وزارةاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻄﺿﺎﺈ الﺎﺳﻂﻐﻃ لﻂﺊﻈات بأبﻋا
Abha Education Office For Girls

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﯿﺮ

ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺄﺑﻬﺎ  /ﻗﺴﻢ اﻟﻘﯿﺎدة اﳌﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﳌﺪﯾﺮ/ة اﳌﺪرﺳﺔ 1443هـ
اﻷدﻟﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮزارﯾﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ) رواﺑﻂ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ (
1

2

الئحة الخدمة

الالئحة التنفيذية

المدنية للموارد

للخدمةالمدنية

البشرية

النسخة التفاعلية

8
اإلجرائي األصدار

اإلصدار الثالث

والمواظبة

الثالث

للمرحلة االبتدائية

15

16

دليل التعليم
المقررات

22

11
قواعد السلوك
والمواظبة للمرحلة

والتسجيل في

المتوسطة والثانوية

التعليم العام

الدليل المدرسي
للنماذج التشغيلية
١٤٤٣

18

تنظيم مدارس

آلية الحضور

تحفيظ القرأن

والغياب نظام

الكريم

المقررات

30

13

دليل نظم

للكشف عن
الموهوبين 1422هـ

دليل الخطط
الدراسية
المطورة

والقواعد التنظيمية

االختبارات لعام

لالحئحة التقويم

1437هـ

1438هـ

20
دليل حوكمة وتنظيم
استخدام حسابات
شبكات التواصل
االصدار ( 1441 ) 1هـ

26
دليل تحرير
المراسالت
الكتابية

14
المذكرة التفسيرية

19

25

الدليل التنظيمي

واجراءات

خطوات التسجيل

االرشادي
الدليل ٕ
للمعلم الجديد
1442_1443

( أندية الحي )

12
دليل القبول

24

الدليل التنظيمي

29

على الذوق العام

مهنة التعليم

الوظيفي

في البرنامج الوطني

23

الدليل اإلجرائي
لقضايا شاغلي
الوظائف التعليمية
1430هـ

الئحة المحافظة

ميثاق أخالقيات

17

التعامل مع
منصة مدرستي

الثانوي لنظام

32

قواعد السلوك

6
مدونة السلوك

10

نماذج الدليل

للمدارس

4

نظام العمل
محدث

9

الدليل اإلجرائي

دليل الخطط
الدراسية
المطورة

3

5

7

21

الدليل التنظيمي
للعمل التطوعي
في الميدان التربوي
1438هـ

27
دليل تعريفي
مختصر -
مسارات المرحلة
الثانوية

28
ضوابط تكليف
شاغلي الوظائف
التعليمية

31

الصالحيات

33

صالحيات قائدي وقائدات المدارس االصدار الثاني
1437هـ

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة اإلصدار ( ) 1
1436ـ 1437هـ

34

دليل مدارس الطفولة المبكرة اإلصدار ( ) 1
1440ـ 1441هـ

الدليل االجرائي لتعليم الكبار االصدار ( ) 2
1439 / 1440هـ

36

دليل أدوات القياس والتقويم في التعليم اإللكتروني
اإلصدار ( 2020 ) 1م

دليل التعليم الثانوي ونظام المقررات االصدار ( ) 1

35

37

اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﮐﻮروﻧﺎ
العودة
للمدارس الدليل
اإلرشادي لقائد
المدرسة

1

2
الدليل التفاعلي
لمنصة مدرستي
2020

7
اضاءات ألسر
ذوي اإلعاقة في
التعليم عن بعد

الدليل
اإلسترشادي
مسابقة
مدرستي

3
الدليل
االرشادي لقائد
المدرسة

دليل استخدام
نظام مدرستي
قائد المدرسة

8

9
توزيع درجات
المواد الدراسية
عن بعد

5

4

الدليل اإلجرائي
لالرشاد الطالبي
اإلرشاد عن بعد
1422هـ

الدليل االرشادي

خطوات معالجة
منصة مدرستي

10

6
للعودة للمدارس في
ظل جائ حة كورونا

11
الدليل التفسيري
لتقويم الطالب عن
بعد نهاية الفصل
الدراسي (1422 )1هـ

12
دليل االستثناء من
لقاحات كوفيد

8
ملخص آلية
التعامل مع الحاالت
المشتبهة والمؤ كدة
داخل المدارس

وثيقة المخالفات االدارية لإلجراءات االحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد ـ 19

ﺟﻤﻊ واﺧﺮاج  /ﻣﺸﺮﻓﺔ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﯿﺔ

ﻣﺪﯾﺮة ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺄﺑﻬﺎ

إﯾﻤﺎن ﺑﻨﺖ اﺑﺮاهﯿﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪي

آﻣﻨﻪ ﺑﻨﺖ أﺣﻤﺪ ﺻﯿﺎم

