دلُل اإلاللم
بمدازض ُسػبت ألاهلُت
1

بظم هللا السخمً السخُم
الصمُل اللصٍص واإلاسبي الٌاطل  /مللم مدازض ُسػبت اإلاىُس
الظالم كلُٕم وزخمت هللا وبسٔاجه
ً
ً
ً
ً
ومسخبا بٕم في مدازطٕم ُسػبت مللما ومسبُا .
ؤهال
ً
ً
ومسخبا بٕم في مدازطٕم ُسػبت ُدوة خظىت .
ؤهال
هرا الدلُل " دلُل مللم مدازض ُسػبت "
الري بحن ؤًدًٕم ما هى بال جصىز للحد ألادوى اإلاؼلىب مً مللم مدازض ُسػبت ،وبال
ًةن الباب مٌخىح كلى مصساكُه للخىاًع الؼسٍٍ لخدُِّ الواًت الؼسٌٍت وًّ
ؤصى٘ هره اإلاهىت الؼسٌٍت .
مخمىحن لٕم دوام الخِدم والخىًُّ والىجاح .
داكحن اإلاىلى ؤن ًىًِىا و ٌلُيىا كلى ؤداء زطالخىا التربىٍت والخللُمُت .
ؤطسة مدازض ُسػبت
كجهم
اإلادًس اللام
د  /خاجم بً ؤخمد ػٌي
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** جمهيد **
ُ
جِاض ُُمت ؤلاوظان بما ًدمل مً ُُم بطالمُت و بما لدًه مً ملخِداث صحُدت
وزِاًت واكُت ُ :ل هل ٌظخىي الرًً ٌللمىن والرًً ال ٌللمىن بهما ًخرٓس ؤولى
ألالباب ( الصمس ) 9 :
ولِد هصذ طُاطت الخللُم في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت في الباب الثاوي ( ) ( هاًت
ً
ً
ً
الخللُم وؤهداًه اللامت ) " بن هاًت الخللُم ًهم ؤلاطالم ًهما صحُدا مخٖامال وهسض
اللُِدة ؤلاطالمُت ووؼسها  ،وجصوٍد الؼالب بالُِم والخلالُم ؤلاطالمُت واإلاثل الللُا ،
وبٓظابه اإلاهازاث اإلاخخلٌت  ،وجىمُت الاججاهاث الظلىُٓت البىاءة "..
وبىاء كلى ذلٗ ًةن واحب اإلادزطت بٖل كىاصسها ـ وؤهمها اإلاللم ـ جدُِّ هره الواًت
الىبُلت  ًًٕ ،مسبُا ُبل ؤن جٖىن مللما ً ،التربُت هاًت الخللُم .

( ) جيب على املعلم االطالع عليها واإلملام هبا لتكون نرباساً يف عمله .
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دوز اإلاعلم في العمل التربىي
بن ُىام اللمل التربىي زالزت  :مللم ومخللم ومىهج  ،واإلاللم ؤهم هره الثالزت  ،وهى
ألاب الحُِِي للؼالب  ،لرلٗ ُُل  :لِع ألاب مً ؤهجب ولًٕ ألاب مً كلم وؤدب ،
ومً اإلاظلماث ؤن هرا اإلاللم ألاب ًجب ؤن ًٖىن ُدوة وؤطىة خظىت بإًلاله ُبل
ؤُىاله " .وُد ؤحمم الباخثىن التربُىن كلى ألاهمُت اللـمى للمللم الري هى ؤطاض
الىجاح لللملُت التربىٍت بٖل صىزها وفي مساخل الخللُم ٔاًت " ( بكالن مٕخب التربُت
اللسبي لدو٘ الخلُج ألخالَ مهىت الخللُم ـ الدوخت في  24ـ  27مازض 1985م ) .
ولِد حاء ؤًظا في ( بكالن مٕخب التربُت اللسبي لدو٘ الخلُج ألخالَ مهىت
الخللُم ) جدذ كىىان الخللُم زطالت :
ً
ً
أوال " :الخللُم مهىت ذاث ُداطت جىحب كلى الِاثمحن بها ؤداء خّ الاهخماء بلحها بخالصا
ً
ً
في اللمل ،وصدُا مم الىٌع والىاض ،وكؼاء مظخمسا ليؼس الللم والخحر ".
ً
ثاهيا " :اإلاللم صاخب زطالت ٌظدؼلس كـمتها ،وٍامً بإهمُتها ،وال ًظً كلى
ؤدائها بوا٘ وال زخُص ،وَظخصوس ٔل كِبت دون بلىن هاًخه مً ؤداء
زطالخه" .
وبن مدازطٕم ُسػبت ـ ذلٗ الىمىذج التربىي ـ وهي حظعى للمثا٘ اإلامًٕ جخلامل
ً
ؤًظا مم الىاُم بهدي جؼىٍسه  ،وهي في طبُل ذلٗ جإخر بإًدي اللاملحن ملها لخدُِّ
هاًتها التربىٍت اإلايؼىدة وًّ هرا الدلُل ...
فكسة الدليل
هى مسحم إلاا اجٌّ كلُه مً ؤمىز جساها ُسػبت مهاما واحبت ًلصم اإلاللم الالتزام بها.
ً
والِصد مً هرا الدلُل ؤن ًٖىن مُثاُا لٖل مً ؤزاد ؤن ٌؼازْ ُسػبت مظلاها
الىبُل .
وُد جظمً هرا الدلُل ؤزبلا وكؼسًٍ طمت مً طماث اإلاللم والتي حلخِد مدازطٕم
ُسػبت ؤنها واحباث مهىُت ًجب كلى مللمها الخدلي بها .
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ً
أوال  :زباهيت اإلاعلم :
بن ؤُسب الىاض بلى السباهُت هى اإلاللم لِىله حلالى :
 ... ولًٕ ٔىهىا زباهُحن بما ٓىخم حللمىن الٕخاب وبما ٓىخم جدزطىن

( آ٘ كمسان  ) 79 :ذلٗ ألن مهمخه التربُت  ،والتربُت مؼخِت مً ٔلمت
( السب ) طبداهه وحلالى  ،مهمخه زباهُت اإلاصدز لرا ًُجب ؤن ًٖىن اإلاللم زباوي ألاداء .
والسباهُت جخمثل في :
 )1ؤن ًدزْ ؤن زطالخه الحِت هداًت اإلاخللمحن وداللتهم كلى هللا حلالى.
 )2ؤن ًبخغي بللمه و كمله وحه هللا حلالى ُبل مواهم الدهُا.
ً
ً
 )3ؤن ٌؼٕس هللا حلالى داثما ؤن حلله مللما .
ً
 )4ؤن ًخلسي كلى صٌاث السطى٘ مللما وٍِخدي بها .
ً
 )5ؤن ًٖىن صابسا كلى مؼِاث هره اإلاهىت خظبت هلل حلالى .
ً
 )6ؤن ًٖىن كصٍصا بحن اإلاخللمحن بما ًدمل مً ؤماهت الللم .
ً
 )7ؤن ًٖىن ٓسٍما في برله للللم وال ًِِع كؼاءه بما ًىاله مً مادًاث مهما
ُلذ ؤو ٓثرث .
ً
 )8ؤن ًٖىن كادال في حلامالجه مم ػالبه .
ً
 )9ؤن ًٖىن ؤمُىا في هِله للللم ًُ ،مًٕ هٌظه في جخصصه .
 )10ؤن ًسبؽ دزوض مادجه بلمِها ؤلاًماوي و الُِمي وحاهبها الىحداوي.
ً
ثاهيا  :الحضىز والاهصساف
 )1الحظىز للمدزطت ُبل ػابىز الصباح .
 )2الىُىي بإزض الؼابىز مىر بداًخه ٔ ،ل ؤمام ًصله في الحصت ألاولى  ،كلى
ً
ؤن ًٖىن ُاثما بدوزه في طبؽ الؼالب .
 )3مخابلت ٔل مللم ػالبه في جمسٍىاث الصباح ،ومظاكدة مللم التربُت البدهُت
في ؤدائها بجد وهمت .
5

ً
 )4الاػمئىان بإبىة كلى ػالب الٌصل صحت ووؼاػا .
 )5كدم الخسوج مً اإلادزطت ؤزىاء الدوام اإلادزس ي  ،و الخىاحد في مٖان مللىم
للخىاصل كىد الحاحت .
 )6طسوزة البِاء باإلادزطت ختى بلُد اهتهاء الحصت ألاخحرة .
ً
ً
 )7الالتزام بما جِسزه ؤلادازة بؼإن الدوام اإلاظاجي شماها ومٖاها .
ًسجى مساحلت صٌدت  22مً الدلُل
ً
ثالثا  :الصي السطمي :
و الصي اإلادزس ي الري خددجه بدازة اإلادزطت هى :
ً
ً
ُ )1مُص ؤبُع مخجدد داثما هُئت وزوهِا .
 )2بىؼلىن ؤطىد ؤو هامّ .
 )3زابؼت كىّ مىاطبت للبىؼلىن .
 )4خراء مىاطب مم حىزب مىاطب .
 1ـ زىب ؤبُع  2ـ ػمان ؤو هترة
أو
 4ـ خراء مىاطب مم حىزب مىاطب.
 3ـ كِا٘
ً
زابعا  :ضبط الفصل :
وهى ؤلادازة التربىٍت الحاشمت مً اإلاللم لٌصله ملتزما آلاحي :
 )1كدم البدء في الدزض بال بلد هدوء الٌصل .
 )2الخخؼُؽ ُبل الخدزَع في الٌصل .
 )3ؤن ٌللم ػالبه الاطدئران ُبل الحدًث و ُبل ُُامهم مً مجلظهم بسًم
ؤًديهم دون صىث .
 )4جىـُم وجسجِب مِاكد الٌصل كلى الصىزة اإلاىاطبت للحصت .
 )5جىحُه الؼالب بلى هـاًت الٌصل و تهىٍخه و بطاءجه .
 )6بزازة الؼالب و حؼىٍِهم و جٌلُلهم ؤزىاء الدزض .
 )7ؤن ًخًِ مهازة اطخخدام لوت ؤلاػازة باللحن و الُد .
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 )8ؤن ٌلبر كً جىُلاجه ؤلاًجابُت مً الؼالب .
 )9ؤن ًظم بحساءاث مدددة بىطىح ًلتزم الؼالب باجباكها في الٌصل .
 )10ؤن ٌلمل كلى بػساْ الؼالب في ألاهـمت اإلاِترخت للحصت .
 )11ؤال ًتردد في الخلبحر كً بهٖاز الظلىْ اإلاسًىض مً الؼالب.
 )12ؤن ًجُد مهازاث اللالُاث الصخصُت مم ػالبه.
 )13ؤن ًٖىن كادال مم حمُم الؼالب.
 )14ؤن ًٖىن اإلاللم ذا مصاج مىخـم.
 )15ؤن ًخمخم بش يء مً الدكابت .
 )16ؤن ًآد اخترامه لؼالبه.
 )17ؤال ٌلخبر الظلىْ الظلبي مً ُبل الؼالب ُظُت شخصُت.
 )18ؤن ٌلصش زوح اللمل الجماعي في الٌصل .
ً
خامظا  :ؤلاشساف على الطالب :
ً
 )1ؤن ًدظس للمدزطت مبٕسا ُبل بدء الحصت ألاولى بىصٍ طاكت .
 )2ؤن ًخٌِد الىـاًت في مساًّ اإلادزطت مما ًِم جدذ بػساًه .
 )3ؤن ٌؼسي كلى هـام ػابىز الصباح وبسامج اليؼاغ الصباحي .
 )4ؤن ٌؼسي كلى الؼالب ؤزىاء الٌسح وال ٌظمذ لهم بالدخى٘ بلى اإلابنى بال خحن
جخؼلب الظسوزة .
 )5ؤن ًظبؽ الىـام ػىا٘ وُذ بػساًه ،وٍساُب الؼالب مساُبت ػدًدة
وٍِـت.
 )6ؤال ٌوادز اإلادزطت بال بلد موادزة حمُم الؼالب في نهاًت الدوام .
 )7ؤن ٌلىد الؼالب كلى الىـاًت اللامت وهـاًت الظاخت بلدم بلِاء بِاًا
اإلاإٔىالث واإلاؼسوباث بال في ألامآً اإلاخصصت لرلٗ.
 )8ؤن ًدسص مؼسي اإلاِصٍ اإلادزس ي كلى جىـُم الؼالب وكدم جصاخمهم.
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 )9ؤن ًساُب طلىُٓاث الؼالب ،و ًىحههم للظلىْ الحمُد  ،و ًخدخل لٌع
اإلاىاشكاث التي جيؼب بُجهم ؤخُاها .
ً
طادطا  :الالتزام بمىاعيد الحصص :
 )1ؤن ٌظعى بلى ًصله ُبل بداًت الحصت .
 )2ؤن ًخسج مً ًصله بمجسد اهتهاء شمً الحصت مباػسة لِظمذ بدُاثّ
الطترواح ػالبه بحن الحصص  ،ولُدزْ هى خصخه الخالُت ،ولِظمذ لصمُله
بإداء دزطه في شمىه اإلاىاطب .
 )3ؤن ٌظخول ٔامل وُذ الحصت في ًىُاث ألاداء الخدزَس ي مً كسض للدزض
ومىاُؼت وخىاز وجِىٍم وجٌلُل لجمُم الؼالب مله .
ً
 )4ؤن ًمىم جماما خسوج الؼالب مً الحصت لوحر طبب مِبى٘ .
 )5ؤن ًلتزم بخىشَم حدوله وًّ اإلاىاد الدزاطُت ًال ٌوحر مادة مٖان ؤخسي بال
طبب وحُه وؤن ًخؼس ؤلادازة ُبل ذلٗ.
 )6ؤن ًداًف كلى هصاب خصصه لٖل مىاده ًال ٌلحرها ألخد وال ٌؼولها بوحر
مىهج مادجه مهما ٔاهذ ألاطباب .
ً
ً
 )7ؤن ًِبل الخٖلٍُ بؼول الحصص ؤلاطاًُت  ،واطدثمازها جسبىٍا وحللُمُا
وبًادة الؼالب ًحها مً جخصصه الللمي  ،وؤدائها كلى ؤٓمل وحهً .الحصت
ؤلاطاًُت خصت زساء وهماء للؼالب وللمللم كلى الظىاء .
 )8الىصاب الٖامل للمللم ؤزبم و كؼسون خصت ،و الحد ألاُص ى لحصص
الاهخـاز هى خصخان ًىَ الىصاب الٖامل ( و لِع ًىَ حدو٘ اإلاللم )
 )9خصخا السٍادة و اليؼاغ ًىَ هصاب اإلاللم .
 )10ؤن ًخلاون مم اإلادزطت لظد العجص الؼازت في كدد اإلاللمحن و في الُِام بلمل
اإلاللم الواثب.
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ً
طابعا  :اطخخدام الحاطب آلالي و الىطائل الخعليميت ألاخسي :
 )1ال خصت هاجحت بدون اطخخدام الحاطب ؤو ؤي وطُلت حللُمُت ؤخسي
مىاطبت .
 )2ؤن ٌظهم اإلاللم في بهخاج وابخٖاز الىطاثل الخللُمُت الخاصت بمادجه بمؼازٓت
ً
ً
مللمي ػلبخه بطهاما مظخمسا مادامذ الدزاطت .
 )3ؤن ًداًف كلى الىطاثل الخللُمُت بدظً الاطخخدام والحٌف .
 )4ؤن ًىىق الىطاثل اإلاظخخدمت مساكاة للٌسوَ الٌسدًت .
 )5ؤن ًىؿٍ الخِىُت الحدًثت في خدمت اللملُت الخللُمُت ًِ ،ظخخدم كسوض
البىزبىٍيذ والٌُدًى ،وَلسض صٌداث الٕخب السُمُت كلى الؼالب ،و
ًخىاصل مم ؤلادازة والؼالب كً ػسٍّ البرًد ؤلالٕترووي ومىُم اإلادزطت ،
وهحر ذلٗ مً اطخخداماث مبخٕسة و مخؼىزة للحاطب في مجا٘ الخللُم .
ً
ثامىا  :الخجدًد والابخكاز :
 )1ؤن ًجدد هٌظه  ،وٍددر آلُاث جىٌُر دزوطه  ،وٍؼىز ؤطالُبه .
 )2ؤن ًيخج وطُلت حللُمُت مبخٕسة ( واخدة كلى ألاُل ) ٔل ًصل دزاس ي .
ً
ً
 )3ؤن ًِدم اُتراخا حدًدا ( واخدا كلى ألاُل ) ٔل كام ًٖىن مً ػإهه :
ؤ ـ جؼىٍس ألاداء التربىي كلى مظخىي الخخؼُؽ ؤو الخىٌُر ؤو الخِىٍم .
ب ـ جؼىٍس آلُاث الخلامل مم الؼالب كلى اإلاظخىي الىٌس ي ؤو الاحخماعي ؤو
الخدصُلي .
ً
ً
ً
 )4ؤن ًِدم آخس اللام هِدا مىهجُا كلمُا إلادخىي دزاس ي واخد مً مىاده في ؤي
مً الٌصلحن ًىضح ًُه زئٍخه الخاصت بٖىهه اإلاىٌر اإلاُداوي للمدخىي .
 )5ؤن ًلتزم بخِدًم ًالغ به حمُم ؤكماله مىـمت و مسجبت كلى طىء اإلاجلداث
آلاجُت ( :الاخخبازاث – ؤوزاَ جِىٍم اإلاهازاث ـ اللسوض الخِدًمُت – ؤوزاَ
اليؼاغ – الٕخب اإلادزطُت السُمُت – جدلُل اإلادخىي – اطتراجُجُاث
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الخدزَع – ألاوؼؼت الصٌُت والالصٌُت  -الخؼت اللالحُت – الخؼت
ؤلازساثُت ـ ؤي ابخٖازاث ـ ؤي كمل آخس ُام به اإلاللم ).
ً
جاطعا  :زائد الفصل :
ً
 )1ؤن ًؼلم ًىمُا كلى هُاب الؼالب وَلسي ألاطباب وَلالج ذلٗ مم اإلاسػد
 )2ؤن ٌؼٖل خلِت وصل بحن الؼالب ومللمحهم .
 )3ؤن ٌسجل في بؼاُاث خاصت همى الؼالب مً خُث الظلىْ واللاداث  ،واليؼاغ
الللمي والسٍاض ي والثِافي والٌني والاحخماعي ،وٍسصد كالُت الؼالب بصمالثه
داخل الٌصل وخازحه ،وٍبرش بًجابُاث الخالمُر وَلصشها ،وٍالخف الظلبُاث
وَلالجها .
 )4ؤن ٌؼسي كلى حؼُٕل مجلع الٌصل .
ً
 )5ؤن ًلخِي بؼالبه ًىمُا وٍسػدهم وٍساُب هـاًتهم وجُِدهم بالصي اإلادزس ي.
 )6ؤن ٌلىد ػالبه الظبؽ الراحي ،وخظً الاطخماق ،وخب اإلاظاكدة ،وزوح
الخلاون ،وجدمل اإلاظاولُت .
 )7ؤن ًىِل وَسجل وٍساحم كالماث ػالبه كلى السجالث والؼهاداث واإلالٌاث.
ً
 )8ؤن ًٖىن مظاوال كً طالمت ألازار اإلادزس ي في ًصله ،وٍبلى كً ؤي ُؼلت
بداحت بلى صُاهت .
 )9ؤن ٌلمل كلى خل مؼٕالث ػالب ًصله الظلىُٓت والخدصُلُت ،وٍِىم بخدىٍل
ما ٌظخلص ي مجها بلى اإلاسػد ؤو مدًس اإلادزطت .
 )10ؤن ٌلسي ػالب ًصله باألهـمت الظاثدة في اإلادزطت ،وٍدثهم كلى الالتزام بها.
ً
عاشسا  :اليشاط اإلادزس ي :
ً
ٌلد اليؼاغ اإلادزس ي مٕمال إلاهمت الدزوض الخللُمُت  ،وهى ًجمم بحن الخللُم
واإلاخلت  ،وًُه مً آدؼاي اإلاىاهب وجىؿٍُ ػاُاث الؼالب وخل مؼٕالتهم
ً
مدىزا لألداء الخدزَس ي ألامثل .
الىٌظُت ،ما ًجلله
ومؼلىب مً مللم مدازض ُسػبت ؤن ًِىم-كىد بطىاد وؼاغ جسبىي بلُه -باآلحي:
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 )1ؤن ًظم خؼخه اللامت لليؼاغ ومظتهدًاتها ووطاثلها ومـاهس هجاخها مً بداًت
اللام الدزاس ي وبالخيظُّ مم زاثد اليؼاغ واإلاسػد الؼالبي.
 )2ؤن ٌظخخدم سجل اليؼاغ اإلاصاخب للمادة ،لِسجل ًُه الخؼت والىطاثل
ومـاهس الىجاح وملُاز ؤلاهجاش .
 )3ؤن ٌظخلحن في الخىٌُر باإلاؼسي الخللُمي واإلاسػد الؼالبي وزاثد اليؼاغ.
ً
 )4ؤن ًٖىن مؼسًا كلى حماكت واخدة مً حماكاث اليؼاغ اإلادزس ي ؤو حماكت
ً
ً
مً حماكاث اإلاىاد الدزاطُت  ،وؤن ًٖىن مدزٔا ومىٌرا إلاهام ٔل حماكت
ً
حظىد بلُه ُاثما كلى جدُِّ هره اإلاهام بجد ووؼاغ .
 )5ؤن ًخللم ٌُُٓت جىؿٍُ خصت اليؼاغ اإلادزس ي ألاطبىكُت باالطخلاهت باإلاسػد
الؼالبي واإلاؼسي الخللُمي .
 )6ؤن ٌؼازْ بةًجابُت في ألاوؼؼت اإلادزطُت اللامت ٓإطابُم اإلاىاطباث  ،واإلالازض ،
والحٌالث  ،وهحرها .
حادي عشس  :الدوزاث الخدزٍبيت
 )1ؤن ًدسص كلى خظىز الدوزاث الخدزٍبُت  ،وٍخٌاكل ملها بةًجابُت .
 )2ؤن ًىؿٍ ما اطخٌاده مً الخدزٍب في ؤداثه اإلانهي .
 )3ؤن ًِدم مالخـاجه بمىطىكُت وصدَ كىد جُُِمه لبرهامج الخدزٍب .
ثاوي عشس  :اجخماعاث الشعب :
الؼلبت هي ؤطسة مللمي ٔل مادة  ،ولها ميظّ جخخازه ؤلادازة مً بحن مللمي اإلاادة
ً
 .وججخمم الؼلب ؤطبىكُا في خصص مدددة وًّ حدو٘
ملسوي  .وهدي ذلٗ جالُذ ألاًٖاز  ،واطخدزاز كصازاث الخبراث في كملُت كصٍ
ذهني مىحه ومىـم  .وكلى مللم مدازض ُسػبت :
 )1ؤن ًخٌاكل داخل ػلبخه ؤخرا وكؼاء .
ً
ً
ً
ً
 )2ؤن ٌلد هٌظه ذهىُا وٓخابُا بكدادا مظبِا لُىم الاحخماق .
 )3ؤن ًٖىن الؼسح اإلاِدم في الاحخماق مً الىىق الري ًيبني كلُه كمل مٌُد.
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 )4ؤن ٌلد اإلايظّ حدو٘ كمل الاحخماق ُبل مىكده بُىم وٍىشكه كلى ؤكظاء
الؼلبت للِساءة ًُه والاطخلداد له .
 )5ؤن ًخمخع الاحخماق كً وزُت كمل ُابلت للخؼبُّ جسًم لإلدازة للىـس في
آلُاث الخىٌُر .
 )6ؤن جبرش الؼلبت وحىد اإلاادة في الٌصى٘ واإلادزطت بؼٖل كام .
ثالث عشس  :اإلاظخىي التربىي للطالب :
التربُت زمسة الخللُم  ،وُسػبت حظعى حاهدة لسبؽ الللم باإلًمان وجىحُه دًت
الخللُم ػؼس مسًإ التربُت .
ومللم ُسػبت مؼالب بـ :
ً
 )1ؤن ًٖىن ؤدائه الخدزَس ي داخل الٌصل مصبىها بصبوت بًماهُت جسبىٍت
ً
اطدؼلازا لٖىن الخدزَع زطالت ولِع مهىت ًدظب .
ً
 )2ؤن جٖىن اطدؼهاداجه وؤمثلخه وجؼبُِاجه ذاث موصي دًني جىٌُرا ألهداي
الخللُم وهاًاجه في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت .
 )3ؤن ًسبي ػالبه بإًلاله ُبل ؤُىاله وٍٖىن ُدوة خظىت لهم في ٔل ما ًإحي وما
ًدق ولُدرز ؤن جِم ؤكحن ػالبه مىه كلى ما ٌؼحن .
ً
 )4ؤن ًسبؽ ـ داثما ـ مٌاهُم دزوطه وخِاثِها ( مهما ٔاهذ مادجه ) بالهدي
الدًني وبإطلىب جسبىي مدبب بلى هٌىض ػالبه .
 )5ؤن ٌؼازْ في جىـُم ألاوؼؼت التربىٍت للؼالب ،وٍدًسها مم شمالثه ،وَلمل
ً
ً
حاهدا كلى جدُِّ ؤهداًها التربىٍتٔ ،السخالث الخازحُت بإهىاكهاً ،ظال
كً حماكاث اليؼاغ وؤطابُم اإلاىاطباث.
 )6ؤن ًدظً اطخخدام وجؼبُّ بؼاُت مالخـت طلىْ وكاداث الؼالب
الدزاطُت بالخيظُّ مم ؤلادازة .
ً
 )7ؤن يهخم بالتهرًب الظلىٔي لؼالبه ؤوال بإو٘ .
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زابع عشس  :اإلاظخىي العلمي للطالب :
ًالؼالب هى اللىصس الري ُامذ اإلادزطت مً ؤحل حللُمه و جىمُت شخصِخه ال مً
ؤحل زطاه و مخابلت هىاه  ،وهى مخسج اللملُت الخللُمُت  ،وٍِاض مظخىاه مً خال٘ :
آلُاث الخِىٍم اإلاظـخمس ،و الاخخبازاث الٌترًت والٌصلُت  ،والصٍازاث الصٌُت مً حهت
ؤلاػساي التربىي والخللُمي الداثم باإلادزطت  .و كلُه ًللى مللم ُسػبت :
ً
 )1ؤن ٌلسي حُدا ػساثّ ألاطئلت وًىُاتها التربىٍت وؤهىاكها .
 )2ؤن ًلتزم بؼسوغ الاخخباز الجُد  ،ومىاصٌاث وطم ألاطئلت  ،بدُث جدىىق
بحن اإلاِالُت و اإلاىطىكُت ،و ًدىاطب شمً بحابتها مم شمً الاخخباز ،و جدظم
بالىطىح ،و ال جدخمل ؤٓثر مً بحابت ،و جدىىق لخىاطب حمُم مظخىٍاث
الؼالب ،وجخؼابّ مم اإلالاًحر التي ًظلها ؤلاػساي التربىي مً خُث مساكاة
الىشن اليظبي لدزوض اإلاىهج.
 )3ؤن ًساحم مً ًصوزه (اإلاؼسي ؤو اإلادًس) كِب ٔل شٍازة صٌُت للخلسي كلى
مالخـاث الصٍازة في ًىم الصٍازة هٌظه ؤو الُىم الخالي لها كلى ألآثر ،وٓرلٗ
ًساحم اإلاؼسي ؤو اإلادًس كِب مخابلت ؤي كمل مً ؤكما٘ اإلاللم للىُىي كلى
مالخـاجه و اللمل كلى جىٌُرها.
 )4ؤن ًلتزم بٖاًت الخىححهاث التربىٍت والخللُمُت مً اإلاؼسي الخللُمي ومً
حمُم مؼسفي بدازة التربُت والخللُم  ،وٍظم جلٗ الخىححهاث هصب كُىه في
ؤداثه الخدزَس ي الالخّ .
 )5ؤن ًِظم ػالب ًصله في ٔل مادة بلى زالر ًئاث ً :اثِحن وكادًحن
ومِصسًٍ ،وٍظم خؼت بزساثُت جسبىٍت كلمُت للحٌاؾ كلى جٌىَ الٌئت ألاولى
وبػباكه  ،وخؼت كالحُت لخِىٍت الٌئت ألاخحرة بلى ؤُص ى دزحت ممٕىت في
ُدزاتهم ،وشٍادة جٌلُل الٌئت الثاهُت الطدىٌاذ ُدزاتهم الخدصُلُت  .كلى ؤن
ٌسجل هرا ٔله في سجل ٌلخمد مً اإلاؼسي.
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 )6ؤن ًلخِي في احخماق ػهسي مم مللمي مىاد ًصله للدؼاوز الللمي والتربىي
خى٘ الؼالب اإلاِصس ،والؼالب اإلاخٌىَ ؤو اإلاىهىب ،ووطم خؼت للخبني
الللمي لٖلحهما بالخلاون مم اإلاؼسي .
 )7جدلُل هخاثج الاخخبازاث الٌترًت والٌصلُت للخلسي كلى مدلىالث الىخاثج
ووظب الخِدًساث  ،بالخيظُّ مم اإلاؼسي التربىي .
 )8ؤن ًىاشن في كؼاثه الللمي بحن اإلاجاالث الثالزت :اإلالسًُت واإلاهازٍت والىحداهُت
.
خامع عشس  :الخطت ألاطبىعيت والخىاصل مع ألاطسة :
ًجب كلى مللم ُسػبت آلاحي :
 )1ؤن ًٕخب الىاحباث ألاطبىكُت بىٌظه كلى الحاطب بلدد الحصص وٍددد
مىطىق الدزض والىاحب اإلالؼى كلُه ،وٍساحله مم اإلاؼسي التربىي ،وٍدٌف
اإلالٍ كلى الحاطب للسحىق بلُه كىد الحاحت.
 )2ؤن ًىشق الىاحباث ألاطبىكُت كلى ػالبه بىٌظه ،وٍخإٓد مً اطخالم ٔل
ػالب وزُت واحباجه ألاطبىكُت ووطلها في خُِبخه.
 )3ؤن ًؼالم –ًىمُا -مٌٕسة الخىاصل مم ألاطسة التي حلد سجل مخابلت ًىمي ،
وزطالت مٕخىبت مخبادلت بحن البِذ واإلادزطت ،لِساءة ما كظاه ؤن ًٕخبه ولي
ألامس للمللم ؤو ٌظإ٘ كىه وٍجُب كلُه في مالخـاث اإلاللم .
 )4ؤن ًسحم مباػسة بلى اإلاؼسي التربىي ًُما هى هحر كادي طىاء كدم
اطخجاباث ؤولُاء ألامىز ؤو ٓخابتهم هحر اللادًت للمللمحن .
ً
ً
 )5ؤن ٌلخبر مٌٕسة الخىاصل مم ألاطسة سجال زطمُا ًُيبه كلى الؼالب
باإلاداًـت كلُه وكلى هـاًخه .
 )6ؤن ًِىم بخلبئت الخِسٍس ألاطبىعي كً الؼالب بدُت.
 )7ؤن ًىؿٍ اإلإٌسة في جىمُت الاهظباغ والداًلُت .
 )8ؤن ًساعي في كبازاجه الدُت في اللسض والسُت في الؼسح .
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طادض عشس  :ألاعمال الخحسٍسٍت والىاجباث اإلانزليت :
هي الخؼبُِاث الللمُت للخدصُل الدازس ي الُىمي  ،بها ًِِع اإلاللم هىاجج الخللم
 ،وبدونها جٖىن اللملُت الخللُمُت خبؽ كؼىاء  ،ومللم ُسػبت مؼالب بـ :
 )1ؤن ًخصص مم ٔل ػالب هىكحن مً الٕساطاث :
ؤ ـ ٓساطت الحصت ؤو الٌصل ٌ :سجل ًحها الؼالب ملخص الدزوض الُىمُت ،
ودُاثّ اإلاللىماث واإلاٌاهُم ألاطاطُت  ،وؤلاطاًاث اإلإملت للدزوض
في بابها  ،وبلع الخٌصُالث اإلاجملت  .وهره الٕساطت ًؼاللها اإلاللم
ًىمُا لُصىب ما بها مً ؤخؼاء ٓخابُت.
ب ـ ٓساطت الىاحباث اإلاجزلُت  :وًحها ًٖلٍ اإلاللم الؼالب بدل ألاطئلت
اإلادددة والخدزٍباث اإلاخخازة مً الٕخاب الىشازي وجٖىن مىاطبت ال
جدخاج لىُذ ًصٍد كً زلث الظاكت ،زم ًؼاللها اإلاللم في الُىم الخالي
مباػسة وٍصىبها  ،وَلُد ػسح ما هلب الخؼإ ًُه مً الؼالب .
ً
 )2ؤن ًٖلٍ ػالبه باصؼداب دًتر الحصت و الىاحب داثما ملهم في الحصت
بسًِت الٕخاب الىشازي .
 )3ؤن ًساعي الدُت اإلاخىاهُت في كملُت الخصحُذ وحمم الدزحاث .
 )4ؤن ًبحن للؼالب جصىٍب الخؼإ الري ػاب بحابخه  ،وٍخإٓد مً حسجُله بُده
ًىَ طؼس الخؼإ .
ً
 )5ؤن ًؼلب مً ػالبه جىُُم هره الٕساطاث مً ؤولُاء ؤمىزهم ؤوال بإو٘ لُؼلم
ً
اإلاجز٘ كلى مظخىي الؼالب مسخلُا .
ً
 )6ؤن ًساحم اإلاؼسي التربىي داثما كىد ؿهىز ؤي مؼٖلت في آلُاث ألاكما٘
الخدسٍسٍت والىاحباث اإلاجزلُت .
 )7ؤن ًىىق في الىاحباث اإلاجزلُت بما ًدِّ ؤهداي اإلاادة وَوؼي حمُم مجاالتها.
 )8ؤن ٌسجل الىاحباث اإلاجزلُت كلى الظبىزة و ال ًٕخٌي بةلِائها ػٌهُا كلى
الؼالب ًٌي الٕخابت وطىح و جددًد و التزام.
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طابع عشس  :الخحفيز :
بن مً ؤهم ػسوغ الخللم بزازة الداًلُت للمخللم وهى مبدؤ ؤلازابت والدصجُم ،
ووطاثل الخدٌحز و بزازة الداًلُت كىد الؼالب ٓثحرة و مخىىكت  ،واإلادزطت جىًس الهداًا
الالشمت لرلٗٓ ،ما ال ٌوٌل اإلاللم ٔلماث الثىاء كلى ٔل طلىْ بًجابي مً الؼالب و
كلى اإلاللم ؤن ًساعي :
 )1ؤن ًٖىن الثىاب دون بًساغ ؤو جٌسٍؽ .
 )2ؤن ًخخاز الىُذ اإلاىاطب واإلاٖان اإلاىاطب لإلزابت .
 )3ؤن يهخم باإلزابت ؤمام بُِت الؼالب ختى ًِبلىا كلى مدأاجه .
 )4ؤن ًٌي بىكده بذا وكد باإلزابت ختى ًثّ ًُه ػالبه  ،وجخٕسز مجهم مبرزاث
بزابتهم .
 )5ؤن ٌؼمل الثىاب ٔل الؼالب كلى مداز اللام ختى اإلاخإخس واإلاِصس ًلخمع له
بًجابُت بظُؼت ًثِبه كلحها ً ،الثىاب البظُؽ في هٌع اإلاِصس ًىٌم ؤٓثر مً
اللِاب .
 )6ؤن ًىىق في ؤلازاباث وٍىاشن بحن اإلاادي مجها واإلالىىي .
 )7ؤن ٌللم ؤن ٔل ؤلىان اللِاب مسًىطت  ،و بهما اإلاخابلت الجُدة للؼالب و
الخىاصل مم ؤلادازة و ولي ألامس هي الىطُلت اإلاثلى لظبؽ طلىْ الؼالب.
ثامً عشس  :العالقت بالطالب :
كلى مللم ُسػبت :
 )1ؤن ًدٌف ؤطماء ػالبه ٔاملت  ،وؤن ًٕىحهم بالٕنى اإلادببت ( ؤبى ألابؼا٘ ـ ؤبى
ً
الٌىازض ـ ؤبى الخحر  ) ...وؤن ًلِبهم بما ٌؼلس باإلادح  ،وٍدرز ـ جماما ـ مما ٌؼلس
بالرم خؼُت اهدؼاز ذلٗ كلى ؤلظىت الؼالب
 )2ؤن ًخلمد بؼاػت الىحه كىد لِائهم ً ،البظمت جٌلل ًلل السحس في الِلىب
كىد اللِاء  ،ولً ًىدم ُؽ مً ًجسبها .
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 )3ؤن ًىؿٍ ُىاكخه بمبدؤ الٌسوَ الٌسدًت في السطا كً ػالبه في ٔاًت
مظخىٍاتهم ً ،ال ًدىّ كلى الظلٍُ وٍلٌـه  ،وٍسض ى كً الٌاثّ وٍِسبه
ًظسز ذلٗ ٓثحر .
ً
 )4ؤن ًخجىب ـ جماما ـ ؤلاهاهاث اللٌـُت مهما ٔان داًلها ًالحٌاؾ كلى البىاء
الىٌس ي للمخللم وكلى ٓسامخه ؤولى ٓثحرا مً ؤي حللُم مهما ٔان .
 )5ؤن ٌلامل ٔل ػالب ٌٓسد ًُدترم زؤًه  ،وٍِدزه  ،وٍٖاًئه بذا ؤصاب ،
وَصجله كلى بكادة اإلاداولت بذا ؤخؼإ .
 )6ؤن ًخصابى لؼالبه في طني دزاطتهم ألاولى  ،وٍصادَ الٕباز مجهم وٌٍخذ ُلبه
لهم ختى ًٕظب زِتهم ًٌُ ،ظىن له بما ًخخلج في هٌىطهم مً مؼٕالث ،
ً
ً
ً
ً
ًُجدوهه صدًِا ؤمُىا وؤخا خمُما  ،وؤبا زخُما .
 )7ؤن ًخللم ؤن اإلاللم الحّ هى الري ًىمي كِى٘ ػالبه  ،وٍِىدهم بلى صىاب
الٌٕس والٌلل  ،وٍتربم في ُلىبهم لُىحهها ػؼس مىابم ؤلاًمان.
جاطع عشس  :العالقت بأولياء ألامىز :
جخمثل مـاهس هره اللالُت كىد مللم ُسػبت في :
 )1ؤن ًساطلهم بصٌت دوزٍت مً خال٘ مٌٕسة الخىاصل مم ألاطسة  ،ومً خال٘
زطاثل الاطخٌظاز ؤو الخىحُه ؤو اإلاؼازٓت في خل مؼٖلت .
 )2ؤن ًلخِي بهم في اللِاءاث الدوزٍت  ،وفي مجالع آلاباء وٍدظً اطخِبالهم في
ً
شٍازاتهم للمدزطت  ،وؤن جٖىن هره اللِاءاث مٌلمت ودا وبؼاػت وخظً لِاء
.
ً )3جب ؤن ًمخىم كً ُبى٘ ؤي ؤكؼُاث مً ؤولُاء ؤمىز الؼالب مهما ٔان
ػٖلها ( هداًا ـ مٖاًأث ـ هحر ذلٗ . ) ...
ً )4جب ؤن ًمخىم كً الاجصا٘ بإولُاء ألامىز بال كبر مدًس اإلادزطت ؤو اإلادًس اللام
ؤو بلد الخيظُّ ملهما .
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عشسون  :العالقت بالصمالء :
بن ألاهداي الجظام والواًاث اللـام ال جدِِها بال مجمىكت متراًِت مخىاًِت ،
وبِدز جىًحر هره اإلاجمىكت والخٌاكل ملها ًٖىن مدي الىجاح في اللمل .
ومللم ُسػبت خسٍص كلى :
ً
ً
 )1ؤن ًٖىن بلٌا مإلىًا ًال خحر ًُمً ال ًإلٍ وال ًالٍ .
ً
 )2ؤن ًدسص داثما كلى ٓظب ألاشخاص ال ٓظب اإلاىاٍُ .
 )3ؤن ًخبرق للمل ؤي واحب جدخاحه مجمىكت اللمل ؤو ؤخد ؤًسادها .
 )4ؤن ًىصح اإلاِصس بإدب وكروبت لٌف ً ،خِصحره ًظس اإلاجمىق .
ً
ً
 )5ؤن ًِى٘ لىاصحه  :ػٕسا لٗ  ،وٍِى٘ لِادخه  :كٌىا مىٗ  ،الحّ هى ٓرا
وٓرا ...
 )6ؤن ًخللم مبادت الصٌاث الُِادًت  :الللم  ،كؼّ اللمل ،خب آلاخسًٍ ،
طلت الصدز  ،الٌصاخت وخظً اللٌف .
واحد وعشسون  :العالقت باإلدازة :
ؤلادازة اإلادزطُت هي زبان طٌُىت التربُت  ،ودوزها الخخؼُؽ زم اإلاخابلت  ،وهي لرلٗ
ًصدز كجها جٖلٌُاث وحلمُماث دوزٍت ٓ ،ما ؤنها حظخمم داثما بلى آزاء اإلاللمحن  ،وكالُت
مللم ُسػبت بةدازجه جخلخص في :
ً
 )1ؤن ًدترم ُسازاتها اختراما ًخجلى في طسكت الاطخجابت وهمت الخىٌُر .
 )2ؤن ٌظدؼحرها باطخمساز في مظخددزاث مهامه مما لم ًصدز بؼإهه حلمُم .
 )3ؤن ًخِبل جىححهاتها  ،وٍىاُؼها بذا لصم ألامس  ،وٍلتزم بما اجٌّ كلُه مً
ُسازاث .
 )4ؤن ًلتزم بدظىز اللِاءاث وما حاء ًحها .
 )5ؤن ًداًف كلى حمُم ؤطسازها الداخلُت  ،ؤو ما اثخمىخه كلُه مً بُاهاث مهما
ٔاهذ بظُؼت .
ً
 )6ؤن ًبدي اطخلداده داثما للمؼازٓت في بلع اإلاهام ؤلادازٍت براجُت وبًجابُت
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 )7ؤن ًخلاون ـ مً مىؼلّ مخمماث كمله ـ مم اإلاسػد الؼالبي في آلُاث ملالجت
مؼٕالث الؼالب الدزاطُت والىٌظُت .
 )8ؤن ًمد ؤلادازة باإلاللىماث ذاث ألاهمُت وٍصودها بىصحه .
اثىان وعشسون  :اإلاحافظت على ممخلكاث اإلادزطت :
مً ؤهم مسامي التربُت جىحُه الؼالب بلى اإلاداًـت كلى اإلاساًّ اللامت وفي مِدمتها
مساًّ اإلادزطت .
ودوز مللم مدازض ُسػبت في ذلٗ هى :
 )1ؤن ًمازض هرا الظلىْ ؤمام ػالبه في اطخخدامه للىطُلت الخللُمُت،
وألادواث الٕخابُت  ،وألاحهصة اإلادزطُت  ،وَلخبرها ماله الخاص .
 )2ؤن ٌلخبر ٔل ما في خىشجه مً ؤحهصة ووطاثل وؤدواث وٓخب وهحر ذلٗ مً
ملُىاث حللُمُت كهدة كىده وكازٍت مظتردة ال ًُخلى ػسًه آخس اللام بال
بدظلُمها لإلدازة .
 )3ؤن ًدث ػالبه كلى خظً الخلامل مم اإلاِاكد واإلاىاطد وؤحهصة الخٍُُٕ،
وؤحهصة الحاطب ،وألاػُاء اإلاخخلٌت داخل الٌصل  ،واكخبازها ولمت مً هللا
حلالى ًجب الحٌاؾ كلحها .
 )4ؤن ًساُب طلىُٓاث الؼالب هحر الظىٍت في الخلامل مم ممخلٖاث اإلادزطت
ؤزىاء الساخاث والٌتراث بحن الحصص ،وببان الحصص الخازحُت  ،وؤن ًىاحه
هره الظلىُٓاث في خُجها بالخىحُه والخدرًس.
ً
ً
 )5ؤن ًبلى ؤلادازة ًىزا وٓخابُا كً كؼب ؤو ٓظس ؤو كؼل ؤي مً ممخلٖاث
اإلادزطت لُخم بصالخه في ؤُسب وُذ  ،ولحصس وظبت الهدز واللادم في ؤطُّ
خحز ممًٕ .
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ثالث وعشسون  :الدزوض الخصىصيت :
ً
ً ً
ًجب ؤن ٌُللم ؤن الىـام الخللُمي باإلاملٕت ًمىم مىلا باجا وخاشما بكؼاء دزوض
خصىصُت للؼالب  ،ومً ًٌلل ذلٗ ًةهه ٌلسض هٌظه للترخُل بلى بلده كلى خظابه
وبطِاغ ٔاًت خِىُه اإلاادًت واإلالىىٍت لدي اإلادزطت .
اطتراجُجُاث الخدزَع:
مؼسوق جؼىٍس اطتراجُجُاث الخدزَع بمدازطٕم يهدي بلى جؼىٍس ممازطاث اإلاللمحن
الخدزَظُت داخل الصٍ وخازحه  ،مما ٌظهم في حوُحر دوز الؼالب مً مخلّ طلبي بلى
دوز وؼؽ وخُىي واًجابي ،وؤهذ ؤخي اإلاللم جمثل اإلادىز السثِع في جمٕحن الؼالب مً
الخللم اليؼؽ الٌلا٘ بدىٌُر دزوطٗ باطخخدام اطتراجُجُاث الخدزَع التي جصىم
وجبني اإلاخللم اإلإٌس الصاوم للٌٕسة والباخث كً اإلاللىمت واإلاىخج لها.
أزبع وعشسون  :العالقت بين اإلاعلم واإلاشسف التربىي:
اإلاؼسي التربىي مللم  ،واللالُت بِىه وبحن بخىاهه اإلاللمحن مبيُت كلى ؤطاض ألاخىة
والصمالت والاخترام اإلاخباد٘ ،وهى هاُل للخبراث مِدم للحلى٘ واإلاِترخاثً ،خدم شمالءه
بٌٕسه وكلمه وحلاوهه ،جؼىٍسا لللمل وجدُِِا للجىدة ًُه ،وكلى اإلاللم ؤن ًساحم شمُله
اإلاؼسي ًُما ٌؼٖل كلُه ،وَظدؼحره ًُما ًدخاج بلى السؤي واإلاؼىزة مً جٌاصُل
اللملُت الخللُمُتُ ،ا٘ حلالى ... :وحلاوهىا كلى البر والخِىي وال حلاوهىا كلى ؤلازم
واللدوان ( اإلااثدة  ) 2 :وُا٘ زطى٘ هللا -صلى هللا كلُه وطلم ( :-وهللا في كىن اللبد
ما ٔان اللبد في كىن ؤخُه ) .
ولىللم حمُلا ؤن ألاصل في الدًً الىصُدت ،والىصُدت التي جساعي الظىابؽ الؼسكُت
والتربىٍت جادي دوما بلى الخؼىٍس الري وظعى لخدُِِه .
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وبع ـ ـ ـ ــد ...
ًهره ؤزبم وكؼسون طمت زؤتها ُسػبت مهمت هاًت ألاهمُت في جٖىًٍ اإلاللم اإلااهس
والري به جخدِّ ؤهداي اللملُت الخللُمُت بِظس واحظاَ وزقي .
وُد ًساها الصمُل ـ مً ؤو٘ وهلت ـ مثالُت  ،وهحر ُابلت للخؼبُّ  ،وهدً مله في ألاولى وال
هىاًِه في الثاهُت .
ؤما ٔىنها مثالُت ًِد جٖىن ً ،اإلاللم ـ وخده ـ هى الري ًِىد اإلاجخمم بلى اإلاثالُت وَللم
ً
ػالبه اإلاثالُت ًال ؤُل مً ؤن ًداو٘ هى ؤن ًٖىن مثالُا ،
وؤما ٔىنها هحر ُابلت للخؼبُّ ًِى٘ مجاي للحُِِت ألنها مظخِاة مً واُم جؼبُِي
ومىِىلت مً مؼاهداث مُداهُت  ،وججازب شخصُت إلاللمحن مً البؼس وفي كصسها
الحالي وألامس ًِؽ ًدخاج بلى ػِئحن :
ألاو٘  :الِىاكت بإدواز اإلاللم ومهامه .
الثاوي  :اإلاداولت وجٕسازها في الخىٌُر مم الاطخلاهت باهلل حلالى ًما كلي اإلاللم بال ؤن
ًبر٘ الىطم الري ٌللمه هللا ًُه وال ًبخل بهرا الىطم في مهىخه الىبُلت هره .
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الالئحت الداخليت إلادازض قسطبت ألاهليت
ً
ؤوال  :الوُاب
الوُاب بلرز ٌ :ظمذ للمىؿٍ الوُاب لُىمحن ًِؽ خال٘ الٌصل الدزاس ي بلرز
مِبى٘ ًِدمه بلى بدازة اإلادزطت
الوُاب بدون كرز :
هُاب ًىم

هُاب ًىمحن

هُاب زالر ؤًام

هُاب ؤزبم ؤًام

• خصم ًىم مً
ألاحس
• خصم ًىمحن
مً زصُد
الاحاشة
الاطاًُت

• خصم ًىم مً
ألاحس
• خصم ًىم مً
ؤحسالاحاشة
الاطبىكُت
• خصم ًىمحن
مً زصُد
الاحاشة
الاطاًُت

• خصم ًىم مً
ألاحس
• خصم ؤحس
الاحاشة
الاطبىكُت "
ًىمحن "
• خصم ًىمحن
مً زصُد
الاحاشة
الاطاًُت

• خصم ًىم مً
ألاحس
• خصم ؤحس
الاحاشة
الاطبىكُت "
ًىمحن "
• خصم ًىمحن
مً زصُد
الاحاشة
الاطاًُت
• اهراز بالٌصل

هُاب خمع
ؤًام
• انهاء اللِد

ً
زاهُا :الخإخس :
الخإخس بلرز ٌ :ظمذ للمىؿٍ بالخإخس إلاسجحن ًِؽ ٓدد ؤُص ى ػسٍؼت بكالم بدازة
اإلادزطت بالخإخس مظبِا وبلرز مِبى٘.
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الخأخس بدون عرز :

كدد اإلاساث

جإخس كً الحظىز
لواًت  15دُُِت

جإخس كً الحظىز
ؤٓثر مً  15دُُِت و
لواًت 30دُُِت

جإخس كً الحظىز
ؤٓثر مً 30دُُِت
و لواًت  60دُُِت

ؤو٘ مسة

بهراز ٓخابي

 %25مً ألاحس الُىمي

 %30مً ألاحس الُىمي

زاوي مسة

 %5مً ألاحس الُىمي

 %25مً ألاحس الُىمي

 %50مً ألاحس الُىمي

زالث مسة

 %10مً ألاحس الُىمي

خظم ًىم

خظم ًىم

زابم مسة

 %20مً ألاحس الُىمي

خظم ًىم

خظم ًىمحن

خامع مسة

 %30مً ألاحس الُىمي

خظم ًىمحن

خظم زالزت ؤًام

ً
ثالثا :الاطدئران :
ٌظمح للمىظف الاطدئران مسجين فقط كحد أقص ى مً إدازة اإلادزطت وإلادة
طاعخين للمسة الىاحدة خالل الفصل الدزاس ي الىاحد .
وفي حال عدم الالتزام بمىعد الاطدئران:
كدد اإلاساث

جإخس كً الحظىز ؤٓثر مً
30دُُِت و لواًت  60دُُِت

ؤو٘ مسة

 %25مً ألاحس الُىمي

زاوي مسة

 %50مً ألاحس الُىمي

زالث مسة

ال ٌظمذ له باالطدئران
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ً
زابعا  :إجاشاث ألاعياد واإلاىاطباث :
ؤلاحاشة الخاصت

 زالزت ؤًام كىد الصواج
ً ىم واخد في والدة مىلىد له
 زالزت ؤًام في خالت وًاة شوحت اللامل ؤو ؤخد
ؤصىله ؤو ًسوكه

ؤلاحاشة الاطؼسازٍت

ؤلاحاشة اإلاسطُت
”خظب جِسٍس ػبي
مً حهاث جِسزها
اإلادزطت“
بحاشة الاخخبازاث
الدزاطُت

ًجىش لللامل بلد مىاًِت بدازة اإلادازض الحصى٘ كلى بحاشة
بدون ؤحس إلادة ؤو مدد ال جصٍد كً كؼسة ؤًام في الظىت متى
اطخدكذ ؿسوًه ذلٗ ػسٍؼت مىاًِت بدازة اإلاداض .
ٌظخدّ اإلاىؿٍ بحاشة مسطُت وًّ الخالي :
 ؤطبىكان بإحس ٔامل
 ؤطبىكان بثالزت ؤزباق ألاحس
ً
 الثالزىن ًىما التي جلي بدون ؤحس
ٌ ظخدّ اإلاىؿٍ الري ًخابم جدزٍبه ؤو جدصلُه
الللمي بحاشة بإحس ٔامل خال٘ جإدًت الاخخبازاث
ػسٍؼت ؤن ًخِدم اإلاىؿٍ بؼلب ؤلاحاشة ُبل
مىكدها بخمظت ؤًام  ،وٍِدم حدو٘ اخخبازاث
ملخمد مً الجهت الخللُمُت اإلالخدّ بها .

ً
خامظا  :جائصة الاهضباط الظىىٍت :
ًكسم كل مىظف ال جقل وظبت اهضباط دوامه عً
ً
نهاًت العام وذلك جقدًسا له حظب الترجيب الخالي :
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 %100في حفل جكسٍم خاص

ًئت ؤ :وظبت الاهظباغ %100
• دزق جٕسٍم  750 +زٍا٘
ًئت ب  :وظبت الاهظباغ  %100مم اطخخدام السصُد اإلاظمىح للوُاب ؤو الخإخس
• ػهادة جِدًس  250 +زٍا٘

ً
وأخـ ــيرا ...
ً
ؤخي الحبِب  ..مللم مدازض ُسػبت لًُٕ ػلازها حمُلا هى:
اطخعً باهلل وال حعجص
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