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كلمة مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم

األخوة واألخوات،

يسرني أن أضع بين أيديكم اإلصدار الجديد من دليل سياسات التعليم المدرسي للمدارس الحكومية 
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، والذي يضم أهم السياسات التي تنظم عمليات المدارس في إمارة 

أبوظبي.     

و في إطار سعي مجلس أبوظبي للتعليم لتنشئة متعلمين ذوي مستوى عالمي متمسكين بثقافتنا 
الوطنية وتراثنا العريق ومستعدين لمواجهة التحديات العالمية، اليمكن تحقيق ذلك إال من خالل نظام 

تعليمي يدعم المتعلمين والمبتكرين في المجتمع بصورة مستمرة.

إن هيئاتنا اإلدارية والتدريسية التربوية العاملة في مدارسنا هي الواجهة المشرقة لتحقيق األهداف 
المنشودة في رسالتنا والتي تحث على التوجه نحو نظام تعليم ذا مستوى عالمي حيث وضعت 
التنمية  أهداف  تحقيق  إطار  في  أولوياتها  رأس  على  التعليمية  المنظومة  تطوير  الحكيمة  قيادتنا 
على  قائم  إقتصاد  نحو  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  أبوظبي  إمارة  في  واالجتماعية  االقتصادية 
المعرفة. وتستهدف خطط االرتقاء بمستوى الجودة التعليمية تطوير المجتمع بحيث يصبح واثقاً في 
دوره المتنامي كمركز اقتصادي عالمي، ولترجمة هذه الرؤية إلى حقيقة وواقع فال بد من أن يكون 
للتعليم المتميز دوره الرئيسي والحيوي الذي ال غنى عنه، ولذلك يسعى مجلس أبوظبي للتعليم 
دولة  إقتصاد  تستهدف جعل  التي  للرؤية  وفقاً  التعليم  لتطوير  نموذج  وإعداد  وضع  أجل  جاهداً من 

اإلمارات العربية المتحدة مبني على المعرفة و أحد االقتصادات العالمية الهامة. 

ويتصدر عملية تطوير التعليم إعداد الطلبة كي يكونوا قادرين على التفكير المستقل مزودين بالمهارات 
المطلوبة للنجاح في تعليمهم العالي ومن ثم حياتهم المهنية في المستقبل، ولهذا الغرض فقد وضع 
المجلس سياسات قائمة على أحدث األبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التعليم من 
أجل توفير منظومة تعليمية متميزة وقادرة على تحقيق أهداف التطوير وإظهار قيم المجتمع األصيلة.       

يتضمن هذا الدليل السياسات الموضوعة لدعم القيادات المدرسية والمعلمين وغيرهم من العاملين 
بالمدارس، وكذلك دعم  التعليمية  الخدمات  أفضل  توفير  المعنية األخرى على  بالمدارس واألطراف 
العملية التعليمية لكافة الطلبة وفقاً لرؤية المجلس ورسالته والمبادئ التوجيهية للنموذج المدرسي 

الجديد.     

بالمجلس والمنصوص  المدرسي  التعليم  الصادرة عن قطاع  وال يخفى عليكم أن كافة السياسات 
عليها في دليل السياسات تعتبر إلزامية، وبالتالي يجب على جميع مديري المدارس والعاملين فيها 

التقيد بها، علماً بأن مديري المدارس كقياديين هم المسؤولون عن تطبيق هذه السياسات.    

إن هدفنا المشترك هو غرس حب العلم في نفوس وعقول الطلبة، ولذلك فإنه مطلوب منا – من 
خالل قيادتنا التربوية – أن نلتزم بتطبيق السياسات والعمل على تأهيل الطلبة كي يصبحوا مواطنين 
صالحين على المستويين المحلي والعالمي وأفراداً مستقلين ومثقفين ومتمسكين بالقيم األخالقية.          

ألبناء  األفضل  المستقبل  توفير  في  لنا  لدوركم كشركاء  القصوى  باألهمية  راسخاً  إيماناً  نؤمن  إننا 
اإلمارة، ويطيب لنا في هذا الصدد أن نشكركم على دعمكم وتعاونكم المتواصل معنا بما يصب في 
صالح الطلبة والعملية التعليمية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون معكم لتحقيق شعار “التعليم أوالً” 

هذا العام وعلى الدوام.        

د. أمل عبدهللا القبيسي 
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم
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المــقدمــة

سياسات  توفير  إلى  للتعليم  أبوظبي  لمجلس  التابعة  الحكومية  المدارس  سياسات  دليل  يهدف 
ذات  والمسائل  القضايا  أهم  بشأن  أبوظبي  إمارة  في  الحكومية  المدارس  لكافة  ومحددة  واضحة 
الصلة. ونذكر أن جميع السياسات الصادرة عن قطاع سياسات التعليم المدرسي هي إلزامية ويجب 

تنفيذها من قبل جميع مديري المدارس وموظفيهم.

 يتم تحديث النسخة اإللكترونية من هذا الدليل عندما تتم الموافقة على السياسات الجديدة، ومن
نسخة  أحدث  إلى  الوصول  الموظفين  لجميع  يمكن  فقط.  سنويا  الورقية  النسخة  تحديث  يتم   ثم 
التالي: الرابط  على  بالمجلس  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  زيارة  خالل  من  وذلك  الدليل  هذا   من 
السياسات  على  لإلطالع  وذلك   http://portal.adec.ac.ae/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx
المضافة أو المعدلة على مدار العام الدراسي، باإلضافة إلى المصادر  واإلرشادات المذكورة في هذه 

السياسات. 

للقيادة  الجوانب األكثر أهمية  لتوجيه  الواضحة  المبادئ  توفير مجموعة من  إلى  تهدف السياسات 
المدرسية وإدارتها من برنامجها التعليمي. وحيثما تدعو الحاجة، سوف تساعد  هذه السياسات من 
خالل برنامج التطوير المهني المدارس وجميع العاملين فيها على فهم كيفية تنفيذ فلسفة مجلس 

أبوظبي للتعليم في كل صف دراسي. 

إن نسخة العام 2014 من دليل السياسات هي استمرار التزام المجلس بتوفير الدعم الالزم للمدارس 
لمساعدتها على تطبيق السياسات، وفي هذا الصدد فإن المجلس سوف يصدر إرشادات مفصلة 

لمساعدة المدارس على تنفيذ الرؤية التي تتضمنها هذه السياسات.      

كما يرجى الرجوع إلى النسخة اإللكترونية أوالً بأول للتعرف على السياسات التي يتم إضافتها إلى 
الدليل على مدار العام الدراسي. 

بتنفيذ هذه  المكلفين  الموظفين  الرئيسية لهؤالء  المسؤوليات  تندرج تحت كل سياسة قائمة من 
المدارس   ومديري مجموعات   ، للتعليم  أبوظبي  إدارات مجلس  ذلك موظفي  بما في  السياسات، 

ومديري المدارس. يرجى الرجوع إلى هذه القائمة للتأكد من فهم المسؤوليات الخاصة بك.

لمزيد من المعلومات حول السياسات، أو للمالحظات أو لطلب مساعدة إضافية حول استخدام هذا 
الدليل، يرجى استخدام نموذج السياسة لالستفسار الموجود على الصفحة الرئيسية في الرابط 

المذكور آنفا.
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الرؤية والرسالة والقيم األساسية

الرؤية:

كامل  استغالل  نحو  الطلبة  جميع  يدفع  عالمي،  مستوى  ذي  تعليمي  نظام  توفير   - أوالً  التعليم 
إمكاناتهم وقدراتهم بما يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي.

الرسالة:

تخريج طلبة ذوي مستوى عالمي، يمتلكون وعياً ثقافياً وتراثياً راسخاً، ومؤهلين لمواجهة التحديات 
العالمية.

القيم األساسية:

استمرارية  يضمن  بما  وضعها  يتم  التي  والمبادئ  القواعد  بمثابة  للمجلس  األساسية  القيم  تعتبر 
االرتقاء بمستويات األداء.

: التأكيد على قيمة التعاون والعمل بالتنسيق مع اآلخرين.	  العمل الجماعي 
: االلتزام باألفعال الصائبة مهما كانت الظروف. 	  النزاهة   
: التعامل مع اآلخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق واألمانة. 	  الشفافية  
: احترام األبناء والزمالء وأولياء األمور والمجتمع. 	  االحترام   
: تحمُّل الفرد للمسؤولية عمَّا يقوم به من أفعال. 	  المسئولية  
: االهتمام باآلخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم.	  الحرص والرعاية 





المبادئ التوجيهية للنموذج المدرسي الجديد
 

لقد استحدث مجلس أبوظبي للتعليم أسلوباً جديداً في إدارة العملية التعليمية برمتها، وهو النموذج 
المدرسي الجديد، وهذه المبادرة الهامة هي التي يتم من خاللها إدارة مختلف عمليات المدارس 
الحكومية في إمارة أبوظبي، ووفقاً للخطة االستراتيجية لقطاع سياسات التعليم المدرسي بالمجلس 
الصف  حتى  الروضة  من  الصفوف  على   2010 سبتمبر  في  الجديد  المدرسي  النموذج  إطالق  تم 
الثالث، ومن ثم تم التوسع في تطبيقه ليشمل الصف الرابع في عام 2011 والصف الخامس في 
عام 2012 والصف السادس في عام 2013 و الصف السابع في عام 2014، ومن المقرر  استكمال  

تطبيقه على طلبة الحلقة الثانية مع إمكانية إضافة صف كل سنة على التوالي. 

يستهدف النموذج المدرسي الجديد دعم تعلم كافة الطلبة وإثراء تجربتهم التعليمية، حيث يرمي 
إلى االرتقاء بمستوى المخرجات التعليمية بما يتماشى مع المعايير العالمية وبما يؤدي إلى تحقيق 

أهداف رؤية أبوظبي االقتصادية 2030.

يقوم النموذج الجديد على التعليم المتمحور حول الطالب من خالل اتباع أساليب التعلم النشط في 
بيئة تعليمية جذابة ومدعومة من المدارس وأولياء األمور والمجتمع المحلي، وهو يستهدف تطوير 
الجماعي  والعمل  واالبتكار  المشكالت  وحل  اإلبداعي  والتفكير  والحساب  والكتابة  القراءة  مهارات 

والتواصل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية لدى الطلبة. 

معكم وبكم نخوض هذه الرحلة المشوقة نحو إعداد وتأهيل الطلبة ليصبحوا قادة المستقبل.  





2000

20
00

القسم 2000 
اإلدارة العامة للمدارس





سياسة )2110( إعداد ووضع التقويم المدرسي

الهدف:

تحدد هذه السياسة دور مجلس أبوظبي للتعليم في إعداد ووضع التقويم المدرسي السنوي.

بيان السياسة:

1. يتمثل هدف المجلس في ضمان توافق التقويم المدرسي المعتمد مع األهداف التعليمية إلمارة 
أبوظبي وكذلك مع النموذج المدرسي الجديد، وفي كل عام دراسي سوف يقوم المجلس بإعداد 
وتقديم التوصيات المتعلقة بالتقويم المدرسي إلى وزارة التربية والتعليم، وسوف تشمل توصيات 

المجلس على سبيل المثال ال الحصر:

تاريخ بدء وانتهاء العام الدراسي بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين واإلداريين والطلبة.	 
جدول االمتحانات.	 
عدد أيام الدراسة خالل العام .	 
عدد أيام عمل المدرسة خالل العام .	 

مقترح  إلعداد  والتعليم  التربية  وزارة  مع  الوثيق  بالتعاون  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يقوم  وسوف   .2
بالتقويم المدرسي لثالثة أعوام دراسية قادمة، كما سيقوم المجلس بمراجعة وتحديث مقترح 
التقويم المدرسي كل عام دراسي. ويحرص المجلس على تزويد وزارة التربية والتعليم بالمعلومات 

اإلضافية والدعم الالزم لوضع التقويم المدرسي على النحو المطلوب.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التخطيط المدرسي التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
إعداد توصيات بشأن التقويم المدرسي وتقديمها إلى وزارة التربية والتعليم.	 
المدرسي على مدار ثالث سنوات 	  بالتقويم  والتعليم إلعداد مقترح  التربية  وزارة  التعاون مع 

قادمة.
مراجعة مقترحات التقويم المدرسي وتحديثها سنويًا.	 
المدرسي على 	  التقويم  الالزم لوضع  وبالدعم  والتعليم بمعلومات إضافية  التربية  وزارة  إمداد 

النحو المطلوب.
توزيع التقويم المدرسي في المدارس قبل بداية العام الدراسي.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي.
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المراجع:

التقويم المدرسي الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
الموقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )2120( مدة اليوم الدراسي وتوزيع الحصص الدراسية

الهدف: 

تتناول هذه السياسة مدة وتنظيم اليوم الدراسي لكافة الطلبة والهيئات العاملة بالمدارس الحكومية 
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم. وتحدد هذه السياسة عدد الحصص التي يتعين على المعلمين 
تدريسها أسبوعياً، وكذلك تنص على المهام األخرى التي يمكن تكليفهم بأدائها خالل الفترات غير 

المجدولة بكافة المدارس الحكومية التابعة للمجلس. 

تضم الهيئات العاملة بالمدارس كالً من الهيئات اإلدارية والتدريسية والفنية المكلفة بالعمل داخل 
العاملة تسجيل حضورهم وانصرافهم يومياً من خالل  الهيئات  الحرم المدرسي، ويجب على كافة 

نظام تسجيل الحضور اإللكتروني المعمول به في المجلس.   

بيان السياسة:

1. مدة وتنظيم اليوم الدراسي في رياض األطفال:  

الطلبة: يمتد اليوم الدراسي لطلبة رياض األطفال ألربع ساعات ونصف، ويشمل ذلك الوقت   1.1
المخصص لألنشطة التعليمية وطابور الصباح وفترات االستراحة.

يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 8:00 صباحاً وينتهي في الساعة 12:30 بعد الظهر، ويمكن   1.2
لمديري رياض األطفال بدء اليوم الدراسي قبل ذلك الموعد أو بعده في حال عدم تماشي 
مواعيد الحافالت المدرسية مع مواعيد بدء وانتهاء اليوم الدراسي الواردة في هذه السياسة، 
وفي كافة األحوال يجب أن يتواجد كل من الطلبة والهيئات العاملة في رياض األطفال خالل 

عدد الساعات المنصوص عليها في هذه السياسة.   

الهيئات العاملة: تكون مدة اليوم الدراسي للهيئات العاملة في رياض األطفال مماثلة لتلك   1.3
الخاصة بالطلبة، مع إتاحة الوقت الكافي قبل بدء اليوم الدراسي وانتهائه للتأكد من مرافقة 

الطلبة أثناء دخولهم إلى الروضة وخروجهم منها بأمان، ويشمل اليوم الدراسي ما يأتي:

الوقت الكافي الستقبال الطلبة في الصباح )وفقاً لتقدير مدير الروضة(.	 
أربع ساعات ونصف، وتشمل الوقت المخصص لألنشطة التعليمية وطابور الصباح وفترات 	 

االستراحة وفقاً لما تحدده كل روضة، على أن تحدد مديرة الروضة مدد فترات االستراحة 
حسب تقديرها الخاص.

الوقت الكافي لتواجدهم مع الطلبة أثناء فترة انصراف الطلبة لمرافقتهم إلى خارج الروضة 	 
)وفقاً لتقدير مديرة الروضة(.

يجب على الهيئات العاملة في الروضة المشاركة في جلستين ألنشطة التطوير المهني 	 
أسبوعياً ومدة كل منهما 90 دقيقة ويتم تنظيمهما بعد انتهاء اليوم الدراسي للطلبة. 

يجب الحصول على موافقة مدير المدرسة في حال طلب الهيئات العاملة في المدرسة 	 
إلجازة أثناء اليوم الدراسي سواء كانت مخطط لها أم طارئة وفقاً لإلجراءات المعمول بها 

بشأن الهيئات العاملة في المدارس. 

وعليه  وانتهائه،  الدراسي  اليوم  بدء  مواعيد  مع  المدرسية  الحافالت  مواعيد  مراعاة  يجب   1.4
يتوجب على مدير المدرسة تحديد الوقت لبدء اليوم الدراسي وانتهائه للمعلمين والطلبة. 
 8:15  -  7:45 الساعة  مابين  يكون  أن  على  البدء  وقت  تحديد  ينبغي  األطفال  رياض  ففي 
صباحاً، وتحديد وقت نهاية دوام الروضة على أن يكون مابين الساعة 12:15 - 12:45 بعد 
برياض  الدراسي  لليوم  الزمني  الجدول  أدناه  الجدول  يعرض  المثال:  سبيل  فعلى  الظهر. 

األطفال:      
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الجدول )1-أ(: مثال على مدة اليوم الدراسي والجدول الزمني برياض األطفال

بدء اليوم 
الدراسي 
للمعلمين

بدء اليوم 
الدراسي 

للطلبة

مدة اليوم 
الدراسي

نهاية اليوم 
الدراسي 

للطلبة

إغالق 
الروضة

أنشطة 
التطوير 
المهني

الطلبة 
والهيئات 
العاملة 

في رياض 
األطفال

4 ساعات 8:00 ص7:45 ص
ونصف

12:30 بعد 
الظهر

 12:45
بعد الظهر

90 دقيقة
t)مرتان 
أسبوعياً(

الفرصة  إعطاء  مع  التالية،  األسبوعية  الحصص  بتخصيص  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يوصي   1.5
بتقديم   )EMTs( اإلنجليزية  اللغة  مناهج  ومعلمي   )AMTs( العربية  اللغة  مناهج  لمعلمي 

الدروس التعليمية بطريقة متكاملة:

الجدول )1-ب(: الجدول األسبوعي المقترح للحصص الدراسية في رياض األطفال
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653336430الروضة األولى

653336430الروضة الثانية

مدة وتنظيم اليوم الدراسي في مدارس الحلقة األولى والحلقة الثانية:  .2

الطلبة: يمتد اليوم الدراسي لطلبة مدارس الحلقة األولى والحلقة الثانية لست ساعات،   2.1
ويشمل ذلك الوقت سبع حصص دراسية تستغرق كل منها 45 دقيقة باإلضافة إلى طابور 

الصباح وفترات االستراحة.         

يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 7:15 صباحاً وينتهي في الساعة 1:15 بعد الظهر )مدارس   2.2
)مدارس  الظهر  بعد   2:00 الساعة  في  وينتهي  صباحاً   8:00 الساعة  في  يبدأ  و  الذكور(، 
اإلناث(، ويمكن لمديري المدارس بدء اليوم الدراسي قبل ذلك الموعد أو بعده في حال عدم 
تماشي مواعيد الحافالت المدرسية مع مواعيد بدء اليوم الدراسي وانتهائه الواردة في هذه 
السياسة، وفي كافة األحوال يجب أن يتواجد كل من الطلبة والهيئات العاملة في المدارس 

خالل عدد الساعات المنصوص عليها في هذه السياسة.
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األولى  الحلقة  مدارس  في  العاملة  للهيئات  الدراسي  اليوم  مدة  تكون  العاملة:  الهيئات   2.3
والحلقة الثانية مماثلة لتلك الخاصة بالطلبة، مع إتاحة الوقت الكافي قبل بدء وانتهاء اليوم 
انتهائه لضمان  الدراسي وبعد  اليوم  بداية  الطلبة قبل  للتأكد من اإلشراف على  الدراسي 

سالمتهم، ويشمل اليوم الدراسي ما يأتي: 

الوقت الكافي الستقبال الطلبة في الصباح )وفقاً لتقدير مدير المدرسة(.	 
ست ساعات تشمل الوقت المخصص لألنشطة التعليمية وطابور الصباح وفترات االستراحة 	 

وفقاً لما تحدده كل مدرسة، على أن يحدد مدير المدرسة مدد فترات االستراحة حسب 
تقديره الخاص. 

الوقت الكافي في فترة انصراف الطلبة لإلشراف عليهم وضمان سالمتهم )وفقاً لتقدير 	 
مدير المدرسة(.

في 	  المشاركة  الثانية  والحلقة  األولى  الحلقة  مدارس  في  العاملة  الهيئات  على  يجب 
جلستين ألنشطة التطوير المهني أسبوعياً ومدة كل منهما 90 دقيقة ويتم تنظيمهما بعد 

انتهاء اليوم الدراسي للطلبة. 
يجب أخذ موافقة مدير المدرسة على اإلجازات الطارئة أو المخطط لها خالل اليوم الدراسي 	 

وفقاً لإلجراءات المعمول بها بشأن الهيئات العاملة في المدارس. 

يتوجب  وانتهائه،  الدراسي  اليوم  بدء  مواعيد  مع  المدرسية  الحافالت  مواعيد  مراعاة  يجب   2.4
ففي  والطلبة.  للمعلمين  وانتهائه  الدراسي  اليوم  لبدء  الوقت  تحديد  المدرسة  مدير  على 
مدارس الحلقة األولى والثانية ينبغي تحديد وقت البدء على أن يكون مابين الساعة -7:30
7:00 صباحاً )مدارس الذكور( أو مابين الساعة 7:45–8:15 صباحاً )مدارس اإلناث(، وتحديد 
)مدارس  الظهر  بعد   1:30–1:00 الساعة  مابين  يكون  أن  على  المدرسة  دوام  نهاية  وقت 
الذكور( أو 1:45–2:15 بعد الظهر )مدارس اإلناث(. فعلى سبيل المثال: يتضمن الجدول أدناه 

الجدول الزمني لليوم المدرسي في مدارس الحلقة األولى والحلقة الثانية:      

الجدول )2-أ(: مثال على مدة اليوم الدراسي والجدول الزمني بمدارس
 الحلقة األولى والحلقة الثانية

بدء اليوم 
الدراسي 
للمعلمين

بدء اليوم 
الدراسي 

للطلبة

مدة اليوم 
الدراسي

نهاية اليوم 
الدراسي 

للطلبة

إغالق 
المدرسة

أنشطة 
التطوير 
المهني

مدارس 
الذكور

7:15 ص7:00 ص
1:15 بعد ست ساعات

الظهر
1:30 بعد 

الظهر

90 دقيقة 
)مرتان 
أسبوعياً(

مدارس 
اإلناث

8:00 ص7:45 ص
2:00 بعد ست ساعات

الظهر
2:15 بعد 

الظهر

90 دقيقة 
)مرتان 
أسبوعياً(
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يوصي مجلس أبوظبي للتعليم بالحد األدنى من الحصص األسبوعية لكل مادة على النحو   2.5
المبين في الجداول أدناه:

  الجدول )2-ب(: الجدول األسبوعي المقترح للحصص الدراسية في
 مدارس الحلقة األولى
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الصف
 األول

48654-1221235

الصف
 الثاني

48654-1221235

الصف
 الثالث

48654-1221235

الصف
 الرابع

486542-121235

الصف 
الخامس

486542-121235
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الجدول )2-ج(: الجدول األسبوعي المقترح للحصص الدراسية 
في مدارس الحلقة الثانية
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الصف 
السادس

466663----11-235

الصف 
السابع

466663----11-235

الصف 
الثامن

47664--1211-1235

الصف 
التاسع

47664--2111-1235

3.  مدة وتنظيم اليوم الدراسي في مدارس الحلقة الثالثة: 

3.1 الطلبة: يمتد اليوم الدراسي لطلبة مدارس الحلقة الثالثة لمدة سبع ساعات و45 دقيقة،       
ويشمل تسع حصص دراسية تستغرق كل منها 45 دقيقة باإلضافة إلى طابور الصباح وفترات 
االستراحة أو جدول زمني مختلف ولكنه يتماشى مع الوقت المخصص لتدريس المواد الواردة 

في الجدول رقم )3-أ(. 

يوصي مجلس أبوظبي للتعليم بتقديم تسع حصص دراسية تستغرق كل منها 45 دقيقة،   3.2
إال أنه يمكن للمدارس تخصيص الحصص وفقاً لتقديرها الخاص بشرط ضمان تدريس كل مادة 
من المواد الدراسية بما يلبي الحد األدنى للوقت )بالدقائق( الذي حدده المجلس لكل مادة 

في كل أسبوع ]انظر الجدول رقم )3-أ(.       
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 الجدول )3-أ(: الحد األدنى للوقت المخصص لكل مادة
في مدارس الحلقة الثالثة أسبوعياً 

ة
بي

عر
ال

ة 
لغ

ال

خ
ري

تا
ال

يا
اف

غر
ج

ال

اد
ص

قت
ال

ا

ة
ضي

يا
لر

ة ا
بي

تر
ال

ت
ال

صا
الت

وا
ت 

ما
لو

مع
ال

يا 
ج

لو
نو

تك

ة
مي

ال
س

إل
ة ا

بي
تر

ال

ة
زي

لي
ج

إلن
ة ا

لغ
ال

ت
يا

ض
يا

لر
ا

س
نف

ال
م 

عل

ع
ما

جت
ال

م ا
عل

م
لو

لع
/ا

يا
ج

لو
يو

ج
ال

اء
حي

أل
ا

ة
مي

عل
ال

ت 
را

ها
م

ال
 /

م 
لو

لع
/ ا

يا 
ج

لو
يو

ج
ال

 /
ء 

يا
م

كي
ال

م
لو

لع
/ا

اء
زي

في
ال

ي
ال

م
ج

إل
ا

الصف 
العاشر

31590900909013545045000459090902025

الصف 
الحادي 
عشر 
أدبي

36090180909090135450270909009090902025

الصف 
الحادي 
عشر 

علمي  

315000909013545045000451351351802025

الصف 
الثاني 
عشر 

أدبي  

4509022590904513545022513500900902025

الصف 
الثاني 
عشر 
علمي 

315000904513545040500451351802252025
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الثالثة  الحلقة  مدارس  في  العاملة  للهيئات  الدراسي  اليوم  مدة  تكون  العاملة:  الهيئات   3.3
مماثلة لتلك الخاصة بالطلبة، مع إتاحة الوقت الكافي قبل بدء وانتهاء اليوم الدراسي للتأكد 
 من اإلشراف على الطلبة قبل وبعد اليوم الدراسي بالصورة المطلوبة، ويشمل اليوم الدراسي

ما يأتي:
الوقت الكافي الستقبال الطلبة في الصباح )وفقاً لتقدير مدير المدرسة(.	 
الصباح 	  وطابور  التعليمية  لألنشطة  المخصص  الوقت  دقيقة، وتشمل  و45  سبع ساعات 

وفترات االستراحة وفقاً لما تحدده كل مدرسة، علماً بأن تخصيص فترات االستراحة يعد 
إلزامياً في كل مدرسة، على أن يحدد مدير المدرسة مدد فترات االستراحة حسب تقديره 

الخاص. 
الوقت الكافي في فترة انصراف الطلبة لإلشراف عليهم )وفقاً لتقدير مدير المدرسة(.	 
ألغراض تقديم أنشطة التطوير المهني لن يتم تخصيص وقت ألنشطة التطوير المهني بعد 	 

االنتهاء من اليوم الدراسي بشكل إجباري في مدارس الحلقة الثالثة، ، إال أنه سوف يتم 
الطلب من مدارس الحلقة الثالثة مزامنة األوقات التي ال يعمل خاللها معلمو كل مادة مع 

الطلبة ومحاولة – إن أمكن– تجميع تلك األوقات معاً.  

نظراً لطول ساعات اليوم الدراسي في مدارس الحلقة الثالثة، يمكن لمدير المدرسة السماح   3.4
بانصراف معلمي الحلقة الثالثة الذين فرغوا من التزاماتهم من حصص أو من أداء أية مهام 
أخرى منصوص عليها في هذه السياسة تحت بند المهام غير المجدولة، وذلك بناءً على 
التقدير الخاص لمدير المدرسة، إال أنه يجب أن يتواجد كافة الهيئات العاملة  في المدرسة 
في بداية اليوم الدراسي، أما اإلجازات الطارئة أو المخطط لها خالل اليوم الدراسي فيجب أن 
تحصل على موافقة مدير المدرسة وفقاً لإلجراءات المعمول بها بشأن الهيئات العاملة  في 

المدارس.         

يتوجب  وانتهائه،  الدراسي  اليوم  بدء  مواعيد  مع  المدرسية  الحافالت  مواعيد  مراعاة  يجب   3.5
ففي  والطلبة.  للمعلمين  وانتهائه  الدراسي  اليوم  لبدء  الوقت  تحديد  المدرسة  مدير  على 
مدارس الحلقة الثالثة ينبغي تحديد وقت البدء على أن يكون مابين الساعة 7:00 - 7:30 
صباحاً )مدارس الذكور( أو مابين الساعة 7:45 - 8:15 صباحاً )مدارس اإلناث(، وتحديد وقت 
 نهاية دوام المدرسة على أن يكون مابين الساعة 2:45 - 3:15 بعد الظهر )مدارس الذكور( أو
3:30 - 4:00 بعد الظهر )مدارس اإلناث(. فعلى سبيل المثال: يتضمن الجدول أدناه الجدول 

الزمني لليوم المدرسي بمدارس الحلقة الثالثة:      

الجدول )3-ب(: مثال على مدة اليوم الدراسي والجدول الزمني بمدارس الحلقة الثالثة

بدء اليوم 
الدراسي 

للطلبة

مدة اليوم 
الدراسي

نهاية اليوم 
الدراسي 

للطلبة

7:15 صمدارس الذكور
سبع ساعات و45 

دقيقة
3:00 م

مدارس اإلناث
سبع ساعات و45 7:55 ص

دقيقة
3:40 م
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4. مدة وتنظيم اليوم الدراسي في المدارس المشتركة:

الدراسي  لليوم  ورد ذكرها  التي  الزمنية  الجداول  المشتركة  المدارس  يتبع طلبة  الطلبة:   4.1
لكل من طلبة الروضة ومدارس الحلقات األولى والثانية والثالثة وفقاً للحلقات التي تشملها 

المدرسة.  

التي ورد  الزمنية  الجداول  المدارس المشتركة  العاملة  في  الهيئات  تتبع  العاملة:  الهيئات   4.2
ذكرها لليوم الدراسي لكل من طلبة الروضة ومدارس الحلقات األولى والثانية والثالثة وفقاً 
العمليات  قطاع  مع  بالتعاون   – المدرسة  مدير  ويحدد  المدرسة.  تشملها  التي  للحلقات 
المدرسية بالمجلس - جدول األنشطة المهنية الخاصة بالمعلمين الذين يدرِّسون طلبة كل 

من الحلقتين الثانية والثالثة.  

5. األعباء الوظيفية للمعلمين وحضورهم وانصرافهم:
تتألف المتطلبات الخاصة باألعباء الوظيفية للمعلمين وحضورهم وانصرافهم من ثالثة عناصر:

الحصص الدراسية المكلف بها المعلمون.	 
المهام والمسؤوليات غير المجدولة. 	 
األنشطة المهنية. 	 

6. الحصص الدراسية المخصصة:
يعرض الجدول أدناه الحصص الدراسية المكلف بها المعلمون

الجدول )6-أ(: الحصص الدراسية المكلف بها المعلمون

 الحد األقصى للحصص/األوقات المكلف بها المعلمون

معلمو مناهج اللغة 
اإلنجليزية

معلمو مناهج اللغة 
العربية

الحلقة

22.5 ساعة 18 ساعة الروضة

30 حصة )22.5 ساعة( 24 حصة )18 ساعة( الحلقة األولى

30 حصة )22.5 ساعة( 24 حصة )18 ساعة( الحلقة الثانية

24 حصة )18 ساعة( 30 حصة )22.5 ساعة( الحلقة الثالثة

7. المهام والمسؤوليات المكلف بها المعلمون وغير المدرجة بجدول الحصص:

على مديري المدارس اإلشراف على توزيع أوقات المعلمين غير المدرجة بجدول الحصص، بما   
مراعاة  مع  بسالسة  المدارس  تشغيل  لضمان  الالزمة  والمسؤوليات  بالمهام  تكليفهم  يشمل 
األعباء الشاملة المكلف بأدائها المعلمون عند تكليفهم بأداء أية مهام إضافية غير مدرجة بجدول 

الحصص، ومن بين تلك المهام والمسؤوليات – على سبيل المثال ال الحصر– ما يأتي:

اإلشراف على الطلبة قبل بداية اليوم الدراسي وبعد انتهائه.	 
اإلشراف على الطلبة في الفناء/الملعب المدرسي خالل أوقات االستراحة.   	 
اإلشراف على الصفوف الدراسية الخاصة بالزمالء المتغيبين.	 
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تقديم الدعم الالزم للطلبة الذين يخضعون لخطط التدخل.  	 
تحضير الدروس والوقت المخصص لتصحيح واجبات الطلبة.  	 
وضع االمتحانات واإلشراف عليها واألوقات المخصصة لتصحيح اإلجابات في المدرسة أو مراكز 	 

االمتحانات.   
أعمال اللجان.	 
حضور االجتماعات المنظمة مع أولياء األمور. 	 
التعليم 	  برامج  أو  المجلس  من  والمقدمة  المعتمدة  المهني  التطوير  أنشطة  في  المشاركة 

العالي خارج المدرسة. 
المشاركة في الفعاليات المتعلقة باألنشطة المهنية في المدرسة.	 
المشاركة في فعاليات االحتفاالت المجتمعية أو الرياضية المعتمدة من مدير المدرسة.	 
لتقديره 	  وفقاً  بها  المعلمين  المدرسة  مدير  يكلف  التي  األخرى  األكاديمية  أو  اإلدارية  المهام 

الخاص.

8. األنشطة المهنية اإللزامية للهيئات العاملة  في المدارس من مختلف الحلقات:

يجب أن يشارك كافة الهيئات العاملة في رياض األطفال ومدارس الحلقات األولى والثانية   8.1
للطلبة،  الدراسي  اليوم  انتهاء  بعد  وذلك  أسبوعياً  دقيقة   90 منها  كل  مدة  جلستين  في 
أما األنشطة المهنية للهيئات العاملة في مدارس الحلقة الثالثة فتتم خالل ساعات اليوم 

الدراسي للطلبة.    

إن األنشطة المهنية هي األنشطة التي تكلف بها اإلدارة المدرسية من أجل تحقيق أهداف   8.2
تشغيلية معينة للمدرسة، وتشمل تلك األنشطة – على سبيل المثال ال الحصر– اجتماعات 
الموظفين واجتماعات اإلدارات والتخطيط الجماعي بين أفراد الهيئات التدريسية و/أو اإلدارية 
والجلسات التعريفية، ويمكن استخدام الوقت المخصص لألنشطة المهنية للدورات المقدمة 

من المجلس.        

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة التخطيط المدرسي التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
اإلشراف على تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
المراجعة السنوية للجداول المدرسية للتأكد من امتثالها للسياسة بحلول منتصف شهر أكتوبر 	 

أو قبل ذلك. 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس: 
إعداد وتنفيذ الجدول الزمني الذي يحقق االستفادة المثلى من كافة موظفي المدرسة بغرض 	 

الراحة  وفترات  الغداء  وفترات  للحصص  الالزم  الوقت  وتخصيص  المدرسة  أهداف  تحقيق  دعم 
والوقت الالزم لحركة الطلبة بين مختلف األنشطة المجدولة.  

استغالل الوقت المخصص لألنشطة المهنية أو أنشطة التطوير المهني.  	 
التنسيق مع مزودي خدمة النقل المدرسي للتأكد من تواجد الطلبة بالمدرسة خالل اليوم 	 

الدراسي. 
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مسؤوليات الهيئات العاملة  في المدارس: 
تسجيل حضورهم وانصرافهم إلكترونياً في بداية اليوم الدراسي ونهايته.	 
في رياض األطفال ومدارس الحلقة األولى والثانية، يجب على الموظف الحصول على موافقة 	 

مدير المدرسة أو من ينوب عنه عند طلب إجازة طارئة خالل اليوم الدراسي.
في مدارس الحلقة الثالثة، يمكن لمدير المدرسة إعطاء اإلذن للموظفين باالنصراف في حال 	 

عدم وجود التزامات تدريسية أو مهام أخرى مكلفين بها.    

للمساعدة:

المزيد من  المباشر. ولطلب  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة،  المساعدة حول هذه  للحصول على 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي. 

المراجع:

سياسة )6310( مسؤوليات وأعباء عمل مديري المدارس ومساعديهم. 	 
سياسة )6410( التطوير المهني.	 
سياسة )6430(  تقييم األداء.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: ابريل 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )2130( تحديد عدد الطلبة في الصفوف الدراسية

الهدف:

لمرحلة  الواحد  الصف  داخل  به  االلتزام  الموصى  الطلبة  لعدد  األقصى  الحد  السياسة  هذه  تحدد 
رياض األطفال (الروضة األولى والروضة الثانية )وكذلك لمدارس الحلقة األولى والثانية والثالثة التابعة 

للمجلس.

بيان السياسة:

1. لضمان قيام المعلمين بتقديم تعليم مميز لكل طالب من الطلبة،  يوصي المجلس بأال يتجاوز الحد 
األقصى لعدد الطلبة في كل صف من الصفوف الدراسية ما يأتي:

20 طالبًا في الصف	  مرحـلة رياض األطفـال: 
25 طالبًا في الصف	  مدارس الحلقة األولى: 
30 طالبًا في الصف	  مدارس الحلقة الثانية:  
30 طالبًا في الصف	  مدارس الحلقة الثالثة: 

إن هذه التوصيات تتفق مع نتائج األبحاث التي تشير إلى أهمية تقليل أعداد الطلبة في الصفوف 
بالنسبة للمراحل الدراسية الصغرى.

التدريسية  الهيئة  أعضاء  المناسب من  العدد  توفير  أجل  الجهود من  كافة  ببذل  المدارس  تقوم   .2
لتنفيذ تلك التوجيهات، وفي حالة حاجة إحدى المدارس لزيادة أعداد الطلبة المسجلين في أيٍّ 
من صفوفها الدراسية عن األعداد المذكورة أعاله فإنه ينبغي على هذه المدرسة التقدُّم بطلب 
إلى المكتب التعليمي التابعة له للحصول على الموافقة الالزمة لهذا األمر. يمكن للمدير التنفيذي 

لقطاع العمليات المدرسية كل سنة أن يضع نسباً مختلفة وفقاً لالحتياجات الميدانية .

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات اإلدارة المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 

مسؤوليات إدارة شؤون األفراد لقطاع العمليات المدرسية:
توزيع عدد كافٍ من هيئة التدريس على المدارس حتى يتفق عدد الطلبة في الفصول الدراسية 	 

مع هذه التوصيات.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس: 
توزيع هيئات التدريس للوفاء بما تتضمنه هذه اإلرشادات.	 
السعي للحصول على موافقة المكتب التعليمي إذا كان القبول في إحدى المدارس يتطلب 	 

أعدادًا من الطلبة في الفصول الدراسية تفوق تلك التي تحددها اإلرشادات.
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى اإلتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع العمليات المدرسية: اإلدارة المدرسية.

المراجع:

سياسة )6230( تكليف وندب ونقل الهيئات العاملة في المدارس.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )2140( تعداد الطلبة والموظفين بالمدارس

الهدف:

تحدد هذه السياسة المبادئ التي يقوم عليها التعداد السنوي للطلبة وتوقيت إجراء هذا اإلحصاء 
في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

في سبيل دعم السياسات المستقبلية والتخطيط وقرارات التوظيف وتوزيع الموارد، يجب على   .1
جميع المدارس إجراء تعداد سنوي للطلبة بعد األسبوع الرابع من بدء العام الدارسي. ويشمل 
التعداد جميع الطلبة المقبولين بالمدرسة والموظفين المكلفين بالعمل فيها خالل هذه الفترة، 

ويجب تقديم البيانات قبل انتهاء األسبوع السادس من بدء العام الدراسي.

2. يفترض جمع أنواع البيانات من كل مدرسة أثناء إجراء التعداد السنوي بالمدارس لتشمل:

الخاصة 	  التربية  وحالة  والعمر  النوع  الطلبة حسب  أعداد  )تشمل  للطلبة  السكانية  التركيبة 
والجنسية واللغة األم ووسيلة االنتقال(.

خصائص الموظفين )تشمل قائمة الموظفين ومؤهالتهم وعدد سنوات الخبرة وعدد السنوات 	 
التي أمضوها في وظيفتهم الحالية، وجنسياتهم، وجنسهم(

نسبة عدد الطلبة إلى المعلمين ومتوسط   عدد الطلبة في الصف.	 
بيانات أخرى مطلوبة.	 

يجب على الموظفين الحاليين - بمن فيهم مديري مجموعات المدارس ومديري المدارس وبعض   .3
المعلمين المساهمة في عملية جمع البيانات على النحو الموضح أدناه.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
تحديد البيانات المقرر جمعها كل عام.	 
ترتيب النسخ ونشرها وتعميم بيانات التعداد ألصحاب المصلحة حسب الحاجة.	 

:)eSIS( مسؤوليات فريق نظام معلومات الطالب اإللكتروني
إجراء تعديالت على نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( لتمكين جمع البيانات على النحو 	 

المطلوب.
إجراء تدريب لمديري مجموعات المدارس ومديري المدارس وغيرهم من الموظفين كما تقتضي 	 

الحاجة على التغييرات التي تطرأ على نظام معلومات الطالب اإللكتروني.
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مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
التأكد من أن جميع مديري المدارس في نطاق مجموعتهم المدرسية قد أدخلوا البيانات في 	 

نظام معلومات الطالب اإللكتروني قبل انتهاء األسبوع السادس من العام الدراسي.
المتابعة مع مديري المدارس للتحقق مما إذا كانت المدارس قد تخطت المهلة المحددة لضمان 	 

جمع المعلومات وإدخالها في نظام معلومات الطالب اإللكتروني.

مسؤوليات مديري المدارس:
التأكد من إدخال البيانات في نظام معلومات الطالب اإللكتروني قبل انتهاء األسبوع السادس 	 

من العام الدراسي.
تعيين موظفين للمساعدة في جمع البيانات وإدخالها كما تقتضي الحاجة.	 

مسؤوليات المعلمين:
جمع البيانات وتوفيرها بناء على طلب مديري المدارس.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي.

المراجع:

التقويم المدرسي الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2012	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016  	 
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سياسة )2201( البيئة والصحة والسالمة لقطاع التعليم

الهدف:

التعليمي وعملياته ووظائفه  القطاع  اتخاذ جميع أنشطة  الغرض من هذه السياسة هو ضمان  إن 
بالشكل اآلمن والمستدام.

بيان السياسة:

يلتزم قطاع التعليم في إمارة أبوظبي بنشر وترسيخ ثقافة تقوم على مشاركة الجميع في تحمُّل   .1
المسؤولية تجاه حماية البيئة وااللتزام بمعايير صحة وسالمة جميع األفراد والمجتمع ككل في 
إطار تنفيذ عمليات وأنشطة جميع المؤسسات التابعة للقطاع، عالوة على الحرص على توفير 
والسالمة في مختلف الصحة  الحفاظ على  تراعي متطلبات  التي  المستدامة  التعليمية   البيئة 

أرجاء اإلمارة.

جميع  في  والمهام  والعمليات  األنشطة  جميع  تنفيذ  ضمان  بغية  السياسة  هذه  وضع  تمَّ  لقد   .2
المؤسسات والجهات التابعة لقطاع التعليم من خالل االلتزام بالمسؤوليات والمهام التي تلبي 

متطلبات السالمة واالستدامة. 

يلتزم قطاع التعليم بوضع نظام متكامل وحديث إلدارة البيئة والصحة والسالمة ومتابعة تطبيقه بما   .3
يشمل كافة أنشطة وعمليات ومرافق المؤسسات التابعة للقطاع. ويتحقق التزام قطاع التعليم 

بتطبيق ذلك النظام من خالل اإلجراءات اآلتية:

ضمان دمج متطلبات البيئة والصحة والسالمة في جميع العمليات واألنشطة والمرافق الخاصة 	 
التجريبي  والتشغيل  واإلنشاء  التصميم  مراحل  الجديدة خالل  أو  القائمة  بالمؤسسات سواء 

والعمليات بالتعاون مع مختلف األطراف المعنية.

وضع وتطبيق الهيكل التنظيمي للبيئة والصحة والسالمة بقطاع التعليم وتوفير الموارد البشرية 	 
الالزمة سواء من حيث األعداد أو مستوى الكفاءة.

اإللتزام بما هو وارد في هذه السياسة لضمان تحديد المسئوليات.	 

االمتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال 	 
البيئة والصحة والسالمة على المستوى المحلي واالتحادي والدولي.

األداء  	  مؤشرات  ووضع  والسالمة  والصحة  البيئة  بشأن  التعليم  قطاع  وغايات  أهداف  تحديد 
التابعة له بحيث يتم رصد تلك األهداف والمؤشرات وتقييمها  الرئيسة للقطاع والمؤسسات 

وقياسها لضمان تحقيق التقدُّم المستمر في أداء القطاع بهذا المجال. 

التأكد من تحديد جميع الجوانب والمخاطر واألخطار المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وتقييمها 	 
وإدارتها فيما يخص عمليات وأنشطة المؤسسات التابعة لقطاع التعليم بغرض الحد من آثارها 

ضمن المستويات المقبولة وبأكبر قدر ممكن. 

الحد من استهالك الموارد غير المتجددة والمواد الضارة بالبيئة والسعي نحو توفير بيئة مستدامة 	 
من خالل تطبيق الممارسات واستخدام التكنولوجيا وتنفيذ العمليات الالزمة.

ضمان الحفاظ على التنوُّع البيولوجي والتكامل اإليكولوجي من خالل أخذ عناصر البيئة والصحة 	 
والسالمة في االعتبار عند اتخاذ كافة القرارات اإلدارية.
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توفير مستوى عال من التواصل والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة والسالمة وتشجيع 	 
وأنشطة  عمليات  مستويات  كافة  على  التعاون  عالقات  وإقامة  األطراف  مختلف  مشاركة 

المؤسسات التابعة لقطاع التعليم.

إجراء عمليات التفتيش والتدقيق المنتظمة بشأن مدى االلتزام باشتراطات ومتطلبات البيئة 	 
التطوير  لضمان  التعليم  لقطاع  التابعة  المؤسسات  وأنشطة  عمليات  في  والسالمة  والصحة 

المستمر لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في القطاع.

العمل على توفير برامج التوعية والتدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة لضمان وضع وتطبيق 	 
نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة بالمؤسسات التابعة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي.

والصحة 	  البيئة  إدارة  نظام  في  عليها  المنصوص  واإلخطارات  األداء  لمتطلبات  االمتثال  ضمان 
وأي  والسالمة  والصحة  للبيئة  أبوظبي  مركز  مع  بالتنسيق  وذلك  أبوظبي،  إلمارة  والسالمة 

سلطة تنظيمية أخرى للقطاع حسب الحاجة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات فريق الصحة والسالمة البيئية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
االمتثال 	  لضمان  والسالمة  الصحة  ومتطلبات  التعليمي لسياسة  القطاع  تنفيذ  ومراقبة  دعم 

والتنفيذ الفعَّال لهذه السياسة في المدارس.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
التنسيق مع فريق الصحة والسالمة في مجلس أبوظبي للتعليم لضمان امتثال المدارس لهذه 	 

السياسة واالحتياجات ذات الصلة وتنفيذها بشكل فعَّال.

مسؤوليات ممثلي/ضباط البيئة والصحة والسالمة:
تنفيذ سياسة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة في مدارسهم  إحدى المسؤوليات الملقاة 	 

على عاتقهم.
تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والتوعية والمراقبة والتطبيق.	 
المثارة في 	  الصحة والسالمة واالعتبارات  يتعلق بكل مسائل  أولى فيما  اتصال  تمثيل نقطة 

المدرسة.
للتعليم حسبما هو 	  أبوظبي  بمجلس  والسالمة  والصحة  البيئة  فريق  مع  والتعاون  التنسيق 

مطلوب لتقديم أي دعم أو إيضاحات لضمان التنفيذ الفعَّال للسياسة واالحتياجات ذات الصلة.

مسؤوليات مديري المدارس:
تنفيذ سياسة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة في مدارسهم إحدى المسؤوليات الملقاة 	 

على عاتقهم بشكل أساسي.
والسالمة 	  والصحة  البيئة  ثقافة  تعزيز  في  والسالمة  والصحة  البيئة  ممثلي/ضباط  مساعدة 

والتوعية والمراقبة والتطبيق.
المشاركة في تدريبات البيئة والصحة والسالمة حسبما هو مطلوب.	 
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مسؤوليات المعلمين والطلبة والمقاولين والزوار:
االمتثال لتطبيق سياسات وبرامج وإجراءات البيئة والصحة والسالمة في المدارس.	 
السياسة 	  هذه  في  مطلوب  هو  كما  والسالمة  والصحة  البيئة  ممثلي/ضباط  دعم/مساعدة 

والمتطلبات ذات الصلة.
المشاركة في تدريبات البيئة والصحة والسالمة في المدارس وأنشطتها لتعزيز ثقافة البيئة 	 

والصحة والسالمة والتوعية والمراقبة والتطبيق لتحقيق التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع فريق البيئة والصحة والسالمة بالمجلس. 

.)ehs@adec.ac.ae(

المراجع:

متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في القطاع التعليمي.	 
نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة ألبوظبي،  اإلطار التنظيمي. 	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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3000 اإلدارة المالية

لالطالع على سياسات اإلدارة المالية للمدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، يرجى 
التواصل مع قطاع الخدمات المساندة: اإلدارة المالية.
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سياسة )4110( مواصالت الطلبة بالحافالت المدرسية

الهدف:

لمجلس  التابعة  المدارس  طلبة  بإيصال  العالقة  ذات  اإلرشادات  توفير  إلى  السياسة  هذه  تهدف 
مع  يتوافق  وبما  المدرسية  الحافالت  باستخدام  وإياباً  ذهاباً  مدارسهم  وإلى  من  للتعليم  أبوظبي 

اللوائح الصادرة عن دائرة النقل في أبوظبي.

بيان السياسة:

1. يوفر مجلس أبوظبي للتعليم خدمة إيصال الطلبة إلى مدارسهم ذهاباً وإياباً باستخدام الحافالت 
المدرسية، بحيث يمكن ألي طالب االستفادة من هذه الخدمة حال قيام ولي أمره بتقديم طلب 

للمدرسة بذلك، وبعد التحقق من استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

2. يستحق الطلبة المنتظمون في مدارس قريبة من مناطق سكناهم االستفادة من خدمة النقل 
التي يوفرها مجلس أبوظبي للتعليم، والمجلس غير مطالب بتأمين هذه  بالحافالت المدرسية 
الخدمة للطلبة المسجلين في مدارس بعيدة عن مناطق سكناهم وتقع خارج نطاق حدود تجمُّع 
الطلبة الذي تحدده شروط هذه الخدمة، إال إذا كان تسجيل هؤالء الطلبة في هذه المدرسة ألحد 

السببين اآلتيين:

عدم توفّر شواغر لتسجيل هؤالء الطلبة في المدارس التي تقع بالقرب من أماكن سكناهم.	 
لكونهم من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

3. زمن الرحلة:

الحد األقصى لزمن الرحلة الواحدة )ذهاباً أو إياباً إلى المدرسة( على متن الحافالت المدرسية   
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم هو )60 دقيقة(، وذلك حسب المعايير التي حددتها دائرة النقل 
في أبوظبي، وتبعاً لهذه المعايير فإنه يمكن استثناء هذه المدة في بعض الحاالت وفقاً لما تقرره 

دائرة الخدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم.

4. نقاط وأماكن توقف الحافالت لركوب الطلبة وإنزالهم:

للطالبات من  باإلضافة  والحلقة األولى ذكور،  وإنزال جميع طلبة رياض األطفال،  إيصال  يتم   4.1
جميع الحلقات )األولى، والثانية، والثالثة( إلى أقرب نقطة ممكنة من أماكن سكناهم، وفي 
حال استحالة وصول الحافلة إلى أماكن سكناهم وصوالً آمناً فإنه يطلب إليهم السير على 
األقدام من أجل الوصول لنقطة تحميل وتنزيل الطلبة لمسافة ال تزيد عن 100 متر من محل 

سكناهم. 

4.2 كما يتوجب على أولياء أمور طلبة رياض األطفال والحلقة األولى أو األفراد المقربين والمعروفين 
من قبل الطلبة انتظار أبنائهم واستالمهم من الحافلة عند عودتهم من مدارسهم في نقاط 
التجمُّع المحددة مسبقاً، وفي حال عدم تواجد ولي األمر فإنه يتوجب على سائق الحافلة 
إعادة الطالب إلى مدرسته انتظاراً لوصول ولي أمره، وفي هذه الحالة فإنه يجب أن يتواجد 
مع الطالب أحد موظفي المدرسة لإلشراف على الطالب لحين وصول ولي أمره من أجل 

اصطحابه للمنزل.

4.3 يقوم مجلس أبوظبي للتعليم بتحديد نقاط/مواقع توقف الحافالت لصعود ونزول طلبة مدارس 
الحلقتين: الثانية والثالثة الذكور على أن ال تزيد المسافة بين كل نقطة والنقطة التي تليها 
من نقاط التوقف هذه عن 200 متر، ما لم تكن هناك أسباب تحول دون تحقيق ذلك حفاظاً 
على سالمة الطلبة. كما ينبغي أن ال تزيد المسافة التي يقطعها طلبة الحلقتين: الثانية 

والثالثة الذكور سيراً على األقدام من أجل بلوغ نقطة التجمُّع تلك عن 200 متر.
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4.4 كما يكون ولي األمر مسؤوالً عن سالمة الطالب إلى أن يصعد إلى الحافلة، ومسؤوالً كذلك 
للمجلس حجب خدمة  ويحق  تأخير،  ودونما  المحدد  الوقت  التجمُّع في  لنقطة  إيصاله  عن 
النقل بالحافلة المدرسية عن طالب ما إذا ما تكرر تأخره عن الوصول لنقطة الصعود للحافلة 

المدرسية.

5. الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة:

االحتياجات  ذوي  للطلبة  وإياباً(  )ذهاباً  للمدرسة  التوصيل  خدمة  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يوفر   
الخاصة بغض النظر عن المسافة التي تفصل بين أماكن سكناهم ومدارسهم. ويتم تحديد نقاط/
مواقع صعود ونزول الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بحيث تكون أقرب ما يمكن ألماكن سكناهم.

6. القواعد السلوكية في الحافالت المدرسية:

6.1 ينبغي على المدارس التأكد من توقيع جميع أولياء األمور على إقرار/تعهد خطي يقضي بالتزام 
أبنائهم بالقواعد السلوكية في الحافالت المدرسية، وأن يتعهد أولياء األمور كذلك بتسديد 

أية نفقات أو مصروفات ناجمة عن األضرار التي قد يحدثها أبناؤهم في الحافلة المدرسية.

الحافالت  في  تواجدهم  أثناء  السلوكية  القواعد  يخالفون  الذين  الطلبة  معاقبة  يمكن  كما   6.2
المدرسية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم وفقاً لـ “اإلرشادات الخاصة بإدارة سلوك الطلبة 
في مدارس أبوظبي”، وقد يتضمن هذا العقاب حجب خدمة االستفادة من استخدام الحافلة 

المدرسية عن هذا الطالب.

لمجلس  التابعة  المدرسية  الحافالت  في  السلوكية  القواعد  بشأن  المعلومات  من  ولمزيد   
في  الطلبة  سلوك  بإدارة  الخاصة  “اإلرشادات  الئحة  إلى  الرجوع  يرجى  للتعليم  أبوظبي 

مدارس أبوظبي”.

7. متطلبات السالمة في الحافالت المدرسية:

7.1 يجب أن تلبي جميع الحافالت المدرسية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم شروط ومتطلبات 
السالمة التي تحددها دائرة النقل في أبوظبي.

7.2 كما يجب توفير مشرفين بجميع الحافالت المدرسية التي تقل الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 
11 عاماً، ويجب أن يكون هؤالء المشرفون مرخصين من قِبل مجلس أبوظبي للتعليم أو أي 

جهة خارجية أخرى معتمدة من قبل المجلس.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة الخدمات المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
توفير خدمة النقل من وإلى المدرسة بواسطة الحافالت المدرسية لجميع الطلبة ممن يتقدم 	 

أولياء أمورهم بطلب في هذا الشأن والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الحصول على هذه 
الخدمة بموجب األحكام الواردة في هذه السياسة.

تحديد مسار الحافالت المدرسية بما يضمن االلتزام بالمدة الزمنية لرحلة الحافلة الواردة في 	 
هذه السياسة.

تحديد مواقع/نقاط كل حافلة من الحافالت المدرسية حسب مسارها وفقا للمعايير الواردة في 	 
هذه السياسة.
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مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس: 
التأكد من أن إرشادات وخطط إدارة السلوك الطالبي واالنضباط على مستوى المدرسة تشتمل 	 

على القواعد السلوكية في الحافالت المدرسية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.
الحافالت 	  في  السلوكية  القواعد  على  الطلبة  حفاظ  بضرورة  تقضي  التي  اإلقرارات  إرسال 

المدرسية وأن يتعهد أولياء األمور بتسديد أية نفقات أو مصروفات ناجمة عن التلفيات/األضرار 
التي قد يرتكبها الطلبة خالل تواجدهم في الحافلة المدرسية.

تسليم شهادات اإلنجاز الشهري المتعلقة بعمليات النقل إلى إدارة الخدمات المدرسية التابعة 	 
لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس.

ضمان توفير اإلشراف الالزم للطلبة عند استخدام الحافالت المدرسية التابعة للمجلس عند 	 
القيام بالرحالت المدرسية.

التأكد من التزام مشرفي الحافالت بالسياسات المعمول بها في دائرة النقل – أبوظبي )مثل 	 
اإلجازات السنوية واإلجازات المرضية وإجازة التفرغ الدراسي وما إلى ذلك من سياسات(. 

التأكد من توفير مكان مناسب لسائقي ومشرفي الحافالت داخل المدرسة، وفي حالة عدم 	 
توفر مكان مناسب لهم بمدارس البنات، فيرجى التواصل مع إدارة الخدمات المدرسة التخاذ ما 

يلزم نحو تحديد موقع آخر مناسب.
التأكد من التقيد وااللتزام بأنظمة دائرة النقل - أبوظبي المعمول بها على مستوى المدارس.	 
التأكد من أن جميع أولياء األمور يدركون حجم وطبيعة مسؤولياتهم الواردة في هذه السياسة 	 

وكذلك حسبما تنص عليه لوائح دائرة النقل - أبوظبي ذات الصلة.

مسؤوليات أولياء األمور:
الحفاظ على سالمة أبنائهم من الطلبة لحين ركوبهم الحافلة المدرسية سواء عند الذهاب 	 

إلى المدرسة أو بعد إنزالهم منها في نقطة الركوب واإلنزال لدى عودتهم من المدرسة.
ودون	  المناسب  الوقت  في  منها  والنزول  الحافلة  ركوب  مكان/نقطة  في  التواجد  من   التأكد 

أي تأخير.
تزويد المدرسة ببيانات االتصال الصحيحة وعنوان المنزل وتحديث تلك البيانات عند اللزوم.  	 
إبالغ إدارة الخدمات المدرسية في المجلس بأي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة أو أي إساءة 	 

سلوكية من قبل السائقين أو المشرفين.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

المدرسية.
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المراجع:

قرار إداري رقم )35( لسنة 2012 الصادر عن دائرة النقل في أبوظبي بشأن تنظيم خدمة النقل 	 
المدرسي في إمارة أبوظبي.

كتيب إرشادات النقل المدرسي إلمارة أبوظبي.	 
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
اإلرشادات الخاصة بإدارة سلوك الطلبة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )7430( الرحالت المدرسية.	 
سياسة )8110( قبول وتسجيل الطلبة.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )4210( العيادات المدرسية وخدمات الصحة المدرسية

الهدف:

متميزة  خدمات صحية  بتقديم  المدرسية  العيادات  جميع  التزام  إلى ضمان  السياسة  هذه  تهدف 
للطلبة مع االلتزام باللوائح والسياسات واإلجراءات التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحَّة 

-أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحيّة )شركة صحَّة(.

العيادة  تحدّد هذه السياسة األدوار المنوطة بمدير المدرسة وممرض المدرسة فيما يتعلق بإدارة 
 المدرسية وتقديم الخدمات الصحّية المدرسية إلى مجتمع المدرسة، وفي حال وجود أي تناقض
اللوائح المحلية المعمول بها، فإن  أو  القوانين  و/أو تضارب بين أحكام هذه السياسة وبين أي من 

أحكام هذه القوانين أو اللوائح هي التي سيُعتدُّ بها.

 إضافة إلى ذلك، تحدد هذه السياسة عددًا من المبادئ التوجيهية واإلرشادات المتعلقة بنطاق عمل 
العيادات المدرسية ونظام خدمات الصحّة المدرسية، كما هو موضَّح أدناه.

بيان السياسة:

العيادة المدرسية:  .1

1.1 يجب على العيادات المدرسية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم االلتزام بمتطلبات العيادات 
المدرسية التي أقرتها هيئة الصحة -أبوظبي من أجل الحصول على ترخيص عيادة مدرسية 

شامل والحفاظ عليه. 

1.2 يجب أن تقوم كافة العيادات المدرسية بتعيين ممرّض مدرسي قانوني بنظام الدوام الكامل 
ولديه رخصة من هيئة الصحّة-أبوظبي. 

قِبل هيئة  المفعول والممنوحة من  المنشأة الصحيّة سارية  1.3 يجب عرض نسخة من رخصة 
إلى  باإلضافة  المدرسية  بالعيادة  وبارز  واضح  مكان  في  المدرسية  للعيادة  الصحة-أبوظبي 
والممنوحة له من قبل هيئة  المفعول  المهنية سارية  المدرسة  نسخة من رخصة ممرّض 

الصحة. 

ممرّض المدرسة:  .2

2.1 يجب على ممرّض المدرسة التواجد في مقر المدرسة طوال اليوم الدراسي في كل يوم من 
أيام الدراسة وكذلك في أوقات ممارسة أنشطة ما بعد اليوم الدراسي واألنشطة الصيفية. 

2.2 يجب على ممرضي المدارس إخطار مدير المدرسة وإدارة الصحّة المدرسية التابعة لشركة 
صحّة في غضون 30 دقيقة من بداية اليوم الدراسي في حالة طلب إجازة طارئة أو إجازة 
مرضية؛ وذلك لضمان تكليف ممرض مدرسي بديل من قِبل إدارة الصحّة المدرسية التابعة 

لشركة صحّة للقيام بأعمال ممرض المدرسة أثناء غيابه. 

2.3 يجب على جميع ممرضي المدارس االلتزام بمعايير الكفاءة المحددة من قِبل هيئة الصحّة 
القانونيين  المدارس  ممرضي  ممارسة  )نطاق  المدرسي  التمريض  لممارسة  -أبوظبي 

والمحدد من قِبل هيئة الصحة- أبوظبي(.

برنامج التطعيم:  .3

يلتزم مجلس أبوظبي للتعليم بمقتضى القانون بتطبيق البرنامج الوطني للتطعيم من أجل   3.1
إتاحة الفرصة أمام جميع طلبة المدارس الحكوميَّة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم للحصول 
بشأن  -أبوظبي  الصحَّة  هيئة  معايير   ،27/1981 االتحادي  )القانون  التطعيمات.  كافة  على 

.)HAAD/CHIM/SD/0.9 التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب -السياسة رقم
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المدرسة  لطالب  المقرّرة  التطعيمات  جميع  تقديم  على  باإلشراف  المدرسة  ممرض  يقوم   3.2
وفقا لمعايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن جدول التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب طبقا 
التطعيم-  الوالدين على  الدراسية مع تقديم نموذج موقّع لموافقة  العمرية والمرحلة  للفئة 

 .)HAAD/CHIM/SD/0.9 السياسة رقم(

يقوم ممرّض المدرسة باستخدام النظام اإللكتروني لمعلومات الطلبة الخاص بمجلس أبوظبي   3.3
للتعليم في اإلبالغ عن تسليم الطلبة لبطاقات التطعيم الخاصّة بهم وذلك في شكل نموذج 
بالصحّة  الخاص  اإللكتروني  أبوظبي   - الصحَّة  هيئة  نظام  باستخدام  كذلك  ويقوم  )نعم/ال( 

المدرسية لتقديم بيانات التطعيم الموجودة ببطاقات التطعيم إلى هيئة الصحة -أبوظبي.

يضمن مجلس أبوظبي للتعليم جمع بطاقات تطعيم كافة الطلبة في بداية السنة الدراسية   3.4
وإلحاقهم  الطلبة  تسجيل  سياسة  من  وجزءً  الطالب  لتسجيل  إلزاميًّا  إجراءً  هذا  باعتبار 
بالمدارس. وفي حال عدم تقديم بطاقة التطعيمات أو كانت تلك البطاقات غير مكتملة عند 
وقت التسجيل، فسوف يتم اعتبار التطعيمات غير المسجلة في البطاقة على أنها لم تؤخذ، 
عليها  يحصل  لم  التي  التطعيمات  لكافة  الطالب  تلقي  من  التأكد  المدرسة  ممرّض  وعلى 
HAAD/CHIM/ سابقاً مع تقديم نموذج موقّع لموافقة الوالدين على التطعيم )السياسة رقم

SD/0.9، المرفق 4(.

برنامج الفحص الصّحي:  .4

يتكون برنامج الفحص الصحّي من “الفحص الصحّي األساسي” و”الفحص الصحّي الشامل”.  4.1

4.2  يقوم ممرّض المدرسة بإجراء “الفحص الصحّي األساسي” للطلبة بجميع الصفوف الدراسية 
ويشمل هذا الفحص: التاريخ الطبّي، ومؤشر كتلة الجسم،  وفحوصات النظر. 

أما “الفحص الطبي الشامل” فيقوم به إخصائيو رعاية صحية زائرون ويتضمن فحصًا طبيًّا من   4.3
قِبل طبيب مرخص وفحص السمع، و فحص صحة الفم من قبل طبيب أسنان لطلبة الصفوف 
1 و5 و9، وكذلك فحص دم شامل من قبل أخصائي فصد الدم لجميع الطلبة في الصف 1 

وللطالبات فقط في الصف 9.

http://schoolsforhealth.haad.ae/school -clinics/school-screening-program.as   

ويرفع  الطبية،  الطلبة  الصحّي في سجالت  الفحص  نتائج  المدرسة بتسجيل  يقوم ممرض   4.4
ويُحيل  المدرسية.  بالصحة  الخاص  اإللكتروني  اإلبالغ  نظام  عبر  الصحة  هيئة  إلى  التقارير 
إرسال  طريق  عن  الطبية  االستشارة  إلى  اإليجابية  النتائج  ذوي  الطلبة  المدرسة  ممرض 
خطاب إحالة إلى أولياء األمور. )معايير هيئة الصحة بشأن الفحص الصحي بالمدارس -سياسة 

.)PHR/FSH/01

خطة الرعاية الصحية الفردية:  .5

تؤثر على  أن  يمكن  أو  الصحية  حالته  تؤثر  فردية ألي طالب  رعاية صحية  يجب وضع خطة   5.1
القانوني  المدرسة  المدرسي اآلمن واألمثل وعلى األداء األكاديمي. يقوم ممرض  الحضور 
بوضع خطة الرعاية الصحية الفردية بالتعاون مع الطالب وأسرته ومقدمي الرعاية الصحية له. 

)دليل شركة صحّة؛ معايير هيئة الصحة بشأن المعالجة الدوائية في المدارس(.

5.2 يجب أن تشمل خطة الرعاية الصحيّة الفردية تفاصيل األفراد الواجب إطالعهم على الخطّة 
الحاجة  وجود  عند  األفراد.  هؤالء  مع  المعلومات  هذه  مشاركة  على  األمور  أولياء  وموافقة 
المعالجة  اتباع معايير هيئة الصحّة بشأن  الطبيب فيجب  إلعطاء أي دواء موصوف من قبل 
الدوائية في المدارس )هيئة الصحة ADMS/SD/1.0( وكذا ينبغي حفظ الملحق 8ب كجزء من 

خطة الرعاية الصحية الفردية.
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5.3 يقع على عاتق ممرّض المدرسة مسؤولية تنفيذ برنامج خطة الرعاية الصحيّة الفردية وإجراء 
تقييم للخطة مرة واحدة سنوياً على األقل، كما يتعين على الممرّض تحديد مدى الحاجة 
المطلوبة وذلك في حال حدوث  النتائج  الطالب يحقق  أن  بالدليل  واإلثبات  الخطة  لمراجعة 

تغييرات في الوضع الصحيّ للطالب.

اإلسعافات األولية:  .6

6.1 اإلسعافات األولية هي “العالج الذي يُقدَّم لشخص مصاب أو مريض في حاالت الطوارئ قبل 
اإلطار  والصحة والسالمة،  للبيئة  أبوظبي  المختصين” )مركز  الطبيّة  الرعاية  وصول مقدمي 

التنظيمي لإلسعافات األولية والعالج الطبي(.

والمعتَمد  المدرَّب  المدرسة  موظّف  بأنه:  األولية  اإلسعافات  مقدّم  )المُسعِف(  تعريف  يتم   6.2  
لتقديم العالج الطارئ إلى الشخص المصاب أو المريض قبل وصول ممرّض المدرسة أو توافر 

الرعاية الطبية المختصة.

أحد  المفعول من  تدريب سارية  األولية على شهادة  اإلسعافات  يحصل مقدمو  أن  يجب   6.3   
مقدِّمي خدمات التدريب المذكورين في القائمة التابعة لإلطار التنظيمي لإلسعافات األولية 

والعالج الطبي لمركز أبوظبي للبيئة والصحّة والسالمة،. 

6.4 يجب على مجلس أبوظبي للتعليم التأكد من تدريب عدد كافٍ من العاملين في المدرسة 
واعتمادهم كمُسعِفين ليكونوا متواجدين في الحاالت التالية:

في مباني المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي بنسبة مسعف واحد لكل 100 طالب 	 
وموظف.

خالل األنشطة التي تمارس خارج المدرسة )مثال: الرحالت المدرسية( مع الحفاظ على 	 
نسبة كافية من المُسعِفين في المدرسة.

في األقسام التي تمارس أنشطة عملية )مثل التربية البدنية، ومختبر العلوم(.	 
خالل األنشطة  الالصفّية وبعد الدوام المدرسي )السباحة واألنشطة الرياضية، والنوادي(.	 
أن يكونوا بمثابة بُدالء للمُسعِفين اآلخرين عند غيابهم أو حصولهم على إجازة.	 
أن يكونوا جزءًا من االتفاقات التي تعقد مع األطراف الخارجية من متعهدي تقديم الخدمات 	 

تقديم  في  بالمشاركة  يقومون  بحيث  المدرسية(  المقاصف  مزودي  )مثل  المدرسية 
اإلسعافات األولية لموظفيهم المتواجدين في المدرسة.

6.5 يجب على المسعفين تقديم اإلسعافات األولية في حدود نطاق تدريبهم وال يجوز لهم تقديم 
مركز  األولية،  اإلسعافات  بشأن  الصحة  هيئة  )معايير  أساسيّة  كوظيفة  الطبية  المساعدة 

أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة، اإلطار التنظيمي اإلسعافات األولية والعالج الطبي(.

الرعاية الصحيّة في حاالت الطوارئ:  .7

في حالة حدوث حالة طوارئ صحيّة حرجة، يجب على ممرّض المدرسة إبالغ مدير المدرسة   7.1
إدارة المدرسة استدعاء سيارة إسعاف على وجه السرعة بطلب  فورًا، وكذلك يطلب من 

الرقم 999، ويطلب كذلك االتصال بولي أمر الطالب. 

في حالة وصول سيارة اإلسعاف قبل حضور ولي أمر الطالب فإنه يتعين على أحد موظفي   7.2
المدرسة مرافقة الطالب في سيارة اإلسعاف وال يقوم ممرّض المدرسة بمرافقة الطالب. 

للطلبة. ال  الصحية  الرعاية  المدرسة مسؤوالً عن تقديم  الطوارئ يكون ممرّض  في حاالت   7.3
األمر  ولي  من  موافقة  على  الحصول  المدرسة  ممرّض  على  الحاالت  مثل هذه  في  يجب 

لتقديم العالج.
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عند حالة حدوث حالة طارئة غير حرجة، فعلى ممّرض المدرسة القيام بإبالغ مدير المدرسة،   7.4
التمكن من  الطالب. في حالة عدم  أمر  المدرسة االتصال بولي  إدارة  وعليه أن يطلب من 
الوصول إلى ولي أمر الطالب فإن على إدارة المدرسة االتصال بأرقام الطوارئ المذكورة في 

ملف الطالب.

7.5  ينبغي أن يقوم ممرض المدرسة بإبالغ هيئة الصحة -أبوظبي عن اإلصابات غير الخطيرة 
التالي الرابط  خالل  من  اإللكتروني  اإلبالغ  طريق  عن  أيام   7 خالل  التسمم   وحاالت 
الصحة  بخصوص  إحصاءات  تقديم  بشأن  الصحة  هيئة  )معايير   https://bpmweb.haad.ae

العامة(. 

7.6  أما الحوادث الطارئة الحرجة فيتحتم إبالغ قسم البيئة والصحّة والسالمة بمجلس أبوظبي 
والسالمة  والصحّة  البيئة  أخصائي  يقوم   .026156999 رقم  الطوارئ  بها على خط  للتعليم 
المرشّح من قبل مدير المدرسة بمأل النموذج )G( الخاص باإلطار التنظيمي لمركز أبوظبي 
والسالمة  بالصحّة  متعلق  جسيم  حادث  “إخطار  نموذج  وهو  والسالمة:  والصحة  للبيئة 
المهنية” وإرساله إلى العنوان البريدي التالي ehs@adec.ac.ae في غضون 24 ساعة في 
حاالت الوفاة وفي غضون ثالثة أيام عمل في حاالت الحوادث الخطيرة األخرى، وكذلك يقوم 
بتعبئة النموذج )1G( نموذج “التحقيق في حادث جسيم متعلق بالصحة والسالمة المهنية” 

في غضون 30 يومًا من تاريخ الحادث.

  7.7  لمزيد من المعلومات عن الحوادث الطارئة الحرجة يجب متابعة الجدول التسلسل الخاص 
بالصحّة والسالمة المهنية، والتابع لقسم البيئة والصحّة والسالمة بمجلس أبوظبي للتعليم.

السجالت الطبية الخاصَّة بالطلبة:  .8

يجب أن تستوفي جميع السجالت الطبيّة الخاصَّة بالطلبة المعايير الخاصّة بالسجالت الطبية   8.1
للطلبة والتي أقرَّتها هيئة الصحّة -أبوظبي وشركة صحَّة )معايير هيئة الصحّة بشأن السريّة 
HAAD/P-30/60/012، وسياسة شركة صحَّة بشأن توثيق السجالت الطبيّة الخاصَّة بالطلبة 

.)AHS-SH-017 السياسة -

يجب حفظ السجالت الطبية الخاصَّة بكافة الطلبة في مكان آمن بما يضمن سريّة المعلومات   8.2
الصحية )دليل شركة صحَّة اإلرشادي للصحة المدرسية، وسياسة شركة صحَّة بشأن سرَّية 

.)AHS-SH-027 المعلومات، والحصول على المعلومات ونشرها - السياسة

لولي األمر الحق القانوني في االطالع على المعلومات الموجودة في السجل الطبي للطالب   8.3
عند طلبه ذلك، وكذلك يكون من حقه نسخ أو تصوير السجل الطبي للطالب )سياسة شركة 

.)AHS-SH-027 4.4 صحَّة

في حالة نقل الطالب من مدرسته إلى مدرسة أخرى يقوم ممرّض المدرسة أو إدارة خدمات   8.4
الصحَّة المدرسيَّة بنقل السجل الطبي للطالب إلى المدرسة الجديدة )سياسة شركة صحَّة 

.)AHS-SH-032 بشأن فتح وإدارة السجالت الطبية الخاصَّة بالطلبة - السياسة

8.5 يمكن لممرّض المدرسة أو إدارة خدمات الصحَّة المدرسيَّة تداول بعض المعلومات المعيّنة 
الموجودة في السجالت الطبية الخاصَّة بالطلبة مع موظفي المدرسة أو مع أطراف أخرى 
وذلك بموجب الظروف المحددة التالية فقط )سياسة شركة صحَّة بشأن سرَّية المعلومات، 

 :)AHS-SH-027والحصول على المعلومات ونشرها – السياسة
لمراكز الرعاية الصحيّة وذلك في حاالت اإلحالة أو النقل المؤقت لمراكز الرعاية الصحِّية 	 

 التابعة لقطاع الخدمات العالجيَّة الخارجية )شركة صحَّة(، وذلك بغرض تقديم عالج محدد
أو القيام بإجراءات تشخيصية أو في حاالت الطوارئ.

الصحيّة 	  الرعاية  في خطة  إشراكهم  على  الموافقة  تمت  الذين  المدارس  موظفي  إلى 
الفردية للطالب.
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في المواقف التي تشكل تهديدًا للصحَّة العامة حين يكون عدم اإلفصاح عن المعلومات 	 
سببًا في تعريض الطالب أو اآلخرين لخطر الوفاة أو اإلصابة بضرر بالغ. 

في حاالت التحقيقات الرسميَّة ويكون ذلك بأمر من المحكمة.	 
الطبية 	  السجالت  من  معلومات صحيَّة  على  للحصول  أي طلب  فإن  ما سبق  عدا  فيما 

الخاصة بالطلبة في جميع المواقف والحاالت األخرى، ينبغي أن يُراجَع وتتم الموافقة عليه 
من إدارة خدمات الصحَّة المدرسيَّة وذلك لكل حالة على حدة. 

الشكاوى:  .9

في حال وجود شكوى ضد ممرّض المدرسة أو ضد الخدمات الصحِّية المقدَّمة من قبل العيادة   
المدرسية فإنه يجب على مديري المدارس االلتزام باإلجراءات المدرجة في )دليل شركة صحَّة 
اإلرشادي للصحة المدرسية(. في حالة وجود شكوى فإنه يجب االتصال بقطاع العمليات المدرسية 

التابع لمجلس أبوظبي للتعليم من خالل مراسلة البريد اإللكتروني التالي:
school.health@adec.ac.ae   

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتيً:

وقسم  المدرسي  التعليم  سياسات  لقطاع  التابعة  الصحيّة  الرعاية  إدارة  مسؤوليات 
اإلدارة الصحيّة التابع لقطاع العمليات المدرسية: 

إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذا فعاال.	 
العمل مع هيئة الصحة -أبوظبي وشركة صحَّة لضمان االلتزام بجميع األحكام المتعلَّقة بالعيادات 	 

المدرسية.
مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:	 
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذا فعَّاال.	 
أفراد 	  أحد  صحَّة  يهدِّد  خطر  وجود  حال  في  فورا  المدرسية  المجموعات  مديري  رئيس  إبالغ 

المجتمع المدرسي بسبب انتهاك البنود الواردة في هذه السياسة.
مسؤوليات مديري المدارس:	 
بمدير 	  واالتصال  السياسة،  بهذه  يتعلق  فيما  وأدوارهم  التام لمسؤولياتهم  االستيعاب  ضمان 

طرح  أو  لالستفسار  للتعليم  أبوظبي  بمجلس  الصحيّة  الرعاية  إدارة  أو  المدارس  مجموعة 
األسئلة كلما كان هذا مناسبًا.

التأكد من أن العيادة المدرسية مرخّصة وأنه يتم المحافظة على شروط الترخيص.	 
التأكد من أن جميع العاملين في المدرسة المشاركين في خطط الرعاية الصحيّة الفردية قد 	 

وقعوا على نموذج السريّة من أجل حماية المعلومات السريّة للطالب.
التأكد من أن نماذج موافقة الوالدين على التطعيم والفحص الصحّي قد تم توقيعها من قِبل 	 

أولياء األمور وتمت إعادتها إلى المدرسة.
التأكد من عدم تكليف ممرض المدرسة بأي مسؤوليات أو مهام تقع خارج دائرة المسؤوليات 	 

والمهام المنوطة بممرّض المدرسة )انظر مسؤوليات ممرض المدرسة أدناه(.
التأكد من عدم تكليف المُسعِفين بأي مسؤوليات أو مهام تقع خارج دائرة المسؤوليات والمهام 	 

المنوطة بالمُسعفِين.
التأكد من التزام المدرسة بإجراءات برنامج الفحص الصحّي الشامل والجداول الزمنية الخاصة 	 

الفحص  برنامج  بشأن  -أبوظبي  الصحة  هيئة  )معايير  -أبوظبي  الصحة  هيئة  نظَّمتها  كما  به 
.)PHR/FSH/01 الصحِّي المدرسي -السياسة
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بشأن 	  -أبوظبي  الصحَّة  هيئة  )معايير  الوطني  التطعيم  ببرنامج  المدرسة  التزام  من  التأكد 
)HAAD/CHIM/SD/0.9 التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب -السياسة

التأكد من قيام إخصائي البيئة و الصحّة والسالمة بالمدرسة بتسجيل الحوادث داخليًّا وإبالغ 	 
قسم الصحة والسالمة بمجلس أبوظبي للتعليم خارجيًّا.

إشراك ممرّض المدرسة في لجان الصحّة المدرسية ذات الصلة.	 
اإلنجاز، 	  دراسي )شهادة  نهاية كل عام  المدرسة في  لممرّض  اإلنجاز  نموذج شهادة  تعبئة 

مجلس أبوظبي للتعليم(.
تعبئة نموذج تقييم أداء ممرضي المدارس الخاص بمجلس أبوظبي للتعليم في نهاية كل عام 	 

دراسي )نموذج مجلس أبوظبي للتعليم لتقييم أداء ممرضي المدارس(.
اتباع اإلجراءات المعمول بها في حال وجود شكوى مقدمة ضد ممرّض المدرسة 	  التأكد من 

)دليل شركة صحَّة اإلرشادي للصحّة المدرسية(.
دعم ممرّض المدرسة و والمثقفين  الصحّيين والذين يتم تكليفهم من قِبل شركة صحَّة في 	 

تقديم التثقيف الصحِّي للطلبة.

مسؤوليات ممرضي المدارس:
ضمان تغطية العمل بالعيادة المدرسية في جميع األوقات أثناء ساعات الدوام المدرسي.	 
االلتزام بمعايير الكفاءة والمسؤوليات التي حددتها هيئة الصحّة بأبوظبي لممارسة التمريض 	 

في المدرسة )هيئة الصحّة -أبوظبي نطاق ممارسة ممرضي المدارس القانونيين(.
الوقائي 	  الفحص  بشأن  صحَّة  شركة  لسياسة  وفقًا  الشامل  الصحِّي  الفحص  إجراءات  اتباع 

.AHS-SH-014 الشامل للطلبة -السياسة
التأكد من االلتزام باتباع السياسات المتعلقة بموافقة أولياء األمور )معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي 	 

بشأن الفحص الصحِّي المدرسي -السياسة PHR/FSH/01، معيار هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن 
السرية -معيار هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن موافقة أولياء األمور وسياسة شركة صحَّة بشأن 
وسياسة   ،AHS-SH-027 -السياسة  ونشرها  المعلومات  على  والحصول  المعلومات،  سرِّية 
صحَّة  ونموذج شركة   ،AHS-SH- 028 -السياسة  العالج  على  الموافقة  بشأن  صحَّة  شركة 

للموافقة العامة على العالج، والمعايير الخاصة بالمعالجة الدوائية في المدارس(.
تقديم محاضرات تقيفية لرفع الوعي بأهمية وأثر البرامج الصحية.	 
التأكد من أن تقديم جميع التطعيمات المقررة وفقًا لبرنامج التطعيم الوطني )معايير هيئة الصحَّة 	 

.)HAAD/CHIM/SD/0.9 أبوظبي بشأن التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب، السياسة-
مجلس 	  قِبل  من  اعتمادها  تم  التي  البحثية  والمشاريع  الصحية  االستبيانات  في  المشاركة 

أبوظبي للتعليم.
لمزيد من التفاصيل المتعلقة بمسؤوليات ومهام ممرّض المدرسة يُرجى االطالع على دليل 	 

شركة صحَّة اإلرشادي للصحَّة المدرسية.

للمساعدة:

لطلب المساعدة أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد 
من المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: 

)health.wellness@adec.ac.ae( .إدارة الرعاية الصحية
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المراجع:

هيئة الصحَّة -أبوظبي -ترخيص العيادات المدرسية	 
http://schoolsforhealth.haad.ae/school-clinics/school-clinic-licensing.aspx 

دليل شركة صحَّة اإلرشادي للصحة المدرسية )مسودة(.	 
العقد المبرم بين شركة صحَّة ومجلس أبوظبي للتعليم.	 
 	.PHR/FSH/01 معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن الفحص الصحِّي بالمدارس -السياسة
 	HAAD/ معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب، السياسة

.CHIM/SD/0.9
هيئة الصحَّة -أبوظبي نطاق ممارسة ممرضي المدارس المسجلين.	 
 	.)HAAD/AMDS/SD/1.0(معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن المعالجة الدوائية في المدارس
 	.)PHP/PHM/0001/09( سياسة هيئة الصحة -أبوظبي بشأن اإلبالغ عن ردود الفعل العكسية
 	.)PHP/PHM/0002/09( سياسة هيئة الصحة -أبوظبي بشأن األخطاء الدوائية
 	.)HAAD/P-30/60/012( سياسة هيئة الصحة -أبوظبي بشأن السرية
 	.)HAAD/PPR/HCP/P0003/09(سياسة هيئة الصحة -أبوظبي بشأن موافقة أولياء األمور
 	.)HAAD/PHR/FSH/0.1( سياسة هيئة الصحة -أبوظبي بشأن الفحص الصحي بالمدارس
 	.)HAAD/ADMS/SD/1.0( معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن إدارة تناول الدواء في المدارس
 	.)HAAD PQR/2011( هيئة الصحَّة -أبوظبي متطلبات المؤهالت المهنية 
معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن السيطرة على األمراض المعدية ومنعها.	 
 	.)HAAD/IFPT/SD/0.9( معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن نقل المريض
 	.)HAAD/PPR/HCP/P0030/08( معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن حقوق ومسؤوليات المريض
معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن إدارة الشكاوى في مرافق الرعاية الصحية.	 
 	HAAD/( معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن تشخيص وإدارة مرض السكري في مرحلة الطفولة

.)DHCM/SD/1.0
معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن التشخيص األولي وإدارة الربو في مرحلة الطفولة والشباب 	 

.)HAAD/PDMA/SD/0.9(
 	PHR/PHPR/( معايير هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن إدارة تدخالت التحكم في الوزن والسمنة

.)WMO/1
لإلنفلونزا 	  المشابهة  واألمراض  اإلنفلونزا  ومكافحة  منع  بشأن  -أبوظبي  الصحَّة  هيئة  معايير 

.)HAAD/CDD/ST/0(
 	HAAD/RHST/SD/( العامة  الصحة  بخصوص  إحصاءات  تقديم  بشأن  الصحة  هيئة  معايير 

.)VIPCD/1.2
سياسة هيئة الصحَّة -أبوظبي بشأن حفظ السجالت الطبية/المعلومات الصحِّية والتخلص منها 	 

.PPR/HCP/MRHI/07 السياسة -
 	.)PHR/HRM/FA/0.9( معايير هيئة الصحة بشأن التدريب على اإلسعافات األولية
 	.AHS-SH-009 سياسة شركة صحَّة بشأن حفظ السجالت الطبية والتخلص منها -السياسة
 	.AHS-SH-017 سياسة شركة صحَّة بشأن توثيق السجالت الطبية الخاصَّة بالطلبة -السياسة
سياسة شركة صحَّة بشأن سرِّية المعلومات، والحصول على المعلومات ونشرها -السياسة 	 

.AHS-SH-027
 	.AHS-SH- 028 سياسة شركة صحَّة بشأن الموافقة على العالج -السياسة
 	AHS- السياسة- بالطلبة  الخاصَّة  الطبية  السجالت  وإدارة  فتح  سياسة شركة صحَّة بشأن 

.SH-032
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http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC.pdf
http://schoolsforhealth.haad.ae/school-clinics/school-clinic-licensing.aspx
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/4210_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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أبوظبي للتعليم.
المسح السنوي لتقديم خدمات الصحة المدرسية الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
نموذج تقييم أداء ممرضي المدارس في نهاية العام الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
ومركز 	  للتعليم  أبوظبي  بمجلس  الخاص  المهنية  والسالمة  بالصحة  المتعلق  البياني  الرسم 

أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة.
نموذج شركة صحَّة للموافقة العامة على العالج.	 
نموذج شركة صحَّة للموافقة على إعطاء أدوية في حاالت الطوارئ.	 
نموذج شركة صحَّة للموافقة على إعطاء أدوية موصوفة من قِبل الطبيب.	 
استبيان شركة صحَّة لما قبل التطعيم.	 
نموذج شركة صحَّة للموافقة على التطعيمات المدرسية حسب السن.	 
سجل شركة صحَّة للتطعيم المدرسي حسب السن.	 
قائمة شركة صحَّة لسجالت الطالب الصحية.	 
نموذج شركة صحَّة لإلبالغ عن حاالت الحساسية.	 
نموذج شركة صحَّة لتحويل الطالب.	 
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سياسة )4220( المقاصف المدرسية والغذاء الصحي

الهدف:

جهاز  يقرّها  والتي  الحالية  بالمعايير  المدرسية  المقاصف  التزام  إلى ضمان  السياسة  هذه  تهدف 
الرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحّة – أبوظبي، كما تهدف إلى ضمان أن تمارس 
جميع المدارس الحكومية دورها في تعزيز الممارسات الغذائية الصحّية في مجتمعاتها المدرسية  
والتعليمات الواردة في دليل المقاصف المدرسية الحالي وإلى تعزيز الوعي والمعرفة بالعادات الغذائية 

الصحية السليمة في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

تتبع هذه السياسة معايير المقاصف المدرسيّة التي تم إعتمادها من قبل جهاز الرقابة الغذائيّة   .1
بخصوص المتطلبات اإللزامية إلدارة مرافق المقاصف المدرسية بالشكل المناسب، ونظافة الغذاء 
في  الصحّي  والغذاء  الغذائيّة  المكونات  بخصوص  أبوظبي   – الصحّة  هيئة  قبل  ومن  وسالمته، 

المدارس، والخيارات الغذائيّة الصحيّة والحساسية من الغذاء. 

إن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة- أبوظبي هي الجهات التنظيميّة المسؤولة عن   
إعداد معايير إدارة المقاصف المدرسيّة، ونظافة الغذاء وسالمته، ومكوناته الغذائيّة، والغذاء الصحي 

في مدارس إمارة أبوظبي.

على جميع المدارس الحكوميّة اإللتزام في جميع االوقات بالمعايير اإللزامية التالية،   .2
كما أقرتها الجهات التنظيميّة المعنية:

2.1 اإلشتراطات الخاصّة بمرافق المقاصف المدرسيّة:
مواقع مباني المقاصف المدرسيّة	 
المواصفات الخاصّة بمرافق المقاصف المدرسيّة	 
المعدات واالدوات الخاصّة بالمقاصف المدرسيّة	 
مناطق تحضير الغذاء في المقاصف المدرسيّة	 
شهادة رقابة األغذية الخاصة بالمقاصف المدرسيّة والتي يصدرها جهاز الرقابة الغذائيّة	 

اإلشتراطات الصحّية الخاصة بالمقصف المدرسي:  2.2
الصحّة والنظافة الشخصيّة لمتداولي الغذاء	 
النظافة العامة للمقاصف المدرسيّة	 
التحكم بدرجات الحرارة	 
عرض وتعبئة األغذية	 
نقل وتخزين األغذية	 
مخلفات الغذاء	 

اإلشتراطات الخاصّة بمعايير التغذية والغذاء الصحي:  2.3
مواصفات الغذاء ومتطلباته	 
مالئمة الغذاء للفئات العمرية المختلفة	 
قائمة المواد الغذائية المسموح بتقديمها بالمقصف المدرسي	 
األغذية التي تسبب الحساسيّة وعدم التحمّل	 
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الشروط الواجب توفرها في موردي الغذاء:  2.4
الحصول على جميع الرخص والتصاريح المطلوبة من قبل جهاز الرقابة الغذائيّة والجهات 	 

الحكوميّة األخرى.
الحصول على شهادة التدريب لمشرفي المقاصف المدرسية وجميع العاملين بها.	 

المسار التدفقي إلجراءات اإلبالغ عن الشكاوى الغذائيّة، وبشكل خاص فيما يتعلق باإلبالغ   2.5
عن حاالت التسمم الغذائي و حاالت اإلشتباه بحصول تسمم غذائي- كما تم إقراره من قبل 
الجهات التنظيميّة ضمن معايير المقاصف المدرسيّة. )معايير المقاصف المدرسيّة-الملحق 3(

تتحمّل المدارس مسؤولية التأكد من اإللتزام التام بجميع المعايير والمتطلبات المقررة في وثيقة   .3
معايير المقاصف المدرسيّة في إمارة ابوظبي.

إن مدراء المدارس مسؤولون عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة كما أنهم مسؤولون أمام مدير عام   .4
مجلس أبوظبي للتعليم-من خالل مديري مجموعات المدارس- عن االلتزام بهذه السياسة.

في حال وجود أي تناقض أو عدم مالئمة بين أحكام هذه السياسات وبين دليل المقاصف المدرسيّة     .5
إلمارة أبوظبي، سيعتبر دليل المقاصف المدرسيّة هو المرجع الذي يعتد به.

المسؤوليات:

لضمان تنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
 التأكد من ترخيص كافة الموردين المتعاقد معهم وحصولهم على التصاريح الالزمة من جهاز 	 

وموظفيها على  المقاصف  كافة مشرفي  التأكد من حصول  وكذلك  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي 
التدريب والشهادات التي يشترطها الجهاز.

الحفاظ على سجل لجميع البالغات عن الشكاوى الغذائيّة من قبل المدارس.	 

مسؤوليات مدراء مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مدريري المدارس:
المقاصف 	  بمرافق  الخاصة  واإلجراءات  والمواصفات  المتطلبات  بجميع  التام  اإللتزام  ضمان 

المدرسيّة، والصحّة والسالمة، والمتطلبات الغذائية، والشروط الواجب توفرها في مورد الغذاء 
كما هو محدد في معايير المقاصف المدرسية.

ضمان التزام المقاصف المدرسية بالتنظيمات الحالية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتسهيل 	 
عمل أي إجراءات تفتيشية مطلوبة من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

باإلبالغ 	  المتعلقة  تلك  وخاصة  الغذائيّة  الشكاوى  عن  اإلبالغ  عند  باإلجراءات  االلتزام  ضمان 
عن حاالت التسمم الغذائي و حاالت اإلشتباه بحصول تسمم غذائي- كما تم إقراره من قبل 
الجهات التنظيميّة ضمن معايير المقاصف المدرسيّة )معايير المقاصف المدرسيّة-الملحق 3(.

وضع سياسة للصحّة والتغذية المدرسية ونشرها في المجتمع  المدرسي. 	 
العمل مع الموردين الذين يقع عليهم االختيار ومع مشرف المقصف المدرسي لضمان مالئمة 	 

الطعام المختار للفئات العمرية للطلبة(.
اإلبالغ عن أي انتهاكات لهذه السياسة من قبل البائعين المتعاقدين إلى جهاز أبوظبي للرقابة 	 

الغذائية و الخدمات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم.
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى اإلتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

المدرسية.

المراجع:

معايير المقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: يونيو 2012، يونيو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )5110( دمج المدارس

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تزويد المجلس والمكاتب التعليمية والمدارس وأولياء األمور باإلرشادات 
التي تتعلق بعملية دمج المدارس.

بيان السياسة:

المجلس  الحتياجات  وفقاً  آلخر  وقت  من  المدارس  لبعض  دمج  عمليات  إجراء  األمر  يتطلب  قد   .1
المالية  والموارد  المواقع  وتوافر  الحالية  المدرسية  المباني  بعض  حالة  تتضمن  والتي  التنظيمية 
والكثافة السكانية واالحتياجات التعليمية. ولتلبية تلك االحتياجات يقوم المجلس بدمج مدرسة 
أو أكثر معاً في مبنى مدرسي واحد أو يعيد توزيع الطلبة في المدارس لضمان توفير بيئة تعليمية 

مالئمة للطلبة ولضمان تحقيق االستغالل األمثل للموارد المادية والمالية. 

وفي الظروف التي تستدعي دمج أو إغالق مدرسة أو أكثر فمن المهم التأكد من عدم تأثير ذلك   .2
على الطلبة أو الموظفين خالل عملية الدمج أو اإلغالق. ولضمان نجاح عملية الدمج وتحقيقها 
للنتائج المرجوة يحدد المجلس إجراءات وآليات الدمج بوضوح بما في ذلك الجداول الزمنية والتغيير 
في أعداد الموظفين والخطط اإلعالمية. وللحد من احتمال وجود عجز أو فائض في أعداد الموظفين 
فإنه يتعين وضع الخطط المناسبة المتعلقة بأعداد الموظفين المعنيين وإخطارهم بها بأقرب فرصة 
ممكنة.  كما ينبغي إخطار أولياء أمور الطلبة المعنيين في أقرب فرصة ممكنة لضمان انتقال الطلبة 

إلى المدارس الجديدة بكل سهولة ويسر.

تقوم إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية بوضع اإلجراءات المناسبة ذات   .3
الصلة بالعاملين ويشمل ذلك على سيبل المثال ال الحصر تعيين العاملين ونقلهم والعمالة الزائدة 

وإعادة التدريب.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التخطيط المدرسي التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تحديد اإلجراءات الستكمال عمليات الدمج، بما في ذلك األطر الزمنية، وتخطيط القوى العاملة، 	 

وخطط االتصاالت.
المبادرة بإخطار العاملين الذين سوف يتأثرون بعملية الدمج قدر اإلمكان.	 
أبوظبي 	  مجلس  إلرشادات  وفقًا  أمكن  إن  المتضررين  للعاملين  ووظائف  عمل  خيارات  توفير 

للتعليم.
إخطار أولياء األمور في أقرب وقت ممكن. 	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
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مسؤوليات مديري المدارس:
االضطالع بمسؤولياتهم الوظيفية بما يضمن استمرار تقديم المدارس للخدمات التعليمية عالية 	 

الجودة للطلبة.
العمل بالتعاون مع المجلس على ضمان سالسة انتقال الموظفين والطلبة الذين سوف يتأثرون 	 

بعملية الدمج.

مسؤوليات الهيئات العاملة بالمدارس:
االطالع بمسؤولياتهم الوظيفية لضمان استمرار المدارس في توفير تعليم فعال للطلبة.	 
يتأثرون 	  الذين سوف  والطلبة  الموظفين  انتقال  المجلس لضمان سالسة  بالتعاون مع  العمل 

بعملية الدمج.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي. 

المراجع:

سياسة )6230( تكليف وندب ونقل الهيئات العاملة في المدارس.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )5120( تسمية المدارس

الهدف:

تتناول هذه السياسة معايير تسمية المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.  

بيان السياسة:

يجب أن يكون لكل مدرسة حكومية أو خاصة في إمارة أبوظبي اسم مميز للمساعدة على تحديد   .1
هويتها وثقافتها المدرسية.

معايير التسمية: يجب تسمية كافة المدارس الحكومية التابعة للمجلس وفقاً للمعايير التالية:   .2

لمدارس  بالنسبة   )XXXX( ومدرسة  للروضات،  بالنسبة   )XXXX( روضة  الصيغة  استخدام   2.1
الحلقة األولى والثانية والثالثة والمدارس المشتركة، بحيث يكون )XXXX( هو اسم الروضة 

أو المدرسة والذي قد يتألف من كلمة واحدة أو عدة كلمات. 

يعمل المجلس على عدم تكرار نفس االسم ألكثر من مدرسة ما امكن ذلك، وفي حال تكرار   2.2
اسم ما على أكثر من مدرسة تتباين من حيث نوع الطلبة و/أو المنطقة  فيتم  إضافة نوع 

الطلبة و/أو المنطقة في نهاية اسم المدرسة.   

ال ينبغي تغيير أسماء المدارس بصفة عامة بعد اعتمادها، إال أنه في حال اقتضت الظروف لتغيير   .3
اسم مدرسة، يجب أن يطبق التغيير في بداية السنة الدراسية الجديدة من العام القادم بناءاً 

على االعتماد وفقاً لعملية اختيار االسم كما هو موضح أدناه.

عملية اختيار االسم:  .4

لقطاع  التنفيذي  والمدير  العام  المدير  وبالتعاون مع مكتب  المدرسي  التخطيط  إدارة  تقترح   4.1
العمليات المدرسية مجموعة من األسماء إلطالقها على المدارس المطلوبة، وذلك في نهاية 
شهر يناير من العام نفسه الذي سيتم افتتاح المدرسة، ويتم عرض مجموعة األسماء على 

اللجنة التنفيذية للمجلس العتمادها. 

تقوم اإلدارات المعنية داخل قطاع العمليات المدرسية وقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة   4.2
بالتنسيق فيما بينها بشأن اختيار أسماء المدارس للتأكد من تميز أسماء المدارس سواء 
كانت حكومية أو خاصة، وكذلك لضمان عدم تسمية المدارس الجديدة بأسماء مدارس أخرى 

قائمة سواء كانت حكومية أو خاصة في اإلمارة. 

المسؤوليات: 

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة التخطيط المدرسي التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
للتأكد من 	  الجودة  الخاصة وضمان  المدارس  المدرسية وقطاع  العمليات  بين قطاع  التنسيق 

عدم تكرار األسماء بين المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.         
المناسبة 	  اختيار األسماء  ليتم  المنصوص عليها  للمعايير  وفقاً  بخيارات األسماء  قائمة  اقتراح 

من قبل اللجنة التنفيذية واعتمادها، وذلك في نهاية شهر يناير من العام نفسه الذي يتم فيه 
افتتاح المدرسة.
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تخصيص رقم هوية لكل مدرسة جديدة على نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS(، وذلك 	 
نهاية شهر يناير من العام نفسه الذي يتم افتتاح المدرسة.

تعميم أسماء المدارس الجديدة وأي تغيير في أسماء المدارس على الجهات المعنية الداخلية 	 
والخارجية حسبما يلزم.

 للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي. 

المراجع:

إرشادات تسمية المدارس.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: نوفمبر 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )5210( نظام كاميرات المراقبة األمنية بالدوائر 
التليفزيونية المغلقة

الهدف:

تتناول هذه السياسة األسس المتعلقة باستخدام نظم كاميرات المراقبة األمنية بالدوائر التليفزيونية 
المغلقة على مدار الساعة في المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بغرض 
تعزيز األمن، وفي الوقت نفسه إتاحة القدر المقبول من الخصوصية ألفراد المجتمع المدرسي. وتحدد 

هذه السياسة أيضاً األشخاص المخولين باإلطالع على التسجيالت.       

بيان السياسة:

استخدام نظام كاميرات المراقبة األمنية بالدوائر التليفزيونية المغلقة:  .1

يجب توفير الحماية الالزمة في كافة المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم من   1.1
خالل توفير كاميرات المراقبة األمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة في المناطق العامة منها، 

وتستهدف عملية جمع المعلومات من خالل تلك الكاميرات في المدارس فيما يأتي:

تعزيز بيئة تعليمية آمنة. 	 
زيادة السالمة الشخصية للطلبة والموظفين والزوار.	 
ردع ورصد الجرائم وأعمال التخريب واألفعال المخالفة للقانون والسلوكيات السيئة.	 
حماية المباني المدرسية وموجوداتها.	 

يجب إخطار أولياء األمور حسب األصول بشأن استخدام كاميرات المراقبة األمنية عند تركيبها   1.2
في المدرسة.

موقع الكاميرات والشاشات:  .2

يتألف نظام كاميرات المراقبة األمنية من عدد من الكاميرات الثابتة التي يتم تركيبها داخل   2.1
المباني المدرسية وحولها، والتي تؤمن تغطية للمناطق اآلتية: 

كافة مداخل ومخارج المباني والمالعب المدرسية.	 
والمالعب 	  الرياضية  والقاعات  والفناء  والدرج  )الدهاليز  العامة  واألماكن  الممرات  كافة 

والمقاصف(. 
مركز مصادر التعلُّم )المكتبة المدرسية(.	 
الحافالت 	  أو  الخاصة  المركبات  )سواء  وإليها  المركبات  من  الطلبة  وصعود  نزول  أماكن 

المدرسية(.
أماكن األمن واألماكن الخطرة )غرفة التحكم(.	 
المناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة. 	 

يحظر تركيب كاميرات المراقبة األمنية داخل الصفوف الدراسية أو المراحيض العامة.  2.2

مدير  مكتب  في  المدارس  بكافة  المثبتة  الكاميرات  تصوره  ما  لعرض  شاشات  تركيب  يتم   2.3
المدرسة و مساعده.

يمكن تركيب باقي الشاشات حسب الحاجة ألغراض تمكين أفراد األمن من مراقبة المباني   2.4
المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي وأثناء الليل، علماً بأنه يحظر على أفراد األمن الذكور 

من اإلطالع على تسجيالت الكاميرات المتعلقة بالطالبات خالل ساعات اليوم الدراسي. 
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االطالع على التسجيالت:  .3

مجلس  سياسة  إلى  المغلقة  التليفزيونية  بالدوائر  األمنية  المراقبة  كاميرات  نظم  تخضع   3.1
أبوظبي للتعليم بشأن أمن المعلومات. ولمزيد من التفاصيل، يرجى اإلطالع على سياسة 

أمن المعلومات.

تعتبر تسجيالت كاميرات المراقبة األمنية سرية، وال يحق ألي من العاملين بالمدرسة بخالف   3.2
التسجيالت  أما  استعادتها،  أو  التسجيالت  تلك  على  اإلطالع  ومساعده  المدرسة  مدير 
المدارس  لمديرات  يحق سوى  فال  بها  العامالت  الموظفات  أو  المدرسة  بطالبات  المتعلقة 
ومساعداتهن اإلطالع عليها. ويحظر حظراً باتاً على كافة موظفي المدرسة اآلخرين اإلطالع 

على أي من تلك التسجيالت.             

يتم االحتفاظ بالتسجيالت لمدة 180 يوماً.   3.3

في حال تسجيل الكاميرات لحدث يتطلب استيضاحات تتجاوز مستوى المدرسة، يجب على   3.4
الذي يقوم  المدارس  بإبالغ مدير مجموعة  الفور  المبادرة على  أو مساعده  المدرسة  مدير 
التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية من أجل التعامل مع ذلك  بدوره بالتنسيق مع المدير 

الحدث.         

قضائي أمر  بموجب  إال  التسجيالت  أي نسخة من  أو جهة على  أي شخص  إطالع  يحظر   3.5 
أو موافقة خطية من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية. 

كما يحظر حظراً باتاً نسخ أو توزيع التسجيالت، وهو فعل يعاقب عليه القانون )انظر المراجع:   3.6
القانون االتحادي رقم )2( لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات(.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.  	 
تركيب كاميرات المراقبة في كافة األماكن المحددة لذلك وصيانتها.	 
االحتفاظ بتسجيالت الكاميرات لمدة 180 يوم.	 
الحفاظ على سرية تسجيالت كاميرات المراقبة.	 
حل أي مشاكل ترفع من قبل مدير المدرسة إلى المجلس في حال تسجيل الكاميرات لحدث 	 

يتطلب استيضاحات تتجاوز مستوى المدرسة. 
ضمان سرية تسجيالت الكاميرات األمنية.	 
اليتم نشر/تحرير أي تسجيل لكاميرات المراقبة إال بطلب الجهات القضائية أو بإصدار موافقة 	 

خطية من قِبل المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية. 

مسؤوليات إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت:
تحديث سياسة أمن المعلومات الصادرة عن المجلس بشكل منتظم.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
الحفاظ على سرية تسجيالت كاميرات المراقبة في المدرسة.	 
إخطار أولياء األمور بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة في المدرسة.	 
إبالغ مدير مجموعة المدارس في حال تسجيل الكاميرات لحدث يتطلب استيضاحات تتجاوز 	 

مستوى المدرسة.
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

المدرسية. 

المراجع:

قانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.	 
سياسة مجلس أبوظبي للتعليم بشأن أمن المعلومات.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مايو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي

الهدف :

تهدف هذه السياسة إلى وضع الئحة للسلوكيات المهنية والوظيفية التي يجب أن يلتزم بها كلٌّ من:

جميع موظفي المجلس من العاملين بالمدارس.	 
جميع موظفي المقر الرئيس للمجلس الذين يتعاملون بانتظام مع الطلبة.	 

كما تشير هذه السياسة إلى األساليب والوسائل  الرئيسة لنشر الئحة السلوك المهني والوظيفي 
وتطبيقها.

بيان السياسة:

يلتزم مجلس أبوظبي للتعليم بست )6( قيم أساسية في مختلف جوانب عمله والتي ينبغي أن   .1
تنعكس جميعها على سلوكيات موظفيه، وهذه القيم األساسية هي:

: التحلي بفضائل التعاون والعمل الجماعي.	  العمل الجماعي 
: فعل الصواب مهما كانت العواقب.	  النزاهة   
: التواصل مع اآلخرين بشفافية وصدق وأمانة.	  الشفافية  
: احترام الطلبة والزمالء وأولياء األمور والمجتمع.	  االحترام   
: تحمُّل المسؤولية الشخصية عن األفعال.	  تحمل المسؤولية 
: إبداء االهتمام باآلخرين والتحلي بالمسؤولية تجاههم.	  الرعاية والتكاتف 

لقد وضع المجلس هذه السياسة بغرض دعم التزام موظفيه بهذه القيم األساسية في أعمالهم   .2
اليومية، وتتضمن الئحة السلوك المهني والوظيفي اثني عشر )12( معيارًا يحدد السلوكيات التي 

يشترط أن يتحلى بها الموظفون.

في حال ارتكاب أي مخالفة لالئحة سلوك الموظفين ستُطَبَّق إجراءات تأديبية تتوافق مع سياسات   .3
وإجراءات خدمات شؤون األفراد التابع لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس، ويعتمد حجم اإلجراءات 

التأديبية على مدى جسامة المخالفة وسجل الموظف.

لالئحة  مخالفات جسيمة  ارتكاب  على  تنطوي  حاالت  أية  عن  لإلبالغ  العاملين  المجلس  يدعو   .4
يتم  بأنه سوف  علمًا  المباشرين،  رؤسائهم  أو  مدارسهم  مديري  إلى  بها  تقارير  ورفع  السلوك 

الحفاظ على سرية جميع هذه التقارير.

المدارس في  يعمل  بالمجلس  موظف  أي  أنه  على  “التربوي”  يُعرف  السياسة  هذه  ألغراض   .5 
أو تتطلب واجبات وظيفته التعامل بانتظام مع الطلبة.

الئحة السلوك المهني:

للثقة  خارجها(موضعًا  أو  الدراسية  الصفوف  داخل  يعملون  ممن  )سواء  التربويون  الموظفون  يعد 
واجب  ومن  كبيرة،  أهمية  من  عملهم  يمثله  لما  نظرًا  عاتقهم  على  الملقاة  العامة  والمسؤولية  
التربويين التابعين للمجلس توفير الرعاية والعناية لطلبة المدارس، كما يتحمل جميع موظفي المجلس 
المسؤولية تجاه حكومة أبوظبي، من خالل مدير عام المجلس، وكذلك تجاه المجتمع بشكل عام 
من أجل تقديم أفضل مستويات التعليم للطلبة إلى جانب االلتزام باالستخدام األمثل لألموال العامة 

والموارد المخصصة لتقديم الخدمات التعليمية في إمارة أبوظبي.
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تتكون الئحة السلوك المهني من اثني عشر )12( معياراً يمثل األساس للممارسات المهنية التي 
يتعين على الموظفين االلتزام بتطبيقها،  ويتلو كل معيار أمثلة على السلوكيات المهنية وأخرى غير 
المهنية، مع األخذ بعين االعتبار قائمة األفعال والسلوكيات الخاصة بكل معيار ال تمثل سوى وسيلة 

إلرشاد الموظفين، وبالتالي فهي ال تتضمن حصراً بكافة السلوكيات سواء المهنية أو غير المهنية.

المختصون  يعرف  أن  يجب  وعليه  وقراراتهم،  أفعالهم  عن  مسؤولون  الموظفين  فإن  عام  وبشكل 
التربويون من تلقاء أنفسهم ما إذا كانت قراراتهم وأفعالهم تلتزم بمعايير الئحة السلوك التي تنص 
عليها هذه السياسة أم ال، وفي حال عدم وضوح الرؤية للمختصين التربويين بخصوص التأكد من أن 
قيامهم بفعل ما أو اتخاذهم لقرار معين قد يمثل سلوكًا مهنيًا مقبوالً من عدمه فيجب عليهم أن 
يقوموا في مثل تلك الحاالت باستشارة رؤسائهم المباشرين قبل الشروع في هذا الفعل أو اتخاذ 

قرار ما.
تنطبق تلك المعايير على:

جميع موظفي المجلس العاملين بالمدارس.	 
جميع موظفي المقر الرئيس للمجلس أو المكاتب التعليمية الذين يتعاملون بانتظام مع الطلبة.	 

هذا  ويعكس  )التربويين(  بإسم  أعاله  إليهم  المشار  الموظفين  إلى  المهني  السلوك  الئحة  تشير 
تعلُّم  إلى االرتقاء بمستوى  ينظروا  الموظفين أن  بأنه يجب على جميع  المجلس  إيمان  المسمى 
بانتظام  الطلبة  يتعاملون مع  الذين  الموظفين  الهدف األسمى لعملهم، وأن جميع  باعتباره  الطلبة 
التعليمية  بالمخرجات  االرتقاء  تجاه  والجماعية  الفردية  بالمسؤولية  لديهم إحساسٌ  يكون  أن  يجب 

للطلبة في إمارة أبوظبي.

المعيار األول: العالقة مع الطلبة:

داخل  لهم  الالزمة  الرعاية  بتوفير  ويقومون  الطلبة،  مهنية طيبة مع جميع  بعالقة  التربويون  يحتفظ 
الصفوف الدراسية وخارجها.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

ما 	  كافة  واتخاذ  لهم  الالزمة  بالرعاية  وتفي  الطلبة  التي تحقق مصلحة  بالسلوكيات  التحلي 
لديهم من صالحيات لضمان سالمة الطلبة.

إدراك ومعرفة كافة سياسات المجلس المتعلقة بحماية األطفال والتزامهم التام بها.	 
لألذى	  الطلبة  أحد  تعرض  في  تشككهم  حال  في  المعنية  السلطات  بإبالغ  التربويين   التزام 

أو إمكانية حدوث ذلك مستقبالً.
تلبية االحتياجات التعليمية لجميع الطلبة ومساعدتهم على استغالل كامل قدراتهم وإمكاناتهم. 	 
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:	 
 إقامة أو التشجيع على إقامة أية عالقات غير سويّة مع الطلبة سواء داخل الصفوف الدراسية	 

أو خارجها، ويشمل ذلك أي تصرف يمكن أن يُعد تحرشًا أو إساءة جنسية.
داخل 	  سواء  الطلبة  إلى  مالئم  غير  محتوى  تتضمن  مراسالت  أو  صور  أو  رسائل  أية  إرسال 

الصفوف الدراسية أو خارجها.
 اتخاذ أية إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني والنفسي أو اإلساءات اللفظية غير الضرورية	 

أو المفرطة أو أي عقاب يمكن أن يتسبب في إلحاق أذى بدني أو نفسي للطلبة.
التصرُّف بإهمال أو اتخاذ القرارات التي من شأنها تعريض سالمة الطلبة للخطر.	 

المعيار الثاني: العالقة مع المجتمع:
اليومي 	  عملهم  إطار  في  معهم  وتعاونهم  المحلي  والمجتمع  األمور  ألولياء  التربويين  احترام 

بغرض االرتقاء بمستوى تعليم الطلبة.
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 تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

تأسيس عالقات تقوم على الشفافية والصدق واالحترام مع أولياء األمور والمجتمع المحلي.	 
إبالغ الطلبة وأولياء األمور وأفراد المجتمع المعنيين بكافة القرارات بصورة فورية وواضحة.	 
إشراك أولياء األمور و/ أو المجتمع في عملية اتخاذ القرارات بشأن تعليم الطلبة وأنواع الرعاية 	 

التي تُقدم إليهم.

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة علي سبيل المثال ال الحصر:

القرارات  	  اتخاذ  االعتبار عند  بعين  المجتمع  أفراد  أو  و/  األمور  أولياء  رأي ومالحظات  أخذ  عدم 
المتعلقة بتعليم الطلبة.

التعامل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي بأسلوب مسيء أو عدائي.	 

المعيار الثالث: العالقة مع الزمالء:

التزام التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين والتزامهم بالتعاون مع زمالئهم لتحقيق مصلحة الطلبة 
والعمل التربوي.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

أيٌّ من   	  أو  المباشرون  رؤساؤهم  يصدرها  التي  الرسمية  والقرارات  التعليمات  بجميع  االلتزام 
الجهات المعنية التابعة للمجلس.

تشجيع زمالئهم وتقديم الدعم الالزم لهم بغرض إعداد ووضع معايير مهنية متميزة والحرص  	 
على تطبيقها.

تعاون التربويين مع بعضهم بعضًا بما يتيح توفير بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع.	 
المساعدة في إعداد البرامج التعريفية وتقديمها للتربويين الجدد من خالل التوجيه واإلرشاد.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

ارتكاب أي سلوك غير مالئم يتسبب في 	  بدنيًّا ويشمل ذلك  أو  لفظيًّا  الزمالء  بأحد  التحرش 
شعور الزميل بعدم األمان أو عدم االطمئنان.

نشر أخبار كاذبة أو تشويه سمعة أي زميل.	 
إفشاء أية معلومات سرية تخص أي زميل.	 
االستبعاد المتعمد ألي زميل من أنشطة العمل أو األنشطة المهنية.	 
التضييق على أي زميل بما يمنعه من القيام بمهام وظيفته الرسمية.	 

المعيار الرابع: التواصل:

التربويين بالتعامل والتواصل مع الزمالء والطلبة والجمهور بأسلوب يعكس االحترام والحكمة  التزام 
والنزاهة.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

الحرص على أن تتفق جميع التعليقات العامة والمالحظات التي يبدونها مع سياسات  المجلس 	 
وأولوياته.

 االلتزام بعدم استخدام وسائل االتصال الخاصة بالمجلس)أجهزة الحاسب اآللي والهاتف وغيرها(	 
بأي طريقة قد توصف بأنها مثيرة للخالف أو مسيئة.

كانت هناك  	  إذا  إال  اآلخرين  والزمالء  بالطلبة  الخاصة  المعلومات  بالحفاظ على سرية  االلتزام 
موافقة رسمية على إفشاء تلك المعلومات ألغراض مهنية واضحة ومحددة.
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تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

عامة، 	  بصفة  المجلس  أو  الزمالء  لسمعة  تسيء  التي  العامة  والتصريحات  التعليقات  إصدار 
وخاصة إذا كان ذلك بصفة غير رسمية.

إصدار تصريحات عامة لوسائل اإلعالم )وتشمل اإلذاعة والتليفزيون والصحف والكتب وغيرها 	 
إذن مسبق من  الحصول على  المجتمع بصفة عامة( دون  والتواصل مع  اإلعالم  من وسائل 

اإلدارة المعنية بالمجلس.
إفشاء أي معلومات سرية أو حساسة وتبادلها مع أي طرف آخر غير مخول بالحصول عليها  	 

سواء كان داخل المجلس أو خارجه.

المعيار الخامس: االلتزامات القانونية:

التزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية في كافة األوقات مع إبالغ السلطات المعنية والمختصة 
عن أية مخالفة لتلك القوانين.

تشمل السلوكيات المهنية علي سبيل المثال ال الحصر:

التزام الموظفين بالنزاهة واألمانة خالل أدائهم لجميع مهام عملهم الرسمي.	 
إدراك وفهم التربويين ألحكام القوانين و السياسات ذات الصلة بمسؤولياتهم الرسمية.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

تزوير أو تزييف المستندات المتعلقة بالمؤهالت العلمية أو الخبرات الوظيفية.	 
إخفاء السجل الجنائي.	 
عدم االنصياع ألية قوانين حكومية أو مخالفتها أو تجاهلها عمداً.	 

المعيار السادس: المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ:

إحجام التربويين عن تعاطي أو حيازة أو الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية والتبغ أو األدوية غير 
المصرح بها أو المواد المخدرة في أماكن العمل.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

االلتزام بالقوانين الحكومية المتعلقة بالمواد المذكورة أعاله في كافة األوقات.	 
اإلحجام عن إعطاء المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المخدرة إلي الطلبة أو تشجيعهم  	 

على تناول المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المخدرة أو التغاضي عن فعلهم لذلك.
مع 	  توافقها  من  والتأكد  األطباء  يصفها  التي  لألدوية  الطلبة  تعاطي  مسألة  على  اإلشراف 

إرشادات المجلس.

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

تناول المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المخدرة أثناء أداء الواجبات والمهام الرسمية.	 
التدخين في المباني التابعة للمجلس أو الساحات المدرسية.	 
تشجيع الطلبة على تناول المشروبات الكحولية أو التبغ أو المواد المخدرة غير المصرح بها في  	 

أي وقت من األوقات.

المعيار السابع: استخدام المصادر والموارد:

استخدام التربويين للممتلكات والموارد المتوفرة في أداء أعمالهم بكفاءة مع اقتصار استغاللها على 
األغراض المكلفين بها فقط.
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تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

االستخدام األمثل لموارد المجلس والمدارس في األغراض الرسمية وفي حدود ما يتم  التكليف 	 
به فقط.

االلتزام بالسياسة الراهنة للمجلس والمتعلقة بأمن المعلومات واستخدام التكنولوجيا.	 
الحفاظ على األموال والممتلكات العامة التي في عهدتهم وإدارتها بحكمة ومسؤولية. 	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

استغالل الموارد العامة أو تلك المخصصة للعمل في أغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب أو 	 
مآرب شخصية.

اإلسراف واالستهتار في إنفاق الموارد المالية للمجلس.	 

المعيار الثامن: تضارب المصالح:

ومهام  واجبات  أداء  أثناء  المصالح  في  تضاربًا  يمثل  أن  يمكن  أو  يمثل  موقف  ألي  التربويين  تجنب 
وظائفهم.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

االضطالع بكافة المهام والمسؤوليات واتخاذ جميع القرارات بحيادية وموضوعية.	 
االلتزام بالنزاهة وعدم قبول أي إكراميات أو هدايا أو أموال أو خدمة يمكن من خاللها التأثير  	   

على القرارات المهنية.
اإلحجام عن استغالل المناصب لتحقيق مكاسب أو مآرب شخصية.	 
القيام بابالغ الرؤساء في حال وجود تضارب محتمل في المصالح والنأي بأنفسهم عن المواقف 	 

التي قد تحمل شبهة تضارب في المصالح.

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

التدخل في اتخاذ أي قرار رسمي قد يستفيد منه أحد أفراد العائلة أو األصدقاء.	 
تقديم أية دروس خصوصية أو تدريب مدفوع الثمن للطلبة المسؤول عن تعليمهم، ما لم يقم 	 

المجلس بتنظيم تلك الدروس.
قبول هدايا من الموردين أو أفراد المجتمع المحلي فيما يتجاوز الهدايا الرمزية أو الهدايا التي قد 	 

تمنح في محاولة للتأثير على مسار العمل الرسمي )في معظم األحوال تعد أي هدية تتعدى 
قيمتها 100 درهم متجاوزة للقيمة الرمزية(.

المعيار التاسع: الثقافة والعادات:

فهم التربويين واحترامهم للثقافة الوطنية والقيم اإلسالمية واحترام كافة الديانات السماوية .

تشتمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

احترام القيم والشعائر اإلسالمية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل وكذلك احترام كافة  	 
الديانات األخرى.

االلتزام بكافة القواعد التي تفرضها التقاليد اإلسالمية بالدولة.	 
احترام العادات والتقاليد الوطنية سواء في المدارس أو أي مكان من أماكن العمل.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

تَعَمُّد القيام بسلوكيات تخالف القيم اإلسالمية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل.	 
تعمد إظهار عدم االحترام للعادات والتقاليد الوطنية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل.	 
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المعيار العاشر: الزي:

عادات  تخالف  وال  الرسمي  العمل  زي  ومعايير  بمواصفات  تلتزم  مناسبة  لمالبس  التربويين  ارتداء 
وتقاليد الدولة.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

ارتداء الوافدين مالبس رسمية مناسبة للعمل.	 
ارتداء المواطنين الزى الوطني الرسمي.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:
ارتداء أي نوع من المالبس الضيقة أو الشفافة أو غير المالئمة لبيئة العمل.	 

المعيار الحادي عشر: احترام مختلف الثقافات والتسامح معها:

قيام التربويين بتعزيز مناخ التسامح بالمدارس وأماكن العمل.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:

إظهار التسامح واالحترام الالزمين تجاه جميع األفراد من مختلف اآلراء السياسية واألديان.	 
كافة أشكال 	  العمل من  وأماكن  الدراسية  الصفوف  الالزمة لضمان خلو  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

المضايقات والتمييز.
التعامل مع جميع الطلبة والزمالء على قدم المساواة، بما يشمل ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:
الحالة 	  أو  النوع  التحرُّش بهم على أساس  أو  المجتمع  أفراد  أو  الطلبة  أو  الزمالء  التمييز ضد 

االجتماعية أو حاالت الحمل والوضع أو العمر أو الجنس أو العِرق أو األصل.
اتخاذ أيّ سلوكيات تنطوي على نوعٍ من أنواع التطرف أو التبشير الثقافي.	 

المعيار الثاني عشر: الموضوعات الحساسة:

إثارة  في  التسبب  شأنها  من  التي  الحساسة  المسائل  بشأن  المالحظات  إبداء  التربويين  تجنب 
الشعور بالغضب أو االستياء لدى الطلبة أو الزمالء أو لمجتمع.

تشمل السلوكيات المهنية على سبيل المثال ال الحصر:
الحرص على أن تتركز المناقشات الصفية على موضوع الدرس.	 
توخي الحذر عند إبداء التعليقات وبخاصة المتعلقة بمسائل يمكنها التسبب في جدل محتمل 	 

مثل الموضوعات المتعلقة بالدين والسياسة.
منع الطلبة من طرح المسائل التي يمكنها إثارة الجدل للمناقشة الجماعية.	 

تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:

الدخول في مناقشة مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة مثل الدين والسياسة التي ال تخدم هدفًا 
تعليميًا واضحًا ومرتبطًا بالمناهج الدراسية التي يطبقها المجلس.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:
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مسؤوليات إدارة اإلدارة المدرسة التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
إتاحة الفرصة أمام جميع التربويين لالطالع على الئحة السلوك المهني والوظيفي.	 
ضمان توفير التدريب لجميع الهيئات العاملة الجديدة في المدارس.	 

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
التعامل مع مخالفات الئحة السلوك المهني عن طريق اتخاذ اإلجراء الجزائي الذي يتفق مع 	 

سياسات وإجراءات خدمات شؤون األفراد بمجلس أبوظبي للتعليم. وسيعتمد اإلجراء الجزائي 
الذي يتم اتخاذه على حجم المخالفة وما إذا كان الموظف قد صدر عنه سلوك مشابه من قبل 

أم ال.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس: 
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
مراجعة مدونة قواعد السلوك المهني والوظيفي مع الموظفين في بداية كل عام دراسي.	 
التعامل مع حاالت مخالفات الئحة السلوك المهني عن طريق اتخاذ اإلجراء الجزائي الذي يتفق  	 

الجزائي  اإلجراء  وسيعتمد  للتعليم.  أبوظبي  بمجلس  األفراد  شؤون  وإجراءات  سياسات  مع 
المُتَّخَذ على حجم المخالفة وما إذا كان الموظف قد صدر عنه سلوك مشابه من قبل أم ال.

مسؤوليات التربويين:
االطالع على الئحة السلوك المهني واستيعاب أحكامها وإعالء معاييرها في كافة ما يقومون 	 

به من أعمال وتصرفات.
باتباعها 	  وااللتزام  والوظيفي  المهني  السلوك  الئحة  على  باإلطالع  يفيد  إقرار  على  التوقيع 

وتطبيقها. 
االستعداد إلبالغ رؤسائهم المباشرين أو مديري مدارسهم عن أيِّ حاالت تنطوي على ارتكاب 	 

مخالفات جسيمة لالئحة السلوك المهني، علمًا بأنه سيتم الحفاظ على سرية جميع هذه 
البالغات.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة اإلدارة 

المدرسة. 

المراجع:

القانون االتحادي رقم )15( لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ )المادة السابعة(.	 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة  2006م.	 
سياسة أمن المعلومات بمجلس أبوظبي للتعليم. 	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )6201( المؤهالت العلمية والعملية 
للهيئات العاملة في المدارس

الهدف:

المدارس  العاملة في  الهيئات  العاملين ضمن  لدى  توافرها  الالزم  المؤهالت  السياسة  تحدد هذه 
الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

يتطلع مجلس أبوظبي للتعليم أن يكون قادة المدارس والمعلمون وموظفو الدعم بجميع المدارس   .1
الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم يمتلكون أعلى المؤهالت العلمية.

يقوم مجلس أبوظبي للتعليم بتحديد التفاصيل الخاصة بالحد األدنى من المؤهالت والمتطلبات   .2
الوظيفية المطلوبة لشغل مختلف الوظائف بالمدارس. وتتم مراجعة هذه المؤهالت والمتطلبات 
الوظيفية وإعادة النظر فيها بصورة دورية عن طريق إدارة خدمات شؤون العاملين واإلدارات األخرى 
المعنية بقطاع العمليات المدرسية وإدارة سياسات التعليم المدرسي وذلك للتأكد من مواكبتها 

للمعايير الدولية فضالً عن تماشيها مع ممارسات التعليم العالي على المستوى المحلي.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تحديد وإصدار تفاصيل المؤهالت والمتطلبات الوظيفية الالزمة لشغل مختلف الوظائف المدرسية.	 
المراجعة الدورية للمؤهالت والمتطلبات الوظيفة لضمان مواكبتها مع المعايير الدولية وممارسات 	 

لقطاع  التابعة  األخرى  اإلدارات  مع  بالتعاون  وذلك  المحلي  المستوى  على  العالي  التعليم 
العمليات المدرسية وسياسات التعليم المدرسي حسبما يتطلبه األمر.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

شؤون األفراد.

المراجع:

التكليفات 	  و  للترقيات  الترشيح  قواعد  و  2008 بشأن شروط  رقم )238/1( لسنة  وزاري  قرار 
اإلدارية في وظيفتي مدير و مساعد مدير المدرسة.

القانون رقم )1( لسنة 2006 م وتعديالته في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.	 
التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
الهيكل التنظيمي للنموذج المدرسي الجديد.	 
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االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة:2016  	 
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سياسة )6210( إتقان اللغة اإلنجليزية في النموذج 
المدرسي الجديد 

الهدف:

تحدد هذه السياسة متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للهيئات العاملة بالمدارس والتي تشغل 
وظائف معينة ضمن المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم التي طبقت النموذج المدرسي الجديد.

بيان السياسة:

دعم المناهج الدراسية ضمن إطار النموذج  المدرسي الجديد والتأكد من تقديم التدريس المتميز    .1
لكل طالب من الطلبة وذلك من خالل ضرورة إظهار الهيئات المدرسية التي تشغل وظائف بعينها 

في المدارس مستويات الكفاءة الالزمة في اللغة اإلنجليزية حسبما تحدده هذه السياسة. 
وتتضمن تلك الهيئات المدرسية:   

رؤساء الهيئة التدريسية للمواد التي تدرس باللغة العربية والمواد التي تدرس باللغة اإلنجليزية.	 
معلمي المناهج اإلنجليزية: معلمو المواد التي تدرس باللغة اإلنجليزية.	 
اختصاصي مركز مصادر التعلُّم.	 

لقد اعتمد مجلس أبوظبي للتعليم اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات )CEFR( كمعيار قياسي   .2
المعيار  هذا  استخدام  إنَّ  بالمدارس.  العاملة  الهيئات  من  وغيرهم  للمعلمين  اللغوية  للكفاءة 

القياسي يمكِّن المجلس من اعتماد عدة اختبارات للكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

من  األم  كلغتهم  اإلنجليزية  باللغة  الناطقين  من  المذكورة  بالمدارس  العاملة  الهيئات  تُعفى   .3
الناطقون  ويعرف  السياسة.  المذكورة الحقاً في هذه  اإلنجليزية  اللغة  اختبارات كفاءة  متطلبات 

باللغة اإلنجليزية على أنهم األشخاص الذين:
نشأوا في بلد ناطق باللغة اإلنجليزية، أو	 
أن يكونوا قد أتموا بنجاح المرحلة الدراسية من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر في بلد 	 

ناطق باللغة اإلنجليزية باستخدام منهج يدرَّس باللغة اإلنجليزية.

يتعين على الهيئات العاملة بالمدارس بعينها من غير الناطقين باللغة اإلنجليزية إثبات كفاءتهم   .4
في اللغة اإلنجليزية بغية استيفاء المتطلبات اإللزامية في إطار المعايير المهنية لمجلس أبوظبي 
للتعليم. وبالنسبة للمعلمين ورؤساء الهيئات التدريسية  من غير المستوفين للمستوى المطلوب 
للمعيار القياسي )CEFR( فإنه يتعين عليهم المشاركة في برامج التطوير المهني باللغة اإلنجليزية 

حتى يتم تحقيق مستوى الكفاءة المطلوب.  

فيما يأتي المستوى المطلوب للمعيار )CEFR( القياسي وتحقيقه لكل وظيفة من وظائف الهيئات   .5
العاملة بالمدارس:

: المستوى )C1 CEFR( كحد أدنى                    	  معلمو اللغة اإلنجليزية   
: المستوى )C1 CEFR( كحد أدنى	  معلمو العلوم      
: المستوى )C1 CEFR( كحد أدنى	  معلمو الرياضيات                                 
رؤساء الهيئات التدريسية للمناهج اإلنجليزية   : المستوى )C1 CEFR( كحد أدنى	 
: المستوى )B1 CEFR( كحد أدنى	  رؤساء الهيئات التدريسية للمناهج العربية 
: المستوى )B2 CEFR( كحد أدنى	  اختصاصي مركز مصادر التعلُّم   
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فيما يأتي االختبارات المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم إلثبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية:  .6

أيلتس )IELTS( أكاديمي.	 
 	.)TOEFL( التوفل
 	.)Pearson PTE( بيرسون أكاديمي
 	.)ESOL( امتحانات كامبردج

يوضح الجدول اآلتي معدالت )CEFR( مقارنة بمعدالت االختبارات الدولية األخرى:  .7

مستوى 
 CEFR

  )IELTS( أيلتس
أكاديمي

 TOEFL(
)IBT

) ESOL( *امتحانات كامبردج
بيرسون أكاديمي  

)Pearson PTE(

C18.0 – 6.579-114

CAE Grades B and C or
 FCE Grade A or CPE pass at

C184 - 76

B26.5 - 5.578 - 46

 FCE Grades B and C or
CAE pass at B2 or

PET pass with distinction 
at B2

   75 - 59

B15.0 - 4.045  - 31

 PET pass, pass with merit, or
 FCE pass at B1 or

 KET pass with distinction at
B1

  58 - 43

A2-31- 0  
 KET pass, pass with merit, or

PET pass at A2 42 - 30   

A1-31- 0  KET pass at A129  أو أقل

  ;Cambridge ESOL Exams: CAE = Cambridge Advanced Exam*

CPE = Certificate of Proficiency in English

  ;FCE = First Certificate in English;  KET = Key English Test

PET = Preliminary English Test

يجب على الهيئات العاملة بالمدارس الحالية والتي تشغل وظائف بعينها الخضوع الختبار معتمد   .8
وذلك  للمجلس  التابعة  األفراد  شؤون  خدمات  إلدارة  نتائجهم  وتقديم  اإلنجليزية  اللغة  لكفاءة 
وفقاً للشروط التي وضعتها  إدارة خدمات شؤون األفراد وإدارة التنمية المهنية التابعتين لقطاع 
 العمليات المدرسية بالمجلس. أما بالنسبة للموظفين الحاليين الذين يرغبون باالنتقال إلى إحدى 
اللغة  التنظيمي فإنه يتوجب عليهم إجراء اختبار معتمد لكفاءة  الوظائف المحددة ضمن الهيكل 
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اإلنجليزية وتقديم نتائج االختبار إلدارة خدمات شؤون األفراد بالمجلس. يتعين على جميع الهيئات 
العاملة بالمدارس من غير المستوفين للمستوى المطلوب المشاركة في برامج التطوير المهني 

باللغة اإلنجليزية. 

الدراسية السنة  من  اعتباراً  إلزامية  أعاله  المذكورة  للوظائف  الكفاءة  مستويات  اعتبار  يجب   .9 
2015 - 2016م وسوف تؤخذ تلك المستويات بعين اإلعتبار قبل تلك الفترة.  

10.يتعين على جميع المتقدمين لشغل الوظائف المحددة في المدارس الحكومية بأبوظبي ومن غير 
الناطقين باللغة اإلنجليزية التقدُّم إلجراء اختبار معتمد لكفاءة اللغة اإلنجليزية وتقديم نتائج االختبار 

للمجلس كجزء من إجراءات التقدُّم للوظيفة.  

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
وضع أطر زمنية للمعلمين الحاليين لتقييم مستوى كفاءة اللغة اإلنجليزية بالتشاور مع إدارة 	 

التنمية المهنية بالمجلس.
االحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن نتائج اختبارات الكفاءة لجميع الهيئات العاملة بالمدارس والتي 	 

 .)CEFR( تشغل وظائف بعينها مع ارتباطها بمعدالت المعيار القياسي
التأكد من أن الهيئات العاملة بالمدارس  من غير الناطقين باللغة اإلنجليزية والذين يخضعون 	 

ألحكام هذه السياسة من الذين ال يحققون المستوى المطلوب من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
في برامج التطوير المهني لرفع مستوى كفاءتهم في اللغة اإلنجليزية. 

مسؤوليات إدارة المعايير المهنية التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
تقييم المستويات المطلوبة للمعيار القياسي )CEFR( سنوياً ونشر النتائج. 	 
تقييم قائمة باالختبارات المعتمدة سنوياً ونشر التغييرات عند الحاجة.	 
تقييم قائمة بالوظائف التي تحتاج إلتقان اللغة اإلنجليزية سنوياً ونشر التغييرات عند الحاجة.	 
تقديم الدعم إلدارة شؤون األفراد فيما يتعلق باإلعداد واالحتفاظ بقاعدة البيانات التي تتضمن 	 

مقارنتها  مع  بعينها  وظائف  تشغل  التي  المدرسية  الهيئات  لجميع  الكفاءة  اختبارات  نتائج 
.)CEFR( بمعدالت المعيار القياسي

مسؤوليات إدارة التنمية المهنية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إعداد وتوفير برامج التطوير المهني لرفع مستوى الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للعاملين الذين 	 

هم بحاجة للحصول على تلك البرامج. 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس: 
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس: 
الختبارات 	  التقدُّم  نحو  السياسة  هذه  ألحكام  تخضع  التي  بالمدارس  العاملة  الهيئات  توجيه 

الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.
إبالغ إدارتي شؤون األفراد والتنمية المهنية بامتناع المعلمين عن الخضوع الختبارات الكفاءة 	 

اللغة  في  المهني  والتطوير  التدريب  برامج  بحضور  يلتزمون  ال  الذين  أو  اإلنجليزية  اللغة  في 
اإلنجليزية حسب الحاجة.
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الهيئات  ورؤساء  بها  الناطقين  غير  من  اإلنجليزية  اللغة  مناهج  معلمي  مسؤوليات 
التدريسية وأخصائيي مركز مصادر التعلم:

التنظيمي 	  اللغة اإلنجليزية في حال كان الموظف ضمن الهيكل  إجراء اختبارات الكفاءة  في 
للمدرسة. 

تقديم نتائج االختبارات إلى المجلس فور الحصول عليها.	 
حضور برامج التطوير المهني في اللغة اإلنجليزية  إذا ما اقتضى األمر ذلك.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة شؤون 

األفراد وإدارة التنمية المهنية. 

المراجع:

التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )7110( اللغة المستخدمة في التدريس.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6220( توظيف العاملين في المدارس: 
رؤساء الهيئات التدريسية

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى توفير وظائف رؤساء الهيئات التدريسية بالمدارس بحيث تضم جميع تلك 
المدارس الهيئات العاملة المؤهلة بما يمكنها من تقديم مستوى تعليم متميز لجميع الطلبة. كما 
للعمليات  التابعة  األفراد  وإرشادات إلدارة خدمات شؤون  تعليمات  إلى وضع  السياسة  تهدف هذه 
المدارس  المدارس ولمساعدي مديري  العاملة ولمديري  الهيئات  احتياجاتها من  المدرسية بشأن 

للخدمات األكاديمية بغية تقديم الدعم الفعَّال لإلشراف على رؤساء الهيئات التدريسية.

المدرسة  إلى عدد طلبة  للمدارس وذلك استناداً  الوظيفي  الهيكل  السياسة جزءاً من  وتُعد هذه 
وعدد الحلقات الدراسية وتطبيق النموذج المدرسي الجديد. 

بيان السياسة:

الهيئة  رئيس  منصب  الجديد  المدرسي  النموذج  تطبق  التي  المدارس  من  مدرسة  لكل  يكون   .1
التدريسية. 

والمناهج  التربوية  بالمجاالت  الصلة  ذات  الالزمة  الخبرة  بتوفير  التدريسية  الهيئات  رؤساء  يقوم   .2
الدراسية والقيادة المدرسية بهدف تعزيز العملية التعليمية ودعم تعلُّم المواد الدراسية للمناهج 
تتعلق  إدارية  مسؤوليات  التدريسية  الهيئات  رؤساء  يتحمل  كما  اإلنجليزية.  والمناهج  العربية 
بالتدريب والتطوير واإلشراف على المعلمين، ويقوم رؤساء الهيئات التدريسية بالمشاركة ضمن 
فريق القيادة واإلدارة المدرسية من أجل وضع الخطط االستراتيجية وتنفيذها ووضع األولويات التي 

تخدم تطوير وتحسين أداء المدرسة.

ولكي يبقى رؤساء الهيئات التدريسية على تواصل مع الميدان التربوي واإللمام بكافة المستجدات   .3
والتطورات الجارية فإنه يتعين عليهم القيام بالتدريس لمدة ال تتجاوز نصف الوقت المخصص لعملهم. 
الوظيفي  التوصيف  مع  متوائمة  تكون  وبحيث  سنوي  بشكل  التدريس  مسؤوليات  تحديد  ويتم 

لرئيس الهيئة التدريسية.

يتم تحديد عدد رؤساء الهيئات التدريسية استناداً إلى عدد طلبة المدرسة وعدد الحلقات الدراسية   .4
وتطبيق النموذج المدرسي الجديد وذلك وفقاً لما يأتي:

رياض األطفال  4.1

يتعين تخصيص )عدد 2( لوظيفة رئيس الهيئة التدريسية لكل روضة من رياض األطفال:
رئيس الهيئة التدريسية للمناهج العربية )1(.	 
رئيس الهيئة التدريسية للمناهج اإلنجليزية )1(.	 

مدارس الحلقة األولى   4.2

يتعين تخصيص )عدد 2( لوظيفة رئيس الهيئة التدريسية لكل مدرسة صغيرة يبلغ عدد الطلبة 
فيها أقل من 300 طالبٍ:

رئيس الهيئة التدريسية للمناهج العربية )1(.	 
رئيس الهيئة التدريسية للمناهج اإلنجليزية )1(.	 
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ويتعين تخصيص )عدد 4( لوظيفة رئيس الهيئة التدريسية لكل مدرسة كبيرة يبلغ عدد الطلبة 
فيها أكثر من 300 طالبٍ:

رئيس الهيئة التدريسية للمناهج العربية )2(	 
رئيس الهيئة التدريسية للمناهج اإلنجليزية )2(	 

مدارس الحلقتين الثانية والثالثة التي تطبق النموذج المدرسي الجديد:  4.3

يتعين تخصيص )عدد 6( لوظيفة رئيس الهيئة التدريسية لكل مدرسة من مدارس الحلقتين 
الثانية والثالثة: 

رئيس للهيئة التدريسية للغة العربية والتربية اإلسالمية )1(	 
رئيس للهيئة التدريسية لمادة العلوم )1(	 
رئيس للهيئة التدريسية لمادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )1(	 
رئيس للهيئة التدريسية للدراسات االجتماعية )1(	 
رئيس للهيئة التدريسية للتربية الصحية والبدنية والفنية والموسيقى )1(	 
رئيس للهيئة التدريسية للغة اإلنجليزية )1(	 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
بالنسب 	  التدريسية  الهيئة  رئيس  منصب  لشغل  مؤهلين  موظفين  وتوظيف  واختيار  تعيين 

المذكورة أعاله.
مراجعة هذه السياسة سنويًا لدعم تطبيق النموذج المدرسي الجديد.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
اإلشراف وتقييم أداء رؤساء الهيئات التدريسية.	 
ضمان عدم تجاوز األعباء التدريسية لرؤساء الهيئات التدريسية نصف يوم عمل.	 
الجزائية والتظلمات 	  بالموظفين، بما في ذلك اإلجراءات  العالقة  الموضوعات ذات  التعامل مع 

وإحالتها إلى إدارة خدمات شؤون األفراد للحصول على اإلرشاد الالزم.

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
اتباع الئحة السلوك المهني الصادرة من مجلس أبو ظبي للتعليم.	 
المدرسي 	  الزمني  الجدول  في  تفصيالً  وارد  هو  لما  وفقًا  بها  القيام  المكلفين  المهام  انجاز 

والتوصيف الوظيفي وعقود التوظيف والسياسات وغيرها من اإلجراءات التي أعلن عنها بقطاع 
العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم.

التحلي بالمرونة والتعاون مع إدارة المدرسة من أجل ضمان سالمة الطلبة وتلبية االحتياجات 	 
التعليمية لهم.

تأدية أي مهام أخرى حسبما يُطلب منهم بين الحين واآلخر.	 
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

شؤون األفراد.

المراجع:

التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
الهيكل التنظيمي للنموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة  )6101( السلوك المهني والوظيفي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2011	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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 سياسة )6225( توظيف العاملين في المدارس
االحتياجات التعليمية الخاصة

الهدف:

تحدد هذه السياسة المتطلبات األساسية لتوظيف العاملين في مجال تقديم خدمات االحتياجات 
توظيفهم  عملية  وتعتمد  للتعليم،  أبوظبي  لمجلس  التابعة  الحكومية  بالمدارس  الخاصة  التعليمية 

على االحتياجات التي يتم تحديدها بناءً على متطلبات الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 

بيان السياسة:

يقدم المجلس مجموعة من الخدمات ومصادر التعلم لدعم التطور األكاديمي واالجتماعي للطلبة   .1
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وذلك من خالل المقر الرئيس للمجلس أو المكاتب اإلقليمية أو 

المدارس التابعة له.  

ومن أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية لبرامج التربية الخاصة بالمجلس  وتقديم الدعم  المطلوب   .2
للمدارس لتوفير خدمات التربية الخاصة للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة يجب أن يغطي 
الهيكل الوظيفي متخصصين في مجال االحتياجات التعليمية الخاصة يتم تعيينهم في كل مما 

يلي:

المقر الرئيسي للمجلس. 	 
المكاتب اإلقليمية في كل من أبوظبي والعين والغربية.	 
المدارس التابعة للمجلس.	 

موظفو االحتياجات التعليمية الخاصة في المجلس:  .3

 3.1 وتشمل وظائف المكتب الرئيسي:

مدير خدمات االحتياجات التعليمية الخاصة.	 
قادة الفرق بالمكاتب التعليمية، قسم خدمات التربية الخاصة.	 

 3.2 مدير خدمات االحتياجات التعليمية الخاصة:

يعمل بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بقطاع  التعليم المدرسي  وقطاع العمليات المدرسية   
لتطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والبرامج المتعلقة بخدمات االحتياجات التعليمية الخاصة. 

 3.3 قادة الفرق بقسم خدمات اإلحتياجات التعليمية الخاصة:

والعمليات  األنشطة  باإلشراف على  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  قادة فرق خدمات  يقوم   
واألخصائي  النفسي  واألخصائي  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  إستشاري  من  المطلوبة 
لدعم  له  التابع  االقليمي  المكتب  نطاق  ضمن  المطلوبة  المعاقين  وخدمات  االجتماعي 

المدارس وتقديم الخدمات الالزمة في هذا الشأن.  

4. موظفو االحتياجات التعليمية الخاصة في المكاتب اإلقليمية التعليمية:

المكاتب اإلقليمية بموافقة  العاملين في  الخاصة  التعليمية   4.1 يتم توزيع موظفي االحتياجات 
مناسباً حسبما  اإلقليمي  بالمكتب  الفريق  رئيس  يراه  لما  وفقاً  المدرسية  العمليات  قطاع 

يتبين من احتياجات للمدارس، ويتم خدمة المكاتب اإلقليمية من قبل: 

مسؤول تطوير جودة التعليم - االحتياجات التعليمية الخاصة. 	 
مسؤول تطوير جودة التعليم - األخصائيين االجتماعيين.	 
األخصائي النفسي. 	 
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مسؤول تطوير جودة التعليم  لالحتياجات التعليمة الخاصة:    4.2

يكون مسؤوالً عن تقديم الدعم الالزم إلستشاريي االحتياجات التعليمية الخاصة مع إدارة 
الحاالت والخدمات العامة لدعم التربية الخاصة . 

مسؤول تطوير جودة التعليم لألخصائيين االجتماعيين:  4.3

يكون مسؤوالً عن اإلشراف على عمل األخصائي االجتماعي وتقديم الدعم الالزم له لوضع   
وتنفيذ البرامج المتعلقة بالمسائل ذات الصلة برعاية الطلبة والسلوك في المدارس. 

األخصائي النفسي:  4.4

يقوم األخصائي النفسي في المدرسة بتقديم الدعم الالزم للطلبة الذين يعانون من مشاكل   
اجتماعية وتعلمية أو الذين يعانون من صعوبات في التكيف داخل المدرسة وذلك من خالل 
تقديم الخدمات النفسية المتخصصة ذات المستوى لكل منهم بما في ذلك المساعدة على 
تلبي   التي  البرامج  وإعداد  للحصول على خدمات خاصة  منهم  كل  استحقاق  تقييم مدى 
متطلبات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. األخصائي النفسي هو أحد العاملين في الهيئات 

المدرسية ويكلف بالعمل مع عدد من المدارس أدناها خمسة )5( مدارس. 

يجب على موظف التربية الخاصة في المكاتب اإلقليمية االتصال والتنسيق مع فريق دعم   4.5
التعلم في المدرسة لضمان االلتزام بالسياسة 7310: دعم التعلم األكاديمي. 

5. موظفو اإلحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس التابعة للمجلس:

سوف يتم توزيع موظفي االحتياجات التعليمية الخاصة العاملين بالمدارس وفقاً للمتطلبات   5.1
األساسية باإلضافة إلى ما يراه قائد الفريق التابع للمكتب اإلقليمي مناسباً بالتنسيق مع 

قطاع العمليات المدرسية، وذلك بناءً على احتياجات كل مدرسة:

استشاري اإلحتياجات التعليمية الخاصة مسؤول عن خمس مدارس	 
أخصائي اجتماعي لكل مدرسة 	 
معلم تربية خاصة لكل مدرسة 	 
مساعد صف لكل صف دراسي وذلك وفقاً للمتطلبات التي يتم تحديدها	 

استشاري اإلحتياجات التعليمية الخاصة:  5.2

من  يعانون  ممن  للطلبة  الخدمات  بتقديم  الخاصة  التعليمية  اإلحتياجات  استشاريو  يقوم   
ويعمل  دوري.  بشكل  لهم  متخصص  دعم  تقديم  تتطلب  سلوكية  و/أو  أكاديمية  مشاكل 

استشاريو اإلحتياجات التعليمية الخاصة في مجال اإلعاقات والصعوبات التالية:

ضعف البصر	 
ضعف السمع	 
المخاطبة واللغة	 
القواعد السلوكية	 
صعوبات التعلم	 
التربية الخاصة بشكل عام	 

يجب تعيين استشاري واحد متخصص في إعاقة أو صعوبة معينة لكل خمس مدارس تتضمن    5.3
طلبة بحاجة للحصول على هذا النوع من التخصص في هذه اإلعاقة.
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األخصائي االجتماعي:  5.4

الالزم للطلبة وذلك من  الدعم األكاديمي واالجتماعي  يقوم األخصائي االجتماعي بتقديم   
العالقات  تلك  استمرار  على  والمحافظة  وأسرهم  الطلبة  مع  ايجابية  عالقات  تكوين  خالل 
بهدف إعداد بيئة صحية وآمنة ومثمرة للطلبة تساعدهم على االستفادة من كامل إمكاناتهم، 

ويشمل ذلك التعاون مع المعلمين بشأن المسائل التي تتعلق بسلوك الطلبة ودراستهم.

معلمو اإلحتياجات التعليمية الخاصة:  5.5

التعليم  وخدمات  والمساعدة  الدعم  بتقديم  الخاصة  التعليمية  اإلحتياجات  معلم  يختص   
الشاملة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بما يضمن كفاءة وفاعلية العملية التعليمية لهم. 

5.6  مساعد الصف لإلحتياجات التعليمية الخاصة:

تقديم الدعم لمعلم اإلحتياجات التعليمية الخاصة لمساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة   
للتعلم الفعال. 

يقوم بعض موظفو اإلحتياجات التعليمية الخاصة بالمدرسة بمساعدة فريق دعم التعلم من   5.7
خالل تقديم خدمات الدعم المطلوبة ويتكون فريق الدعم مما يلي:

مدير المدرسة أو من ينوب عنه.	 
معلم اإلحتياجات التعليمية الخاصة.	 
األخصائي االجتماعي. 	 
أعضاء آخرين تستدعي الضرورة وجودهم مثل المعلمين وأولياء األمور.   	 
موظفو التربية الخاصة بالمكاتب التعليمية حسب الضرورة.	 

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة السياسة )7310( بشأن دعم التعلم األكاديمي.  

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
توزيع موظفي اإلحتياجات التعليمية الخاصة على المدارس وفقاً للمتطلبات األساسية لهذه 	 

السياسة باالضافة إلى متطلبات االحتياجات الخاصة المحددة. 

مسؤوليات قادة الفرق بالمكاتب اإلقليمية:
بسياسات 	  التعليمية  والمكاتب  بالمدارس  الخاصة  التعليمية  اإلحتياجات  موظفي  إعالم 

واستراتيجيات وبرامج المجلس المتعلقة بالتربية الخاصة والسلوك الطالبي ومراقبة تنفيذها.  
للطلبة 	  المقدمة  الخدمات  على  السياسة  تأثير  بمدى  المتعلقة  والمالحظات  اآلراء  جمع 

والمدارس. 

مسؤوليات مديرو مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

 مسؤوليات مديري المدارس:
دعم هذه السياسة واإلشراف على تنفيذها.	 
تحديد متطلبات موظفي التربية الخاصة وإعالم مسئول تطوير جودة التعليم بهذه المتطلبات. 	 
التأكد من دقة إدخال المعلومات التي تتعلق بالطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في 	 

.eSIS نظام معلومات الطالب اإللكتروني
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مسؤوليات موظفو اإلحتياجات التعليمية الخاصة بالمدارس:
تقديم الدعم والمساعدة لفريق دعم التعلم وفريق السلوك الطالبي بالمدرسة. 	 
وتقديم 	  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  للطلبة  والتربوية  التعليمية  االحتياجات  تحديد 

التوصيات الالزمة بهذا الشأن لمدير المدرسة ألجل تقديم الدعم اإلضافي لموظفي اإلحتياجات 
التعليمية الخاصة. 

المساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المدرسي: التعليم  سياسات  قطاع  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن   المعلومات 

إدارة التربية الخاصة. 

المراجع:

القانون االتحادي رقم )29( لعام 2006 في شأن حقوق المعاقين.	 
التوصيف الوظيفي في إطار النموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة  وإجراءات مجلس أبوظبي للتعليم بشأن التربية الخاصة.	 
دليل إرشادات مجلس أبوظبي للتعليم إلدارة السلوك الطالبي. 	 
سياسة )7301(  التربية الخاصة. 	 
سياسة )7310( دعم التعلم األكاديمي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مايو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016   	 
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سياسة )6230( تكليف وندب ونقل الهيئات العاملة في المدارس

الهدف:

التي  المدارس وندبها والظروف  العاملة في  الهيئات  المتبعة بتكليف  القواعد  تحدد هذه السياسة 
بموجبها تنقل من مدرسة إلى أخرى ضمن المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

التكليف والندب:  .1

تعمل إدارة خدمات شؤون األفراد وإدارة التخطيط المدرسي في قطاع العمليات المدرسية   1.1
التعليمية  المكاتب  وموظفي  مسؤولي  مع  جنب  إلى  جنبًا  للتعليم  أبوظبي  مجلس  في 
والقيادات واإلدارات المدرسية لتحديد العدد الالزم من الهيئات العاملة بالمدارس للعمل بكل 

مدرسة.

يتم تحديد احتياجات كل مدرسة على أساس عدد من العوامل، منها على سبيل المثال ال   1.2
الحصر:

أعداد الطلبة المسجلين في المدرسة.	 
أعداد الطلبة في كل صف دراسي.	 
البرنامج التعليمي الذي يتم تقديمه.	 
عدد المواد الدراسية التي يقوم بتدريسها كل معلم.	 

وبمجرد  مؤهالتها،  على  بناءً  المدرسة  في  للعمل  بالمدارس  العاملة  الهيئات  تكليف  يتم   1.3
تعيينها في إحدى المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم فسوف تظل هذه الهيئات على 
رأس عملها في تلك المدرسة لمدة ثالثة أعوام دون أن تتم عملية النقل. علما بأنه يمكن أن 

تستثنى الهيئات العاملة بالمدارس التابعة للمنطقة الغربية من هذا البند.

النقل:  .2

طلبات النقل التي تتقدم بها الهيئات العاملة بالمدارس: سوف يقوم قطاع العمليات المدرسية   2.1
التابع لمجلس أبوظبي للتعليم بالنظر في طلبات نقل الهيئات العاملة بالمدارس من مدرسة 
حكومية إلى أخرى وذلك وفقًا لكل طلب من الطلبات على حدة، وإذا ما قُدِّمَ طلب النقل 
خالل السنة الدراسية أو خالل السنوات الثالث األولى من التعيين في المدرسة فلن تتم 
الموافقة على طلب النقل إال في ظل ظروف استثنائية )مثل نقل أحد الزوجين(، وفي جميع 
المطابقة  الشاغرة  األماكن  توافرت  ما  إذا  إال  النقل  طلبات  على  الموافقة  يتم  لن  األحوال 
لمؤهالت المعلمين. يرجى الرجوع إلى سياسات وإجراءات إدرة شؤون األفراد لالطالع على 

القائمة الشاملة التي تحدد جميع الظروف االستثنائية.

عمليات النقل التي يقوم بها مجلس ابوظبي للتعليم: بالرغم من أن مجلس أبوظبي للتعليم   2.2
يحاول التقليل من أعداد الهيئات العاملة المنقولين بين المدارس، إال أن المجلس قد يقوم 
بنقل أحد المعلمين من مدرسة إلى أخرى في أي وقت من األوقات من أجل تغطية احتياجات 
إلى  الرجوع  يرجى  المسجلين(  الطلبة  أعداد  في  التغيير  )مثال:  ما  مدرسة  في  العمل 
سياسات وإجراءات شؤون األفراد لالطالع على القائمة الشاملة المتعلقة بجميع احتياجات 

ومتطلبات التشغيل التي قد تتطلب نقل المعلمين.

يسعى مجلس أبوظبي للتعليم بكل الطرق الممكنة إلى التعرُّف على احتياجاته من الهيئات   2.3
العاملة في المدارس وذلك للتأكد من إتمام جميع عمليات نقل المعلمين قبل بداية العام 
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الدراسي فسوف  العام  تتم خالل  أن  ينبغي  التي  النقل  بعمليات  يتعلق  وفيما  الدراسي، 
يعمل المجلس على التأكد من إتمام جميع عمليات النقل في غضون أسبوعين من بداية كل 
فصل دراسي جديد، ومع ذلك فإنه يحق للمجلس نقل المعلمين في أي وقت من األوقات 

خالل العام إذا ما دعت الحاجة لذلك.

حدود صالحيات مديري المدارس فيما يتعلق بطلبات نقل الهيئات العاملة بالمدارس: ال يمكن   2.4
أن يتقدم مدير  المدرسة بطلب نقل أي من أفراد الهيئة العاملة في مدرسته إلى مدرسة 
أخرى بسبب انخفاض مستوى أداء ذلك الفرد، وينبغي التعامل مع األمور التي تتعلق باألداء 

الوظيفي وفقًا إلجراءات المجلس المتعلقة باألداء المنخفض.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
االقتصار على اعتماد طلبات النقل التي يتوفر لها شواغر ويكون الموظف مؤهالً لشغلها.توقع 	 

الحاجة لنقل الهيئات العاملة بالمدارس بصورة مسبقة لضمان إتمام جميع التنقالت قبل بداية 
العام الدراسي.

التأكد من إتمام جميع التنقالت خالل أسبوعين من بدء كل فصل دراسي.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
نظرًا 	  أخرى  إلى  بالمدارس من مدرسة  العاملة  الهيئات  أفراد  نقل أي من  تقديم طلب  عدم 

لتدني أدائه الوظيفي عن المستوى المطلوب أو لدواعي تأديبية.
التأكد من إدخال جميع بيانات المدارس والطلبة في نظام eSIS على النحو المطلوب. 	 
تقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب لطلبات مجلس أبوظبي للتعليم للبيانات عن الموظفين 	 

وأعداد الطلبة وغيرها من البيانات على النحو المطلوب.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

شؤون األفراد. 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6235( معلمو االحتياط

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى توفير مجموعة من معلمي االحتياط لضمان استمرار سير العملية التعليمية 
في الصفوف الدراسية في حال غياب المعلمين االعتياديين. وتستهدف هذه السياسة وضع تعليمات 
وإرشادات للمجلس بشأن تعيين عدد من معلمي االحتياط ووضع التعليمات للمدارس لتوجيهها نحو 

االستغالل األمثل لمعلمي االحتياط.

بيان السياسة:

يُعد تعيين واختيار وتوظيف معلمي احتياط مؤهلين في المدارس من األمور المهمة لضمان استمرار   .1
توفير معلمين للصفوف الدراسية في حال غياب المعلمين االعتياديين. حيث إنَّ اختيار معلمي 
االحتياط المؤهلين تؤثر بصورة كبيرة في االستمرار بتوفير برامج دراسية جيدة وتنفيذ المناهج 
الدراسية. وسوف يقوم المجلس بوضع نظام فعَّال لتوفير معلمي احتياط وذلك بالتعاون مع مديري 

المدارس لضمان توزيع معلمي االحتياط بصورة فاعلة.

إن معلم االحتياط هو المعلم الذي يستوفي مؤهالت وشروط المجلس للتعيين في المدارس بناء   .2
على اعتماده من قِبل إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية.

تكون نسبة معلمي االحتياط التي حددها المجلس كما يأتي:  .3

التدريسية من اإلناث في 	  أال تقل النسبة عن 3% وأال تزيد عن 5% بالنسبة لعدد الهيئات 
المدرسة.

أال تقل النسبة عن 2% وأال تزيد عن 3% بالنسبة لعدد الهيئات التدريسية من الذكور في 	 
المدرسة.

أنه  إال  أعاله  المذكورة  النسب  إلى  استناداً  لكل مدرسة  االحتياط  تعيين عدد من معلمي  يتم   .4
وبناءً على  الحاجة  المدارس األخرى حسب  المعلمين وتوزيعهم على  يتم االستعانة بهؤالء  قد 

توجيهات إدارة شؤون األفراد .

يتم تعيين المعلم للتدريس في مستواه التعليمي أو مواد تخصصه كلما أمكن ذلك.  .5

يكون يوم عمل معلم االحتياط مماثل ليوم عمل المعلم االعتيادي الذي يحل محله.   .6

بالمدرسة مثل  تتعلق  إضافية  واجبات  بأداء  االحتياطي  المعلم  بتكليف  المدرسة  يقوم مدير  قد   .7
التدريس أو البرامج أو إجراءات السالمة وذلك للوفاء باحتياجات المدرسة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعًّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
استقطاب معلمي االحتياط واختيارهم وتعيينهم حسب النسب المعلنة.	 
إصدار التوجيهات واإلرشادات العامة لمعلمي االحتياط قبل بداية العام الدراسي.	 
نشر معلمي اإلحتياط في المدارس حسب الحاجة.	 
مراجعة تكليف معلمي االحتياط وندبهم سنويًّا للتعرُّف على الموظفين المؤهلين والمهتمين 	 

بشغل وظيفة تدريس دائمة متى أمكن ذلك.
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مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
استدعاء معلم احتياط إذا دعت الحاجة في حال غياب أحد المعلمين لمدة طويلة.	 
تولي مسؤولية التوجيه و اإلشراف على معلمي االحتياط داخل المبنى المدرسي.	 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من مواصلة المعلمين لتعليم الطلبة أثناء غيابهم.	 

مسؤوليات معلمي االحتياط:
اتباع الئحة السلوك المهني التي تطبق على جميع المعلمين.	 
الدراسي 	  الفصل  برنامج  إجراء  بالعمل كمعلم فصل دراسي، يجب عليه  المعلم  تكليف  عند 

االعتيادي، مع اتباع خطط معلم الفصل االعتيادي أو توجيهات رئيس الهيئة التدريسية.
واستخدامها 	  به  التدريس  المكلف  الدراسي  الفصل  في  المطبقة  الطوارئ  بإجراءات  اإللمام 

كدليل ارشادي في حاالت الطوارئ.
لتلبية 	  محاوالتها  إطار  في  المدرسة  إدارة  مع  التعامل  عند  التعاون  وروح  بالمرونة  التحلي 

احتياجات الطلبة من حيث األمان والتعليم.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

شؤون األفراد. 

المراجع:

سياسة )6101( السلوك المهني والوظيفي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2011	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6240( توطين وظائف معلمي مادة التربية الوطنية

الهدف:

تنص هذه السياسة على أن وظائف التدريس في مادة التربية الوطنية في جميع المدارس الحكومية 
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم تعطى األولوية في شغلها للكوادر الوطنية من مواطني الدولة حسب 
إمارة  التدريس على مستوى  توطين مهنة  تعزيز عملية  نحو  وذلك سعياً  الكوادر،   المتاح من هذه 

أبوظبي.

بيان السياسة:

ومجلس  أبوظبي  وحكومة  بالدولة  االتحادية  للحكومة  الرئيسة  المبادرات  إحدى  التوطين  يعتبر   .1
أبوظبي للتعليم حيث تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

تُعد من المواد الهامة ضمن المناهج الدراسية بالتعليم  التربية الوطنية  وفي الوقت نفسه فإن   .2
الثقافي لدى الطلبة  المدرسي حيث إنها تشجِّع على ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية والتراث 
التعليم  تماشياً مع الهدف االستراتيجي لمجلس أبوظبي للتعليم والمتمثل في االرتقاء بجودة 

العام على مستوى إمارة أبوظبي.

لمجلس  التابعة  المدارس  في  التدريس  وظائف  توطين  أهداف  بين  المواءمة  تعزيز  نحو  وسعياً   .3
أبوظبي للتعليم مع المضي قدماً في تحقيق األهداف االستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم، 
فإنه تعطى األولوية للكوادر الوطنية من المعلمين المواطنين والمعلمات المواطنات بتدريس مادة 

التربية الوطنية حسب المتاح من هذه الكوادر.

*بالنسبة للصفوف الدراسية بمدارس الحلقة األولى التي تطبق النموذج المدرسي الجديد فإن مادة 
التربية الوطنية يتم تدريسها كمادة مستقلة، أما بالنسبة للصفوف الدراسية بمدارس الحلقة الثانية 
التي طبق فيها النموذج المدرسي الجديد فإن التربية الوطنية يتم تدريسها ضمن المواد االجتماعية 
بحدود تطبيق النظام المدرسي الجديد، بينما يتم تدريس مادة التربية الوطنية كمادة مستقلة في 

الصفوف الدراسية بمدارس الحلقة الثانية التي لم تطبق بعد النموذج المدرسي الجديد.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
قدر 	  الوطنية  التربية  مادة  تدريس  لوظائف  المواطنين  التأكد من شغل معلمين ومعلمات من 

اإلمكان.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

شؤون األفراد.
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المراجع:

قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.	 
بوابة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة/ سياسة التوطين.	 
 	.www.tawteencouncil.ae مجلس أبوظبي للتوطين

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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 سياسة )6310( مسؤوليات وأعباء عمل مديري
المدارس ومساعديهم

الهدف:

تحدد هذه السياسة أعباء عمل مديري المدارس ومساعديهم بناءً على التقويم المدرسي المعتمد 
لدى مجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

1. يحدد التقويم المدرسي المعتمد لدى المجلس أيام الدراسة وأيام عمل المدرسة في كل عام 
دراسي، ويجب على مديري المدارس ومساعديهم بصفتهم القيادات المدرسية مزاولة العمل 
الدراسة وأيام عمل المدرسة، ويستثنى من ذلك األوقات التي  أيام  في مدارسهم في جميع 
يحضر خاللها مديرو المدارس ومساعدوهم األنشطة الرسمية التي ينظمها المجلس مثل برامج 

التطوير المهني أو غيرها من االلتزامات المهنية.

2. يحق للمجلس أن يطلب من مديري المدارس ومساعديهم بدء العمل بالمدارس قبل بداية العام 
الدراسي بمدة أسبوع على األقل، وتكون سلطة إصدار هذا القرار في كل عام دراسي للمدير 

التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في المجلس. 

3. يمكن لمديري المدارس الطلب من الهيئات العاملة في المدارس بدء العمل في المدرسة خالل 
هذا الوقت وذلك بناء على موافقة مسبقة من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية. ويجب 
أن يقوم مديرو المدارس ومساعدوهم باستغالل الوقت المكلفين بالعمل خالله قبل بداية العام 
المدارس.  إلى  والعاملين  الطلبة  عودة  قبل  لمدارسهم  الكاملة  الجاهزية  من  للتأكد  الدراسي 
وسوف يقوم مديرو المدارس بإجراء برنامج توجيهي لجميع الهيئات العاملة في المدارس خالل 

األسبوع الذي يسبق بدء العام الدراسي.

تعتبر مهام مديري المدارس ومساعديهم األعلى على مستوى المدرسة، وللمزيد من المعلومات   .4
المدارس  لمديري  الوظيفي  التوصيف  إلى  الرجوع  يرجى  والمسؤوليات  المهام  هذه  حول 

ومساعديهم.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة تخطيط المدارس التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
إعداد ووضع التقويم المدرسي السنوي وتوزيعه على مديري المدارس.	 
إخطار مديري المدارس ومساعديهم بالمتطلبات التي يجب عليهم استيفاؤها قبل بداية العام  	 

الدراسي.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
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مسؤوليات مديري المدارس:
التواجد في مدارسهم للعمل خالل جميع األيام الدراسية وأيام العمل بالمدرسة.	 
أتمت  	  قد  مدارسهم  أن  من  التأكد  في  الدراسي  العام  بداية  تسبق  التي  الفترة  استغالل 

استعدادها الستقبال المعلمين والطلبة.
العام 	  بداية  على  السابق  األسبوع  خالل  بالمدرسة  العاملين  لكافة  تعريفي  برنامج  تنظيم 

الدراسي.

للمساعدة:

المزيد من  المباشر. ولطلب  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة،  المساعدة حول هذه  للحصول على 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التخطيط 

المدرسي. 

المراجع:

التقويم المدرسي الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم.	 
التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )2110( إعداد ووضع التقويم المدرسي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6410( التنمية المهنية

الهدف:

تؤكد هذه السياسة على دور مجلس أبوظبي للتعليم في التنمية المهنية من أجل دعم التعليم 
والتعلم في المدارس الحكومية التابعة للمجلس. 

بيان السياسة:

التعريفات:   .1

التنمية المهنية هي عبارة عن جهود شاملة ومستدامة لتحسين فعالية المعلمين في رفع   1.1
نمو  أجل  من  وذلك  الجماعية  المسؤولية  المهنية  التنمية  وتعزز  للطلبة.  العلمي  التحصيل 
األفراد وتحسين أداء الطلبة. كما تعمل التنمية المهنية على ضمان التحديد الفعال والمواءمة 

بين الممارسات المدرسية وإرشادات وسياسات مجلس أبوظبي للتعليم.

المهنية  المعايير  هي  للمعلمين  المهنية  التنمية  لجهود  األساسية  القاعدة  تعد   1.1.1
النموذج  عناصر  وجميع  والمناهج،  المدارس،  لمديري  المهنية  والمعايير  للمعلمين 

المدرسي الجديد حسب االقتضاء.  

يمكن أن يقوم مقدمو خدمات التنمية المهنية من خارج المجلس، وقادة المدارس،   1.1.2
ورؤساء هيئة التدريس، ومنسقو المواد، ومسؤولو تطوير جودة التعليم و/أو المعلمون 

المختارون بإعداد وتقديم التنمية المهنية.  

أهداف  تحقيق  أجل  من  المدرسة  إدارة  تحددها  التي  األنشطة  هي  المهنية  األنشطة   1.2
المدرسة التشغيلية المحددة. وتختلف األنشطة المهنية عن التنمية المهنية حيث تشمل 
على سبيل المثال ال الحصر لقاءات هيئة التدريس، والتخطيط التعاوني بين المعلمين و/أو 

اإلداريين باإلضافة إلى الدورات التثقيفية.    

الهدف من التنمية المهنية:  .2

والمعارف  المهارات  لتعزيز  فرصة  باعتبارها  المهنية  التنمية  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يدعم   2.1
الخاصة بالعاملين من أجل تلبية احتياجات المؤسسة المتطورة ودعم تحصيل الطلبة.  

من أجل تحقيق هذه األهدافـ، ينبغي على المعلمين االلتزام بشكل دائم بالمشاركة الفعالة   2.2
في التنمية المهنية. ويتوقع منهم  أن يطلبوا العلم طوال حياتهم وأن يبحثوا عن الفرص لتعزيز 

معارفهم وتحسين أدائهم في الفصل الدراسي.       

يؤمن مجلس أبوظبي للتعليم بالمسؤولية المتبادلة حيث يسعى جاهدًا للحفاظ على توظيف   2.3
العاملين إال إنه في ذات الوقت يتوقع منهم المحافظة على المهنية. ويقوم مجلس أبوظبي 

للتعليم بتمويل المشاركة في أنشطة التنمية المهنية المعتمدة إلى أقصى حد ممكن.   

أنواع التنمية المهنية:   .3

يدعم مجلس أبوظبي للتعليم األنواع التالية من أنشطة التنمية المهنية من أجل تلبية االحتياجات 
المؤسسية: 

مبادرات النظام: ترتبط هذه األنشطة باحتياجات النظام ككل من أجل تحسين جودة القوى   3.1
العاملة بالمدرسة وتتفق بشكل مباشر مع رؤية ورسالة مجلس أبوظبي للتعليم.  
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المستهدفة،  البرامج  المستهدفة: تظهر هذه األنشطة من وقت آلخر لمعالجة:  المبادرات   3.2
الجديدة،  والسياسات  الطلبة،  أداء  تقييم  أدوات  خالل  من  تحدد  التي  النظام  واحتياجات 

والمناهج أو إجراءات مجلس أبوظبي للتعليم.   

تحسين األداء: بناءً على نتائج تقييم األداء السنوي، قد يطلب من العاملين معالجة احتياجات   3.3
محددة. 

خطط التطوير المدرسي: بناءً على االحتياجات المحددة للمدارس وفق ما هو مفصل في   3.4
خطط التطوير المدرسي، قد يطلب من العاملين معالجة مجاالت التطوير المدرسي المحددة.   

مؤهالتهم،  لتحسين  للعاملين  فرص  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يوفر  المهنية:  المؤهالت   3.5
وشهاداتهم، ورخصهم أو التخصص في مجاالت محددة. 

المنح الدراسية: يدعو مجلس أبوظبي للتعليم أفراد معينين ممن تتوافر فيهم معايير محددة   3.6
للدراسة بدوام كامل أو لمواصلة تعليمهم والعودة إلى المجلس فور االنتهاء من الدراسة.    

المُطورين: يدعم مجلس أبوظبي للتعليم تطوير المعلمين المواطنين في عامهم األول من   3.7
خالل إلحاقهم بدورات مخفضة في مدارس مختارة، والتدريب في الموقع، والتوجيه وبرامج 

التنمية المهنية بناء على الزيادة التدريجية لنموذج المسؤولية.   

أنواع األنشطة المهنية:  .4

 تقدم المدارس أنشطة مهنية تتسم بمستوى عال من التعاون والمشاركة بين المعلمين. وتشمل 
هذه األنشطة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

المشاركة في: جماعات التعلم المهني، دراسة الدروس، مالحظات األقران، وتوجيه األقران،   4.1
و/أو التدريب، ودوائر األصدقاء الناقدين ومجموعات التطبيق. 

اجتماعات هيئة التدريس، التي تشمل جميع العاملين أو التي تركز على مستوى الصفوف  4.2 
أو فرق موضوعات محددة.

التخطيط التعاوني للمنهج بين مجموعات المعلمين وذلك بقيادة مديري المدارس أو رؤساء   4.3
هيئة التدريس. 

تخطيط الدروس المشترك بين المعلمين المتحدثين باللغة اإلنجليزية والمعلمين المتحدثين   4.4
بالعربية بما يشمل:  

المراجعة الجماعية وتقييم عمل الطلبة.	 
تقديم اإلرشادات عن كيفية تقييم الطلبة بالمقارنة بالمحصلة التعليمية في كل مادة وكل 	 

صف دراسي. 

جلسات مالحظات فردية بناءً على المالحظات على أداء الفصل الدراسي.   4.5

دعم المعلمين إلنجاز خطط تطوير األداء الفردية الخاصة بهم.   4.6

وقت التنمية المهنية )رياض األطفال، والحلقتين الدراسيتين األولى والثانية فقط(:  .5

يشتمل اليوم المدرسي بالنسبة للمعلمين برياض األطفال والحلقتين الدراسيتين األولى والثانية   
على جلسات لمدة 90 دقيقة بعد أوقات الدراسة كل أسبوع للمعلمين والعاملين اآلخرين في 
المدرسة للمشاركة في التنمية المهنية وغيرها من األنشطة المهنية. ويجب على المعلمين 
المهنية  التنمية  العاملين بالمدرسة الحضور والمشاركة بشكل فاعل في كل من  وغيرهم من 
لألخصائيين  مختلفة  تدريبات  تقديم  سيتم  كما  وظائفهم.  يناسب  ما  وفق  المهنية  واألنشطة 
االجتماعيين وأخصائي مركز مصادر التعلم، ومساعدي المختبرات، واألمناء حسب الحاجة وبما 

يناسب وظائفهم.
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المشاركة السنوية المستهدفة:   .6

قادة المدرسة: لضمان حصول جميع العاملين على الحد األدنى من التدريبات الالزمة للتأكد   6.1
من أنهم يتمتعون بالمهنية بشكل مستمر، يجب على قادة المدرسة الحضور على األقل 30 

ساعة من ساعات التنمية المهنية التي يرعاها مجلس أبوظبي للتعليم كل عام. 

المعلمين )رياض األطفال والحلقتين الدراستين األولى والثانية فقط(: لضمان حصول جميع   6.2
العاملين على الحد األدنى من التدريبات الالزمة للتأكد من أنهم يتمتعون بالمهنية بشكل 
مستمر، يجب على المعلمين حضور 30 ساعة على األقل من ساعات التنمية المهنية التي 

يرعاها مجلس أبوظبي للتعليم كل عام. 

التدريبية  الدورات  كامل  بحضور  يلتزمون  ال  الذين  بالمدارس  العاملة  الهيئات  اعتبار  يمكن   6.3
)حسب عدد الساعات المطلوب( مخالفين لالئحة وقواعد السلوك المهني المعمول بها من 

قبل المجلس ويتم إحالتهم إلدارة شؤون األفراد التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.  

خطط التنمية المهنية الفردية:   .7

يعمل مديرو المدارس ورؤساء هيئة التدريس مع كل موظف من موظفي الهيئات المدرسية إلعداد 
خطة تنمية مهنية فردية وفقًا للسياسة رقم 6430 تقييم األداء. وتستند خطط التنمية المهنية الفردية 
التربوية  المفاهيم  على  عالوة  الوظائف  من  وظيفة  منصب/  لكل  المهنية  المعايير  على  المذكورة 
المقدمة  المهنية  التنمية  أنشطة  أن  المدارس  تتأكد  أن  ويجب  للتعليم.  أبوظبي  مجلس  لمناهج 
للهيئات المدرسية العاملة تتفق مع األهداف التي تتضمنها خطط التنمية المهنية الفردية وتساعد 

تلك الهيئات على تحقيق أهدافهم المهنية.   

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:  

مسؤوليات إدارة التنمية المهنية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
والمتابعة، 	  الدعم،  وتقديم  العالية  األولوية  ذات  الموضوعات  في  المستهدف  المحتوى  إعداد 

واإلشراف وتسليم هذا المحتوى.   

 مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
اإلشراف على تنفيذ الئحة وقواعد السلوكيات المهنية تبعاً لإلجراءات الموضوعة لهذا الشأن.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
متابعة حضور مديري المدارس ودمج هذه المعلومات في التقييم السنوي. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
المشاركة في التنمية المهنية المستمرة التي يقدمها و/أو يشترطها مجلس أبوظبي للتعليم 	 

مع تحمل مسؤولية تحقيق نسبة الحضور المستهدفة كل عام.  
المتابعة وتقديم الدعم واإلشراف على تنفيذ هذه السياسة في المدارس فيما يتعلق بالتنمية 	 

المهنية في المدارس بما في ذلك التنمية المهنية التي يرعاها مجلس أبوظبي للتعليم. 
المسؤولية عن التقييم السنوي بما في ذلك خطط التنمية المهنية الفردية لجميع العاملين 	 

داخل المدرسة. 
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التأكد أن أنشطة التنمية المهنية المقدمة للمعلمين تتفق مع األهداف التي تحتويها خطط 	 
تطوير األداء الفردية وتساعد المعلمين في تحقيق أهدافهم المهنية. 

متابعة حضور المعلمين ودمج هذه المعلومات في التقييم السنوي حسب االقتضاء. 	 
تقديم المشورة على الفور لمدير المجموعة عند اكتشاف أي حالة من حاالت عدم االلتزام 	 

بهذه السياسة، عالوة على إحالة األفراد المخالفين للسياسة إلى إدارة خدمات شؤون األفراد 
على أساس ارتكابهم لمخالفة لالئحة وقواعد السلوكيات المهنية. 

مسؤوليات رؤساء هيئة التدريس: 
المشاركة في التنمية المهنية المستمرة التي يقدمها و/أو يشترطها مجلس أبوظبي للتعليم 	 

مع تحمل مسؤولية تحقيق نسبة الحضور المستهدفة كل عام.  
مع 	  تتفق  للمعلمين  المقدمة  المهنية  التنمية  أنشطة  أن  لضمان  المدرسة  مدير  مع  العمل 

أهدافهم  تحقيق  في  المعلمين  وتساعد  الفردية  األداء  تطوير  خطط  تحتويها  التي  األهداف 
المهنية

المشاركة في دعم و/أو تقديم التنمية المهنية في موقع المدرسة وكذلك التنمية المهنية التي 	 
يرعاها مجلس أبوظبي للتعليم بما يتفق مع خطة التطوير المدرسية وغيرها من االحتياجات 

المدرسية المحددة. 
مساعدة المعلمين في تحقيق نسبة الحضور السنوية المستهدفة حسب الحاجة. 	 

مسؤوليات المعلمين والهيئات العاملة بالمدارس: 
االلتزام بشكل دائم بالمشاركة الفعالة في التنمية المهنية. 	 
الساعات 	  بعد  المقررة  المهنية  التنمية  ودورات  المهنية  األنشطة  في  والمشاركة  الحضور 

الدراسية.  
العمل مع مدير المدرسة ورئيس هيئة التدريس من أجل إعداد خطة تنمية مهنية فردية على 	 

أساس المفاهيم التربوية للنموذج المدرسي الجديد. 
تحمل مسؤولية التأكد من تحقيق نسبة الحضور السنوية المستهدفة حسب االقتضاء. 	 

المساعدة:

لطلب المساعدة أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمديرك المباشر. و ولطلب 
المدرسية:  العمليات  قطاع  مع  التواصل  المدارس  لمديري مجموعات  يمكن  المعلومات  من   المزيد 

إدارة التنمية المهنية. 

المراجع:

الهيكل التنظيمي المدرسي الجديد.	 
التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )6101( السلوك المهني والوظيفي.	 
سياسة )6430( تقييم األداء.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2011	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2013 - يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6430( تقييم األداء

الهدف:

تضع هذه السياسة اإلرشادات التي ينبغي على المدارس العامة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم 
التدريس  هيئات  أعضاء  سواء  المدارس  في  العاملة  الهيئات  جميع  أداء  تقييم  بشأن   استخدامها 

أو اإلداريين أوغيرهم.

بيان السياسة:

الغرض والتعريفات:  .1

1.1  التقييم هو دورة مستمرة لها أهداف وعمليات واضحة. والعمليات التي تناسب الدور المحدد 
أبوظبي  مجلس  بوابة  على  المهنية  المعايير  موقع  على  إليه  الوصول  يمكن  مدرسة  لكل 

للتعليم. 

تفيد دورة التقييم في التعرف على معدل أداء هيئات العاملين وتصنيفه في مقابل المعايير   1.2
المهنية وأداة تقييم دورهم.

1.3  مصطلحات تقييم األداء المستخدمة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم يتم تعريفها على النحو 
التالي:

المشاهدة الرسمية: مشاهدة حصة دراسية من قبل عضو فريق تقييم األداء.	 
فريق تقييم األداء: يخصص مدير المدرسة 3 أعضاء على األفل في بداية العام الدراسي 	 

للمشاركة في عملية تقييم األداء للهيئات العاملة في المدرسة، ينبغي أن يتكون الفريق 
من مدير المدرسة ومساعد المدير و رئيس هيئة تدريسية. في حال عدم تواجد مساعد 
المدير أو رئيس هيئة تدريسية يقوم مدير المدرسة بتحديد معلم قائد لدعم عملية التقييم.

خطة التدخل لتحسين األداء: خطة لدعم الموظف الذي تم تحديد أدائه بأقل من المتوقع 	 
والخطة  تحسين،  إلى  بحاجة  التي  الجوانب  الخطة  تحدد  األداء.  تحسين  بهدف  وذلك 

العملية، واإلطار الزمني، والمخرجات المتوقعة، والدعم المخصص للموظف.

عملية التقييم:  .2

يتم تعيين فريق التقييم في بدء العام الدراسي ويكون مسؤوالً عن ضمان االمتثال للعملية   2.1
طبقاً لإلجراءات المحددة.

يكون العاملون مسؤولين عن االمتثال لمتطلبات التوقعات المنتظرة من الدور الوظيفي الذي   2.2
يؤدونه على النحو المفصل على موقع المعايير المهنية على بوابة مجلس أبوظبي للتعليم.

سيتم رسميًّا تقييم هيئات العاملين سنويًّا من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء فريق التقييم وفقا   2.3
لدورهم الوظيفي كما هو مبين في الجدول رقم 1.

كل عملية تقييم ستتبع اإلجراءات المحددة لكل دور وظيفي.  2.4

جميع العاملين سيقومون بعملية تقييم ذاتي في بداية العام الدراسي وسيتم إصدار تقرير   2.5
تقييم رسمي واحد لكل منهم في نهاية كل عام دراسي.

يجب الموافقة على تقرير التقييم الرسمي من قِبل المدير المباشر المعين ومقيِّم ثانٍ وفقًا   2.6
للدور الوظيفي )الجدول رقم 1(، وسوف يساهم هذا التقرير في خطة التطوير المهني لكل 

موظف في المدرسة.
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الجدول رقم 1

الدور الوظيفي
المقيِّم 

المقيِّم البديلالمقيِّم الثاني)الرئيس المباشر(

مدير مجموعة مدير مجموعة المدارسمدير مجموعة المدارسمدير المدرسة
المدارس

مدير مجموعة المدارس مدير المدرسةمساعد المدير
المباشر

مدير مجموعة 
المدارس

رئيس هيئة 
مدير مجموعة مساعد المديرمدير المدرسةالتدريس

المدارس

مدير المدرسةمساعد المديرمعلم
رئيس هيئة التدريس 
أو أحد أعضاء فريق 

التقييم

العاملون 
مدير المدرسةمساعد المديرالمساعدون

رئيس هيئة التدريس 
أو أحد أعضاء فريق 

التقييم

في غياب المدير المباشر و/أو المقيِّم الثاني ينبغي تعيين مقيِّم بديل من خالل تسلسل   2.7
من  مدخالت  المقيّمين  يطلب   أن  يجب  الحاالت  جميع  في  المناسبين.  الرؤساء  موافقات 

المدراء المباشرين أو كبار الموظفين اآلخرين للمساعدة في إتمام التقييم.

سيتم  سرية.  وستظل  الدراسي  العام  بنهاية  منها  االنتهاء  سيتم  األداء  تقييمات  جميع   2.8
االحتفاظ بسرية بيانات التقييم ولكن يمكن استخدامها في إعالم مجلس أبوظبي للتعليم 

ومساعدته في التخطيط للعديد من األغراض.

العاملين متاحة  التدريس وغيرهم من  للعاملين في هيئة  التقييم  خطوات ووثائق عمليات   2.9
على موقع المعايير المهنية على بوابة مجلس أبوظبي للتعليم.

اإلجراءات المحددة للعملية:  .3

لضمان المساواة وتعزيز الشفافية، يمكن للعاملين طلب عمل مراجعة رسمية للمخالفات   3.1
اإلجرائية ولكن ال يمكنهم االعتراض على القرار النهائي، وينبغي تعبئة طلب رسمي خطي 
عن طريق البوابة اإللكترونية للتقييم اإللكتروني، وسيتم تنفيذ طلبات المراجعة من قِبل لجنة 
المعايير  إدارة  العمليات المدرسية، مدير  إقليمية )المدير اإلقليمي، مدير قطاع  تقييم فنية 
المهنية، مدير مجموعة المدارس اإلقليمي( وذلك سيتم فقط في حالة تقديم طلب رسمي 
أبوظبي  مجلس  بوابة  على  المهنية  المعايير  لموقع  الرئيسية  الصفحة  خالل  من  مكتوب 
للتعليم. يجب تعبئة طلب خطي على البوابة اإللكترونية خالل 5 أيام من إشعار الموظف عن 

طريق البريد اإللكتروني حيث يمكن مشاهدة النتائج النهائية المتوفرة.

سيتم عمل مراجعة نهائية لجميع نتائج اللجان اإلقليمية لتقييم األداء من قِبل لجنة تقييم   3.2
األداء الرئيسية بمقر مجلس أبوظبي للتعليم والمكونة من )المدير التنفيذي لقطاع العمليات 

المدرسية، ومدير إدارة المدرسة، ومدير إدارة شؤون األفراد، ومدير إدارة المعايير المهنية(.
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة المعايير المهنية التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذا فعَّاال.	 
صياغة وتوزيع الوثائق المتعلقة باألدوار الوظيفية المحددة.	 

مسؤوليات فرق التقييم :
التأكد من أن تقييم أداء العاملين يتم وفقًا للمقاييس والمعايير المهنية ومؤشرات أداة التقييم.	 
تقديم الدعم ألي موظف يتم تحديد أدائه بأنه ال يلبي المعايير المطلوبة وذلك من خالل وضع 	 

خطة تدخل لتحسين األداء الفردي.

مسؤوليات المقيِّمين:
القيام بدور رئيسي في نشر المعلومات عن دورة التقييم وتوقعات التقييم سنويًّا.	 
وضع جداول لدورات تدريبية/إعالمية.	 
مناقشة نوع ومستوى األدلة الموثقة المطلوبة.	 
ينقلون بصورة واضحة توقعات وخطوات عملية مراجعة األداء، وعملية التغذية الراجعة وتوثيق 	 

التقييم رسميًّا.
التأكد من أن دورة تقييم قد تمت وفقًا لإلجراءات المحددة.	 
الحفاظ على سرية الوثائق وأدلة التقييم.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذا فعَّاال.	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فورًا بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات هيئات العاملين في المدرسة:
الوفاء بمتطلبات عملية التقييم من خالل استكمال الوثائق المطلوبة )التقييم الذاتي، ومسودة 	 

خطة التطوير المهني للموافقة( على النحو المبيَّن في عملية التقييم.
المساهمة في تطوير األداء الخاص بهم من خالل التعاون مع الزمالء.	 
 المشاركة في أنشطة التنمية المهنية وجمع األدلة التي تثبت تطبيقهم لما تعلموه.	 
االستفادة من دورة التقييم للتفكر في أدائهم وتطوير إجراءات لتحسين هذا األداء في المستقبل.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يُرجى االتصال بالمدير المباشر. و لطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

المعايير المهنية. 
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المراجع:

قرار إداري رقم )53( لسنة 2011 في شأن تقييم اآلداء الوظيفي لمدراء المدارس و مساعديهم 	 
ابوظبي  الصادر عن مجلس  أبوظبي  إمارة  المعلمين بمدارس  و  التدريسية  الهيئات  و رؤساء 

للتعليم. 
قرار إداري رقم )92( لسنة 2011 في شأن تقييم أداء الهيئات اإلدارية و الموظفين اآلخرين من 	 

غير الهيئات التدريسية بالمدارس الصادر عن مجلس ابوظبي للتعليم.
 	https://planning.adec.ac.ae/ للتعليم:  أبوظبي  بوابة مجلس  المهنية على  المعايير  موقع 

eats
سياسة رقم )6410( التطوير المهني.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016	 
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سياسة )6440( برامج الدرجات العلمية 
للموظفين المواطنين في المدارس الحكومية

الهدف:

تحدد هذه السياسة المعايير المتعلقة بالمؤهالت والتخصصات المقبولة ضمن برامج الدرجات العلمية 
لما بعد الشهادة الثانوية والتي تستهدف  الموظفين المواطنين بالمدارس الحكومية التابعة لمجلس 

أبوظبي للتعليم من المعلمين واإلداريين وغيرهم من الهيئات العاملة بالمدارس.     

بيان السياسة:

الحكومية  المدارس  المواطنين في  الموظفين  أمام  الفرص  توفير  للتعليم  أبوظبي  يدعم مجلس   .1
الثانوية  التابعة له من أجل مواصلة تعليمهم والحصول على الدرجات العلمية لما بعد الشهادة 

وذلك في مجال التربية وغيرها من المجاالت ذات الصلة. 

التخصصات العلمية المقبولة:  .2

والماجستير،  البكالوريوس،  )درجة  الثانوية  الشهادة  بعد  لما  العلمية  التخصصات  تشمل   2.1
والدكتوراه( ما يأتي:

القيادة التربوية.	 
قيادة المناهج. 	 
التخصص في المواد الدراسية وخاصة الرياضيات والعلوم.	 
التكنولوجيا التعليمية.	 
الدراسات المكتبية.	 
التربية الخاصة.	 
التوجيه واإلرشاد.	 
علم النفس التربوي.	 

على  بناء  محددة  أعوام  في  بعينها  علمية  لتخصصات  األولوية  المجلس  يعطي  أن  يمكن   2.2
يدعم  ال  المقبولة  العلمية  التخصصات  وبخالف  معينة.  وظائف  لشغل  الملحة  االحتياجات 
المجلس أي تخصصات أخرى إال في الحاالت التي توافق عليها إدارة التنمية المهنية بقطاع 
العمليات المدرسية، علماً بأن قائمة التخصصات المقبولة سوف تخضع للمراجعة والتحديث 

بصورة دورية كي تعكس االحتياجات المتغيرة للمجلس.       

يمكن لمقدمي الطلبات التسجيل في البرامج العلمية سواء بدوام كامل أو جزئي للدراسة   2.3
في جامعات داخل الدولة وخارجها على أن تكون مُدرجة في القائمة التي تعترف بها إدارة 
اإلرشاد والمنح الدراسية بالمجلس. ال تقدم المنح لبرامج الدراسة عن بُعد أو الدراسة على 

اإلنترنت أو غيرها من البرامج غير التقليدية.     

معايير التأهل لبرنامج المنح الدراسية:  .3

بالمجلس،  الدراسية  والمنح  اإلرشاد  إدارة  خالل  من  الدراسية  المنح  على  الحصول  يتم   3.1
وهي تستهدف المعلمين واإلداريين وغيرهم من الهيئات العاملة بالمدارس الحكومية التابعة 

للمجلس ممن يرغبون في االرتقاء بمؤهالتهم األكاديمية الحالية.
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المنح  للحصول على  التأهل  يمكِّنه  اآلتية حتى  المعايير  الطلبات  أن يستوفي مقدم  يجب   3.2
الدراسية: 

أن يكون من مواطني الدولة اإلمارات العربية المتحدة.	 
الحكومية 	  بالمدارس  العاملة  الهيئات  من  غيرهم  أو  اإلداريين  أو  المعلمين  من  يكون  أن 

بدوام كامل.
أن يكون قد أمضى على األقل عامين من التدريس أو العمل اإلداري بنجاح بنظام الدوام 	 

الكامل بالمدارس الحكومية.
أال يكون قد سبق توقيع إجراءات تأديبية بحقه خالل السنة الماضية.	 
أن يكون تقييم أداء الموظف بدرجة جيد )Emerging( على األقل في تقرير قياس الكفاءة 	 

آلخر سنتين.
مدة 	  تعادل  لمدة  البرنامج  من  التخرُّج  بعد  المجلس  لدى  العمل  أو  بالتدريس  يلتزم  أن 

الدراسة بالبرنامج.
أن يكـــون حاصــالً على قبــول أكاديمي غير مشروط من إحـدى المعاهــد أو الكليــات 	 

الجامعيـــة المُوصَى بها من إدارة  المنح  والبعثات. 
أن يكون حاصالً على معدل 5.5 في اختبار IELTS أو 70 في اختبار TOEFL IBT، أو ما 	 

يكفي للقبول في برنامج الدرجة العلمية.
أن يكتب رسالة توضح الهدف من الدراسة المطلوبة والخطط المستقبلية.	 
أن يحصل على خطاب توصية من مديره المباشر بناءً على مستوى أدائه في العمل، على 	 

التنمية  إدارة  إلى  المباشر  مديره  اإللكتروني من  بالبريد  التوصية  إرسال رسالة  يتم  أن 
المهنية بقطاع العمليات المدرسية.

3.3 يتوقف إعطاء المنح الدراسية على التمويل المتوفر، حيث إنَّه في حال استالم طلبات يتجاوز 
عددها قيمة التمويل المتوفر، تكون األولوية إلعطاء المنح حسب التالي:

التخصصات ذات األولوية )الحاجة المُلِحَّة( لدى مجلس أبوظبي للتعليم.	 
المؤهالت األكاديمية األعلى.	 
الرسالة التي يكتبها المتقدم للحصول على المنحة والتي توضح أهدافه من الدراسة.	 

إجراءات ومواعيد تقديم الطلبات:  .4

4.1 يتم تقديم الطلبات وكافة المواد ذات الصلة إلكترونياً وفقاً لآللية التي أعدتها إدارة اإلرشاد 
تقديم  يتم  حيث  المدرسية،  العمليات  بقطاع  المهنية  التنمية  إدارة  مع  بالتعاون  والبعثات 

الطلبات إلكترونيًا إلى إدارة التنمية المهنية بقطاع العمليات المدرسية.

4.2 تتضمن آلية تقديم الطلبات الحصول على خطاب توصية من المدير المباشر الذي يتعين عليه 
االستجابة فوراً لطلب الموظف إما عن طريق منحه الخطاب المطلوب لدعم طلب التقديم أو 
بيان أسباب اإلحجام عن دعم طلب الموظف في ضوء معايير االستحقاق المشار إليها أعاله.    

إدارة  و  المدرسية  للعمليات  التنفيذي  المدير  مكتب  الدراسية  والمنح  البعثات  إدارة  تخطر   4.3
التطوير التنمية المهنية بقطاع العمليات المدرسية بقرارات اللجنة بما يخص القبول أو الرفض.

ال يحق لمقدمي الطلبات المشاركة في دورات اللغة اإلنجليزية بدوام كامل )خارج الدولة(   4.4
لتقويم  وفقاً  الدراسي  العام  انتهاء  قبل  العلمية  الدرجة  برنامج  دراسة  في  للبدء  كأساس 

المجلس.

من  مزيد  على  لالطالع  الدراسية  والمنح  اإلرشاد  إلدارة  اإللكترونية  البوابة  زيارة  يرجى   4.5 
المعلومات بشأن إجراءات ومواعيد تقديم الطلبات. 
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5.  اإلنصراف المبكر لغرض الدراسة:

5.1 ال يمكن ألي موظف من موظفي المدارس حضور دورات تتطلب منه التغيب عن العمل خالل  
اليوم الدراسي طالما أمكن ذلك، حيث ينصح المجلس الموظفين المعنيين باختيار الدورات 

التي يتم تنظيمها في الفترات المسائية وفي عطلة نهاية األسبوع.   

5.2 في حال استلزمت مشاركة الموظف المعتمدة في دورة أو برنامج تغيبه خالل ساعات العمل 
اليوم  انتهاء  قبل  المبكر  باإلنصراف  للموظف  يسمح  أن  المدرسة  لمدير  يمكن  االعتيادية، 
وقت  في  رسالة  تقديم  الموظف  على  يتحتم  لذلك  تقدير،  أكثر  على  بساعتين  الدراسي 
سابق وذلك إلجراء التعديالت المالئمة على جدول أوقات عمل الموظف، بما ال يتعارض مع 

مصلحة  العمل. 

المبكر وفقا لتقدير مدير المدرسة، شريطة أن  الموافقة على طلبات اإلنصراف  5.3 سيتم منح 
يتم التأكد من أن الطلبة سوف يكونون تحت إشراف كامل ومن دون اإلخالل بعملية التعلم 
أو بمتطلبات العمل األخرى في المدرسة. ويتم تشجيع مدير المدرسة على استنباط جدول 
عمل يتيح المجال أمام هذه الفئة حيثما أمكن، علما بأنه ال يجوز بأي حال تخفيض نصاب 

الحصص أو العمل المكلف به الموظف المعني. 

العلمية الحصول على إجازة قبل فترة االختبارات  الدرجات  الملتحق ببرنامج  5.4 يحق للموظف 
بحسب قوانين اإلجازات المعمول بها بالمجلس، بشرط تقديم االجازة قبل فترة كافية )قبل 

أسبوعين( لمديره المباشر، وإبراز جدول االختبارات.            

6. حضور دورات التنمية المهنية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم:

الجامعات  في  العلمية  الدرجات  برامج  في  المسجلة  بالمدارس  العاملة  للهيئات  بالنسبة   6.1
المحلية وتتعارض أوقات دراستهم مع مواعيد أنشطة التنمية المهنية التي ينظمها المجلس، 
تلك  حضور  من  استثنائهم  مسألة  لدراسة  األفراد  شؤون  لجنة  إلى  بذلك  الرجوع  يتعين 

األنشطة.

أما الموظفون من الهيئة العاملة بالمدارس الحاصلون على تفرغ دراسي كامل والمسجلون   6.2
أنشطة  فيتم استثناؤهم من حضور  الدولة  العلمية في جامعات خارج  الدرجات  برامج  في 

التنمية المهنية خالل اإلجازة الدراسية.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة التطوير المهني التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
اإلعالن عن المنح الدراسية وتعزيز الفرص لها.	 
تحديد التخصصات العلمية ذات األولوية بالتعاون مع إدارة اإلرشاد والمنح الدراسية.	 
استالم طلبات المنح الدراسية من الهيئات العاملة بالمدارس.	 
التحقق والتأكد من استيفاء مقدمي الطلبات لمعايير االستحقاق.	 
استقبال رسائل التوصية من المدراء المباشرين للمتقدمين للحصول على المنح الدراسية.	 
فرز الطلبات ورفع أسماء المستوفين للمعايير إلى إدارة اإلرشاد والمنح الدراسية.	 
حضور اجتماع لجنة المنح الدراسية إن استدعى األمر لتقديم شرح وافي لمختلف الحاالت.	 
إبالغ المتقدمين للحصول على  المنح الدراسية بقرارات اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض.	 
الدراسية 	  اإلجازات  الموافقة على  المدارس عند  المدارس ومديري  إخطار مديري مجموعات 

للموظفين.
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التنسيق مع إدارة شؤون األفراد ومديري مجموعات المدارس ومديري المدارس لتأكيد أسماء 	 
مقدمي الطلبات الذين تم قبولهم بما يضمن إتاحة الوقت الالزم للتخطيط من أجل توفير بدالء 

لهم بالمدارس.

مسؤوليات إدارة اإلرشاد والمنح الدراسية التابعة لقطاع التعليم العالي:
نشر إجراءات تقديم الطلبات للمنح الدراسية والمواعيد النهائية لتسليم الطلبات على الموقع 	 

الرسمي للمجلس وذلك بالتعاون مع إدارة التطوير المهني في المجلس.
نشر قائمة محدثة بالجامعات المعترف بها من قبل المجلس.	 
توفير المشورة والتوجيه الالزمين لمقدمي الطلبات على مدار عملية التقديم.	 
إدارة المنح الدراسية التي يستفيد منها مقدمو الطلبات المؤهلون.	 
إخطار مكتب المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية وإدارة التطوير الوظيفي بقرارات القبول 	 

والرفض للطلبات التي تم التقدم بها في برنامج الدرجات العلمية.     

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
االستجابة الفورية للطلبات التي يقدمها قادة المدارس للحصول على المنح الدراسية سواء 	 

عن طريق إصدار خطابات توصية لدعم طلبات المتقدمين أو بإعطاء المبررات المكتوبة لإلحجام 
عن دعمها.

التنسيق مع إدارة التنمية المهنية وإدارة شؤون األفراد لتأكيد أسماء المقبولين وذلك للتخطيط 	 
من أجل توفير البدالء قبل فترة كافية.  

مسؤوليات مديري المدارس: 
المنح 	  على  للحصول  بالمدارس  العاملة  الهيئات  تقدمها  التي  للطلبات  الفورية  االستجابة 

الدراسية إما عن طريق إصدار خطابات توصية لهم لدعم طلباتهم أو تقديم المبررات المكتوبة 
لإلحجام عن دعمها على أن يتم إرسال هذه الخطابات مباشرة إلى إدارة التطوير الوظيفي 

بقطاع العمليات المدرسية.
التنسيق مع إدارة خدمات التطوير المهني وإدارة خدمات شؤون األفراد لتأكيد الترتيبات المتعلقة 	 

بأوقات عمل المقبولين وتوفير بدالء لهم بالمدارس حسبما يلزم.

مسؤوليات مساعدي مديري المدارس للشؤون األكاديمية ورؤساء الهيئات التدريسية:
إخطار مديري المدارس بأسماء موظفي المدارس الذين يتقدمون بطلبات الحصول على المنح. 	 
 دعم مديري المدارس بشأن إصدار خطابات توصية لدعم طلبات موظفي المدرسة المتقدمين 	 

للحصول على منح دراسية.       

مسؤوليات الهيئات العاملة بالمدارس:
اختيار تخصص علمي مقبول لدراسته.	 
اتباع كافة اإلجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات وتطبيقها في الوقت المناسب.	 
التقديم على طلب اإلجازة الدراسية عبر النظام اإللكتروني للموارد البشرية.	 
التوقيع على تعهد بالتدريس أو العمل لدى المجلس بعد الحصول على الشهادة لمدة مماثلة 	 

لمدة البرنامج.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة التنمية 

المهنية.
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المراجع:

 	 .)https://scholarships.adec.ac.ae( إجراءات إدارة اإلرشاد والمنح الدراسية

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: ديسمبر 2012	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )6510( اللجنة االستشارية لمديري المدارس

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تشكيل لجنة استشارية لمديري المدارس تكون كهيئة استشارية لمدير 
المختلفة  المسائل  بشأن  المدرسي  التعليم  بقطاع  القرار  وصانعي  للتعليم  أبوظبي  مجلس  عام 

المتعلقة بالمدارس الحكومية.

بيان السياسة:

دور ومهام اللجنة االستشارية لمديري المدارس:   .1

إن اللجنة االستشارية هي هيئة استشارية تمثل مديري المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، 
وتقوم بأداء مهامها وفقاً لما يأتي:

مهام استشارية: وضع وإعداد التوصيات وتقديم اآلراء والمالحظات لمديري مجلس أبوظبي   1.1
للتعليم وصانعي القرار فيما يتعلق بسياسات وإجراءات ومبادرات المجلس وأي مسائل أخرى 

يحددها المجلس كأولويات.

مهام إعالمية: العمل كحلقة وصل بين كل من مجلس أبوظبي للتعليم والمجتمع المدرسي.   1.2
تصريحات  بأي  اإلدالء  قبل  للتعليم  أبوظبي  مجلس  مع  المسبق  التنسيق  عليها  ويتوجب 

لوسائل اإلعالم.

منسق اللجنة:  .2

يقوم مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم بتعيين منسق للجنة لتمثيل مكتبه والعمل كحلقة   2.1
والتجارية  األكاديمية  المجتمعات  قادة  بدعوة  بموجبه  ويخول  واللجنة.  المجلس  بين  وصل 
اللجان  في  للعمل  أو  اللجنة  اجتماعات  لحضور  المجلس  موظفي  أعضاء  وكذلك  بأبوظبي 

الفرعية.

يعد منسق اللجنة مسؤوالً عن تنظيم عمليات الترشيح وإجرائها وذلك بالتنسيق مع رئيس   2.2
اللجنة ونائب رئيس اللجنة.

عضوية اللجنة:  .3

والحلقات  التعليمية/اإلقليمية  للمكاتب  التابعين  المدارس  مديري  اللجنة  عضوية  تشمل   3.1
الدراسية من الجنسين، وتتألف اللجنة من 15 عضواً يتم تعيينهم سنوياً من قبل مدير عام 

مجلس أبوظبي للتعليم في موعد أقصاه شهر سبتمبر من كل عام دراسي. 

يتم تعيين األعضاء وفقاً لجدول األنصبة اآلتية للمقاعد*:  3.2

4  أعضاء من مديري مدارس مكتب أبوظبي التعليمي مع  تخصيص مقعد واحد لكل من 	 
)رياض األطفال والحلقة األولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة(.

لكل من 	  واحد  التعليمي مع تخصيص مقعد  العين  أعضاء من مديري مدارس مكتب    4
)رياض األطفال والحلقة األولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة(.

 3 أعضاء من مديري مدارس مكتب المنطقة الغربية التعليمي مع تخصيص مقعد واحد 	 
لمرحلة رياض األطفال ومقعدين لباقي الحلقات الدراسية.

4  أعضاء من مناطق مختلفة )غير محددة( لضمان وجود تمثيل متوازن لجميع المناطق 	 
والحلقات الدراسية ونوع الطلبة )بنين وبنات(.
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*يمكن لمديري المدارس المشتركة تمثيل أي من الحلقات الدراسية بمدارسهم.

مسؤولي اللجنة:  .4

يتم تعيين رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة. ويتم تشكيل اللجان الفرعية 
بقرار من رئيس اللجنة.

اجتماعات اللجنة:  .5

تعقد اجتماعات اللجنة لمرة واحدة شهرياً على األقل على مدار العام الدراسي، ويتم إرسال تقرير 
شهري  للمدير العام عن األنشطة والموضوعات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات مكتب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
دعم وتعزيز تأسيس اللجنة. 	 
تعيين ممثل  للعمل كمنسق للجنة.	 
تعيين أعضاء اللجنة سنوياً وذلك بالتشاور مع مديري المكاتب التعليمية التابعة للمجلس.	 
االشراف على ادارة األنشطة الخاصة باللجنة. 	 

مسؤوليات منسق اللجنة:
العمل كحلقة وصل  بين مجلس أبوظبي للتعليم واللجنة.	 
تنسيق التعيينات السنوية ألعضاء اللجنة. 	 
حضور جميع اجتماعات اللجنة كما هو مطلوب.	 
دعوة الضيوف والمشاركين لحضور أنشطة اللجنة. 	 
مراعاة التوصيات الصادرة عن اللجنة.	 

مسؤوليات مسؤولي اللجنة: 
االحتفاظ بقائمة دقيقة بأسماء أعضاء اللجنة.	 
إعداد جدول أعمال االجتماعات.	 
الدعوة الى اجتماعات اللجنة وترؤسها.	 
التأكد من تدوين محضر االجتماعات واالحتفاظ بها.	 
التأكد من رفع التقارير الشهرية إلى مدير عام المجلس في الوقت المناسب.	 

مسؤوليات أعضاء اللجنة:
تعيين رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.	 
تقديم المشورة/اآلراء االستشارية لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم  ومديري المكاتب التعليمية 	 

وصانعي القرار بقطاع التعليم المدرسي بشأن سياسات وإجراءات ومبادرات المدارس الحكومية 
والمجاالت األخرى ذات األولوية كما هو مبين أعاله.

العمل كحلقة اتصال بين مجلس أبوظبي للتعليم والمجتمع المدرسي. 	 
المشاركة في اجتماعات اللجنة.	 
المساهمة في إعداد التقارير الخاصة بأنشطة اللجنة وتوصياتها  وإنجازاتها.	 
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للمساعدة:

المزيد من  المباشر. ولطلب  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة،  المساعدة حول هذه  للحصول على 
أبوظبي لمجلس  العام  المدير  مكتب  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن   المعلومات 

للتعليم.

المراجع:

سياسة )6310( مسؤوليات وأعباء عمل مديري المدارس ومساعديهم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )7110( اللغة المستخدمة في التدريس

الهدف:

مجلس  مدارس  في  المراحل  جميع  في  الدراسية  المواد  تدريس  أن  على  السياسة  هذه  تنص 
أبوظبي للتعليم سوف يتم باستخدام اللغتين العربية واإلنجليزية. 

بيان السياسة:

ثنائية اللغة:  .1

يهدف مجلس أبوظبي للتعليم إلى إعداد الطلبة وتطوير مهاراتهم إلجادة اللغتين العربية واإلنجليزية، 
وفي هذا اإلطار فسوف يتم تزويد المدارس التابعة للمجلس بمعلمين لمواد المناهج العربية ومعلمين 
لمواد مناهج اإلنجليزية والذين سيقومون بالتدريس كل حسب مادته الدراسية حسبما هو مذكور 

أدناه. 

مواد المناهج العربية واإلنجليزية  .2

2.1 رياض األطفال: في إطار  دعم تطبيق النموذج المدرسي الجديد يقوم معلمو الصف الناطقون 
باللغة العربية وكذلك الناطقون باللغة اإلنجليزية بتدريس المواد الدراسية للطلبة في مرحلة 
رياض األطفال( الروضة األولى والروضة الثانية )وسيعمل هؤالء المعلمون ويتعاونون معاً  من 
أجل ضمان تحقيق الطلبة لمخرجات  تعلُّم مناهج  النموذج المدرسي الجديد في اللغتين 
الروضة األولى قد  الملتحقين بصفوف  الطلبة  أن  بعين االعتبار  العربية واإلنجليزية،  آخذين 
ال تكون لديهم المهارات الكافية والمناسبة للتعلُّم باللغة اإلنجليزية، وعليه يقوم المعلمون 
الناطقون باللغة العربية والمعلمون الناطقون باللغة اإلنجليزية بتقييم هؤالء الطلبة والتخطيط 
الالزم بالتعاون مع بعضهم البعض لتحديد متى وكيف يمكن  تقديم مفاهيم ومهارات اللغتين 
اللغوية لدى  المهارات  لتطوير  الالزم  الدعم اإلضافي  توفير  الطلبة. ولضمان  الفئة من  لهذه 
الطلبة فإنه ينبغي أن يتم تدريس جميع المواد الدراسية بالمشاركة بين معلمي مواد المناهج 

العربية ومعلمي مواد المناهج اإلنجليزية تبعاً للقدرات البشرية المتوفرة.

2.2 الحلقة األولى: تختلف لغة التدريس في صفوف الحلقة األولى باختالف المادة الدراسية. 
الوطنية  والتربية  والدراسات االجتماعية  والتربية اإلسالمية  العربية  اللغة  يتم تدريس  حيث 
و التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية البدنية والصحية باستخدام اللغة العربية وذلك 
من قبل معلمي المناهج العربية )الناطقين باللغة العربية(، أما معلمي المناهج اإلنجليزية 
والعلوم  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  بتدريس  يقومون  فسوف  اإلنجليزية(  باللغة  )الناطقون 

باستخدام اللغة اإلنجليزية.

3.2 الحلقة الثانية والحلقة الثالثة: بالنسبة لمدارس الحلقتين الثانية والثالثة التي تم تطبيق 
النموذج المدرسي الجديد بها فإن لغة التدريس تختلف باختالف المادة الدراسية، حيث يتم 
الفنية  والتربية  المتكاملة  االجتماعية  والدراسات  اإلسالمية  والتربية  العربية  اللغة  تدريس 
والتربية الموسيقية والتربية البدنية والصحية باستخدام اللغة العربية من قبل مدرسي المواد، 
اإلنجليزية  اللغة  فيها هي  التدريس  لغة  فستكون  والعلوم  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  أما 

وسيقوم بتدريسها مدرسو المواد المتخصصة.

التخطيط المشترك والتدريس المشترك:  .3

يتم حث معلمي مواد المناهج العربية ومعلمي مواد المناهج اإلنجليزية بالحلقات الدراسية األولى 
تعلم  بما يساعد في سهولة  الدراسي  المنهج  لوحدات  المشترك  التخطيط  والثالثة على  والثانية 
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معلمي  تشجيع  يتم  أنه  كما  الدراسية  المواد  مختلف  عبر  المهارات  واكتساب  للمفاهيم  الطلبة 
مواد المناهج العربية ومعلمي مواد المناهج اإلنجليزية على التدريس المشترك للحصص الدراسية 
حسبما يسمح به الجدول الزمني للدروس بغية تزويد الطلبة بدعم إضافي لتطوير مهاراتهم اللغوية.

دمج اللغتين العربية واإلنجليزية:   .4

يكون جميع المعلمون مسئولين عن دعم وتطوير  التعلم ثنائي اللغة للطلبة كل حسب مادة تخصصه 
كلما أمكن ذلك، السيما فيما يتعلق بالمصطلحات الرئيسية بكلتا اللغتين، وسيقوم المجلس بتوفير 

برامج تدريب لمساعدة ودعم المعلمين من أجل تمكينهم من االضطالع بتلك المسئولية.

استخدام اللغة اإلنجليزية األمريكية:  .5

يتم حث المعلمين على االلتزام باستخدام وتطبيق قواعد كتابة اللغة اإلنجليزية األمريكية اعتباراً من 
العام الدراسي 2014/2015 وذلك بغرض التأكد من توحيد أساليب تعلم الطلبة. 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تحديد المخرجات التعليمية في مناهج النموذج المدرسي الجديد باللغتين العربية واإلنجليزية.	 

مسئولية إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
استقطاب وتعيين أعداد كافية من معلمي مواد المناهج اإلنجليزية لتدريس اللغة اإلنجليزية 	 

والرياضيات والعلوم وتوفير البرامج التعريفية الالزمة لهم.

مسئولية إدارة التنمية المهنية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
اللغة 	  في  المعلمين  ومهارات  كفاءة  مستوى  لتطوير  المهني  والتطوير  التدريب  برامج  توفير 

اإلنجليزية بما يساعدهم في تطوير قدرتهم على التدريس باللغة اإلنجليزية حسبما تتطلبه 
مهام عملهم.

توفير برامج التدريب الالزمة لتعزيز قدرات معلمي مواد المناهج اإلنجليزية لتمكينهم من تدريس 	 
مهارات اللغة اإلنجليزية للطلبة. 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
إبالغ إدارة خدمات شؤون األفراد بالمجلس عن أعداد الهيئات المدرسية المطلوب توفيرها من 	 

أجل تنفيذ أحكام هذه السياسة
التأكد من أن العمل التعاوني )التخطيط المشترك والتدريس( يجري حسب االقتضاء وفقا لهذه 	 

السياسة.

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
مواد 	  ومعلمي  العربية  المناهج  مواد  لمعلمي  المستمرة  والمساعدة  القيادي  الدعم  تقديم 

المناهج اإلنجليزية فيما يتعلق بالتخطيط والتدريس المشترك.
تحديد الفرص المتاحة في المناهج الدراسية لدمج اللغتين العربية واإلنجليزية.	 
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مسؤوليات معلمي مواد مناهج اللغة العربية ومعلمي مواد مناهج اللغة اإلنجليزية:
المشاركة في التخطيط والتدريس المشترك كما هو وارد ضمن أحكام هذه السياسة.	 
المصطلحات 	  الثنائية من خالل دمج واستخدام  اللغوية  للمهارات  وإتقانهم  الطلبة  تعزيز تعلم 

اللغوية الرئيسية للغتين العربية واإلنجليزية خالل الدروس.
للمهارات 	  وإجادتهم  كفاءتهم  مستوى  لتطوير  الالزمة  المهني  التطوير  برامج  في  المشاركة 

اللغوية حسبما يطلب منهم. 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المدرسي: التعليم  سياسات  قطاع  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن   المعلومات 

إدارة المناهج.

المراجع:

دليل المعلم للنموذج المدرسي الجديد.	 
وثيقة التخطيط ثنائي اللغة لمرحلة رياض األطفال.	 
سياسة  )7210( المنهج الدراسي في النموذج المدرسي الجديد.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس 2013 - يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )7120( المنهج الدراسي في النموذج المدرسي الجديد

الهدف:

تنص هذه السياسة على أن المنهج الدراسي في النموذج المدرسي الجديد سوف يجري إعداده 
يحددها  كما  دراسية  مادة  لكل  التعلم  ومخرجات  والمؤشرات  المعايير  من  لمجموعة  وفقاً  ووضعه 
من  يتم  توجه  على  االعتماد  خالل  من  الدراسي  المنهج  تدريس  ويتم  للتعليم،  أبوظبي  مجلس 
تطبق  والعشرين.  الحادي  للقرن  التعلم  ودمج مهارات  واإلنجليزية  العربية  اللغتين  خالله استخدام 
هذه السياسة في جميع المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم وذلك في إطار تطبيق 

النموذج المدرسي الجديد.

بيان السياسة:

المنهج الدراسي القائم على المخرجات:  .1

1.1 سوف يقوم مجلس أبوظبي للتعليم بتوفير مجموعة تفصيلية من المعايير والمؤشرات ومخرجات 
التعلم لجميع المواد الدراسية وذلك من أجل دعم عملية تنفيذ النموذج المدرسي الجديد، 
مجموعة  وإظهار  باكتساب  الدراسية  الصفوف  من  صف  كل  طلبة  يقوم  أن  المفترض  ومن 
معينة من المهارات ومداخل  التعلُّم، وسوف تكون مخرجات عملية التعلُّم موحدة بالنسبة 
لجميع المدارس في إمارة ابوظبي. كما ستمثل تلك المخرجات محور المناهج الدراسية في 

النموذج المدرسي الجديد.

1.2 يتولى المعلمون مسؤولية التدريس الذي يتمحور حول الطالب وذلك من خالل تطبيق أساليب 
التقييم المستمر والتدريس المتميز واساليب دعم الطلبة بما يمكّن جميع الطلبة من تحقيق 
مخرجات التعلم. وسيتطلب هذا فهماً واستيعاباً كامالً للمخرجات التعليمية حسب الصفوف 

والمواد الدراسية واألساليب والطرائق التعليمية في النموذج المدرسي الجديد.

احتياجات  مع  تتناسب  تدريس  أساليب  وتطبيق  استخدام  عن  مسئولين  المعلمون  يكون   1.3
الطلبة الدارسين للغة اإلنجليزية، وسوف يتطلب ذلك أن يتكون لدى المعلمين اإلدراك والفهم 
الالزمين لمتطلبات واحتياجات الطلبة الدارسين للغة اإلنجليزية وبالتالي استخدام وتطبيق 

وسائل وأساليب تضمن التدريس الفعال للمناهج الدراسية.   

استخدام المصادر:  .2

2.1 يستخدم المعلمون مجموعة متنوعة من المصادر واألساليب وذلك لتطبيق المنهج الدراسي، 
ومن أجل دعم النموذج المدرسي الجديد فإن مجلس أبوظبي للتعليم سيقوم بتزويد المدارس 
بمصادر  للتدريس والتعلُّم الستخدامها في جميع الصفوف الدراسية. وينبغي على المعلمين 
استخدام المصادر التي يوفرها المجلس والمصادر اإلضافية حسب الضرورة لضمان تحقيق 

الطلبة لمخرجات التعلم.

2.2 سوف يتم توظيف المواد والمصادر التعليمية بطريقة تساعد في توفير بيئة تعلم نشطة تعتمد 
على االستقصاء، ومن المتوقع أن يقوم الطلبة بالتعلُّم من خالل الممارسة واالستكشاف 
وليس من خالل االستماع والمشاهدة فقط، وعلى الرغم من أنه يمكن االعتماد على الكتب 
هذه  أن  إال  الدراسية  المواد  تتضمنها  التي  األجزاء  بعض  لتدريس  المصادر  كأحد  الدراسية 
لتدريس  إضافية  مصادر  استخدام  المعلمين  وعلى  الدراسي،  المنهج  هي  ليست  الكتب 
نشطة  أساليب  تطبيق  ويضمن  الدراسي  المنهج  يدعم  بما  الدراسية  المواد  أجزاء  جميع 

للتعلم تكون متمحورة حول الطالب.
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التشجيع على التعلُّم ثنائي اللغة في النموذج المدرسي الجديد:  .3

3.1 يُعد اكتساب مهارات اللغتين العربية واإلنجليزية هدفًا من األهداف الرئيسة للنموذج المدرسي 
الجديد. وعلى الرغم من اختالف لغة تدريس المواد الدراسية )وفقًا لسياسة 7110 اللغة 
تقوم  أن  المتوقع  فمن  الجديد)،  المدرسي  النموذج  إطار  في  التدريس  في  المستخدمة 

المدارس بتحديد الفرص المتاحة في المنهج الدراسي لتشجيع التعلُّم ثنائي اللغة.

3.2 في رياض األطفال وجميع الصفوف الدراسية التي تمَّ تطبيق النموذج المدرسي الجديد فيها 
الهيئة  ورئيس  العربية  باللغة  تدرُّس  التي  للمواد  التدريسية  الهيئة  رئيس  من  كلٌّ  سيقوم 
التدريسية للمواد التي تدرَّس باللغة اإلنجليزية بالعمل معًا لتحديد المجاالت التي تتضمن 
مفاهيم ومحتويات متشابهة والتي يمكن فيها لمعلم المواد العربية ومعلم المواد اإلنجليزية 
بالتعاون الوثيق واالشتراك معا  في وضع خطط الدروس ودمج المحتويات المتشابهة وتدريسها 

في آن واحد.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
توفير مجموعة من المعايير والمؤشرات ومخرجات التعلُّم المفصلة لجميع المواد الدراسية في 	 

إطار النموذج المدرسي الجديد.
إمداد المدارس بالمواد التعليمية الالزمة لجميع الصفوف الدراسية.	 
الممارسات 	  يتضمن  أن  الدراسية على  المواد  أجزاء  لكل جزء من  المعلم  دليل  ونشر  إصدار 

النموذج المدرسي  الدراسي وأهداف  المرتبطة بتدريس المنهج  التربوية والتعليمية  واألصول 
الجديد .

المساعدة في وضع وإعداد برامج وأنشطة التدريب الالزمة للهيئات المعنية العاملة بالمدارس 	 
والتي تركِّز على المناهج الدراسية في إطار النموذج المدرسي الجديد واستخدام المصادر 
واستراتيجيات التدريس الالزمة للطلبة الدارسين في إطار نظام ثنائي اللغة، وذلك باالشتراك 

مع إدارة التطوير المهني بالمجلس .

مسؤوليات إدارة التنمية المهنية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
المناهج 	  على  تركِّز  والتي  بالمدارس  العاملة  المعنية  للهيئات  الالزمة  التدريب  برامج  توفير 

التدريس  واستراتيجيات  المصادر  واستخدام  الجديد  المدرسي  النموذج  إطار  في  الدراسية 
الالزمة للطلبة الدارسين اعتماداً على ثنائية اللغة، وذلك باالشتراك مع إدارة المناهج الدراسية 

بالمجلس. 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس ومساعدي مديري المدارس للشؤون األكاديمية:
التأكد من الحصول على المصادر التعلُّمية بما في ذلك تلك التي تم تحديدها في دليل المناهج 	 

الدراسية وتوفيرها لجميع الصفوف الدراسية.
 وضع جدول زمني للتعليم ثنائي اللغة في جميع الصفوف التي تم تطبيق النموذج المدرسي 	 

الجديد بها متى كان ذلك ممكناً.
توفير الجدول الزمني الالزم لمعلمي مواد المناهج العربية ومعلمي مواد المناهج اإلنجليزية 	 

للتعاون والتخطيط المشترك لتطبيق نظام التدريس ثنائي اللغة.
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تحديد االحتياجات المهنية للمعلمين ومنحهم الفرص الالزمة لحضور برامج التدريب والتطوير 	 
التي  الدراسية  المناهج  تدريس  بمستوى  االرتقاء  في  بما يسهم  فيها  والمشاركة  المهني 

يقرها المجلس. 
التأكد من تعاون رؤساء الهيئات التدريسية في العمل معاً للتعرُّف على الفرص المتاحة لتشجيع 	 

التي  األولى  الحلقة  ومدارس  األطفال  رياض  في  الدراسي  المنهج  في  اللغة  ثنائي  التعلُّم 
طبقت النموذج المدرسي الجديد فيها.

التأكد من اضطالع المعلمين بمسؤولياتهم التي تحددها هذه السياسة.	 

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
الدراسي في جميع 	  المنهج  اللغة في  ثنائي  التعلُّم  لتشجيع  المتاحة  الفرص  التعرف على 

الصفوف الدراسية التي طبقت النموذج المدرسي الجديد فيها.
وضع نماذج فعالة للتدريس في إطار النموذج المدرسي الجديد.	 
التأكد من قيام المعلمين بمسؤولياتهم على النحو المحدد بما يتعلق بهذه السياسة.	 

مسؤوليات المعلمين :
تولي مسؤولية تدريس المادة التعليمية بطريقة تتيح للطلبة تحقيق  مخرجات التعلُّم المنتظرة 	 

منهم.
 تطوير فهم واستيعاب المناهج الدراسية وأساليب وطرائق التدريس في إطار النموذج المدرسي 	 

الجديد الذي أقره المجلس.
 تطوير فهم واستيعاب احتياجات الطلبة الدارسين للغة اإلنجليزية وتحديد التوجهات واألساليب 	 

الفعالة للتدريس سعياً نحو تلبية تلك االحتياجات.   
تطبيقاً 	  الدراسي  المنهج  تطبيق  أجل  من  التعلُّمية  المصادر  من  متنوعة  مجموعة  استخدام 

فعاالً.
استخدام المصادر التعليمية  والتعلُّمية على نحو يوفر بيئة تعلُّم فعَّالة ونشطة وتعتمد على 	 

االستقصاء.
العمل في شراكة وثيقة  لوضع خطط الدروس والمزاوجة بين المحتوى المقدم بكل من اللغتين 	 

العربية واإلنجليزية في جميع الصفوف الدراسية التي طبقت النموذج المدرسي الجديد فيها.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المدرسي: التعليم  سياسات  قطاع  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن   المعلومات 

إدارة المناهج.

المراجع:

دليل المعلم للنموذج المدرسي الجديد.	 
وثيقة التخطيط ثنائي اللغة لمرحلة رياض األطفال.	 
سياسة )7110( اللغة المستخدمة في التدريس. 	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس 2013، يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015  	 
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سياسة )7130( التعلم اإللكتروني

الهدف:

تكنولوجيا  الستخدام  الصحيحة  القواعد  وتحديد  األسس  وضع  هو  السياسة  هذه  من  الهدف  إن 
المعلومات واالتصاالت في دعم العملية التعليمية بمدارس مجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

يُعد التعلُّم اإللكتروني أحد العناصر الضرورية في تطبيق المناهج الدراسية التي يضعها مجلس   .1
التدريس  عمليتي  في  واإلبداع  االبتكار  لتحقيق  استخدامه  يجب  والذي  للتعليم،  أبوظبي 
والتعلُّم على حد سواء، حيث أن  التعلُّم اإللكتروني هو االعتماد على التدريس والتعلُّم المدعم 
تتصف  والتي  الطالب  تركز على  التي  التعلُّم  ويتيح خبرات  اإللكترونية،  وهو يدعم  بالتكنولوجيا 

بالمرونة والتفاعلية والمشاركة الحقيقية.

من المقرر أن يستخدم التعلُّم اإللكتروني من قبل المجلس لدعم تحقيق أهدافه المتمثلة في   .2
توفير خبرة تعلمية تتسم بالمرونة والفاعلية والكفاءة وتلبي احتياجات جميع الطلبة وتركز على 

الطالب بوصفه محور العملية التعليمية. 

يجب أن يسعى جميع المعلمين إلى دمج  التعلُّم اإللكتروني في التعليم والتعلُّم في مختلف   .3
المواد وذلك مع دعم معلمي التعلُّم اإللكتروني ابتداء من الحلقة األولى في النموذج المدرسي 

الجديد.

السياسات  جميع  في  اإللكتروني  بالتعلُّم  تتعلق  للسياسة  جوانب  تضمين  يتم  أن  المقرر  من   .4
مع  للتعامل  متسقة  طريقة  إيجاد  لضمان  للتعليم  أبوظبي  مجلس  في  الصلة  ذات  واإلجراءات 

األنظمة والعمليات وأداء المسؤوليات ذات الصلة.

السليم  االستخدام  للتأكيد على  واإلجراءات  اإلرشادات  بوضع  للتعليم  أبوظبي  سيقوم مجلس   .5
لوسائل التكنولوجيا بما في ذلك الئحة السلوك المهني وأحكام خاصة باألمان واستخدام الموارد 

المتوفرة عبر اإلنترنت.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي::
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
واقتناء مصادر 	  اإللكتروني  التعلُّم  باإلشراف على سياسات  اإللكتروني  التعلم  وحدة  تشكيل 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
البرامج 	  دعم  سبيل  في  للمدارس  المناسبة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مصادر  توفير 

التعليمية والتعلمية.
صيانة ومتابعة موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان توفرها للمعلمين والطلبة وقدرتهم 	 

على استخدامها.
توفير أنشطة التطوير المهني للهيئات العاملة بما يضمن االستخدام األمثل والسليم لمصادر 	 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يخدم البرامج التعليمية والتعلُّمية بالمدارس.
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مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
العاملة 	  الهيئات  توزيعًا مناسبًا على  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  توزيع مصادر  التأكد من 

بالمدارس حسب الحاجة، إضافةً إلى توفير تلك المصادر لخدمة ودعم البرامج العملية والتعليمية 
دعم تقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني داخل المدارس لضمان االستخدام األمثل والسليم 	 

لمصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج العملية التعليمية والتعلُّمية حسب مقتضى 
الحاجة .

مسؤوليات معلمي التعلُّم اإللكتروني:
تقديم الدعم للمدرسين لدمج التعلُّم اإللكتروني في مختلف موضوعات مناهج المواد الدراسية.	 

مسؤوليات المعلمين:
المشاركة في برامج وأنشطة التطوير المهني بالقدر الالزم لتطوير مهارات التدريس المناسبة 	 

بما يؤهل المعلم ويمكنه من االستفادة القصوى من مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المتاحة.

دمج التعلُّم اإللكتروني في طرق التدريس المعتمدة داخل الصف الدراسي والتقييم كلما كان 	 
ذلك ممكناً.

تشجيع الطلبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كجزء من البرنامج التعليمي 	 
االعتيادي.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة المناهج.

المراجع:

دليل المعلم التعلُّم اإللكتروني.	 
سياسة مجلس أبوظبي للتعليم بشأن أمن المعلومات.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: يونيو 2012، مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )7150( الواجبات المنزلية في النموذج المدرسي الجديد

الهدف:

إن الغرض من هذه السياسة هو وضع اإلرشادات المتعلقة بالواجبات والفروض المنزلية في جميع 
المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، على أن يتم تطبيق هذه السياسة في المدارس 

بالتزامن مع تطبيق النموذج المدرسي الجديد.

بيان السياسة:

الغرض من الواجبات المنزلية:  .1

ينظر للواجبات المنزلية في المدارس التابعة للمجلس على أنها فرصة لتعميق فهم الطلبة   1.1
واستيعابهم وبناء مهاراتهم األساسية وإعداد الطلبة وتهيئتهم لدراسة المواد الجديدة. تشجع 
األبحاث على تكليف الطلبة بأداء واجبات منزلية تتميز بالجودة وصغر الكم وتتناسب مع الفئات 

العمرية للطلبة باعتبار ذلك أحد أدوات تطوير تعلُّم الطلبة.   

تعزز الواجبات المنزلية ذات الجودة تحصيل الطالب وتوسع نطاق التعلُم الصفي، وتتميز تلك   1.2
الواجبات بالسمات اآلتية:

ذات صلة بالمادة الدراسية.	 
هادفة.	 
تعكس احتياجات/اهتمامات معينة للطلبة. 	 
تزويد الطلبة بالفرص لتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة. 	 
توفير توقعات واضحة العتبار الواجب المنزلي منجزاً.	 
قد تتطلب بعض الواجبات مشاركة أحد أفراد األسرة أو تكون  في سياق المنزل.	 
التقييم على أساس الفهم واالستيعاب وليس باعتباره جزء من عالمات الطالب )إال إذا تم 	 

أداء أجزاء منه في المدرسة(.   

تشجع هذه السياسة  المعلمين العاملين في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم على   1.3
تكليف الطلبة بالواجبات المنزلية، مع األخذ بعين اإلعتبار أنه يجب على المعلمين التأكد من 
أن الواجبات من نوعية عالية  وفق السمات المذكورة أعاله وأن تناسب الطلبة وفق مراحلهم 

الصفية وفئاتهم العمرية بحيث يكونوا قادرين على انجازها بأنفسهم.

تكليف الطلبة بأداء الواجبات المنزلية:  .2

تقع على عاتق المدرسة مسئولية وضع آلية يمكن من خاللها أن يقوم المعلمون بالتنسيق   2.1
الالزم للتأكد من أن حجم الواجبات المنزلية ومواعيد استحقاقها ال تشكل عبئاً غير مبرر على 

الطلبة.

2.2 الواجبات: بالنظر إلى أنه يوصى بتكليف طلبة رياض األطفال والحلقة األولى بالقراءة يومياً، إال 
أنه يجوز أن يقوم المعلمون، حسب تقديرهم، بتكليف الطلبة بأداء الواجبات المنزلية في أي 

يوم من األيام.

2.3 الواجبات المنزلية التي يحتاج انجازها الى فترة زمنية طويلة:
يتم  التي  الواجبات  تلك  طويلة هي  زمنية  فترة  الى  انجازها  يحتاج  التي  المنزلية  الواجبات      
تنفيذها خارج المدرسة مثل األبحاث والمشاريع، وعلى المعلمين منح الطلبة إشعار ووقت 
تجاه  الطلبة  التزامات  االعتبار  بعين  المعلمون  يأخذ  أن  الواجبات، على  تلك  كاف الستكمال 
باقي الواجبات والفروض المنزلية. ومن أجل إدراج الواجبات المنزلية التي يحتاج إنجازها الى 
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فترة زمنية طويلة ضمن تقارير إنجازات الطلبة فإنه يجب استكمال بعض عناصر الواجبات في 
الصف الدراسي.

2.4 الواجبات المنزلية خالل العطالت المدرسية:
واجبات  بأداء  تكليفهم  ينبغي  فال  والثانية  األولى  والحلقتين  األطفال  رياض  لطلبة  بالنسبة   
منزلية خالل العطالت الطويلة عدا القراءة، وبالنسبة للواجبات التي يحتاج إنجازها الى فترة 
زمنية طويلة فال ينبغي تحديد موعد تقديمها في أول يوم دراسي يقع مباشرة بعد  اإلجازات 

األسبوعية الطويلة أو بعد اإلجازات المدرسية.

تقييم الواجبات المنزلية:  .3

الواجبات  تلك  جمع  المعلمين  على  فإنه  منزلي  واجب  أي  بأداء  الطلبة  تكليف  تم  ما  إذا   3.1
وتسجيلها وتقييمها وإبالغ الطلبة بالمالحظات في الوقت المناسب ودون أي تأخير.

ينبغي االستفادة من الواجبات المنزلية في دعم وتعزيز تعلم الطلبة وليس كوسيلة للتقييم،   3.2
ومن أجل إدراج الواجبات المنزلية ضمن تقارير إنجازات الطلبة فإنه يجب استكمال بعض منها 

في الصف الدراسي. 

مسئوليات الطلبة:  .4

النزاهة األكاديمية:  4.1
المنزلية مع أقل قدر ممكن  أداء واجباتهم  يتعين على الطلبة االعتماد على أنفسهم في   
من المساعدة الخارجية من قِبل أولياء األمور أو األقارب أو الزمالء او آخرين، ويخضع الطلبة 
سياسة  في  المبينة  للعواقب  عنهم  بالنيابة  آخرون  أنجزها  منزلية  واجبات  يقدمون   الذين 

)7160( النزاهة األكاديمية ويجوز أن يطلب من الطلبة إعادة أداء الواجب.

4.2 الواجبات المنزلية المطلوبة خالل فترات الغياب عن المدرسة:
الحرص على  امكاناتهم مع  وفقا ألقصى  المنزلية   واجباتهم  الطلبة استكمال  يتعين على      
تقديمها في الوقت المناسب. يتعين على طلبة الصف السادس فما فوق مقابلة معلميهم 
لوضع خطة مناسبة للتعويض عن الواجبات المنزلية والدروس التي لم يحضروها خالل فترات 
غيابهم. وبالنسبة للطلبة الذين ال يلتزمون دوماً بأداء واجباتهم المنزلية وتقديمها في الوقت 
المطلوب فيمكن أن تتم معاقبتهم وفقاً إلرشادات إدارة السلوك الطالبي للمجلس واإلطار 

العام إلدارة السلوك الطالبي المعمول به في المدرسة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس ومساعد مدير المدرسة للشؤون األكاديمية:
التأكد من وضع وتطبيق آلية لتخطيط الواجبات المنزلية وتوزيعها بما يضمن عدم تحميل الطلبة 	 

ألعباء ومتطلبات سواء على المدى القصير أو الطويل.
متابعة مدى التزام الهيئات التدريسية بتطبيق آلية تخطيط الواجبات المنزلية وتوزيعها.   	 
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مسؤوليات المعلمين:
االمتثال لعملية التخطيط وتخصيص الواجبات المنزلية.	 
تقييم الواجبات المنزلية كدليل على مدى فهم الطلبة وتزويدهم باآلراء والمالحظات الالزمة.	 
التي يحتاج 	  للواجبات  التدريسية لوضع جدول  الهيئات  المعلمين اآلخرين ورؤساء  التعاون مع 

إنجازها فترة زمنية طويلة بحيث ال يتم تكليف الطلبة  بمثل تلك الواجبات بشكل متعدد خالل 
فترة زمنية قصيرة.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

المناهج.

المراجع:

دليل مجلس أبوظبي للتعليم لتقييم الطلبة.	 
إرشادات إدارة سلوك الطلبة الصادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )7160( النزاهة األكاديمية.	 
سياسة )7220( تقارير إنجازات الطلبة.	 
سياسة )8210( إدارة سلوك الطلبة.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )7160( النزاهة األكاديمية

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تعريف النزاهة األكاديمية ووضع الخطوط العريضة لكيفية تعامل المدارس 
هذه  قراءة  يتم  أن  ويجب  والغش.  العلمية  السرقة  حاالت  مع  للتعليم  ظبي  أبو  لمجلس  التابعة 
السياسة بالتزامن مع إرشادات تقييم الطلبة الصادرة عن إدارة التقييم واإلمتحانات التابعة لقطاع 

سياسات التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

النزاهة  الطلبة والتربويين االلتزام بمستوى عالٍ من  للتعليم من جميع  أبو ظبي  يتوقع مجلس   .1
األكاديمية، حيث يقصد بالنزاهة األكاديمية أن يقوم الطلبة والتربويون بأداء أعمالهم، وعدم سرقة 
عمل اآلخرين ونسبتها ألنفسهم عن طريق السرقة العلمية أو الغش أو مساعدة اآلخرين على 

السرقة العلمية والغش.

على  االلتزام  هذا  يشتمل  بحيث  اإلمارة،  مدارس  جميع  في  األكاديمية  باألمانة  االلتزام  يجب   .2
طرف  قبل  من  منجزة  أعمال  وتقديم  اآلخرين  عمل  نسخ  أو  الغش،  أو  العلمية،  السرقة  حظر 
ثالث باستخدام التكنولوجيا، أو التواصل غير المشروع بين الطلبة بغرض االستفادة من معلومات 
بعضهم البعض خالل االمتحان أو نشاط التقييم المستمر، إال في حالة أن يطلب من الطلبة إنجاز 
بعض الواجبات في مواقف تعليمية يتوقع فيها التعاون واإلستعانة باآلخرين حيث ال يعد ذلك غشاً. 

ترتبط عواقب الغش والسرقة العلمية بجميع األعمال التي يعدها الطلبة ليقيمها المعلمون )على   .3
سبيل المثال ال الحصر: الواجبات، واالمتحانات القصيرة، والمشاريع، واالختبارات، ونشاطات التقييم 

المستمر، والعروض التقديمية، والبحوث(.

السرقة العلمية:  .4

4.1 تقع المسؤولية األساسية في تعريف الطلبة بمعنى السرقة العلمية في مدارس اإلمارة على 
المعلمين والمدارس، وتعد إحدى المسؤوليات األساسية للمعلمين في سبيل تعليم الطلبة 
كيفية تجنب الغش والسرقة العلمية، من خالل استخدام المصادر والمراجع المنقول عنها 
بطريقة صحيحة، وإعادة صياغة األفكار بلغتهم الخاصة، باإلضافة لتعليمهم كيفية استخدام 
عالمات االقتباس واإلشارة إليه عند وجود اقتباس من مصدر ما. ويجب أن يعرف جميع الطلبة 
ماهية الغش والسرقة العلمية، وبطريقة تتناسب مع كل فئة عمرية على أن يتم ذلك  ابتداءً 
من الحلقة األولى، وإذا استدعى األمر تكليف الطلبة بتجميع معلومات من أبحاث باستخدام 
فإنه  البحثية  واألوراق  المقاالت  بعض  كتابة  الطلبة  من  الطلب  حال  في  أو  أخرى،  مصادر 
يجب تضمين متطلبات هذا العمل بتعليمات خاصة بعدم الغش، وكيفية االستخدام السليم 

للمصادر والمراجع وطرق توثيقها. 

4.2 تحدث السرقة العلمية المُتعمدة عند إدراك الكُتاب أو الباحثين أنهم يستخدمون كلمات أو 
أفكار شخص آخر كأنها كلماتهم أو أفكارهم وينسبونها ألنفسهم، فعلى سبيل المثال وليس 

الحصر:

استخدام أوراق من االنترنت أو أي مصادر أخرى ونسبها ألنفسهم.	 
نسخ مقالة أو موضوع من شبكة اإلنترنت،أو مصدر عبر اإلنترنت، أو قاعدة بيانات إلكترونية 	 

دون ذكر المصدر المُقتبس منه أو دون إرجاع الفضل للكاتب األصلي بغض النظر عن لغة 
الكتابة.

أو دون 	  المُقتبس منه  المصدر  الرسومات إلنجاز مشروع دون ذكر  أو  النص   قص ولصق 
إرجاع الفضل للكاتب األصلي.
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استعارة الكلمات واألفكار من الطلبة اآلخرين دون ذكر المصدر أو دون إرجاع الفضل للكاتب 	 
األصلي.

السماح لشخص آخر بإتمام وإكمال أي جزء من الواجب المُعطى للطالب.	 
تقديم مادة قائمة على التكنولوجيا مترجمة من لغة أخرى على أنها من عمله.	 

وتحدث السرقة العلمية غير المُتعمدة عند استخدام الكُتاب أو الباحثين من دون قصد كلمات    4.3
أو أفكار شخص آخر والفشل في إعطاء الفضل للمصدر األصلي، عند وجود أي شك يجب 

على الطلبة مراجعة معلميهم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: 

كتابة 	  وإعادة  المالحظات  تدوين  عن  بدالً  بسيطة  كلمات  تغيير  السيئة:  الصياغة  إعادة 
المادة.

وضع 	  أو  كله.  وليس  االقتباس  من  جزء  على  االقتباس  وضع عالمات  الضعيف:  القتباس 
عالمات االقتباس على مقالة ولكن جزء منها تمت إعادة صياغته والجزء األخر مُقتبس أو 

منقول. 
النقل الضعيف: الحذف العرضي لنص منقول عن نص أو النقل غير الصحيح.	 

عواقب السرقة العلمية:قد ال تُعطى عالمة صفر للطالب عند إكمال مهمة والقيام بالسرقة   4.4
العلمية للمرة األولى، سواء كان متعمداً أو عن غير قصد، ويجب إعطاء الطلبة الفرصة إلعادة 
العمل لتصحيح السرقة العلمية. أما عند قيام الطالب بالسرقة العلمية بصورة متكررة، يجب 
على المدرسة الرجوع إلدارة سلوك الطلبة وخطط إدارة السلوك على مستوى المدرسة 
الصادرة عن المجلس. في حال قيام الطالب بالسرقة العلمية في التقييم المستمر، يجب 
خصم درجات عندما ال يستخدم الطلبة كلماتهم الخاصة أو عند فشلهم في كتابة المصادر 

المنقول عنها بصورة صحيحة.

الغش:  .5

الغش هو عملية الحصول أو محاولة الحصول على الفضل لعمل أكاديمي من خالل استخدام   5.1
طرق غير شرعية: كالخداع واالحتيال، ويشمل الغش في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي 

للتعليم ما يأتي )على سبيل المثال وليس الحصر(:  

النسخ الكلي أو الجزئي إلجابة طالب على امتحان أو واجب.	 
كال 	  من  إذن خطي  على  الحصول  دون  أخرى  مادة  في  تقديمه  تمَّ  تقديم عمل سابق 

المعلمين.
االستعانة بمصادر غير مُصرح بها من قِبل المعلم خالل االمتحان  )كحفظ معلومات االمتحان 	 

على آلة حاسبة أو استخدام اآللة الحاسبة عندما ال يُسمح بها(.
التغيير أو التدخل في تخصيص الدرجات.	 
السماح لشخص آخر بتقديم االمتحان.	 
سرقة االمتحان أو أدوات التقييم المستمر...الخ.	 
بما 	  التمثيل،  أو سوء  االحتيال  األكاديمي من شأنه  العمل  إجراء في سياق  ارتكاب أي 

يشمل المساهمة في أي من األعمال/اإلجراءات المذكورة أعاله.

مدير  على  بالغش  قيامهم  في  يشتبه  الذين  الطلبة  عرض  يتم  الغش:  وتبعات  عواقب   5.2
المدرسة أو نائب المدير للشؤون األكاديمية، والذي يقوم بدوره بالتحقق مما إذا كان الطالب 
مذنباً بالغش أم ال. عند قيام الطالب بالغش في إمتحان مجلس أبوظبي للتعليم أو المهام 
بالنسبة  المهمة.  لتلك  الصفر  االمسا )EMSA( سيتم تخصيص درجة  إختبارات  أو  اإلضافية 
للتقييم المستمر يرجى مراجعة دليل تقييم الطلبة السنوي. وفي حالة حدوث الغش أثناء 

إمتحانات اإلعادة فسوف يحصل الطالب على الدرجة األصلية في اإلمتحان.
ويجب تسجيل هذا السلوك في نموذج السلوك في نظام معلومات الطالب اإللكتروني.  

وباستثناء الصف الثاني عشر، الغش في تقييم واحد اليؤثر على نتائج تقييم آخر. ويجوز إصدار   
عقوبات أخرى بما يتناسب مع اإلطار العام إلدارة سلوك الطلبة على مستوى المدرسة.
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عند قيام الطلبة بالغش في امتحانات الثانوية العامة للصف الثاني عشر تتم إحالتهم لمدير   5.3 
المدرسة أو نائب المدير للشؤون األكاديمية، والذي يقوم بدوره بالتحقق مما إذا كان الطالب  
مذنباً بارتكاب الغش  فيجب عليه إبالغ  ولي أمر الطالب، باإلضافة إلعطاء الطالب درجة صفر 
في االمتحان الذي رصد فيه متلبساً بالغش، ويُحرم من الجلوس لبقية االمتحانات في المواد 
وفقاً  الثاني عشر  الصف  اإلعادة في  الطالب  يتوجب على  فإنه  الحالة  األخرى، وفي هذه 

لسياسة وزارة التربية والتعليم.

عدم األمانة األكاديمية من قِبل التربويين:  .6

التربويون التابعون لمجلس أبو ظبي للتعليم والذين يتم القبض عليهم وهم يقومون بإعطاء اإلجابات 
عن أسئلة االمتحانات للطلبة، أو يقومون بتغيير الدرجات، أو يثبت عدم أمانتهم أو افتقارهم للنزاهة 
األكاديمية، سيتم اتهامهم بانتهاك سياسة السلوك المهني. وأي حالة انتهاك لسياسة السلوك 
إدارة خدمات  قِبل  التي تم تحديدها من  التعامل معها وفقاً للسياسات واإلجراءات  المهني سيتم 

شؤون األفراد.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات قسم اختبارات الطلبة بإدارة خدمات الطلبة التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 

مسؤوليات إدارة شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
وفقاً 	  العلمية  واألمانة  األكاديمية  بالنزاهة  التربويون  التزام  عدم  عند  المترتبة  العواقب  إصدار 

لسياسات وإجراءات شؤون األفراد.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس ومساعدي مديري المدارس للشؤون االكاديمية:
التواصل بشأن توقعات النزاهة األكاديمية مع الموظفين والطلبة وأسرهم.	 
التأكد من التزام الهيئات المدرسية بتعريف الطلبة بالنزاهة األكاديمية واألمانة العلمية بطريقة 	 

تتناسب مع فئاتهم العمرية.
التعامل مع حاالت الغش أو حاالت الغش المشتبه بها وفقاً لما تقره هذه السياسة ومن اآللية 	 

المتبعة في اإلطار العام إلدارة سلوك الطلبة على مستوى المدرسة، وسياسة وزارة التربية 
والتعليم فيما يتعلق بحاالت الغش في امتحانات الثانوية العامة. 

التعامل مع حاالت السرقة العلمية المتكررة وفقاً لما تقره هذه السياسة ومن اآللية المتبعة 	 
في اإلطار العام إلدارة سلوك الطلبة على مستوى المدرسة.

إخطار إدارة شؤون األفراد في حال انتهاك أحد العاملين في المدرسة ألحكام هذه السياسة 	 
وما يتعلق بالسلوك المهني والوظيفي الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.
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مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية والمعلمين:
تعريف الطلبة بالنزاهة األكاديمية واألمانة العلمية بطريقة تتناسب مع فئاتهم العمرية.	 
إحالة حاالت الغش أو حاالت الغش المشتبه بها من الطلبة إلى مدير المدرسة أو نائب مدير 	 

المدرسة للشؤون األكاديمية.
إحالة حاالت السرقة العلمية المتكررة من الطلبة إلى مدير المدرسة أو نائب مدير المدرسة 	 

للشؤون األكاديمية.
إخطار مدير المدرسة أو نائب مدير المدرسة للشؤون األكاديمية في حال انتهاك أحد العاملين 	 

في المدرسة ألحكام هذه السياسة وما يتعلق بالسلوك المهني والوظيفي الصادر عن مجلس 
أبوظبي للتعليم.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

الطالبية: قسم اختبارات الطلبة.

المراجع:

قرار وزاري رقم )1/281( لسنة 2007 بشأن تطبيق نظام التقويم و االمتحانات.	 
دليل تقييم الطلبة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم	 
إرشادات إدارة سلوك الطلبة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي.	 
سياسة )7150( الواجبات المنزلية في النموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )8210( إدارة سلوك الطلبة.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: أغسطس 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )7210( تقييم الطلبة

الهدف:

تؤكد هذه السياسة على أهمية تقييم الطالب لكونه جزءًا مهمًا من العملية التعليمية في المدارس 
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، حيث تستخدم أنواعًا متعددة من التقييمات.

بيان السياسة:

الغرض من السياسة:  .1

تعتبر عملية التقييم جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية في المدارس التابعة للمجلس، ولذلك فإن 
التطبيق الناجح والفعَّال للمنهج الدراسي الذي وضعه المجلس يتطلب فهمًا واعيًا لألهداف المتعلقة 
الصفوف  داخل  منها  واالستفادة  التقييم  إجراء عمليات  لكيفية  أسلوب محدد  واتباع  الطلبة  بتقييم 

الدراسية:

إن الغرض من عملية التقييم هو تعزيز فعالية العملية التعليمية عن طريق إجراء تقييم مستمر 	 
ودقيق لقياس ما يتعلمه الطلبة إضافة إلى تحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير فيما يتعلق 

بسلوك وتصرفات الطلبة ومستوى مهاراتهم ودرجة استيعابهم وكم معرفتهم.
ترتبط كافة عمليات التقييم بالمخرجات التعليمية التي حددها مجلس أبوظبي للتعليم فيما 	 

يخص كل مادة دراسية ووفقًا لكل صف دراسي.
يحققها 	  والتي  التعليمية  بالمخرجات  المرتبطة  اإلنجازات  قياس  على  التقييم  عمليات  تركز 

الطلبة خالل عملهم اليومي.
يستخدم قطاع سياسات التعليم المدرسي بالمجلس بيانات التقييم لمراجعة كل من محتوى 	 

المنهج الدراسي ومستوى تقدم الطلبة. 
تقوم كل مدرسة باالستعانة بنتائج وبيانات التقييم لمراجعة مدى فعالية ونجاح  برامج التعليم 	 

والتعلم التي تطبقها بشكل شامل.
يستخدم المعلمون بيانات التقييم لتطوير االستراتيجيات التعليمية المتباينة التي تؤدي إلى 	 

تعلم الطالب بفعالية أكبر.

التقييم المستمر:  .2

إن التقييم المستمر أسلوب تربوي يستخدم أدوات وطرقًا متنوعة لتقييم ما يتعلمه الطلبة،   2.1
وتشمل أنشطة التقييم المستمر على سبيل المثال ال الحصر الواجبات التي يٌكَلَّف الطلبة 
بالقيام بها بما في ذلك الواجبات )الفروض المنزلية( واألبحاث والعروض التقديمية والتقارير 
واالختبارات )التمارين( واالمتحانات واألنشطة العملية، وتقيس أنشطة التقييم المستمر أداء 
الطلبة وفقًا للمخرجات التعليمية المقررة، وتساعد نتائج التقييم المعلمين في وضع خطة 

وأساليب التدريس الالزمة وإعدادها. 

يتطلب المنهج الدراسي الذي وضعه مجلس أبوظبي للتعليم إجراء عمليات التقييم بصورة   2.2
مستمرة بغرض رفع مستوى جودة العملية التعليمية، حيث قام المجلس بإعداد ووضع نماذج 
التقييمات المستمرة أو أُطرها العامة لجميع المواد من صفوف رياض األطفال وحتى الصف 
الحادي عشر، ومن المتوقع أن يقوم معلمو المواد من صفوف رياض األطفال وحتى الصف 
الحادي عشر باستخدام سجل تقييم الطالب لتسجيل جميع بيانات التقييم المستمر، اما 
والتعليم،  التربية  وزارة  وارشادات  لوائح  فتتبع  الثاني عشر  للصف  المستمر  التقييم  نماذج 
ويقوم معلمو الصف الثاني عشر بإدخال بيانات التقييم المستمر مباشرة في نظام معلومات 

.)eSIS( الطالب اإللكتروني
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المستمر  التقييم  عمليات  وإجراء  اإلضافية  الالزمة  األساليب  إعداد  المعلمين  على  يجب   2.3
التدريسية، ويعتبر  الهيئة  المدارس ورؤساء  المدارس ومساعدي مديري  بدعم من مديري 
تقييم أداء الطلبة ومن ثَمَّ إعداد أساليب التدريس بناًء على ذلك التقييم من بين الواجبات 

والمسؤوليات الرئيسة للمعلمين في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

أنواع التقييم األخرى في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم:  .3

االمسا اختبارات  ضمن  المشمولة  غير  للمواد  إضافية  مهام  وإعداد  بوضع  المجلس  قام   3.1 
)EMSA( للصفوف من الثامن وحتى الحادي عشر ويخضع الطلبة لتلك المهام بنهاية الفصل 

الدراسي األول.   

كما تقوم المدارس أيضًا بإجراء اختبارات تشخيصية وشاملة خالل أوقات محددة من العام   3.2
الشأن، وذلك بغرض استكمال  للتعليم في هذا  أبوظبي  يقرره مجلس  لما  الدراسي وفقًا 

عملية التقييم المستمر والتحقق من نتائجها.

لتقييم مستوى  بداية مشتركة  نقطة  استخدام  القياسية  التشخيصية  االختبارات  تتيح  قد   3.3
استيعاب الطلبة وفهمهم للمخرجات التعليمية التي يحددها المجلس، ويستخدم المعلمون 
نتائج هذه االختبارات في وضع أساليب ووسائل التعلُّم المالئمة للطلبة تمهيدًا الستخدامها 

وتطبيقها.

هذا  ويرتبط  معينة،  فترة  الطلبة خالل  يتعلمه  ما  تقييم  في  الشاملة  االختبارات  تُستخدم   3.4
التعليمية العامة التي تنص عليها معايير المناهج الدراسية  النوع من االختبارات باألهداف 
المعمول بها لدى المجلس، وفي إطار النموذج المدرسي الجديد يخضع الطلبة بنهاية الفصل 
الدراسي الثالث  لبعض المواضيع التي هي نوع واحد من التقييم النهائي وبدءًا من الصف 

.)EMSA( الثالث الختبار

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
التواصل مع المدارس بشأن الجدول الزمني إلجراء التقييمات التشخيصية والنهائية )الكلية( 	 

خالل العام.
تزويد المدارس بالمواد الخاصة باالختبارات الخارجية )EMSA( و )PIPS( حسب الضرورة.	 
توفير المواد الالزمة إلجراء اختبار كل فصل دراسي من الفصول الثالثة في المدارس للصفوف 	 

من السادس وحتى الثاني عشر.

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
وضع معايير المناهج الدراسية وتحديد المخرجات التعليمية.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حالة لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
مساعدة المعلمين على تطوير المهام والوسائل الالزمة وإجراء عمليات التقييم المستمر.	 
ضمان إجراء التقييمات التشخيصية والنهائية في المدارس في األوقات التي يحددها مجلس 	 

أبوظبي للتعليم.
 	.)eSIS( اعتماد العالمات/الدرجات التي يتم إدخالها إلى نظام معلومات الطالب اإللكتروني
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مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
مساعدة المعلمين على تطوير المهام والوسائل الالزمة وإجراء عمليات التقييم المستمر.	 

مسؤوليات المعلمين:
المدارس ورؤساء 	  المستمر بدعم من مديري  التقييم  الالزمة وإجراء  المهام والوسائل  تطوير 

الهيئات التدريسية.
مالءمة 	  األكثر  والتعلم  التعليم  استراتيجيات  لتحديد  التشخيصية  التقييمات  نتائج  استخدام 

الستخدامها.
تقييم مستوى تقدُّم الطلبة وتخطيط استراتيجيات التدريس المرتبطة بالتقييم.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المدرسي: التعليم  سياسات  قطاع  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن   المعلومات 

إدارة التقييم واالمتحانات.

المراجع:

دليل تقييم الطلبة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم. 	 
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس ابوظبي للتعليم.	 
دليل المعلم لمناهج النموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )7120( المنهج الدراسي في النموذج المدرسي الجديد.	 
سياسة )7220( تقارير  إنجازات الطلبة.	 
سياسة )7310( دعم التعلُّم األكاديمي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس 2013، يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )7220( تقارير انجازات الطلبة

الهدف:

تحدد هذه السياسة أنواع وطرق تقييم الطلبة المستخدمة في المدارس الحكومية التابعة لمجلس 
أبوظبي للتعليم وشكل التقارير والوسائل التي يتم من خاللها إعالم أولياء األمور بإنجازات الطلبة.

بيان السياسة:

يُعتبر التقييم في المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم عنصراً أساسياً في العملية   .1
التعليمية. وتستخدم جميع المدارس التابعة للمجلس طرقاً عدة لتقييم إنجازات الطلبة، ويتم إصدار 
تقارير إنجازات الطلبة الرسمية وإرسالها إلى أولياء األمور بنهاية كل فصل دراسي. وباإلضافة إلى 
التقارير الرسمية يتم عقد اجتماعات بين المعلمين وأولياء األمور، والتواصل بين المنزل والمدرسة 
بصورة غير رسمية. ويتم تشجع أولياء األمور للتواصل مع المدرسة والمعلمين في أي وقت خالل 

العام الدراسي وذلك لمتابعة إنجازات الطلبة.

رياض األطفال والحلقة األولى في إطار النموذج المدرسي الجديد )الصفوف من األول   .2
وحتى الخامس(:

مقاييس األداء: يقوم المعلمون في مرحلة رياض األطفال والحلقة األولى من خالل المراقبة   2.1
وجمع األدلة من تحديد مستوى إنجاز الطلبة عن طريق تسجيل متى يقوم الطلبة بتحقيق 
تحت  المخرجات  هذه  وتندرج  للتعليم،  ابوظبي  مجلس  حددها  التي  التعليمية  المخرجات 

فئتين:  اتجاهات التعلُّم واألداء الدراسي.

اتجاهات التعلُّم: تتضمن اتجاهات التعلُّم المتعلقة بمستوى تطور الطالب من حيث االتجاهات   2.2
االجتماعية والوجدانية والسلوكية واإلبداع واالبتكار وحل المشاكل على النحو المحدد في 
دليل المعلم للنموذج المدرسي الجديد ومخرجات تعلُّم طلبة رياض األطفال والحلقة الدراسية 
المواد  لجميع  بالنسبة  نفسها  المخرجات هي  هذه  تكون  وسوف  المراجع(.  )انظر  األولى 
الدراسية وتستخدم لقياس المهارات والسمات الضرورية للتعلُّم. وسوف يتم قياس اتجاهات 

التعلُّم باستخدام نظام األرقام األربعة  اآلتية:

اتجاهات التعلم من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الخامس

مستوى تحقيق التوقعات للصفالمستوى

طوال الوقت1

معظم الوقت2

بعض الوقت3

نادرا4ً
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الطلبة في صفوف  المتوقع أن يحققها  الدراسي المخرجات  الدراسي: يتضمن األداء  األداء   2.3
)انظر  الدراسي  المنهج  عمل  إطار  في  المحدد  النحو  على  محددة  دراسية  لمواد  معينة 
 )A-E( وسوف يتم قياس األداء الدراسي باستخدام نظام األحرف الخمسة اآلتية .)المراجع

وسوف يقوم المجلس بتزويد المدارس باإلرشادات الالزمة الستخدام هذا المقياس:

تحقيق كل المخرجات تقريباً )إنجاز متميز(.  A
تحقيق أكثر من نصف المخرجات )إنجاز مرتفع(.  B

تحقيق نصف المخرجات تقريباً )إنجاز مقبول(.  C
تحقيق بعض المخرجات تقريباً )إنجاز محدود(.  D

تحقيق عدد قليل جداً من المخرجات )إنجاز محدود جداً(.  E

تقارير انجازات الطلبة:  2.4

الفصلين  بنهاية  رسمية  تقارير  إلصدار  اإللكتروني  الطالب  معلومات  نظام  يستخدم   2.4.1
األول والثاني )تصدر التقارير في بداية الفصل الدراسي القادم( وإصدار التقرير النهائي 
بنهاية العام الدراسي. وسيكون التقييم النهائي لكل مادة دراسية )ممثالً في أحد 
التقييم  عبر  الطالب  إلنجازات  مركب  مقياس  عن  عبارة  أعاله(  المذكورة  الحروف 
المستمر وامتحانات االمسا المطبقة وفقاً للوائح الخاصة بإدارة التقييم واالمتحانات 
التابعة لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس. و ال يتم قياس أداء الطلبة في التقويم 
المستمر للصفوف من مرحلة رياض األطفال ولغاية الصف الخامس طبقا لكل فصل 
لمدى  ملخصا  يعرض  الذي  النهائي  التقرير  الثالث هو  الفصل  تقرير  ويكون  دراسي. 

تقدُّم الطالب ومستوى إنجازه.

يركز برنامج الروضة األولى على تكيُّف الطالب مع الحياة المدرسية، ويتعلم الطلبة   2.4.2
العمل مع اآلخرين ويبدأون في فهم أنفسهم وفي العمل بنجاح بعيداً عن المنزل، ويتم 
التعلُّم لتقييم إنجازات األطفال بمرحلة  التركيز على  المهارات االجتماعية ومهارات 

رياض األطفال، وتعكس اتجاهات التعلُّم تقارير إنجازات الطلبة. 

التعلُّم  اتجاهات  حول  الخامس(  الصف   - الثانية  )الروضة  طلبة  إنجازات  تقارير   تدور   2.4.3
واألداء األكاديمي/ الدراسي للطلبة.

الحلقة الثانية في إطار النموذج المدرسي الجديد:   .3

يطبق ما يلي على طلبة الحلقة الثانية للمدارس الحكومية التابعة للمجلس والتي تطبق   3.1
النموذج المدرسي الجديد. 

مقاييس األداء: في صفوف الحلقة الثانية بالمدارس التي تطبق النموذج المدرسي الجديد   3.2
يقوم  المعلمون من خالل المراقبة وجمع األدلة من تحديد مستوى إنجاز الطلبة عن طريق 
تسجيل متى يقوم الطلبة بتحقيق المخرجات التعليمية التي حددها مجلس ابوظبي للتعليم، 
ويتم تقييم هذه المخرجات باستخدام  مقياس األداء األكاديمي. وللحصول على مزيد من 
)انظر  الدراسية  المواد  من  مادة  لكل  الثانية  الحلقة  معلم  دليل  مراجعة  يرجى  المعلومات 

المراجع(.

األداء  الدراسي: يتضمن األداء الدراسي المخرجات المتوقع أن يحققها الطلبة في صفوف   3.3
)انظر  الدراسي  المنهج  عمل  إطار  في  المحدد  النحو  على  محددة  دراسية  لمواد  معينة 

المراجع(. 

وسوف يتم قياس األداء الدراسي باستخدام نظام األحرف الخمسة اآلتية )A-E( وسوف يقوم   
المجلس بتزويد المدارس باإلرشادات الالزمة الستخدام هذا المقياس: يتم استخدام هذا 

المقياس للتقويم المستمر واالمتحانات:

سياسة )7220(، صفحة 2 من 4



تحقيق كل المخرجات تقريباً )إنجاز متميز(.  A
تحقيق أكثر من نصف المخرجات )إنجاز مرتفع(.  B

تحقيق نصف المخرجات تقريباً )إنجاز مقبول(.  C
تحقيق بعض المخرجات تقريباً )إنجاز محدود(.  D

تحقيق عدد قليل جداً من المخرجات )إنجاز محدود جداً(.  E

تقارير انجازات الطلبة:  3.4

يستخدم نظام معلومات الطالب اإللكتروني إلصدار تقارير رسمية بنهاية الفصلين األول   3.4.1
النهائي  التقرير  وإصدار  المقبل(  الدراسي  الفصل  بداية  في  التقارير  )تصدر  والثاني 

بنهاية العام الدراسي. 

بالنسبة لتقارير نهاية العام الدراسي فسوف يتم قياس أداء الطلبة وفقاً للوائح الخاصة   3.4.2
بإدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس.  وال يتم قياس 
النموذج  تطبق  التي  المدارس  في  المستمر  التقويم  في  الثانية  الحلقة  طلبة  أداء 
المدرسي الجديد طبقاَ لكل فصل دراسي. حيث يكون تقرير الفصل الثالث هو التقرير 

النهائي الذي يعرض ملخصا لمدى تقدُّم الطالب ومستوى إنجازه.

تدور تقارير إنجازات طلبة الحلقة الثانية في المدارس التي تطبق النموذج المدرسي   3.4.3
الجديد حول اتجاهات التعلُّم واألداء األكاديمي للطلبة.  

الحلقتان الثانية والثالثة:  .4

فيما يأتي السياسة المطبقة في الصفوف التي لم تطبق بعد النموذج المدرسي الجديد.  4.1

مقاييس األداء :يتم اإلشارة إلى األداء األكاديمي باستخدام النسبة المئوية ويقاس األداء   4.2
وفقاً لمعايير المنهج الدراسي المطبق.

تقارير إنجازات الطلبة:   4.3

الفصلين  بنهاية  رسمية  تقارير  إلصدار  اإللكتروني  الطالب  معلومات  نظام  يستخدم   4.3.1
التقرير  وإصدار  المقبل(  الدراسي  الفصل  بداية  في  التقارير  )تصدر  والثاني  األول 
النهائي الصادر بنهاية العام الدراسي. وبالنسبة لتقارير نهاية العام الدراسي فسوف 
يتم قياس أداء الطلبة لكل فصل من الفصول الدراسية وفقاً للوائح الصادرة عن إدارة 

التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس. 

تركز تقارير إنجازات  طلبة الصفوف التي لم تطبق بعد النموذج المدرسي الجديد على   4.3.2
األداء األكاديمي/الدراسي للطلبة.  

إجراءات التظلُّم بشأن التقييم في المدارس التي تطبق النموذج المدرسي الجديد:  .5

يمكن ألولياء األمور التظلُّم من التقييم الممنوح للطالب في إحدى المواد الدراسية في حال اعتقاد   
ولي األمر بوجود خطأ ما في هذا التقييم، ويتم ذلك من خالل تقديم طلب تظلُّم إلى مساعد 
مدير المدرسة للشؤون األكاديمية على أن يرفق به كافة المستندات واألدلة. يقوم مساعد مدير 
المختصة  )اللجنة  المراجعة األكاديمية  الموضوع إلى لجنة  بإحالة  المدرسة للشؤون األكاديمية 

بمراجعة التظلمات( في حال وجود مبرر لذلك.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
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التأكد من مواءمة نظام معلومات الطالب اإللكتروني لألداء المدرسي وأنظمة ومتطلبات التقييم 	 
واالمتحانات بشأن تقارير إنجازات الطلبة. 

مسؤوليات إدارة المناهج التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
تحديد مخرجات التعلُّم لألداء الدراسي في إطار عمل المناهج الدراسية.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
الواردة أعاله 	  التأكد من إبالغ أولياء األمور بإنجازات الطلبة كل فصل دراسي وفقاً للسياسة 

التعليم  سياسات  لقطاع  التابعة  واالمتحانات  التقييم  إدارة  عن  الصادرة  اإلضافية  واألنظمة 
المدرسي بالمجلس.

اإلشراف على رصد الدرجات إلى النظام بواسطة المعلمين في نهاية كل فصل دراسي.	 

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
التأكد من قيام المعلمين بإبالغ أولياء األمور بإنجازات الطلبة كل فصل دراسي وفقاً للسياسة 	 

الواردة أعاله واإلرشادات الصادرة عن إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع سياسات التعليم 
المدرسي بالمجلس.

مسؤوليات المعلمين:
إبالغ أولياء األمور بإنجازات الطلبة كل فصل دراسي  وفقاً للسياسة المذكورة أعاله واإلرشادات  	 

الصادرة عن إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس.
حضور اجتماعات المعلمين وأولياء األمور الرسمية حسب المطلوب.	 

مسؤوليات أولياء األمور:
استالم تقارير إنجاز الطلبة كل فصل دراسي وفقاً للسياسة المذكورة أعاله واإلرشادات الصادرة 	 

عن إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس.
حضور اجتماعات  المعلمين وأولياء األمور  الرسمية  التي تتم بدعوة من المدرسة.	 
لمتابعة 	  وذلك  الدراسي  العام  خالل  الحاجة  اقتضت  كلما  والمعلمين  المدرسة  مع  التواصل 

مستوى أداء الطلبة وإنجازاتهم.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

التقييم واالمتحانات. 

المراجع:

دليل تقييم الطلبة الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم. 	 
دليل المعلم للنموذج المدرسي الجديد.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )7230( النقل واإلعادة في رياض األطفال 
ومدارس الحلقة األولى

الهدف:

تحدد هذه السياسة اآلليات واإلرشادات التي توجه عملية اتخاذ القرار واالعتبارات المتعلقة بنقل 
الطلبة إلى الصف التالي أو عدم نقلهم وإعادتهم للدراسة بنفس الصف الدراسي في مدارس رياض 

األطفال والحلقة األولى التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

عند التحاق الطالب بصف دراسي ما يتناسب مع مرحلة نموه وفئته العمرية فإنه ينبغي على   .1
المدرسة االلتزام بالتأكد من تحقيق الطالب للمتطلبات الالزمة تمهيدًا لنقله إلى الصف الدراسي 
التالي، على أن تتم عملية نقل الطلبة في نهاية كل عام دراسي مع الحفاظ على قيام الطلبة 

من نفس الفئة العمرية بالدراسة معًا.

تتفق هذه السياسة مع نتائج األبحاث والدراسات التي تشير إلى أن إعادة الطالب للدراسة 	 
في صف معين ال يؤدي إلى تحسين مستواه وإنجازاته.

2.  يُنْقَل جميع طلبة رياض األطفال والحلقة الدراسية األولى إلى الصف الدراسي التالي فيما عدا 
في  إال  الصف  نفس  في  الطالب  دراسة  بإعادة  قرار  اتخاذ  يتم  وال  النادرة،  االستثنائية  الظروف 

الحاالت  اآلتية:

بعد اتخاذ المدرسة إجراءات معينة كما هو موضح ضمن »عملية اتخاذ القرار«	 
الطالب، كما هو 	  تعلُّم  الممكنة لتحسين مستوى  العوامل  بعد دراسة مجموعة متنوعة من 

موضح ضمن »االعتبارات« 

عملية اتخاذ القرار:  .3

يجب أن يقوم مدير المدرسة باإلشراف على عملية إصدار القرار النهائي فيما يتعلق بنقل الطالب   
أو عدم نقله وإعادة دراسته في نفس الصف، وال يجوز أن يتخذ أي شخص  التالي  إلى الصف 

بمفرده قرارًا بعدم نقل أي طالب إلى الصف الدراسي التالي.

يتعين على مدير المدرسة التشاور مع األشخاص المذكورين أدناه، على أن يصدر القرار النهائي وفقًا 
لما يجتمع عليه رأي هؤالء جميعًا:

جميع المعلمين الذين قاموا بتدريس الطالب أو العمل معه على مدار العام الدراسي.	 
األخصائي االجتماعي بالمدرسة.	 
رؤساء الهيئات التدريسية للمواد العربية واإلنجليزية.	 
أولياء األمور.	 
أعضاء فريق دعم التعلُّم اآلخرين.	 

االعتبارات:  .4

نظرًا لنتائج األبحاث والدراسات التي أشارت إلى أن إعادة الطالب للدراسة في الصف الدراسي   
نفسه ال يؤدي بصفة عامة إلى تحسين مخرجاته التعليمية فإن المدرسة يجب أن تقوم بدراسة 
كافة البدائل الممكنة لعملية اإلعادة، واليجوز إصدار قرار بعدم نقل الطالب وإعادة دراسته بنفس 
الصف إال في حال أظهرت ظروف طالب بعينه سببًا ضروريًا وملحاً يوضح طريقة وأسباب تحسُّن 
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أداء الطالب عند إعادته للدراسة بنفس الصف. ويجب أن تراعي المدرسة االعتبارات اآلتية مراعاةً 
خاصة:

األخذ في االعتبار عدد من العناصر المتعلقة باتخاذ مثل هذا القرار، ومن بينها اآلثار االجتماعية   4.1
توفير  على  المدرسة  قدرة  ومدى  الطلبة  أقرانه  عن  الطالب  إبعاد  عن  الناجمة  والنفسية 

أساليب تعليم متطور ومتنوع للطلبة الذين تقرر إعادتهم للدراسة بنفس الصف.

لهذا  إذا سبق  للدراسة بصف دراسي معين  الطالب  إعادة  األحوال  بأي حال من  يمكن  ال   4.2
الطالب إعادة الدراسة بنفس الصف الدراسي أو أي صف سابق عليه منذ التحاقه بالدراسة.

4.3     قبل اتخاذ قرار بإعادة أي طالب للدراسة في صف دراسي ما يجب أن يتم تقييم الطالب      
لبيان ما إذا كان لديه احتياجات خاصة وبغرض تحديد ما إذا كان من الممكن تلبية االحتياجات 

التعليمية للطالب بصورة أفضل من خالل وضع خطة تعليمية فردية.

يجب تحديد الطلبة الذين ال يتمكنون من تحقيق األهداف التعليمية خالل العام الدراسي وفقًا   4.4
لسياسة تقرير أداء الطلبة، على أن تقوم المدرسة بتوفير جميع أنواع الدعم التعليمي الالزم 
لهؤالء الطلبة خالل العام الدراسي بهدف الحيلولة دون عدم تحقيق هؤالء الطلبة لألهداف 

التعليمية في نهاية العام الدراسي.

لمزيد من المعلومات عن السياسات واإلجراءات المتعلقة بفريق دعم التعلُّم األكاديمي يرجى الرجوع 
إلى كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة، الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
 تحديث دليل مجلس أبوظبي للتعليم لتقييم الطلبة سنوياً.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
التعاون مع فريق دعم التعلُّم لتحديد الطلبة الذين ال يحققون األهداف التعليمية، والحرص على 	 

التدخل األكاديمي مع هؤالء الطلبة أو تطبيق برنامج للتعلُّم الفردي عليهم حسبما يتم االتفاق 
عليه.

الدراسي 	  الصف  إلى  الطلبة  انتقال  بشأن  القرارات  التخاذ  المعنيين  األشخاص  مع  التشاور 
التالي أو إعادة دراستهم في نفس الصف.

مسؤولية المعلمين:
تحديد الطلبة الذين ال يحققون التوقعات التعليمية في صفهم الدراسي تمهيداً إلحالتهم لفريق 	 

دعم التعلُّم.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى اإلتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

التقييم واإلمتحانات.
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المراجع:

دليل تقييم الطلبة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم. 	 
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )7210( تقييم الطلبة.	 
سياسة )7220( تقارير إنجازات الطلبة.	 
سياسة )7310( دعم التعلُّم األكاديمي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مارس 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016   	 
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 سياسة )7235( النقل واإلعادة في مدارس الحلقتين
الثانية والثالثة

الهدف:

تحدد هذه السياسة اإلجراءات واالعتبارات التي ستقود قرارات نقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية 
في  الثالثة  والحلقة  الثانية  الحلقة  مدارس  في  الدراسي  الصف  بنفس  دراستهم  إعادة  أو  التالية 

المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

العمرية، تقع على المدرسة مسؤولية  الطالب بصف دراسي يتناسب مع مرحلته  التحاق  عند   .1
توفير البيئة التعليمية التي تسمح له باالنتقال إلى الصف الدراسي التالي، ومن خالل التأكد من 

توفير الدعم التعليمي الالزم والكافي للطلبة فينبغي أن ينتقل جميع الطلبة إلى الصف التالي.

تحقيق  في  المتوقع  من  بكثير  أدنى  مستويات  يحققون  الذين  الطلبة  تحديد  المدارس  على   .2
المخرجات التعليمية )في الصفوف التي تطبق النموذج المدرسي الجديد(  وفي الصفوف التي ال 
تطبق النموذج المدرسي الجديد( ومتابعتهم عن كثب. كما يجب أن يقدِّم المعلمون وفريق دعم 
التعلُّم الدعم الكافي للطلبة وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة والسريعة لمساعدة أي من الطلبة 
الذين ال يحققون النتائج الكافية المتوقعة منهم خالل الفصل األول و/أو الفصل الثاني وذلك تماشياً 
مع سياسة التربية الخاصة )7301( لمجلس أبوظبي للتعليم،. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل 
كتيب  على  االطالع  يرجى  واألكاديمي  التعليمي  بالدعم  المتعلقة  واإلجراءات  السياسات  عن 

سياسات وإجراءات التربية الخاصة.

يكون نقل الطلبة للصف الدراسي التالي في نهاية العام الدراسي مع محاولة إبقائهم في نفس   .3
الفئة العمرية التي ينتمون إليها قدر المستطاع:

ينقل جميع طلبة الصفوف الدراسية 6 - 11 إلى الصف الدراسي التالي ويستثنى من ذلك   3.1
الطلبة الذين ال يحققون متطلبات النقل إلى الصف الدراسي التالي كما هو محدد أدناه.

التي  التخرج  متطلبات  حققوا  متى  المدرسة  من  عشر  الثاني  الصف  طلبة  جميع  يتخرج   3.2
تحددها وزارة التربية والتعليم.

تلك  والذين يحققون أهداف  تربوية فردية  الطلبة ممن طبقت عليهم خطط  يتم نقل جميع   3.3
الخطط إلى المرحلة التالية المناسبة لفئتهم العمرية.

متطلبات النقل إلى الصف الدراسي التالي:  .4

التالي  الدراسي  الصف  إلى  الطلبة  ينقل  الجديد:  المدرسي  النموذج  التي تطبق  الصفوف   4.1
النجاح في جميع  الطالب  ينبغي على  التعلُّم.  لنواتج  الكافي  اإلتقان  نتائجهم  عندما تظهر 
التالي، ولمعرفة الحد األدنى للنجاح في  المواد ليتمكن من االنتقال إلى الصف الدراسي 
أبوظبي  الصادر من مجلس  الطالب  تقييم  إلى دليل  الرجوع  المواد بشكل تفصيلي يرجى 

للتعليم.

4.2 الصفوف التي ال تطبق النموذج المدرسي الجديد: ينقل الطلبة إلى الصف الدراسي التالي 
العام  خالل  الدراسية  المواد  في  التوقعات  من  األدنى  الحد  تحقيق  نتائجهم  تظهر  عندما 
الدراسي كله. ينبغي على الطالب النجاح في جميع المواد ليتمكن من االنتقال إلى الصف 
الدراسي التالي، ولمعرفة  الدرجات الدنيا والقصوى للنجاح في المواد بشكل تفصيلي يرجى 

الرجوع إلى دليل تقييم الطالب الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم.
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امتحانات اإلعادة:  .5

الصفوف التي تطبق النموذج المدرسي الجديد: يحق للطالب الذي يرسب في ثالث مواد   5.1
دراسية أو أقل أن يلتحق بامتحانات اإلعادة للمواد التي رسب فيها، أما بالنسبة للمواد التي 
ال تتطلب امتحاناً فال يتم تخصيص امتحانات إعادة لها. يتوجب على لجنة المراجعة األكاديمية 
مراجعة حاالت جميع الطلبة الحاصلين على عالمة “D” أو عالمة “E” في أيّ مادة دراسية.

الصفوف التي ال تطبق النموذج المدرسي الجديد: يحق للطالب الذي يرسب في ثالث مواد   5.2
للمواد  بالنسبة  أما  فيها،  رسب  التي  للمواد  االعادة  بامتحانات  يلتحق  أن  أقل  أو  دراسية 
التي ال تتطلب امتحاناً فال يتم تخصيص امتحانات إعادة لها. يحق لمدير المدرسة أن يسمح 
لها  يخصص  ال  التي  للمواد  المستمر  التقويم  إضافية ألنشطة  درجات  بتخصيص  للمعلمين 

امتحان وذلك للطلبة الذين يكون معدل تحصيلهم الكلي في المادة أقل من47 .

لجنة المراجعة األكاديمية:  .6

يجب أن تقوم لجنة المراجعة األكاديمية بالمدرسة بالنظر في حاالت الطلبة الذين يتوجب   6.1
عليهم إعادة السنة الدراسية والذين تنطبق عليهم اإلرشادات الصادرة من مجلس أبوظبي 
مدير  من  بدعوة  اجتماعاتها  األكاديمية  المراجعة  لجنة  وتعقد  الخصوص.  هذا  في  للتعليم 
المدرسة، وتحدد هذه اللجنة إذا كان هؤالء الطلبة قد تمكنوا من تحقيق متطلبات النقل في 

السنة الدراسية بأكملها حتى يمكن اعتبارهم من الناجحين.

يجب على مديري مجموعات المدارس مراجعة قرار لجنة المراجعة األكاديمية بخصوص حاالت   6.2
اإلعادة. 

كما يجب على لجنة المراجعة األكاديمية التأكد من وضع خطط التدخل األكاديمي الالزمة   6.3
لجميع الطلبة المراجعين من قبل اللجنة بغض النظر عن حاالت الطلبة المرفعين.

في حال تغيب الطالب عن المدرسة لمدة تزيد عن 30 يوماً دون عذر فإنه يتم تحويل الطالب   6.4
مع سياسة حضور  تماشياً  وذلك  ترفيعه  بعدم  التوصية  مع  األكاديمية  المراجعة  لجنة  إلى 

الطلبة وغيابهم 8120.

لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالمراجعة األكاديمية، يرجى مراجعة اإلرشادات المتعلقة بالنقل 
واإلعادة في دليل تقييم الطالب الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم.

إجراء تقديم التظلُّم:  .7

ما  الطالب لسنة دراسية  بإعادة  األكاديمية يقضي  المراجعة  للجنة  النهائي  القرار  إذا كان   7.1
فيمكن لولي أمر الطالب التقدُّم بتظلّمٍ إلى المدرسة من هذا القرار. 

كما يمكن أن يقوم مسؤول التقييم واالمتحانات على مستوى المكتب اإلقليمي بتشكيل   7.2
لجنة المراجعة اإلقليمية للنظر في حاالت الطلبة المتعلقة بالغياب لمدد طويلة.

إعادة الدراسة بنفس الصفوف الدراسية أكثر من مرة:  .8

يحتاج الطالب الذي يعيد السنة الدراسية لعدة مرات للمزيد من االهتمام والعناية، ويجوز أن   8.1
يعيد الطالب دراسته في صف دراسي ما لمرة واحدة أو مرتين على أقصى تقدير فيما ال 

يتجاوز صفين دراسيين مختلفين خالل فترة تعلُّمه بالمدرسة.

وال يُسمح بإعادة الدراسة لمرة ثالثة، بل يجب أن ينقل إلى الصف الدراسي التالي وعلى   8.2
المدرسة أن توفر له الدعم التعلُّمي الالزم. يتضمن كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة 
الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم  المزيد من المعلومات عن السياسات واإلجراءات المتعلقة 

بالدعم التربوي واألكاديمي.
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الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة:  .9

ما  التالية حسب  المرحلة  إلى  الفردية  التربوية  الخطط  أهداف  يحققون  الذين  الطلبة  جميع  ينقل 
التربية الخاصة الصادر من مجلس  العمرية. ويتضمن كتيب سياسات وإجراءات  يتناسب مع فئتهم 
أبوظبي للتعليم المزيد من التفاصيل عن السياسات واإلجراءات المتعلقة بالدعم التربوي واألكاديمي 

.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التقييم واالمتحانات التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
إجراء تحديث سنوي لدليل تقييم الطالب الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم	 
المدارس 	  وتوزيعها على مديري  السياسة  بتنفيذ هذه  المرتبطة  اإلجراءات  المزيد من  إصدار 

للعمل بموجبها.

مسؤوليات مكتب االمتحانات اإلقليمي بإدارة الخدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات 
المدرسية:

تشكيل لجنة مراجعة على مستوى المكتب التعليمي للنظر في التظلمات.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
مراجعة جميع قرارات لجنة المراجعة األكاديمية بما في ذلك وضع خطط الدعم للطلبة المنقولين 	 

إلى الصف الدراسي التالي بعد المراجعة األكاديمية.

مسؤوليات مديري المدارس:
التأكد من تشكيل وعمل فرق دعم التعلُّم لتحديد الطلبة المتعثرين دراسيًّا في مراحل مبكرة 	 

حتى يتم وضع وتنفيذ خطط الدعم المناسبة لهؤالء الطلبة.
التأكد من دعم المعلمين للطلبة وفقًا للخطط التي يضعها فريق دعم التعلُّم بالمدرسة.	 
عقد اجتماعات للجنة المراجعة األكاديمية التخاذ القرارات الالزمة حول الطلبة الذين يحققون 	 

المتطلبات التي حددها مجلس أبوظبي للتعليم.

التعليمية  الهيئات  ورؤساء  األكاديمية  للشؤون  المدارس  مديري  مساعدي  مسؤوليات 
والمعلمين واألخصائيين االجتماعيين:

المشاركة في فريق دعم التعلم أو لجنة المراجعة األكاديمية بالمدرسة بناءً على توجيهات 	 
مدير المدرسة.

دعم الطلبة المتعثرين دراسيا تماشيا مع خطط فريق دعم التعلم.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من المعلومات يمكن لمديري 
مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة التقييم واالمتحانات. 
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المراجع:

دليل تقييم الطالب الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم.	 
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر من مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )7210( تقييم الطلبة.	 
سياسة )7220( تقارير إنجازات الطلبة.	 
سياسة )7301( التربية الخاصة.	 
سياسة )8120( حضور الطلبة وغيابهم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 

 

سياسة )7235(، صفحة 4 من 4

http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/7301_%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf


سياسة )7301( التربية الخاصة

الهدف: 

تهدف هذه السياسة إلى ضمان تحقيق الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، بمَن فيهم 
الطالب الموهوبين أو المتفوقين، ألقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة من خالل بيئة تعليمية داعمة 

ومساندة تُعدّهم جيداً للحياة.

بيان السياسة:

تعمل  التي  االحتياجات  وهي  الخاصة،  التعليمية  االحتياجات  ذوي  من  طلبة  بها  المدارس  جميع 
المدارس على تلبيتها والوفاء بها من خالل اتباع األساليب التالية:

للوفاء  المقدمة  التعليمية  الخدمات  سلسلة  من  كجزء  متدرجاً  مرحلياً  منهجاً  المدارس  تتبنى   .1
باحتياجات كل طالب من ذوي االحتياجات الخاصة على حدة. 

تقبل جميع المدارس الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة للدراسة بها. أولى االعتبارات   .2
المطبقة عند إلحاق أي طالب من تلك الفئة هي أن يكون إلحاقاً بالصفوف العادية و هذا يعني 
تقديم خدمة التعليم األساسي وخدمات التربية الخاصة إلى الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
في فصل من فصول التعليم العام المناسب لسنه، والقريب من سكنه، مع توفير أدوات الدعم لكل 

من المعلم والطالب. 

يتم تكوين فرق لدعم التعلُّم في جميع المدارس كجزء من توفير خدمات الدعم التعليمي.   .3

يتم توفير خدمات الدعم التعليمي داخل المدارس لمساعدة الطالب ممن يعانون صعوبات في   .4
الصفوف العادية. وستشكل تلك الخدمات خطوة أولى نحو التعامل مع هذه الصعوبات، كما ستحد 
من اإلحاالت غير الضرورية إلى خدمات التربية الخاصة حيث تحدد استراتيجيات التعليم والبدائل 

التربوية المتاحة أمام المعلمين من أجل تحسين نواتج التعلم لتلك الشريحة من الطلبة. 

يتم توفير خدمات وبرامج تعليمية إضافية بناءً على مايتم تحديده في حال وجود إعاقة موثقة لدى   .5
أحد الطلبة عقب اجتيازه لتقييم يجريه موظفون في عدة تخصصات من خالل خدمات دعم التربية 

الخاصة المُقدمة في المكتب التعليمي. 

الدراسي،  البرنامج  الخاصة فرصة المشاركة في كل جوانب  الطلبة من ذوي االحتياجات  يمنح   .6
ومنها األنشطة الالصفية إلى أقصى حد يتناسب مع احتياجات كل منهم. كما يجري وضع كافة 

التجهيزات المناسبة وإجراء ما يلزم من تعديالت وتغييرات للمساعدة في تلك العملية. 

وفي حالة وضع طالب من ذوي االحتياجات الخاصة في مكان منفصل بسبب احتياجات تعليمية   .7
هذه  على  ويشرف  المناسب،  الوقت  في  العام  بالتعليم  وإلحاقه  لنقله  خطة  توضع  به،  خاصة 

العملية فريق العاملين المختصين بالتربية الخاصة التابع للمكتب اإلقليمي التعليمي/المنطقة.

يتلقى الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة تعليمهم في األماكن المناسبة لسنهم وفقا لقواعد   .8
لتوجيه  تربوية فردية عندما يستدعي األمر ذلك  بالمجلس، وتوضع خطة  المتبعة  والقبول  القيد 
وإرشاد عملية التعلم، كما تحدد الخطة مدى ضرورة توفير بعض التجهيزات التعليمية أو الحاجة 

إلى إجراء تعديالت معينة. 

أما الطلبة الذين يتم تصنيفهم على أنهم موهوبين أو متفوقين فيتلقون فرصاً تعليمية مناسبة   .9
ومتقدمة من خالل وضع خطة تعلُّم متقدِّم. 
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10.أولياء أمور طلبة ذوي االحتياجات الخاصة هم شركاء مع أعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة في 
وضع الخطة التربوية الفردية، كما أنهم شركاء في دعم البرنامج التعليمي الموضوع لطفلهم. 

11.سيساعد تنويع األسلوب التعليمي، أي التعليم المتمايز جميع الطلبة بمن فيهم مَن يعانون من 
صعوبات تعلم أو أية صعوبات أخرى والطلبة الموهوبين أو المتفوقين على التعلم سوياً في فصل 
واحد للتعليم العام مع توفير مهام وفرص وأنشطة تعليمية لكل طالب منهم أو لمجموعات صغيرة 

أو إتاحتها أمامهم جميعاً. 

الصادر عن  الخاصة   التربية  وإجراءات  كتيب سياسات  االطالع على  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد 
مجلس أبوظبي للتعليم.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تقديم الممارسات القيادية وتعزيز الممارسات الشاملة والناجحة التي تحتوي الطلبة.	 
توفير التطوير المهني المستمر للهيئات العاملة في مجال التربية الخاصة.	 
الشروع في صياغة وبلورة السياسات والخطط للوفاء باحتياجات النظم التي تم تحديدها.	 
تقديم االستشارات حول البحوث وأعمال التطوير القائمة في مجال التربية الخاصة واالتجاهات 	 

الحديثة في هذا العلم.
تنسيق وتنظيم المبادرات التنفيذية بالتعاون مع اإلدارات المعنية وهيئات التدريب في المجاالت 	 

ذات الصلة.
الطلبة من ذوي االحتياجات 	  الحكومية لدعم  الحكومية وغير  الهيئات  التنسيق المشترك مع 

الخاصة.
مراقبة وتقييم مستوى الخدمة المقدم لهؤالء الطلبة.	 
ذوي 	  من  للطلبة  فاعلية  أكثر  تدريس  أجل  من  التدريس  مصادر  من  مجموعة  وتقييم  تطوير 

االحتياجات الخاصة.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
توفير فرصة متكافئة أمام جميع الطالب لالستفادة من المنهج الدراسي كامالً داخل الفصل 	 

النظامي. 
تحديد وتوفير برنامج تعليمي مناسب لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالتشاور مع أولياء األمور 	 

والمعلمين واالختصاصي النفسي واالختصاصي االجتماعي وموظفي المكتب اإلقليمي.
بناء وتكوين فريق دعم التعلم بالمدرسة.	 
مسؤوليات االختصاصيين االجتماعيين:	 
التواصل مع أولياء األمور بشكل منتظم لمتابعة التقدم واحتياجات الطلبة.	 
نشر وتكريم إنجازات الطلبة واالحتفال بها.	 
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مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية ومعلمي ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة:
بذل كافة الجهود الممكنة لتلبية االحتياجات التعليمية المحددة للطلبة	 
رفع أسماء الطلبة المتأخرين دراسياً إلى فريق دعم التعلم.	 
الكشف المبكر عن صعوبات التعلم والتشاور والدعم لوضع نهج للتدخل.	 
توظيف أحدث البحوث والممارسات والتكنولوجيا للحفاظ على معايير عالية في تدريس وتعلم 	 

طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

مسؤوليات أولياء األمور:
دعم الممارسات التعليمية االحتوائية ألطفالهم.	 
تسجيل وإلحاق أطفالهم بالمدارس.	 
تزويد المكتب التعليمي والمدرسة بكافة المعلومات حول االحتياجات الخاصة ألطفالهم.	 
التواصل المستمر والمنتظم مع المدرسة حول مدى التقدم التعليمي الذي يحرزه أطفالهم.	 
حضور اجتماعات وضع الخطة التربوية الفردية وفريق دعم  التعلُّم  واجتماعات مراجعة الطالب 	 

السنوية.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

التربية الخاصة. 

المراجع:

كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )7310( دعم التعلم األكاديمي

الهدف:

يعاني العديد من الطلبة خالل مسيرتهم الدراسية من صعوباتٍ سواء كانت دراسية أو سلوكية أو 
اجتماعية، ويطلق على هذه النوعية من الصعوبات “صعوبات التعلم”، ويمكن أن تنشأ تلك الصعوبات 
في أي وقت خالل مسيرة الطالب الدراسية. ويمكن ان تكون طفيفة أو شديدة وقد تنشأ لمدة قصيرة 
من الزمن أو تكون مستمرة.  وتختلف احتياجات الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم بين طالب 

وآخر، األمر الذي يتطلب وضع خطة للتدخل األكاديمي ودعم عملية تعلم هؤالء الطلبة.

الغرض من هذه السياسة هو إمكانية التحديد المبكر للمشكالت األكاديمية التي يواجهها الطلبة 
قبل اتخاذ أي قرار بإدراج بعض الطلبة ضمن فئة التربية الخاصة في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

تعريفات:  .1

1.1  يعود سبب حاالت صعوبات التعلم التي تواجه بعض الطلبة إلى عوامل وراثية و/أو عصبية أو 
قد تحدث بسبب اإلصابات الدماغية التي ينتج عنها تغير في وظيفة المخ بطريقة تؤثر سلبًا 

على إحدى العمليات أو أكثر التي ترتبط بعملية التعلم.

تتراوح صعوبات التعلم في شدتها والتي ربما قد تظهر في واحد أو أكثر، من الظواهر التالية:  

اللغة الشفهية )على سبيل المثال االستماع والتحدث والفهم(.	 
القراءة )على سبيل المثال فك التشفير والمعرفة الصوتية والتعرف على الكلمات واستيعاب 	 

النصوص وفهمها(.
اللغة المكتوبة )على سبيل المثال، اإلمالء والتعبير الكتابي(.	 
الرياضيات )على سبيل المثال الحساب وحل المسائل الرياضية(.	 

التركيز  قلة  مثل  أخرى  اضطرابات  إلى  إضافةً  التعلم  صعوبات  من  الطلبة  بعض  يعاني  وقد   1.2
واالضطرابات السلوكية أو العاطفية/ النفسية وضعف الحواس وغيرها من الحاالت الطبية.

توفير فرص دعم التعلم الدراسي:  .2

تقع مسؤولية تلبية احتياجات تعلم الطلبة على عاتق المدرسة ومعلم الصف، ولذلك فإن   2.1
جميع المعلمين والقيادات المدرسية يحتاجون إلى اكتساب مهارة االكتشاف المبكر لصعوبات 
التعلُّم لدى الطلبة والحصول على االستشارة والدعم الالزمين إلعداد ووضع خطة منهجية 

لهذا التدخل.

تقديم  تستهدف  التي  التدخل  خطط  خالل  من  الطلبة  لبعض  الالزم  الدعم  تقديم  يتم  قد   2.2
استراتيجيات تعليمية متنوعة لمادة دراسية أو أكثر. وقد يتم اعداد خطط تعلم فردية شاملة 

لبعض الطلبة اآلخرين.

2.3  في سبيل توفير فرصة الحصول على التدخل األكاديمي المناسب ودعم عملية تعلُّم جميع 
الطلبة الذين هم بحاجة إلى هذا التدخل، يجب على المدارس تشكيل فريق لدعم التعلُّم 
واتباع اإلجراءات المنصوص عليها في كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن 

مجلس أبوظبي للتعليم.

سياسة )7310(، صفحة 1 من 3



فرق دعم التعلم:  .3

يتعين على جميع المدارس تشكيل فرق لدعم التعلم وفقاً لسياسة التربية الخاصة )7301(.  3.1

إن الوظيفة الرئيسية لفريق دعم التعلم هي ضمان تلبية احتياجات الطالب، حيث تتشكل هذه   3.2
الفرق بغرض التعامل مع احتياجات التعلم للطالب من خالل تنسيق وتطوير وتطبيق ومتابعة 
المدرسة  والتخطيط لتشمل  البرمجة  آلية  يوفر  التعليمية واالجتماعية، كما  البرامج  وتقييم 
والطلبة على حد سواء. كما تلعب فرق دعم التعلم دوراً حيوياً لتطوير أوضاع التعليم والتعلم 
فيها بما يفي باحتياجات جميع الطالب بما في ذلك الطلبة الموهوبين والمتفوقين والذين 
أو ذوي االحتياجات  التعلم  يعانون صعوبات طفيفة في  الذين  والطلبة  يحرزون تقدماً مرضياً 

التعليمية الخاصة.

للحصول على المزيد من المعلومات عن فرق دعم التعلُّم واإلجراءات المتبعة إلعداد ووضع   3.3
خطط تطوير التدخل التعليمي وخطط التربية الفردية، يُرجى مراجعة كتيب سياسات وإجراءات 

التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.

خطط التدخل )خدمات الدعم التعليمي(:  .4

خطط التدخل عبارة عن أدوات وتجهيزات تعليمية أعدها فريق دعم التعلم لمساعدة المعلمين   4.1 
على تقديم الدعم الالزم للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية المختلفة.

تشكل خطط التدخل المرحلة األولى لتلبية احتياجات الطلبة ممن يعانون صعوبات في التعلم   4.2
متميز  دعم  تقديم  األولى  المرحلة  وتشمل  الخاصة.  التعليمية  االحتياجات  ذوي  الطلبة  أو 
للطلبة في الصفوف العادية بما يشمل توفير مناهج دراسية مختلفة تلبي مختلف االحتياجات 

التعليمية، ويمكن لفرق دعم التعلم التوصية بإعداد خطط التدخل لبعض الطلبة.

خطط التدخل ليست خططاً تربوية فردية فالخطط التربوية الفردية يتم وضعها وإعدادها للطلبة   4.3
بعد إجراء تقييم الحتياجاتهم التعليمية الخاصة. 

التربية الخاصة:  .5

عندما تفشل خطط التدخل يقوم فريق دعم التعلُّم بالمدرسة برفع تقرير كتابي إلى إدارة   5.1
التربية الخاصة بالمكتب التعليمي عن الحاالت الطالبية لدراستها، على أنه يجب الحصول 
على موافقة خطيّة من أولياء أمور الطلبة قبيل رفع تقارير تلك الحاالت إلى المكاتب التعليمية.

يُرجى الرجوع إلى كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة، للتعرف على التفاصيل الكاملة   5.2
آللية تحويل وتقييم الحاالت الطالبية التي تحتاج إلى الحصول على برامج تعلم خاصة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
إصدار دليل إرشادي سنوي للمدارس يتعلق بسياسات التربية الخاصة وإجراءاتها.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
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مسؤوليات مديري المدارس:
تشكيل فريق دعم التعلم في المدارس.	 
التعليمية الخاصة 	  بذل جميع الجهود الممكنة لضمان تلبية المدرسة والمعلمين لالحتياجات 

للطلبة.
القدرة على االكتشاف المبكر لصعوبات التعلُّم، وكذلك الحصول على المشورة والدعم الالزمين 	 

لتطوير منهجية للتدخل.

مسؤوليات المعلمين:
بذل جميع الجهود الممكنة لتلبية االحتياجات التعليمية الخاصة للطلبة.	 
عرض الطلبة المتعثرين دراسيًا على فريق دعم التعلُّم.	 
القدرة على االكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، وكذلك الحصول على المشورة والدعم الالزمين 	 

لتطوير منهجية للتدخل.

مسؤوليات موظفي المدرسة:
تقديم خدمات الدعم التعليمي الالزم لفريق دعم التعلم بالمدرسة حسب طلب مدير المدرسة.	 

مسؤوليات فرق دعم التعلم:
وضع وإعداد خطط التدخل لمساعدة المعلمين على دعم الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية 	 

الخاصة.
رفع تقارير كتابية الى إدارة التربية الخاصة بالمكتب التعليمي في حال فشل خطط التدخل.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

التربية الخاصة.

المراجع:

دليل سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم	 
سياسة )7230( النقل واإلعادة في رياض األطفال ومدارس الحلقة األولى.	 
سياسة )7235( النقل واإلعادة في مدارس الحلقتين الثانية والثالثة.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: يونيو 2012، يوليو 2014 	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )7410( مراكز مصادر التعلم

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد أهداف المجلس المتعلقة باستخدام مراكز مصادر التعلم في إطار 
النموذج المدرسي الجديد.

بيان السياسة:

التعلُّم  الطلبة على  التي تساعد  المهارات  التعلم هو تطوير  الرئيسي لمراكز مصادر  الهدف  إن   .1
والتحلي  المشكالت  حل  من  تمكنهم  التي  بالصورة  المعلومات  واستخدام  المستمرة  والقراءة 
بالسلوكيات األخالقية الحميدة والتخطيط الفعَّال للمستقبل واالستعداد للتغيير، وذلك من خالل 
تركيز أساليب التعليم على زيادة الوعي المعلوماتي الذي يمثل القدرة على اكتساب المعلومات 
والتقييم النقدي لها واختيارها واستخدامها وبنائها وتوصيلها إلى اآلخرين بالصورة التي تؤدي إلى 

تعزيز المعرفة والفهم.

لقد قام المجلس بوضع إطار لتطوير مهارات الوعي المعلوماتي لوصف التقدم في المهارات التي   .2
ينبغي أن يكتسبها الطلبة في كل صف دراسي، ويجب أن تركز مراكز مصادر التعلم في جميع 

مدارس أبوظبي على هذا اإلطار. 

في ظل النموذج المدرسي الجديد تشمل األهداف التعليمية لمادتي اللغة العربية واإلنجليزية   .3
العديد من المهارات واألهداف التي يتضمنها إطار تطوير مهارات الوعي المعلوماتي.

يتعين على المعلمين واختصاصيي مراكز مصادر التعلم التعاون معًا بما يضمن التركيز على دمج   .4
يدمج  وبحيث  الطلبة،  لجميع  والكتابة  القراءة  مبادئ  تعليم  عملية  في  المراكز  تلك  استخدام 
في  المراكز  تحتويها  التي  المصادر  واستخدام  التعلم  مصادر  لمراكز  المخصص  الوقت  المعلمون 
للمعلمين  ويمكن  المجلس،  يطبقها  التي  الدراسية  بالمناهج  المرتبطة  الدروس  تخطيط  عملية 
أيضًا التعاون مع اختصاصيي المراكز في تقييم مدى تقدم مستوى الطلبة بما يحقق المخرجات 
التعليمية المطلوبة بشأن تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وعليه يجب على اختصاصيي مراكز مصادر 
لدمج  المناسبة  الفرص  التدريسية الستكشاف  الهيئات  ورؤساء  المعلمين  التنسيق مع  التعلم 

المراكز مع أنشطة تعليم مبادئ القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.

يجب أن تقوم مراكز مصادر التعلم بما يلي:  .5
توفير المصادر والخدمات الالزمة لتعزيز الوعي المعلوماتي لدى المدرسة والمجتمع، وفي ظل 	 

النموذج المدرسي الجديد يتم تزويد جميع المراكز بالمصادر الالزمة باللغتين العربية واإلنجليزية 
بما يتفق مع األهداف التعليمية وأساليب التدريس ثنائية اللغة.

توفير المواد التعليمية بكافة الصور )المطبوعة واإللكترونية(.	 
الوعي 	  وزيادة  التعليم  أنشطة  في  للمشاركة  المحلي  والمجتمع  للمدرسة  الفرصة  إتاحة 

المعلوماتي مثل القراءة ورواية القصص.
التعاون مع التربويين اآلخرين في وضع األهداف المتعلقة بالوعي المعلوماتي وإعدادها وتقييمها 	 

لضمان تلبيتها الحتياجات جميع الطلبة.
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات قسم المكتبات التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تزويد جميع مراكز مصادر التعلم بالمصادر الالزمة باللغتين العربية واإلنجليزية بما يتوافق مع 	 

توقعات التعلم والتدريس ثنائي اللغة.
المحافظة على جميع مصادر المراكز بحالة جيدة وقابلة لالستخدام من قبل المعلمين والطلبة.	 
االستخدام 	  لضمان  وذلك  بالمدارس  العاملة  للهيئات  المناسبة  المهني  التدريب  برامج  توفير 

األمثل للمواد والمصادر المستخدمة في تدريس البرامج التعليمية داخل مركز مصادر التعلم.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
قائد رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
التأكد من استخدام مراكز مصادر التعلم استخدامًا صحيحًا وفقاً لما هو وارد في هذه السياسة 	 

وتبعاً للمهام الوظيفية والمعايير المهنية الختصاصيي مراكز مصادر التعلم.
التأكد من توفر احتياجات مراكز مصادر التعلم لتلبية احتياجات العملية التعليمية.	 
توفير أنشطة وبرامج التدريب للهيئات العاملة في أماكن عملهم بغية ضمان حسن استخدامهم 	 

لمواد مراكز مصادر التعلم .

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
التعاون مع المعلمين والعاملين بمراكز مصادر التعلم الكتشاف وتنظيم فرص الدمج بين مراكز 	 

مصادر التعلم وبرامج تعليم مهارات القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.
مسؤوليات موظفي مراكز مصادر التعلم:	 
التعاون مع المعلمين للتركيز على دمج استخدام مراكز مصادر التعلم في البرنامج العام لتعليم 	 

القراءة والكتابة لجميع الطلبة.
العمل مع المعلمين ورؤساء الهيئات التدريسية الكتشاف وتنظيم فرص الدمج بين مراكز مصادر 	 

التعلم وبرامج تعليم القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.
توفير المصادر والبرامج لمعلمي المواد وإتاحتها االستخدام من قبلهم.	 

مسؤوليات المعلمين:
إيجاد الوقت في مراكز مصادر التعلُّم واستخدام  الموارد المتوفرة بها في اإلعداد للدروس التي 	 

تتوافق مع المنهج الدراسي المعتمد من المجلس.
الطلبة نحو تحقيق 	  تقدم  لقياس  أمكن-  إن   - التعلُّم  التنسيق مع  اختصاصيي مراكز مصادر 

المخرجات التعليمية في تعلمهم للقراءة والكتابة.
التعاون مع  اختصاصيي مراكز مصادر التعلُّم ورؤساء الهيئات التدريسية الكتشاف وتنظيم فرص 	 

الدمج بين مراكز مصادر التعلُّم وبرامج تعليم القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.
المشاركة في برامج وأنشطة التدريب والتطوير المهني حسب الحاجة بما يمكنهم من تطوير 	 

واالستفادة  التعلُّم  مراكز  مصادر  استخدام  على  تساعدهم  والتي  الالزمة  التدريس  مهارات 
منها.
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: قسم المكتبات.

المراجع:

دليل سياسات اختصاصيي مراكز مصادر التعلم الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
التوصيفات الوظيفية للنموذج المدرسي الجديد.	 
المعايير المهنية الختصاصي مركز مصادر التعلُّم.	 
أداة تقييم اختصاصي مركز مصادر التعلُّم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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 سياسة )7420( المساعدة األكاديمية في غير ساعات
اليوم الدراسي

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع المعلمين على تقديم المساعدة األكاديمية إلى الطلبة في غير 
ساعات اليوم الدراسي مع وضع القيود التي تحظر قيام المعلمين التابعين لمجلس أبوظبي للتعليم 

بتقديم الدروس الخصوصية المدفوعة األجر.

بيان السياسة:

المساعدة األكاديمية:  .1

يتوقع من جميع الطلبة بمدارس إمارة أبوظبي تحقيق أهداف تعليمية معينة تتعلق بكل مادة   1.1
وكل صف دراسي، وبشكل عام فإن التعليم الذي يتلقاه معظم الطلبة خالل ساعات الدراسة 
النظامية يُعد كافيًا لتحقيق هذه األهداف التعليمية، إال أن هناك بعض الطلبة الذين قد يكونون 

بحاجة للحصول على مساعدة أكاديمية إضافية من أجل تحقيق تلك األهداف.

إن المعلمين مسؤولون عن إنجازات الطلبة ومن ثم ينبغي عليهم العمل مع الطلبة في غير   1.2
الساعات الدراسية النظامية بهدف تقديم المساعدة األكاديمية المطلوبة، وعلى المدارس 
التي يحتاجونها من أجل  المساعدة  الحصول على  الطلبة في  الالزمة لدعم  البرامج  وضع 
تحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة، ويمكن تقديم هذه المساعدة األكاديمية للطلبة سواء 

قبل بداية اليوم الدراسي أو بعد انتهائه مباشرة.

حظر الدروس الخصوصية المدفوعة األجر:  .2

تقديم دروس خصوصية مدفوعة األجر ألي  للمجلس  التابعين  المعلمين  يحظر على جميع   2.1
طالب يدرس في أيٍ من مدارس إمارة أبوظبي مالم يقم المجلس بتنظيم تلك الدروس، علمًا 
بأن الحصول على أجر مقابل تلك الدروس من شأنه التسبب في تضارب مصالح غير مقبولة 

وفقًا لسياسة وقواعد السلوكيات المهنية والوظيفية المعتمدة لدى المجلس.

يجب على أولياء األمور الراغبين في الحصول على دروس خصوصية ألبنائهم الطلبة مقابل   2.2
العاملين لدى المجلس، مالم يقم المجلس بتنظيم تلك  التعامل مع معلمين من غير  أجر 
الالزمة  العامة  واإلرشادات  القواعد  بوضع  يقوم  سوف  المجلس  فإن  جهته  ومن  الدروس، 

لضمان تلبية االحتياجات التعليمية ألولياء األمور والطلبة.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

العمليات  لقطاع  التابعة  الطالبية  الخدمات  بإدارة  الطلبة  اختبارات  قسم  مسؤوليات 
المدرسية:

إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
وضع اإلرشادات الالزمة لتقديم الدروس بما يضمن تلبية االحتياجات التعليمية للطلبة وأولياء 	 

أمورهم.
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مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
إقامة برامج تساعد الطلبة على تلقي الدعم الذي يحتاجونه في سبيل تحقيق المخرجات 	 

التعليمية.
تشجيع المعلمين على التعاون مع الطلبة في غير ساعات الدراسة المعتادة لتزويدهم بالدعم 	 

األكاديمي المناسب.
إبالغ مدير مجموعة المدارس عن أي حالة يقوم فيها المدرسون بتوفير خدمات تعليمية مدفوعة 	 

تابعة  مدرسة  أي  في  المسجلين  للطلبة  للتعليم،  أبوظبي  مجلس  يقرها  ال  والتي  األجر، 
للمجلس.

مسؤوليات المعلمين:
االستعداد للتعاون مع الطلبة في غير ساعات الدراسة المعتادة لتزويدهم بالدعم األكاديمي 	 

المناسب.
وتنظيم من مجلس 	  بإشراف  إال  الخصوصية  الدروس  لخدمات  تقديمهم  نظير  أجر  تلقي  عدم 

أبوظبي للتعليم.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

الطالبية: قسم االختبارات الطلبة.

المراجع:

سياسة )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2015 	 
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سياسة )7430( الرحالت المدرسية

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد المتطلبات الواجب توافرها في جميع الرحالت المدرسية للمدارس 
الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في إمارة أبوظبي.

بيان السياسة:

هدف الرحالت المدرسية:  .1

للمعلم  توفر  إنها  حيث  الدراسية  المناهج  أنشطة  الستكمال  هامة  أداة  المدرسية  الرحالت  تعد 
الدراسية،  المناهج  أنشطة  الطلبة، فضالً عن كونها وسيلة لدعم  تعلم  وتعزيز خبرات  فرصة إلثراء 
ومصدراً قيماً للتحفيز وزيادة استيعاب الطلبة للوحدات التعليمية وتوفير أداة ممتازة الستهالل أو ختام 
الوحدات الدراسية المختلفة. ومن الجدير بالمالحظة أيضاً أن الرحالت المدرسية تخرج بالطلبة من 
بيئة التعلم المعتادة، فليس الهدف من الرحالت المدرسية أن تكون نشاطاً ترفيهياً أو لهواً غير ذي 
صلة باألنشطة التقليدية داخل الفصل الدراسي. ومن هذا المنطلق يشجع مجلس أبوظبي للتعليم 
المدارس والمعلمين على تنظيم الرحالت المدرسية التي تفي بالمتطلبات على النحو الوارد في 

هذه السياسة.

األخصائيون االجتماعيون:  .2

يضطلع األخصائيون االجتماعيون بدور حيوي وأساسي في اإلعداد للرحالت المدرسية. فبينما يتحمل 
المُعلّم المسؤولية العامة عن ترتيب وإدارة الرحلة المدرسية، ووضع أنشطة التعلّم الخاصة بالطلبة، 
يقوم األخصائيون االجتماعيون بتقديم الدعم للمُعلّمين عن طريق إعطائهم التوصيات بشأن الرحالت 
تقييمات  بالموقع، والمساعدة في إجراء  المناسبة، واالستفسار عن أي متطلبات إضافية متعلقة 
المخاطر، وتولي االتصال بأولياء األمور والمتطوعين، بما في ذلك الحصول على الموافقات، والتنسيق 
مع مقدمي خدمات النقل ومشرفي الحافالت، وإدارة الترتيبات اللوجستية؛ مثل توفير الغذاء والماء. 

تقديم طلب رحلة مدرسية:  .3

يتعين على المُعلّمين الراغبين في تنظيم رحلة مدرسية تقديم “استمارة طلب رحلة مدرسية” إلى 
مدير المدرسة للحصول على الموافقة قبل موعد الرحلة بأسبوع واحد على األقل، على أن ترفق 

بها المستندات التالية:

الروابط بمخرجات التعلّم.	 
تقييم المخاطر.	 
ملخص التكلفة.	 
ترتيبات اإلشراف، بما في ذلك كيفية تغطية الدروس في المدرسة.	 
المرافقون؛ بما في ذلك مشرفي الحافالت والمرافقين المتطوعين من أولياء األمور الذين تمّت 	 

الموافقة عليهم. 
نموذج موافقة أولياء األمور.	 
والترتيبات الخاصة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة متى اقتضى األمر.	 
الخبرات التعليمية البديلة لغير القادرين على االنضمام للرحلة المدرسية ألسباب منطقية.	 
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وفيما يلي تفاصيل هذه البنود:

الروابط بمخرجات التعلّم:  .4

يتعين أن ترتبط جميع الرحالت المدرسية ارتباطاً واضحاً بمخرجات التعلم الخاصة بالطلبة على النحو 
الوارد في المنهج الدراسي. ولضمان ارتباط هذه الرحالت بالمنهج يتعين إرفاق نسخ من أنشطة 
التعلّم مع استمارة طلب الرحلة المدرسية التي يتم تقديمها من قِبل المُعلّم المنظّم للرحلة لمدير 
المدرسة للموافقة عليها قبل التخطيط ألي رحلة. وتقع على عاتق مدير المدرسة مسؤولية التأكد 
أنشطة  تضمنها  عن  للطلبة، فضالً  العمرية  الفئات  مع  لها  المخطط  المدرسية  الرحالت  توافق  من 

مرتبطة ارتباطاً واضحاً بمخرجات التعلم الواردة في المنهج الدراسي.

تقييم المخاطر:  .5

قبل القيام بأي رحلة مدرسية يتعين إكمال “نموذج تقييم مخاطر الرحلة المدرسية” من قِبل المُعلّم 
المنظّم، وإرفاقه مع استمارة طلب الرحلة المدرسية. وإذا لم يكن موقع الرحلة المدرسية متضمناً 
في قائمة المواقع المعتمدة لدى مجلس أبوظبي للتعليم، يجب تقديم دراسة بتقييم المخاطر إلى 
مدير المدرسة في وقت مناسب ال يقل عن أسبوع واحد قبل موعد الرحلة لتقديمه إلدارة خدمات 

شؤون الطلبة في المجلس: قسم األنشطة. 

ملخص التكلفة:  .6

ويُحظر  المدير.  يعتمده  الذي  النحو  على  المدرسة  ميزانية  من  المدرسية  الرحالت  تكلفة  تُخصّص 
بشكل تام تحصيل أي رسوم من الطلبة. وعند تقديم استمارة طلب الرحلة المدرسية يتعين على 
أي رسوم  ذلك  بما في  النفقات،  بنود  كل  مُفنِّداً  التكلفة  ملخص  يقدم  أن  للرحلة  المنظم  المُعلّم 

متعلقة بالموقع، وكافة المخصصات المطلوبة.

اإلشراف:  .7

منها  والحد  المدرسية  الرحالت  خالل  المخاطر  تقليل  يتم  بحيث  للرحالت  يخطط  أن  يجب   7.1
حسب الفئة العمرية للطلبة، وهو ما يتطلب إشرافاً قائماً على اليقظة التامة واتخاذ كافة 

سبل الحيطة من قبل المعلمين وغيرهم من المرافقين.

الحد األدنى من المشرفين لكل حلقة من الحلقات الدراسية يكون على النحو التالي:  7.2

رياض األطفال: معلم واحد لكل عشرة طالب.	 
الحلقة األولى: معلم واحد لكل عشرة طالب.	 
الحلقة الثانية: معلم واحد لكل عشرين طالباً.	 
الحلقة الثالثة: معلم واحد لكل عشرين طالباً.	 

كمرافقين  العمل  الحافالت  مشرفي  من  /أو  المُعلّمين  غير  من  المدرسة  لموظفي  يمكن   7.3
رياض  باستثناء  لكل فصل،  األقل  واحد على  معلم  وجود  المعلّمين، شريطة  إلى  باإلضافة 
األطفال وحتى السنة الدراسية الثانية، حيث يتعين وجود معلمين اثنين على األقل في حال 

وجود أكثر من 10 طالب.

يمكن تجاوز نسبة الحد األدنى من اإلشراف عند الضرورة تبعاً لنوع نشاط الرحلة المدرسية   7.4
التنسيق مع  الرحالت  تنظيم  المسؤولين عن  المعلمين  وينبغي على  المخاطر،  ومستوى 
مدير المدرسة لضمان توفر العدد الكافي من المشرفين لإلشراف على الطلبة خالل الرحالت 

المدرسية. 

سياسة )7430(، صفحة 2 من 6



موافقة ولي األمر:  .8

يجب على اآلباء/ أولياء األمور تقديم موافقة خطية بعد ان يكونوا على علم بكل تفاصيل الرحلة قبل 
المدرسة  تقدم  أن  يتعين  الموافقة،  وللحصول على هذه  المدرسية.  الرحالت  الطلبة في  اشتراك 
خطاباً يوضح األنشطة المتضمنة في الرحلة المدرسية، ومدتها، إلى جانب أي معلومات أخرى قد 
تكون ذات صلة، على أن تشتمل هذه الخطابات على استمارة يوقّع عليها أولياء األمور ويعيدونها إلى 

المدرسة بما يفيد موافقتهم على مشاركة أبنائهم في الرحلة المدرسية.

أولياء األمور المتطوعون:  .9

قد تتيح المدارس الفرصة ألولياء األمور للعمل كمرافقين متطوعين إلى جانب الهيئة العاملة بالمدارس.

9.1  يتطلب السماح لولي األمر بالعمل كمتطوع موافقة إدارة خدمات الطلبة في مجلس أبوظبي 
للتعليم. ومن المستحسن أن يختار مجلس اآلباء في المدرسة مجموعة من أولياء األمور 
تمت  الذين  األمور  ألولياء  يمكن  الدراسي.  العام  بداية  في  عليهم  للموافقة  المتطوعين 
الموافقة عليهم مواصلة العمل كمتطوعين خالل هذا العام. وال يجوز ألولياء األمور الذين لم 

يحصلوا على موافقة مجلس أبوظبي للتعليم مرافقة الطالب خالل الرحالت المدرسية.

الفردية عن رعاية األطفال. ومن ثم ال  المسؤولية  المتطوعين  أولياء األمور  ال يجوز تحميل   9.2
يتحملون مسؤولية أي حادث أو طاريء قد يقع أثناء الرحلة المدرسية.

النوع المدرسية لطلبة من نفس  الرحالت  العمل فقط في  المتطوعين  يمكن ألولياء األمور   9.3 
)ذكور – إناث(.

يتعين على مدير المدرسة أن يُطلِع أولياء األمور من خالل استمارة نموذج الموافقة على أن   9.4
هناك مشاركة ألولياء أمور متطوعين في الرحالت المدرسية.

10.الصحة والسالمة:

يتعين اتخاذ احتياطات السالمة المناسبة أثناء الرحالت المدرسية. 

10.1 كحد أدنى، يتعين توافر أدوات اإلسعافات األولية في كل حافلة من الحافالت المستخدمة في 
نقل الطلبة، وكذلك توافر أدوات إضافية في موقع الرحلة المدرسية. ويجب على المُعلّمين 
المُنظّمين التأكد من توافر أدوات اإلسعافات األولية في موقع الرحلة المدرسية، أو الترتيب 

إلحضار هذه األدوات إن لم تكن متوافرة بالفعل.

المواقع  قائمة  في  الواردة  تلك  غير  أماكن  إلى  مدرسية  رحالت  أية  على  الموافقة  يجب   10.2
المعتمدة من قبل المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية.

في  األخرى  الصحية  المتاعب  أو  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  لمتطلبات  االنتباه  يتعين   10.3
عملية التخطيط.

10.4 المزيد من التفاصيل عن احتياطات السالمة الواجب اتخاذها سيتم إصدارها من قبل إدارة 
خدمات الطلبة. 

11.خبرات التعلّم المتكافئة:

التعليمية  تقدم الرحالت المدرسية فرصة قيّمة لكل الطلبة، بما في ذلك الطلبة ذوي االحتياجات 
الخاصة. ويتعين على المُعلّمين المُنظّمين العمل مع مدير المدرسة إليالء اهتمام خاص باالحتياجات 
البدنية، والنفسية، والطبية لكافة الطلبة المشاركين في الرحلة. ووفقا لهذا فأنه إذا كانت هناك  أية 
احتياجات لتجهيزات خاصة فيتعين مناقشتها بين المُعلّم المنظم وولي أمر الطالب. وقد ال تُمكّن بعض 
االحتياجات الخاصة الطلبة من الحضور ألسباب منطقية، و من ثم يتعين توفير خبرات تعليمية بديلة  

ألي طالب يتعذر عليه االشتراك في أي من الرحالت المدرسية. 
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12. وسائل االنتقال:

يجب أن تتم جميع الترتيبات المتعلقة باستخدام حافالت المدرسة من خالل المدير أو  من ينوب 
عنه. كما يتعين إشعار المشرف على شؤون الحافالت المخصصة للمدرسة بشأن توقيت الرحلة قبل 
موعدها بأسبوع واحد على األقل. وإذا لم يتسنَ للمدرسة توفير وسيلة انتقال أو كانت بحاجة إلى 
وسيلة انتقال إضافية، فيتعين تقديم طلب الحصول على وسيلة نقل إلى إدارة خدمات الطلبة في 

مجلس أبوظبي للتعليم قبل موعد الرحلة بأسبوع واحد على األقل. 

13. الرحالت المدرسية الدولية:

يتعين التخطيط لكافة الرحالت الدولية بالتنسيق مع إدارة خدمات الطلبة في مجلس أبوظبي للتعليم.

14. تقارير الرحالت واستبيانات الطلبة:

يقوم مدراء المدارس بإرسال تقارير في نهاية كل شهر تحوي تفصيل عن كافة الرحالت المدرسية 
التي تمّت مرفقة بالوثائق ذات الصلة عبر البريد اإللكتروني إلى إدارة خدمات الطلبة في مجلس 
كما  المدارس.  مدير مجموعة  إلى  نسخة  إرسال  مع  الالصفية،  األنشطة  للتعليم: قسم  أبوظبي 
يتعين على المدارس تقديم استبيانات الطلبة وتقييم للرحلة المدرسية إلدارة خدمات الطلبة في 
غضون أسبوع واحد عقب أي من الرحالت المدرسية التي تستلزم موافقة اإلدارة، أو المدير التنفيذي 

لقطاع العمليات المدرسية.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسية، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تقديم قائمة بمواقع الرحالت المدرسية المعتمدة، وتحديثها بشكل منتظم.	 
مراجعة طلبات الرحالت إلى المواقع غير المدرجة في القائمة والرد على المدارس في غضون 	 

ثالث أيام عمل.
التدقيق ألولياء األمور الذين يتقدمون ليكونوا بمثابة مرافقين متطوعين. 	 
توفير وسائل االنتقال اإلضافية حسب طلب المدرسة.	 
مراجعة تقارير الرحالت الشهرية التي تقدمها المدارس.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
التأكد من الفهم الدقيق من جانب المُعلّمين ألهداف الرحالت المدرسية التعليمية.	 
الرحلة 	  رفض  أو  واعتماد  رحلة،  بأي  القيام  قبل  المدرسية  الرحالت  طلب  نماذج  مراجعة 

الطلبات  تقديم  ذلك:  في  بما  السياسة،  هذه  في  المذكورة  االعتبارات  على  بناء  المقترحة 
قبل أسبوع على األقل من تاريخ الرحلة، استعراض األهداف التعليمية من الرحلة مع ربطها 
بمخرجات التعلّم، وتقييم المخاطر، واحتياطات السالمة، واإلشراف المناسب، ووسيلة االنتقال 
المطلوبة، والتجهيزات الخاصة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، والتكلفة التقديرية، وغير ذلك 

من االعتبارات حسب االقتضاء.
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مجلس 	  في  الطالب  خدمات  إدارة  موافقة  على  المتطوعين  األمور  أولياء  حصول  من  التأكد 
أبوظبي للتعليم.

التأكد من إخطار أولياء األمور بمشاركة متطوعين في الرحالت المدرسية.	 
التأكد من عدم تحصيل أي رسوم من الطلبة مقابل الرحالت المدرسية .	 
تقديم تقارير شهرية عن الرحالت مرفقة بالمستندات الداعمة إلى إدارة خدمات الطالب في 	 

مجلس أبوظبي للتعليم

مسؤوليات المعلّمين الُمنظمين للرحلة:
تحديد مخرجات تعلّم واضحة، وإجراء تقييمات المخاطر لكل الرحالت المدرسية المقترحة. 	 
كل 	  مع  المدرسة،  مدير  قِبل  من  عليها  للموافقة  المدرسية  الرحلة  طلب  استمارة  تقديم 

المرفقات المحددة في هذه السياسة، قبل موعد الرحلة المقترحة بأسبوع واحد على األقل.
التنسيق مع األخصائي االجتماعي في المدرسة إلجراء تقييم المخاطر، والقيام بكافة الترتيبات 	 

مع موقع الرحلة المدرسية، وإعداد وإرسال نماذج الموافقة، والترتيب الحتياجات االنتقال في 
الوقت المناسب عند التخطيط ألي رحلة مدرسية.

التأكد من توافر اإلشراف الكافي واتخاذ احتياطات السالمة المناسبة أثناء الرحالت المدرسية.	 
أية تجهيزات خاصة ألي 	  المدرسة وأولياء األمور/األوصياء في حال لزم وجود  العمل مع مدير 

طفل في الرحلة. 
التحلي باليقظة واالنتباه أثناء اإلشراف على الطلبة في كافة األوقات أثناء الرحالت المدرسية.	 

مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين:
تنسيق كافة اللوازم اللوجستية للرحالت المدرسية، بما في ذلك تقييم المخاطر، والترتيبات 	 

الرحلة،  ومشرفي  الحافالت  من مشرفي  كافِ  وعدد  لالنتقال،  الحافالت  وتوفير  الموقع،  مع 
وتوزيع وجمع نماذج موافقة أولياء األمور، وغير ذلك من المسائل حسب الضرورة. 

التأكد من إشعار شؤون الحافالت بشأن الرحلة.	 

مسؤوليات مشرفي الحافالت:
المساعدة في اإلشراف المتسم باالنتباه واليقظة الدائمين على الطلبة أثناء الرحلة.	 
تقديم اإلسعافات األولية عند الحاجة.	 

مسؤوليات المرافقين وأولياء األمور المتطوعين:
المساعدة في اإلشراف المتسم باالنتباه واليقظة الدائمين على الطلبة أثناء الرحلة.	 
البقاء مع الطلبة في كل األوقات أثناء الرحالت المدرسية.	 

المساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

الطالبية. 
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سياسة )7430(، صفحة 6 من 6

المراجع:

إرشادات الرحلة المدرسية. 	 
قائمة المواقع المعتمدة للرحالت المدرسية.	 
استمارة طلب الرحلة المدرسية.	 
الرحلة المدرسية – نموذج تقييم و إدارة المخاطر.	 
الرحلة المدرسية – نموذج معلومات و موافقة ولي األمر.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )8110( تسجيل الطلبة وقبولهم بالمدارس

الهدف:

المتطلبات  بشأن  األمور  وأولياء  والمدارس  التعليمية  المكاتب  توجيه  إلى  السياسة  هذه  تهدف 
والشروط المتعلقة بتسجيل الطلبة وقبولهم في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

وذلك  إلزاميًّا  عشرة  والسادسة  السادسة  سن  بين  أبوظبي  إمارة  في  الطلبة  تسجيل  يكون   .1
للدراسة في إحدى المدارس التابعة للمجلس( المدارس الحكومية أو الخاصة المرخصة(.

التعليم  سن  في  هم  ممن  وبناتهم  أبنائهم  تسجيل  من  التأكد  مسؤولية  األمور  أولياء  يتحمل   .2
اإللزامي في إحدى المدارس في موعد ال يتجاوز المهلة التي يحددها مجلس أبوظبي للتعليم 
في كل عام، أما فيما يتعلق بأولياء أمور الطلبة الراغبين في تسجيل أبنائهم في إحدى رياض 

األطفال فإنه يجب عليهم القيام بعملية التسجيل قبل  الموعد النهائي المعلن.

يتم تسجيل الطلبة في الحلقة والصف الدراسي المناسبين لفئتهم العمرية وفي المدرسة التي   .3
تقع بالقرب من المنزل الذي تقيم فيه أسرهم، على أن يقوم المكتب التعليمي المختص بتحديد 
الحلقة والصف الدراسي المناسبين بناءً على التعليمات واإلرشادات المعمول بها لدى المجلس 

بشأن المراحل العمرية المناسبة للصفوف الدراسية.

سنوات(  )ست  اإللزامي  التعليم  في سن  هم  ممن  المواطنات  وأبناء  المواطنين  للطلبة  يحق   .4
بالمدرسة،  األول  الصف  في  التسجيل  قبل  األطفال  رياض  إحدى  في  عامين  لمدة  التسجيل 
وللتسجيل في الصف األول بالمدرسة يجب على الطلبة أن يكونوا قد بلغوا سن السادسة في أو 

قبل الواحد والثالثين من شهر ديسمبر من ذلك العام الدراسي.

المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل وبطاقات التطعيم:  .5

1.5  يتعين على أولياء األمور تجهيز المعلومات والمستندات التالية أثناء عملية التسجيل:

 	eSIS كافة المعلومات المطلوبة في نموذج نظام معلومات الطالب اإللكتروني

جميع نماذج الموافقة الموقعة من قبل ولي األمر ويشمل ذلك الموافقة على التطعيم 	 
والموافقة على إجراء الفحص الصحي المدرسي والموافقة على إعطاء األدوية الموصوفة 
من قبل الطبيب )انظر السياسة رقم )4210( بشأن سياسة العيادات المدرسية وخدمات 

الصحة المدرسية(.

لطلبة 	  بالمدرسة(  االلتحاق  قبل  التطعيمات  الطالب )سجالت  تطعيم  بطاقة  نسخة من 
الصف  وحتى  األول  الصف  من  للطلبة  المدارس(  في  التطعيم  )برنامج  و  األطفال  رياض 

الثاني عشر.

2.5 يتعين على ممرضة المدرسة استخدام نظام معلومات الطالب اإللكتروني للمجلس لتسجيل 
بيانات بطاقة تطعيم الطالب بالشكل التالي: )نعم/ال/غير مكتملة(.

3.5 ال يحق للمدرسة رفض أو تعليق تسجيل أي طالب ليس لديه بطاقة تطعيم حديثة، وفي حال 
عدم تقديم بطاقة التطعيمات أو كانت تلك البطاقات غير مكتملة عند وقت التسجيل، فسوف 
يتم اعتبار التطعيمات غير المسجلة في البطاقة على أنها لم تؤخذ، وعلى ممرضة المدرسة 

التأكد من تلقي الطالب لكافة التطعيمات التي لم يحصل عليها سابقاً.
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طلبات االنتقال بين المدارس في إمارة أبوظبي:  .6

أبوظبي  التابعة لمجلس  المدارس الحكومية  أبنائهم ما بين  التقدم بطلب نقل  يمكن ألولياء األمور 
الحكومية  المدارس  بين  النقل  طلبات  تقبل  بينما  األول،  الفصل  خالل  فترة  أي  في  وذلك  للتعليم 

والمدارس الخاصة خالل الشهر األول فقط من العام الدراسي.

حضور الطلبة:  .7

يجب على الطلبة الحضور إلى المدرسة في كل يوم دراسي من أيام التقويم المدرسي الذي يعتمده 
المجلس، وينبغي على أولياء األمور الحرص على حضور أبنائهم إلى المدرسة بانتظام، ويتعين على 
مديري المدارس التأكد من حضور جميع الطلبة المسجلين في مدارسهم ووضع اإلجراءات الالزمة 

للحفاظ على معدالت حضور مرتفعة بما يتفق مع سياسة رقم )8120( بشأن حضور الطلبة.

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة:  .8

يحق للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة التسجيل في جميع المدارس القريبة من منازلهم دون استثناء 
إال إذا لم يتوفر مكان شاغر لهم أو لم تتوفر الخدمات المالئمة لهذه الفئة بالتحديد. وفي هذه الحالة 
يتم تسجيلهم في ثاني أقرب مدرسة من مكان سكنهم. إن الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة قد 
يحتاجون إلى دعم خاص من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات اإلضافية، ويتضمن كتيب سياسات وإجراءات 

التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم اإلشارة إلى تلك اإلجراءات اإلضافية.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
إصدار إرشادات  إضافية بشأن  تسجيل وقبول الطلبة سنوياً.	 

مسؤوليات إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
توفير اإلجراءات اإلضافية بشأن تسجيل وقبول طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
إعداد اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن جميع بيانات تسجيل وقبول الطلبة التي تم إدخالها في 	 

نظام معلومات الطالب اإللكتروني eSIS حديثة ودقيقة ومكتملة.
التأكد من جمع نسخ من بطاقات تطعيم الطلبة يتم أثناء وقت التسجيل.	 
تولي مسؤولية حضور جميع الطلبة المسجلين بالمدرسة.	 

مسؤوليات ممرضي المدارس:
جمع نسخ من بطاقات تطعيم الطلبة.	 
بالصحة 	  الخاص  الصحة-أبوظبي  لهيئة  اإللكتروني  النظام  الطلبة في  تطعيم  معلومات  إدخال 

المدرسية
التأكد من إعطاء جميع التطعيمات وفقاً للوائح هيئة الصحة-أبوظبي.	 
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مسؤوليات أولياء األمور:
تسجيل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )6 – 16( عامًا في إحدى مدارس مجلس أبوظبي 	 

للتعليم )حكومية أو خاصة(. 
 	.eSIS توفير كافة المعلومات المطلوبة في نموذج نظام معلومات الطالب اإللكتروني
تقديم صورة من بطاقة تطعيم الطالب.	 
تسجيل األبناء  في المدرسة بحسب الفئة العمرية قبل الموعد النهائي الذي يعلنه المجلس 	 

كل عام.
التسجيل في رياض األطفال قبل الموعد النهائي الذي يعلنه المجلس كل عام.	 
التأكد من حضور الطلبة إلى المدرسة يومياً.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

الطالبية. 

المراجع:

القانون االتحادي رقم )27( لسنة 1981 بشأن الوقاية من االمراض السارية.	 
القرار الوزاري رقم )963( لسنة 2002 بشأن السُّلَّم التعليمي وإلزامية التعليم بمدارس الدولة.	 
 	HAAD/ معايير هيئة الصحّة-أبوظبي بشأن التطعيم في مرحلة الطفولة والشباب، السياسة

.CHIM/SD/0.9
إعالنات تسجيل الطلبة السنوية الصادرة عن إدارة الخدمات الطالبية.	 
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )4110( مواصالت الطلبة بالحافالت المدرسية.	 
سياسة )4210(  العيادات المدرسية وخدمات الصحة المدرسية.	 
سياسة )8120( حضور الطلبة.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010.	 
تاريخ التعديل: مارس 2013، يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )8120( حضور وغياب الطلبة

الهدف:

الغرض من هذه السياسة هو تحديد متطلبات الحضور والغياب التي ينبغي تضمينها في إجراءات 
الحضور داخل المدارس في جميع المدارس العامة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

1. ينبغي على الطلبة الحضور  يوميا خالل  أيام الدراسة المحددة في التقويم المدرسي لمجلس 
الواجب على  ومن  الطلبة،  لتعلم  أمر ضروري  المدرسة  بالحضور في  فااللتزام  للتعليم  أبوظبي 
اآلباء/أولياء األمور والمعلمين وجميع الهيئات العاملة  األخرى في المدرسة ضمان ذهاب الطلبة 

إلى المدرسة في كل يوم دراسي.

2. تعريف الغياب بعذر )المسموح به( والغياب بدون عذر:

2.1 الغياب بعذر )المسموح به(

2.1.1 يقبل عذر الطالب في حالة تغيبه عن المدرسة في الحاالت التالية فقط:

إصابة الطالب بالمرض.	 
وجود موعد محدد مسبقا مع الطبيب.	 
وفاة أحد األقارب من درجة األولى والثانية وبحد أقصى ثالثة أيام. 	 
المهام الرسمية والوطنية التي يكلف بها الطالب من جهة حكومية.   	 
المثول أمام الجهات والهيئات الرسمية.	 
 سفر األسرة من أجل مرافقة أحد أقارب الدرجة األولى للعالج في الخارج لمدة تصل إلى 	 

30 يومًا )ويجوز تمديد الفترة بتقديم طلب إلى هيئة صحة أبوظبي(.

ينبغي أن يؤكد اآلباء/أولياء األمور سبب الغياب بعذر مقبول في رسالة موقعة ومرفق   2.1.2
بها الوثائق المناسبة حيثما كان ذلك ممكنا )مثال: شهادة طبية(.

2.2 الغياب بدون عذر

الغياب بدون عذر هو غياب الطالب عن المدرسة ألكثر من نصف اليوم الدراسي بدون   2.2.1
يرجى  الدراسي،  اليوم  ساعات  عن  معلومات  على  وللحصول  مقبول،  عذر  تقديم 

الرجوع إلى السياسة 2120 سياسة اليوم الدراسي وتوزيع الحصص الدراسية.

2.2.2 وأمثلة الغياب بدون عذر تشمل ما يلي ولكنها ال تقتصر عليه:

رحالت التسوق.	 
المواعيد التي يتم تحديدها دون الحصول على موافقة مسبقة.	 
المناسبات االجتماعية.	 
السفر مع األسرة ألسباب غير طبية.	 

المدرسة  تغيبوا عن  إذا  المدرسة  الطلبة متهربين من  يعتبر  المدرسة:  التهرب من   2.2.3
بدون  غيابًا  المدرسة  التهرب من  ويعتبر  أمورهم،  آبائهم/أولياء  موافقة  أو  بدون علمِ 
عذر، وسوف تقوم المدرسة بإرسال إشعار كتابي إلى اآلباء/أولياء األمور في حالة 
تهرب طفلهم من المدرسة، وفي حالة الغياب المتكرر عن المدرسة سيتطلب األمر 

لقاء اآلباء/أولياء األمور مع مسؤولي المدرسة وفقا لخطة إدارة سلوك الطلبة.
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3. إجراءات الحضور والغياب:

تقوم جميع المدارس بوضع إجراءات حضور وغياب مصممة لضمان ما يلي:

وكذلك  يوم،  كل  المحدد  الوقت  في  المدرسة  في  رسميًّا  المقيدين  الطالب  جميع  حضور   3.1
حضورهم جميع الحصص.

اليوم  من  األولى  الحصة  أثناء  أو  قبل  طالب  لكل  اليومي  الحضور  عن  دقيقة  بيانات  جمع   3.2
الثانية  الحصة  نهاية  eSIS قبل  اإللكتروني  الطالب  الدراسي وإدخالها على نظام معلومات 
من اليوم الدراسي، ويشمل هذا إدخال البيانات المقدمة من اآلباء/أولياء األمور فيما يتعلق 

بحاالت غياب الطالب.

إحالة جميع حاالت الطلبة الذين يتكرر غيابهم بدون عذر إلى مدير المدرسة التخاذ قرار، وقد   3.3
يكلف مدير المدرسة اإلخصائي االجتماعي أو أيًّا من العاملين اآلخرين في المدرسة بمعالجة 

هذه المسألة مع اآلباء/أولياء األمور.

هذا وسوف تشمل خطة إدارة السلوك المدرسي إجراءات  التعامل مع غياب الطالب بدون   3.4
عذر، بما في ذلك الغياب بدون عذر عن جزء من اليوم الدراسي مثل الحصص  والفعاليات 

المدرسية.

4. برامج لتشجيع الحضور إلى المدرسة:

سوف تسعى المدارس إلى تحقيق نِسبَة عالية لحضور الطلبة من خالل المبادرات التالية:

توفير بيئة تعلم آمنة ترعى وتجذب الطلبة وتشجعهم على المشاركة فيها.  4.1

إعداد  برامج وإجراءات لتعزيز وتشجيع ومكافأة الطلبة ذوي نِسبَ الحضور المرتفعة.  4.2

تنفيذ إستراتيجيات وبرامج لمعالجة مشاكل الحضور الفردية للطلبة.  4.3

المرتفعة وإبالغ  الحضور  نِسبَ  للوالدين حول فوائد  توفير معلومات ونصائح واضحة ومحددة   4.4
المجتمع المدرسي باألحكام والنتائج المترتبة على قلة الحضور.

5. التواصل:

تقوم جميع المدارس بإبالغ عائالت الطلبة بمجموعة المسؤوليات المنوطة باآلباء/أولياء األمور فيما 
يتعلق بحضور الطلبة، وتشمل مسؤوليات أولياء األمور ما يلي  على سبيل المثال ال الحصر:

5.1 بذل كل ما يمكن من جهد لضمان حضور الطالب إلى المدرسة في كل يوم دراسي، وأنه يصل 
في الوقت المحدد بدقة.

5.2 إبالغ المدرسة إذا كان الطالب سيغيب عن المدرسة.

5.3 تقديم رسالة موقعة إلى المدرسة عند عودة الطالب بعد تغيبه، مبيَّناً فيها سبب الغياب.

5.4 وضع برنامج قضاء العطالت العائلية بحيث يتزامن مع إجازات المدرسة المقررة.

6. زيادة وقت التعليم إلى أقصى حد:

من أجل زيادة وقت التعليم إلى أقصى قدر ممكن، ينبغي على المدارس أن تحدَّ من الوقت الذي 
لالحتفاالت  االستعدادات  في  يشاركوا  لكي  الصفية  التعلم  أنشطة  عن  بعيدًا  الطلبة  فيه  ينشغل 
الوطنية واالحتفاالت التي تنظمها المدرسة، عادة ال ينبغي أن يقضي الطالب أكثر مما يبلغ إجماله 

3 إلى 4 أيام في السنة الدراسية في مثل هذه األنشطة التجهيزية.
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7. عواقب الغياب:

الغياب  أو امتحان خارجي بسبب  إذا فات الطالب اختبارٌ  التقييمات المفقودة: في حالة ما   7.1
بدون عذر، لن يتم منح الطالب درجات عن هذا االختبار مما سيؤثر على درجات/تقرير الطالب 

النهائي .

الواجبات المفقودة: يتحمل الطلبة مسؤولية إكمال جميع الواجبات التي تفوتهم أثناء الغياب.  7.2

اإلحالة إلى االخصائي االجتماعي: إذا أكمل الطالب 10 مرات غياب بدون عذر خالل سنة   7.3
انخفاض نسبة  للتعامل مع  المطلوبة  العادية  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  فإنه  واحدة،  دراسية 
الحضور، يتم إحالته إلى االخصائي االجتماعي بالمدرسة، ويتم اتباع برنامج تدخل لتحسين 
نسبة الحضور تتم صياغته بعد استشارة أولياء األمور ويشمل االتصال المنتظم والمستمر مع  

معهم.

اإلحالة إلى لجنة المراجعة األكاديمية :إذا أكمل الطالب 30 مرة أو أكثر غياب بدون عذر خالل   7.4
سنة دراسية واحدة، فإنه يحال إلى لجنة المراجعة األكاديمية بالمدرسة مع التوصية ببقائه 
في نفس الصف الدراسي في العام التالي. فإذا كان الطالب في سن السادسة عشر أو 
الصف  إلى  ترقيته  فينبغي  السابق  مرتين في  الصف  إبقاءه في نقس  تم  وقد  أصغر سنا، 
التالي بدعم من خطة تدخل مستمرة. أما إذا كان الطالب أكبر سنا من 16 عام وقد تم  إبقاءه 
في نقس الصف مرتين في السابق بالفعل  فلن يتم تسجيله في المدرسة في العام التالي 

ويجب أن تتم التوصية بتعليمه في  نظام المنازل.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:

إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
جمع بيانات حضور الطلبة من المدارس.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:

متابعة وتوجيه جهود مدير المدارس المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعَّاالً.	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فورًا بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
إخطار أولياء األمور بسياسات وإجراءات الحضور والغياب بالمدارس.	 
اليومي لكل طالب وإدخالها على نظام 	  الحضور  لبيانات  التأكد من االحتفاظ بسجالت دقيقة 

معلومات الطالب اإللكترونيeSIS على أساس يومي.
التأكد من إخطار أولياء األمور في حالة تهرب طفلهم من المدرسة.	 
التواصل مع اآلباء/أولياء األمور لحل مشاكل الطلبة الذين يتكرر غيابهم بدون عذر.	 
إحالة الطلبة الذين يكملون 10 مرات غياب بدون عذر خالل سنة دراسية واحدة إلى فريق دعم 	 

التعلم بالمدرسة لوضع خطة للتدخل.
إحالة الطلبة الذين يكملون 30 مرة غياب أو أكثر بدون عذر خالل سنة دراسية واحدة إلى لجنة 	 

المراجعة األكاديمية بالمدرسة لتحديد إمكانية نقل الطلبة للصف الدراسي التالي.
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مسؤوليات لجنة المراجعة األكاديمية:
أكثر 	  أو  30 مرة  الذين أكملوا  الطلبة  الدراسي لتحديد إمكانية نقل  العام  االجتماع في نهاية 

غياب بدون عذر للصف الدراسي التالي. 

مسؤوليات هيئة العاملين بالمدرسة ومن ضمنها األخصائي اإلجتماعي:
إدخال بيانات الحضور على نظام معلومات الطالب اإللكتروني eSIS  على أساس يومي.	 
حسب 	  عذر،  بدون  غيابهم  يتكرر  الذين  الطلبة  مشاكل  لحل  األمور  اآلباء/أولياء  مع  التواصل 

توجيهات مدير المدرسة.

مسؤوليات أولياء األمور:
ضمان حضور الطالب إلى المدرسة وفقا للتقويم المدرسي لمجلس أبوظبي للتعليم في أوقات 	 

اليوم الدراسي المحددة.
إبالغ المدرسة عن عدم قدرة أبنائهم على الحضور إلى المدرسة في أيام الغياب.	 
تقديم رسالة موقعة مع الوثائق المناسبة بشأن )سبب( غياب طفلهم.	 
وضع برنامج قضاء العطالت العائلية بحيث يتزامن مع إجازات المدرسة المقررة.	 

للمساعدة:

من  مزيد  ولطلب  المباشر،  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة  هذه  حول  المساعدة  على  للحصول 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة الخدمات 

الطالبية.

المراجع:

قرار وزاري رقم )820( لسنة  2014 بشأن الئحة تسجيل الطلبة )القيد و القبول(.   	 
التقويم المدرسي الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
سياسة )8110( تسجيل الطلبة وقبولهم بالمدارس.	 
سياسة )8310( قبول وتسجيل الطلبة غير المواطنين في المدارس.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: مايو 2013، يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016	 

سياسة )8120(، صفحة 4 من 4

http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/8120_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(820)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%202014.pdf
http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/P12%20Policies/References%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/2110_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf


سياسة )8130( سجالت الطلبة 
)eSIS( في نظام معلومات الطالب اإللكتروني

الهدف:

يتعلق  فيما  للتعليم  أبوظبي  التابعة لمجلس  الحكومية  المدارس  السياسة مسؤوليات  تحدد هذه 
بإدارة سجالت الطلبة اإللكترونية مع تحديد المخولين باالطالع على هذه السجالت.

بيان السياسة:

يلتزم مجلس أبوظبي للتعليم بإدارة سجالت الطلبة في المدارس الحكومية بكل كفاءة بما يضمن   .1
حماية المعلومات السرية لجميع الطلبة وذلك وفق قانون الخدمة المدنية إلمارة أبوظبي فضالً 
عن تحويل / نقل نسخة الكترونية من سجالت الطلبة إلى األرشيف الوطني وذلك وفقاً للقانون 

االتحادي رقم )7( لعام 2008 )يرجى االطالع على المراجع(. 

إعداد السجالت وحفظها:  .2

سجل الطالب في نظام معلومات الطالب اإللكتروني )esIS( هو ملف الكتروني ينشأ على   2.1
قيد  الطلبة  سجالت  وتكون  المدرسة  في  التسجيل  وقت  في  طالب  لكل   )eSIS( نظام 
االستخدام خالل فترة تسجيل الطالب في المدرسة ويتم تحديث المعلومات اآلتية مع نهاية 

كل فصل دراسي حسب ما هو معمول به:

بيانات أعداد الطلبة.	 
تاريخ التسجيل.	 
تاريخ ترك المدرسة أو النقل أو التخرج.	 
سجل الحضور والغياب.	 
تقارير الطلبة.	 
الجوائز التي يحصل عليها الطلبة.	 
النمط السلوكي والوثائق ذات الصلة.	 
خطة التعلم الفردية والوثائق ذات الصلة.	 
معلومات بشأن المواصالت والنقل.	 
المراسالت مع أولياء األمور.	 
أية معلومات أخرى ذات صلة وحسب ما هو معمول به.	 

يجب االحتفاظ بنسخة ضوئية من أية وثائق ورقية تتعلق بالمعلومات المذكورة أعاله وإلحاقها   2.2
 .)eSIS( ضمن نظام معلومات الطالب اإللكتروني

يتحمل الموظف المختص بتسجيل الطلبة في المدرسة مسؤولية إعداد السجالت وحفظها.  2.3

 ،)eSIS( للحصول على مزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل نظام معلومات الطالب اإللكتروني
)يرجى االطالع على المراجع(.

السجالت الطبية:  .3

التعد السجالت الطبية للطالب جزءاً من نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS(، )يرجى االطالع 
على سياسة العيادات المدرسية وخدمات الصحة المدرسية(.
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أوراق االمتحانات:  .4

اليشمل نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( أوراق االمتحانات. يجب االحتفاظ بأوراق االمتحانات 
على هيئة نسخ ورقية في مقر المدرسة لمدة عام دراسي كامل بعد تاريخ االمتحانات ويتم التخلص 
منها الحقاً، أما بالنسبة ألوراق امتحانات طلبة الصف الثاني عشر فيتم االحتفاظ بها لمدة عام واحد 

في مركز امتحانات مجلس أبوظبي للتعليم وليس في مقر المدرسة.

االحتفاظ بالسجالت ونقلها:  .5

يعتبر سجل الطالب “نشط” حين يتم تسجيل الطالب في مدرسة تابعة لمجلس أبوظبي   5.1
أو يترك المدرسة يتم تعديل سجله وتحويله إلى “غير  للتعليم، وبمجرد أن يتخرج الطالب 

نشط”.

الطالب  بيانات  ملكية  تحويل  فيتم  للمجلس  تابعة  أخرى  مدرسة  إلى  الطالب  انتقال  عند   5.2
عند  أما  تلقائياً،  الجديدة  المدرسة  إلى  اإللكتروني  الطالب  معلومات  نظام  في  الموجودة 
انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى غير تابعة للمجلس )بما في ذلك المدارس خارج الدولة( 
يتم تسليم نسخة ورقية مطبوعة من التقارير الخاصة بالطالب مثل: شهادة انتقال إلمارة 
أخرى، أو شهادة انتقال خارج الدولة، أو أي وثائق ذات الصلة إلى ولي األمر عند الطلب، ويتم 

االحتفاظ بنسخة إلكترونية من سجالت الطالب لدى المجلس.

يتم االحتفاظ بسجالت الطالب في حالة “غير نشطة” في نظام )eSIS( ألجل غير مسمى.  5.3

في نهاية كل عام دراسي يقوم مجلس أبوظبي للتعليم بإحالة نسخة إلكترونية من السجالت   5.4
الوطني  المركز  إلى  عليها خمس سنوات  مر  والتي  النظام  في  الموجودة  النشطة”  “غير 

للوثائق والبحوث بغرض أرشفتها وذلك امتثاالً للقانون االتحادي رقم )7( لعام 2008.

االطالع على سجالت الطلبة:  .6

يحق لجميع الطلبة وأولياء أمورهم االطالع على السجالت الموجودة في نظام )eSIS( في   6.1
أي وقت، كما يحق لهم أيضاً االطالع على النسخ الفعلية للسجالت عند الطلب وذلك بحضور 

الموظف المختص بالتسجيل في المدرسة.

يكون لموظفي المدرسة والمجلس على حد سواء الحق في االطالع على السجالت حسب   6.2
المستويات التالية: للقراءة فقط، وتحديث وإدخال البيانات، واعتماد تحديث سجالت الطلبة 
على نظام )eSIS( خالل تسجيل الطالب في المدرسة، كما هو مبين في “جدول صالحيات 

االطالع على سجالت الطلبة”:

سياسة )8130(، صفحة 2 من 5



الجدول-1 صالحيات االطالع على بيانات سجالت الطلبة

  −    = ايمكن االطالع عليها

  ●    =  للقراءة فقط
  ✚    =    إدخال البيانات

  ✓    =   اعتماد التحديث
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●✓−−−−●●●✚القبول

●✓−−−−●●●✚التسجيل

●✚−−−−●●●✚ترك المدرسة والنقل

●✚●●●●●●●✚أعداد الطلبة

●●●●✚✚●●●−الحصور والغياب

●●●●✚✚●✓−رصد الدرجات

−●✚✚●●●●●−النمط السلوكي

●●✚✚✚●●●●−خطة التعلم الفردية

●●−−−●●●●✚المواصالت

سرية البيانات:  .7

تعامل جميع بيانات الطلبة بسرية تامة، ويتعين على المدارس التابعة للمجلس اتخاذ كافة اإلجراءات 
التي تكفل ضمان سرية السجالت الطالبية.

اليسمح للمدارس بالكشف عن سجالت الطلبة أو بياناتهم إلى أي جهة أخرى. ويجب تقديم الطلبات 
الخاصة بالكشف عن بيانات الطلبة إلى المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية ، واليتم الكشف 
عن بيانات الطلبة لجهات أخرى إال بموجب أمر قضائي أو موافقة خطية صادرة عن المدير التنفيذي 

لقطاع العمليات المدرسية.
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة الخدمات الطالبية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً. 	 
موافقة 	  أو  قضائي  أمر  بموجب  الطالبية  السجالت  في  الموجودة  الطلبة  بيانات  الكشف عن 

خطية صادرة عن المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية.

مسؤوليات فريق نظام معلومات الطالب اإللكتروني:
حفظ نظام )eSIS( وتحديث دليل إرشادات استخدام سوياً.	 
عليها 	  مر  والتي  النظام  الموجودة في  النشطة”  “غير  السجالت  إلكترونية من  إحالة نسخة 

خمس سنوات إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث بغرض أرشفتها في نهاية كل عام دراسي.

مسؤوليات الموظفون بالمكاتب التعليمية:
تحديث حالة التسجيل في سجالت الطلبة اإللكترونية في كل عام.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس: 
اعتماد جميع الدرجات الرقمية أو الحرفية التي يرصدها المعلمون في سجالت الطلبة.	 
ضمان سرية سجالت الطلبة بالمدرسة.	 
 تنظيف بيانات eSIS مرة واحدة سنويا على األقل لضمان دقة سجالت الطلبة.	 

مسؤوليات موظف التسجيل في المدرسة:
تحديث سجالت الطلبة بالمعلومات التالية: مواعيد التسجيل والنقل والتخرج وترك المدرسة 	 

وأعداد الطلبة والمواصالت.
ضمان سرية سجالت الطلبة بالمدرسة.	 

مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية:
تحديث سجالت الطلبة في الصفوف التابعة لهم بالمعلومات التالية: حضور وغياب الطلبة ورصد 	 

الدرجات.
ضمان سرية سجالت الطلبة بالمدرسة.	 

مسؤوليات المعلمين:
تحديث سجالت الطلبة في الصفوف التابعة لهم بالمعلومات التالية: حضور وغياب الطلبة ورصد 	 

الدرجات.
ضمان سرية سجالت الطلبة بالمدرسة.	 

 مسؤوليات االختصاصيين االجتماعيين واالختصاصيين النفسيين:
تحديث سجالت الطلبة بالمعلومات التالية: النمط السلوكي وخطة التعلم الفردية.	 
ضمان سرية سجالت الطلبة بالمدرسة.	 
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للمساعدة:

من  المزيد  ولطب  المباشر.  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة،  هذه  حول  المساعدة  على  للحصول 
اإللكتروني  الطالب  نظام معلومات  فريق  التواصل مع  المدارس  لمديري مجموعات  يمكن  المعلومات 

.)eSIS(

المراجع:

القانون االتحادي رقم )7( لعام 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق و البحوث.	 
قانون الخدمة المدنية إلمارة أبوظبي.	 
سياسة مجلس أبوظبي للتعليم بشأن أمن المعلومات.	 
 	.)eSIS( دليل نظام معلومات الطالب اإللكتروني

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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 سياسة )8210( إدارة سلوك الطلبة

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عام لإلرشادات الالزمة لمساعدة المدارس في وضع وتطبيق 
القواعد واللوائح المتعلقة بإدارة سلوك الطلبة في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

إن لالنضباط وغيره من األنماط السلوكية اإليجابية أهميةً كبرى في توفير البيئة التعليمية الفعَّالة   .1
للطلبة والبيئة المهنية اآلمنة للمعلمين. ووفقًا لما تنص عليه إرشادات إدارة سلوك الطلبة الصادرة 
األمن  توفر  مدارس  في  تعليمهم  يتلقوا  أن  الطلبة  لجميع  يحق  للتعليم،  أبوظبي  مجلس  عن 
والدعم وكل ما من شأنه إزالة المعوقات التي قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية، كما أنه 

من حق الهيئات التدريسية والتربوية أن تقوم بأداء عملها في بيئة جاذبة يسودها االحترام.

يجب أن تضع القيادات المدرسية خطة تنظيمية ونظامًا إلدراة السلوك على مستوى المدرسة   .2
وتعمل على تنفيذها بغرض دعم األنماط السلوكية اإليجابية في مدرستهم، على أن تكون تلك 
اللوائح واألنظمة متوافقة مع إرشادات إدارة سلوك الطلبة الصادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم 

لمدارس أبوظبي.

أنظمة فعالة لتشجيع األنماط السلوكية اإليجابية بين الطلبة:  .3

يجب أن يبدأ نظام إدارة سلوك الطلبة بوضع إستراتيجيات فعالة وتطبيقها لتعزيز األنماط السلوكية 
اإليجابية ومنع حدوث المشاكل السلوكية لدى الطلبة، ومن المهم أال تقتصر المدارس على وضع 
الالزمة  اإلجراءات  أيضاً  أن تشمل  ينبغي  بل  الطلبة فقط  بإدارة سلوك  المتعلقة  العامة  سياساتها 

للتعامل مع األنماط السلوكية السلبية.

اإلطار العام لتشجيع األنماط السلوكية اإليجابية بين الطلبة:  .4

لمدارس  للتعليم  أبوظبي  مجلس  عن  الصادرة  الطلبة  سلوك  إدارة  إرشادات  عليه  تنص  لما  وفقًا 
أبوظبي، يدعم السلوك اإليجابي للطالب عدة عوامل يعتمد كل منها على اآلخر، وتشمل الحس 
بالتراث والثقافة، والمناخ المدرسي اإليجابي، والعالقات الوثيقة التي تربط الطلبة بآبائهم ومجتمعهم. 
تحتاج هذه العوامل إلى أن يدعمها نظام متسق لتشكيل سلوك الطلبة وإدارته، كما يجب تحفيز 
الطلبة على المساهمة في إيجاد مناخ إيجابي في المدرسة، ويجب أن يحظوا بمكافآت وتكريمات 
الذين  الطلبة  بهؤالء  يتعلق  فيما  أما  وأجناسهم.  أعمارهم  يناسب  بما  اإليجابي  لسلوكهم  تقديرًا 
اتخاذ  مدارسهم  على  فيجب  سلبية،  سلوكيات  في  ويشاركون  المدرسة  قواعد  انتهاك  يتعمدون 
اإلجراءات اإلرشادية والتأديبية المناسبة لمعالجة الموقف والحيلولة دون تكرارهم ألي إساءة سلوك.

5. اإلجراءات التأديبية:

وفقًا لما هو منصوص عليه في إرشادات المجلس بشأن إدارة سلوك الطلبة في مدارس أبوظبي، 
أن يكون صارمًا وموحدًا  الطلبة يجب  يُتبع لمعالجة إساءة سلوك صادرة عن  تأديبي  إجراء  فإن أي 
وقاطعًا، ويجب أن يتوافق مع قوانين مجلس أبوظبي للتعليم وقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وسياساتها وإرشاداتها.

درجة  ومع  الطالب  الصادر عن  السيء  السلوك  التأديبي مع طبيعة  اإلجراء  يتوافق  أن  أيضًا  ويجب 
اإلساءة المرتبطة بهذا السلوك، ويجب أن يتأكد الموظفون العاملون بالمدرسة من منح الطلبة الفرص 
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المناسبة لتقويم سلوكهم قبل تصعيد األمر إلى حد اتخاذ إجراء تأديبي.

يصنف مجلس أبوظبي للتعليم إساءة السلوك إلى ثالثة مستويات يتطلب كل منها طريقة تأديبية 
مختلفة لتقويم سلوك الطالب. ويجب أن تكون اإلستراتيجية التي تُطبق على المستوى السلوكي 

مناسبة لحلقة المدرسة وعمر الطالب ونوعه.

اإلجراءات التأديبية المحظورة:  .6

كما هو منصوص عليه في إرشادات مجلس أبوظبي للتعليم بشأن إدارة سلوك الطلبة في مدارس 
أبوظبي، يُحظر استخدام أيٍّ من الطرق اآلتية في تطبيق اإلجراء التأديبي:

جميع صور العقاب البدني.	 
تخفيض درجات الطالب أو التهديد بفعل ذلك.	 
إخراج الطالب من الفصل أو المدرسة دون اتباع إجراءات تعتمدها المدرسة إلقصاء الطلبة خارج 	 

الفصول أو اتباع دليل مجلس أبوظبي للتعليم الخاص بتطبيق اإلجراءات التأديبية (القسم8(.
المعاقبة الجماعية للطلبة بسبب إساءة سلوك ارتكبه فرد منهم.	 
زيادة الفروض المدرسية.	 
السخرية من الطالب أو إهانته سواء على انفراد أو علنًا.	 
حرمان الطالب من استخدام دورات المياه أو من تناول الوَجَبَات.	 

الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة:  .7

كما هو منصوص عليه في إرشادات مجلس أبوظبي للتعليم بشأن إدارة سلوك الطلبة في مدارس 
أبوظبي، يجب على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة اتباع القواعد المدرسية نفسها شأنهم شأن 

أقرانهم وقد يحتاج هؤالء الطلبة إلى مساعدة أكبر في تعلُّم القواعد المدرسية واتباعها.

يجب أال يتعرض الطلبة ذوو االحتياجات التربوية الخاصة لعواقب أخطر جراء ارتكابهم إلساءة سلوك، 
التي  التأديبية  لإلجراءات  وفقًا  تنفيذه  فيجب  أمرًا ضروريًا،  تأديبي في حقهم  إجراء  اتخاذ  كان  وإذا 
يوافق عليها مجلس أبوظبي للتعليم. في حال شك المسؤولون أن سلوك الطالب تعبير عن حاجته 
الخاصة، فسيتخذ فريق دعم التعلم قرارًا بمساعدة المشرف على التربية الخاصة بالمكتب التعليمي 

المختص.

لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة إرشادات وإجراءات مجلس أبوظبي للتعليم بشأن سلوك الطلبة 
في مدارس أبوظبي.

وضع خطط مدرسية وتطبيقها إلدارة سلوك الطلبة:  .8

يتم وضع هذه  أن  الطلبة على  الخاصة إلدارة سلوك  يجب على كل مدرسة وضع خطتها   8.1
الخطط بناءً على نوع الطلبة )بنين أو بنات( والصفوف الدراسية بالمدرسة مع مراعاة الجوانب 
االجتماعية والثقافية ذات الصلة وذلك من خالل التعاون بين المدرسة واالستشاريين المعنيين 

والطلبة والعاملين بالمدرسة وأولياء األمور والمجتمع المحلي.

يتعين على كافة المدارس مراجعة خطط إدارة سلوك الطلبة وتحديثها بصورة سنوية، على   8.2
أن تراعي أية تغييرات بالخطط التعديالت الالحقة التي قد تطرأ على سياسات المجلس ذات 
الصلة، ويجب أن تتضمن الخطط أيضًا طريقة استخدام المدرسة للبيانات المتعلقة بالحوادث 
إدارة  إطار  في  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  تحديد  بغرض  لها  المدرسة  واستجابة  السابقة 

المدرسة لسلوك الطلبة.

لمزيد من المعلومات حول متطلبات الخطط المدرسية إلدارة سلوك الطلبة، يُرجى الرجوع إلرشادات 
مجلس أبوظبي للتعليم بشأن إدارة سلوك الطلبة في مدارس أبوظبي.
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع سياسات التعليم المدرسي:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
بسلوك 	  يتعلق  فيما  النظام  تطبق على مستوى  وإرشادات  وإجراءات  وحفظ سياسات  وضع 

الطلبة.
تطوير جميع الموارد الالزمة وتوفيرها لمساعدة المدارس ومديريها في تنفيذ الخطط والسياسات 	 

واإلجراءات واإلرشادات والبرامج المدرسية.
وضع وتنسيق برامج تدريبية وحلقات دراسية عن السلوك للطلبة وأولياء األمور، وتطوير جميع 	 

الموظفين بالمدرسة تطويرًا مهنيًا.
التأكُّد من صحة سير عمليات جمع البيانات وأنظمة الرقابة والتقييم.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
مساعدة المدرسة في وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات واإلرشادات.	 
مع 	  الطلبة  سلوك  بشأن  المدرسية  واإلرشادات  واإلجراءات  السياسات  توافق  من  التأكُّد 

سياسات مجلس أبوظبي للتعليم وإجراءاته.
لعب دور حلقة الوصل بين مجلس أبوظبي للتعليم والمكاتب التعليمية والمدارس فيما يتعلق 	 

بسلوك الطلبة.
تقييم كفاءة مديري المدارس في تطبيقهم لإلرشادات المتعلقة بسلوك الطلبة في مدارسهم، 	 

باعتبار ذلك جزءاً من عملية تقييم األداء التي يجريها مجلس أبوظبي للتعليم.

مسؤوليات مديري المدارس:
توفير بيئة مدرسية إيجابية وآمنة.	 
ضمان توعية المجتمع المدرسي بسياسة إدارة سلوك الطلبة التي يحددها مجلس أبوظبي 	 

للتعليم وضمان امتثال المجتمع المدرسي لهذه السياسة والعمل على تعزيزها.
إدارة 	  بشأن  للتعليم  أبوظبي  إرشادات مجلس  من  نسخة  أمر على  ولي  كل  ضمان حصول 

سلوك الطلبة في مدارس أبوظبي وتوقيعه على خطاب في بداية كل عام دراسي إقرارًا منه 
بأنه قد قرأ اإلرشادات واستوعب مسؤولياته بالكامل كولي أمر بما يضمن أن يبدي أبناؤه سلوكًا 

إيجابيًا في المدرسة)راجع الملحق د(.
وضع نظام وخطة تنظيمية إلدراة السلوك وتطبيق ذلك على مستوى المدرسة .	 
التأكُّد من وضع وتطبيق اإلجراءات السلوكية بالنسبة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.	 
وضع وتحديد آلية يتم بموجبها جمع وتسجيل الوقائع المتعلقة بإساءة السلوك التي تصدر عن 	 

الطلبة )بدعم من نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( – إدارة سلوك الطلبة(.

مسؤوليات االختصاصيين االجتماعيين:
تقديم الدعم الالزم لتوفير بيئة مدرسية إيجابية وآمنة.	 
دعم وتعزيز القواعد واللوائح التي يشتمل عليها النظام المدرسي إلدارة سلوك الطلبة.	 
التوجيه وتقديم العون عند إحالة المعلمين أحد الطلبة للمساءلة نظرًا لخرقه القواعد المدرسية 	 

أو قواعد الفصل الدراسي.
مساعدة الطلبة في الوصول إلى الموارد المناسبة لدعم السلوك اإليجابي.	 
العمل بالتعاون مع الطلبة والمعلمين وغيرهم من الموظفين بالمدرسة على حل المشكالت 	 

السلوكية التي يعاني منها الطلبة.
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العمل بالتعاون مع األسر والمجتمع على حل المشكالت السلوكية التي يعاني منها الطلبة.	 
تصعيد الموقف إلى إدارة المدرسة أو مجلس أبوظبي للتعليم أو أفراد المجتمع المدرسي إذا 	 

عُدَّ ذلك ضروريًّا.
العمل بالتعاون مع المعلمين على وضع خطط وتنفيذها تحفز الطلبة على التحلي بالسلوك 	 

اإليجابي داخل الصفوف الدراسية.
تنظيم اجتماعات دورية للجنة االنضباط بالمدرسة.	 

مسؤوليات المعلمين:
متابعة السلوكيات اإليجابية للطلبة والتشجيع على التحلي بها.	 
تمثيل القدوة للسلوك اإليجابي وإعطاء الطلبة مالحظات عند الضرورة.	 
العمل بالتعاون مع االختصاصيين االجتماعيين وغيرهم من موظفي المدرسة ومديرها وموظفي 	 

المكاتب التعليمية من أجل دعم وتوفير بيئة مدرسية إيجابية.
اتباع خطط دعم السلوكيات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.	 
تسجيل السلوكيات اإليجابية.	 
تسجيل حاالت إساءة السلوك.	 
إبالغ االختصاصي االجتماعي ومدير المدرسة عن حاالت إساءة السلوك التي تصدر عن الطلبة.	 
وضع خطة اإلدارة الفردية في الفصل الدراسي والتي تتماشى مع خطة المدرسة وإرشادات 	 

مجلس أبوظبي للتعليم.

مسؤوليات الموظفين اآلخرين:
مراقبة سلوك الطلبة الالئق والتشجيع عليه.	 
تمثيل القدوة لمهارات السلوك اإليجابي وإعطاء مالحظات عند الضرورة.	 
العمل بالتعاون مع االختصاصيين االجتماعيين وغيرهم من موظفي المدرسة ومدير المدرسة 	 

وموظفي المكاتب التعليمية  -كما تقتضي الضرورة-  على دعم المناخ المدرسي اإليجابي.
تسجيل البيانات واستخدامها بهدف متابعة مراقبة حاالت إساءة السلوك.	 
إبالغ االختصاصي االجتماعي ومدير المدرسة بأي حاالت إساءة سلوك يتم مالحظتها.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع سياسات التعليم المدرسي: إدارة 

التربية الخاصة.

المراجع:

كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
كتيب إرشادات إدارة سلوك الطلبة في مدارس أبوظبي الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.	 
الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس بإمارة أبوظبي – وثائق داعمة.	 
معلومات ألولياء األمور – إدارة سلوك الطالب في المدارس بإمارة أبوظبي.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ التعديل: يونيو 2012	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )8310( قبول وتسجيل الطلبة غير المواطنين

الهدف:

الطلبة غير  المدارس وأولياء األمور بشأن تسجيل وقبول  الغرض من هذه السياسة هو توجيه  إن 
المواطنين بالمدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم. تُطبق هذه السياسة على الطلبة 

غير المواطنين فقط.

بيان السياسة:

1. التعريف واألهلية

يعرف الطالب غير المواطن بالطالب الذي يتحدث باللغة العربية والذي ال يحمل جنسية دولة   1.1
اإلمارات العربية المتحدة.

تعد أعمار الطلبة مابين 6 - 18 سنة مناسبة لاللتحاق بالصفوف الدراسية 1 - 12 من مدارس   1.2
مجلس أبوظبي للتعليم وفق الشروط الموضحة في هذه السياسة.  

2. شروط القبول:

يقبل الطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية التابعة للمجلس وفقاً للشروط التالية:   2.1

توفر أماكن شاغرة للطلبة	 
استيفاء معايير األداء األكاديمي للدخول كما يحددها المجلس.	 
تعهد موقع من ولي أمر الطالب باإللتزام بدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل في الوقت 	 

المحدد للدفع.

يجب على المتقدمين تقديم جميع بيانات االلتحاق والوثائق المطلوبة للموظف المسؤول عن   2.2
التسجيل في المدرسة، ويجب على الموظفين المسؤولين عن التسجيل التأكد من دقة 

جميع البيانات والوثائق المقدمة لطلب االلتحاق. 

الوثائق  للتحقق من  الطلبات  للتعليم بمراجعة  أبوظبي  الطلبة بمجلس  إدارة خدمات  تقوم   2.3
الطلبة  من  للمتقدمين  األولوية  وتعطى  أعاله.  المذكورة  الشروط  استيفاء  عند  والموافقة 

الحاصلين على أداء أكاديمي عالي والطلبة الذين لديهم أخوة ملتحقين في المدرسة.

تقوم إدارة خدمات الطلبة بالمجلس بإصدار دليل إرشادي لجميع المدارس بشأن عدد المقاعد   2.4
الدراسية المتوفرة للطلبة غير المواطنين، وأولويات الترتيب للقبول، معايير األداء األكاديمي، 
التخطيط  إدارة  مع  وبالتنسيق  المحددة.  والمواعيد  الدراسية  والرسوم  المطلوبة،  والوثائق 
المدرسي بالمجلس سوف تسن إجراءات مجلس أبوظبي للتعليم لنقل الطلبة عند الضرورة.

3. شروط تجديد التسجيل: 

يتم تجديد التسجيل تلقائياً للطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية التابعة للمجلس   3.1
وفقاً للشروط التالية:

تسديد الرسوم الدراسية بالكامل )6000 درهم إماراتي( المستحقة على األب لكل من 	 
أطفاله في نهاية الفصل الدراسي األول.

الثاني لحجز 	  دفع حجز مقعد دراسي )500 درهم إماراتي( في نهاية الفصل الدراسي 
الرسوم  وتعد جزء من  قابلة لالسترداد  الرسوم غير  القادم. هذه  الدراسي  للعام  مقعد 

الدراسية للعام القادم.
توفر مكان شاغر للطالب.	 
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قد يسبب عدم االلتزام بالشروط المذكورة عدم تجديد تسجيل جميع أطفال األب بالمدرسة.   3.2
وينبغي على مديري المدارس التأكد من إرسال إخطارات كتابية إلى أولياء أمور الطلبة الذين 

أخفقوا في االلتزام بالشروط المذكورة أعاله في الوقت المناسب.

يجب دفع جميع المتأخرات بالكامل في بداية العام الدراسي قبل أن يتم السماح ألطفال   3.3
األب بالذهاب إلى المدرسة. 

والغياب  والحضور  بالسلوك  المتعلقة  السياسات  لنفس  المواطنين  غير  الطلبة  يخضع  كما   3.4
واألداء األكاديمي أسوة بباقي الطلبة في المدارس.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين في   3.5
سياسة )8320( الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين )انظر المراجع(.

4. شروط عدم تجديد التسجيل للطالب:

لم  الذين  المواطنين  غير  الطلبة  جميع  بأسماء  الئحة  تقديم  المدارس  مديري  على  يجب   4.1
يلتزموا بشروط تجديد التسجيل إلى إدارة خدمات الطلبة للبث النهائي في حالة تسجيلهم.

المدارس  بالمجلس يجب على مديري  الطلبة  إدارة خدمات  النهائي من  القرار  إصدار  عند   4.2
إخطار أولياء أمور الطلبة الذين لن يتم تجديد تسجيلهم في العام الدراسي التالي عن طريق 

نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( على الفور.

يجب على مديري المدارس التأكد من تحديث سجالت الطالب على نظام معلومات الطالب   4.3
اإللكتروني )eSIS( لتبين انسحاب الطالب في النظام.

5. التظلمات:

لن يتم النظر في طلبات التظلم المقدمة من قبل أولياء أمور الطلبة في شأن عدم تجديد التسجيل 
للطالب إال في حال عدم إتباع اإلجراءات المناسبة، ويجب إرسال طلبات التظلم إلى إدارة خدمات 
الطلبة التابعة للمجلس في غضون أسبوع من تاريخ استالم خطاب عدم تجديد التسجيل أو خالل 
أسبوع من تاريخ ارسال الرسالة النصية الى هاتف ولي األمر المذكور في ملف الطالب. وتقوم اإلدارة 
بمراجعة طلبات التظلم للبت النهائي فيها، ومن ثم تقوم اإلدارة بالتواصل مع أولياء األمور وإعالمهم 

بقرارها بخصوص الطلبات المقدمة في غضون أسبوع من تاريخ استالم طلبات التظلم.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

إدارة خدمات الطلبة التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.  	 
إصدار اإلرشادات السنوية بشأن هذه السياسة قبل نهاية كل عام دراسي.	 
ووسائل 	  المدرسة  خارج  من  المعنيين  الشأن  وأصحاب  المدرسية  واإلدارات  القيادات  إعالم 

اإلعالم باإلرشادات والتواريخ واإلجراءات في الوقت المحدد. 
مراجعة طلبات القبول للطلبة غير المواطنين للتحقق من استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة 	 

في سجالت الطلبة على نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( للموافقة على االلتحاق.
البت في طلب التظلم وإعالم ولي األمر بقرار المجلس في غضون أسبوع من تقديم الطلب. 	 

مسؤوليات مدير مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
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مسؤوليات مديري المدارس:
أبوظبي 	  مجلس  قبل  من  الموضوعة  الصلة  ذات  واإلجراءات  والعمليات  السياسة  هذه  تنفيذ 

للتعليم. 
إعالم المجتمع المدرسي بما في ذلك الهيئات العاملة وأولياء األمور بالتواريخ واإلجراءات التي 	 

يتم اإلعالن عنها سنوياً من قبل المجلس. 
إرسال إنذارات كتابية فورية إلى أولياء أمور الطلبة الذين قد ال يتمكنوا من االلتزام بشروط تجديد 	 

التسجيل طبقاً  للسياسات ذات الصلة.
التأكد من إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الطلبة غير المواطنين على نظام معلومات الطالب 	 

اإللكتروني )eSIS( في مدرستهم بدقة وفي الوقت المحدد.
تقديم الئحة بأسماء جميع الطلبة غير المواطنين الذين لم يلتزموا بشروط تجديد التسجيل إلى 	 

إدارة خدمات الطلبة. 
إخطار أولياء أمور الطلبة الذين لن يتم تجديد تسجيلهم في العام الدراسي التالي عن طريق 	 

نظام معلومات الطالب اإللكتروني )eSIS( على الفور حسبما تقرر إدارة خدمات الطلبة.

مسؤوليات الموظف المسؤول عن التسجيل في المدرسة:
التأكد من أن البيانات والوثائق للمتقدمين للتسجيل دقيقة وكاملة. 	 
الحفاظ على المعلومات حديثة ودقيقة في جميع سجالت eSIS للطلبة. 	 
تحديث حالة تسجيل الطلبة غير المواطنين في سجالت eSIS للطلبة ، بما في ذلك حاالت عدم 	 

التجديد على النحو الذي تحدده إدارة خدمات الطلبة في مجلس أبوظبي للتعليم.

مسؤوليات أولياء أمور الطلبة غير المواطنين:
تقديم جميع المستندات الالزمة للتسجيل في المدارس حسب التعليمات الصادرة عن مجلس 	 

أبوظبي للتعليم.
االلتزام بما يصدر عن مجلس أبوظبي لتعليم بخصوص أبنائهم في المدارس الحكومية.  	 
في حال الرغبة في تقديم طلب تظلم إلى المدرسة عند حرمان الطالب من الدراسة دون إتباع 	 

اإلجراءات المناسبة، يجب تقديمه في غضون أسبوع من إصدار رسالة الحرمان من الدراسة.

للمساعدة:

المزيد من  المباشر. ولطلب  بالمدير  االتصال  يرجى  السياسة،  المساعدة حول هذه  للحصول على 
إدارة خدمات  العمليات المدرسية:  التواصل مع قطاع  المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس 

الطلبة.

المراجع:

قرار وزاري رقم )2/31( في 2007 بشأن تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين في المدارس 	 
الحكومية.

قرار إداري رقم )63( لسنة 2012 بشأن الرسوم الدراسية من الطلبة الوافدين في المدارس 	 
الحكومية الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.

سياسة )8310( سجالت الطلبة.	 
سياسة )8320( الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين. 	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: ديسمبر 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )8320( الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين

الهدف:

تنص هذه السياسة على التوجيهات الخاصة بدفع الرسوم الدراسية من قبل الطلبة غير المواطنين 
كشرط ضروري اللتحاقهم بالمدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم. وتطبق هذه السياسة 

فقط على الطلبة غير المواطنين.

بيان السياسة:

1. كما ورد في سياسة رقم )8310( قبول و تسجيل الطلبة غير المواطنيين يجب على الطلبة غير 
المواطنين أن يستوفوا الشروط الالزمة لاللتحاق بمدارس مجلس أبوظبي للتعليم ومن ضمنها 
االلتزام بدفع جميع الرسوم الدراسية في الوقت المحدد الذي تعلنه إدارة خدمات الطلبة بقطاع 

العمليات المدرسية في كل عام.

دفع الرسوم الدراسية  .2

فيما يلي فئات الطلبة المعفيين عن دفع الرسوم الدراسية:  2.1

رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.	 
أبناء المواطنات.	 
أبناء العاملين في السلك الدبلوماسي.	 
اليتيم الذي تعيله عائلة مواطنة.	 
حملة المراسيم الرئاسية.	 
الطلبة الملتحقين بمدارس مجلس أبوظبي للتعليم قبل العام الدراسي 2000-2001.	 
إعفاءات أخرى بتوجيه من ديوان ولي العهد.	 

يجب على جميع الطلبة غير المواطنين اآلخرين دفع رسوم دراسية سنوية تبلغ 6,000 درهم   2.2
إماراتي )ستة آالف درهم( وفقاً للقرار الوزاري رقم )31/2( لسنة 2007 )انظر المراجع(.

يرجى الرجوع إلى إرشادات خدمات الطلبة لإلطالع على متطلبات دفع الرسوم الدراسية   2.3
ألبناء العاملين في الهيئات المدرسية. )انظر المراجع(.

يمكن دفع مبالغ الرسوم الدراسية على أقساط أو بالكامل اعتباراً من بداية العام الدراسي   2.4
، ويجب أن تدفع بالكامل في نهاية الفصل الدراسي األول من الفصول الدراسية الثالثة.

لن يتم اعتبار حاالت الطلبة الحاصلين على موافقة للمساعدة في دفع الرسوم الدراسية من   2.5
الجهات الخيرية تخلفاً عن السداد.

3. إخطارات بالموعد النهائي الستحقاق الدفع:

عن  يقل  ال  ما  بإرسال  المدرس  مديرو  سيقوم   ، الدفع  الستحقاق  النهائي  الموعد  تاريخ  قبل 
إخطارين بالدفع إلى أولياء أمور الطلبة الذين لم يكملوا دفع الرسوم.
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4. عدم دفع الرسوم الدراسية:

غير  الطلبة  جميع  بأسماء  قائمة  برفع  المدرسة  في  التسجيل  عن  المسؤول  الموظف  يقوم 
المواطنين الذين لم يلتزموا بدفع الرسوم الدراسية بالكامل في الفصل الدراسي الثاني. وعليه 
 )eSIS( يقوم مدير المدرسة بإخطار ولي أمر الطالب عن طريق نظام معلومات الطالب اإللكتروني
بأنه سيتم فصل الطالب من المدرسة في نهاية العام الدراسي وفقاً لسياسة قبول وتسجيل 

الطلبة غير المواطنين.

5. الرسوم الدراسية المتأخرة:

إذا تم دفع الرسوم الدراسية كاملة بعد موعد االستحقاق وقبل نهاية السنة الدراسية الحالية، 
الطلبة  لهؤالء  أولوية  إعطاء  يتم  لن  أنه  إال  أخرى،  مرة  االلتحاق  طلب  بتقديم  السماح  سيتم 
وبنفس  الجديدة  االلتحاق  كطلبات  الحاالت  هذه  معاملة  وسيتم  الحالية،  بمدرستهم  لاللتحاق 

النظام السنوي المتبع في المجلس من حيث أولوية الترتيب.

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة خدمات الطلبة التابعة لقطاع العمليات المدرسية::
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
لطلب 	  المطلوبة  والوثائق  الدفع  ومواعيد  الدراسية  الرسوم  حول  سنوية  ارشادات  إصدار 

المساعدة في الرسوم الدراسية والمواعيد وأولوية الترتيب لطلبات االلتحاق.
إرسال تذكير للمدارس بالمواعيد الخاصة الستالم الطلبات المتعلقة بالمساعدة في الرسوم 	 

الدراسية.
مراجعة طلبات المساعدة في الرسوم الدراسية وإصدار خطاب القبول أو الرفض.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ رئيس مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
تنفيذ هذه السياسة والعمليات واإلجراءات ذات الصلة التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم. 	 
إعالم المجتمع المدرسي،  بما في ذلك العاملين وأولياء األمور بتواريخ استحقاق دفع الرسوم 	 

المدرسية الذي يتم االعالن عنها سنوياً من قبل مجلس أبوظبي للتعليم.
التأكد من أن الطلبة غير المواطنين وأولياء أمورهم على علم  دائم بإجراءات المساعدة في 	 

دفع الرسوم الدراسية و المواعيد النهائية للتقديم لهذه المساعدة.
الدراسية 	  للرسوم  المواطنين  غير  الطلبة  بدفع  الخاصة  المعلومات  إدخال  يتم  أنه  من  التأكد 

وكذلك المعلومات الخاصة بالمساعدات في دفع الرسوم الدراسية على نظام معلومات الطالب 
اإللكتروني )eSIS( في مدرستهم بدقة وفي الوقت المحدد.

إرسال ما ال يقل عن إخطارين بالدفع إلى أولياء أمور الطلبة الذين لم يكملوا دفع الرسوم.	 
إخطار ولي أمر الطالب بفصل الطالب من المدرسة وذلك لعدم إتمام دفع الرسوم الدراسية 	 

في الوعد المحدد.
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مسؤوليات الموظف المختص بالتسجيل في المدرسة:
إصدار خطابات إلخطار أولياء أمور الطلبة غير المواطنين لدفع الرسوم الدراسية المطلوبة حسب 	 

اإلجراءات.
اإللكتروني 	  الطالب  معلومات  نظام  على  الدراسية  بالرسوم  المتعلقة  البيانات  جميع  إدخال 

)eSIS( كما هو مطلوب. 
الدراسية 	  الرسوم  دفع  إتمام  في  يخفقوا  قد  الذين  بالطلبة  دراية  المدرسة على  مدير  إبقاء 

بالشكل المطلوب. 
رفع قائمة تضم الطلبة الذين لم يتموا دفع الرسوم الدراسية إلى مدير المدرسة في الفصل 	 

الدراسي الثاني.

مسؤوليات االختصاصيين االجتماعيين:
بالمعايير 	  الدراسية  المساعدة  طلب  تقديم  في  يرغبون  الذين  المواطنين  غير  الطلبة  توجيه 

المحددة والوثائق المطلوبة وعملية تقديم الطلب.
تقديم  طلبات المساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين على نظام معلومات 	 

الطالب اإللكتروني )eSIS( في المدرسة وفقاً التاريخ المعلن. 
العمل مع مدير الدرسة والموظف المختص بالتسجيل في المدرسة إلبالغ أولياء أمور الطلبة 	 

عن قرارات المساعدة في الرسوم الدراسية الصادرة من المجلس. 
مسؤوليات أولياء االمور:	 
دفع الرسوم الدراسية كاملة في موعد ال يتجاوز الموعد النهائي والذي تحدد بنهاية الفصل 	 

األول من الفصول الدراسية الثالثة.
تقديم جميع الوثائق الالزمة للتسجيل في المدارس والتي أقرها مجلس أبوظبي للتعليم.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة خدمات 

الطلبة.

المراجع:

في 	  الوافدين  أبناء  من  الدراسية  الرسوم  تحصيل  بشأن   2007 في   )2/31( رقم  وزاري  قرار 
المدارس الحكومية.

قرار إداري رقم )63( لسنة 2012 بشأن الرسوم الدراسية من الطلبة الوافدين في المدارس 	 
الحكومية الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.

المدارس 	  في  الوافدين  الطلبة  من  الدراسية  الرسوم  بشأن   2012 لسنة   )14( رقم  تعميم 
الحكومية الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.

سياسة )8310( قبول و تسجيل الطلبة غير المواطنين.	 
التقويم المدرسي لمجلس أبوظبي للتعليم.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: ديسمبر 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )9110( مشاركة أولياء األمور

الهدف:

تؤكد هذه السياسة على أهمية مشاركة أولياء األمور في تعلم أبنائهم الطلبة، إضافة إلى وضع إطار 
شامل للعالقة بين أولياء األمور والمدرسة على مستوى المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

يلعب أولياء األمور دورًا أساسيًا في تعلم أبنائهم الطلبة، ولذلك يجب أن يتعاون العاملون بالمدارس   .1
مع أولياء األمور بما يضمن توسيع مشاركتهم في العملية التعليمية وبما يعود في النهاية بالنفع 

والفائدة على الطلبة.

واجبات المدرسة ومسؤولياتها:  .2

العملية  في  األمور  أولياء  مشاركة  لتنظيم  سياسة  بوضع  المدارس  جميع  تقوم  أن  يجب   2.1
بهذه  األمور  وأولياء  بها  العاملين  بإخطار جميع  المدارس  قيام  للطلبة، مع ضرورة  التعليمية 
السياسة مع بداية كل عام دارسي، وفيما يأتي الحد األدنى من األسس والقواعد التي 

يجب أن تتضمنها كل سياسة:

المدرسة 	  المقرر أن تجريها  التي من  بيان عدد ومحتوى وطبيعة االتصاالت والمراسالت 
مع أولياء األمور في إطار حرصها على التواصل المنتظم معهم وذلك من خالل استخدام 
أساليب ووسائل االتصال المتنوعة، ومن بينها النشرات الدورية التي تصدرها المدرسة، 
والخطابات،  اإللكتروني،  البريد  ورسائل  القصيرة،  النصية  والرسائل  الهاتفية،  واالتصاالت 

والبوابات اإللكترونية، واللقاءات المباشرة.
بيان أساليب التواصل مع أولياء األمور بشأن نتائج وأداء وإنجازات أبنائهم الطلبة، وبيان عدد 	 

مرات التواصل المتوقع بين المدرسة وأولياء األمور باإلضافة إلى آلية ونظام تقييم الطلبة.
جدولة االجتماعات التي تنظمها المدرسة والمقرر دعوة جميع أولياء أمور الطلبة لحضورها، 	 

مع ضرورة قيام المدرسة بعقد لقاء رسمي واحد على األقل مع أولياء األمور خالل كل 
فصل من الفصول الدراسية الثالثة وتشجيع أولياء األمور على الحضور.

بيان الفرص المتاحة أمام أولياء األمور لزيارة المدرسة ولقاء مدير المدرسة ورؤساء الهيئات 	 
التدريسية والمعلمين المعنيين بتعليم أبنائهم.

بيان الفرص المتاحة أمام أولياء األمور للمشاركة في المجتمع المدرسي من خالل إنشاء 	 
مجالس اآلباء واألمهات.

الدراسي  البرنامج  تفاصيل  يتناول  بدليل  األمور  أولياء  بتزويد  أيضًا  المدارس  تقوم  أن  يجب   2.2
وجميع السياسات ذات الصلة التي من شأنها التأثير على الطلبة أو أولياء األمور.

باإلضافة إلى االتصاالت الرسمية التي تجريها المدرسة مع أولياء أمور جميع طلبة المدرسة،   2.3
يمكن للمعلمين أيضًا االتصال بأولياء أمور الطلبة على حدة بغرض مناقشة أية مسائل دراسية 

أو سلوكية متعلقة بالطالب.
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3. دور أولياء األمور:

التعليمية  العملية  في  والفعالة  النشطة  المشاركة  إلى  مدعوون  األمور  أولياء  جميع  إن   3.1
ألبنائهم وفقًا لسياسات المدارس. ويجب تشجيع جميع أولياء األمور على متابعة أداء أبنائهم 
الطلبة من خالل الحرص على حضور االجتماعات الدورية مع مديري المدارس ورؤساء الهيئات 
التدريسية والمعلمين، كما أن أولياء األمور مدعوون أيضًا إلى المشاركة في األنشطة التي 
تنظمها المدارس األخرى من خالل الزيارات المدرسية والمشاركة التطوعية في الفعاليات 

التي تقيمها المدارس إضافة إلى المشاركة في مجالس اآلباء واألمهات.

إن جميع أولياء األمور أيضًا مدعوون إلى دعم جهود المعلمين الذين يقومون بالتدريس ألبنائهم   3.2
الطلبة، على أن يكون ذلك وفقًا لسياسات المدرسة، ومن أمثلة مشاركة أولياء األمور في 

تعلم أبنائهم، على سبيل المثال ال الحصر، مايلي:

الحرص على حضور أبنائهم إلى المدرسة يوميًّا في الوقت المحدد.	 
التأكد من أداء أبنائهم الطلبة لواجباتهم المنزلية.	 
االستفسار دائمًا من األبناء عن سير يومهم المدرسي.	 
متابعة التغييرات التي تحدث في المدرسة باستمرار.	 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة اإلدارة المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:

إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 

مسؤوليات مديري المدارس:
إبالغ جميع الموظفين بالمدرسة وجميع األسر بسياسة مدارسهم المتعلقة بمشاركة أولياء 	 

األمور في بداية كل عام دراسي.
التأكد من حصول كل ولي أمر على دليل إرشادات يتضمن تفاصيل البرنامج التعليمي للمدرسة 	 

وجميع السياسات ذات الصلة التي قد يكون لها تأثير على الطلبة وأسرهم.
اتخاذ اإلجراءات وتنظيم األنشطة التي تشجع على توسيع مشاركة أولياء األمور في تعليم 	 

أبنائهم والحياة المدرسية.

مسؤوليات المعلمين:
دراسية	  لمناقشة مشكالت  الحاجة  تقتضي  عندما  حدةٍ  على  كلٍّ  األمور  أولياء  مع   التواصل 

أو سلوكية تظهر داخل الصف الدراسي.
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة اإلدارة 

المدرسية.

المراجع:

سياسة )7220( تقارير إنجازات الطلبة.	 
سياسة )8110( قبول وتسجيل الطلبة.	 
سياسة )8120( حضور وغياب الطلبة.	 
سياسة )8210( إدارة سلوك الطلبة.	 
سياسة )9120( مجالس اآلباء بالمدارس والمكاتب التعليمية.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2010	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )9120( مجالس اآلباء بالمدارس والمكاتب التعليمية

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم األمور المتعلقة بتشكيل وعمل مجالس اآلباء بالمدارس من أجل 
تهدف  وكذلك  الحاجة،  حسب  المدارس  لمديري  المشورة  وتقديم  المدرسية  لألنشطة  التخطيط 
إلى تنظيم األمور المتعلقة بتشكيل وعمل مجالس اآلباء على مستوى المكاتب التعليمية التابعة 
لمجلس أبوظبي للتعليم من أجل تقديم المشورة الالزمة لمديري المكاتب التعليمية حسب الحاجة.

بيان السياسة:

1. المقدمة:

تلك  تقوم  أبوظبي، وسوف  بإمارة  التعليمية  المنظومة  حيوياً في  دوراً  اآلباء  تلعب مجالس   1.1
التوصيات واالقتراحات ومناقشة  المجالس بعد تشكيلها بدور استشاري يتمثل في تقديم 
خالله  من  األمور  ألولياء  يمكن  ملتقى  تمثل  وهي  التعليم،  بتطوير  المتعلقة  المسائل 
المساهمة في تعزيز إنجازات الطلبة، على أن تركز المجالس على االهتمام باألمور التي 

تصب في صالح المدارس والطلبة في المقام األول.

يحق ألي ولي أمر )سواء كان والد طالب أو والدته أو الوصي عليه( الحصول على عضوية   1.2
مجلس األباء بغض النظر عن نوع طلبة المدرسة.

آباء وفقاً لهذه السياسة في  التابعة للمجلس تشكيل مجالس  يجب على كافة المدارس   1.3
غضون شهر واحد من كل عام دراسي. ويتم تشكيل مجالس آباء على مستوى المكاتب 
التعليمية التابعة للمجلس في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وفقاً لهذه السياسة، 
على أن تعقد أولى اجتماعاتها في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي األول من كل عام 

دراسي.

2. مجالس اآلباء بالمدارس:

دور ومهام مجالس اآلباء بالمدارس   2.1

إدارت  إلى  واالقتراحات  التوصيات  برفع  تقوم  استشارية  جهات  اآلباء  مجالس  تعتبر   2.1.1
المدارس فيما يخص أي أمور يعتبرها مجلس اآلباء ذات أولوية مثل اآلتي:

التواصل بين المدرسة وأولياء األمور.	 
السياسات واإلرشادات.	 
مشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية.	 
خطط تطوير المدرسة.	 

يكون لمجالس اآلباء المهام اآلتية باإلضافة لمسئولياتها االستشارية:  2.1.2

التي يبحثها مجلس 	  الموضوعات واألمور  أولياء األمور اآلخرين بشأن  التشاور مع 
اآلباء.

المساعدة في وضع الخطط الالزمة لألنشطة والفعاليات المدرسية وفقاً لما تطلبه 	 
إدارة المدرسة.

التركيز على تحسين مستوى التعليم.	 
اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المجتمع المدرسي.	 
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يمكن أن ينخرط أولياء أمور من خارج مجالس اآلباء بالمدارس في أنشطة تلك المجالس   2.1.3
حسبما تتطلب الحاجة. ال يحق لمجالس اآلباء بالمدارس تقديم توصيات أو مقترحات 

بشأن األمور التالية:

الموضوعات المتعلقة بشؤون العاملين	 
أمن الممتلكات والمنشآت	 
المسائل التجارية	 
المفاوضات أو شؤون التقاضي المتعلقة بمجلس أبوظبي للتعليم	 
المسائل التي تخص طالباً بعينه	 

عضوية مجالس اآلباء بالمدارس  2.2

أقصى، ويشارك  )12( عضواً كحد  اثني عشر  بالمدارس من  اآلباء  تتشكل مجالس   2.2.1
مدير المدرسة، أو من ينوب عنه، بحكم منصبه. يجب أن يكون على األقل ثالثة أرباع 

أعضاء المجلس من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اعتباراً  واحد  عام  منها  كل  مدة  لفترات  بالمدارس  اآلباء  مجالس  أعضاء  انتخاب  يتم   2.2.2
بالمدرسة  مسجلين  أبناء  األمور  ألولياء  يكون  أن  ويجب  الدراسي،  العام  بداية  من 
حتى يمكنهم الحصول على عضوية مجلس اآلباء. يحق ألولياء األمور التصريح ألقارب 
آخرين بالمشاركة في مجلس اآلباء مكانهم. يجوز ألولياء األمور المشاركة في عضوية 

مجلس اآلباء لعدة فترات متتالية طالما أن لديهم أبناء مسجلين بالمدرسة.

قيادة مجالس اآلباء بالمدارس  2.3

يتولى ولي األمر الذي - ينتخبه باقي أعضاء مجلس اآلباء - قيادة اجتماعات المجلس.  

اجتماعات مجالس اآلباء بالمدارس  2.4

ينعقد مجلس اآلباء لمرة واحدة على األقل شهرياً على مدار العام الدراسي، على   2.4.1
أن يكون باب المشاركة في اجتماع واحد على األقل بكل فصل دراسي مفتوحاً أمام 

مشاركة كافة أولياء أمور طلبة المدرسة.

يكون النصاب القانوني النعقاد مجلس اآلباء هو حضور أغلبية األعضاء الحاليين على أن   2.4.2
يكون من بينهم العضو المشارك بحكم منصبه )مدير المدرسة أو من ينوبه(. وال يجوز 

انعقاد مجلس اآلباء ما لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب.

3. مجالس اآلباء االقليمي:

دور ومهام مجالس اآلباء اإلقليمية  3.1

تعتبر مجالس اآلباء اإلقليمية جهات استشارية تقوم برفع التوصيات واالقتراحات إلى   3.1.1
أولوية مثلما  التعليمي فيما يخص أي أمور يعتبرها مجلس اآلباء ذات  مدير المكتب 

يلي:

التواصل الفعال.	 
السياسات واإلرشادات.	 
مشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية.	 
زيادة كفاءة المدرسة.	 

يكون لمجالس اآلباء اإلقليمية ما يلي باإلضافة لمسئولياتها االستشارية:  3.1.2

التشاور مع أولياء األمور بشأن األمور التي يبحثها المجلس.	 
التركيز على تحسين مستوى التعليم.	 
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تحقيق مايصب في مصلحة المجتمع المدرسي.	 

ال يجوز لمجالس اآلباء اإلقليمية تقديم توصيات أو مقترحات بشأن األمور التالية:  3.1.3
المسائل الشخصية.	 
أمن الممتلكات والعقارات.	 
المسائل التجارية.	 
المفاوضات أو شؤون التقاضي المتعلقة بمجلس أبوظبي للتعليم.	 
المسائل التي تخص طالباً بعينه.	 

عضوية مجالس اآلباء اإلقليمية  3.2

ويتكون  عاماً،  تمثيالً  المعنية  المنطقة  اإلقليمي  اآلباء  يمثل أعضاء مجلس  أن  يجب   3.2.1
أرباع  ثالث  األقل  ويكون على  )12( عضواً.  اثني عشر  إلى  يصل  مما  اآلباء  مجلس 

أعضاء المجلس من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتم انتخاب أعضاء مجالس اآلباء لفترات مدة كل منها عام واحد اعتباراً من بداية العام   3.2.2
بالمدارس  أبناء مسجلين  اإلقليمي  اآلباء  مجلس  يكون ألعضاء  أن  يجب  الدراسي. 
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم وقيامهم بدور قيادي داخل مجالس اآلباء بالمدارس 

حتى يمكنهم الحصول على عضوية مجلس اآلباء اإلقليمي.

رؤساء مجالس اآلباء اإلقليمية  3.3

يترأس مجلس اآلباء اإلقليمي مدير المكتب التعليمي أو من ينوب عنه.  

اجتماعات مجالس اآلباء اإلقليمية  3.4

تنعقد مجالس اآلباء اإلقليمية لمرة واحدة على األقل بكل فصل دراسي أو ثالث مرات   3.4.1
على األقل سنوياً. 

األعضاء  أغلبية  حضور  هو  اإلقليمية  اآلباء  مجالس  النعقاد  القانوني  النصاب  يكون   3.4.2
الحاليين. وال يمكن انعقاد مجلس اآلباء ما لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب.

التدقيق األمني:  .4

إن اآلباء الذين يرغبون بالمشاركة في مجالس اآلباء المدرسية ومجالس اآلباء االقليمية سيخضعون 
للتدقيق األمني لضمان سالمة ورفاهية الطلبة والموظفين. ويجب تقديم طلبات التدقيقات األمنية 
لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أوبوظبي للتعليم: إدارة شؤون األفراد من قبل مدير المدرسة، 

وقد تستغرق إجراءات التدقيقات األمنية أسبوعين أو أكثر.

5. إلغاء العضوية:

يتم إنهاء عضوية اآلباء المدرسية أو االقليمية على الفور في الحاالت التالية:  5.1
صدور حكم قضائي بسبب ممارسة العضو لنشاط غير مشروع.	 
بتصويت 	  )الثلثين(  الغالبية  الذي تحدده  النحو  متتالية على  اجتماعات  ثالثة  عدم حضور 

أعضاء المجلس. 
عدم التحاق الطالب بالمدرسة )ترك المدرسة أو التخرج من المدرسة(.	 

يجب على رئيس مجلس اآلباء تقديم طلب إشعار كتابي إلنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس   5.2
وبمجرد  المدرسة،  تتبعه  الذي  اإلقليمي  المكتب  لمدير  المناسبة  واألدلة  بالوثائق  مدعماً 

الحصول على الموافقة تتم إنهاء العضوية. 
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات إدارة اإلدارة المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
دعم مجالس اآلباء على مستوى المكاتب التعليمية والتشجيع على تشكيلها.	 
تشجيع أولياء األمور على االنخراط في أنشطة المجتمع المدرسي.	 
دراسة كافة التوصيات والمقترحات التي تقدمها مجالس اآلباء واإلبالغ بأي إجراءات يتم اتخاذها 	 

استجابة لتلك التوصيات أو المقترحات.

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إجراء التدقيقات األمنية  ألعضاء مجلس اآلباء المقدمة من قبل مديري المدارس.	 

مسؤوليات رؤساء مجالس اآلباء اإلقليمية:
عقد اجتماعات مجالس اآلباء.	 
االحتفاظ بقائمة دقيقة تضم أسماء أعضاء المجلس المعينين.	 
إعداد أجندة أهداف االجتماعات.	 
ترؤس االجتماعات.	 
التأكد من إعداد محاضر االجتماعات واالحتفاظ بها.	 

مسؤوليات أعضاء مجالس اآلباء اإلقليمية:
تقديم المشورة الالزمة إلى مدير المكتب التعليمي بشأن األمور ذات األولوية كما ورد ذكره 	 

أعاله.
التركيز على االهتمام بصالح المدارس والطلبة في المقام األول.	 
حضور اجتماعات المجلس.	 
العمل كحلقة وصل بين كل من مجلس اآلباء والمجتمع المحلي.	 
تشجيع أولياء األمور وغيرهم من أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة المجتمع المدرسي.	 

مسؤوليات مديري المدارس:
المشاركة في اجتماعات مجلس اآلباء بالمدارس بصفتهم أعضاء بحكم منصبهم أو إنابة من 	 

يلزم للقيام بذلك.
إخطار أولياء األمور بتاريخ وتوقيت عقد االجتماع الذي يتم من خالله انتخاب أعضاء مجلس اآلباء.	 
دراسة التوصيات واالقتراحات التي يرفعها مجلس اآلباء بالمدرسة بشأن األمور التي يراها ذات 	 

أولوية، وإبالغ المجلس باإلجراءات التي تم اتخاذها استجابة لتلك التوصيات والمقترحات.
تقديم طلبات التدقيق األمني ألعضاء مجلس اآلباء إلى إدارة شؤون األفراد في مجلس أبوظبي 	 

للتعليم.

مسؤوليات أعضاء مجالس اآلباء بالمدارس:
انتخاب أحد أولياء األمور ليكون قائداً ألولياء األمور ورئيساً لمجلس اآلباء.	 
تقديم المشورة الالزمة إلى مدير المدرسة بشأن األمور ذات األولوية كما ورد ذكره أعاله.	 
التركيز على االهتمام بما يصب في صالح المدارس والطلبة في المقام األول.	 
حضور اجتماعات المجلس.	 
العمل كحلقة وصل بين كل من مجلس اآلباء والمجتمع المحلي.	 
تشجيع أولياء األمور وغيرهم من أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة المجتمع المدرسي.	 
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للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة اإلدارة 

المدرسية. 

المراجع:

قرار وزاري رقم )209( لسنة 2013 بشأن الئحة مجالس أولياء األمور.	 
الدليل اإلرشادي ألولياء األمور في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم: مجالس اآلباء 	 

بالمدارس.
الدليل اإلرشادي لمديري المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم: مجالس اآلباء بالمدارس.	 
نموذج طلب التدقيق األمني.	 
سياسة )9110( مشاركة أولياء األمور.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2012	 
تاريخ التعديل: يوليو 2013  	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )9210( التعامل مع وسائل اإلعالم والتصوير

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لتصوير الطلبة وجميع الهيئات العاملة 
في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، وكذلك وضع األسس الالزمة للتعامل بين موظفي 

المجلس والمدارس ووسائل اإلعالم.

بيان السياسة:

التعامل مع وسائل اإلعالم الخارجية:  .1

يلتزم مجلس أبوظبي للتعليم بتزويد الطلبة بالعلم والثقافة وضمان أمن وسالمة وخصوصية   .1.1
الطلبة والموظفين وأولياء األمور

والحفاظ على  اإلعالم  مع وسائل  المثمر  التعامل  يضمن  إطار  وضع  المجلس على  يحرص   .1.2
عالقات ايجابية مع تلك الوسائل. 

بغية تحقيق التوازن بين مسؤوليات المدرسة والحاجة إلى توفير المعلومات لوسائل اإلعالم   .1.3
فإنه يتعين مخاطبة إدارة االتصال اإلستراتيجي واإلعالم والتنسيق معها بخصوص الرد على 
 أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالمجلس أو أية مدرسة من المدارس أو الطلبة أو الموظفين

أو برامج ومبادرات المجلس. 

وتبعاً للسياسة رقم )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي فإنه يتعين على أي موظف   .1.4
إحالة أي اتصال يرد إليه من وسائل اإلعالم إلى إدارة االتصال االستراتيجي واإلعالم بالمجلس 
لتقديم الردود المناسبة. وإضافة إلى ذلك فإنه يحظر على أي موظف من موظفي المجلس 
أو من يمثله تقديم أي تصريحات عامة لوسائل اإلعالم )وتشمل اإلذاعة والتلفزيون والصحف 
والكتب وغيرها من الوسائل التي تصل إلى المجتمع بصفة عامة( دون الحصول على إذن 

مسبق من إدارة االتصال االستراتيجي واإلعالم بالمجلس من خالل مدير المدرسة. 

وسوف تقوم إدارة االتصال االستراتيجي واإلعالم بتدريب مديري المدارس بغية تعزيز مفهوم   .1.5
التعامل مع وسائل اإلعالم  

في إطار هذه السياسة فإنه يجب على مسؤولي المجلس والمدارس والموظفين التعاون   .1.6
مع وسائل اإلعالم مع الحرص على عدم تعارض التغطية اإلعالمية مع بنود هذه السياسة 

والعملية التعليمية. 

نموذج الموافقة على الظهور في وسائل اإلعالم والتصوير للطلبة وموظفي المدرسة:  .2

السماح  ويتم  المجلس،  بها  يلتزم  التي  األمور  أهم  من  والموظفين  الطلبة  خصوصية  تعد   .2.1
للطالب بالتصوير أو الظهور في وسائل اإلعالم أو إجراء مقابلة تلفزيونية شريطة أن يحضر 
موافقة خطية من ولي أمره، أما الطالب الذي لم يحصل على موافقة من ولي أمره فال يمكن 
أن يشارك بأية أنشطة متصلة بوسائل اإلعالم أو اإلفصاح عن اسمه أو صورته لوسائل اإلعالم 

أو أي طرف آخر خارج المدرسة. 

وال يمكن نشر صورة أي طالب من طلبة المدارس التابعة للمجلس أو الموظفين عبر اإلنترنت   .2.2
أو استخدامها في أي أنشطة أو مواد تتصل بوسائل اإلعالم دون الحصول على إذن مكتوب 
من ولي أمر الطالب أو من الموظف.  وتكون  جميع المدارس التابعة للمجلس مسؤولة عن 
الطلبة  لجميع  والتصوير  اإلعالم  وسائل  في  الظهور  على  الموافقة  نموذج  من  نسخ  توزيع 

والموظفين في بداية كل عام دراسي. 
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التسجيل الصوتي والمرئي والتصوير الفوتوغرافي للتطوير المهني:  .3

المعني  3.1 يلزم استشارة مدير المدرسة والحصول على موافقة خطية من موظف المدرسة 
قبل البدء في تنفيذ أي عملية تسجيل صوتي أو مرئي أو تصوير فوتوغرافي للموظفين بغرض 
تدعيم برامج وأنشطة التطوير المهني للمجلس أو المختصين بتنفيذ برامج وأنشطة التطوير 

المهني المعتمدين من قبل المجلس.

3.2. ال تستخدم مواد التصوير أو التسجيل المعد لتدعيم برامج وأنشطة التطوير المهني ألغراض 
تقييم المعلمين، وإنما يسمح باستخدام هذه المواد لتزويد المعلمين بالتغذية الراجعة حول 
ممارساتهم التدريسية. ال يمكن معاقبة المعلم أو منعه من االنضمام لبرامج وأنشطة التطوير 

المهني في حال عدم موافقته على التصوير أو التسجيل.

3.3. ال يصرح باستخدام مثل هذه التسجيالت ألغراض أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة 
التسجيالت  جميع  وتعتبر  معهم.  التسجيل  او  تصويرهم  تم  الذين  المعنيين  المعلمين  من 
والصور التي أخذت لتدعيم برامج وأنشطة التطوير المهني حقوقاً محفوظة لمجلس أبوظبي 
للتعليم وال يمكن استخدامها ألغراض تجارية أو ترويجية من قبل اآلخرين دون الحصول على 

موافقة صريحة من المجلس.

لمزيد من المعلومات حول برامج وأنشطة التطوير المهني، يرجى الرجوع إلى سياسة رقم )6401( 
التطوير المهني. 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:  

مسؤوليات إدارة االتصال االستراتيجي واإلعالم بمجلس أبوظبي للتعليم:
الالزم 	  بالتدريب  المدارس  مديري  وتزويد  فعاالً،  تنفيذاً  تنفيذها  ومتابعة  السياسة  هذه  إدارة 

والمتعلق بكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.
التشاور مع مديري المدارس قبل إرسال موظفين من المجلس إلى المدارس للقيام بعمليات 	 

التسجيل أو التصوير أو إجراء مقابالت مع الطلبة والهيئات العاملة بالمدرسة.
التشاور مع مديري المدارس قبل إرسال وسائل إعالم خارجية إلى المدارس. 	 
تزويد المدارس بنماذج للموافقات الخطية لتعميمها على الموظفين وأولياء أمور الطلبة.	 

مسؤوليات إدارة التنمية المهنية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إبالغ جميع مقدمي برامج التطوير المهني المعتمدين من قبل المجلس بهذه السياسة.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
توجيه جميع ممثلي وسائل اإلعالم التي تقوم بالتواصل معهم إلى ضرورة التواصل مع إدارة 	 

االتصال االستراتيجي واإلعالم أوالً.

مسؤوليات مديري المدارس:
توجيه ممثلي وسائل اإلعالم التي تقوم بالتواصل معهم إلى ضرورة التواصل مع إدارة االتصال 	 

االستراتيجي واإلعالم أوالً.
التنسيق مع إدارة االتصال اإلستراتيجي واإلعالم فيما يتعلق بأي تسجيل أو تصوير.	 
أولياء األمور والموظفين وحفظها في السجالت وذلك في 	  جمع نماذج الموافقة الصادرة عن 

بداية كل عام دراسي.
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التأكد من توقيع ولي األمر على نموذج الموافقة قبل البدء بالتسجيل أو التصوير مع وسائل 	 
اإلعالم الخارجية او نشر صورهم على االنترنت أو ضمن المواد اإلعالمية.

التأكد من توقيع موظفي المدرسة على نموذج الموافقة قبل البدء بالتسجيل أو التصوير مع 	 
على  صورهم  نشر  وقبل  المهني  التطوير  وأنشطة  برامج  لتدعيم  الخارجية  اإلعالم  وسائل 

االنترنت أو ضمن المواد اإلعالمية
ضمان عدم معاقبة المعلمين أو منعهم من المشاركة ببرامج وأنشطة التطوير المهني في حال 	 

عدم موافقتهم على التصوير أو التسجيل.

مسؤوليات الهيئات العاملة بالمدرسة:
الموافقة على/أو رفض منح موافقة خطية للتسجيل أو التصوير في بداية كل عام دراسي.	 
توجيه ممثلي وسائل اإلعالم  التي تقوم بالتواصل معهم إلى ضرورة التواصل مع إدارة االتصال 	 

االستراتيجي واإلعالم أوالً.
إدارة االتصال  	  الحصول على موافقة  إال بعد  الخارجية  باالتصال بوسائل اإلعالم  المبادرة  عدم 

االستراتيجي واإلعالم.

مسؤوليات أولياء األمور:
الموافقة على/رفض منح موافقة خطية للتسجيل أو التصوير أو إجراء مقابلة في بداية كل عام 	 

دراسي.

مسؤوليات وسائل اإلعالم:
الحصول على موافقة من إدارة االتصال  االستراتيجي واإلعالم قبل التشاور مع مديري المدارس 	 

وذلك قبل التسجيل أو التصوير أو إجراء مقابالت في المدارس.

مسؤوليات المختصين بتنفيذ برامج وأنشطة التطوير المهني:
التشاور مع مديري المداس قبل التسجيل أو تصوير موظفي المدرسة.	 
الحصول على نموذج الموافقة الخطية من موظفي المدرسة قبل التسجيل أو التصوير.	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
واإلعالم  االستراتيجي  االتصال  إدارة  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن  المعلومات 

بمجلس أبوظبي للتعليم. 

المراجع:

نموذج الموافقة على الظهور في وسائل اإلعالم والتصوير للطلبة.	 
نموذج الموافقة على الظهور في وسائل اإلعالم والتصوير للهيئات العاملة بالمدارس.	 
سياسة )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي.	 
سياسة )6410( التنمية المهنية.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: ديسمبر 2012	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )9310( زوار المدرسة والمتطوعين

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى وضع الشروط والمتطلبات لزوار المدرسة وأولياء األمور المتطوعين حفاظاً 
على سالمة طلبة وموظفي المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم. 

بيان السياسة:

يشجع مجلس أبوظبي للتعليم المدارس على دعوة الزوار والمتطوعين بما في ذلك أولياء أمور   .1
الطلبة للمساعدة والمساهمة في العملية التعليمية. 

تعريفات:  .2

يعرف الزائرون )بما في ذلك أولياء األمور( على أنهم األشخاص البالغين الذين يدخلون الى   2.1
حضور  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  اآلتية  األهداف  أحد  لتحقيق  مؤقتة  بصورة  المدرسة 
االجتماعات، حضور الفعاليات المدرسية، المالحظة والمراقبة، استالم الطلبة من المدرسة 

مبكراً، توفير أحد الخدمات/الصيانة... الخ.

يعرف المتطوعون على أنهم أولياء أمور الطلبة أو أقاربهم الذين يتطوعون لمساعدة أعضاء   2.2
الهيئات التعليمية أو اإلدارية أو موظفي المدرسة في األنشطة الصفية أو الفعاليات والبرامج 

المدرسية وذلك دون مقابل ألدائهم هذا العمل وذلك خالل فترة من الزمن.

القيود المتعلقة بزوار المدرسة وأولياء األمور المتطوعين:  .3

يجب على جميع المدارس االحتفاظ بسجل للزوار والمتطوعين مع الطلب من جميع الزوار   3.1
والمتطوعين تسجيل الدخول لدى وصولهم إلى المدرسة وتسجيل خروجهم عند المغادرة. 

وسوف يتسلم الزائر أو المتطوع بطاقة هوية “زائر” والتي يجب أن تكون مبرزة بشكل واضح   3.2
طوال فترة تواجده في أيِّ مكانٍ ضمن الحرم المدرسي باستثناء مبنى اإلدارة.

يجب على الزوار والمتطوعين عدم دخول الصفوف الدراسية إال بدعوة من المعلمين أو أن   3.3
يكونوا برفقة أحد موظفي المدرسة.

يجب أن يحظى مضمون المقابلة أو المناقشات بين المتطوعين أو الزوار من جهة وبين الطلبة   3.4
من جهة أخرى على موافقة مسبقة من مدير المدرسة قبل الزيارة المزمعة على اال تحتوي 

على موضوعات مثيرة للجدل أو غير مناسبة.

يجب على مدير المدرسة إبالغ أولياء األمور بمشاركة المتطوعين باألنشطة الصفية والفعاليات   3.5
المدرسية والرحالت الميدانية من خالل قنوات االتصال المناسبة مثل التعميمات واجتماعات 

أولياء األمور أو من خالل الموقع اإللكتروني للمدرسة.

ال يسمح للزوار والمتطوعين الذين ال يمتون بصلة قرابة إلى الطلبة أو من لم يتم دعوتهم   3.6
من قبل المدرسة أو موظفي مجلس أبوظبي للتعليم بالدخول الى الحرم المدرسي. وتمنح 
الصالحية لمديري المدارس بمنع أو السماح للزوار والمتطوعين بدخول المدرسة وبناءً على 

أُسس مقبولة. 

كما ال يسمح انفراد الزوار أو المتطوعين بالطلبة وذلك حماية للزوار/المتطوعين والطلبة في   3.7
حال حدوث أي ضرر أو وقوع حادث. كما يجب على موظفي المدرسة التأكد من أن التواصل 

بين الزوار والطلبة الئق وال يشكل انتهاكاً للمضمون المتفق عليه سابقاً.
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المتطوعون في الرحالت المدرسية:  .4

كما هو وارد في سياسة 4320 الرحالت المدرسية فإنه يمكن للمتطوعين مساعدة موظفي المدرسة 
في الرحالت المدرسية وذلك بموافقة مدير المدرسة. يجب أال تسند إلى أولياء األمور المتطوعين 
المتطوعين والطلبة في حال  أولياء األمور  الطلبة لوحدهم، وذلك حماية لكل من  تحمُّل مسؤولية 
حدوث أي ضرر أو وقوع حادث. يرجى اإلطالع على سياسة الرحالت المدرسية للحصول على المزيد 

من المعلومات. 

إجراءات التحقق األمني للمتطوعين:  .5

يخضع المتطوعون في الصفوف الدراسية للتحقق األمني لضمان سالمة وأمن الطلبة والموظفين، 
حيث يقوم مدير المدرسة بالتقدُّم بطلبات الفحص األمني إلى إدارة خدمات شؤون األفراد بمجلس 
وقد تستغرق  أخرى،  إلى جهات حكومية  الطلبات  تقديم  يتم  األحيان  بعض  وفي  للتعليم  أبوظبي 

إجراءات التحقق األمني أسبوعين أو أكثر. 

سوء سلوك الزوار أو المتطوعين:  .6

 في حال تم اتهام أحد الزوار أو المتطوعين بسوء السلوك أو القيام بتصرف مسيء تجاه أحد الطلبة
أو موظفي المدرسة فإنه يتم إحالة الموضوع إلى مدير المدرسة أو مساعده. لمزيد من المعلومات 

يمكن االطالع على اإلرشادات الخاصة بزوار المدرسة وأولياء األمور المتطوعين. 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي:

مسؤوليات اإلدارة المدرسية التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
تحديث اإلرشادات الخاصة بزوار المدرسة وأولياء األمور المتطوعين عند الضرورة. 	 

مسؤوليات إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية:
االنتهاء من إجراءات طلبات الفحص األمني المقدمة من قبل المدارس خالل أسبوعين.	 

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
 متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً.	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة.	 

 مسؤوليات مديري المدارس:
االتصال 	  قنوات  المتطوعين من خالل  بمشاركة  األمور  أولياء  إبالغ  المدارس  مدير  يجب على 

المناسبة.
التأكد من احتفاظ المدرسة بسجل الدخول مع الطلب من جميع الزوار والمتطوعين تسجيل 	 

الدخول قبل دخولهم إلى المدرسة وتسجيل خروجهم عند المغادرة.
التأكد من تسليم جميع الزوار أو المتطوعين لبطاقة هوية لدى وجودهم في أيِّ مكانٍ داخل 	 

الحرم المدرسي ما عدا مبنى اإلدارة.
التأكد من عدم دخول الزوار والمتطوعين إلى الصفوف الدراسية إال بدعوة من المعلمين أو أن 	 

يكونوا برفقة أحد موظفي المدرسة.
 استخدام صالحياتهم لتحديد ما إذا كان هناك سبب وجيه للسماح أو عدم السماح للزائرين 	 

أو المتطوعين بدخول المدرسة. 
التأكد من عدم انفراد الزوار أو المتطوعين بالطلبة.	 
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الرحالت 	  للطلبة خالل  المتطوعين  األمور  أولياء  مرافقة  على  للموافقة  استخدام صالحياتهم 
المدرسية. 

تقديم طلبات التحقق األمني الخاصة بالمتطوعين إلى إدارة خدمات شؤون الموظفين.	 
اتخاذ ما يلزم في حالة الحوادث التي تقع بسبب سوء سلوك أو سوء تصرف أحد زوار المدرسة 	 

أو المتطوعين وفقاً إلرشادات زوار المدرسة والمتطوعين وأولياء األمور.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: إدارة اإلدارة 

المدرسية.

المراجع:

إرشادات زوار المدرسة وأولياء األمور المتطوعين.	 
نموذج طلب الفحص األمني.	 
سياسة )7430( الرحالت المدرسية.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: مارس 2013	 
تاريخ التعديل: يوليو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016	 
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سياسة )9320( الشراكة المجتمعية

الهدف:

أبوظبي  مجلس  خاللها  من  يقوم  التي  اآلليات  وتحديد  األسس  وضع  إلى  السياسة  هذه  تهدف 
للتعليم بتقديم الدعم الالزم للمدارس وتشجيعها على تأسيس عالقات شراكة فعَّالة مع مؤسسات 

المجتمع وهيئاته بما يخدم العملية التعليمية.

بيان السياسة:

قوية مع مؤسسات وهيئات  لتأسيس عالقات شراكة  المدارس  للتعليم  أبوظبي  يدعم مجلس   .1
مجتمعية )مختصة بالفنون واآلداب، أو الثقافة، أو العلوم، أو الرياضة، أو الشؤون المدنية ...الخ(. 
فالمجلس يشجع مديري المدارس ومساعديهم إلقامة عالقات الشراكة المجتمعية التي تضفي 

قيمة للعملية التعليمية وتتماشى مع الخطة االستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.

يشجع مديرو المدارس ومساعدوهم على إقامة عالقات شراكة مجتمعية مع هيئات أو مؤسسات   .2
على أن تستوفي المعايير اآلتية:

مواءمة البرنامج مع الخطة االستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.	 
ارتباط البرنامج بالمناهج الدراسية المطبقة على مستوى التعليم المدرسي.	 
المدة/الوقت والتكلفة المترتبة على تطبيق البرنامج.	 
أيّ معايير آخرى مرتبطة بالبرنامج.	 

3. يجب عدم إقامة عالقات شراكة ذات طابع تجاري بغرض تحقيق مكاسب تجارية داخل المدارس، 
كما يجب عدم  إقامة شراكات قد تنطوي على تضارب في المصالح أو التي قد تؤدي إلى مشاكل 
أخالقية أخرى غير مقبولة. يرجى االطالع على سياسة الئحة السلوك المهني للحصول على 
معلومات إضافية فيما يتعلق بتضارب المصالح، وغيرها من المشاكل ذات الطابع األخالقي والتي 

قد ينعكس تأثيرها على عالقات الشراكة.

التابعة  المدارس  إحدى  مع  شراكة  عالقات  بإقامة  المهتمة  المجتمع  مؤسسات  على  ينبغي   .4
يقوم  والذي سوف  أو مساعده  المدرسة  بالتواصل مع مدير  تقوم  أن  للتعليم  أبوظبي  لمجلس 
بدوره بالتواصل مع قطاع العمليات المدرسية بالمجلس للحصول على الموافقة الخطية النهائية 

من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية. 

المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات مكتب المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
في 	  مجتمعية  منظمات  مع  شراكات  إلقامة  المدارس  لمديري  نهائية  خطية  موافقة  إصدار 

مدرستهم.

مسؤوليات مديري مجموعات المدارس:
متابعة وتوجيه جهود مدير المدرسة المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعاالً. 	 
إبالغ قائد مديري المجموعات المدرسية فوراً بشأن أية حاالت لعدم االمتثال للسياسة. 	 
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مسؤوليات مديري المدارس:
التأكد من أن عالقات الشراكة التي تقيمها المدرسة مع مؤسسات وهيئات المجتمع ستقدم 	 

إضافة تعليمية قيّمة.
السعي للحصول على الموافقة الخطية النهائية قبل إقامة أي شراكة مجتمعية مع المدرسة.	 
اتخاذ اإلجراءات وتنظيم األنشطة التي تشجع على توسيع دور المجتمع المحلي في المدرسة. 	 

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
المعلومات يمكن لمديري مجموعات المدارس التواصل مع قطاع العمليات المدرسية: مكتب المدير 

التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية.

المراجع:

سياسة )6101( الئحة السلوك المهني والوظيفي.	 
سياسة )9330(  تقديم عروض لتطبيق برامج عن طريق جهات خارجية.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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سياسة )9330( تقديم عروض لتطبيق برامج
 عن طريق جهات خارجية

الهدف:

تحدد هذه السياسة اآللية التي تقوم بموجبها الجهات الخارجية، بما في ذلك الهيئات أو المؤسسات 
الحكومية األخرى بتقديم برامج تعليمية في المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

بيان السياسة:

يدعم مجلس أبوظبي للتعليم عملية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات وجهات تعليمية خارجية   .1
والتي يتم بموجبها تقديم برامج تعليمية من شأنها إضافة قيمة إلى المدارس التابعة لمجلس 
أبوظبي للتعليم. ويجب على الجهات والمؤسسات الخارجية التي ترغب في إبرام اتفاقات/عقود 
أو تمديد أو تعديل االتفاقات/العقود القائمة والمبرمة مع مجلس أبوظبي للتعليم لتقديم البرامج 

التعليمية أن تتبع اآللية الموضحة أدناه.

اإلجراء:  .2

تقديم خطاب للبرنامج المقترح )LOI(: يجب أن تقوم الجهة الخارجية )مقدمة الطلب( كإجراء   2.1
أبوظبي  مجلس  عام  مدير  مكتب  إلى   )LOI( المقترح  البرنامج  حول  خطاب  بتقديم  أولي 

للتعليم، على أن يكون هذا الخطاب مستوفياً للشروط والمعايير اآلتية:  

الشكل والتنسيق: أن يكون الخطاب مطبوعاً على الورق الرسمي للجهة مقدمة الطلب 	 
وموقعاً عليه من المدير العام أو مَنْ في حكمه.

والفائدة 	  التعليمية  للقيمة  وتوضيح  المقترح  للبرنامج  موجزاً  وصفاً  يتضمن  أن  المحتوى: 
التربوية التي سوف تعود على طلبة مدارس اإلمارة من وراء تطبيق هذا البرنامج ومدته 

والتكاليف المرتبطة بتطبيقه وخطة التنفيذ وعملية التقييم.

لخطاب  تسلمه  فور  العام  المدير  مكتب  يقوم  المعنية:  اإلدارة  طريق  عن  الطلب  مراجعة   2.2
ومن  وتقييمه.  فيه  للنظر  بالمجلس  المعنية  اإلدارة  القطاع/  إلى  بإحالته  المقترح  البرنامج 
التوصيات  وإصدار  المقترح  البرنامج  بتقييم  المقدمة  الطلبات  في  بالنظر  المكلف  يقوم  ثم 
أيَّةِ تعديالت مقترحة حسبما تراه مناسباً وضرورياً وذلك استناداً إلى  المناسبة، فضالً عن 

المعايير اآلتية:

مواءمة البرنامج مع الخطة االستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.	 
ارتباط البرنامج بالمناهج الدراسية المطبقة على مستوى التعليم المدرسي.	 
المدة/الوقت والتكلفة المترتبة على تطبيق البرنامج.	 
أي معايير آخرى مرتبطة بالبرنامج.	 

قبل  من  البرنامج  وتقييم  بمراجعة  المكلف  للمقيّم  يمكن  المطلوبة:  اإلضافية  المعلومات   2.3
يقدم هذه  أن  والذي يجب  الطلب،  المعلومات من مقدم  بمزيد من  إمداده  المجلس طلب 

المعلومات في الوقت المناسب لكي يمكن المضي قدماً في النظر في البرنامج المقدَّم.

القرار النهائي: يقوم المقيّم المكلف من قِبل المجلس برفع توصياته بقبول أو رفض البرنامج   2.4
المقترح )ويرفق بها التعديالت المقترحة في حالة الموافقة( إلى مكتب المدير العام لالعتماد 

النهائي، ويتم إرسال القرار النهائي إلى مقدِّم الطلب.
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المسؤوليات:

لضمان التنفيذ الفعَّال لهذه السياسة، نوضح اآلتي: 

مسؤوليات مكتب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم:
إدارة هذه السياسة ومتابعة تنفيذها تنفيذاً فعاالً.	 
إحالة خطابات إبداء االهتمام إلى اإلدارة المناسبة لمراجعتها حسب المعايير المذكورة.	 
إبالغ مقدمي المقترحات بالقرارات النهائية.	 

مسؤوليات موظفي المجلس والهيئات العاملة في المدارس:
التأكيد على الجهات أو األشخاص ممن لديهم أية استفسارات فيما يتعلق باالتفاقيات المبرمة 	 

مع مجلس أبوظبي للتعليم بضرورة الرجوع إلى هذه السياسة.

مسؤوليات الجهات الخارجية:
إرسال خطابات العرض أو البرنامج المقترح إلى مكتب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم.	 
تقديم وتوفير أية معلومات إضافية قد تطلب منها بواسطة مجلس أبوظبي للتعليم في الوقت 	 

المناسب.

للمساعدة:

للحصول على المساعدة حول هذه السياسة، يرجى االتصال بالمدير المباشر. ولطلب المزيد من 
أبوظبي  لمجلس  العام  المدير  مكتب  مع  التواصل  المدارس  مجموعات  لمديري  يمكن  المعلومات 

للتعليم. 

المراجع:

سياسة )9320( الشراكة المجتمعية.	 

االعتماد والمراجعة:

تاريخ االعتماد: يونيو 2013	 
تاريخ المراجعة: يونيو 2014	 
تاريخ المراجعة القادمة: 2016 	 
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قائمة المصطلحات

Academic integrity :)النزاهة األكاديمية )األمانة العلمية
يقصد بالنزاهة األكاديمية أن يقوم الطلبة والتربويين بأداء األعمال المناطة بهم بأنفسهم وعدم سرقة 
عمل اآلخرين ونسبه ألنفسهم عن طريق السرقة األدبية أو النقل أو مساعدة اآلخرين على السرقة 

األدبية والنقل. 

  Academic Year )AY( :العام الدراسي
للتواريخ  وفقاً  وذلك  يليه  الذي  العام  يوليو من  وينتهي في شهر  يبدأ في شهر سبتمبر  ما  عادة 
الدراسي  العام  ويشمل  والتعليم.  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  للتعليم  أبوظبي  مجلس  يعلنها  التي 
جميع جداول الحصص الدراسية التي يتم تدريسها واالختبارات وفترات اإلجازات في نهاية الفصلين 

الدراسيين األول والثاني. 

 Academic Performance )AP( :)األداء الدراسي )األكاديمي
أحرف  خمسة  المقياس  ويستخدم  الدراسية  والمواد  الدراسي  المنهج  بتوقعات  خاص  مقياس 
هي  األحرف  وتلك  السادس  الصف  ولغاية  األطفال  رياض  مرحلة  من  الطلبة  لتقييم  للمستويات 

A,B,C,D كما يستخدم الدرجات/100 للصفوف من السابع ولغاية الثاني عشر. 

 Academic Review Committee )ARC( :لجنة المراجعة األكاديمية
فريق المدرسة ويشمل أعضاء فريق دعم التعلم الذين يقومون بمراجعة أداء طلبة الحلقتين الثانية 
إبقائهم  أو  التالي  الصف  إلى  الطلبة  ترفيع  بشأن  القرارات  واتخاذ  الدراسي  العام  بنهاية  والثالثة 
للدراسة بنفس الصف. وذلك لما فيه مصلحة الطلبة )يرجى االطالع أيضاً على فريق دعم التعلم 

وفريق القيادة المدرسية(.

Accommodations :التجهيزات
التعلم. وال  المعلومات ومساعدتهم على  إلى  الوصول  الطلبة في كيفية  تغييرات لمساعدة  إجراء 
تقوم هذه التغييرات بتغيير مستوى التدريس أو محتوى المواد الدراسية أو معايير األداء، وإنما تقوم 

هذه التغييرات بتوفير الفرص المتكافئة أمام الطلبة للتعلم أسوة بغيرهم. 

 ADEC-Set CA Assignment :المهمة التي وضعها المجلس بهدف التقويم المستمر
اختبارات تقويمية وضعها المجلس ويتم اإلشراف عليها في ظل ضوابط محددة بنهاية الفصل الدراسي 
للمواد  المستمر ألي مادة دراسية، وهي فقط  التقويم  فإنها تشكل جزءاً من نموذج  األول وعادة 

الدراسية التي ال تشملها اختبارات االمسا )EMSA( بنهاية الفصل الدراسي الثالث. 

   Advanced Learning Plan )ALP( :خطة التعلم المتقدم
وضع خطة تتضمن مخرجات تعلمية تقوم على مكونات وعناصر إضافية على المناهج الدراسية بحيث 

تتناسب مع قدرات الطلبة الفائقين والموهوبين. 



Al Thanawiya :شهادة الثانوية العامة
شهادة تخرج من المدرسة تمنح عند إتمام التعليم الثانوي )الصف الثاني عشر(. وتتألف من مجموع 

الدرجات )االختبارات والتقويم المستمر( التي أحرزها الطالب خالل العام الدراسي. 

Annual School Census :التعداد السنوي للطلبة
يقوم قطاع العمليات المدرسية بجمع البيانات المتعلقة بالمدارس والطلبة والهيئات العاملة بالمدارس 

سنوياً وذلك لدعم السياسات المستقبلية والتخطيط وقرارات التوظيف وتوزيع الموارد. 

 Approaches to Learning )ATL( :اتجاهات التعلم
المهارات والسلوكيات والقيم والسمات الشخصية المهمة لعملية تعلم الطلبة والتي يمكن مالحظتها 
وقياسها وذات الصلة بالمخرجات التعلمية للطلبة من مرحلة رياض األطفال ولغاية الصف الخامس  
المشاكل   حل  ومهارات  واالبتكار  وإبداعية  وسلوكية  ووجدانية  اجتماعية  اتجاهات  إلى  ومقسمة 

ويستخدم مقياس من أربع نقاط لحساب درجات الطالب:  1)مرتفع( - 4 )منخفض(

Arabic Medium :مواد المناهج العربية
اإلنجليزية  اللغة  عدا  ما  الجديد  المدرسي  النموذج  إطار  في  العربية  باللغة  تدرس  التي  المواد 

والرياضيات والعلوم )يرجى االطالع أيضاً على مواد المناهج اإلنجليزية(.

Assessment :التقييم
مجموعة من النظم تضم الوسائل واألساليب واألدوات المستخدمة في تحديد مستويات أداء الطلبة 

ووسائل تسجيل األداء وإعداد التقارير.

 Authentic Task :المهام والوسائل الالزمة
مهمة تقييم )تقنية( لتقييم مستوى أداء الطالب على نحو مالئم ويتم من خالل تأديتها استخدام 
قدرته على تطبيق كل ما اكتسبه من معارف ومهارات ومفاهيم لينجز تلك المهمة، كما يتم تعريفها 
بالمهمة المفيدة وتكون ذات صلة باهتمام الطالب وتتعدى مستويات المهام التي تعتمد على الحفظ 

فقط.

Basic Health Screening :برنامج الفحص الصحي األساسي
يتم توفير برنامج الفحص الصحي الشامل سنوياً لطلبة جميع الصفوف )1-12( وتقوم بإجرائه ممرضة 
توصية  “إلزامية” حسب  المصنفة  الطبية  والفحوص  االختبارات  جميع  البرنامج  ويشمل  المدرسة، 

هيئة  الصحة-أبوظبي. يرجى االطالع أيضاً على برنامج الفحص الصحي األساسي. 

Bi-literacy :ثنائية اللغة
إلى  باإلضافة  باللغتين  والكتابة  القراءة  على  القدرة  ذلك  ويشمل  أكثر،  أو  بلغتين  والكتابة  القراءة 

الطالقة في التحدث واالستماع. 

Class Size :الطاقة االستيعابية للصف الدراسي
عدد الطلبة في الصف الدراسي.



Code of Conduct :الئحة السلوك المهني والوظيفي
يرجى االطالع على الئحة السلوك المهني. 

 Continuous Assessment )CA( :التقييم المستمر
اإلختبارات التقويمية التي تجريها المدرسة لجمع المعلومات واألدلة لتحديد مستوى تعلم الطلبة 
المعلومات  العملية  وتوفر هذه  تتم بصورة غير رسمية،  أحياناً  ولكنها  تتم بصورة رسمية  ما  وغالباً 

الالزمة لمساعدة المعلمين على وضع الخطط المالئمة والدرجات. 

Continuous Assessment Template :نموذج التقييم المستمر
مجموعة من تقنيات التقييم المرتبطة بمستويات أداء مختلفة ذات عالقة، تنفذ في المدارس لقياس 
المدرسي  التعليم  أثناء كل فصل حسبما هو متبع في قطاع سياسات  ما  الطالب في مادة  أداء 

والذي يتوافق مع بنية وهيكلة المناهج الدراسية.

 

Curriculum :المنهج الدراسي
مجموعة من المعايير واالتجاهات والمؤشرات المتعلقة بعملية التعلم لكل مادة دراسية والتي تصف 

ما سوف يتعلمه الطلبة.

 

Curriculum framework :إطار عمل المنهج الدراسي
والمصادر  التعليمية  واألساليب  الوسائل  ويتضمن  الدراسي  المنهج  لتطبيق  االسترشادي  الدليل 

ووسائل التقييم والممارسات التربوية والوثائق والمستندات الداعمة. 

 Cycle 1, 2, 3:الحلقة األولى والثانية والثالثة
 يرجى االطالع على الصف الدراسي. 

Developee :المتدرب
المعلم المواطن خالل العام األول من الخدمة كمعلم.

 

 Educator:التربوي
أي من الموظفين التابعين للمجلس والعاملين بالمدارس والذين تقوم مهامهم الوظيفية على التعامل 

مع الطلبة بشكل متكرر. 

 Environmental Health & Safety )EHS( :البيئة والصحة والسالمة
المدارس من خالل نظام يرمي إلى تحديد مخاطر الصحة  التي تتخذها جميع  التدابير  تشير إلى 
بالتدابير  وااللتزام  فعالة  إجراءات  تطبيق  عن  المترتبة  البيئة  اآلثار  عن  فضالً  الصلة  ذات  والسالمة 
بما  والعمليات  واألنشطة  األماكن  مختلف  في  المطبقة  واألنظمة  الظروف  تتيحه  حسبما  الوقائية 

يضمن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومستدامة للطلبة والمعلمين على حد سواء. 

 



 eLearning :التعلم اإللكتروني
التعليم الذي يتم تطبيقه مدعماً بوسائل التكنولوجيا الرقمية، فهو يوفر خبرة تعليمية تتسم بالمرونة 
والفاعلية والكفاءة وتلبي احتياجات جميع الطلبة وتركز على الطالب بوصفه محور العملية التعليمية.

 EMSA  :)التقييم الخارجي ألداء الطلبة )إمسا
تقام هذه االختبارات الوطنية بهدف الوقوف على مستوى تحصيل  الطلبة في مهارات القراءة والكتابة 
باللغتين العربية واإلنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر والعلوم لطلبة 

الصفوف من الثالث إلى التاسع. 

 English Medium :مواد المناهج اإلنجليزية
اإلنجليزية  اللغة  وخاصة  الجديد  المدرسي  النموذج  إطار  اإلنجليزية في  باللغة  تدرس  التي  المواد 

والرياضيات والعلوم )يرجى االطالع أيضاً على مواد المناهج العربية(.

 

 Enhanced Health Screening:برنامج الفحص الصحي الشامل
يتم توفير برنامج الفحص الصحي الشامل سنوياً لطلبة جميع صفوف )األول والخامس والتاسع( وتقوم 
بإجرائه ممرضة المدرسة، ويشمل البرنامج جميع االختبارات والفحوص الطبية المصنفة "إلزامية" 
حسب توصية هينة الصحة - أبوظبي. )يرجى االطالع أيضاً على برنامج الفحص الصحي األساسي(. 

  eSIS :نظام معلومات الطالب اإللكتروني
نظام الكتروني يساعد على تخزين المعلومات المتعلقة بأعداد الطلبة والمدارس كما يقوم بتجميع 
بيانات التقييم وإرسالها على شكل تقارير إلى أولياء األمور والجهات المعنية واألفراد كما يتميز هذا 

النظام بقدرته على تحليل البيانات وإصدار التقارير ذات الصلة. 

     Examination :االختبارات
المعلمون  يقوم  وداخلياً  بصورة رسمية  للتعليم  أبوظبي  عليه مجلس  ويشرف  يعده  الذي  التقويم 

بعملية التصحيح، أما خارجياً فيقوم المصححون المعينون لهذا الغرض بعملية التصحيح. 

     Excused Absence :الغياب بعذر
عند غياب الطالب عن المدرسة يشترط إرسال ورقة موقعة من قبل ولي األمر إلى المدرسة توضح 
سبب الغياب مع إرفاق المستندات الالزمة إن أمكن. ويشمل الغياب بعذر مرض الطالب أو وفاة أفراد 
العائلة أو موعد يتم حجزه مع الطبيب مسبقاً لالستشارات الطبية أو انجاز المهام التي يتم تكليف 
الطالب بها رسمياً من قبل المدرسة أو المجتمع أو السفر للخارج لمرافقة أحد األقارب من الدرجة 

األولى للعالج خارج الدولة )يرجى االطالع أيضاً على الغياب دون عذر(. 

  Exemption :اإلعفاء
التعليمية المحددة  التي يواجهها   إعفاء الطالب من أداء بعض االختبارات بسبب بعض الصعوبات 

)مثال: اختبارات االمسا أو اختبارات المجلس(. 



 Formal Feedback :التغذية الراجعة الرسمية
اآلراء والمالحظات المكتوبة التي تشملها الخطط الفردية لتطوير األداء ويتم توجيهها إلى التربويين 

)يرجى االطالع أيضاً على الخطط الفردية لتطوير األداء و اآلراء والمالحظات غير الرسمية(. 

   Grade :الصف الدراسي
مجموعة من الطلبة مصنفة طبقاً للمرحلة العمرية: رياض األطفال، والحلقة األولى )الصفوف من األول 
حتى الخامس(، والحلقة الثانية )الصفوف من السادس حتى التاسع(، والحلقة الثالثة )الصفوف من 

العاشر حتى الثاني عشر(. 

 Graduation Requirement :متطلبات التخرج
الحد األدنى من مجموعة من االنجازات األكاديمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف 

الثاني عشر للتخرج من المدرسة.

Guidelines :اإلرشادات
اللوائح واإلجراءات العملية المنظمة لسياسة ما  بغية تطبيقها بصورة متسقة. 

 

      Head of Faculty )HOF( :رئيس الهيئة التدريسية
التربويون الذين يقومون بتكريس خبراتهم المتعلقة بالمجاالت التربوية والمناهج الدراسية والقيادة 
المدرسية بهدف تعزيز العملية التعليمية ودعم تعلم المواد الدراسية للمناهج العربية واإلنجليزية. 
والتطوير واإلشراف على  بالتدريب  تتعلق  إدارية  التدريسية مسؤوليات  الهيئات  كما يتحمل رؤساء 

المعلمين.

 

 High-energy Dense Food :)الطعام ذو السعرات الحرارية المرتفعة)الوجبات السريعة
الغذاء الذي يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية في كمية محددة. كمية صغيرة من المواد 

الغذائية مرتفعة السعرات الحرارية تحتوي على مكونات ذات محتوى عال من السعرات الحرارية.  

  Homework :الواجب المنزلي
الواجب الذي ينجزه الطالب خارج وقت المدرسة ويمكن استخدامه لدعم وتعزيز عملية  تعلم الطالب  

وليس باعتباره جزء من عالمات الطالب في التقييم المستمر  لضمان مصداقية التقييم. 



  Gifted and Talented :الموهوبون والمتفوقون
الطلبة الذين يتمتعون بقدرات ومهارات تؤدي إلى األداء المتميز وتضع انجازاتهم وإمكانياتهم المتوقعة 

في مقدمة معظم نظرائهم في واحد أو أكثر من المجاالت التالية:

.   القدرات العقلية )الفكرية(.
. الكفاءة في مادة محددة )مثل الرياضيات أو العلوم(.

.  النضج االجتماعي والقيادة.
.  اإلبداع الميكانيكي/الفني/التقني.

. الفنون التشكيلية والتمثيلية )مثل األدب والمسرح والرواية(.
.  القدرة النفسية والحركية )مثل الرقص أو ممارسة األلعاب الرياضية(. 

 

  Inclusion :الدمج
نهج يتبع لتعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة داخل بيئة تعليمية داعمة. ويقضي الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة معظم الوقت مع طلبة عاديين بهدف تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم ضمن بيئة 

تعليمية داعمة. 

    Indicators :المؤشرات
لتحقيق  الطلبة  وإدراك  بتحديد وقياس معارف ومهارات  تقوم  التعلم، كما  نبذة عن مخرجات  تقدم 

المعايير لكل صف من الصفوف. ويتم تنظيم المؤشرات وفقاً لمقررات كل مادة دراسية. 

   Individual Education Plan )IEP( :خطة التعلم الفردية
التعليمية  المتطلبات  تلبي  التي  التقييم  التعلمية ومعايير  المخرجات  الطالب يشمل  لتعلم  برنامج 
المطلوبة  التسهيالت  أو  التعديالت  وإجراء  التربوية  الخطة  وإعداد  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للطلبة 
لعملية التعلم والتقييم عند الضرورة، وقد يستدعى األمر أعداد خطة تعلم متقدمة للطلبة الموهوبين 

والفائقين لتلبية احتياجاتهم.

 Individual Performance Development Plan :الخطة الفردية لتطوير األداء
والمفاهيم  للمعلمين  المهنية  للمعايير  وفقاً  التعليمي  المعلمين ألدائهم  تطوير  خطة تحدد طريقة 
التربوية المتضمنة في المناهج الدراسية التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم )يرجى االطالع أيضاً 

على تطوير األداء(. 

 

  Informal feedback :التغذية الراجعة غير الرسمية
اآلراء والمالحظات التي يتم توجيهها إلى المعلمين باإلضافة إلى اآلراء والمالحظات المكتوبة التي  
منها  وسائل  عدة  خالل  من  المالحظات  هذه  توجيه  ويتم  األداء.  لتطوير  الفردية  الخطط  تشملها 
المالحظات التي  تتم خالل الزيارات الصفية، ومن خالل نماذج الدروس، واالجتماعات الدورية التي 
تعقد بين رؤساء الهيئات التدريسية والمعلمين لمناقشة سير العمل ومتابعة تنفيذ الخطط الفردية 

لتطوير األداء. 

 



 Intervention/Support Plan )Academic( :)التدخل/خطة الدعم )األكاديمي
نظام تدريسي يركز على تقنيات محددة ومواد تستخدم في التدريس لتلبية االحتياجات التعليمية 
للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة الذي يعانون من تدني األداء الدراسي أو من غير القادرين على 

تحقيق النتائج التعليمية المرجوة.

 

 )Intervention/Support Plan )Behavioral :)التدخل /خطة الدعم )السلوكي
مجموعة من االستراتيجيات الرامية إلى تلبية احتياجات الطلبة الذين يعانون من اضطرابات سلوكية 

تحول دون إحراز التقدم التربوي الفعال.

 

 Intervention Performance Plan :خطة التدخل لتحسين األداء
خطة لدعم لموظف الذي تم تحديد أداءه بأقل من المتوقع وذلك بهدف تحسين األداء. تحدد الخطة 
الجوانب التي بحاجة على تحسين، والخطة العملية، واإلطار الزمني، والمخرجات المتوقعة، والدعم 

المخصص للموظف.

    Learning Outcomes :مخرجات التعلم
ماذا يتعلم الطلبة ولماذا يتعلم الطلبة في كل مقرر وصف دراسي. يتم تنظيم مخرجات التعلم وفقاً 

لمقررات كل مادة دراسية ويتم تلخيصها طبقا للمؤشرات.

   Learning Resource Centre )LRC( :مركز مصادر التعلم
مطبوعة غير  أو  مطبوعة  كانت  سواء  أنواعها  بجميع  للطلبة  المصادر  توفير  فيه  يتم  الذي   المكان 
بالتعلم  االستمتاع  على  وتشجيعهم  الطلبة  تعلم  عملية  بدعم  المراكز  هذه  وتقوم  الكترونية.  أو 
وتوفير الوسائل من خالل أنشطة المناهج التعاونية لتنمية مهارات التفكير والتعلم لديهم. كما توفر 
هذه المراكز األماكن المالئمة للطلبة لتحقيق بيئة مبدعة من خالل استخدام كافة المصادر المتاحة 

أمامهم لتعزيز معارفهم.

 

   Learning Support Team )LST( :فريق دعم التعلم
فريق التخطيط وتقديم الدعم بالمدرسة وقد تم تشكيله بغرض التعامل مع احتياجات التعلم للطلبة 
من خالل تنسيق وتطوير وتطبيق ومتابعة وتقييم البرامج األكاديمية واالجتماعية. وعادة ما يتألف 
اجتماعي  واختصاصي  األكاديمية  للشؤون  المدرسة  مدير  مساعد  أو  المدرسة  مدير  من  الفريق 

ومعلم تربية خاصة واختصاصي نفسي.

 A-E :Letter level :مقياس مستوى األداء باستخدام األحرف
لطلبة الصفوف من مرحلة رياض األطفال ولغاية الصف الخامس. 



 Mastery :اإلتقان
عندما يحقق الطالب األهداف الموصوفة في المخرجات التعلمية بدقة طوال الوقت أو معظم الوقت. 

أما مستوى اإلجادة النسبي فيشار إليه بالمصطلحين "مبتدئ" و "متقدم". 

    Modification :التعديالت
هي التغييرات التي تطرأ على المنهج الدراسي/مخرجات التعلم لتلبية احتياجات ومتطلبات الطلبة 
والتي توفر أمام الطلبة الفرصة للمشاركة على نحو فعال ومفيد مع أقرانهم، وتشكل مجموعة من 

هذه التعديالت الخطة التربوية الفردية. 

  Outcomes: )المخرجات )النواتج
يرجى االطالع على مخرجات التعلم.

   New School Model )NSM( :النموذج المدرسي الجديد
يرجى االطالع على المبادئ التوجيهية للنموذج المدرسي الجديد.

Non-National Student :الطلبة غير المواطنين
الطالب الذي يتحدث باللغة العربية والذي ال يحمل جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعد أعمار 
الطلبة مابين 6-18 سنة مناسبة لاللتحاق بالصفوف الدراسية 1-12 في مدارس مجلس أبوظبي 

للتعليم وفق الشروط الموضحة في السياسة )8310(.  

Parent Councils :مجالس اآلباء
يرجى االطالع على مجالس اآلباء بالمدارس ومجالس اآلباء بالمكاتب التعليمية. 

 

  Pedagogy :أساليب وطرائق التدريس
عمل  ألطر  وتبعاً  التعليمية،  العملية  لدعم  المعلمين  قبل  من  المستخدمة  واألساليب  االتجاهات 
المستخدمة  التعليمية  الوسائل  بين  وثيقة  صلة  هناك  فإن  للمجلس  الجديد  المدرسي  النموذج 

والفلسفة التي يقوم عليها النموذج. 

 

 Performance Development :تطوير األداء
إن الهدف من عملية تطوير األداء مساعدة جميع المعلمين في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم بغرض 
تمكينهم من تقديم خدمات تعليمية فعالة. وتتضمن هذه العملية القيام بإجراءات تركز على التعاون 
الهدف من عملية  وليس  المستمر.  المهني  والتطوير  المهنية  والمالحظات  اآلراء  ومتابعة  المهني 
تطوير األداء معاقبة المعلمين على الجوانب التي يمكن تطوير أدائهم فيها. )يرجى االطالع أيضاً على 

الخطة الفردية لتطوير األداء(.



 Physical Punishment :العقاب البدني
نوع من أنواع اإلجراءات التأديبية المحظورة  في المدارس وتعرف بأنها إجراءات تأديبية تؤدي إللحاق 
األلم البدني بالطلبة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الصفع والضرب أو دفع الطلبة أو استخدام 

مواد إللحاق األذى البدني.

اختبار مؤشرات األداء في المدارس األساسية:
   Performance Indicators in Primary Schools )PIPS(                                                    
اختبار وطني محوسب يستخدم لقياس مستويات رياض األطفال والصف الثاني في القراءة والرياضيات 

والوعي الصوتي، ويتم استخدامه لتقييم طلبة المدارس الحكومية.

 Policy :السياسة
مجموعة من العبارات الخاصة بالمبادئ والقواعد التي يتم وضعها في إطار تحقيق األهداف طويلة 
األجل للمجلس، وغالباً ما تؤدي السياسة لوضع مجموعة من اإلرشادات أو اللوائح بهدف تسهيل 

عملية تنفيذها وبما يدعم صناع القرار. 

 Principals’ Advisory Committee )PAC( :اللجنة االستشارية لمديري المدارس
عام  لمدة  العضوية  تمديد  ويمكن  واحد  عام  لمدة  يعملون  عضواً   15 من  تتألف  استشارية  لجنة 
آخر بتكليف من مدير عام المجلس وتشمل العضوية مديري المدارس التابعين للمكاتب التعليمية/

اإلقليمية والحلقات الدراسية من الجنسين. 

 Professional Activities :األنشطة المهنية
وهذه  للمدرسة،  محددة  تشغيلية  أهداف  تحقيق  بغرض  المدرسة  إدارة  تعدها  التي  األنشطة 
األنشطة ال تتضمن التطوير المهني ولكنها تشتمل على سبيل المثال ال الحصر اجتماعات ولقاءات 

أعضاء الهيئة التدريسية والتخطيط التعاوني بين المعلمين و/أو اإلداريين والجلسات التعريفية. 

 Professional code of conduct :الئحة السلوك المهني والوظيفي
العاملة  الهيئات  التربويون وجميع  بها  يتحلى  أن  ينبغي  التي  والسلوكيات  التصرفات  مجموعة من 

بالمدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

    Professional Development )PD( :التطوير المهني
يعزز  بما  التربويين  كفاءة  بمستوى  االرتقاء  إلى  تهدف  التي  والمستدامة  الشاملة  األنشطة  هي 

مستوى انجازات وأداء الطلبة. 

 Regional Parent Council :مجالس اآلباء بالمكاتب التعليمية
تعتبر مجالس اآلباء بالمدارس جهات استشارية تقوم برفع التوصيات واالقتراحات إلى مدير المكتب 
التعليمي فيما يخص أي أمور يعتبرها مجلس اآلباء ذات أولوية مثل االتصاالت والسياسات واإلرشادات 
ومشاركي أولياء األمور في العملية التعليمية والمدارس المتميزة. باإلضافة إلى مهامه االستشارية 
يقوم المجلس بالتشاور مع أولياء األمور اآلخرين حول المسائل والموضوعات التي يناقشها المجلس 
وضمان رفع  المستوى العلمي للطلبة والحفاظ على مصالح المجتمع المدرسي. )يرجى االطالع 

أيضاً على مجلس اآلباء بالمدرسة(.



 Report Card :بطاقة التقرير
تُعد بطاقة تقرير عن مستوى كلّ طالب في نهاية كلّ فصل دراسي. ويتسلم أولياء األمور التقرير عن 

الفصل السابق في بداية كل من الفصلين الدراسيين الثاني والثالث وفي نهاية العام.

Reserve Teacher :معلم االحتياط
بالمؤهالت،  يتعلق  فيما  للتعليم  أبوظبي  التي يضعها مجلس  الشروط  الذي يستوفي  المعلم  هو 
والذي يتم اعتماده من قبل إدارة خدمات شؤون األفراد التابعة لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس 
الصفوف  المناسب في  البديل  توفير  المدارس لضمان  بها في  يكلف  التي  المهام  يؤهله ألداء  بما 

الدراسية في حال غياب المعلم الرئيسي. 

  Re-sit Examination :امتحانات اإلعادة
والتقييم  االختبارات  النجاح )في  يتمكنوا من تحقيق عالمات  لم  الذين  للطلبة  اختبار معد خصيصاً 
المستمر(. وتمنح هذه االمتحانات الفرصة للطلبة لتحسين عالماتهم وبالتالي تحقيق عالمة النجاح 
المطلوبة. ويتم وضع هذه االختبارات وفقاً لنفس المعايير التي يتم على أساسها وضع االمتحانات 

الرئيسية. 

      School-based :مدرسي
كل ما يخص المدرسة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها. 

 School-based Staff  :الهيئات العاملة بالمدرسة
العاملين  جميع  الهيئات  تلك  وتشمل  المدارس،  في  بالعمل  المكلفين  المجلس  موظفي  من  أي 

بالمدرسة من هيئات إدارية وتدريسية وفنية.

School Calendar :التقويم المدرسي
هو التقويم الذي يتم إعداده ووضعه من قبل كل مدرسة ويضم جميع األنشطة والفعاليات الهامة 
المناسبات  إلى  باإلضافة  بالمجلس  المدرسية  العمليات  الصادر عن قطاع  التقويم  والمستقاة من 
والفعاليات المجتمعية  ذات األهمية. كما يشمل التقويم المواعيد الهامة مثل تاريخ االنتهاء من وضع 
خطة تطوير المدرسة وتقييم أداء المعلمين عالوة على مواعيد االمتحانات واالختبارات والفعاليات 

التي يتم تنظيمها لتكريم الطلبة واالحتفال بهم باإلضافة إلى الفعاليات الوطنية.

 School Improvement Plan )SIP( :خطة تطوير المدرسة
تتيح هذه الخطة الفرصة أمام مدير المدرسة لتحديد نقاط القوة والضعف بالمدرسة أمام المعلمين 
وأولياء األمور بما يمكنه من وضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف المدرسة. ويكمن الهدف 

الرئيسي  لهذه الخطة في تطوير أداء الطلبة. 



 School leadership Team :فريق القيادة المدرسية
العاملة  الهيئات  بعض  على  عالوة  التدريسية  الهيئات  ورؤساء  ومساعده  المدرسة  مدير  يشمل 
األخرى حسب الحاجة. ويعمل هذا الفريق على وضع خطط واستراتيجيات التطوير الالزمة ويعمل 
ورفع  وتقييمها  واألولويات  الرئيسية  المبادرات  على  اإلشراف  أيضاً  عليه  يجب  كما  تنفيذها،  على 

التقارير بشأنها.

School Parent Council :مجلس اآلباء بالمدرسة
تعتبر مجالس اآلباء بالمدارس جهات استشارية تقوم برفع التوصيات واالقتراحات إلى إدارات المدارس 
فيما يخص أي أمور يعتبرها مجلس اآلباء ذات أولوية. باإلضافة إلى مهامه االستشارية يقوم المجلس 
بالتشاور مع أولياء األمور اآلخرين حول المسائل والموضوعات التي يناقشها المجلس والمساعدة 
في وضع خطط األنشطة المدرسية والفعاليات المطلوبة من قبل اإلدارة بما يضمن تحقيق الهدف 

الرئيسي وهو رفع المستوى العلمي للطلبة والحفاظ على مصالح المجتمع المدرسي. 

الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة:
 Special Educational Needs Students )SEN(                                                         
يستخدم المصطلح لوصف الطالب الذي يعاني من إعاقة أو خلل أو صعوبة أو تدهور أو استثناء أو أي 

عامل آخر قد يؤثر في تعليم الطالب أو أدائه التعليمي.

  Stakeholder :األطراف المعنية
األفراد و/أو الجهات التي تتأثر سلباً أو إيجابا من نجاح أو فشل المدرسة مثل أولياء األمور والطلبة 

والقيادات المدرسية والمعلمين والمجتمعات المحلية.

 Standards :المعايير
ملخص للمعلومات والمهارات والمعارف التي يتوقع أن يكتسبها الطلبة في كل مرحلة صفية. ويوجد 

معيار واحد لكل مرحلة صفية في كل مادة دراسية. 

Standardized Diagnostic Assessment :اختبار التشخيص القياسي
هو اختبار مصمم طبقاً لمعايير قياسية لتحديد مدى فهم الطلبة للمفاهيم التي قد تستخدم ألغراض 

التشخيص.

Strand :المحتوى
الدراسية. وتشكل قاعدة المعرفة  التعلمية في المناهج  العناصر المنظمة للمؤشرات والمخرجات 

لكل مادة دراسية.

Subject :المادة الدراسية
األجزاء التي تكون عملية التعلم مثل اللغة العربية والتربية اإلسالمية والرياضيات وغير ذلك.



 Summative Assessment :التقييم النهائي
الدرس نهاية  مثل  التعلم  عملية  أعقاب  في  جمعها  يتم  والتي  الطالب  بأداء  المتعلقة   المعلومات 

أو المادة أو البرنامج أو الفصل الدراسي كما تعرف بتقييم التعلم. 

 Teaching and Learning :التعليم والتعلم
هو التفاعل بين المعلمين والطلبة على مدار عملية التعلم. ويوضح استخدام هذا المصطلح في إطار 
عمل المجلس أهمية استجابة المعلمين الحتياجات الطلبة التعليمية من خالل التركيز على الطالب 

كمحور للعملية التعليمية. 

   Truancy :التهرب من المدرسة
تغيب الطالب عن المدرسة بدون إذن وموافقة ولي األمر. )يرجى االطالع على الغياب بعذر والغياب 

بدون عذر(.

Unexcused Absence :الغياب بدون عذر
غياب الطالب عن المدرسة لمدة نصف يوم أو أكثر من اليوم الدراسي بدون عذر.

Visitors :الزوار
إلى  يدخلون  الذين  البالغون  األشخاص  أنهم  على  األمور(  أولياء  ذلك  في  )بما  الزوار  تعريف  يتم 
استالم  أو  والمراقبة  المالحظة  بهدف  أو  الفعاليات  أو  االجتماعات  لحضور  مؤقتة  بصورة  المدرسة 

الطلبة من المدرسة مبكراً وغير ذلك.

Volunteers :المتطوعون
تم تعريف المتطوعين على أنهم أولياء أمور الطلبة أو أقاربهم الذين يتطوعون لمساعدة أعضاء الهيئات 
التعليمية أو اإلدارية أو موظفي المدرسة في األنشطة الصفية أو الفعاليات والبرامج المدرسية وذلك 

دون مقابل ألدائهم هذا العمل.

  XTR :المهام الخارجية
في  إمسا  امتحان  لها  يوجد  ال  التي  للمواد  للتعليم  أبوظبي  مجلس  قبل  من  الموضوعة  المهام 

الصفوف من السابع إلى الحادي عشر، والتي تدار في نهاية الفصل األول. 
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 ؟ 3112"/3112دليل سياسات التعليم المدرسي إلمارة أبوظبي للعام الدراسي " أين يمكنني أن أجدس:  (1
لمجلس أبوظبي للتعليم  ةاإللكتروني البوابةج: يمكن اإلطالع على النسخة اإللكترونية للدليل من خالل زيارة 


(http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx أما النسخ الورقية فيتم توزيعها على كافة مديري ،)
 المدارس.   


 مساعدة؟ في حال الحاجة لالتي يمكنني التواصل معها س: ما هي جهة االتصال  (3
ه يينبغي أواًل طلب المساعدة من مديرك المباشر، وفي حال عدم قدرته على تقديم المساعدة المطلوبة يمكنك توج :ج


السياسات والتخطيط على موقع إدارة  السياسات قسمفي الموجود  بواسطة ملء طلب االستفسار عن سياسة معينة استفساراتك
 وتقييم األداء على البوابة الرئيسية:


                                                             


http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx.          


 س: ما هي المصادر المتاحة التي يمكن أن تساعدني على فهم السياسات بصورة أفضل؟   )2
   تخصيص صفحة واحدة لتلخيص النقاط الرئيسية ، علمًا بأنه تم كافة السياساتعلى مل "جدول ملخص السياسات" تيش :ج


 لكل منها.
 
 أن أجد المراجع المدرجة في نهاية كل سياسة؟ نيس: أين يمكن  )2


 النسخة اإللكترونية للدليل والموجودة في ليكترونية للمراجع اإلروابط يمكن استخدام الج: 
 
 عليها دليل السياسات؟حتوي يالتي  المالمحس: ما هي أهم  ( 5
والتي تؤكد على أهمية تطبيق هذه السياسات في على رسالة ترحيبية من معالي مدير عام المجلس يحتوي دليل السياسات  :ج


مسرد لتعريف المصطلحات باللغتين العربية واإلنجليزية، ويقع الدليل في مجلدين عالوة على مدارس مجلس أوظبي للتعليم ، 
  ،أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلنجليزية


 
 ؟ كيف تم ترقيم وتصنيف السياسات  س:  ( 6


تم تصنيف السياسات حسب الفئة إلى أقسام وأقسام فرعية بحيث يشير الرقم األول إلى القسم والثاني إلى القسم الفرعي ج: 
 للسياسة. انظر جدول المحتويات بالدليل لإلطالع على فهرس السياسات بالكامل.  


   
 س: هل يعتبر التقيد بسياسات المجلس إلزاميًا؟ (7


، مدير أمل عبداهلل القبيسي ةمعالي الدكتور  ألوامرج: نعم، يعتبر التقيد بكافة سياسات المجلس التي يشملها الدليل إلزاميًا وفقًا 
 يكون كافة العاملين بالمدارس مسئولين عن تطبيق السياسات واالمتثال لها.    على أنعام مجلس أبوظبي للتعليم، 


 



http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx

http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx

http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx
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 س: ما هو دور مديري المجموعات المدرسية في دعم تطبيق السياسات في المدارس؟  (8
وتدريبهم  :  يقوم مديرو المجموعات المدرسية بالتواصل المباشر مع مديري المدارس بشأن كافة السياسات الجديدة للمدارسج


رفع التقارير الالزمة عن سير عمل تقييم و ية ، ويتطلب قطاع العمليات المدرسية بالمجلس من مديري المجموعات المدرسعليها
األداء بقطاع التعليم تقييم إدارة السياسات والتخطيط و  وذلك بالتعاون مع العمل في تنفيذ السياسات في المدارس التابعة لهم، 


 المدرسي.       
 
 س: ما هو دور مديري المدارس في التأكد من تنفيذ السياسات في مدارسهم؟   (9


ج: يقع على عاتق مديري المدارس المسئولية المباشرة عن تنفيذ السياسات بمدارسهم، ويعتبر التقيد بتنفيذ السياسات إلزاميًا وفقًا 
ألوامر معالي مدير عام المجلس. ويتحمل مديرو المدارس المسئولية عن تعميم السياسات على العاملين بالمدارس والطلبة 


فيذها، ويمكن لمديري المدارس االستعانة بتوجيهات مديري المجموعات المدرسية بشأن أفضل وأولياء األمور ومتابعة تن
 لتنفيذ السياسات.         المطلوبة الممارسات


 
 جزًء من برامج التدريب والتطوير المهني التي ينظمها المجلس؟    التدريب بشأن السياسات يكون هل سوف ( س:11


الدعم المستمر والتدريب التعريفي بشأن السياسات ضمن برامج التدريب والتطوير المهني أنشطة ج: نعم، سوف يتم دمج 
 المستمر على مدار العام الدراسي.   


 
 س: هل سوف يتضمن برنامج "ارتقاء" لتقييم المدارس تقييم سير العمل في تنفيذ السياسات؟  (11


تنفيذ السياسات، في المجلس جهود على مستويات أداء المدارس ودعم  برنامج يستهدف التقييم العام آلثار السياساتالج: نعم، ف
 وعلى سبيل المثال يقوم البرنامج بتقييم ما يلي:    


   هل توفر برامج التطوير المهني الدعم الكافي لتلبية االحتياجات التدريبية الحالية للمعلمين والمدارس؟ 
 تياجات المدرسة؟ هل تستجيب اإلدارة المالية بالصورة الكافية الح 


 
 س: هل يتضمن دليل السياسات مسرد لتعريفات المصطلحات؟   (13


وأيضا المصطلحات  ج: نعم، يوجد في نهاية الدليل مسرد لتعريفات المصطلحات التربوية باللغتين العربية واإلنجليزية
    .المستخدمة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم


 
س: تشير بعض السياسات إلى النموذج المدرسي الجديد، فهل تسري هذه السياسات على كافة المدارس أم تقتصر  (12


 على المدارس التي تطبق النموذج المدرسي الجديد فقط؟
، ج: تسري السياسات التي تتضمن اإلشارة إلى النموذج المدرسي الجديد على الصفوف التي يتم تطبيق النموذج بها بالكامل


بالحلقة الثانية والسابع صفوف الروضة والحلقة األولى والصف السادس  -1024/1025خالل العام الدراسي  –وذلك يعني 
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فقط، أما السياسات التي ال تشير إلى النموذج المدرسي الجديد فتسري على كافة الصفوف الدراسية )من الروضة حتى الصف 
 الثاني عشر(.    


 
سياسة تتناول مسألة ما بالنسبة للروضة والحلقة األولى وال تشير إلى الحلقتين الثانية  وجودل س: ما العمل في حا (12


 والثالثة؟    
أما ج: في حال تخصيص سياسة ما لحلقة معينة أو أكثر، فهي تسري على الحلقة/الحلقات المحددة فقط دون غيرها، 


السياسات غير المخصصة لحلقة أو حلقات معينة فتسري على كافة الصفوف الدراسية )من الروضة حتى الصف الثاني 
 عشر(.    


 
 س: كيف ينبغي أن تتصرف القيادات المدرسية في حال عدم وجود سياسة تتناول مسألة ما؟  (15
ات المدرسية للتأكد من عدم وجود سياسة بشأن تلك المسألة، أواًل ينبغي على مديري المدارس التواصل مع مديري المجموع -ج


 دليل. هذا الحيث يمكن أن يكون المجلس قد أصدر سياسات جديدة بعد إصدار 
وضع إرشادات  في سبيلمدير المجموعة المدرسية مع مدير المدرسة  يتعاونفي حال التأكد من عدم وجود سياسة بهذا الشأن، 


على أفضل الممارسات بشأن تلك المسألة، ويتم العمل باإلرشادات المدرسية إلى أن يصدر قطاع التعليم المدرسي  مدرسية بناءً 
 بالمجلس سياسة في ذلك الشأن. 


يطلب من مديري المدارس إبالغ إدارة السياسات والتخطيط وتقييم اآلداء بالمجلس عن أي فجوات تتعلق بالسياسات وذلك من 
اإلستفسار المتعلق بالسياسات والمتوفر على موقع إدارة السياسات والتخطيط وتقييم األداء على البوابة خالل ملء نموذج 


 .http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx الرئيسية:


 


 علقة بتشغيل الحضانات في المدارس التابعة للمجلس؟ ( س: أين يمكن أن أجد السياسات المت16
 –ج: ال يوجد حاليًا سياسة متعلقة بتشغيل الحضانات في المدارس التابعة للمجلس، وقد أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية 


بشأن معايير الجودة المطلوبة في الحضانات، ويمكن  وثيقة –التي تنظم شؤون الحضانات على مستوى الدولة وهي الجهة 
 اإلطالع عليها بالنقر على الرابط اإللكتروني:


http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/English1.pdf 
 
 
 
 


 إلى الصف متأخرا هل يحق للمدرس منعه من الخول؟ س: إذا حضر أحد الطالب(  71



http://adecportal/sites/P12Ed/PPPM/default.aspx

http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/English1.pdf

http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/English1.pdf
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 األسئلة الشائعة
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ج: إن الئحة سلوك الطلبة تبين مسؤوليتهم في الحضور الى الصفوف والدروس في الوقت المحدد. إال أن تأخر الطلبة في 
الحضور ينبغي أن يعالج من قبل اإلجراءات المتبعة للسلوك في خطة المدرسة. وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى 


رشاد 0120السياسة رقم   الصدد.  مجلس أبوظبي للتعليم في هذاات إلدارة سلوك الطلبة وا 
 








السياسة عن المسؤول2014 دليلالسياسة عنولنالسياسة رقم


المدرسي التخطيط إدارةتغير اليوجدالمدرسي التقويم  ووضع إعداد2110


المدرسي التخطيط إدارةالمراجعة تمتالدراسية الحصص وتوزيع الدراسي اليوم مدة2120


المدرسي التخطيط إدارةتغير اليوجدالدراسية الصفوف في الطلبة عدد تحديد2130


المدرسي التخطيط إدارةتغير اليوجدبالمدارس والموظفين الطلبة تعداد2140


 والسالمة والصحة البيئة فريقتغير اليوجدالتعليم لقطاع والسالمة والصحة البيئة2201


المالية اإلدارةتغير اليوجدالمالية القوانين3000


المدرسية الخدمات إدارةالمراجعة تمت المدرسية بالحافالت الطلبة مواصالت4110


السالمة و الصحة إدارةالمراجعة تمتالمدرسية الصحة وخدمات المدرسية العيادات4210


السالمة و الصحة إدارةتغير اليوجدالصحي والطعام المدرسية المقاصف4220


المدرسي التخطيط إدارةتغير اليوجدالمدارس دمج5110


المدرسي التخطيط إدارةجديدةالمدارس تسمية5120


المنشآت و التحتية البيئة إدارةتغير اليوجد المغلقة التليفزيونية بالدوائر األمنية المراقبة كاميرات نظام5210


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجدوالوظيفي المهني السلوك الئحة6101


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجدبالمدارس العاملة للهيئات والعملية العلمية المؤهالت6201


األفراد شؤون إدارةالمراجعة تمتالجديد المدرسي النموذج في اإلنجليزية اللغة إتقان6210


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجدالتدريسية الهيئات رؤساء: المدارس في العاملين توظيف6220


الخاصة التربية إدارةجديدةالخاصة التعليمية االحتياجات: المدارس في العاملين توظيف6225


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجد بالمدارس العاملة الهيئات وندب ونقل تكليف6230


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجد االحتياط معلمو6235


األفراد شؤون إدارةتغير اليوجدالمدنية التربية مادة معلمي وظائف توطين6240


المدرسي التخطيط إدارةتغير اليوجدومساعديهم المدارس مديري عمل وأعباء مسؤوليات6310


المهنية التنمية إدارةالمراجعة تمتالمهني التطوير6410


المهنية المعايير إدارةالمراجعة تمت األداء تقييم6430


المهنية التنمية إدارةالمراجعة تمتالحكومية المدارس في المواطنين للموظفين العلمية الدرجات برامج6440


العام المدير مكتبتغير اليوجدالمدارس لمديري اإلستشارية اللجنة6510


الدراسية المناهج إدارةالمراجعة تمتالتدريس في المستخدمة اللغة7110


الدراسية المناهج إدارةالمراجعة تمتالجديد المدرسي النموذج في الدراسي المنهج7120


الدراسية المناهج إدارةتغير اليوجداإللكتروني التعلُّم7130


االمتحانات و التقييم\الدراسية المناهج إدارةالمراجعة تمتالجديد المدرسي النموذج في المنزلية الواجبات7150


الطلبة خدمات\االمتحانات و التقييم إدارةالمراجعة تمتاألكاديمية النزاهة7160


االمتحانات و التقييم إدارةالمراجعة تمتالطلبة تقييم7210


االمتحانات و التقييم إدارةتغير اليوجدالطلبة إنجازات تقارير7220


االمتحانات و التقييم إدارةتغير اليوجداألولى الحلقة ومدارس األطفال رياض في واإلعادة النقل7230


االمتحانات و التقييم إدارةالمراجعة تمت والثالثة الثانية الحلقتين مدارس في واإلعادة النقل7235


الخاصة التربية إدارةتغير اليوجدالخاصة التربية7301


الخاصة التربية إدارةالمراجعة تمتاألكاديمي التعلم دعم7310


 المكتبات قسمتغير اليوجدالتعلم مصادر مراكز7410


الخاصة التربية إدارةتغير اليوجدالدراسي اليوم ساعات غير في األكاديمية المساعدة7420


الطلبة خدمات إدارةالمراجعة تمتالمدرسية الرحالت7430


الطلبة خدمات إدارةالمراجعة تمتالطلبة وتسجيل قبول8110


الطلبة خدمات إدارةالمراجعة تمتالطلبة وغياب حضور8120


eSIS فريق\الطلبة خدمات إدارةتغير اليوجد(eSIS) االلكتروني الطالب معلومات نظام في الطلبة سجالت8130


الخاصة التربية إدارةتغير اليوجدالطلبة سلوك إدارة8210


الطلبة خدمات إدارةجديدة المواطنين غير الطلبة وتسجيل قبول8310


الطلبة خدمات إدارةجديدةالمواطنين غير للطلبة الدراسية الرسوم8320


المدرسة إدارةتغير اليوجداألمور أولياء مشاركة9110


المدرسة إدارةتغير اليوجدالتعليمية والمكاتب بالمدارس اآلباء مجالس9120


االتصاالت مكتبالمراجعة تمتوالتصوير اإلعالم وسائل مع التعامل9210


المدرسة إدارةالمراجعة تمتوالمتطوعون المدرسة زوار9310


المدرسة إدارةتغير اليوجدالمجتمعية الشراكة9320


العام المدير مكتبتغير اليوجدخارجية جهات طريق عن برامج لتطبيق عروض تقديم9330


السياسات قائمة







