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اعى انؼًم انًكهف ثه

سلى انصفحخ
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ركهيف ندُخ انصيبَخ
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ركهيف األيٍ انيىيي
ركهيف اإلششاف ػهي انًدًىػبد انًذسعيخ
ركهيف يؼًم انىعبئظ انًزؼذدح
ركهيف األيٍ وانغاليخ
ركهيف عكشريش انًذسعخ
ركهيف أييٍ انزىسيذاد
ركهيف وحذح اإلحصبء وانحكىيخ االنكزشوَيخ
ركهيف يؼًم انحبعت االني
ركهيف يزبثؼخ انطالة
ركهيف يؼًم انُذ ( انزؼهيى ػٍ ثؼذ )
ركهيف ندُخ عدالد ليذ طالة انًذسعخ .
ركهيف سئيظ ندُخ انُظبو وانًشالجخ واألػضبء
ركهيف واضؼي االيزحبَبد
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تكليف شئوٌ العاملني
1

اعى انًكهف ثبنؼًم

يالحظبد

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ ٔ .......................................... /كٗن املدزض ٛوعمي  ........ /بأعىااه ٔكٗان غإُ٠
العاومني طٕاه العاً الدزاض7102 / 7102 ٜم ِٕٔ برلك وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ كن واخيص غإُ٠
العاومني باملدزض ٛبداٖ ٛوَ فؾ ر اذتطٕز ٔاناٌرساف ٖٔتاب ذطٕز العااومني ٔاٌراساؾّي ؾا ٜاألٔقاا الكإٌٌٗاٛ
ٔتٕقٗ كن وٕظـ بٍؿطْ غدرٗا ٔأواوْ ٔذلك لتركٗل اناٌطباط ؾا ٜالعىان ذٗا أُ ِارا الادؾ ر واا ٔإفازٝ
ٔناجيٕش التالعب ؾْٗ ٔكرا ِٕ وطٕ٠ه عَ اٌطباط فؾ ر  68أجاشا ٔاملمؿاا الؿسعٗا ٛلمعااومني باملدزضأ ٛإخاالٞ
الطسف ٔاإلقاو ٛبالعىن ٔالكٗاً باألجاشا ٔالعٕف ٚوٍّا ٔخطابا التأوني الرر ٜو إلصاً كن شوٗن ٖتٕجْ لمتاأوني
الرر ٜبأُ ٖأت ٜإلْٗ مبا ٖؿٗاد تٕجّاْ لمتاأوني الرار٘ ٔكارا ضاحن الترسكاا ٔاملأوٕزٖاا ٔالعااومني بااألجس
ٔتٕقٗعاتّي ٔاملعٍٗني بٍعاً التعاقاد ٔواَ وطإ٠لٗاتْ شتاطبا ٛاإلفاز ٚبػاأُ املتػٗابني ٔاملاٍكطعني عاَ العىان
ٔوتحأش ٝاألجاشا العازض ِٕٔ ٛوطٕ٠ه عَ تٍؿٗر الكسازا الٕشازٖ ٛارتاصا ٛبػا ُٕ٠العااومني ٔكان وااٖسف واَ
اإلفاز ٚأٔ املدٖسٖ ٛخاص بػ ُٕ٠العاومني ِٕٔ برلك وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ غ ُٕ٠العاومني ِٕٔ خاضا لمىتابعاٛ
املباغس ٚوَ ودٖس املدزض ٛفُٔ غريٓ وَ العاومني باملدزض. ٛ
قبلت التكليف
االسم /
التوقيع/

مدير املدرسة /

تكليف وكيل شئوٌ الطالب
للعاو الدراسي 2012 / 2012و
2

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

ٖكمـ األضتاذ ٔ ........................................... /كٗن املدزض / ٛوعمي  ......بأعىاه غا ُٕ٠الطاال
ِٕٔ برلك وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ كن واخيص غ ُٕ٠الطاال واَ ذٗا إعاداف ضاحال طاال املدزضا ٛدتىٗا
الرؿٕف ٔضحال  5ضمٕك ٔوتابع ٛتطحٗن الػٗا ٔإزضااه اإلٌارازا لمطاال الػااٟبني ٔاملاٍكطعني عاَ املدزضاٛ
ٔؾرص املمؿا ٔاضتكىاه الٍاقص وٍّا ٔإعداف كػٕف ٔقٕاٟي الؿرٕه ٔوتابع ٛأعىاه وعأٌ ٜغ ُٕ٠الطاال ٔإعاداف
إذرإٖ ٟٛٗوٗ ٛملدٖس املدزض ٛعَ طال املدزضٔ ٛلْ اذتل ؾ ٜاملتابعٔ ٛاإلغساف ٔاملعأٌ ٛؾ ٜإفاز ٚاملدزض ٛإذا لصً
األوس أٔ كمـ بّرا وَ قِبَن ودٖس املدزض. ٛ
قبلت التكليف
االسم /
التوقيع/

مدير املدرسة /

تكليف معاوىو شئوٌ الطالب
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
3

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

ٖكمـ الطاف ٚاآلت٘ أمساؤِي بالعىن وعإٌٔ غ ُٕ٠طال املدزضِ ٛرا باإلضااؾ ٛلعىماّي األصامٔ ٜؾا ٜغاري أٔقاا
اذترص الدزاضٖٗٔ ٛكمؿُٕ باألعىاه اآلتٗ: ٛ
 -1األضتاذ ....................... /

وعأُ غ ُٕ٠الطال لمرـ ..........................

 -2األضتاذ ......................... /

وعمي ..............لمرـ ..............................

 -3األضتاذ  .......................... /وعمي ...............لمرـ ..............................
 -4األضتاذ ......................... /

وعمي ...............لمرـ ..............................

 -5األضتاذ  ........................... /وعمي ...............لمرـ .............................
 -6األضتاذ  ........................... /وعمي ...............لمرـ .............................
ِٔي وطٕ٠لُٕ وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ مجٗ واخيص الطال وَ ومؿا ٔضاحال ٔذراس الػٗاا ٔالطاال املاٍكطعني
ٔإزضاه خطابا اإلٌراز بالػٗا ٔإبالؽ األضتاذ ٔ /كٗن غ ُٕ٠الطمبٕٖ ٛوٗا بإذرا ٞالػٗاا ٔاذتطإز ٖٕوٗاا ه ِٔاي
وطٕ٠لُٕ عَ اضتكىاه املمؿا الٍاقر ٛبالسجٕع لمطال .
ٔعم٘ ومؿا الطال احملٕلُٕ وَ ٔإل٘ املدزض. ٛ
ٔعم ٜادتىٗ التعأُ التاً و ٔكٗن غ ُٕ٠الطال ٔذلك لتركٗل صاحل العىن .
قبلنا التكليف
-1
-2
-3
-4

مدير املدرسة /

-5

4

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف وكيل األىصطة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكماااـ األضاااتاذ ٔ ...................................... /كٗااان  /وعماااي  ....................باملدزضاااٛ
ٔكٗال لألٌػط ٛباملدزض ٛطٕاه العااً الدزاضا٘ ٔ ً2018/2017عمٗاْ وطإ٠لٗ ٛإعاداف ضاحال الٍػااط ارتاصاٛ
باملدزضٔ ٛاملػازك ٛيف ٔض خط ٛالٍػاط باملدزضا ٛارتاصا ٛظىٗا املإاف الدزاضاٗٔ ٛاملكتباا ٔوتابعا ٛتٍؿٗار
األٌػط ٛارتاص ٛباملٕاف الدزاضٗ ٛطٕاه العاً الدزاضٔ ٜاإلغساف عم ٜإعداف األٌػط ٛاملدتمؿا ٛاملطااعد ٚلمعىمٗاٛ
التعمٗىٗ ِٕٔ ٛبرلك وطٕ٠ه عَ كن وا خيص األٌػط ٛاملدزضٗ. ٛ
قبلت التكليف
االسم /
مدير املدرسة /

التوقيع/

5

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف وحدة التدريب واجلودة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ ٔ ........................................ /كٗن  /وعمي  .......................باملدزض ٛوطٕ٠نا
عَ ٔذد ٚالتدزٖب ٔادتٕف ٚباملدزض ٛطإاه العااً الدزاضأ ً2018 / 2017 ٜعمٗاْ وطإ٠لٗ ٛإعاداف الطاحال
ا رتاص ٛبّا ٔاعدف خطط التٍىٗ ٛاملٍّٗ ٛاملطتداؤ ٛؾكا لالذتٗاجا التدزٖبٗ ٛباملدزضأٔ ٛضا خطا ٛالتادزٖب
ارتاص ٛظىٗ العاومني باملدزضٔ ٛتٍؿٗر مجٗ الٍػسا ارتاص ٛبالٕذدٔ ٚإعداف تكازٖس أضابٕعٗٔ ٛغاّسٖ ٛعاَ
الرباوخ التدزٖبٗ ٛالت ٜمت تٍؿٗرِا فاخن املدزض ٛبعد عسض كن ِرا عم ٜودٖس املدزضأ ٛاعتىافِاا ٔبارلك ِإ
وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ مجٗ أعىاه ٔذد ٚالتدزٖب ٔادتٕف ٚباملدزضٔ ٛؾكاً لمكساز الٕشاز 137 ٙلعاً .ً2012
قبلت التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع/

6

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف الوحدة امليتجة (املدرسة امليتجة)
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
األضتاذ  ........................................... /وعمي...........................
األضتاذ  ............................................ /وعمي...........................
األضتاذ  ........................................... /وعمي...........................
باملدزض ٛبأعىاه الٕذد ٚاملٍتح ٛطٕاه العاً الدزاض٘ ٔ ً2018/2017عمّٗي وطؤٔلٗ ٛإعداف الطحال ارتاصا ٛبّاا
ٔإعداف فزاض ٛادتدٔٔ ٝاعتىافِا وَ اإلفاز ٚالتعمٗىٗٔ ٛوطٕ٠لُٕ عَ تطمٗي أزباح الٕذاد ٚإ ضاكستري املدزضاٛ
لتٕزٖدِا ؾ ٜفؾ ر التٕزٖد املدرص لرلك وَ وكتب بسٖد  ...............عم ٜأُ تكدً فزاض ٛادتادٔ ٝارتاصاٛ
بالٕذد ٚإ ودٖس املدزض ٛؾ ٜوٗعاف غاٖتاْ أضابٕع ٔاذاد ؾكاط واَ تاازٖذ التكمٗاـ بعاد اعتىافِاا واَ جّاا
اناختراص باإلفاز ٚالتعمٗىٖٗٔ ٛترىمٕا وطٕ٠لٗ ٛالتكرري ؾ ٜأفا ٞالعىن املكمؿُٕ بْ .
قبلنا التكليف
-1
-2
-3

مدير املدرسة /

7

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية البيئة والسكاٌ
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكماااااـ األضاااااتاذ  ......................................... /وعماااااي ......................باملدزضاااااٛ
بأعىاه دتٍ ٛالبٗٔ ٛ٠الطكاُ باملدزض ٛطٕاه العاً الدزاضأِ ً2018 / 2017 ٜإ بارلك وطإ٠ه عاَ كان أعىااه
الٕذد ٚوَ إعداف الطحال ارتاص ٛبّا ٌٔػس التٕعٗ ٛالبٗ ٛٗ٠بني طال املدزضٔ ٛخازجّا ٖٔعأٌْ ؾ ٜذلك كن وَ
لْ صمْ بّرا فاخن املدزض ِٕٔ ٛوطٕ٠ه عَ اناتراه بتٕجْٗ ال ربٗ ٛالبٗٔ ٛٗ٠الطكاٌٗٔ ٛتٍؿٗر األٌػط ٛاملدتمؿٛ
ارتاص ٛبّرٓ الٕذد ٚحتت إغساف ٔوتابع ٛودٖس املدزضٔ ٛالتٕجْٗ املدتص .
قبلت التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع/

8

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية الصياىة باملدرسة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
 -1األضتاذ  ....................................... /وعمي ..............باملدزض ٛزٟٗظ دتٍ ٛالرٗاٌٛ

 -2األضتاذ  ........................................ /وعمي ....................
 -3األضتاذ  ...................................... /وعمي...................
بإعداف تكازٖس فٔزٖ ٛملدٖس املدزض ٛعَ املساؾل الت ٜحتتاد إ صٗاٌ ٛجصٟٗا ٛواَ فٔزا املٗاآ ٔوكاعاد الطاال
ٔأبٕا الؿرٕه ٔالػبابٗك ٔالطبٕزا ٔاإلٌاز ٚفاخن الؿرٕه ٔتتي ِرٓ اإلعىاه مبعسؾتّي غدرٗا ِٔي وطإ٠لني
عَ تٍؿٗر ِرٓ اإلعىاه ٔاإلغساف عم ٜاألعىاه الت ٜتتطمب عىاه ؾٍٗني وَ خازد املدزض ٛوَ ذٗ إعداف املكاٖطٛ
ٔحتدٖد وعاٖري التٍؿٗر ادتٗدٔ ٚاضتالً ِرٓ األعىاه و إعداف تكسٖاس كتااب ٜبّارا ملادٖس املدزضا ٛبراؿٕٖ ٛوٗاٛ
ٔأضبٕعٗٔ ٛغّسٖٔ ٛإعداف ضحن الرٗاٌ ٛارتاص باملدزضٔ ٛؾكاً لدلٗن الرٗاٌ ٛالٕازف وَ قطي املباٌ٘ باإلفاز ٚالتعمٗىٗ.ٛ
قبلنا التكليف
-1
-2
-3

مدير املدرسة /

9

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية املصاركة اجملتنعية
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األ ضتاذ  ............................................... /األخرا ٟ٘اناجتىاع٘ باملدزضا ٛبسٟاضا ٛدتٍاٛ
املػازك ٛاجملتىعٗ ٛلعاً ٔ ً2018 / 2017وعأٌ ٛزتمظ األوٍأ ٞاملعمىني لتؿعٗن فٔز املػازك ٛاجملتىعٗ ٛعَ طسٖل
اناتراه بسجاه األعىاه ٔاملّتىني بالتعمٗي باجملتى احملاٗط باملدزضأ ٛاقا راح مجٗا الٕضااٟن الالشوا ٛلتؿعٗان
املػازك ٛاجملتىعٗٔ ٛزبط املدزض ٛبالبٗ ٛ٠احملٗطٔ ٛعكد الٍدٔا الالشو ٛهلرا ٔحيل هلي اناضتعاٌ ٛبأ ٝعٍرس واَ
عٍاصس ِٗ ٛ٠التدزٖظ باملدزض ٛإلصتاش ِرا العىن .
قبلت التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع/

11

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية اليظافة باملدرسة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمااااـ األضااااتاذ  ............................................... /وعمااااي ......................باملدزضااااٛ
وػسف عاً عمٌ ٜعاؾ ٛاملدزض ٛوَ الؿٍأ ٞفٔزا املٗآ ٔالطالمل ٔالطسقا ٔاملعاون ٔالؿرٕه الدزاضٗ ِٕٔ ٛبارلك
وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتاو ٛعَ مجٗ أعىاه الٍعاؾ ٛؾ ٜاملدزضٔ ٛوطٕ٠ه عَ إعاداف ضاحال الٍعاؾأ ٛاإلغاساف عماٜ
عىاه الٍعاؾ ٛباملدزضٖٔ ٛبمؼ ودٖس املدزض ٛؾ ٜذال ٛعدً قٗاً عىاه الٍعاؾ ٛمبّاوّي .
قبلت التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع/

11

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية املصرتيات باملدرسة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ  ..................................... /وعماي ................باملدزضا ٛزٟاٗظ دتٍا ٛاملػا رٖا
باملدزضٛ
ٔعطٕٖ ٛاألضاتر: ٚ
 ............................ -1وعمي ......................... -2 .............وعمي...............
ِٔي وطٕ٠لني عَ الٍعس ؾ ٜاذتٗاجا املدزضٔ ٛالكٗاً بػساّٟا وَ وٗصاٌٗ ٛاملدزضا ٛبتكمٗاـ واَ وادٖس املدزضاٛ
ٔالتٕقٗ عم ٜؾٕاتري الػسأ ٞوساعا ٚقإٌٌٗتّا ٔكرلك ورازٖـ أعىاه الرٗأٌ ٛأجٕز العاومني باألجس ٔنا تعتىد
أ ٝؾاتٕز ٚأٔ إٖراه إنا بتٕقٗ الثالث ٛزتتىعني ٔهلاي اذتال ؾا ٜاناعا راض عما ٜأ ٝؾااتٕز ٚأٔ إٖرااه ٔمجٗا
الؿٕاتري ناتربح صاذت ٛإنا بتٕقٗعّي عمّٗا ٔاعتىاف ودٖس املدزض. ٛ
قبلنا التكليف
-1
مدير املدرسة /

-2
-3
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية الكوائه وفحص ملفات الطالب
*****
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
( )1األضتاذ  .......................................... /وعمي......................
( )2األضتاذ  ......................................... /وعمي......................
( )3اناضتاذ  ........................................ /وعمي......................
مبساجعااا ٛومؿاااا طاااال املدزضااا ٛؾااا ٜالراااؿٕف الدزاضاااٗٔ ٛوطابكتّاااا عمااا ٜبٗاٌاااا غاااّافا
وٗالف الطال ٔضحن الكٗد ٖٔكًٕ عىمّي عم ٜاألضظ الكإٌٌٗ ٛاملٍعى ٛهلارا العىان ٔعماّٗي اناضاتعاٌ ٛبٍتٗحاٛ
املدزض ٛهلرا العاً ٔضحال املدزضٔ ٛومؿا الطال ٔضحن ؾ ٜقٕاٟي املدزض ٛالؿ٠ا اآلتٗ: ٛ
(ٌ )1اجح فٔز أٔه ٌٔاجح فٔز ثاُ ٔالباقُٕ ٔهلي ذال اإلعاافٔ ٚاحملٕلإُ إ املدزضا ٛوا اضاتبعاف
احملٕلُٕ خازد املدزضٔ ٛاحملٕلُٕ لمىطاز ارتاص .
(ٔ )2ناٖتي أ ٝتعدٖن ؾِ ٜرٓ الكٕاٟي إنا بإذُ ودٖس املدزض. ٛ
( )3عم ٜأُ ٖتي ادتى بني أخَٕٖ ؾ ٜصـ ٔاذد ؾ ٜؾرن ٔاذد .
(ٔ )4وساعا ٚالتالوٗر املسضٔ ٜالرَٖ ميٍعّي وسضّي وَ الرعٕف لألفٔازالعمٗا ٖٔاتي عىماّي حتات
إغساف ٔكٗن غ ُٕ٠الطال ٔودٖس املدزض. ٛ
قبلنا التكليف
-1
مدير املدرسة /

-2
-3
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية اجلدول املدرسى
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمااااااااـ األضااااااااتاذ  ................................... /وعمااااااااي ................باملدزضااااااااٛ
زٟٗظ دتٍ ٛادتدٔه املدزضٖٔ ٜعأٌْ األضتاذ  .......................... /وعمي.....................
ٔاملركٕزَٖ وكمؿني بعىن ادتدٔه املدزضٔ ٜؾل الكٕاعد الكإٌٌٗ ٛاحملدف ٚلمًٕٗ الدزاض ٜوَ ذٗا عادف اذتراص
ٔاألٌرب ٛو حتدٖد ذر ٛإجتىاع وعمى ٜكن واف ٚؾ ٜادتدٔه ٔحتدٖد اذترص اناذتٗاط٘ أواً كن وعمي ٔوعمي أٔه
غري وػسف ٔملَ ٖدزع ذرص أقن وَ الٍرا الكإٌٌ٘
عم ٜأُ تمتصً المحٍ ٛبتركٗل العدالٔ ٛاملطأا ٚبني مجٗ املعمىاني ٔنا ٖاتي أ ٙتعادٖن إنا ؾاٌّ ٜاٖا ٛكل أضابٕع
ٔمبٕاؾك ٛودٖس املدزض ٛعم ٜأُ ٖؿسؽ كن وعمي ٖٕوا ٔاذد لإلغساف أٔ األوَ (إُ أوكَ) ٔحتدف ذرص اناجتىاعاا
األضبٕعٗ ٛلمىٕاف الدزاضٗ ٛؾ ٜادتدٔه ٖٔساع ٜظسٔف املكمؿني بأعىاه إضاؾٗ ٛوثن ٔذد ٚالتدزٖب .
قبلنا التكليف
-1
مدير املدرسة /

-2
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف باإلشزاف العاو على املدرسة
وتوسيع االحتياطي للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ باإلغساف العاً عم ٜاملدزض ٛالطاف ٚاآلت ٜأمساؤِي بعد ٔكن وٍّي وطٕ٠ه عَ اإلغساف العاً فاخان املدزضاٛ
ًٖٕ ٔاذد وَ أٖاً األضبٕع ٖٔكُٕ ؾِ ٜرا الًٕٗ وطٕ٠نا وطإ٠لٗ ٛكاوما ٛعاَ اٌتعااً العىان ٔالعىمٗا ٛالتعمٗىٗاٛ
ٔاٌطباطّا فاخن املدزض ٛوَ طابٕز الرباح ذتٌّ ٜاٖ ٛالًٕٗ الدزاض ٜؾ ٜاملٕعاد الكاإٌٌ ٜلاْ ٔبعاد التأكاد واَ
خسٔد مجٗ الطال بطالً وَ الؿرٕه الدزاضٗ ِٕ ٔ ٛوطإ٠ه عاَ اٌطاباط الطاابٕز ٔتٍؿٗار اإلذاعا ٛاملدزضاٗٛ
ٔتٕاجد كن وعمي أواً ؾرمْ ٔصعٕف املعمي بررب ٛطالبْ ٔكرلك وطٕ٠ه عَ تٕشٖ اناذتٗاط ٜبعدالٔ ٛذٗدٓ ٔعاَ
تٕاجد مجٗ وػسؾني األفٔاز ؾ ٜأفٔازِي ٔوطٕ٠ه عَ وتابع ٛأعىاه ٌعاؾ ٛاملدزضٖٔ ٛؿسؽ مجٗ املػاسؾني العىإً
وَ جدٔهلي ؾ ًٕٖ ٜاإلغساف (إُ أوكَ) و التصاوّي بكتاب ٛتكسٖس عااً عاَ ضاري العىان ٖإً إغاساؾّي ٔإثباا
املدالؿا كتاب ٛملدٖس املدزض. ٛ

الًٕٗ

املػسف العاً

التٕقٗ

تٕشٖ اناذتٗاطٜ

األذد
اناثٍني
الثالثاٞ
األزبعاٞ
ارتىٗظ
مدير املدرسة /
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التٕقٗ

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف مصزفو املباىي باملدرسة (يف حالة أكثز مً مبين)
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ً

املكمـ باإلغساف

اضي املبٍٜ

1
2
3
4
مدير املدرسة /
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التٕقٗ

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف باإلشزاف على أدوار املدرسة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و

**********
ٖكمـ باإلغساف عم ٜأفٔاز املدزض ٛالطاف ٚاآلت ٜأمساؤِي بعد ٔكن وٍّي وطٕ٠ه عَ األغساف ؾ ٜفٔزٖ ٚإً ٔاذاد
وَ أٖاً األضبٕع ٖٔكُٕ ؾِ ٜرا الًٕٗ وطٕ٠نا وطٕ٠لٗ ٛكاوم ٛعَ اٌتعاً العىمٗ ٛالتعمٗىٗٔ ٛاٌطباطّا فاخن الادٔز
وَ طابٕز الرباح ذتٌّ ٜاٖ ٛالًٕٗ الدزاض ٜؾ ٜاملٕعد الكإٌٌ ٜلْ ٔبعد التأكاد واَ خاسٔد مجٗا الطاال ِٔإ
وطٕ٠ه عَ اٌطباط العىن ؾ ٜفٔز ٔتٕاجد كن وعمي ؾ ٜؾرمْ ذطب ادتدٔه املدزضٔ ٜتٕشٖا اناذتٗااطٔ ٜكارلك
وطٕ٠ه وطٕ٠لٗ ٛتطاوٍٗ ٛو وعمي اذتر ٛالسابعٔ ٛاذتر ٛاألخري ٚعَ صعٕف ٌٔصٔه الطال بطالً ٔوطإ٠ه عاَ
ضالو ٛاألثاث وَ وكاعد ٔأبٕا ٔغبابٗك ٔضبٕزا ٖٔتٕاجد وعْ جدٔه اذترص ارتااص بادٔزٔ ٚكارلك اذتراص
اناذتٗاطٗٔ ٛومصً بتكدٖي تكسٖس كتاب ٜإ وػسف عاً الٗإً عاَ ضاري العىان ؾاٖ ٜإً اغاساؾْ ٔعمٗاْ إثباا
املدالؿا ٔالتحأشا ٔنا ٍٖرسف وَ فٔزٓ إنا و اٌرساف آخس طالب .
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

توسيع العنل على مصزفني األدوار
مبيى ........... /

الًٕٗ

املػسف

الدٔز املػسف عمْٗ

ؾرٕه الدٔز

األذد

اإلثٍني

الثالثاٞ

األزبعاٞ

ارتىٗظ

مدير املدرسة /
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التٕقٗ

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف باإلشزاف على أمً بوابة املدرسة
للعاو الدراسي 2012 / 2012و
ٖكمـ باإلغساف عم ٜأوَ البٕاب ٛالطاف ٚاملعمىني  /وػسؾٕ الٍػاط اآلت٘ أمساؤِي بعد ٔكن وٍّي وطٕ٠ه عَ األواَ
ٖٕ ً ٔاذدً وَ أٖاً األضبٕع ٖٔكُٕ ؾِ ٜرا الًٕٗ وطٕ٠نا وطٕ٠لٗ ٛكاوم ٛعَ أوَ بٕاب ٛاملدزضٖٔ ٛؿسؽ هلارا العىان
ٖٕ ً ٔاذدً وَ جدٔلْ (إُ أوكَ) ه ٖٔتٕاجد وعْ ضحن األوَ ِٔإ وطإ٠ه عاَ إثباا الٗإً ٔالتاازٖذ ٔالتٕقٗا
مبطٕ٠لٗتْ عَ األوَ ِٕٔ وطٕ٠ه عَ غمل با املدزضٔ ٛاضتكباه الصاٟسَٖ ٔأٔلٗا ٞاألوٕز ؾ ٜاألٖاً املدرر ٛهلاي
بعد تٕقٗ بٗاٌاتّي الػدرٗٔ ٛضاعٔ ًٕٖٔ ٛتازٖذ الصٖازٔ ٚضبب الصٖازٔ ٚكتابا ٛضااع ٛاناٌراساف واَ املدزضاٛ
لمصاٟسَٖ .
ٔعمْٗ وطٕ٠لٗ ٛإبالؽ ودٖس املدزض ٛكتاب ٛعٍد خسٔد أ ٝوَ العاومني بدُٔ إذُ زمسٔ ٜميٍ وٍعا باتا جمٕع أ ٝوَ
العاومني ظٕاز األوَ ذتٖ ٜتؿسؽ ألفا ٞعىمْ املٍٕط بْ .

الًٕٗ

التٕقٗ

اناضي

األذد
اإلثٍني
الثالثاٞ
األزبعاٞ
ارتىٗظ

مدير املدرسة /
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف باإلشزاف العاو على اجملنوعات املدرسية (جمنوعات التكوية)
للعاو الدراسي 2012 / 2012و
ٖكماااااـ األضاااااتاذ  .......................................... /وعماااااي ......................باملدزضاااااٛ
باإلغساف العاً عم ٜاجملىٕعا املدزضٗ ٛلمعاً الدزاضا٘ ِٔ ً2018 / 2017إ وطإ٠ه وطإ٠لٗ ٛإفازٖا ٛتاوا ٛعاَ
وتابع ٛاجملىٕعا ٔإعداف الطحال ارتاص ٛبّاا ٔوتابعا ٛتٍؿٗار جادٔه اجملىٕعاا املدزضاٗ ٛظدٖأ ٛاٌطاباط
ٔالتأكد وَ تٕاجد فؾ ر إعداف اجملىٕع ٛو كن وعمي ٔالتٕقٗ عمْٗ .
قبلنا التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع /

21

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف معنل الوسائط املتعددة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمااـ األضااتاذ  ................................... /أخرااا / ......... ٟ٘وعمااي  .................باملدزضااٛ
ٖٔعأٌْ األضاتاذ ٔ ........................................... /ذلاك لإلغاساف ٔاملطإ٠لٗ ٛالتاوا ٛعاَ مجٗا
األجّص ٚاملٕجٕف ٚؾ ٜوعىن الٕضاٟط املتعدف ِٕٔ ٚوطٕ٠ه عَ ضالو ٛاألجّصٔ ٚتأوٍّٗا ٔاذتؿاظ عم ٜكؿاٞتّا الؿٍٗٛ
ٔاإلبالؽ عَ أ ٝأعطاه لكطي التطٕٖس باإلفازٔ ٚوتابع ٛصٗاٌتّا ذتٔ ٜزٔفِا لمىدزضٔ ٛعٕف ٚتػػٗمّا ِٔإ وطإ٠ه
عَ جتّٗص املعىن لتدزٖظ اذترص الدزاضٗ ٛبْ وَ ذٗ تٕاجد أقساص أه ض ٜفٔ ٝأغاسط ٛالؿٗادٖٕ التعمٗىٗاٛ
ٔالػؿاؾٗا ٔكن واخيص العىمٗ ٛالتعمٗىٗ ٛؾ ٜوعىن الٕضااٟط ِٔإ وطإ٠ه عاَ تٍؿٗار جادٔه وعىان الٕضااٟط
بالتعأُ و إغس اف الًٕٗ الدزاض ٜكىا أٌْ وطٕ٠ه عَ تأوني املعىن ضد الطسقا أٔ اذتساٟال أٔ ضإ ٞاناضاتدداً
ِٕٔ وطٕ٠ه عَ العّد ٚفاخن وعىن الٕضاٟط املتعدف. ٚ
قبلنا التكليف
-1
-2

مدير املدرسة /

21

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف مسئول األمً والسالمة للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ  ............................... /وعمي  /وػسف ٌػاط  /أخرا ............. ٟ٘باملدزضٛ
وػسؾا عاواً لألوَ ٔالطالو ٛيف املدزضٖٔ ٛعأٌْ مجٗ املعمىني األٔاٟن ٔاألخراٟٗني ٔوادٖس املدزضأِ ٛإ وطإ٠ه
عَ إعداف ضحال األوَ ٔإعداف كس ٔكا ٜاملدزضأ ٛخطا ٛاإلخاال ٞؾا ٜذالا ٛالاصناشه أٔ اناٌّٗاازا أٔ اذتساٟال
ٔالكٕازث الطبٗعٗ ِٕٔ ٛوطٕ٠ه عَ التأكد وَ تٕاجد طؿاٖا اذتسٖل صاذتٔ ٛمممٕٔ ٚٞوٕشع ٛيف أواكٍّا املٍاضابٛ
ٔكرلك جسافه السون ؾ ٜاألفٔاز ٔوطٕ٠ه عَ شتاطب ٛأوَ اإلفاز ٚؾٗىا خيص األوإز األوٍٗا ٛفاخان املدزضا ٛبعاد
السجٕع إ ودٖس املدزضٔ ٛكرلك عىن التدزٖبا الالشو ٛلمىعٍٗني .
قبلت التكليف
-1

مدير املدرسة /
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف سكزتري املدرسة
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ الطٗد  ............................................ /ضكستري املدزض ٛظى املراسٔؾا املدزضاٗ ٛعماٜ
إٖراه  123عم ٜأُ ٖطتدسد اإلٖراه ؾٕزاً فُٔ تأخري ٖٔترىن وطإ٠لٗ ٛذلاك ه ٔكارلك وطإ٠ه عاَ اجملىٕعاا
املدزضٗٔ ٛكن واخيص املدزض ٛوَ ٌٕاذ ٜوالٖٗٔ ٛكًٕ باضتدساد اإلٖرانا أٔنا بأٔه ٖٔكًٕ بعىن ضاحال لمطاال
ودُٔ بّا اضي الطالب ٔزقي اإلٖراه ه كىا ٖكًٕ باضتدساد إٖرانا لطمب ٛاجملىٕع ٛاملدزضٗ ٛالدالا ٛعما ٜضاداف
قٗى ٛاجملىٕع ٛالكإٌٌٗ ٛه ٔعمْٗ ِٕ املطٕ٠ه الٕذٗد عَ والٗا املدزضٔ ٛذلك بإغاساف ٔوتابعا ٛوادٖس املدزضاٛ
ٔاملٕج ٛاملا املدتص .
قبلنا التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع /
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف أمني التوريدات
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ  .......................................... /أوني التٕزٖدا باملدزض ٛباضاتالً الكتاب واَ شتااشُ
انافازٔ ٚاإلغساف عم ٜتطمٗىّا إ مجٗ طال املدزض ٛحتت وطٕ٠لٗتْ الكاومٔ ٛذلاك مبعأٌا ٛالمحٍا ٛاملدتراٛ
برلك و تٕقٗ كن طالب أواً امسْ باضتالً الكتب ٔوساجع ٛمجٗ الدؾاتس ارتاص ٛباملدزضا ٛعما ٜأزباا العّاد
ٔوطابكتّا بالٕاق ٖٔعأُ ضكستري املدزض ٛؾ ٜكن واخيص العىن بٍّٗىا و وطإ٠لٗتْ التاوا ٛعاَ حتسٖاس كػإف
املستبا ٔاذتٕاؾص ٔاملكاؾآ ارتاص ٛباملدزض. ٛ
قبلت التكليف
االسم /

مدير املدرسة /

التوقيع /

24

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف وحدة اإلحصاء واحلكومة االليكرتوىية
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
 -1األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -2األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -3األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
عمٔ ٜذد ٚاإلذرأ ٞاذتكٕو ٛانالٗك رٌٔٗ ٛباملدزضِٔ ٛي وطٕ٠لُٕ عَ تطحٗن بٗاٌا طاال املدزضا ٛؾا ٜضاحن
اذتكٕو ٛانالٗك رٌٔٗ ٛعم ٜوٕق الٕشاز ٚعم ٜغبك ٛاناٌ رٌت ٔإعداف قسص ضا ٜف ٝحيتإ ٝعماِ ٜارٓ البٗاٌاا
ٔتطمٗىْ إ ٔذد ٚاإلذرأ ٞاذتكٕو ٛانالك رٌٔٗ ٛباإلفازٚ
ٖٔعأٌْ يف ِرا العىن و إخطاز ودٖس املدزض ٛبكاؾ ٛأعىاه الٕذدٔ ٚإعداف الطحال ارتاص ٛبّا .
قبلنا التكليف
-1
-2

مدير املدرسة /

-3
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف معنل احلاسب اآلىل
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمااـ األضااتاذ  ...................................... /أخرااا / ٟ٘وعمااي .......................باملدزضااٛ
باإلغساف عم ٜوعىن اذتاضب اآلل٘ ِٕٔ وطٕ٠ه عَ اذتؿاظ عم ٜمجٗ األجّصٔ ٚكؿا ٚٞالتػاػٗن ِٔإ وطإ٠ه عاَ
تدزٖب طال املدزض ٛعم ٜأجّص ٚاذتاضب ذطب املٍاِخ املكسزٔ ٚحتت إغاساف وادٖس املدزضأ ٛالتٕجٗاْ املداتص
ٔعمْٗ وطٕ٠لٗ ٛإبالؽ ودٖس املدزضٔ ٛالتٕجْٗ عَ العاطن وَ ِرٓ األجّص ٚإلصالذ. ٛ
قبلنا التكليف
مدير املدرسة /

االسم /

التوقيع /

26

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية متابعة الطالب ( طوارئ )
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ كال وَ :
األضتاذ  ...................................... /وعمي..................................
األضتاذ  ...................................... /وعمي..................................
األضتاذ  ...................................... /وعمي..................................
مبتابع ٛالطال ( الٍعاؾ ٛالعاؤٖ ) ٛعأٌّي ؾ ٜذلك الصاٟس ٚالررٗ. ٛ
قبلنا التكليف
-1
-2
-3
مدير املدرسة /

27

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف معنل اليت ( التعليه عً بعد )
للعاو الدراسى 2012 / 2012و
ٖكمـ األضتاذ ............................................. /وعمي ...........................باملدزضٛ
باإلغساف عم ٜوعىن الٍت ( التعمٗي عَ بعد ) ِٕٔ وطٕ٠ه عَ اذتؿاظ عم ٜمجٗ األجّصٔ ٚكؿا ٚٞالتػػٗن ِٕٔ
حتت إغساف ودٖس املدزضٔ ٛالتٕجْٗ املدتص ٔعمْٗ وطٕ٠لٗ ٛإبالؽ ودٖس املدزضٔ ٛالتٕجْٗ عَ العاطن وَ ِرٓ
األجّص ٚإلصالذ. ٛ

قبلت التكليف
-1
مدير املدرسة /

28

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية سجالت قيد طالب املدرسة
للعاو الدراسي 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
 -1األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -2األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -3األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
ِٔي وطٕ٠لُٕ عَ إعداف الطحال ارتاص ٛببٗاٌا طال املدزض ٛؾ ٜضحالتّا .
قبلنا التكليف
-1
-2
-3

مدير املدرسة /

29

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية إدارة االمتحاىات
للعاو الدراسي 2012 / 2012و
ٖكمـ كن وَ :
 -1األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -2األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
 -3األضتاذ  ............................................. /وعمي................................
ِٔي وطٕ٠لُٕ عَ إفاز ٚاناوتراٌا بالتعأُ و زٟٗظ دتٍ ٛالٍعاً ٔاملساقب.ٛ
قبلنا التكليف
-1
-2
-3

مدير املدرسة /

31

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تكليف جلية اليظاو و املزاقبة
واإلشزاف العاو على سري االمتحاىات للعاو الدراسي 2012 / 2012و

ٖكمـ كن وَ اآلت٘ أمساؤِي باإلشراف على سير االختبارات وتنظيمهاا وطباعا ممياػ التكاارير ما
نتائج وشهادات وإشغارات باسم رئيس لمن النظام والمراقب

االسن

الغمل

الغمل بالمدرسة

رئيش الجهة

مدير المدرسة

هائب الرئيش

وميل المدرسة

اإلصراف على لجهة

التوقيػ

عضو
عضو
عضو

مهان اللجهة :
-1
-2
-3

-4
-5

تأمين االحتياجات واإلمماهيات الالزمة إلدارة االمتحاهات بالجودة المطلوبة
متابغة تهفيذ األعمال المطلوبة قبل وأثهاء وبغد االمتحان
متابغة جميػ أعمال اللجان (( لجهة تصوير وتغليف األسئلة  ،لجهة فتخ المظاريف ،
لجهة استالن أورال اإلجابة  ،لجان التصحيخ(تكدير الدرجات)،اللجهة الفهية  ،لجهة رصد
الدرجات ))
إعداد تكرير يومي عن سير االمتحاهات بالمدرسة لالستفادة مهه في امتصاف وعالج
المالحظات اليومية حول سير الغمل
مل عضو يمثل رئيش اللجهة في الصف أو الطابل المصرف عليه ( حسب تهظين لجان
المدرسة)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

مدير املدرسة /
تكليف جلية وضع االمتحاىات
( لسيوات اليكل يف حالة عدو ورودٍا مً اإلدارة )
للعاو الدراسي 2012 / 2012و

الزهالء الكرام اآلتي أسوبؤهن :
يىم :
/
لعبم
ًظرا لقرة اهتحبًبت ( ًصف ً /هبية ) الفصل الدراسي
م وًظرا لوب تتوتعىى به هي ثقة وكفبءة فقد تن تكليفكن بىضع األسئلة وذلك في :
الوىافق / /
االسن

الوبدة

الصف

االسن

الوبدة

الصف

لألستبذ /
** األسئلة تسلن في / /
** عيد إعداد األسئلة فضال يزاعى ما يلي :
 االهزًبو ثىسلخ األعئهخ يٍ حيث اإلخشاج ورُظيى انجيبَبد انخبصخ ثبنصف وانًبدح وانضيٍ وانفصم
انذساعي
 صيبغخ األعئهخ ثهغخ عهيًخ واضحخ خبنيخ يٍ األخطبء يغ انؼُبيخ ثذلخ انزؼجيش .
 طجبػخ األعئهخ أو كزبثزهب ثخظ واضح
 أٌ ركىٌ األعئهخ يُبعجخ نهضيٍ انًخصص نهب .
 رُغيك األعئهخ ثحيث رجذأ ثبنغهم ورزذسج َحى األصؼت يغ يشاػبرهب انفشوق انفشديخ ثيٍ انطالة
ورُبعت انًغزىيبد انًخزهفخ .
 أٌ ركىٌ األعئهخ شبيهخ ألخضاء انًُهح دوٌ االلزصبس ػهً يىضىػبد يؼيُخ .
 أٌ رشًم األعئهخ خىاَت يخزهفخ يثم أعئهخ انززكش وانزؼهيم ولىح انًالحظخ وانًهبساد وأٌ رشكض







ػهً ليبط لذسح انطبنت ػهً انفهى واالعزُجبط .
رُىع األعئهخ ويشاػبح انزىاصٌ انُىػي وانكًي ثيٍ أًَبط األعئهخ انًخزهفخ انًمبنيخ وانًىضىػيخ
أال رزضًٍ وسلخ األعئهخ إشبساد يجبششح أو غيش يجبششح إنً إخبثبد ػٍ أعئهخ أخشي .
االثزؼبد ػٍ األعئهخ انزي رؼزًذ ػهً انحذط وانزخًيٍ في إدسان يضًىَهب .
كزبثخ ػجبسح اَزهذ األعئهخ ػُذ االَزهبء يٍ أخش عؤال ويزجغ ػُذ اَزهبء كم صفحخ يٍ األعئهخ
أٌ ركىٌ يميبعب نهزحصيم انؼهًي ثبإلضبفخ إنً انكشف ػٍ ثؼض انمذساد وانًهبساد انزي
اكزغجهب انطبنت .
وضغ ًَىرج اإلخبثخ يشافمب نألعئهخ ػهً أٌ رىصع ػهيه انذسخبد وفمب ندضئيبد انغؤال وفمشاره
في ظشف يغزمم .
هدير الودرسة

هع خبلص شكري وتقديري ،،،
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حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية استالو ملفات الصف االول االبتدائي
للعاو الدراسي  2012 / 2012و

انهذيفذوومذذذذذذذذذاملوافقذذذ/ذذذذذ/ذذ2012ذمذمت تشؽقلذجلـةذاستالمذمؾػاتذالصفذاالولذ
االبتدائيذباملدرسةذلؾعامذالدراسيذ2012ذ/ذ2018ذمذوهىذمدىولةذعنذفرزذمجقعذاملدتـداتذ
(شفادةذاملقالدذ+ذالشفادةذالصحقةذ+ذصورذالتؾؿقذذ+ذالدمغاتذ+ذأقرارذوىلذاألمرذ) ذ

والؾجـةذمدىولةذعنذمجقعذاملدتـداتذوأنفاذذسؾقؿةذولقسذبفاذأيذنؼص ذ
والؾجـةذمدىولةذعنذمتابعةذاالدارةذوالتوجقهذاملختصذ .ذ
و

االٍســــــه

العنل املكلف بُ

الوظيفة

1
2
 3ذ

رئقسذالؾجـة
عضو

ذ

عضو

أدارى
وعتؿدذ،،ذمدورذاملدرسة ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
33

التوقيــــع

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية الكزائية (خاصة باملزحلة االبتدائية)
للعاو الدراسي  2012 / 2012و

انهذيفذوومذذذذاملوافقذذذذ/ذذذ/ذذ2012ذمذمتذتشؽقلذجلـةذالؼرائقةذباملدرسةذذذلؾعامذالدراسيذ
2012ذ/ذ2018ذمذوهىذمدىولةذعنذإعدادذالدجالتذاخلاصةذبفاذوتدروبذاملعؾؿنيذعؾىذالربامجذ
اخلاصةذبالؼرائقةذومتابعةذالربامجذالعالجقةذلؾتالمقذذومتابعةذاالدارةذوالتوجقهذاملختصذ .ذ
و

الوظيفة

االٍســــــه

العنل املكلف بُ

1

رئقسذالؾجـة

2

عضو

3

عضو

 4ذ

ذ

عضو

 5ذ

ذ

عضو

التوقيــــع

مدورذاملدرسةذ ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ

34

ذ ذ

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية البت باملدرسة
للعاو الدراسي  2012 / 2012و

املٕاؾل  ً 2017 / /مت تػكٗن دتٍ ٛالبت باملدزض ٛلمعاً الدزاضا٘ / 2017
اٌْ يف ًٖٕ
 ِٜٔ ً 2017وطٕ٠ل ٛعَ تٍؿٗر أ ٙقسازا أٔ اختاذ أ ٙقاسازا طازٟا ٛختاص العىمٗا ٛالتعمٗىٗا ٛه
ٔإعداف تكسٖس كتاب٘ بّرا ملدٖس املدزض ٛبرؿٕٖ ٛوٗٔ ٛأضبٕعٗٔ ٛغّسٖٔ ٛإعداف الطحن ارتاص بّا .
و

االٍســــــه

الوظيفة

العنل املكلف بُ

1

رئيس اللجنة

2

عضو

3

عضو
عضو
عضو

مدير املدرسة

35

التوقيــــع

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية احلناية املدرسية
للعاو الدراسي  2012 / 2012و
اٌْ يف ًٖٕ

املٕاؾل

 ً 2017 / /مت تػكٗن دتٍ ٛاذتىاٖ ٛاملدزضاِٗٔ ٛا ٜوطإ٠ل ٛعاَ تٍؿٗار

الكساز الٕشاز ٙزقي ( )287لطٍ: ً2016 ٛ

 اختاذ اناجساٞا الالشو ٛذتن املػكال املٕجٕف ٚباملدزضٔ ٛاليت تعسض عمّٗا.
 تطبٗل ٔضاٟن وعادت ٛاملدالؿا الٕازف ٚبّرٓ الالٟر.ٛ

وتشكيل اللجنة كما يلي :
و

االٍســــــه

العنل املكلف بُ التوقيــــع

الوظيفة

1
2
3

مدير المدرسة.
امين اتحاد
وكيل شئون الطالب

رئيس اللجنة
عضو
عضو

4

معلم

عضو

5

رئيس مجلس االمناء

عضو

6

أخصائي اجتماعي أو نفسي

عضو

مدير املدرسة

36

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية تسليه الكتب ومجع املصزوفات
للعاو الدراسي  2012 / 2012و
اٌْ يف ًٖٕ املٕاؾل  ً 2017 / /مت تػكٗن دتٍ ٛاضتالً الكتب املدزضٗٛ
وَ شتاشُ اإلفاز ٚالتعمٗىٗ " ٛالتٕزٖدا " ٔتطمٗىّا إ الطمبٔ ٛذلك بعد ؾسشِا
وَ ضالوتّا لكن صـ ٔلكن وافٔ ٚمج املرسٔؾا وَ الطمبٔ ٛتٕزٖدِا ٖٕوٗا
ٔغكمت المحٍ ٛكالتال٘ -:
و

االٍســــــه

الوظيفة

العنل املكلف بُ

1

زٟٗظ المحٍٛ

2

عطٕ

3

عطٕ

4

افازٝ

عطٕ

5

ضكستري

عطٕ

ودٖس ٚاملدزضٛ

37

ٔالتأكد

التوقيــــع

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية التغذية باملدرسة
للعاو الدراسي  2012 / 2012و
إٌْ يف ًٖٕ املٕاؾل  ً 2017 / /مت تػكٗن دتٍ ٛالتػرٖ ٛباملدزضٛ
لمعاً الدزاض٘  ِ٘ٔ ً2018 /2017وطٕ٠ل ٛعَ ضالو ٛالتػرٖٔ ٛذؿعّا يف أواكَ وٍاضابٔ ٛتطامٗىّا
ملطتركّٗا ٔغكمت المحٍ ٛعم ٜالٍرٕ التال٘-:
و

االٍســــــه

الوظيفة

1
2
3
4

شاٟس ٚصرٗٛ
إفازٙ

5

العنل املكلف بُ

زٟٗظ المحٍٔ ٛوطٕ٠ه التػرٖٛ
عطٕ
عطٕ
عطٕ
عطٕ
ودٖس املدزضٛ
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التوقيــــع

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

تصكيل جلية املتابعة الداخلية باملدرسة
للعاو الدرسى  2012 / 2012و
اٌْ يف ًٖٕ املٕاؾل  ً 2017 / /مت تػكٗن دتٍ ٛاملتابع ٛالداخمٗٛ
لمعاً الدزاض٘ ٔ ً2018/2017المحٍ ٛوطٕ٠ل ٛعَ وتابع ٛالطاف ٚالعاومني أٔناً بأٔه وَ حتمٗن ستتإز
ٔبٍا ٞخساٟط املٍّخ ٔإعداف الدزع ٔاألعىاه الترسٖسٖٔ ٛالػؿٕٖ ٛه ٔوتابع ٛوطاتٕ ٝاملاتعمىني ٔكارلك
اجتىاع وعمى٘ كن وافٔ ٚحتمٗن شٖازا الطاف ٚاملٕجّني

ٔغكمت المحٍ ٛعم ٜالٍرٕ التال٘ -:
و

االٍســــــه

الوظيفة

ودٖس املدزضٛ
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العنل املكلف بُ

التوقيــــع

حمافظة /
إدارة /
مدرســــة /

لمىصٖد اٌطي إل٘ صؿرتٍا التعمٗىٗ ( ٛاملدزع بٕك ) أٔ شز وٕقعٍا التعمٗى٘
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