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رائد الن�صاط.المسمى الوظيفي

الن�صاط الطالبياالرتباط التنظيمي

وكيل املدر�صة ل�صوؤون الطالب.المسؤول المباشر

ال يوجد.المسؤولون تجاهه

الهدف العام للوظيفة
تهيئة البيئة املالئمة ملمار�صة االأن�صطة غري ال�صفية وتنظيمها مل�صاندة العملية الرتبوية 

والتعليمية.

 الواجبات :
متابعة تنفيذ برامج اأن�شطة الطالب غري ال�شفية وتق�ميها .. 1
حتديد احتياج املدر�شة من الل�ازم والأدوات والتجهيزات واملتطلبات اخلا�شة بالن�شاط الطالبي ومتابعة تاأمينها.. 2
الأن�شطة . 3 على  وت�زيعهم  ال�شليمة  الرتب�ية  الجتاهات  واإك�شابهم  مي�لهم  وتنمية  الطالب  احتياجات  ح�شر 

الرتب�ية املحققة لذلك.
تنظيم وثائق و�شجالت الطالب وفق التعليمات وال�ش�ابط .. 4
امل�شاركة يف اختيار املعلمني امل�شرفني على برامج الن�شاط ورواد الف�ش�ل .. ٥
تعزيز قيم النتماء وامل�اطنة واملحافظة على اأمن ال�طن.. ٦
امل�شاركة يف الربامج والأن�شطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين وال�لء للملك والإنتماء لل�طن .. ٧
امل�شاركة يف اكت�شاف امل�اهب الطالبية والتعاون مع املعنيني يف املدر�شة يف تنميتها.. ٨
التن�شيق مع املعلمني يف اإعداد الأن�شطة وتنفيذها .. 9

تق�مي الن�شاط الطالبي مبا ين�شجم مع الأهداف الرتب�ية، وتلبية احتياجات الطالب .. 10
لرفع . 11 الن�شاط  على  والقائمني  التعليمية  والهيئة  للطالب  التدريبية  والدورات  والجتماعات  اللقاءات  عقد 

م�شت�ى الن�شاط يف املدر�شة .
ت�شمني خطة املدر�شة برامج وقائية وعالجية ُت�شهم يف تعزيز اجل�انب الإيجابية لدى الطالب بالتن�شيق مع . 12

املر�شد الطالبي .
الإعداد والتنظيم لإجراء امل�شابقات الداخلية واخلارجية باملدر�شة وتكرمي الطالب والعاملني فيها.. 13
ت�ثيق واإعداد التقارير للربامج والأن�شطة والتقرير اخلتامي لأن�شطة املدر�شة يف نهاية العام الدرا�شي .. 14
تفعيل الربامج التط�عية الداخلية واخلارجية بالتن�شيق مع اجلهات املعنية وفق التعليمات املنظمة لذلك.. 1٥
امل�شاركة يف اإعداد امليزانية الت�شغيلية للمدر�شة والإ�شراف على �شرف املخ�ش�ص املايل لالأن�شطة والتدريب الطالبي.. 1٦
اإعداد ومتابعة اخلطة الف�شلية لأن�شطة الطالب خالل �شاعات الن�شاط وال�شاعات املتاحة وفق ما يتنا�شب مع جدول . 1٧

الطالب الدرا�شي.	
متابعة تنفيذ برامج الن�شاط لذوي الحتياجات الرتب�ية اخلا�شة .. 1٨
والن�شاطات . 19 الربامج  يف  املدر�شة  م�شاركات  يخ�ص  فيما  التعليم  اإدارة  اأو  التعليم  مكتب  يف  املدر�شة  متثيل 

الطالبية.

رائد النشاط
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العمل على ت�ثيق ال�شلة باأولياء اأم�ر الطالب واملجتمع املحلي ، وتفعيل دورهم يف الن�شاط الطالبي واإ�شراكهم . 20
بدعم الربامج والأن�شطة .

امل�شاركة يف ت�شكيل الفرق  الطالبية وجمالت الن�شاط بالتن�شيق مع اإدارة املدر�شة ومعلميها .. 21
امل�شاركة يف حتديد )روؤ�شاء املجالت والأندية الداخلية ، ..... اإلخ(.. 22
متابعة تنفيذ ح�شة ) فرتة ( الن�شاط الطالبي واقرتاح اأ�شاليب التنفيذ واملتابعة ورفع التقارير واملقرتحات التط�يرية .. 23
الإ�شراف واملتابعة لربامج الإذاعة املدر�شية وحفظ ما يقدم فيها يف ملفات خا�شة.. 24
 الإ�شراف على الربامج والن�شاطات الثقافية والجتماعية والك�شفية والفنية واملهنية والعلمية يف املدر�شة.. 2٥
تنظيم م�شاركات املدر�شة يف الن�شاطات املقامة على م�شت�ى املدر�شة اأو املنطقة كامل�شابقات واملعار�ص.. 2٦
التنمية الذاتية ورفع الكفايات علميًا ومهنيًا، وترب�يًا ، وا�شتخدام التقنية احلديثة، وامل�شاركة يف الجتماعات . 2٧

واللجان ، وبرامج الن�شاط، وح�ش�ر الدورات الرتب�ية التجديدية وور�ص العمل التي تنظمها اإدارة التعليم اأو 
امل�شرف الرتب�ي املخت�ص  وفق التنظيم وال�قت املحددين لذلك .

 تهيئة مقرات الن�شاط ومتابعة تزويدها بامل�اد والأجهزة الالزمة لذلك.. 2٨
املجمعة . 29 واملالعب  الطالب  بي�ت  مثل:  للن�شاطات  متاحة  من�شاآت  من  التعليمية  الإدارة  ت�فره  ما  ا�شتثمار   

العلمية والأدبية والريا�شية وبي�ت  العامة والأندية  اله�ايات واملكتبات  امل�شارح و مراكز  و  الك�شفية  واملراكز 
ال�شباب واأندية احلي واملراكز الجتماعية والتنم�ية وغريها وت�شخريها خلدمة الأن�شطة .

الن�شاط . 30 ل�شتثمار  املجالت  وم�شريف  امل�ه�بني  ومعلم  الطالبي  كاملر�شد  املدر�شة  يف  املخت�شني  مع  التن�شيق 
الطالبي يف �شقل م�اهب الطالب وت�جيه مي�لهم وا�شتعداداتهم ؛ لتح�شني خمرجات التعليم ب�شكل عام. 

ح�شر الطالب غري املتفاعلني مع الن�شاط الطالبي داخل املدر�شة واقرتاح احلل�ل لتفاعلهم مب�شاركة املعلمني . 31
واملر�شد الطالبي من خالل ن�شاطات م�شرتكة منبثقة من احتياجاتهم اخلا�شة .

الإ�شراف على اإعداد الل�حات الإر�شادية واحلائطية وتنظيم م�اقعها.. 32
امل�شاركة يف تق�مي املعلمني امل�شرفني على الأن�شطة مع اإدارة املدر�شة يف بند الن�شاطات.. 33
اإجناز كل ما يتطلبه تفعيل الن�شاط الطالبي مما مل يرد اأعاله وما يرد من اإدارة التعليم واجلهات ذات العالقة . 34

لحقًا، بالأ�شل�ب الأن�شب وفق ال�ش�ابط املنظمة لذلك وبالتن�شيق مع املعنيني يف املدر�شة .
امل�شاركة يف عملية ال�شراف الي�مي على الطالب يف الطاب�ر ال�شباحي واأثناء الف�شح وغريها  .. 3٥
امل�شاركة باأعمال املناوبة مع املعلمني يف املدر�شة.. 3٦
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها من امل�ش�ؤول املبا�شر يف جمال اخت�شا�شه.. 3٧

* خاص بمدارس نظام المقررات .
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العالقات الوظيفية:

1. جميع امل�ظفني باملدر�شة. الداخلية: 

1. اأولياء اأم�ر الطالب. اخلارجية : 

2.  امل�شرف الرتب�ي.   

مواصفات شاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكال�ري��ص.
اخلربات العملية: اأربع �شن�ات يف التدري�ص، عمل من خاللها يف برامج الن�شاط الطالبي والإ�شراف عليها 

داخل املدر�شة ملدة ل تقل عن �شنتني.

المعارف: 

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.. 1
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها.. 2
املعرفة التامة مبفاهيم وا�ش�ص وعنا�شر الن�شاط الطالبي.. 3
الإملام التام بخ�شائ�ص الن�شاط الطالبي اجليد.. 4
املعرفة التامة بخ�شائ�ص من� الطالب.. ٥
الإملام بالعل�م النف�شية والجتماعية.. ٦

المهارات والقدرات:

1. التخطيط والتنظيم.

2. حتديد الأول�يات.

3. التحليل وال�شتنتاج.

4. التعرف على الرغبات واملي�ل والجتاهات.

٥. املتابعة والتن�شيق والتق�مي.

٦. الت�شال الفّعال والتعامل مع الآخرين.

٧. ا�شتخدام احلا�ش�ب وتطبيقاته يف جمال العمل.



65

السمات الشخصية:

التمتع باأخالقيات ال�ظيفة. . 1
لئقًا �شحيًا.. 2
القدوة احل�شنة.. 3
التكيف مع متطلبات و�شغ�ط العمل.. 4
العمل بروح الفريق.. ٥
املبادرة.. ٦
الحرتام والتقدير.. ٧
التزان النفعايل.. ٨
�شالمة الفكر واملنهج.. 9

الثقة بالنف�ص.. 10
امل��ش�عية.. 11
الت�ا�شع ولني اجلانب.. 12


