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 املدرسة قائدصالحيات 
 صالحية 82

 

4 
صطفاف الصباحً إٌقاف برنامج اإل

حسب األحوال فناء المدرسة  والتفسح فً
 إذا كانت تسبب ضرراً للطالب الجوٌة

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

 من قائد المدرسة بذلك .إصدار القرار .1
 

 

5 

مؤقت على زمن الحصص التمدٌل ال
مج والفسح فً الجدول المدرسً لتنفٌذ برنا
 مدرسً بما ٌحقق مصلحة تملٌمٌة

 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

اعتماد البرنامج من قائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً  .1
 . حال هٌابه

 . تطلبات تنفٌذ البرنامجتحدٌد م .2
تصمٌ  الجدول المدرسً بما ٌتوافق مع حاجة البرنامج وبما ال  .3

ال ٌتجاوز التمدٌل بإنجاز المقررات الدراسٌة ، على أٌخل 
مرتٌن فً الفصل الدراسً ، ولمدة خمسة أٌا  كحد أقصى فً 

 كل مرة .

رسمٌاً  إصدار القرار وإشمار الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  .4
 خطة البرنامج .ب

 

6 

الدراسً لمجموعة من زٌادة زمن الٌو  
ما ال ٌزٌد عن ساعة ب طالب المدرسة
  لبرنامج تربوي أو تملٌمً واحدة ٌومٌاً 

 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

 .لتنفٌذ ولٌاء أمور الطالب رسمٌاً قبل اأخذ موافقة أ .1
البرناامج مان منساوبً المدرساة علاى أال فاً أخذ موافقة المشاركٌن  .2

 .   لتزامات مالٌهٌترتب على ذلك إ

 . رسمٌاً  وإشمار الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  إصدار القرار .3
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مرشد  –ختٌار من ٌرشح للممل ) وكٌالً إ
رائد النشاط (  –امٌن مصادر التمل   –طالبً 

لدى للمدرسة من قائمة األسماء الموجودة 
تما  الجهات المختصة فً إدارة التملٌ  بمد إ

 حركة النقل السنوي 

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تص هذه الصالحٌة تخ
 . وال تفوض لغٌرهما

ساماء الاذٌن انطبقات علاٌه  ضاوابط والٌاات التكلٌاف طالع على قائماة أاإل .1
 .الموجودة لدى الجهات المختصة فً إدارة التملٌ 

ٌااق سااماء لٌاات  تكلٌفااه عاان طرر المرشااح وفااق رهباتااه ماان قائمااة األإختٌااا .2
  الجهات المختصة فً إدارة التملٌ  .

 

 

11 

 
اإلجازات  منح منسوبً المدرسة

االضطرارٌة، حسب ما ٌراه محققاً 
 للمصلحة التملٌمٌة

 
لفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه بقائد المدرسة أو مان ٌكتختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

 ضطرارٌة حسب النموذج الممتمد .زة إجاٌتقد  الممنً بطلب إ .1

 .  ضطرارٌةن استحقاق مقد  الطلب لإلجازة اإلالتأكد م .2

 . جازة وإشمار الممنً بذلكعتماد قرار منح اإلإ .3
 

 

منح اإلجازة المرضٌة لمنسوبً المدرسة  11
قارٌر اإلجازة المرضٌة مع وفق الئحة منح ت

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 

 ـ  وال تفوض لغٌرهما
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موافاة إدارة التملٌ  بقرار منح اإلجازة لٌت  
 إكمال الالز  بشأنها

 . أن ٌكون التقرٌر الطبً وفق الئحة منح تقارٌر االجازة المرضٌة .1
 . جازةإلإصدار قرار منح ا .2
حتفاظ إرسال القرار إلى الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  واإل .3

 . بصورة منه
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تملٌق الدوا  المدرسً فً الحاالت الطارئة 
مثل الحرائق أو  –داخل المدرسة 

االلتماسات الكهربائٌة أو انهٌار جزء أو 
أجزاء من المبنى المدرسً أو انتشار وباء 

زٌد عن ٌو  بما ال ٌ  -داخل المدرسة 
واحد أو جزء منه وإشمار ادارة التملٌ  
رسمٌاً باإلجراء ومبرراته فً نفس الٌو  
وبما ال ٌتسبب بأذى للطالب وإحاطة 

جراء وفق أولٌاء اموره  عاجالً باإل
 الضوابط المنظمة لذلك 

 

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 

 . غٌرهماوال تفوض ل
ٌمد قائد المدرسة محضراً بتملٌق الدراسة للٌو  المحدد أو جزء منه  .1

 ومبررات ذلك .

ولٌاء أموره  عاجالً ورسمٌاً تأمٌن سالمة الطالب وإشمار أ .2
 جراء المتخذ .باإل

 دارة التملٌ  بصورة من االجراءات والمحضر رسمٌاً .تزوٌد إ .3

 

13 
، المساءلة الخطٌة ألي من منسوبً المدرسة

منه ، أو إحالته إلدارة  ولفت نظر المقصر
 فً حالة وجود ما ٌستدعً ذلك التملٌ 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

مساااااءلة المقصاااار وفااااق الحاااااالت وممطٌااااات النظااااا  واللااااوائح  .1
 والتملٌمات .

 إلجابة المساءل . جراء المناسب وفقاً تخاذ اإلإ .2
 

 

14 
عد  السماح لمن ٌشتبه فً إصابته بمرض 
خطٌر أو ممٍد من منسوبـً المدرسة من 
 مواصلة الممل بالمدرسة أو الدراسة بها

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
عان كافاة منساوبً ماد صابته بمرض خطٌار أو معزل المشتبه فً إ .1

لاى الوحادة الصاحٌة المدرساٌة إن وجاادت أو أي المدرساة وتحوٌلاه إ
 جهة صحٌة حكومٌة أو أهلٌة أخرى .

 صابته فً حٌنه ورسمٌاً .شمار ولً أمر الطالب المشتبه فً إإ .2

صابته بمارض خطٌار أو مماد إلاى تبه فً إعد  السماح بالمودة للمش .3
ٌااااً ٌؤكاااد ساااالمته أو عاااد  ن ٌحضااار تقرٌاااراً طبالمدرساااة إال بماااد أ

خطورته على نفسه أو على منساوبً المدرساة وخلاوه مان المارض 
 وقدرته على مواصلة الدراسة أو الممل .
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إصدار قرارات الحس  على المتغٌبٌن 
والمتأخرٌن من الماملٌن بالمدرسة وفق 

وإبالغ إدارة شؤون  األنظمة والتملٌمات،
بالقرار  دارة التملٌ  رسمٌاً الموظفٌن فً إ

جر األ –لتنفٌذه من أقرب راتب شهري 
 -مقابل الممل 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
 مساءلة المتغٌب والمتأخر حسب النموذج الممتمد . .1

وابااالغ ادارة شااؤون  إصاادار قاارار الحساا  ، وإشاامار الممنااً بااذلك .2
دارة التملااٌ  لتنفٌااذه ، وتزوٌااد المدرسااة بصااورة ماان ن فااً إالمااوظفٌ

 قرار التنفٌذ .

 تزود المدرسة الممنً بقرار الحس  بمد التنفٌذ . .3

 

تمثٌل المدرسة فً لجنة استئجار مبنى  16
 المدرسة المكلف بقٌادتها

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 

 . لغٌرهماوال تفوض 
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س  وتوقٌع قائد المدرسة فً محضر لجنة استئجار المبنى تضمٌن إ .1
. 
 . لقائد المدرسة حق التحفظ كتابٌاً  .2
 

 

تمثٌل المدرسة فً لجنة إعداد مقاٌسة ترمٌ   11
 مبنى المدرسة المكلف بقٌادتها

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 

 . ض لغٌرهماوال تفو
المدرساة فاً محضار لجناة مقاٌساة تارمٌ   قائادس  وتوقٌاع إتضمٌن  .1

 مبنى المدرسة .
 المدرسة حق التحفظ كتابٌاً. لقائد .2

 

18 
تمثٌل المدرسة فً لجنة استال  المبنى 
المدرسً وذلك بمد انتهاء بنائه أو انتهاء 

  أعمال الصٌانة أو الترمٌ  أو التأهٌل

المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه  بقائدتختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
المدرسااة فااً محضاار لجنااة اسااتال  مبنااى  قائاادتضاامٌن اساا  وتوقٌااع  .1

 المدرسة .
 .المدرسة حق التحفظ كتابٌاً  لقائد .2

 

11 
التواصل المباشر مع الجهات الحكومٌة 

  ذات المالقة فً الحاالت الطارئة
 

ائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه بقتختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
 . إعداد محضر بالحالة الطارئة .1
 .اإلشمار الماجل للجهة الممنٌة بالحالة الطارئة .2
 تزوٌد إدارة التملٌ  ومكتب  التملٌ  رسمٌاً بصورة من اإلجراء. .3

 

21 

تكلٌف شاهلً الوظائف التملٌمٌة فً 
مال تقتضٌها طبٌمة الممل المدرسة بأٌة أع

التملٌمً والتربوي أثناء الما  الدراسً وبما 
 ال ٌخل بالممل األساسً للمكلف

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
 .حتٌاج المدرسة من شاهلً الوظائف التملٌمٌة تحدٌد إ .1
نظمة واللوائح لتملٌمٌة بالمدرسة على األوظائف اطالع شاهلً الإ .2

 والتملٌمات التً تحدد الحقوق والواجبات لكل منه  .

 .إصدار قرارات التكلٌف  .3
 

 

21 

المخاطبة المباشرة لمدٌر التملٌ  بشأن 
القضاٌا التً فٌها مساس للدٌن وسٌاسة 
الوطن وأَْمِنه أو ما ٌتملق بالسلوك أو 

 المخدرات

ائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه بقتختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
 . نهاالتحقق من القضٌة وإعداد محضر بشأ .1
 . لى مدٌر التملٌ  وتزوٌد مكتب التملٌ  بصورة منهرفع خطاب إ .2
 

 

 تقوٌ  أداء متمهدي نقل الطالب 22

من ٌكلفه بقائد المدرسة فً مدارس تملٌ  البنٌن أو تختص هذه الصالحٌة 
 . للقٌا  بممله فً حال هٌابه وال تفوض لغٌرهما

 . طالع المتمهدٌن علٌهاأدوات التقوٌ  الممتمدة فً ذلك وإتفمٌل  .1
 إبالغ الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  بتمدٌد المقد أو إنهائه . .2

 

 

ختبار الدور قبول عذر الطالب المتأخر عن إ 32
الثانً بما ال ٌزٌد عن  والدوراألول بفصلٌه 

أو من ٌكلفه للقٌا  فً مدارس تملٌ  البنٌن بقائد المدرسة تختص هذه الصالحٌة 

 . بممله فً حال هٌابه وال تفوض لغٌرهما
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ختبار المادة وأال ٌكون قد نصف زمن إ
ختبار من لجنة اإلخرج أحد الطالب 

وتختص بقٌادات المدارس الثانوٌة 
 والمتوسطة 

للطالب بالدخول للجنة االختبار وإبالغ لجنة النظا  السماح  .1
 والمراقبة بذلك .

المدرسة عذر الطالب بمحضر ٌحفظ لدى لجنة  قائدٌَُوثق  .2

 .ختبارات بالمدرسة اإل

 

36 

ل  الذي تسند له مها  تخفٌض نصاب المم
أخرى بالمدرســـة،بحٌـــث ال ٌقل نصابه 

وذلك فً حال عن ست حصص أسبوعٌاً،
بمد تغطٌة  وجود فائض من الحصص

التشكٌل الخطة الدراسٌة فً التخصص وفق 
 المدرسً الممتمد للمدرسة

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 
 . وض لغٌرهماوال تف

 حصر الفائض من أنصبة المملمٌن فً المدرسة .  .1
تحدٌد المها  المسندة للممل  المخفض نصاابه ، والممنٌاٌن باالتخفٌض بماا  .2

 ٌحقق المصلحة التملٌمٌة للمدرسة .  

 ت التكلٌف .اقرارإصدار  .3

ال تشمل هذه الصالحٌة الممل  الجدٌد فً سنة التجربة  ومن صادر بحقاه  .4
 . عقوبة نظامٌة

 تزوٌد الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  بصورة من قرار التكلٌف . .5

 

31 

عتماد توزٌع المواد الدراسٌة بٌن المملمٌن إ
حسب التخصصات فً المرحلتٌن المتوسطة 

بتدائٌة فً حالة انوٌة وفً المرحلة اإلوالث
توافر التخصص، وتوزٌع الجداول المدرسٌة 

أثناء الما   فً بداٌة الما  الدراسً، وتمدٌلها
 الدراسً عند الحاجة

 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

بمااا ٌضاامن تطبٌااق الخطااة الدراسااٌة الحصااص المدرسااً جاادول د إعاادا .1
 .وتدرٌس المملمٌن ألنصبته  

مدالااة توزٌااع حصااص جمٌااع المااواد الدراسااٌة فااً الجاادول المدرسااً بال .2
 .وبالطرٌقة المناسبة لتحقٌق المصلحة التملٌمٌة 

نتظاار والمناوباة رسٌة المساندة مثل جادول توزٌاع اإلإعداد الجداول المد .3
 ومالحظة االختبارات،... الخ . 

 إصدار القرارات الالزمة وإبالغ منسوبً المدرسة كل فٌما ٌخصه.  .4
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تخفٌض الخطة الدراسٌة للحصص عند وجود 
كتمال عدد المملمٌن بالمدرسة بمد إ ز فًعج

أنصبة كافة المملمٌن النظامٌة بمن فٌه  
المكلفون بأعمال هٌر التدرٌس )رائد النشاط ـ 
أمٌن مصادر التمل  ـ رائد التوعٌة اإلسالمٌة ـ 
المرشد الطالبً .. الخ( عدا وكٌل المدرسة 

( لسد المجز مؤقتاً رٌثما ٌت   المكلف رسمٌاً 
 عالجه

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه ه الصالحٌة تختص هذ
 . وال تفوض لغٌرهما

جدول الحصص البدٌل  بما ٌضمن إكمال أنصبة  قائد المدرسةمد ٌ .1
المملمٌن فً التخصص فً المرحلة المتوسطة والثانوٌة وأنصبة 

 المدرسة فً المرحلة االبتدائٌة .
 بً المدرسة .إصدار القرار وإشمار جمٌع منسو .2

تزوٌد الجهة المختصة فً إدارة التملٌ  ومكتب التملٌ  بصورة من قرار  .3
 التخفٌض .

 . المملمٌن  عدد المودة إلى الخطة الرئٌسة عند تسدٌد عجز .4
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برامج التنمٌة المهنٌة لمنسوبً  عتمادا
المدرسة أثناء الٌو  الدراسً، مثل : )التدرٌب 

ملمً التخصص ـ ـ تبادل الزٌارات ـ لقاءات م
 ورش الممل ـ حلقات النقاش(، بما ٌناسب
 حتٌاجالجدول الدراسً ومصلحة الطالب وا

 وطبٌمة عمل كل منه 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

تصاانٌف منسااوبً المدرسااة حسااب مسااتوٌاته  الفنٌااة ماان خااالل  .1
ظٌفً فً األعوا  الماضٌة والملف الخاص بكال مانه  األداء الو

 وزٌارات المشرفٌن والمختصٌن 
 . المهنٌة حتٌاجاته اتحدٌد   .2
 تحدٌد برامج التنمٌة المهنٌة المناسبة لمنسوبً المدرسة . .3

 البرامج وإعداد برنامج زمنً لتنفٌذها بالمدرسة . عتمادا .4

المهنٌاة بهاا  توظٌف إمكانات المدرسة لتوطٌن التدرٌب والتنمٌة .5
. 

 تقوٌ  البرامج .  .6
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 تقوٌ  أداء جمٌع الماملٌن فً المدرسة 43

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 
 . وال تفوض لغٌرهما

لٌهااا قباال ولااوائح التقااوٌ  الممتماادة واطااالع الماااملٌن عتفمٌاال أدوات وبطاقااات  .1
 . التقوٌ 

تصااانٌف المااااملٌن بالمدرسةحساااب مساااتوٌاته  الفنٌاااه مااان خاااالل االداء  .2
الوظٌفً فً االعوا  الماضٌة وملف االنجاز الخاص بكل منه  وزٌارات 
المشاارفٌن والمختصااٌن لتحدٌااد عاادد ماارات الزٌااارات الفنٌااه والمٌدانٌااة 

 . اللزمة لتطوٌر وتقوٌ  أداء كل منه 
 شواهد المؤٌدة لما ٌوضع من تقدٌرات .التحقق من وجود ال .3

أصل نموذج تقوٌ  األداء الوظٌفً إلى الجهاة المختصاة فاً إدارة إرسال  .4
 . نظمة وزارة الخدمة المدنٌةالتملٌ  إلعتماده وفق أ

 ال بوجود الشواهد المؤٌدة .التمدٌل من قبل الممتمد إ ال ٌت  .5

الااوظٌفً بمااد داء وذج تقااوٌ  األحتفاااظ فااً المدرسااة بصااورة ماان نماااإل .6
 . طالع كل موظف على بطاقة التقوٌ  الخاصة بهوإ عتماداإل
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اعتماد أسماء المملمٌن الذٌن ٌستحقون 
مكافأة عن تدرٌس حصص االنتظار التً 
ة على ٌقومون بها بدالً عن ممل  هائب، زٌاد

 ( حصة.24نصابه  الرسمً )

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
( حصااة أساسااٌة  24ٌسااتحق المملاا  المكافااأة اذا زاد نصااابه عاان )  .1

 .وانتظار خالل أسبوع دراسً 
لمملا  ها انتظار التً ٌستحق علٌٌكون الحد األعلى لمدد حصص اإل .2

     .سبوع فقط مكافأة أربع حصص فً األ
جدٌادة  -ٌشترط للحصول على المكافأة أن ٌقاد  المملا  ماادة تملٌمٌاة .3

تاارتبط بالمااادة الدراسااٌة للطااالب طااول زماان حصااة  –أو داعمااة 
 االنتظار.

تكااااون االلوٌااااة لمملمااااً الرٌاضااااٌات والملااااو  التطبٌقٌااااة واللغااااة  .4
االرشاااد بالمدرسااة تخصصاااً االنجلٌزٌااة مااال  تحاادد لجنااة التوجٌااه و

 اخر .

كثر من نصاابه  خاالل حصر المملمٌن الذٌن أدوا حصص إنتظار أ .5
دراسااً والرفااع بااذلك فااً نهاٌااة كاال شااهر إلااى شااؤون ساابوع أأي 

خمساة وسابمون   –دارة التملاٌ  لصارف المكافاأة الموظفٌن فً إ
 نتظار .عن كل حصة إ –

ماؤدي لطلاب المكافاأة ساباب الغٌااب الٌتاولى مكتاب التملاٌ  دراساة أ .6
 ن وجد .بمة له والممل على ممالجة الخلل إبالمدراس التا
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تأمٌن الممالة لنظافة المدرسة فً حال 
تمذر التماقد مع متمهدي النظافة أو ل  تق  

لة المتماقد ممها بمباشرة الممل أو ل  المما
تق  بالممل المطلوب وفق األنظمة المتبمة 

 فً ذلك.
 

بقائد المدرسة أو مان ٌكلفاه للقٌاا  بمملاه فاً حاال هٌاباه تختص هذه الصالحٌة 

 . وال تفوض لغٌرهما
تأمٌن الممالة المطلوبة وفاق التنظٌماات والمخصصاات الممتمادة  .1
. 
 صرف الدارة التملٌ  .رفع المستندات المؤٌدة لل .2
  

 

اعادة تدوٌر مها  وكالء المدرسة قبل إكمال  53
 . لٌل التنظٌمً عند الحاجةالمدة المحددة فً الد

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال هٌابه تختص هذه الصالحٌة 
 .  وال تفوض لغٌرهما

 . عادة التدوٌر بٌن الوكالءحفظ مسوهات إ .1
 . إصدار قرارات تكلٌف الوكالء وتزوٌده  بذلك .2

 

ٌا  براتب كامل ألي منح إجازة لمدة ثالثة أ 51
الماملٌن بالمدرسة فً حال وفاة أحد  من

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال تختص هذه الصالحٌة 
 . هٌابه وال تفوض لغٌرهما
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االبناء أو الزوجة وٌو  واحد فً والدٌه أو 
 خوات حال وفاة أحد اإلخوة واأل

 إصدار قرار منح االجازة . .1

ف حفظ أصل قرار منح االجازة وصورة من شهادة الوفاة فً مل .2
 جازات بالمدرسة .اإلالموظف وصورة من ذلك فً ملف 
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جازة ٌو  واحد براتب كامل ألي من منح إ

رسة فً حال والدة مولود له الماملٌن بالمد
  سبوع من تارٌخ الوالدةخالل أ

بقائد المدرسة أو من ٌكلفه للقٌا  بممله فً حال تختص هذه الصالحٌة 
 . هٌابه وال تفوض لغٌرهما

 . إصدار قرار منح االجازة .1
ف ر منح االجازة وصورة من تقرٌر الوالدة فً ملحفظ أصل قرا .2

 جازات بالمدرسة .الموظف وصورة من ذلك فً ملف اإل

 

 

 


