بسم اهلل الرمحن الرحيم

والية اجلزيرة
وزارة الرتبية والتعليم

الئحخ رُظُى انعًم انرتثىٌ ثبملشحهخ انثبَىَخ نضُخ 4102و
انفصم األول

/0أحكبو متهُذَخ

 /1تسمى ىذه الالئحة الئحة تنظيم العمل التربوي بالمرحمة الثانوية لسنة4112م ويعمل
بيا من تاريخ التوقيع عمييا .

/4رفضري

 .1/4في ىذه الالئحة تكون لمكممات والعبارات الواردة ذات المعاني في قانون تنظيم
التعميم لسنة 4111م

 .4ما مل يقتض السواق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات املعاني املوضحة أمام كل منها

-:

أ  .الوالية  :يقصد بيا والية الجزيرة

ب .الو ازرة  :يقصد بيا و ازرة التربية والتعميم بالوالية
ت .الوزير  :يقصد بو وزير التربية والتعميم بالوالية

ث  .المدير العام  :يقصد بو مدير عام التعميم بالوالية

ج  .مدير المرحمة  :يقصد بو مدير المرحمة الثانوية بالوالية
ح  .مدير المحمية  :يقصد بو مدير التعميم الثانوي بالمحمية
خ  .المدير  :يقصد بو مدير المدرسة الثانوية

د  .المدرسة الثانوية  :يقصد بيا المدرسة التي تمي مرحمة األساس من التعميم النظامي
وتشمل المدارس غير الحكومية

ذ .المنطقة التعميمية  :ىي المنطقة المحددة بواسطة إدارة التعميم بالوالية والمحمية

ر .اإلدارة المدرسية  :ىي الجية المنوط بيا عمميات تخطيط وتنظيم وتوجيو وتنفيذ
وتقييم وتقويم األعمال التي تتعمق بشؤون المدرسة الثانوية

ز .مجمس تربوي  :يقصد بو مجمس آباء ومعممي المدرسة الثانوية

س .االتحاد  :يقصد بو اتحاد المدرسة الثانوية الحكومية وغير الحكومية
ش .اتحاد الثانويات  :يقصد بو اتحاد طالب الثانويات بالوالية

1

 /3أهذاف انزعهُى انثبَىٌ

 / 3من غير اإلخالل بأىداف التعميم العام المذكورة في قانون تخطيط التعميم العام وتنظيمو
ييدف التعميم الثانوي لتحقيق اآلتي -:

أ  .تنمية الطالب تنمية متكاممة عقمياً وروحياً وخمقياً واجتماعياً وبدنياً

ب  .الكشف عن قدرات الطالب ومياراتو ومساعدتو وتنميتيا حسب الضوابط المضمنة
بالمناىج المدرسية .

ت  .تنمية روح التفكير العممي والموضوعي وبث روح البحث والتجريب واإلطالع لدى الطالب

ث  .مواكبة التغيرات العالمية ومسايرة التطور التكنمولجي السريع واعداد جيل من العمماء

ج  .تحقيق ميارات استخدام التقنيات العممية الحديثة

ح  .إعداد الطالب لممشاركة في الحياة العامة في المجتمع
خ  .إثارة اىتمام الطالب لقيمة العمل وأىميتو  .ودفعو الحترام العمل عن طريق
االشتراك في الجمعيات المدرسية والمناشط الطالبية .

د  .مساعدة الطالب عمى التعامل مع أفراد المجتمع بصورة سميمة ناضجة

ذ  .تييئة الطالب ومساعدتو عمى معرفة الدور المناط بو في الحياة االجتماعية
ر  .تزويد الطالب بما يحتاج إليو من العموم واآلداب والفنون والميارات العممية  .حتى
يتمكن من مواصمة الدراسة بمرحمة التعميم العالي .

ز  .تعويد الطالب عمى إبداء الرأي بحرية  .مع ضرورة احترام آراء اآلخرين

س  .مساعدة الطالب عمى التكيف مع التغيرات الجسمية التي تحدث في ىذه المرحمة
العمرية بصفة خاصة .

ش  .تنمية االنتماءات واالتجاىات الصحيحة لدى الطالب  .وىي انتماءات وطنية عربية
إسالمية إنسانية .

 /2رضعً إداسح انزعهُى نزحقُق يب َهٍ

* المدرسة مصدر إشعاع في المجتمع خاصة في الريف حيث تحتل المدرسة الثانوية مركز

الثقل الثقافي واالجتماعي والفكري وذلك يتحقق عن طريق -:

أ  .وضع قدرات الطالب ومواىبيم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيو
ب  .إشراك اآلباء وأولياء األمور والمواطنين عامة في المناسبات المختمفة الوطنية والقومية
والتعميمية وغيرىا .

ت  .االشتراك في االحتفاالت الدينية والوطنية والمساعدة في حمقات محو األمية

ث  .المساعدة في حمقات محو األمية وحمقات تحفيظ القرآن الكريم ومحو األمية التقنية في المجتمع
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ج  .إقامة الندوات والمحاضرات ودعوة المواطنين لحضورىا
ح  .إقامة المنافسات الرياضية والميالي الترفييية خاصة في أعياد التعميم وعكس
المناشط المدرسية في تمك المناسبات .
د  .تحفيز الطالب وأفراد المجتمع لممحافظة عمى البيئة المحمية .

انفصم انثبٍَ

شـــئـــىٌ انــطـــالة وإجشاءاد انقجىل
 /5إجشاءاد انقجىل

 . 1/5يكون النجاح في امتحان مرحمة األساس شرطاً لمتنافس في القبول لممدارس الثانوية

 .4يتم القبول بواسطة لجان يشكميا المدير العام عمى مستوى الوالية حسب مقتضى
الحال واألماكن المتاحة .
 . 3يتولى رئاسة لجنة القبول بالوالية مدير المرحمة الثانوية ويكون مساعده لشئون
الطالب مقر اًر ليا .

 . 2يتم تشكيل لجان القبول من ممثمى إدارات التعميم الثانوي بالمحميات وادارات
المدارس الثانوية
 . 5يتم القبول جغرافياً

 . 6ال يجوز نشر كشوفات القبول أو تسميميا إلدارات المدارس إال بعد اعتمادىا من
رئيس لجنة القبول بالوالية .
 . 7كشوفات القبول واالستمارات ىي وثائق ميمة تقع مسؤولية حفظيا عمى مدير
المدرسة

 /6األصش انعبيخ نهقجىل

 .1/6يتم القبول حسب سياسة الوالية التعميمية ( تركيز بال تمييز ) حسب الموقع
الجغرافي
 . 4تحديد مدارس األساس التي تغذي المدرسة الثانوية المعنية
 . 3يكون الحد األقصى لمقبول بالصف األول (  61طالباً )
 . 2يتم القبول لممدارس النموذجية حسب سياسة الو ازرة
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انفصم انثبنث
حتىَم انطالة

 /7انزحىَم يٍ خبسج انقطش

(أ) في حالة التحويل من خارج القطر يجب أن تكون شيادة الطالب معادلة بشيادة
مرحمة األساس حسب تقدير مدير امتحانات السودان

(ب) يتم التحويل عن طريق إدارة شئون الطالب بالوالية ثم إدارة شئون الطالب بالمحمية

 /8انزحىَم يٍ والَخ ألخشي داخم انضىداٌ

أ /يجب أن تكون درجات الطالب موازية لمدرجات التي حددتيا لجان القبول لممدارس
الحكومية بالوالية المراد التحويل ليا .
ب /يجب عمى ولي األمر إبراز المستندات اآلتية -:
* شيادة مرحمة األساس أو ما يعادليا

* استمارة القبول

* شيادة قيد من المدرسة المحول منيا

* النتائج الصفية

* شيادات تثبت انتقال األسرة أو ما يبرر نقمو

* شيادة خمو طرف من المدرسة

* شيادة حسن سير وسموك
* خطاب تحويل من إدارة التعميم بالوالية ( شئون الطالب )
* يمنع التخاطب أو التعامل مباشرة من مدرسة إلي أخرى أو محمية إال عن طريق إدارة
شؤون الطالب بالوالية .

 /9انزحىَم داخم انىالَخ

يتم التحويل من مدرسة حكومية لمدرسة حكومية داخل الوالية إذا اقتضت الضرورة
شريطة أن تتم -:
أ /موافقة مديري المدرستين المعنيتين
ب /التحويل عبر إدارة شئون الطالب وموافقة مديري المحميتين عبر شؤون الطالب
بالوالية .
ج /ال يجوز تحويل أي طالب من مدرسة غير حكومية إلي أي مدرسة من المدارس
الحكومية إال بموافقة سمطة التعميم بالمحمية مع استيفائو لشروط القبول
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 /01انزحىَم داخم احملهُخ

يتم التحويل من مدرسة ألخرى داخل المحمية إذا اقتضت الضرورة شريطة أن يكون ذلك -:

أ /بموافقة مديري المدرستين المعنيتين
ب /موافقة مدير المرحمة الثانوية بالمحمية
ج /يتم التحويل عن طريق إدارة شؤون الطالب بالمحمية .

انفصم انشاثع

/00انُظبو املذسصٍ

لتحقيق النظام داخل المدرسة الثانوية يجب مراعاة الموجيات اآلتية -:
 1/11يبدأ اليوم الدراسي بطابور الصباح
 /4حضور كل الطالب وأسرة التدريس كافة لطابور الصباح
 /3قيام كل الحاضرين لطابور الصباح بتحية العمم
 /2قيام إدارة المدرسة بابتكار الوسائل والب ارمج التي تجعل من طابور الصباح فاتحة
تربوية شيقة لبداية اليوم الدراسي
 /5تقوم المدرسة من مدير ومعممين وموظفين وطالب وعمال بأداء شعيرة الصالة
بمصمى المدرسة .
 /6االلتزام بالزى المدرسي المحدد من قبل و ازرة التربية والتعميم بالوالية

 /04انضهىك واملىاظجخ

التزام الطالب بكل ما يصدر إلييم من توجييات تربوية ومراقبتيم لمحيمولة دون
 1/14العصيان أو التمرد الفردي أو الجماعي
 /4السموك المنافي لمقيم الدينية واآلداب العامة واألخالق
 /3المياترات المفظية أو المشاجرات
 /2تعاطي المكيفات مثل السجائر والتمباك  ...الخ
 /5مغادرة المدرسة دون إذن من اإلدارة
 /6استخدام الياتف واألجيزة اإللكترونية المماثمة
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 /03انثىاة وانعقبة
* انثىاة

اليدف من الثواب ىو حفز الطالب لالجتياد والمثابرة والسموك القويم وتنمية روح
الجماعة وشحذ ىمة الطالب  .ويكون ذلك أمام الجميع بالوسائل اآلتي -:
أ -التشجيع الشفيي إذا عرف عن الطالب الجد والنشاط واالىتمام بالواجبات والتزام
النظام وحسن السموك
ب – التينئة المسجمة بخطاب شكر لمطالب إذا ثابر عمى ما يوجب تشجيعو وتحفظ
صورة من الخطاب في ممفو .

ج -الطالب الناجحون في امتحان الفترة األولى بتقدير ال يقل عن جيد جداً مع حسن السير
والسموك  ،تسجل اسماؤىم في لوحة الشرف بالمدرسة  .مع خطاب شكر لمطالب

د -منح الجوائز لمطالب المتميزين بالجد والنشاط وحسن السموك واإلنتاج األدبي
والعممي أو الفني تشجيع ًا ليم .

 /02انعقبة

اليدف من العقاب ىو تقويم وتيذيب السموك المعوج وتوفير المناخ المعافى لمعمل التربوي

وعند توقيع العقاب يجب مراعاة اآلتي -:

أ /تناسب العقاب مع حجم ونوعية الخطأ الذي ارتكبو الطالب
ب /أن ال يكون العقاب بغرض التشفي وأن ال يكون مؤذياً

ج /توظيف العقاب ليكون مساعداً في معالجة المشاكل التي تط أر عمى الحقل التربوي

ال
د /تتم العقوبة بعد إفيام الطالب الخطأ الذي ارتكبو لتجنبو مستقب ً

ىـ /عدم توقيع العقوبة في حالة الغضب وارجائيا لوقت آخر أو تفويض أحد أعضاء
ىيئة التدريس لمقيام بذلك.
 /05املخبنفبد انزٍ رضزىجت انزقىَى انرتثىٌ كبِرٍ

أ -الغياب المتصل بدون إذن لمدة أسبوعين أو ثالث أسابيع غير متصمة وتكون عقوبتو
الفصل من المدرسة بعد اعتماده من مدير المرحمة الثانوية بالمحمية والوالية والمدير العام وال يجوز

فصل الطالب بواسطة إدارة المدرسة أو المحمية دون الرجوع لموالية

ب -المخالفات اليومية العادية التي تحدث من الطالب مثل التأخير في الحضور أو الخروج
عن النظم التربوية والتقصير في الواجبات ومخالفة الزى المدرسي المقرر ويختص مرشد

الفصل بتوقيع العقوبة في تمك الحاالت .
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ج -الضعف األكاديمي لتدني مستوى التحصيل أو لرسوبو في االمتحانات وتكون سمطة توقيع
العقاب لمدير المدرسة وىيئة التدريس في تمك الحاالت .

د -المخالفات الكبيرة كالخروج من التقاليد والقيم الدينية وتكون العقوبة فييا من اختصاص
المدير بالتشاور مع ىيئة التدريس

ىـ -يتم توقيع العقاب البدني الجماعي بسبب اإلىمال في أداء الواجب أو عدم االنضباط
الجماعي داخل الفصل ويتم احتواء تمك المشاكل باألساليب التربوية  .ومن ثم يتم تحديد

المخالفات وتوقيع العقوبات .
و -تسجيل كافة العقوبات التي يتعرض ليا الطالب في ممفو المدرسي .

 /06رزذسج انعقىثخ كبِرٍ

 1/16لفت النظر واإلرشاد والتقويم

 /4الجمد الخفيف والمحدود في مدارس البنين

 /3يمنع العقاب البدني منعاً باتاً في مدارس البنات

 /2استدعاء ولي األمر واخطاره بما بدر من ابنو أو ابنتو مما يستدعى عقابو  ،وتوقيعو عمى
إنذار أخير بذلك .

 /5الفصل من المدرسة ويتدرج من الفصل المؤقت إلي الفصل النيائي وذلك حسب حجم الخطأ

 /07أمنبط انعقبة احملظىس

ال يجوز توقيع أنماط العقاب اآلتية -:

أ /الضرب باليد والركل باألرجل والضرب عمى الوجو
ب /التوبيخ باأللفاظ الميينة لمكرامة اإلنسانية

ج /الحرمان من حضور الدرس ما لم يكن استمرار الطالب في الفصل سبباً في عرقمة سير الدرس
حينئذ يحال الطالب إلي مشرف الفصل ليتولى أمر عقابو ويجب إخطار ولي األمر بذلك

د /التشيير بقصد اإلذالل

ىـ /عدم طرد الطالب بسبب المساىمات المالية

و /مع مراعاة أحكام البند ( )1يجوز توقيع العقاب البدني بعد استنفاد كل الوسائل واألساليب
التربوية عمى أال يجوز توقيع العقوبة في حالة الغضب

ح /يمنع طرد أي طالبة من المدرسة ألي سبب من األسباب مع إخطار ولى أمرىا بالحضور

في اليوم التالي .
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 /08انُظبو املذسصٍ

 /1عند حدوث أي إخالل بالنظام المدرسي  :يجب أن تظل المدرسة مفتوحة ويبقى بيا
المعممين طوال أيام الدراسة أما في حالة أن سير األحداث سيؤدي إلي ضرر
بالممتمكات العامة ففي ىذه الحالة تغمق المدرسة فو اًر ويجب إخطار إدارة التعميم

بالمحمية والوالية .

 / 4عمى مدير المدرسة وىيئة التدريس التصرف بحكمة في حالة خروج الطالب عن
النظام المدرسي وذلك بما يحافظ عمى الممتمكات واحتواء المشكمة في أضيق نطاق .
 /3يجب أن يعود الطالب إلي المدرسة برفقة أولياء أمورىم عمى أن يوقعوا إق اررات
بخطأ أبنائيم  ،والتعيد بعدم تك ارره .

انفصم اخلبيش

االيزحبَبد وانُقم واإلعبدح
/09يىاقُذ االيزحبَبد

 /1يجب االلتزام التام بالتقويم المدرسي الذي تصدره و ازرة التربية والتعميم بالوالية سنوي ًا

وذلك في تنفيذ امتحانات الفترة األولى وامتحانات نياية العام الدراسي وأي امتحانات
أخرى تحددىا إدارة التعميم بالوالية .
 / 4تعقد امتحانات المواد في الفترة األولى أو الثانية وفق الخطة الصادرة من رئاسة
الو ازرة وخطة توزيع المنيج

/41حتذَذ دسجبد انطبنت

أ %51 /امتحانات الفترة األولى

ب %51 /امتحانات نياية العام الدراسي
ج /تحديد درجات النجاح لكل مادة  %51من الدرجة القصوى لممادة

* املواد األدادوة املقررة
أ /المواد األساسية
 /1القرآن الكريم

 /4المغة العربية

 /3المغة اإلنجميزية  /2الرياضيات
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* املواد االختوارية
 /1فيزياء

 /4كيمياء  /3أحياء

 /6التاريخ

 /2الدراسات اإلسالمية

 /7العموم اليندسية

 /9العموم العسكرية  /11العموم األسرية

/5الجغرافيا

 /8عموم الحاسوب
 /11الفنون

بقية المواد التي تدرس تعتبر مواد إضافية ولذلك تعتبر مجموع المواد التي تطبق فييا
الالئحة(  )15مادة .

انُقم واملهحق وانفصم يٍ انذساصخ
 /40ششوط انُقم

 /1ينقل الطالب لمصف األعمى إذا نجح في أكثر من  %51من المواد األساسية عمى أن
تكون المغة العربية من بينيا ونجح في أكثر من  % 51من المواد االختيارية
 /4يجمس الطالب المتحان الدور الثاني لممواد التي رسب فييا أو التي تغيب عنيا بعذر
مقبول
 /3ينقل طالب الدور الثاني لمصف األعمى إذا نجح في أكثر من  %51من مواد
المجموعة األساسية شريطة أن تكون المغة العربية من بينيا ونجح في أكثر من  %51من
المواد االختيارية ( الرجوع لمنجاح في المواد لمدور األول  +الدور الثاني معاً )

* اإلعبدح

 -1تمنح فرصة اإلعادة لطالب الصف األول والثاني إذا -:
أ /لم يتمكن من أداء االمتحان النيائي وامتحان الممحق بعذر مقبول أو بأورنيك مرضي

ب /لم يجتاز امتحانات الممحق حسب نظام المواد المؤىمة لمنقل من فصل أدنى لمفصل األعمى

 -4يمنح الطالب فرصة إعادة بالصف الثالث إذا لم يتمكن من الجموس المتحان الشيادة
بعذر مقبول أو بأورنيك مرضي بعد موافقة مدير المرحمة الثانوية بالمحمية

* انفصم يٍ املذسصخ

* َىصً ثفصم انطبنت يٍ املذسصخ إرا

 /1رسب في ثالث مواد أساسية و أكثر من  % 51في المواد االختيارية
 /4تغيب عن امتحان الممحق بدون عذر مقبول
/3استوفى فرصة سابقة لإلعادة عمى أال يعطى الطالب أكثر من فرصة واحدة لإلعادة
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* رضهى ايزحبَبد املالحق

أ /تسميم امتحانات المالحق مع اإلجابات النموذجية إلي مدير المدرسة قبل نياية العام
الدراسي
ب /يعقد امتحان المالحق في األسبوع األول من شير أبريل وفق تاريخ موحد من رئاسة
الو ازرة

انفصم انضبدس

/43إداسح املذسصخ

إن المدرسة مسؤولة عن تنمية الطالب تربوياً وعممياً وروحياً وجسدياً واجتماعياً وعمييا

أن تسعى لربط أولياء األمور بيا  .ومن ىذا المنطمق فإن مسؤولية المدرسة ىي

مسؤولية تضامنية بين مدير المدرسة والمعممين واألسرة .

واججبد واخزصبصبد املذَش

 1/43التخطيط والتنظيم واإلشراف عمى ما تصدره الو ازرة من أىداف عممية وتربوية

 /4تقديم القدوة الحسنة بحسبانو المعمم والرائد والمرشد الموجو في سموكو ومظيره
والتعاون مع زمالئو المعممين .
 /3اإلشراف العام وتوجيو سياسة المدرسة ورئاسة اجتماعات ىيئة التدريس واجتماعات
رؤساء الشعب والفصول ومتابعة تنفيذ ق ارراتيا .
 /2إرشاد المعممين ومراقبتيم وخاصة حديثي التجربة وغير المدربين منيم واإلشراف
عمى حصص المعاينة الالزمة لذلك .
 /5المساعدة في التدريس ما أمكن ذلك .
 /6إعداد الميزانية وتنفيذىا واإلشراف عمى النثرية والداخميات الحكومية أو الشعبية
بالتضامن مع وكيل المدرسة والمجنة المالية بالمدرسة .
 /7حفظ المستندات في كل ما يتعمق بجمع المال وأوجو صرفو .
 /8اإلعداد المتحان الشيادة الثانوية
 /9االتصال الخارجي بالو ازرة ومكتب التعميم والجيات األخرى في منطقة مدرستو لتوفير
األدوات المدرسية في الوقت المناسب والمساىمة في تطوير المجتمع وربط المدرسة
بالبيئة المحمية .
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 / 11إعداد التقارير السنوية المدرسية وتقارير األداء السنوية عن المعممين من مواقع
مالحظاتو عنيم بالدقة واألمانة والتنسيق مع رئيس الشعبة والموجو الفني .
 /11تولي أعباء مقرر المجمس التربوي
 /14اإلشراف عمى مساكن المدرسة وتوزيعيا وفق أسس التخصيص ومراقبة مباني
المدرسة وصيانتيا والتعاون مع لجنة يشكميا ليذا الغرض
 /13تذليل الصعوبات التي تواجو المعممين والطالب والعمال بالمدرسة والتأكد من سير
النشاطات المدرسية واالنضباط في جميع األعمال المتعمقة بالعممية التربوية
 / 12اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكشف الطبي عمى طالب المدرسة ومتابعة عالج
المرضى منيم
 /15عقد االجتماعات الدورية لمناقشة أىم المشاكل والقضايا .
 /16اتخاذ التدابير الالزمة لمنع التدخين واألكل والشرب واستخدام اليواتف داخل
حجرات الدراسة واالمتحانات وتوضيح ذلك ألسرة المدرسة .
 /17اإللمام بما يحدث من تغير في المناىج المدرسية واخطار رؤساء الشعب
 /18متابعة دفتر الزيارات الفنية واإلدارية وانفاذىا حسب التوجييات إضافة لدفتر الدوام
اليومي
 / 19مخاطبة إدارة المرحمة بالمحمية لتحويل آخر صرفيات المعممين الذين تم نقميم
واضافة آخر صرفيات المعممين المنقولين لمكشف الخاص بمرتبات المدرسة .
 /41إعداد جدول المعممين المناوبين خالل العطمة الصيفية .
 /41استخراج شيادات النقل أو القيد ورفعيا العتمادىا بواسطة إدارة التعميم
 /44االحتفاظ بعناوين المعممين خالل العطمة الصيفية وارسال نسخة منيا إلدارة التعميم
بالمحمية

 /42اجلشد انضُىٌ وَشًم

أ /حصر أصول المدرسة وأدواتيا

ب /توجيو كل معمم حسب مسئوليتو بإعداد كشف بالعيدة التي في ذمتو
ج /بيان بأرصدة األموال التي جمعيا بالعون الذاتي والجيد الشعبي وأوجو الصرف
د /يكون الجرد بواسطة لجنة من المعممين والعمال .
ىـ /تنظيم كشوفات الجرد في كشف موحد وارسال نسخة منو إلدارة التعميم بالمحمية
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 /45إعذاد انزقشَش انضُىٌ وَشًم

أ /إحصائية الطالب وحالة قيدىم
ب /كشف قوة المدرسة

ج /سير الدراسة خالل العام وتنفيذ المقررات والمستوى العام لألداء
د /السموك التربوي خالل العام
ىـ /إنجازات المجمس التربوي
و /المناشط التربوية والجمعيات المدرسية وانجازاتيا
ز /حالة المباني والحدائق والتشجير
ح /الصحة المدرسية
ط /موقف مخزن الكتب واألدوات
ل /العمل الفني واإلداري
* إرسال صورة من كافة التقارير أعاله إلي رئاسة المحمية والو ازرة بعد انتياء العام
الدراسي مباشرة .

 /46واججبد انىكُم

يكون الوكيل مسئوالً بالتضامن مع مدير المدرسة عن إدارة المدرسة وتنظيم شئونيا وينوب

عنو في حالة غيابو في تنفيذ مسئولياتو اإلدارية والتربوية

وتتمثل واجبات واختصاصات الوكول يف -:
 -1/46المشاركة في التدريس حسب النصاب المقرر
 -4اإلشراف المباشر عمى أنشطة الطالب الصباحية والمسائية
 -3مراقبة مواعيد الدروس والحضور والغياب وأخذ التمام ثالث مرات في اليوم في
الحصة األولى وبعد كل من الفسحتين الكبيرة والصغيرة ومراجعة سجل الحضور
والغياب اليومي وفي نياية كل أسبوع .
 -2اإلشراف العام عمى العمال ومراقبة أدائيم
 -5مراقبة النشاط الصحفي بالمدرسة
 -6وضع جدول الحصص بالتشاور مع رؤساء الشعب ومتابعة تنفيذه
 -7اإلشراف عمى تدريب المعممين الجدد بالمدرسة
 -8االشتراك في وضع الميزانية
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 -9تسجيل عناوين المعممين ومحل سكنيم في بداية العام الدراسي وفي العطمة الصيفية
وارسال نسخة منيا إلي مكتب التعميم .
 -11اإلشراف عمى االمتحانات واعالن نتائجيا بالتعاون مع لجان النظام والمراقبة
والمشاركة مع مدير المدرسة في اإلعداد المتحانات الشيادة الثانوية
 -11إعداد قوائم بأسماء الطالب في كل صف بالتعاون مع مشرفي الفصول
 -14اإلشراف عمى سجل العيادة اليومية
 -13تنظيم إعداد اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالمدرسة
 -12مراقبة سير البوفيو ونظافتو وتوفير االحتياجات الالزمة لو وما يقدمو من وجبات
صحية
 -15مراقبة النظافة بالمدرسة والمحافظة عمى أثاثاتيا وكتبيا .
 -16ضبط حركة الوارد والصرف بمخزن المدرسة من األدوات والكتب المدرسية
 -17مراقبة سير الحصص بالفصول المختمفة بالتعاون مع المشرف اليومي وحضور
المعممين وغيابيم .
 / 18تدبير من يمأل الحصة الشاغرة بالتشاور مع رئيس الشعبة المعنية عند غياب أحد
المعممين .
 -19تولى أعباء المقرر الجتماعات ىيئة التدريس ويعمل عمى متابعة وتنفيذ ق ارراتيا
 -41اإلشراف والمتابعة لتنفيذ خطة المقررات الدراسية
 -41متابعة تنفيذ جدول اإلشراف اليومي وتحميل ما يرد في تقريره
 -44متابعة تحضير المعممين وتصحيح كراسات الطالب

 /47واججبد سئُش انشعجخ

* ركىٌ نشئُش انشعجخ انىاججبد اِرُخ

 1/47اإلشراف العام عمى الشعبة

 /4المشاركة في التدريس حسب النصاب المقرر
 /3اإلشراف التام عمى تنفيذ المنيج في شعبتو
 /2مراقبة ومتابعة التحضير والتصحيح لجميع أفراد شعبتو ولفت نظرىم عند أي تقصير
منيم ورفع األمر لمدير المدرسة أسبوعياًَ .
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 /5توجيو معممي الشعبة وارشادىم وخاصة الجدد منيم
 /6عقد اجتماعات دورية لمتابعة األداء وسير المقررات
 /7إعداد الطمبات السنوية الخاصة بشعبتو كالكتب واألدوات المدرسية وغيرىا .
 /8اإلشراف عمى نشاط الجمعية المدرسية الخاصة بشعبتو
 /9اإلشراف واالشتراك في وضع االمتحانات وتصحيحيا .
 /11اإلشراف عمى دورات التدريب والورش وصيانة المعدات والمعامل
 / 11اإلشراف عمى كتب الشعبة في توزيعيا وجمعيا وعميو االحتفاظ بسجل يوضح
الكتب واألدوات التي في عيدتو وعيدة الطالب
 /14إصدار شيادات خمو الطرف باستالم الكتب واألدوات المدرسية .
 /14االحتفاظ بنسخ من أوراق أسئمة االمتحانات الداخمية وامتحانات الشيادة الثانوية
 /13االحتفاظ بقوائم توضح درجات جميع الطالب في االمتحانات الداخمية لشعبتو
 / 12توزيع الحصص عمى معممي شعبتو وملء الشاغرة منيا عند غياب أي من
المعممين واخطار وكيل المدرسة بذلك .
 /15إبداء الرأي لممدير توطئة إلعداد التقارير السنوية الخاصة بجميع أفراد شعبتو من
واقع متابعتو ألدائيم .

 /48واججبد يششف انفصم

تعتبر إدارة الفصل ميمة لمغاية إذ ىي وحدة ليا صمة بالوحدات األخرى التي تدير
المدرسة وتحتاج إلي ميارة قيادية تراعى الفروق بين الطالب في التحصيل واالنضباط
واالىتمام والبد من انسجام ىذه الوحدة مع والوحدات األخرى .

*واججبد املششف

 1/48متابعة المستوى األكاديمي لمفصل والمواظبة والسموك العام أثناء اليوم الدراسي

 /4تخصيص دفتر لمحضور والغياب
 /3االحتفاظ بالسجل الذي يحوي أسماء الطالب ومالحظاتو عنيم وعناوينيم وعناوين
أولياء أمورىم وأرقام تمفوناتيم
 / 2االتصال بآباء الطالب إن دعا األمر لمتشاور معيم بشأن سموك أبنائيم أو تدني
مستواىم األكاديمي .
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 /5مراقبة انتظام الطالب من حيث الزى المدرسي وحسن المظير
 /6استخراج النتائج الفردية والنتيجة العامة لفصمو بعد كل امتحان
 /7مراقبة مستوى النظافة والترتيب العام لمفصل والمحافظة عمى الكتب المدرسية
واألدوات واألثاثات الخاصة بفصمو وصيانتو .
 /8كتابة التقارير عن المستوى األكاديمي والسموك العام عن كل طالب بالفصل
 /9وضع جدول الحصص والمناشط األخرى في لوحة داخل الفصل
 /11تحرير األرانيك المرضية وارسال المرضى من طالب الفصل لمعالج
 /11متابعة مشاركة طالب فصمو في النشاط المدرسي
 /14متابعة تصحيح كراسات الطالب لكل المواد .

 /49واججبد املعهى

 1/49ضبط الصف وتعميم طالبو وتصحيح واجباتيم

 /4تمتد مسئولية المعمم إلي تحقيق كل الخبرات التي تؤكد نمو الطالب نمواً سميماً في كافة
النواحي .

 / 3أن يكون قدوة حسنة لمطالب وأن يراعى في تصرفاتو ومظيره ما يتفق مع البيئة التي
يعيش فييا وأن ال يظير أمام الطالب بمظير يستوجب انتقاده داخل المدرسة أو خارجيا

 /2أن ينمى قدراتو المينية وأن يطمع بصورة مستمرة عمى ما يجد في مجال مادتو من
أساليب تربوية حديثة .
 /5أن ييتم بواجبو ويراعى مواقيت الدراسة ويحضر لممدرسة مبك اًر قبل نصف ساعة
عمى األقل من بدء اليوم الدراسي ويبادر إلي دخول الفصل مع بداية الحصة مباشرة وأن

ال يغادر الفصل إال بعد انتياء الحصة .
 /6أن يعد درسو في كراسة التحضير بجميع عناصره ويحمميا معو إلي الفصل
لالستفادة منيا أثناء الحصة مع وسائل التعميم واإليضاح المختمفة وأن يقدم تمك الكراسة
لرئيس الشعبة في نياية كل أسبوع لمناقشتو فييا وتقديميا لمموجو الفني عند زيارة
المدرسة .
 /7أن يحسن معاممة طالبو ويعطف عمييم عطفاً مقروناً بالحزم والمحبة والعدالة

والمساواة
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 /8أن يؤدي النصاب المقرر عميو من الحصص والبقاء في المدرسة طول اليوم
الدراسي وعدم مغادرتيا إال بإذن من المدير
 /9أن يتقبل بصدر رحب ما يعيد إليو بو المدير أو الوكيل أو رئيس الشعبة كأداء
حصة شاغرة في وقتيا أو أي عمل مدرسي آخر .
 /11أن ال ينشغل أثناء الحصة بما ال عالقة لو بالدرس
 /11أن ال يمجأ إلي تأديب الطالب بأنواع العقاب المحظور .
 /14أن يسيم في إرشاد الطالب وتوجيييم فيما يخص أعمال النشاط المدرسي
 /13أن يقوم بأعمال المراقبة العامة داخل المدرسة بالتناوب مع زمالئو .
 /12أن ال يكمف الطالب بأداء أعمال ال عالقة ليا بواجباتيم المدرسية .
 /15أن تكون عالقتو مع زمالئو عالقة مودة واحترام وأن يتعاون ويتجاوب مع إدارة
المدرسة في تحقيق رسالتيا التربوية .

 /16أن يبذل أقصى جيده إلكمال المقررات في مواعيدىا ممتزماً بمواقف دروسو الشيرية

 /17أن ييتم بمتابعة وتصحيح عمل الطالب التحريري بعناية ودقة في الوقت المحدد
 / 18أن يعود طالبو المحافظة عمى أدواتيم وكراساتيم وكتبيم وأن تظل في مظير
جميل ومقبول خالل العام الدراسي وأن يتفقدىا من وقت إلي آخر .

 /19أن ييتم بالوسائل التعميمية المعينة والمساعدة عمى توضيح الدروس التي يقدميا إلي طالبو

 /41أن يتحاشى الجموس أثناء الدرس .

 /31املششف انُىيٍ

يكون لممدرسة مشرف مناوب يحدده المدير من بين معممي المدرسة تبدأ مسئولياتو مع
بداية اليوم الدراسي وتنتيي بانتياء اليوم الدراسي أو المذاكرة ليقوم باآلتي -:
 1/31مراقبة وصول الطالب لممدرسة وخروجيم منيا
 /4مراقبة سير الدراسة وانتظام الطالب في فصوليم
 /3شغل الحصص الشاغرة بالتشاور مع رؤساء الشعب ووكيل المدرسة .
 /2مراقبة بوفيو المدرسة والوجبة التي تقدم
 /5حضور النشاط الرياضي والثقافي في األمسيات
 /6مراقبة المذاكرة وانتظاميا وتسجيل الغياب في سجل معين لذلك الغرض
 /7إعداد تقرير مفصل عن جميع األنشطة في كراسة معدة لذلك الغرض مبدياً الرأي
واالقتراحات المفيدة لتحسين األداء المدرسي .
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 /30واججبد املعهى املُبوة

يعيد المدير إلي المعممين بالعمل في العطمة الصيفية وفق جدول محدد وافادة إدارة
التعميم بالوالية بذلك -:

* َقىو املعهى املُبوة ثأداء انىاججبد اِرُخ

 1/31مراقبة المدرسة والمشاريع المقاومة بيا .

 /4مراقبة جدول تنفيذ إجازات العاممين بالمدرسة
 /3استالم المكاتبات والرد عمييا
 /2اإلجابة عمى استفسارات اآلباء والمواطنين

 /5تسميم نتيجة الشيادة الثانوية فور إعالنيا لمطالب حسب الضوابط الموضوعة لذلك

 /34واججبد أيني املذسصخ ( احملبصت )

يكون أمين المدرسة ىو المسئول عن النواحي الحسابية لدى المدير ويجب عميو

االلتزام باآلتي -:

 -1/34تقديم النصح لممدير في النواحي المالية
 -4إعداد كشوفات المرتبات في مواعيدىا
 -3المشاركة في إعداد ميزانية المدرسة

 -2المحافظة عمى المستندات المالية بخزينة المدرسة  .وحفظ كل المنشورات المالية
والحسابية ومتابعة كل ما يجد من قوانين مالية وحسابية .

 -5االحتفاظ بأموال المدرسة وتوريدىا وفقاً لمنظم المالية والحسابية لمدولة

 /33انزضهُى وانزضهى

 ) 1/33يطمب المدير من كل المعممين المنقولين  ،حسب مسئولياتو اإلضافية كأمانة المخزن
وغيرىا وأن يقدم كشفاً يحوي العيدة التي طرفو

 )4يتم جمع الكشوفات المعدة في كشف موحد ويرسل المدير صورة منو إلي جيات االختصاص

 )3يشكل المدير لجنة رباعية أو خماسية من المعممين والعمال بالمدرسة لتقوم بمراجعة الجرد
الشامل الموحد لألثاثات واألدوات والمعدات وترفع المجنة تقري اًر بأعماليا مميو اًر بتوقيع أعضاء
المجنة وبحضور المستمم والمسمم والشيود

 )2ترسل صور من تقرير التسميم والتسمم إلي الجيات اآلتية -:
أ /مدير التعميم بالمحمية

ب /المشرف التربوي

ج /المدير المنقول ( المسمم )
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 )5تدخل ضمن عممية التسميم والتسمم كل المبالغ المودعة بخزينة المدرسة ومبالغ العون
الذاتي والجيد الشعبي إن وجدت

 )6إذا لم يصل المدير الجديد لتسمم موقعة فيتم تسميم العيد لوكيل المدرسة بعد
الحصول عمى موافقة إدارة التعميم ليقوم بتسميميا بدوره لممدير الجديد عند وصولو
 )7إذا رفض المدير المنقول إجراء عممية التسميم وغادر المدرسة دون ذلك فيجب عمى
المدير الجديد تبميغ إدارة التعميم فو اًر  ،لتكون لجنة من المعممين لجرد العيدة كاممة وفي
حالة عدم وصول المدير الجديد يقوم وكيل المدرسة باإلجراءات كافة

 )8تقوم إدارة التعميم بمراجعة كشوفات التسميم والتسمم ومقارنتيا بآخر كشوفات تسميم
بيذه المدرسة لمتأكد من صحتيا ومدى مطابقتيا لمعيد السابقة مع ضرورة إخطار إدارة
المدرسة بمالحظتيا عمى ذلك .

انفــصـم انضبثع

 /32اجملهش انرتثىٌ
* أهذاف اجملهش

عمى المجمس السعي لتحقيق ما يمي -:
 /1ربط المدرسة بالمجتمع

 /4السعي لتحقيق أىداف التعميم العام وتحقيق أىداف المرحمة الثانوية
 /3المساىمة في تييئة البيئة المدرسية  ،بما يحقق استقرار المعمم والطالب
 /2السعي لحل أي مشكمة بين اآلباء وادارة المدرسة
 /5استقطاب الدعم

* ركىٍَ اجملهش انرتثىٌ

 ) 1عمى مدير المدرسة تكوين مجمس تربوي من آباء الطالب والمعممين عمى أن يتم
ذلك تحت إشراف مدير المنطقة التعميمية
 )4يتكون المجمس من عدد مناسب من األعضاء ( عمى أن يت اروح ما بين " 45 – 15
" ويكون مدير المدرسة مقر اًر ليم )

 )3يختار المجمس من بين أعضائو رئيساً

 )2يجوز أن يشمل المجمس أعضاء من فعاليات المجتمع غير اآلباء والمعممين
 )5مدة المجمس سنتان
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* ضىاثظ اجملهش انرتثىٌ

 )1عمى المجمس التربوي أن ال يتدخل في العمل الفني والتربوي واألكاديمي ولو
اإلشراف التنظيمي في إطار الخدمات والمباني واألثاثات
 )4يعمل المجمس تحت إشراف إدارة التعميم بالمحمية .
 )3يجوز لمدير المرحمة حل المجمس في األحول اآلتية -:
أ /مخالفتو ألحكام القانون والموائح التربوية
ب /تدخمو في األعمال الفنية أو األكاديمية لممدرسة

* اخزصبصبد اجملهش انرتثىٌ

 /1إقرار المساىمة الشعبية عمى الطالب وفق اإلمكانات المتاحة
 /4مناقشة واجازة الميزانية المقترحة من قبل مدير المدرسة
 /3إجازة الحساب الختامي لممدرسة في نياية العام الدراسي

انفصم انثبيٍ

املُبشظ انرتثىَخ

/35جمبالد املُبشظ انرتثىَخ

 1/35النشاط المدرسي يعد جزء أساسي في العممية التربوية  ،ألنو يتيح الفرصة لمطالب

إلبراز مواىبيم وقدراتيم إضافة لذلك إكسابيم مزيد من الخبرات والتجارب

وجيب قوام مجعوات

أ /جمعية القرآن الكريم

النشاط الرتبوي اآلتوة -:

ب /جمعية التربية الدينية

ث /جمعية التاريخ والدراسات االجتماعية
ح /جمعية الرياضيات

ت /جمعية الثقافة

ج /جمعية العموم

خ /جمعية الفالحة والتغذية د /جمعية البيئة المدرسية

ذ /جمعية الفنون والتصوير ر /الجمعية التعاونية

ز /جمعية التدريب العسكري

س /جمعية التربية الرياضية ش /جمعية المسرح المدرسي
ص /جمعية الصحافة المدرسية ض /جمعية االقتصاد المنزلي
ط /أي جمعيات أخرى يتفق عمييا بين إدارة المدرسة واتحاد الطالب
 )4تعين إدارة المدرسة مشرفاً عمى كل جمعية ويكون مسئوالً عن نشاطيا وتطويرىا أمام
إدارة المدرسة  ،ويجب عميو أن يوجو الجمعية توجيياً تربوياً وتعاونو في ذلك
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لجنة ينتخبيا الطالب أعضاء الجمعية وتكون من خمسة أعضاء ويدار ىذا النشاط
بواسطة مجمس النشاط الطالبي الذي يرأسو مدير المدرسة .

* إصذاس انصحف املذسصُخ
( )1يسمح فقط لمجيات اآلتية بإصدار الصحف وىي -:
أ /الجمعيات المدرسية  ،تحت إشراف المعممين المشرفين عمى الجمعيات
ب /الفصول تحت إشراف مشرفي الفصول
ج /المجنة التنفيذية لالتحاد وتكون المجنة التنفيذية لالتحاد مسئولة أمام إدارة المدرسة
عن كل ما ينشر في الصحف التي يصدرىا االتحاد
( )4ال يجوز لغير الجيات المذكورة أعاله إصدار الصحف المدرسية

*أهذاف انصحبفخ املذسصُخ
 /1تدريب الطالب عمى الكتابة وابداء الرأي
 /4تشجيع الطالب عمى االطالع والتعبير البناء
 /3تعويد الطالب عمى تقبل الرأي األخر والحوار اليادف في حدود الذوق واألدب
وااللتزام بالقوانين .

*انشحالد املذسصُخ
تقوم إدارة املدردة بتشجوع الرحالت املدردوة اهلادفة يف إطار النظم اآلتوة

-:

 /1التأكد من التحضير الكافي لمرحمة بواسطة الطالب قبل القيام بيا لتعويد الطالب
عمى التخطيط لكل ما يمارسونو من نشاط
 /4يتولى اإلشراف عمى الرحمة والتحضير اثنان من المعممين تحددىما ىيئة التدريس
 /3تقوم إدارة المدرسة بإخطار إدارة التعميم بالمرحمة قبل القيام بالرحمة
 /2يجب عمى إدارة المدرسة الحصول عمى موافقة أولياء األمور
 / 5في حالة الرحالت خارج القطر يجب الحصول عمى تصديق مكتوب من سمطات
التعميم بالوالية
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/36االحتبد املذسصٍ

 )1(/36يعمل االتحاد المدرسي باعتباره جياز تربوي وفق الموائح والنظم المدرسية
( )4تعين إدارة المدرسة أحد المعممين ليكون مستشا اًر لالتحاد تكون ميمتو التنسيق بين
اإلدارة واالتحاد ومساعدة االتحاد في مزاولة أعمالو

( )3يجوز لالتحاد االنضمام إلي اتحاد طالب ثانويات الوالية

* أهذاف االحتبد املذسصٍ

 /1خمق جو من الثقة والترابط بين إدارة المدرسة والمعممين والطالب
 /4تييئة الطالب لممارسة نشاطيم األكاديمي والثقافي واالجتماعي والرياضي بالتعاون
مع إدارة المدرسة .
 /3تنسيق المناشط الطالبية المختمفة لتفجير الطاقة الكامنة فييم وابراز مواىبيم
 /2إشراك الطالب في إدارة شئونيم بطريقة عممية سميمة مبنية عمى االعتماد عمى
النفس والشعور بالمسئولية وحب العمل وتنمية الشخصية السوية .
 /5المساعدة في نشر الثقافة والوعي بين المواطنين بالتعاون مع المنظمات الثقافية
والتربوية والعممية ذات األىداف المماثمة .
 /6توطيد العالقات مع الطالب في الجمعيات واالتحادات في المدارس األخرى
 /7االشتراك الفعمي في أنشطة الدورات المدرسية والثقافية والرياضية

*عضىَخ االحتبد وجمهضه

( )1تكون عضوية االتحاد مكفولة لكل طالب نظامي

( )4ينتخب الطالب مجمساً يسمى ( مجمس االتحاد ) عن طريق االقتراع السري الحر

المباشر .

( ) 3تدار شئون االتحاد وفق أحكام الدستور الذي تجيزه أغمبية الطالب ويجب عمى كل
طالب تنفيذ ق اررات مجمس االتحاد وصون سمعتو بإتباع السموك الحميد داخل المدرسة
وخارجيا .
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*أجهزح االحتبد

( )1تتكون أجيزة االتحاد من الجمعية العمومية ومجمس االتحاد والمجنة التنفيذية
( )4تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء االتحاد ( الطالب النظاميين ) وىي
السمطة العميا لالتحاد وتمارس سمطاتيا عبر اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر
من نصف األعضاء وتتولى توجيو مجمس االتحاد لتنفيذ ق ارراتو ورعاية مشاريعو .
( ) 3يجوز لمجمعية العمومية سحب الثقة من مجمس االتحاد بقرار تتخذه أغمبية ثمثي
األعضاء .

*جمهش االحتبد

( ) 1يتكون مجمس االتحاد من ممثمي فصول المدرسة المختمفة عمى أن يمثل كل فصل
بعضوية اثنين يتم اختيارىما عن طريق االقتراع السري الحر المباشر
( )4يحل مجمس االتحاد تمقائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضائو
( )3يقوم مجمس االتحاد بمتابعة المجنة التنفيذية ومحاسبتيا

( )2ينتخب مجمس االتحاد في أول اجتماع لو المجنة التنفيذية من بين أعضائو
( )5ينتخب مجمس االتحاد في ميعاد ال يتجاوز  25يوماً من فتح المدرسة

( )6تشرف المجنة التنفيذية السابقة لالتحاد عمى االنتخابات بمساعدة مستشار االتحاد
ومشرفي الفصول .

*انهجُخ انزُفُزَخ

( )1يتم انتخاب المجنة التنفيذية من أعضاء المجمس بطريقة االقتراع السري الحر المباشر

( )4تتكون المجنة التنفيذية من عدد ال يتجاوز أثني عشر وال يقل عن ستة أعضاء
( )3تتكون المجنة التنفيذية من المناصب اآلتية -:
ج /أمين المال

أ /رئيس االتحاد

ب /األمين العام

د /أمين الشئون الثقافية

ىـ /أمين الشئون الرياضية ح /أمين الشئون االجتماعية

خ /أمين الشئون الخارجية ع /أعضاء آخرين وفق أحكام الدستور
( )2تكون المجنة التنفيذية مسئولة عن تنفيذ برنامج مجمس االتحاد السنوي
( )5إذا خال مقعد من مقاعد المجنة التنفيذية يمأل من االحتياطي أو باالنتخاب من بين
أعضاء المجمس .
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( )6في حالة استقالة نصف أعضاء المجنة التنفيذية أو خمو نصف مقاعدىا تفقد
المجنة شرعيتيا وينتخب المجمس لجنة تنفيذية جديدة خالل أسبوعين
( )7تقدم المجنة التنفيذية في نياية دورة االتحاد بنياية العام الدراسي أمام الجمعية
العمومية خطاباً متضمناً كل األنشطة التي تم إنجازىا ومدى تحقيقيا ألىداف االتحاد

فضالً عن الموقف المالي والحسابي الختامي .

*يصبدس انزًىَم نالحتبد

أ /اشتراكات األعضاء التي يقررىا المجمس
ب /مساىمة اتحاد المعممين

ج /أي عائد من أنشطة الطالب التي يشرف عمييا االتحاد
د /أي مصادر أخرى مشروعة
( )4يتم صرف األموال كما يمي -:
أ /يتم الصرف من أموال االتحاد عمى أنشطتو وفق ق اررات المجنة التنفيذية
ب /يجب عمى أمين المال حفظ حسابات االتحاد بصورة منظمة
ج /تقوم المجنة التنفيذية بعرض الحساب الختامي ضمن خطاب الدورة وتتم مراجعتو
بواسطة إدارة المدرسة

د /تعرض ميزانية االتحاد عمى مجمس االتحاد لمناقشتيا واقرارىا عند بداية عمل االتحاد
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