة، و       ةالطلبيقبل  .٢٥
 .قبول وانتقال الطلبة المعمول به

 . بالدوام الرسمي على التزام الطلبة وانتظامهميشرف.٢٦
يكلف المعلمين بالتعـاون     و ،الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة   رياض األطفال و   ب يعنى.٢٧

وضع الخطط والبرامج العالجية التي تساعدهم علـى تحسـين          مع المرشد التربوي، ل   
 .مستواهم التحصيلي 

عمل على توفير برامج خاصـة تتناسـب مـع حاجـاتهم            ي بالطلبة الموهوبين و   يعنى.٢٨
 .قدراتهم و

 .امج تسريع التعليم للطلبة المتفوقين داخل المدرسةنتفعيل بريعمل على .٢٩

ال
بة
طل

 

 على الطلبة المخالفين أو من      )االنضباط الطالبي  ( تعليمات االنضباط المدرسي   يطبق.٣٠
، ويتعاون مع المرشد التربوي في توفير إجراءات محددة         تنطبق عليهم هذه التعليمات   
 . المرغوب فيه للطلبةللتعامل مع السلوك غير
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طلعهم علـى األسـس والشـروط       يالهيئتين اإلدارية والتعليمية و   مع   اتاجتماعيعقد  .٣١
لمراحـل  ل) من أسئلة االمتحانات وورقة االمتحان      ( فرها في االمتحانات    االواجب تو 
ب المعتمدة مـن     ، وتطبيق أسس النجاح واإلكمال والرسو      في المدرسة كافة  التعليمية  

 .قبل وزارة التربية والتعليم
، باإلضـافة إلـى      مستلزمات االمتحانات واالختبارات المادية    جميعتوفير  يعمل على   .٣٢

 .توفير مكان آمن لحفظ أسئلة االمتحانات
 . وضع برامج االمتحانات وترتيب القاعات علىشرفي.٣٣
 . اإلجراءات الخاصة بسير االمتحاناتجميع  علىشرفي.٣٤
معرفة مواطن الضعف لدى    ل دراسة نتائج االمتحانات وتحليلها      يشرف على إجراءات  .٣٥

بالتعاون مع المعلمين والمساعد والمرشـد  برامج لمعالجتها وضع الطلبة والعمل على  
 .التربوي

ت
را
تبا
الخ
وا

ت 
انا
تح
الم
ا

 

 .العامة اإلجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية  كلينفذ.٣٦

س 
جال
لم
ا

ية
رس
مد
ال

 

نظم االجتماعات الخاصة بها لمناقشـة الجوانـب        يفعلها و يية و شكل المجالس المدرس  ي.٣٧
 قيام كل فرد بمسؤولياته على الوجه المطلوب وتوثيق تنفيذه          يتابعالتربوية وتنظيمها و  

 .تهومتابع
عمل على دعمها وتوفير الكتب والدوريات والمجالت       ي على المكتبة المدرسية و    يشرف.٣٨

 .رحلة التعليمية في المدرسةالتي تتواءم مع الم
 والمعلمين والمجتمع المحلي    طلبة على األنشطة التي تقيمها المكتبة المدرسية لل       يشرف.٣٩

 ). معارضندوات،(
،  وتوابعها  أجهزة حاسوب  فيديو،جهاز تلفاز،   ( المكتبة بالتقنيات التعليمية الحديثة      يزود.٤٠

ية . إن أمكن)أجهزة عرض
رس
مد
 ال
بة
مكت
ال

 

زود مديرية التربيـة والتعلـيم   ي وأمين المكتبةرية التي يعدها    طلع على التقارير الدو   ي.٤١
 .بها

ـ          يشرف.٤٢  المسـتلزمات   ل على المختبرات المدرسية الخاصة بـالعلوم وتجهيزهـا بك
 .واللوازم والمواد التي تستخدم في إجراء التجارب العلمية

عاليتها ومدى التـزام فنـي      تابع جاهزية األجهزة وف   يعلى مختبر الحاسوب و    يشرف.٤٣
 .واألجهزةالمختبر بالمحافظة على المختبر 

ية
رس
مد
 ال
ت
را
ختب
لم
ا

زود مديرية التربيـة والتعلـيم      ي المختبر و  التقارير الدورية التي يعدها فني    طلع على   ي.٤٤ 
 .بها

 



 

5/8 
Form # QF 29-5-2 rev.a 
 

ت
يعا
شر
الت

ة  
وي
رب
الت

 

نظمة والتعليمات الخاصة بالنظام التربوي والتـي تعمـل علـى    يطبق القوانين واأل .٤٥
 ومعلمـين   هذا النظام والمرتبطين به مـن طلبـة        العاملين في    ألفراداضبط سلوك   

 .وإداريين
 .يتفقد مرافق المدرسة وتجهيزاتها ويتأكد من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها.٤٦
 ويبلغ مديرية التربية والتعليم     المدرسي،يشرف على أعمال الصيانة الخاصة بالبناء       .٤٧

 .في حالة وجود مالحظات في البناء المدرسي يخشى من خطورته
 األدوات  رويفعلهـا، ويـوف    وكذلك الدفاع المـدني      والسالمة،يشكل لجان الصحة    .٤٨

 حريـق، لوحات إرشـادية، طفايـات      (الالزمة للحفاظ على السالمة في المدرسة       
 ....)إسعافات أولية ، 

ية 
رس
لمد
ة ا
لبيئ
ا

 

 .ومرافقهاعلى المظهر الجمالي لساحات المدرسة وحدائقها يحافظ .٤٩
التي ويطلع على سجالته ويتابع التقارير الدورية        على عمل المرشد التربوي      رفشي.٥٠

 .يزود مديرية التربية والتعليم بهاويعدها 

رشادية وفر النشرات اإل  ييتابع مشاكل الطلبة داخل المدرسة مع المرشد التربوي، و        .٥١
 .الالزمة لكل من الطلبة والعاملين في المدرسة

اإل
وي
ترب
د ال
رشا

عمل على توعية الهيئتين اإلداريـة      ي و الطلبة،لى الحاالت المرضية لبعض     إتعرف  ي.٥٢ 
 . والتعليمية عند التعامل معها

ت 
اطا
لنش
ا

 

يشكل اللجان الخاصة بالنشاطات الالمنهجية في المدرسة ويعمل على تحفيز الطلبة           .٥٣
 . ا للمشاركة فيه

يعزز دور المدرسة االجتماعي ويفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة وأوليـاء            .٥٤
 يسهم في تحقيـق     االمحلي، مم ومؤسسات المجتمع    - بالتعاون مع المرشد  -األمور

 . أهداف المدرسة

ي 
محل
ع ال

جتم
الم

 

هم وإشـعارهم بمالحظـات     ئطالع على أحـوال أبنـا     يدعو أولياء أمور الطلبة لال    .٥٥
 مـن   همؤأبنـا لمدرسة حول سلوكهم ومستوى تحصيلهم ومعالجة ما قد يواجهـه           ا

 . مشكالت

داء
 األ
قييم
ت

 

 .يقيم أداء العاملين في المدرسة في نهاية العام الدراسي.٥٦
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  :א

 ) : ١٤٢( ،المادة ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 
من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف         ) ١٤١(من المادة   ) أ(منصوص عليها في الفقرة     توقع العقوبات التأديبية ال   

 : من الفئات األولى والثانية والثالثة وفقاً للصالحيات التالية 
 .بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة ال تتجاوز اإلنذار. أ
 

 : الصالحيات المفوضة: ثانياً 

 ) :تفويض معالي الوزير (٢٣/٤/٢٠٠٧ تاريخ ١/٧٠/١٨٤٥٠ بموجب كتاب تفويض الصالحيات رقم -أ
 ).ج/١٠٩( منح اإلجازة دون راتب وعالوات للعاملين في مدرسته من الفئتين األولى والثانية لمدة ال تزيد عن أسبوع مادة -١

 أيام براتب كامل مع العالوات وفقـاً        ةثالث ال تزيد عن  لمدة   األولى   ئةي مدرسته من الف   الموظف العامل ف   اإلجازة العرضية  منح   -٢
 ).أ أو ب/١٠٦( مادة .) أ/١٠٦(للشروط الواردة في المادة

بعد انتهاء إجازته مباشـرة دون      ها عن عمله    بعالوات عن المدة التي يتغيب      الراتب و الحرمان الموظف العامل في مدرسته من        -٣
 .)١/أ/١١٧(ع بما ال يزيد عن الحد المسموح به في النظام باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات التأديبية مادة مشروعذر 

تفويض عطوفة األمين العام للشؤون اإلدارية       ( ٢٤/٤/٢٠٠٧  تاريخ    ١/٧٠/١٠١٥١٦ بموجب كتاب تفويض الصالحيات رقم       -ب
 ).والمالية 

ال تزيد عن ثالثة أيام براتـب كامـل مـع           لمدة  الثالثة  الثانية و  في مدرسته من الفئتين      لموظفين العاملين لعرضية  الجازة  اإل منح   -١
 .)١٠٦(بداللة المادة ) أ/١٠٦( للشروط الواردة في المادةالعالوات وفقا

 ).١٠٨( مادة  بداللة ال .  الثالثة العاملين في مدرسته     لموظفي الفئة  أياممنح اإلجازة دون راتب وعالوات لمدة ال تزيد على سبعة            -٢
 ).أ/١٠٩مادة (
 .٣/أ/٦٦الموظف المعين في مدرسته ألول مرة في الخدمة المدنية  سماع القسم من -
 

  :١٩٩٤ لسنة ٣٥صالحيات مدير المدرسة بموجب نظام التبرعات المدرسية رقم 

 ) . رعات المدرسية ج من تعليمات التب /٥المادة ) (  من النظام ٦المادة ( جمع التبرعات المدرسية من الطلبة  .١

 )   من النظام ٨المادة ( دعوة لجنة التبرعات لالجتماع  .٢

 ) : من النظام ١١المادة (   نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي االحتفاظ بسلفة .٣
 . لمدير المدرسة األساسية اً دينار٧٥ -أ 

 . لمدير المدرسة الثانوية اً دينار١٥٠ -ب

 ) : من النظام ١٢المادة ( برعات المدرسية وفق الصالحيات التالية إنفاق الت. ٤
 .اًدينار ٧٥ لمدير المدرسة األساسية إذا لم تزد قيمة اللوازم عن -أ   

 . دينارا١٥٠ً لمدير المدرسة الثانوية إذا لم تزد قيمة اللوازم عن -ب
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 : م ١٩٩٤لسنة  ) ٣(تعليمات التبرعات المدرسية رقم 

  قبله دير المدرسة بالشراء نقداً من السلفة للحاجات النثرية والطارئة بموجب طلب مشترى محلي موقع من              يقوم م  .١
 ) .أ  / ٦المادة ( ومن قبل اللجنة المالية 

 )ج/٧المادة ( لجنة التبرعات المدرسية ، إذا كان الدفع من السلفة ( التوقيع على مستند الصرف مع عضو اللجنة  .٢

إذا زادت القيمـة عـن      ) لجنة التبرعات المدرسية    ( د الصرف مع عضوين من أعضاء اللجنة        التوقيع على مستن   .٣
 ) .ج  / ٧المادة ( مبلغ السلفة 

 
 : وتعديالته ٢٠٠١لسنة  ) ٥( تعليمات المقصف المدرسي رقم 

لالجتماع مـن   )  جميع الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية من المساهمين في المقصف           ( دعوة الهيئة العامة     .١
  ) .١ / ٨ ةالماد( أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة و لجنة مشتريات ومبيعات ولجنة مراجعة  

  ) .٣ /٨المادة ( يترأس اجتماع الهيئة العامة  .٢

  ) .٥ / ٨المادة ( يرجح صوت رئيس الهيئة العامةً  عند تساوي األصوات  .٣

 ).ج /١٢المادة () مدير المدرسة ومشرف المقصف(لرصيد التوقيع على التحويل المالي عند سحب أي مبلغ من ا .٤

     لالجتمـاع ) كل هيئة تنتخبها الهيئة العامة وتشرف على المقصف في المؤسسة التعليميـة             ( دعوة الهيئة اإلدارية     .٥
 . )٣ / ٩المادة ( 

 ).ب٣(مادة . متبعةيعلن مدير المدرسة المهنية الداخلية عن طرح عطاء لتأجير مقصفها وفق األصول المالية ال .٦

 
 : م ٢٠٠١لسنة  ) ٦( فرع الطلبة رقم       / تعليمات النظام الداخلي للجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني 

 )   من التعليمات ١٢المادة  ( صالحية التوقيع على سحب أي مبلغ من الرصيد بتوقيعه مع أمين السر والصندوق  
 

 : وتعديالته ٢٠٠٧لسنة  ) ١ ( رقم الطالبيتعليمات االنضباط 

 . من التعليمات الخامسة المادة وفقمنه إيقاع عقوبة اإلنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وبقرار)  ١

 رئيسا يتولى تنفيذ ) أو من ينوب عنه( لس ضبط يكون المدير يشكل في كل مدرسة تشتمل على الصف السابع أو صف أعلى مج )٢

 .صفه رئيساو المجلس بمهامه في   

  ٢٠٠٧لسنة ) ٩(رقم  والمعلمين أولياء األمورتعليمات مجالس  .١

 . المدير رئيس الهيئة اإلدارية. ١
 ).٤(المادة ). أمور الطلبة وجميع المعلمينأولياء (الجتماعات الهيئة العامة يدعو المدير . ٢
 .يعلن المدير باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلدارية. ٣
 
  ١٩٨٢لسنة ) ٨(ليمات الدوام المدرسي رقمتع. ٢

 ): ٤(المادة 
 معالجة قضايا انقطاع الطلبة عن المدرسة لمدة أسبوع أو أكثر وكذلك حاالت التسرب في المرحلة اإللزامية بالتنسيق مع مديريـة                     -أ

 . التربية والتعليم والحاكم اإلداري
 .غياب الطلبة  اتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية التي تحد من -ب
 ). أ/٦(المادة  . أيام) ٧( البت في حاالت الغياب التي ال تزيد مدتها على -ج
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 :الطلبة للعام الدراسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم في كل عام  وقبول انتقالأسس ) ١

 .حكومية شريطة مراعاة األسس المعتمدة لذلك في المراحل التعليمية يتم بالتنسيق بينه وبين مديري المدارس ال هموقبول الطلبة انتقال
 
  : ٢٠٠٧لسنة ) ٨(الحكومية والخاصة رقم مدارس ال مجالس الطلبة في تعليمات) ٢

 .يعلن المدير فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الطلبة وموعد االنتخابات على مستوى الصف الواحد
 
  :١٩٩٥أسس الرحالت المدرسية لعام ) ٣

 .    لخاصة بالرحلة المدرسية  القرارات ااتخاذ
 
 :٢٠٠٢ لسنة ٩تعليمات األعمال اإلنتاجية في المدارس المنتجة رقم ) ٤

 .تعليمات األعمال اإلنتاجية من ٥يترأس لجنة األعمال اإلنتاجية وفق المادة رقم  
 
 

א .جميع العاملين في المدرسة:א
 

א א א א/מא  :א

א  .مديرية التربية والتعليم والمدارس المجاورة  :  א

 . كافةمؤسسات المجتمع المحلي:א
 
 

:א
א)١ مؤهل تربوي ال تقل مدة الدراسة فيـه عـن سـنة             + األولىالدرجة الجامعية   :א

 .واحدة
א)٢ א   .التعليم سنوات في مجال ٥:א
   .الحاسوباستخدام مهارة في :אא )٣
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 .الفراغ خالل برنامج إشغال  منويغطي غيابهماليومي تابع دوام المعلمين ي.١٤
 .يتفقد مرافق المدرسة يوميا.١٥
 .الشهريواليومي وغيابهم يتابع سجالت حضور الطلبة .١٦
 .يتابع سجل الطلبة المغادرين.١٧
 .األموريتابع تبرير غياب الطلبة اليومي مع أولياء .١٨
 .المدرسةيعمل على ضبط النظام داخل  والمناوبين،يشرف على المعلمين .١٩

 .ويدققهافي بداية العام الدراسي إلى المدرسة سلم ملفات الطلبة المنقولين والمحولين تي.٢٠

 .بهاملفات طلبة المدرسة مع مربي الصف ويحتفظ يتابع .٢١

 .يتابع سجالت الفعاليات كافة في المدرسة.٢٢
 .يتابع النشاطات المنهجية والالمنهجية داخل المدرسة بالتعاون مع اللجان.٢٣

 .لياء أمور الطلبة ويزودهم بالمعلومات الخاصة بأبنائهميقابل أو.٢٤

 .إجراءات عقد الدورات والمحاضرات والندوات داخل المدرسةيتابع .٢٥

 .المراقبة برنامج االمتحانات وبرنامج يساهم في إعداد.٢٦

 .يشكل لجان تدقيق دفاتر العالمات وجداول العالمات المدرسية.٢٧

لمعلمين في نهاية الفصل الدراسي ويشرف على متابعة إنجازها وتوفير سلم أسئلة االمتحانات من اتي.٢٨
 .من لحفظهاآمكان 

 .يعمل على ترتيب قاعات االمتحانات في المدرسة.٢٩

 .االمتحاناتأثناء فترة وغيابهم في يتابع حضور الطلبة .٣٠

 .داخل المدرسةيتابع عمل المستخدمين .٣١
 
 
 

:א
عـن سـنة    ال تقل   مؤهل تربوي مدة الدراسة فيه       + األولىالدرجة الجامعية   :אא)١

 .واحدة
א)٢ א  .  سنوات في مجال التعليم٥:א
 .  استخدام الحاسوبالمهارة في :אא )٣





 

2/2 
Form # QF 29-5-2 rev.a 
 

أو من مستودعات الكتب المدرسية للطلبة من مستودعات وزارة التربية والتعليم لم تسي.٨
 .مديرية التربية والتعليم حسب مرحلة التعليم ونوعه

 .والمعلمين طلبة المدرسة المعتمدة على الطبعات المدرسية ذاتيوزع الكتب .٩

 .بيع الكتب المدرسية ويورد أثمانها لحساب وزارة التربية والتعليم لدى البنكي.١٠

جلود ،  االخراجاتد، جلوتاإلدخاالجلود (الت والمستندات اللوازمية يحتفظ بالسج.١١
 ).المقبوضات الخاصة ببيع الكتب المدرسية

 .يتفقد أثاث المدرسة ويتابع أعمال الصيانة الخاصة به.١٢

فيها مع فرة ا للمستودعات المدرسية ويتأكد من مطابقة الكميات المتواً دورياً جرديجري.١٣
 .أرصدة السجالت اللوازمية

مع السجالت اللوازمية في مديرية التربية يطابق السجالت اللوازمية الخاصة بالمدرسة .١٤
 .والتعليم

.ديرية التربية والتعليمها إلى ميعيددققها ويينظم طلبات االشتراك في امتحان الثانوية العامة و.١٥

 .كشوفات للطلبة الذين انهوا مرحلة الثانوية العامة بعد صدور النتائجاليسلم الشهادات و.١٦

 . وينظمهاالذكوريقوم بجمع الوثائق الخاصة بدفاتر العلم في مدارس .١٧

 .بعد االنتهاء من استخدامهاكافة يحتفظ بسجالت المدرسة .١٨

 . الكتب والمعامالت التي تخصهم في ملفاتهمكل ويحفظ مدرسة،الينظم ملفات العاملين في .١٩

 :א

 أو علوم محاسبية، علوم إدارية   تخصص األولى الجامعية الدرجة:אא)١
  علوم  أو أو علوم إداريةسكرتارياتخصص أو الشهادة الجامعية المتوسطة                         

    .                        محاسبية

א)٢   :אא
 .مهارة في استخدام الحاسوب:אא)٣
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 . المدرسةشراف مديرإعقد اجتماعات أولياء األمور والهيئة التعليمية بليخطط وينسق  .٨
شراف مدير المدرسـة    إيقوم المرشد التربوي بالزيارات المنزلية بالتنسيق مع أولياء األمور وب          .٩

 .اجة وحسب الح
 .األمورولياء أكل من المعلمين والطلبة ورشادية لالتثقيفية اإليعد النشرات .١٠
 سبوعياً،أربع حصص   أ، بما ال يقل عن      يعطي حصص التوجيه المهني والتوجيه الجمعي للطلبة      .١١

 .عدت على مستوى الوزارة والمديريةأ التي ةدلة الوقائية والعالجيمستندا إلى األ
 .دارة المدرسيةيتابع حاالت الغياب المتكرر للطلبة المحالة من قبل اإل.١٢
المهـارات  كسـابهم   إتهم و اهدف تنميـة شخصـي    بالجمعي العالجي للطلبة    اإلرشاد  يقدم خدمة   .١٣

 . لمواجهة المشكالتالضرورية
ائيـة  نمإهداف وقائية و  أالتي تتناول قضايا الطلبة وتكون ذات       والمحاضرات  ينظم عقد الندوات    .١٤

 .ويشرف عليها
تنمية قدرات الطلبة وميولهم مما يساعدهم علـى تكـوين   لنشطة المدرسية ف األيظ توييساهم ف .١٥

 . اتخاذ قرار مهنة المستقبل ساعدهم فييتوجهاتهم المهنية ، و
 . لبرامجها في المدرسةاإلرشاد لجنة تنفيذ يتولى مسؤولية .١٦
وثقها في سـجالت خاصـة،      ي الجسمية والصحية و   عن الطلبة ذوي المشكالت   يجمع المعلومات   .١٧

 .ف المدرسيي على التك هؤالء الطلبةفي مساعدةدارية والتعليمية ق مع الهيئة اإلينسو
بعادها ومالبساتها، قبل عرضـها علـى مجلـس         أيقوم بدراسة جميع قضايا الطلبة، من حيث        .١٨

نعقـد،  ين أقبـل   ناس برأيه   لالستئ ويعرضه على المجلس      مفصالً اًالضبط، ومن ثم يكتب تقرير    
  .مجلسوال يحضر اجتماعات ال

مور والمعلمين بما يضمن التعاون التام في مجال مسـاعدة          أولياء األ شارك بفعالية في مجالس     ي.١٩
 .ة على التكيف العامبالطل

حـد  أن التوجيه المهني    أيشارك كعضو في لجنة تنفيذ التوجيه المهني في المدرسة على اعتبار            .٢٠
 .رشاديمل اإلالعمجاالت 

رشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم بتقرير شهري عن منجزات عمل المرشد            يزود قسم اإل  .٢١
 .التربوي في نهاية كل شهر

 أن السـجالت وثيقـة    ول على اعتبار    أ ب والًأعماله  أيحتفظ المرشد بسجالته وملفاته ويوثق فيها       .٢٢
 . ه الوظيفي في حاالت المساءلة، ووسيلة لحفظ حقرسمية ومؤشر ألداء المرشد

رشـاد  ث التي تخدم العملية التربوية اإلرشادية ويزود قسـم اإل         بحاالدراسات واأل جراء  إيقوم ب .٢٣
 .التربوي في مديرية التربية عن طريق مدير المدرسة
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:א
اإلرشـاد التربـوي    لتربوي أو   الدرجة الجامعية األولى تخصص اإلرشاد ا        :אא)١

 .علم النفس وأالصحة النفسية و
א)٢    :אא
 . مهارة في استخدام الحاسوب :אא)٣
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 .نشطة الثقافية المختلفةد معارض للكتب واألم الندوات والمحاضرات ويعنظي .٩
كسابهم مهارات القـراءة والتلخـيص      عقد االجتماعات الدورية إل   يصدقاء المكتبة و  أ لجنة   يشكل.١٠

 .وكتابة المقاالت والتقارير 
زود مدير المدرسـة ومديريـة التربيـة        يات المكتبة و   التقارير الشهرية والفصلية عن فعالي     يعد.١١

 .والتعليم بنسخة منها
 .سجل الكتب والدوريات والمطبوعات في السجل الخاص بالمكتبةي.١٢
عمـل قـوائم    يو وينظم قوائم التغريم والنواقص للكتـب،     جرد محتويات المكتبة بشكل دوري،      ي.١٣

 .صولبالتالف حسب األ
داخـل  نشطة التـي تقـدمها المكتبـة        فعاليات واأل للتعريف بال بة  عد مجلة شهرية خاصة بالمكت    ي.١٤

 . والمجتمع المحليالمدرسة
 .ذا أمكنإيحوسب أعمال المكتبة .١٥

 
:א

 .مكتباتالتخصص /  الجامعية المتوسطة الشهادةالدرجة الجامعية األولى أو    :אא)١
א)٢    :אא
 .مهارة في استخدام الحاسوب :אא)٣
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، البسـيطة  صيانةصالح وال إلى طرق اإل  دوات السالمة وطفايات الحريق والتعرف      أتابع صيانة   ي .٨
 . وتوفير متطلبات  األمن والسالمة داخل المختبر

 :بحيث تتضمنتبر خنظم السجالت والملفات الخاصة بالمي .٩
 .دوات األوة المخبرية زجهقوائم جرد باأل -

 .كتب الرسمية الخاصة بالعمل المخبريالتعليمات وال -

 .توثيق التجارب العملية في سجل التجارب -

 . كافةعلى المستويات المشاركة في تنفيذ المعارض واألنشطة العلمية والعملية -

 .ظيم قوائم االتالف واالستهالك للمواد المخبريةتن -
لمدرسـة ومديريـة التربيـة    يعد التقارير الشهرية والفصلية عن فعاليات المختبر ويزود مـدير ا       .١٠

 .والتعليم بنسخة منها
 .ذا أمكنحوسب أعمال المختبر إي.١١

 
:א

ـ أحـد    – الجامعية المتوسطة    الشهادةالدرجة الجامعية األولى أو        :אא)١  اتتخصص
 .مختبراتعلوم أو ال

א)٢    :אא
 .مهارة في استخدام الحاسوب :אא)٣
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  . Microsoftحسب االتفاق مع شركة الفكرية حافظ على حقوق الملكية ي)٩
قراص الليزرية الخاصة   تحتوي على جميع األ    الحاسوب   داخل مختبر شاء مكتبة الكترونية    نإيقوم ب )١٠

نظمـة التشـغيل    نظمة تشغيلها وتعريفاتها والبرامج الملحقة، وعمل نسخ احتياطية أل        أجهزة و باأل
  .، وتخصيص دفتر للزيارات الميدانيةمج المفعلة وبرامج فحص الفيروساتوالبرا

 .لكتروني في مختبر المدرسةلم اإلدامة تفعيل منظومة التعإحرص على يوروني اإللكتتابع الربط ي)١١
 .عند كل حصة صفيةوتسلمه منه بشكل جيد كد من تسليم المختبر لمعلم الحاسوب تأي)١٢
 . ويسلمها للمعلم عند الحاجة(Data Show)يتسلم أجهزة العرض )١٣

 

:א
א)١  . تخصص حاسوب– الجامعية المتوسطة شهادةال:א
א)٢ א  -:א
 -:אא )٣
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يعد االمتحانات اليومية والفصلية ويقوم بتصحيحها ويرصد العالمات يدوياً وإلكترونياً          .٩
لرسوب المعتمدة مـن قبـل وزارة       ويحلل النتائج مع مراعاة أسس النجاح واإلكمال وا       

 .التربية والتعليم

يضع الخطط العالجية لمعالجة الضعف في تحصيل الطلبة بناء علـى تحليـل نتـائج               .١٠
 .االمتحان

 .يكلف الطلبة بإعداد األبحاث والتقارير بما يتناسب مع المبحث والمرحلة.١١
تربية والتعليم ومديرية التربيـة     يتابع تعديل المناهج والتعاميم الواردة من قبل وزارة ال        .١٢

 .والتعليم
يسعى لتنمية ذاته علميا ومهنيا وتطوير أساليب التدريس واالسـتفادة مـن التقنيـات              .١٣

 .الحديثة

 .يطلع على النشرات التربوية الواردة من قبل اإلشراف التربوي للمعلمين.١٤

 

وجدت وحسب تخصصـه    سلم لوازم المبحث الذي يقوم بتدريسه وأدواته ومواده إن          تي.١٥
غرفة الرياضة، مشغل التربية المهنية والحديقة المدرسية والبيت البالسـتيكي إن           : مثل
 . إلخالتعلم،  مشغل التربية الفنية، غرفة مصادر وجد،

 

حافظ على أوقـات    يتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف وحضور الطابور الصباحي و       ي.١٦
 .الدوام الرسميالحصص و

جـل تحقيـق    أ الفراغ من    إشغال حصص اون مع إدارة المدرسة بااللتزام ببرنامج       تعي.١٧
 .الدراسةانتظام 

المدرسـة   والمجالس التي يتم تشـكيلها فـي         المرافقة،شارك في النشاطات المدرسية     ي.١٨
  .فيها الطلبة على المشاركة ويحفز

ديريـة التربيـة    الدورات التربوية وورش العمل التي تنظم من قبـل م         حضور  لتزم ب ي.١٩
 . المشرف التربوي المختصأووالتعليم 

ية
ار
إلد
ا

 

 . مستوى المدرسة والمجالس المشارك فيهاعات التي تعقد على في االجتمايشارك.٢٠
 

 .يلتزم بالحضور المبكر للمدرسة والمغادرة بعد انتهاء الدوام المدرسي.٢١
يشرف على اصطفاف الطلبة في الطابور الصباحي ورفع العلم والتمارين الصـباحية            .٢٢

 .والنظاملغرف الصفية والمحافظة على الهدوء الطلبة لواإلشراف على دخول 
وب .يضبط أوقات قرع الجرس خالل أوقات الدوام الرسمي.٢٣

منا
ال

 ة

ثنـاء  أفـي   يتعاون مع الزمالء المناوبين على حفـظ النظـام واألثـاث المدرسـي              .٢٤
 .االستراحات
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بالحصص الصفية ويبلغ عن الصفوف التي تحتاج إلـى إشـغال           لمعلمين  التزام ا يتابع  .٢٥
 .حد المعلمينأفراغ في حالة الغياب أو التأخير من قبل 

  .الرسمييتأكد من مغادرة الطلبة للصفوف والبناء المدرسي بعد انتهاء الدوام .٢٦

 .ه لمدير المدرسةيعد التقرير اليومي للمناوبة ويقدم.٢٧
 

 .سلم ملفات الطلبة ويدققها وينظمها وينقل المعلومات على سجل الحضور والغيابتي.٢٨
 .ينظم طلبة الصف في لجان متخصصة.٢٩
 .يشكل مجلس األسر الصفية داخل الصف.٣٠
 . يتابع ويشرف على تشكيل مجلس الطلبة في الصف.٣١
 .اًيوميوغيابهم يتابع حضور الطلبة .٣٢
يتواصل مع أولياء األمور من خالل االجتماعات ويعمل على حل المشكالت الخاصـة             .٣٣

 .بالطلبة

 .يعمل على إعداد جداول العالمات والشهادات في نهاية الفصل الدراسي.٣٤

 .يتابع البيئة الصفية باستمرار.٣٥

 باختيـاراتهم   يقوم معلم المرحلة الثانوية بدور المرشد األكاديمي للطلبة فيمـا يتصـل           .٣٦
 جداول العالمات ونشرها علـى البوابـة        م األكاديمية وتدوين عالماتهم على    ومسيرته

 ."Edu Wave"االلكترونية 

ف
ص
 ال
بي
مر

 
طلبـة وأوليـاء أمـورهم بـالخطط والبـرامج           على توعية ال   األكاديمييعمل المرشد   .٣٧

 . واإلجراءات المتصلة بمسيرتهم األكاديمية
 

 . بين معلمي المبحث واإلدارة المدرسيةيعمل على التنسيق.٣٨
يساهم في تقديم االقتراحات حول توزيع نصاب الحصص على معلمي المبحـث فـي              .٣٩

 .بداية العام الدراسي
 .يتابع التخطيط اليومي والفصلي لمعلمي المبحث.٤٠
يعمل على ترتيب برنامج زيارات متبادلة بين معلمي المبحث، ويقوم بتطبيق حصص            .٤١

 .هئة أمام زمالنموذجي

سق
من

ث
بح
لم
 ا

 

يساعد المعلم الجديد في تفهم حقوقه وواجباته ويساعده على القيام بالتحضير اليـومي             .٤٢
 . وإدارة الصف
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يتابع ما قطع من المنهاج مع الخطة الفصلية لمعلمي المبحث ويتابع سجالت العالمات             .٤٣
 .المبحث االمتحانات لمعلمي وأسئلةالجانبية وجداول المواصفات 

ابع تنفيذ الخطط العالجية الموضوعة من قبل المعلمين لرفع مستوى التحصيل لـدى             يت.٤٤
 .الطلبة

ثـر  أ ويتـابع انتقـال      المعلمين،ينسب بعقد الدورات والمشاغل التدريبية وفق حاجات        .٤٥
 .الصفية الغرفة إلىالتدريب 

 

 تعليميـة مـور ال  ألليعقد االجتماعات بشكل دوري لمعلمي المبحث للمتابعة المستمرة         .٤٦
 . كافة

 
 
 

:א
א)١  .المطلوبفي التخصص  األولىالدرجة الجامعية :א
א)٢ א  -:א
א )٣    .الحاسوباستخدام المهارة في :א
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، وجذب انتباه الطلبة ، وإدارة مجريات أحداث        ضبط النظام بيعمل على إدارة المجموعة في الغرفة       .٩
 . ورفع مستوى تقدير الذات عند الطلبة، وحل المشكالت،التعلم

١٠.سجل الطلبـة الملتحقـين     وسجل العمل اليومي للمعلم،     (  الخاصة بغرفة المصادر     تل السجال يفع
سجل الزيارات الصفية،   وسجل الوسائل التعليمية،    و،  األمور أولياءسجل متابعة   وبغرفة المصادر،   

 ).سجل الزائرينو
 .يتابع تحصيل الطلبة داخل الغرفة الصفية العادية بالتعاون مع المعلمين.١١

يعمل على نشر التوعية بفعاليات غرفة مصادر التعلم داخل المدرسة وخارجها عن طريق اللقاءات              .١٢
 .مع المعلمين وأولياء األمور، والنشرات، واإلذاعة المدرسية

 .غرفة مصادر التعلمم داخل يتخدم التقنيات الحديثة لتطوير أساليب التعليس.١٣
 .لع على النشرات التربوية الواردة من اإلشراف التربوي للمعلمينيطّ.١٤
 .يعد التقارير الفصلية عن حالة الطالب.١٥
 .سلم لوازم غرفة مصادر التعلم التي يستخدمهاتي.١٦

 
 
 

:א
 :األولويةحسب ب ،اآلتيةن ذوي التخصصات م يكون المتقدم أن:אא)١

 .دبلوم صعوبات تعلم+ تربية خاصة  األولىالدرجة الجامعية  -١
  ). علم نفس– رياضيات –لغة عربية  ( الدرجة الجامعية األولى-٢
 .صعوبات تعلمدبلوم +  ) رياضيات معلم مجال– لغة عربية معلم مجال(أو
 .درجة الجامعية األولى تربية خاصة ال-٣

א)٢ א  .األساسي سنوات في التعليم ٣:א
א )٣    .الحاسوباستخدام مهارة :א
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 عـن    وخارجهـا  ،يعمل على نشر التوعية بفعاليات غرفة المتميزين والموهوبين داخل المدرسـة          .٧
 . واإلذاعة المدرسية، والنشرات، وأولياء األمور،طريق اللقاءات مع المعلمين

 . بالتعاون مع المعلم المعنيموهوبينالمتميزين والالتي تتم في غرفة كافة يشرف على الفعاليات .٨
 .  موهوبينالمتميزين واليقوم بعملية حوسبة التعليم داخل غرفة .٩

 . وإعداد الزوايا داخل الغرفة،يعمل على تشغيل األجهزة.١٠

 . أسبوعياًينظم جدول حصص للفعاليات التي تنفذ داخل الغرفة.١١
 .يشرف على الطلبة في حال غياب المعلم الذي يخدم في هذه الغرفة.١٢
 . وتنفيذهاثرائية الفرديةيتابع عمل الخطط التربوية اإل.١٣
ت التفكيـر ، كيفيـة إعـداد المشـاريع          تعليم مهارا  : ـ تتعلق ب  اًيعطي الطلبة الموهوبين حصص   .١٤

 .لخإ....اإلبداعية، مهارات حل المشكلة اإلبداعي ، تحديد اهتمامات الطلبة ،القيادة 

١٥.والمدير، والمشرف،العادي ومعلم الصف ،درس في الغرفةيعمل حلقة وصل بين المعلم الذي ي . 
 .رفة والطلبة لبرنامج الغ،يعمل على تهيئة العاملين في المدرسة.١٦
  .قدراتهم وتطوير ، ألثر البرنامج على أداء الطلبةاً وسنوياً، فصلياًيجري تقييم.١٧
 . كافةسلم عهدة موجودات هذه الغرفةتي.١٨

 
 

:א
א)١  :األولويةحسب ب اآلتية،ن ذوي التخصصات م يكون المتقدم أن:א

 .بية خاصة تر –الدرجة الجامعية األولى  -١
  .علم نفس تربوي  – الدرجة الجامعية األولى -٢
رياضـيات،  ( أحد التخصصـات العلميـة        –الدرجة الجامعية األولى     -٣

 .)فيزياء، كيمياء، أحياء، علوم أرض
א)٢ א سنوات على األقل في مجال ) ٣( سنوات في مجال التعليم منها )٥(:א

 .تخصصه
   .الحاسوباستخدام مهارة  -١:אא )٣

 . إتقان اللغة اإلنجليزية-٢
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:א
א)١  .الحاسوبأحد تخصصات  –األولى ة الجامعية الدرج   :א
א)٢ א    :א
א)٣  .)برايل( إتقان طريقة -١ :א

 . اإللمام باللغة اإلنجليزية-٢
 بالمكفوفين  الخاصة )برايل( إتقان استخدام أجهزة الطباعة بطريقة -٣

 .ولوازمها    
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:א
א)١  .حاسوبأحد تخصصات ال –  المتوسطة الجامعية الشهادة   :א
א)٢ א    :א
א)٣  .)برايل(إتقان طريقة  -١ :א

 .ية اإللمام باللغة اإلنجليز-٢
  الخاصة بالمكفوفين  )برايل( إتقان استخدام أجهزة الطباعة بطريقة -٣

 .    ولوازمها
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لـى  إقدمها  ت و ،عاشةدمين المستفيدين من نظام اإل     والطلبة والمستخ  المشرفاتسماء  عد قائمة بأ  ت.١١
 . والمطلوبةعاشة الكميات الالزمة من مواد اإلمحاسب المدرسة لتقدير

 .صولحسب األبتأكد من قيامهم بواجبهم تو ،مستخدمي المطبخالطاهي وشرف على ت.١٢
 .عاشة مواد اإلتسلمشارك في لجنة ت.١٣
 . ومتابعة تجهيزها،سكنخطيا باالحتياجات اليومية للتعلم االدارة .١٤
  ألداء واجباتهم المدرسـية اليوميـة      ، الداخلي سكنربوية مناسبة لطلبة ال   تعمل على توفير بيئة     ت.١٥

 .بالتعاون مع المربيات
 الداخلي، وتبلغ ادارة المدرسة في حـال        سكنفر مياه الشرب بالخزانات الخاصة بال     اتتأكد من تو  .١٦

 .الت تتعلق بذلكوجود مشك
 .عمليات التدفئة لمنامات الطلبة في موسم الشتاءتتابع .١٧
 . المختلفةسكنأعمال الصيانة الالزمة لمرافق التتابع .١٨
حسـب  بقدمها إلدارة المدرسة كلما لزم ذلـك        ت و ،سكنعد قوائم اإلتالف والمستهلك الخاص بال     ت.١٩

 .األصول
 . الداخليسكنالترفع التقارير الدورية عن سير العمل في .٢٠
 .عد قوائم بذلكتطابقها مع السجالت وت و، سنوياًسكنجرد موجودات الت.٢١
 .حافظ عليهات واحتفظ بكل السجالت الرسمية لديهت.٢٢

 
 

:א
 . تغذية-المتوسطة الشهادة الجامعية ة الجامعية األولى أو الدرج    :אא)١
א)٢    :אא
 .الحاسوباستخدام مهارة  :אא)٣
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:א

 :األولويةحسب ب، اآلتيةأن تكون المتقدمة من ذوي التخصصات     :אא)١
 .  تربية خاصة– المتوسطة الجامعية الشهادة -١
 .  تمريض– المتوسطة الجامعية الشهادة -٢
 . أو تعليم صحي  تمريض–الثانوية العامة شهادة  -٣

א)٢    :אא
  :אא)٣
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داخـل المدرسـة    كافة  شمل مجاالت العمل    ت خطة سنوية تنطلق من واقع المدرسة        يعد.٥
التأهيل واإلشـراف،   واالمتحانات واالختبارات،   والمنهاج،  ون،  وعلمالمو،  طلبة ال :منها
، المكتبة، المختبرات العلمية  المشاغل المهنية،   (المرافق المدرسية   واإلرشاد التربوي،   و

 .البيئة المدرسيةوالمجتمع المحلي، و النشاطات المدرسية،و، )الحاسوب
 .يضع خطة طوارئ وأزمات للمدرسة.٦
 مع قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم        تشكيالت المدرسية السنوية   خطة ال  يناقش.٧

 :وتشمل
 .طلبةقبول ال 
 .تشعيب الصفوف 
 .تحديد المراكز التعليمية والمراكز اإلدارية الالزمة إلنجاز العملية التربوية 

حسـب الطاقـة االسـتيعابية،      وإليه  يشارك في لجان تحويل الطلبة من التعليم المهني         .٨
 .لجان التوجيه المهني في مديرية التربية والتعليمو

مكانـاتهم وحاجـات    إ المباحث المقررة على المعلمين في ضوء تخصصاتهم و        يوزع .٩
 .البرنامج التعليمي في المدرسة

التي تساعد المدرسـة علـى      كافة  توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية     يعمل على   .١٠
 .وجه أفضل القيام بواجباتها التربوية على

 التعليم المهنـي مـن حيـث        لالمدرسية، ومشاغ الحديقة  يقوم باإلشراف الكامل على     .١١
 والسالمة للمعلمين والطلبة داخـل هـذه        األمن عوامل   كلجاهزيتها وصيانتها وتوفير    

 .المشاغل
 .وجديشرف على العاملين والطلبة المقيمين في القسم الداخلي إن .١٢
 .دارية التي يقوم بها أعضاء الهيئة اإلداريةيشرف على األعمال اإل.١٣

يشرف على توفير الكتب والمناهج المدرسية وأدلة المعلمين، ذات الطبعـات الحديثـة             .١٤
 . المستفيدين منها في المدرسةجميعوالمعتمدة، ويتأكد من وصولها إلى 

ى المسـتجدات    عل إلطالعهميعقد االجتماعات للهيئتين اإلدارية والتعليمية في المدرسة        .١٥
 .والتعليموالتوجيهات والتعليمات الصادرة من قبل وزارة التربية 

فـي  يوزع األعمال بين األذنة والحراس ويتأكد من قيامهم بواجباتهم داخل المدرسـة             .١٦
 .أثناء وقت الدوام وخارجه

يط
خط
الت

 و
ظيم
لتن
ا

 

 .يوفر الهيكل التنظيمي ومخطط مرافق البناء المدرسي واللوحات اإلرشادية.١٧
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 .والتأخيرت الغياب ال على متابعة دوام المعلمين وتوثيق حايشرف.١٨
معلمين وذلـك فـي حـاالت الغيـاب          القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بال     يطبق.١٩

 .جازات والتأخر المتكررواإل
 شاملة العناصر   تأكد من أنها  يووفي أثنائه    خطط المعلمين في بداية العام الدراسي        يتابع.٢٠

 . كافةالمطلوبة
 ويرصـد نتـائج      صفية اًحضر حصص يزيارتهم في الصفوف و   يقوم ب  المعلمين و  يتابع.٢١

 .الزيارات وفق النماذج المحددة
 في النمو المهني للمعلم من خالل تلمس احتياجاته التدريبية واقتـراح البـرامج              يسهم.٢٢

 وتقويم  وخارجها،من برامج داخل المدرسة      ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه       ،المناسبة له 
 .التربويه بالتعاون مع المشرف في أدائأثارها 

زوده بكل ما يلزم مـن التعليمـات والتوجيهـات          وي المعلم الجديد عناية خاصة      يولي.٢٣
 ويمكنه من المشـاركة فـي       بها،حاطة الكاملة بواجباته وأسس القيام      ويساعده على اإل  

 .الجديدريبية الخاصة بالمعلم اللقاءات والدورات التد

لم
مع
ال

و
ف
را
إلش
وا

ل 
هي
لتأ
وا

ن 
 

يتعاون مع المشرفين التربويين ويسهل مهماتهم ويتابع تنفيذ توصياتهم وتوجيهاتهم مع           .٢٤
 . دعوة المشرف المختص عند الحاجةإلىالمبادرة 

هج
منا
ال

 

 :يزود مديرية التربية والتعليم بالمالحظات الواردة من قبل المعلمين بما يتعلق بـ.٢٥
 . ومدى مالءمته للمرحلة التعليميةتحليل المنهاج •
 .مستوى إخراج الكتاب المدرسي وخلوه من األخطاء الطباعية   •

عمل على نقلهم وفق أسـس      ي في المراحل التعليمية المختلفة في المدرسة، و       ةالطلبيقبل  .٢٦
 .االمعمول به هموانتقالقبول الطلبة 

 .لرسميا على التزام الطلبة وانتظامهم بالدوام يشرف.٢٧
وضع الخطط   ىالمرشد، عل بالتعاون مع   يعمل   بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة و     يهتم.٢٨

 .والبرامج العالجية التي تساعدهم على تحسين مستواهم التحصيلي
اصـة تتناسـب مـع حاجـاتهم        عمل على توفير بـرامج خ     ي بالطلبة الموهوبين و   يهتم.٢٩

  .وقدراتهم

ال
بة
طل

 

 مـن   أوعلى الطلبة المخالفين    ) االنضباط الطالبي (سي   تعليمات االنضباط المدر   يطبق.٣٠
 توفير إجراءات محـددة      ويتعاون مع المرشد التربوي في     التعليمات،تنطبق عليهم هذه    

 .للطلبةفيه للتعامل مع السلوك غير المرغوب 
 
 
 



 

4/8 
Form # QF 29-5-2 rev.a 
 

 
 

ألسس والشروط الواجب   طلعهم على ا  يالهيئتين اإلدارية والتعليمية و   مع   اتاجتماعيعقد  .٣١
ـ ) من أسئلة االمتحانات وورقـة االمتحـان        ( فرها في االمتحانات    اتو  المراحـل   للك

 .التعليمية في المدرسة
، باإلضـافة  كافةالعملية والنظرية   توفير مستلزمات االمتحانات واالختبارات     يعمل على   .٣٢

 .إلى توفير مكان آمن لحفظ أسئلة االمتحانات
 .رامج االمتحانات وترتيب القاعات وضع ب علىشرفي.٣٣
 . اإلجراءات الخاصة بسير االمتحاناتجميع  علىشرفي.٣٤
 دراسة نتائج االمتحانات وتحليلها ومعرفة مواطن الضعف لـدى          يشرف على إجراءات  .٣٥

بالتعاون مع المعلمين والمسـاعد والمرشـد       برامج لمعالجتها   وضع  عمل على   يالطلبة و 
 .التربوي

ت
را
تبا
الخ
وا

ت 
انا
تح
الم
ا

 

 .إلجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة اجميع ينفذ.٣٦

س 
جال
لم
ا

ية
رس
مد
ال

 

نظم االجتماعات الخاصة بهـا لمناقشـة الجوانـب         يفعلها و يشكل المجالس المدرسية و   ي.٣٧
التربوية وتنظيمها وضمان قيام كل فرد بمسؤولياته على الوجه المطلوب ومتابعة تنفيذه            

 .هوتوثيق
عمل على دعمها وتوفير الكتب والدوريات والمجـالت        يلمكتبة المدرسية و   على ا  يشرف.٣٨

 .التي تتواءم مع المرحلة التعليمية في المدرسة
 والمعلمين والمجتمع المحلـي     طلبة على األنشطة التي تقيمها المكتبة المدرسية لل       يشرف.٣٩

 ). معارضندوات،(
 وتوابعها، أجهزة حاسوب    فيديو، تلفاز،ز  جها(  المكتبة بالتقنيات التعليمية الحديثة      يزود.٤٠

 . إن أمكن)أجهزة عرض

ية
رس
مد
 ال
بة
مكت
ال

 

 .زود مديرية التربية والتعليم بهاي وأمين المكتبةطلع على التقارير الدورية التي يعدها ي.٤١
ـ  على   على المختبرات المدرسية الخاصة بالعلوم و      يشرف.٤٢  المسـتلزمات   لتجهيزها بك

 .لتي تستخدم في إجراء التجارب العلميةواللوازم والمواد ا
 األجهزة وفعاليتها ومـدى التـزام فنـي         صالحيةتابع  ي على مختبر الحاسوب و    يشرف.٤٣

 .واألجهزةالمختبر بالمحافظة على المختبر 

ية
رس
مد
 ال
ت
را
ختب
لم
ا

 .ود مديرية التربية والتعليم بهازيطلع على التقارير الدورية التي يعدها فني المختبر وي.٤٤ 
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ت
يعا
شر
الت

 
تر
ال

ة 
وي
ب

 

 والتعليمات الخاصة بالنظام التربوي والتي تعمل على ضبط         واألنظمةيطبق القوانين   .٤٥
 .وإداريين ومعلمين هذا النظام والمرتبطين به من طلبة العاملين في األفرادسلوك 

 .يتفقد مرافق المدرسة وتجهيزاتها ويتأكد من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها.٤٦
 ويبلغ مديرية التربية والتعلـيم      المدرسي، على أعمال الصيانة الخاصة بالبناء       يشرف.٤٧

 .في حالة وجود مالحظات في البناء المدرسي يخشى من خطورته
 األدوات  رويفعلها، ويـوف  ، وكذلك الدفاع المدني     العامةيشكل لجان الصحة والسالمة     .٤٨

 إسعافات  حريق،دية، طفايات   لوحات إرشا (الالزمة للحفاظ على السالمة في المدرسة       
 ).إلخ أولية،

ية 
رس
لمد
ة ا
لبيئ
ا

 

 .ومرافقهايحافظ على المظهر الجمالي لساحات المدرسة وحدائقها .٤٩
يشرف على عمل المرشد التربوي ويطلع على سجالته ويتابع التقارير الدورية التـي             .٥٠

 .يعدها ويزود مديرية التربية والتعليم بها

 الطلبة داخل المدرسة مع المرشد التربوي، ويوفر النشرات اإلرشادية          تيتابع مشكال .٥١
 .الالزمة لكل من الطلبة والعاملين في المدرسة

وي
ترب
د ال
رشا

اال
 ويعمل على توعية الهيئتـين اإلداريـة        الطلبة،لى الحاالت المرضية لبعض     إيتعرف  .٥٢ 

 . والتعليمية عند التعامل معها

ت 
اطا
لنش
ا

 

لالمنهجية في المدرسة ويعمل على تحفيز الطلبـة        يشكل اللجان الخاصة بالنشاطات ا    .٥٣
  .فيهاللمشاركة 

يعزز دور المدرسة االجتماعي ويفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسـة وأوليـاء             .٥٤
 .  يساهم في تحقيق أهداف المدرسةاالمحلي، مماألمور ومؤسسات المجتمع 

ي 
محل
ع ال

جتم
الم

 

هم وإشعارهم بمالحظات المدرسة    ى أحوال أبنائ  ر الطلبة لإلطالع عل   يدعو أولياء أمو  .٥٥
 .  من مشكالتهمؤأبناحول سلوكهم ومستوى تحصيلهم ومعالجة ما قد يواجهه 

داء
 األ
قييم
ت

 

 .يقيم أداء العاملين في المدرسة في نهاية العام الدراسي.٥٦
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  :א

 ) : ١٤٢(دة  ،الما٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 
من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف         ) ١٤١(من المادة   ) أ(توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة        

 : من الفئات األولى والثانية والثالثة وفقاً للصالحيات التالية 
 .المخالفة ال تتجاوز اإلنذاربقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على . أ
 

 : الصالحيات المفوضة: ثانياً 

 ) :تفويض معالي الوزير (٥/٣/٢٠٠٣ تاريخ ١/٧٠/٨٣٤٥ بموجب كتاب تفويض الصالحيات رقم -أ
) ب  ( منح اإلجازة دون راتب وعالوات لمدة ال تزيد عن أسبوع للعاملين في مدرسته وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة                     -١
 ).أ/١٠٥(مادة .  هذه المادة من
 ).٢/ج/١١١( منح اإلجازة دون راتب وعالوات للعاملين في مدرسته من الفئتين األولى والثانية لمدة ال تزيد عن أسبوع مادة -٢

ثالث أيام براتـب كامـل مـع          ال تزيد مدتها عن    ئتين األولى والثانية إجازة عرضية     منح الموظف العامل في مدرسته من الف       -٣
 .من النظام) ١٠٩(لعالوات وفقاً لنص المادة ا
تفويض عطوفة األمين العـام للشـؤون اإلداريـة          ( ٢/١/٢٠٠٣  تاريخ    ١/٧٠/٤٧٨٢ بموجب كتاب تفويض الصالحيات رقم       -ب

 ).والمالية 
ية أو عذر مشروع     حرمان الموظف العامل في مدرسته من راتبه وعالواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانون                  -١

 ).٢٨(مادة . باإلضافة لتعرضه لإلجراءات التأديبية على أن ال يزيد على ثالثة أيام 
 ).د/١٠١مادة ( منح اإلجازة السنوية لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة العاملين في مدرسته -٢
ازة عرضية ال تزيد مدتها عن ثالثة أيام براتـب كامـل مـع               منح الموظفين العاملين في مدرسته من الفئتين الثالثة والرابعة إج          -٣

 .من النظام ) ١٠٩(العالوات وفقا لنص المادة 
( مـادة  . منح اإلجازة دون راتب وعالوات لمدة ال تزيد على سبعة أيام لموظفي الفئات الثالثة والرابعة العاملين فـي مدرسـته                 . ٤

 ).٣/ج/١١١
 

  :١٩٩٤ لسنة ٣٥التبرعات المدرسية رقم صالحيات مدير المدرسة بموجب نظام 

 ) . ج من تعليمات التبرعات المدرسية  /٥المادة ) (  من النظام ٦المادة ( جمع التبرعات المدرسية من الطلبة  .١

 )   من النظام ٨المادة ( دعوة لجنة التبرعات لالجتماع  .٢

 ) : من النظام ١١المادة (  ي االحتفاظ بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التال .٣
 . لمدير المدرسة األساسية اً دينار٧٥ -أ 

 . لمدير المدرسة الثانوية اً دينار١٥٠ -ب

 ) : من النظام ١٢المادة ( إنفاق التبرعات المدرسية وفق الصالحيات التالية . ٤
 .اً دينار٧٥ لمدير المدرسة األساسية إذا لم تزد قيمة اللوازم عن -أ   

 . دينارا١٥٠ًمدير المدرسة الثانوية إذا لم تزد قيمة اللوازم عن  ل-ب
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 : م ١٩٩٤لسنة  ) ٣(تعليمات التبرعات المدرسية رقم 

يقوم مدير المدرسة بالشراء نقداً من السلفة للحاجات النثرية والطارئة بموجب طلب مشترى محلي موقع من قبله                  .١
 ) .أ  / ٦المادة ( ومن قبل اللجنة المالية 

 )ج/٧المادة ( لجنة التبرعات المدرسية ، إذا كان الدفع من السلفة ( التوقيع على مستند الصرف مع عضو اللجنة  .٢

إذا زادت القيمـة عـن      ) لجنة التبرعات المدرسية    ( التوقيع على مستند الصرف مع عضوين من أعضاء اللجنة           .٣
 ) .ج  / ٧المادة ( مبلغ السلفة 

 
 : وتعديالته ٢٠٠١لسنة  ) ٥( م تعليمات المقصف المدرسي رق

لالجتماع مـن   )  جميع الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية من المساهمين في المقصف           ( دعوة الهيئة العامة     .١
  ) .١ / ٨المادة ( أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة و لجنة مشتريات ومبيعات ولجنة مراجعة  

  ) .٣ /٨المادة ( يترأس اجتماع الهيئة العامة  .٢

  ) .٥ / ٨المادة ( يرجح صوت رئيس الهيئة العامةً  عند تساوي األصوات  .٣

 ).ج /١٢المادة () مدير المدرسة ومشرف المقصف(التوقيع على التحويل المالي عند سحب أي مبلغ من الرصيد  .٤

     لالجتمـاع ) يميـة   كل هيئة تنتخبها الهيئة العامة وتشرف على المقصف في المؤسسة التعل          ( دعوة الهيئة اإلدارية     .٥
 . )٣ / ٩المادة ( 

 ).ب٣(مادة . يعلن مدير المدرسة المهنية الداخلية عن طرح عطاء لتأجير مقصفها وفق األصول المالية المتبعة .٦

 
 : م ٢٠٠١لسنة  ) ٦( فرع الطلبة رقم  / تعليمات النظام الداخلي للجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني 

 )   من التعليمات ١٢المادة  (  سحب أي مبلغ من الرصيد بتوقيعه مع أمين السر والصندوق  صالحية التوقيع على
 

 : وتعديالته ٢٠٠٧لسنة  ) ١(  رقم الطالبيتعليمات االنضباط 

 . من التعليمات الخامسةوفق المادة منه  مربي الصف وبقرارإيقاع عقوبة اإلنذار على الطالب المخالف بتنسيب من )  ١

 رئيسا يتولى تنفيذ ) أو من ينوب عنه( لس ضبط يكون المدير ل في كل مدرسة تشتمل على الصف السابع أو صف أعلى مجيشك )٢

 .صفه رئيساومهامه في المجلس ب   

  ٢٠٠٧لسنة ) ٩(رقم  والمعلمين أولياء األمورتعليمات مجالس  .١

 . المدير رئيس الهيئة اإلدارية. ١
 ).٤(المادة ). أمور الطلبة وجميع المعلمينأولياء (ئة العامة الجتماعات الهييدعو المدير . ٢
 .يعلن المدير باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلدارية. ٣
 
  ١٩٨٢لسنة ) ٨(تعليمات الدوام المدرسي رقم. ٢

 ): ٤(المادة 
ة اإللزامية بالتنسيق مع مديريـة       معالجة قضايا انقطاع الطلبة عن المدرسة لمدة أسبوع أو أكثر وكذلك حاالت التسرب في المرحل               -أ

 . التربية والتعليم والحاكم اإلداري
 . اتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية التي تحد من غياب الطلبة -ب
 ). أ/٦(المادة . أيام ) ٧( البت في حاالت الغياب التي ال تزيد مدتها على -ج
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 :زارة التربية والتعليم في كل عام الطلبة للعام الدراسي الصادرة من وأسس انتقال وقبول ) ١

 . في المراحل التعليمية يتم بالتنسيق بينه وبين مديري المدارس الحكومية شريطة مراعاة األسس المعتمدة لذلك همانتقال الطلبة وقبول
 
  : ٢٠٠٧لسنة ) ٨(الحكومية والخاصة رقم مدارس ال مجالس الطلبة في تعليمات) ٢

 .شيح لعضوية مجلس الطلبة وموعد االنتخابات على مستوى الصف الواحديعلن المدير فتح باب التر
 
  :١٩٩٥أسس الرحالت المدرسية لعام ) ٣

 .    اتخاذ القرارات الخاصة بالرحلة المدرسية 
 
 :٢٠٠٢ لسنة ٩تعليمات األعمال اإلنتاجية في المدارس المنتجة رقم ) ٤

 .تعليمات األعمال اإلنتاجية من ٥يترأس لجنة األعمال اإلنتاجية وفق المادة رقم  
 
 
 
 

א .جميع العاملين في المدرسة:א
 

מ א א א א/א  :א

א  .مديرية التربية والتعليم والمدارس المجاورة  :  א

 . كافةمؤسسات المجتمع المحلي:א
 

:א
א)١  فـي   اًتـوفر األكثـر   حد التخصصات المهنية    أفي  ( األولىالدرجة الجامعية   :א

 .عن سنة واحدةال تقل مؤهل تربوي مدة الدراسة فيه + ) المدرسة
א)٢ א  المهني منها سنة واحدة كمنسق فرع للتعليم  سنوات في مجال التعليم٥:א

 . المهني كحد أدنى
א )٣  :א

 .   المهارة في استخدام الحاسوب-١                           
 .يةزاإلنجلياإللمام باللغة  -٢                           
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 .يسلم الشهادات والكشوفات للطلبة الذين انهوا مرحلة الثانوية العامة بعد صدور النتائج  )٩

 .الذكورالعلم في مدارس خدمة م الوثائق الخاصة بدفاتر ينظجمع وي )١٠

 .بعد االنتهاء من استخدامهاكافة مدرسة سجالت البيحتفظ  )١١

 .ينظم ملفات العاملين في المدرسة، ويحفظ كل الكتب والمعامالت التي تخصهم في ملفاتهم )١٢

 .وحراس أذنة المستخدمين منيتابع أعمال  )١٣

 :א

א)١   تخصصو الشهادة الجامعية المتوسطة  أ علوم إدارية،األولى الجامعية الدرجة:א
 .                        سكرتاريا أو علوم إدارية

א)٢ א   :א
 . في استخدام الحاسوبمهارة  :אא)٣
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عمـال  األ ،لجنة التبرعـات المدرسـية    ، حمرالهالل األ ( في اللجان المالية      رئيساً يكون عضواً .١٣

 .نظمةحسب التعليمات واأل) المشتريات، االنتاجية
 .نتاجية بإيرادات األعمال اإلاً خاصاً مالياًيعد تقرير.١٤
 .طابق كشف البنك مع دفتر الصندوقي الخالصة الشهرية المالية ويعد.١٥
 مـن بنـود     فقـرة ان مصروفات كل    لبييعد الموقف المالي الفصلي في نهاية الفصل الدراسي         .١٦

 .وازنةالم
فـرادي  والسـجل اإل   ،وسجل الرخص والوصوالت   ، وسجل اليومية  ،يحتفظ بجلود المقبوضات  .١٧

 .عملهالسجالت المالية الخاصة بو
 .يطبق نظام الطوابع المعتمد.١٨
سـة  دقق المطالبات المالية الخاصة بالتدريب العملي الصيفي والعمل االضافي لمعلمـي المدر           ي.١٩

 .ويعد كتاب التغطية ويرفعه لمدير المدرسةوموظفيها 
 . يتابع المعامالت المالية الخاصة بالمدرسة في مديرية التربية والتعليم.٢٠
 ويدقق الفـواتير  السكن الداخلي بالتعاون مع مشرف سكن المواد الغذائية للتسلميشارك في لجنة    .٢١

 .صولالتغذية ويرفعها للمديرية حسب األواتير المواد الغذائية المستلمة ويدقق فمع ويطابقها 
ة حسب التعليمـات ويحـتفظ بجميـع        المدرس) كفتيريا ،مقصف(يشارك في لجنة طرح عطاء      .٢٢

 .وراق الرسمية الخاصة بذلكاأل
٢٣.لحساب وزارة التربية   مين المستودع، ويوردها    أعة من قبل    يالمبثمان الكتب المدرسية    أ لـيحص

 .والتعليم في البنك
 .في قسم التدقيق المالي في المديريةويدققها يطابق السجالت المالية للمدرسة .٢٤

 
 
 
 

:א
 تخصـص   –المتوسـطة   الشـهادة الجامعيـة      وأالدرجة الجامعية األولى       :אא)١

 .محاسبة
א)٢    :אא
 .ي استخدام الحاسوبمهارة ف :אא)٣





 

2/2 
Form # QF 29-5-2 rev.a 
 

 
 .صولالف من السجالت اللوازمية حسب األتيخرج قوائم االستهالك واإل.١١
لى الجهات المعنيـة حسـب      إبيعها  يأو  خرجها  ينتاجية من المشاغل المهنية و    عمال اإل سلم األ تي.١٢

 .صولاأل
 .وحسب ما يراه مدير المدرسة مناسباً نشطة المدرسيةيشارك في اللجان واأل.١٣
 . الداخليكن المواد الغذائية الخاصة بالستسلميشارك في .١٤
المدير  وحسب ما يراه     والجرد، تالفاإل، الشراء، العطاءات، يشارك في لجنة األعمال اإلنتاجية    .١٥

 .مناسباَ
١٦.قسـام  لطبيعية في سحب المـواد مـن قبـل األ         علم مدير المدرسة عن الحاالت الطارئة غير ا       ي

 .والمشاغل المختلفة من مستودع المدرسة
المـدة  حسـب   يوزع جلود اإلدخاالت واإلخراجات وينظمها بعد انتهاء استخدامها ويحتفظ بها           .١٧

 .القانونية لحين اإلتالف
 
 
 

:א
א إدارة تخصص سـكرتاريا و    المتوسطةالشهادة الجامعية   أو    الجامعية األولى  الدرجة:א

، أو علـوم    مسـتودعات إدارة لوازم و   أو   ،إدارة عامة  أو   ،أعمالمكاتب، أو إدارة    
 .محاسبية، أو مالية ومصرفية

א א  :א
א  .مهارة في استخدام الحاسوب:א
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 اقرارهإبعد  موازنة المشاغل من قبل المعلمين ويوقعها ويحتفظ بنسخة منها إعداديشرف على   )٩
  .من قبل المدير

 .رة المدرسةإدا المعلمين و المواد الالزمة إلجراء االمتحانات العملية بالتعاون معجميعيوفر  )١٠

لمشاغل القسم  من قبل وزارة التربية والتعليم المقررةينظم عمليات الصرف من الموازنة  )١١
 .اإلدارةبالتعاون مع 

 . حيث جاهزيتها ومتابعة أعمال الصيانة الالزمة لهاالمهنية منيتابع المشاغل  )١٢

 طن الضـعف إن وجـدت     مها لمعالجـة مـوا    قيييشرف على نتائج االمتحانات للمباحث المهنية و       )١٣
 .بالتعاون مع المعنيين في المدرسة

 . للطلبة والمعلمين التي تحدث داخل المشاغلواإلصاباتمين ضد الحوادث أيتابع معامالت الت )١٤

 . والمديربالتعاون مع المرشديعمل على حل مشكالت الطلبة داخل المشاغل المهنية  )١٥

 إلدارة والمستهلك من قبل معلمي المشاغل ويوقعها ويسلمها اإلتالف قوائم إعداديشرف على  )١٦
 .الالزم إلجراءالمدرسة 

 .مديرية التربية والتعليم ويتابع الكتب الرسمية والتعليمات الواردة من مدير المدرسة )١٧

 محاسب إلى رفعها ويدققها ويوقعها قبل هلخاصة بقسميتابع إعداد النماذج والمطالبات المالية ا )١٨
 .سة والمديرالمدر

يشرف على إعداد المعارض السنوية لألعمال اإلنتاجية المنفذة من قبل المشاغل المهنية بالتعاون  )١٩
 .مع المعنيين في المدرسة

 .عمال اإلنتاجية بع بطاقات المهارات والمقايسة لأليتا )٢٠

 . بالتعاون مع معلمي المشاغليعد التقرير الفصلي الخاص بقسمه )٢١

 .اإلدارةالخطة السنوية للمدرسة بالتعاون مع يشارك بإعداد  )٢٢

عمال الصيانة ويتأكد من خطوات تنفيذها حسب التعليمات أيتابع تنفيذ المعامالت اإلنتاجية و )٢٣
 .بالتعاون مع أعضاء لجنة األعمال اإلنتاجية في المدرسة

 .معتمدةالوزعهم على التخصصات حسب األسس ييشارك في قبول طلبة الصف األول الثانوي و )٢٤

 .مناسبايشارك في اللجان المدرسية حسب األنظمة والتعليمات وما يراه مدير المدرسة  )٢٥

 .يشارك في لجان المشتريات )٢٦
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 :א
 .قسم في الةالمهنية الموجود التخصصات أحد في ولى الجامعية األالدرجة:  אא)١

א)٢  .)التدريب العملي (التعليم المهنيفي مجال ثالث سنوات  :אא

.مهارة في استخدام الحاسوب:אא)٣
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ئم االتالف واالستهالك ويتابع اإلجراءات الخاصة بعمليات اإلتالف واالسـتهالك حسـب            يعد قوا   .٩

 .صولاأل
 .نشطة المدرسية المختلفةيشارك في اللجان واأل.١٠
عمال الصيانة الدورية والوقائية والعالجية للتجهيزات والمعدات داخل المشغل والمدرسـة           أيقوم ب .١١

 .بشكل عام وضمن تخصصه
 .جهزة السالمة العامة داخل المشغل ويتأكد من صالحيتهاأيتابع .١٢
 .عمال الصيانة خارج المدرسةأثناء التدريب و القيام بفي أيتابع الطلبة .١٣
  .ية والمعارض والمسابقات المهنيةنتاجية الداخلية والخارجل اإلعمايشارك في تنفيذ األ.١٤
 سجالت اللوازم بموجب مسـتندات      بمشغله ويدخلها في   يقوم باستالم اللوازم والتجهيزات الخاصة    .١٥

 .م مع خطة تنفيذ المنهاجءدخال ويركبها في موقعها داخل المشغل بما يتالاإل
 .ي مجال تخصصه ف والمشترياتيشارك في لجان العطاءات.١٦
 .يحافظ على نظافة المشغل والتجهيزات ويغلق مصادر الكهرباء والمياه عند انتهاء الدوام الرسمي.١٧
دارة زود اإل ي بعمليات الجرد الفصلية والسنوية لعهدة المشغل و       يقوم موازنة المشغل السنوية و    يعد.١٨

 .صول وحسب األبنسخ من قوائم الجرد
 .ةالعملي الصيفي للطلبيشارك في برنامج التدريب .١٩
 . وإثرائهايستخدم التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية التعلمية.٢٠
 .يحضر الدورات التدريبية بهدف رفع الكفاءة المهنية.٢١

 
:א

المتوسـطة فـي التخصـص       الجامعيـة    الشهادة الجامعية األولى أو     الدرجة   :אא)١
 .المطلوب

א)٢    :אא
 .مهارة في استخدام الحاسوب :אא)٣
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جراء االمتحانات المقررة للطلبة خالل العام الدراسي ويحتفظ بالسجالت والنماذج الخاصـة            إيقوم ب   .٩
 .بذلك

تـالف واالسـتهالك حسـب      جراءات الخاصة بعمليات اإل   تالف واالستهالك ويتابع اإل   يعد قوائم اإل   .١٠
 .صولاأل

 .ةتنوعلمدرسية المنشطة ايشارك في اللجان واأل .١١
عمال الصيانة الدورية والوقائية للتجهيزات والمعدات داخل المشغل والمدرسة بشـكل عـام             بأيقوم   .١٢

 .وضمن تخصصه
 . المشغل ويتأكد من صالحيتهافيجهزة السالمة العامة أيتابع  .١٣
   .المعارض والمسابقات المهنيةنتاجية الداخلية والخارجية ويشارك في تنفيذ األعمال اإل .١٤
يحافظ على نظافة المشغل والتجهيزات ويغلق مصادر الكهرباء والمياه عند انتهاء الـدوام             يشرف و  .١٥

 .الرسمي
ـ  بعمليات الجرد الفصلية والسنوية لعهدة المشغل و       يقوم موازنة المشغل السنوية و    يعد .١٦ دارة د اإل زوي

 .صول حسب األبنسخ من قوائم الجرد
  .ةرك في برنامج التدريب العملي الصيفي للطلبيشا .١٧
 . واثرائهايستخدم التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية التعلمية .١٨
 . المهنيةتهيحضر الدورات التدريبية بهدف رفع كفاء .١٩
 الشـهرية ويحـدد مواعيـد       قسام الزراعية وفق الدورات العملية    ة على األ  يشترك في توزيع الطلب    .٢٠

 .االختبارات العملية وفق النماذج المعتمدة
فرة في المدرسة والبيوت الزراعية والزجاجيـة عـن طريـق زراعتهـا             ايستغل المساحات المتو   .٢١

 نتاجية وذلك بالطرق العلمية الحديثة    ج الزراعي للغايات التدريبية واإل    بالمحاصيل الواردة في المنها   
 .ويعمل على إدامتها

يلزم من عمليات خاصة بـالحفظ والتسـويق والتـدريب           جات الزراعية وإجراء ما   ا قطف النت  يتابع .٢٢
 .صولميات في السجالت المعتمدة حسب األوتسجيل الك

ن العنايـة لهـذه     يـؤم  و ،نتاجيةالالزمة للغايات التدريبية واإل   تربية الحيوانات الزراعية    يعمل على    .٢٣
  .والصحية والبيئيةالحيوانات من النواحي الغذائية 

 .جات المزرعة وفق النماذج المعتمدةايعد التقارير اليومية والشهرية والسنوية لنت .٢٤
 .بالبيانات الضرورية باستمرار تأمين السجالت الزراعية المناسبة وتعبئتهايعمل على  .٢٥
عـداد  إن عند    الحقول والعمال الزراعيي   يداري ومنسق الفرع الزراعي ومعلم    يتعاون مع الجهاز اإل    .٢٦

 التربيـة  نظمة والتعليمات الواردة مـن وزارة    ويتقيد باأل  . وتنفيذها نشطة وفعاليات التعليم الزراعي   أ
 .والتعليم
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:א

א)١  : التخصصات اآلتيةأحدفي  الجامعية األولى الدرجة:א
تربـة  ، صناعات غذائية ، ةآالت زراعي ،  إنتاج حيواني  ، وقاية نبات  ،إنتاج نباتي 

 .، اقتصاد زراعيوري
א)٢   :אא
 .مهارة في استخدام الحاسوب :אא)٣
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 .يشارك في اللجان و األنشطة المدرسية )٨

 .يتابع دوام الحراس بعد ساعات الدوام الرسمي )٩

 :א
 : التخصصات التاليةحد أ الجامعية المتوسطة في الشهادة     :אא)١

  إنتاج حيواني-إنتاج نباتي                             
א)٢   :אא
.مهارة في استخدام الحاسوب             :אא)٣
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 .ام العطليأثناء الليل وفي أيتابع دوام حراس المدرسة .١٣
 . المختلفةسكنعمال الصيانة الالزمة لمرافق الأيتابع .١٤
دارة المدرسة كلما لزم ذلـك وحسـب         ويقدمها إل  سكنالمستهلك الخاص بال  تالف و يعد قوائم اإل  .١٥

 .صولاأل
 . ويطابقها مع السجالت ويعد قوائم بذلكسنوياًالسكن يجرد موجودات .١٦
 .افظ عليها السجالت الرسمية لديه ويحليحتفظ بك.١٧
 .خدميتابع نظافة السكن وسالمة األثاث المست.١٨

 
 

:א
 أحـد المتوسـطة فـي     الشـهادة الجامعيـة     الدرجة الجامعية األولـى أو          :אא)١

 .التخصصات المهنية أو األكاديمية
א)٢    :אא
 . الحاسوب ماستخدامهارة  :אא)٣
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 وزارة التربية والتعليم
 

 
 

 
 

 :تاريخ االعتماد ثانوي  مهني: مرحلة التعليم   :وزير التربية والتعليماعتماد 
 ١/١ :اإلصــــــــــــــــدار عامل الزراعة: مسمى الوظيفة
 ٢/٢ :عــــدد الصـفحـات  ٣١٧٤ :رمز الوظيفة 

  :א
صة بالمدرسة من خالل تقديم الخدمات زرعة الخاموجودات الالمحافظة على مالمساهمة في 

 .المساندة
 

מ  :אא
 

وتقـديم  ، وجمع البيض  ،يقوم بالعمليات الروتينية في المزرعة مثل عمليات الحالبة المسائية          )١
 .الخ، وري المحاصيل والبيوت الزراعية ،عالف لحيوانات المزرعةاأل

فرة فـي   اليـات المتـو   دها لعمليات الزراعة باستخدام اآل    عيراعية و رض الز يقوم بحراثة األ    )٢
 .المدرسة

رض المزرعـة ومشـاغل التعلـيم الزراعـي         أالمستمر للحظائر و  والتنظيف اليومي    ب يقوم  )٣
 .المختلفة

  .م بعمليات الرعي والترييض لهذة الحيواناتيقوعة باستمرار ومزريقوم برعاية حيوانات ال  )٤

في حاالت الطوارىء مثل وجود حيوانـات       ، و  ساعة ٢٤عة على مدار    مزرحيوانات ال يعتني ب   )٥
 .الخ ،ةو شراء دواجن جديدأو على وشك الوالدة أمريضة 

 .يحفر الجور الالزمة لزراعة المحاصيل واألشجار ويهيئ التربة للعمليات الزراعية المختلفة  )٦

 .هزها ويعدها لعمليات البيعيقطف ثمار المحاصيل في أيام العطل واإلجازات ويج  )٧

 بطاقة وصف وظيفي          
 مدارس وزارة التربية والتعليم 



 

2/2 
Form # QF 29-5-2 rev.a 
 

 :א

 .يزراع صتخص  – الثانوية العامة شهادة:אא)١

א)٢   :אא
.امتالك رخصة قيادة خصوصي        :אא)٣

 




