
وزارةالتعلیم
بمنطقة عسیر للتعلیم  العامة  اإلدارة 

التعلیم بأبها / قسم القیادة املدرسیة  مکتب 

بأبعا لطئظات  الاسطغط  طضاإ 
Abha Education Office For Girls

الحقیبة التفاعلیة ملدیر/ة املدرسة 1443هـ

األدلة واللوائح الوزاریة املنظمة للعمل ( روابط تفاعلیة )

األنظمة واللوائح املرتبطة بالعمل خالل جائحة کورونا

جمع واخراج / مشرفة اإلدارة املدرسیة 
إیمان بنت ابراهیم السعیدي

مدیرة مکتب التعلیم بأبها 
آمنه بنت أحمد صیام

الئحة الخدمة 
المدنية للموارد 

البشرية 

الالئحة التنفيذية 
للخدمةالمدنية 

النسخة التفاعلية

مدونة السلوك 
الوظيفي

الئحة المحافظة 
على الذوق العام

ميثاق أخالقيات 
مهنة التعليم

ضوابط تكليف 
شاغلي الوظائف 

التعليمية

الدليل اإلجرائي  
للمدارس 

اإلصدار الثالث 

نماذج الدليل 
اإلجرائي  األصدار 

الثالث 

قواعد السلوك 
والمواظبة 

للمرحلة االبتدائية

قواعد السلوك 
والمواظبة للمرحلة 
المتوسطة والثانوية

دليل القبول 
والتسجيل في 

التعليم العام

آلية الحضور 
والغياب  نظام 

المقررات

خطوات التسجيل 
في البرنامج الوطني 

للكشف عن 
الموهوبين 1422هـ

الدليل التفاعلي 
لمنصة مدرستي 

2020

العودة 
للمدارس الدليل 
اإلرشادي لقائد 

المدرسة

الدليل اإلجرائي 
لالرشاد الطالبي 
اإلرشاد عن بعد 

1422هـ

الدليل 
اإلسترشادي 

مسابقة 
مدرستي

خطوات معالجة 
منصة مدرستي

الدليل االرشادي 
للعودة للمدارس في 

ظل جأيحة كورونا

دليل استخدام 
نظام مدرستي 
قائد المدرسة

الدليل 
االرشادي لقائد 

المدرسة

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

دليل االستثناء من 
لقاحات كوفيد

توزيع درجات 
المواد الدراسية 

عن بعد

اضاءات ألسر 
ذوي اإلعاقة في 

التعليم عن بعد

ملخص آلية 
التعامل مع الحاالت 
المشتبهة والمٔوكدة 

داخل المدارس 

تنظيم مدارس 
تحفيظ القرأن 
الكريم         

الدليل التنظيمي
 ) أندية الحي (

دليل التعليم 
الثانوي لنظام 

المقررات

المذكرة التفسيرية 
والقواعد التنظيمية 

لالحئحة التقويم 
1438هـ

دليل نظم 
واجراءات 

االختبارات لعام 
1437هـ
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الدليل التنظيمي 
للعمل التطوعي 

في الميدان التربوي 
1438هـ

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

صالحيات قائدي وقائدات المدارس االصدار الثاني 
1437هـ

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

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

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

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

دليل التعليم الثانوي ونظام المقررات االصدار ) 1 ( 

الدليل اإلجرائي 
لقضايا شاغلي 

الوظائف التعليمية 
1430هـ

التعامل مع 
منصة مدرستي

الدليل اإلرشادي 
للمعلم الجديد 

1442_1443

دليل الخطط 
الدراسية 
المطورة

دليل تحرير 
المراسالت 

الكتابية

دليل تعريفي 
مختصر - 

مسارات المرحلة 
الثانوية

نظام العمل 
محدث

دليل الخطط 
الدراسية 
المطورة

الدليل التنظيمي

وثيقة المخالفات االدارية لإلجراءات االحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد ـ 19

الصالحيات
الدليل المدرسي 

للنماذج التشغيلية 
1443

https://drive.google.com/file/d/1p-NOAXnXrWR8dF0Knl0jC9FcnMoSvmH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-NOAXnXrWR8dF0Knl0jC9FcnMoSvmH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ab4QoEWe1bMEyaf835biC3SuSGFRnz2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GO49o8z6ZxyCXSRRBXofMvd1wbYBZjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16F6cWnjPJ8AgPeh0GJSACj9l62ZIFWEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdx2nSrssBGvidTQSDDwU960qZWZdheV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8ZA-HM-fuTxeL5ZIlU3NbZrWD5XLJ0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13e6ohXtdFrLAG-vQE3VUXpaKyOgyFFom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M7ZIaSsP59_Gb9WPMj3T0Pm65e8YupeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6lIE7hDFLGI7cqHr9BjCWecmpsluj_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1E8gbctJfBGj6qYf4AWDhiPbDb-punt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJn4z_-hC7aeulPv_r-p9ntz3Za-PBAd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXW4VScdbaCp-MJkIHbSKXbYYlT_eRrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qyt735sKIPmm1w11hjbKkItqmEjZCyPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1heaWtUD8uxI-PF3IlHlxy7fwxKWcnLkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrzfM0JaJBXVh4uLenFTa0y8Ibr8eXQT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H96YkNrCIRlBUI2QVj9KnSvRz6OwCqJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVy8j5yh3sDaw9ie03hcMnMJ6Foe6T_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ns5-mnJRDl9o19SbZPa3uzv3s0IRgESg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpS0_VrPdQhrvHg0ZTSbvZCFWKe8xFxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1heaWtUD8uxI-PF3IlHlxy7fwxKWcnLkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13thFbNZadOubYcBYCevFaDPXZSa9qVzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WW4_offP-guuV9ASV5HRpGdz2BZHqkcR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oS_GvuoETTxzBelPJO0JLtngdgvXjk_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAqqar3_glifNIXTFHkAyof5Hl1kxOA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVgAdZhJFHFRkqSNiVyt1Djl6k6YTyX9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLSagpzfhkodhYBL_ChTEvuWS8B9yiil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XqCoPe5cCwK8AdoK_ADkkJjlJgOsnRut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B92HNmPOT8HFRCJmswRU7zb86B0r4zrV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkFj3t2-p1Wzc_cDuDZKCr0QgGDJbFcs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_i-gcGzg8k_hFaexh_TfIlvXD_IaINg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwPRjzZqMVV0XmRt87yMMRuPv0TSezQw/view
https://drive.google.com/file/d/1j37Xm-kv-t_zHOzNmj1NIibgF4TPGSTM/view
https://drive.google.com/file/d/1soYQlvoRNUzkSpz1mE-fVRY_0IBAXFAA/view
https://drive.google.com/file/d/1aDd3XTwjz5vDwxuH6RKQzmeh3La2rWXO/view
https://drive.google.com/file/d/119io0p1k219eBwsUgHrvWxy-dc3T0muq/view
https://drive.google.com/file/d/14MjaG_WorFltdKL9AfpIruB1fXh00Mwt/view
https://drive.google.com/file/d/123GUr5QIFudpzKPh07Yiug2higcybwdV/view
https://drive.google.com/file/d/11ctomxsqxIObeLArkIzX5bLTnBpqjmHY/view
https://drive.google.com/file/d/1C-69Kb_rT9OCibVtfJX7Gn0U6hoMfYcl/view
https://drive.google.com/file/d/15BuORQhECtTfJ6LgmgfDLsbpoKiuMVvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bljpH9aKcDslcFfli9px9megv6oxvalG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oqxi3gFbuOkHgaI3NlSAs-9E3QJliaoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZlLm8J4MTF2VTrZOw7ikbhoFYva6Qlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj5kKdjSF9QC3eQ8BjoiWnZXZXLdpiGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsXelEsjDakJwTX5pZk68SwIqIsxv0Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsXelEsjDakJwTX5pZk68SwIqIsxv0Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qP0YQCaPYCP1Glpsr4drHnLCXSJdFl9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1Rvs45mEmty1k51zkV9nsy0C4alP9Mx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BFS_4zykFTHnmCJRWPxJhChrDqNDWNSt
https://drive.google.com/file/d/1GAV9DzRCblhl8Yv2B7QbajVVbBWSJnmS/view?usp=sharing

