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 م. 02:30ص وينتهي في تمام  07:30يبدأ في تمام : اليوم الدراسي -1

 ص. 07:45يبدأ في تمام :التواجد بالفصول -2

يلتزم المعلم بمعيار الجودة عند تزويد الطلبة بالخبرات التعليميةوعلى هذا، ينبغي للمعلم أن  -3

 يضطلع بما يلي:

  حصائص المتعلم واحتياجاته،التكليف بواجبات  تراعي 

 العدالة والمساواة وعدم التمييز في المعاملة بين الطالب 

 االهتمام بالتواصل مع أولياء األمور 

 االلتزام بالسياسات والضوابط 

 :تحضير الدروس -4

من متطلبات العمل القيام بتحضير الدروس يومياً، ويحتوي دفتر التحضير على تخطيط محتوي 

أن مستويات أداء الطلبة، ويتعين تسليم دفاتر التحضير إلى مكتب المديرة الدرس ومعلومات بش

 في نهاية العام الدراسي..

 :التفتيش األسبوعي للتحضير اليومي -5

يتعين على المدرس القيام بتحضير الدروس كتابةً لكل درس، ويتم تسليم صورة من التحضير 

 إلى مكتب المديرة أيام الخميس من كل أسبوع..

 :جات الطالبسجل در -6

هو سجل درجات يظهر فيه مستوى أداء الطالب داخل الفصل وأداؤه للواجبات المنزلية )المشار 

 جل الدرجات مع المعلم في كل حصة.إليها في تحضير الدروس(، ويتعين تواجد س

 :ضبط الفصل -7

 يعتبر المعلم مسئول بصفة مباشرة عن:

  الفصل وخارجه،توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية وجذابة داخل 

 ،فرض النظام واالنضباط من خالل اتخاذ إجراءات وتدابير موضوعية 

 ،انتهاج مبدأّي العدالة والثبات عند تنفيذ إجراءات الضبط 

  التأكد من نظافة وترتيب الفصول بما فيها من مكاتب وأثاث وموجودات قبل مغادرة الطالب

 الفصل

 ات المتبع مع رئيس الدور فرض النظام واالنضباط من خالل اتخاذ إجراء 

 .ممنوع منعا باتا التدخين داخل المدرسة -8

 جميع الموظفين مسئولين مسئولية كامال عن متعلقاتهم الشخصية -9

ممنوع انخراط اي من الموظفين في عمل او مناقشات سياسية داخل المدرسة خالل اليوم  -10

 الدراسي ومواعيد العمل الرسمية



 .مرة خالل كل ترميتم تقييم الموظفين مرتين سنويا  -11

 :آخر حصة -12

على السادة مدرسي الحصص األخيرة التأكد من نظافة وترتيب الفصول، وعلى الطلبة ترتيب 

مقاعدهم ووضع كتبهم وأوراقهم وأدواتهم في األماكن المخصصة لذلك والحفاظ على نظافة 

 أرضيات الفصول قبل مغادرة المكان.

 وقت الباصات  -13

ي طالب للخروج اثناء هذه الفتره من اجل تحقيق  االنطباط و م السماح الدبرجاء التزام بع

 Bus listالتاكد من اسماء االطالب المشتركين المسجل في ال 

 :إذن الخروج -14

يقتصر على الحاالت الطارئة، حيث يتم إخطار المدرسة قبلها بوقٍت كاٍف بما ال يؤدي إلى إرباك 

العمل أو اعتراض االجتماعات المقررة )كاجتماعات هيئة التدريس(، كما يتم إخطار سير 

اإلدارة عند قيام المعلم بمأمورية )إذن تحرك( خارج المدرسة للحصول على تصريح خاص من 

 مكتب المديرة )يُسلم لمكتب األمن(.

 :تعديل الدرجات بالشهادات -15

لمعلم التوجه إلى مكتب المديرة، ويكون هذا في لتعديل درجات الطالب بالشهادة، يتعين على ا

 خالل األسبوعين التاليين ألعمال تقدير الدرجات )تصحيح االمتحانات(.

تقدير الدرجات )تصحيح االمتحانات( يتم في خالل يومين على األكثر من تاريخ انعقاد  -16

 االمتحان،

االمتحان( في خالل يومين  تسليم النتائج للطلبة فور القيام بتقدير الدرجات )تصحيح أوراق -17

 على األكثر

 :المراسالت مع أولياء األمور -18

قبل الشروع في مراسلة أولياء أمور مجموعة من الطلبة، يتعين على المدرس أن يقدم صورة 

ضوئية من الرسالة لإلدارة، وهذا ال يشمل المراسالت الفردية، وإن كان هذا من المستحسن 

 كوسيلة إثبات

اقة المتعارف عليها للعالقة بين المعلم والطالب و عدم عقاب الطالب نهائيا التزام حدود اللي -19

 بالطرد او التلفظ بالفاظ خارجه و اتخاذ االجراءات االتيه:

 أ( في المرة األولى : يحرم الطالب من الفسحه

 ب( في المرة الثانية : يحرم الطالب من الفسحة و حصة األلعاب .

 الطالب من الفسحة و حصص األلعاب و الرحالت المدرسية . ج( في المرة الثالثة : يحرم

 وإخطار ولي األمرbrown cardد( في المرة الرابعة : يتم إعطاء الطالب 

 . االتزام بالوصف التوظيفي المعلن عنه -24


