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بنية هيكل التشغيل االكاديمي

مجلس االمناء
مدير المدرسة
مساعد المدير

المدير السعودي –
قسم االنكليزي
والفرنسي – بنين

مدير القسم
الفرنسي

مدير القسم
االنكليزي – بنين

منسقي قسم االنكليزي والفرنسي – بنين –
االبتدائي – المرحلة المتوسطة والثانوية
المادةالصف
معلميمعلمي

معلمي المادة

معلمي الصف

معلمي المادة

مدير السعودي
القسم االنكليزي-
بنات

مدير القسم
االنكليزي -بنات

منسقي القسم االنكليزي – التمهيدي –
االبتدائي – المرحلة المتوسطة والثانوي

مدير السعودي –
قسم الفرنسي
بنات

مدير قسم الفرنسي
بنات

\منسقي قسم الفرنسي –بنات – التمهيدي –
االبتدائي – المرحلة المتوسطة والثانوية

معلمي الصف

معلمي المادة

معلمي الصف

معلمي المادة
المختصون

المختصون

معلمي االحتياط

المختصون

معلمي االحتياط
م
المستشار االكاديمي قسم الفرنسي واالنكليزي – بنين
منسق برنامج التقوية
موظفي برنامج التقوية
منسق االنشطة – قسم البنات

خدمات الطلبة – قسم الفرنسي والنكليزي –
بنات – موظفي الحاسوب – موظف المكتبة –
الممرضة – مساعدي المختبر – موظفي
التنظيف – موظفي الصيانة  -موظفي
مواصالت النقل

المختصون

مساعدي المعلم واالحتياط
المستشار االكاديمي قسم االنكليزي– بنات
منسق برنامج
التقوية
موظفي برنامج
التقوية

مساعدي المعلم
واالحتياط

المستشار االكاديمي قسم الفرنسي – بنات
منسق برنامج التقوية
موظفي برنامج
التقوية
منسق االنشطة – قسم البنات

خدمات الطلبة – قسم االنكليزي – بنات –
موظفي الحاسوب – موظف المكتبة –
الممرضة – مساعدي المختبر – موظفي
التنظيف – موظفي الصيانة  -موظفي
مواصالت النقل
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خدمات الطلبة – قسم الفرنسي – بنات – موظفي
الحاسوب – موظف المكتبة – الممرضة –
مساعدي المختبر – موظفي التنظيف – موظفي
الصيانة  -موظفي مواصالت النقل

POSITION: SCHOOL DIRECTOR
REPORTS TO: The Board of Trustees
SUPERVISES: All employees
JOB GOAL : To provide administrative leadership to
all school personnel in carrying out best practices,
the school’s Strategic and Improvement plans; and in
conformity with the Mission, Vision, Aims and
Philosophy of the school.

منصب مدير المدرسة
يرفع التقارير الى مجلس الألمناء
يشرف على جميع الموظفين

 توفير القيادة االدارية لجميع موظفي: الهدف من العمل
المدرسة في تنفيذ افضل التطبيقات االستراتيجية والخطط التطويرية
.التي تتفق مع كل من مهمة – رؤية – اهداف و فلسفة المدرسة

SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1. With the full administrative authority vested in him
by the Board of Trustees, the School Director shall
ensure that the day-to-day management of the
financial, physical and personnel resources of the
school shall be dictated by school policy.

وصف وظيفي محدد
كونه مخول بالسلطة االدارية من قبل مجلس االمناء – يجب على مدير-1
المدرسة التاكد من االدارة اليومية للموارد المالية المادية الموظفين في
المدرسة على ان يتم توجيهها من خالل سياسة المدرسة

2.Executes the decisions of the Board and operates
the school machinery designed to serve the school
program

ينفذ قرارات مجلس االدارة وتشغيل الية المدرسة المعدة لخدمة-2
.البرنامج المدرسي

3. Serves as Secretary to the Board and performs all
functions stemming there from, as stipulated by the
Board’s Codes of Conduct and Ethics.
4. Keeps the Board informed about the school’s
operations and problems.
5. Ensures that fidelity to best practices, and the
school’s strategic and improvement plans, is
maintained by all personnel who serve under him.
6. Uses discretionary authority in the best interest of
the school, and in conformity with best practices and
the prescriptions of the school strategic and
improvement plans.

- يعمل كسكرتير لمجلس االدارة ويؤدي جميع الوظائف المطلوبة-3
وذلك بما ينص في قواعد السلوك واالخالق الخاصة بمجلس االدارة
- يحافظ على اطالع المجلس عن عمليات المدرسة واالمور التي-4
.تدعوا لالهتمام
التاكد من االلتزام بتطبيق الممارسات وخطط المدرسةاالستراتيجية-5
.والتحسين من قبل جميع الموظفين الذين يخدمون بقيادته
يستخدم السلطة المرنة لمصلحة المدرسة وبما يتوافق مع افضل-6
.التطبيقات ومقرارات الخطة االستراتيجيةوتحسين المدرسة
 ال-يستخدم اهاف رؤية الرسالة وفلسفة المدرسة كمستندات ودالئل-7
. غنى عنها من اجل العمل

7. Uses the Mission, Vision, Aims and Philosophy of the
school, as indispensable predicates and guides for
action.

منصب مساعد المدير
.يرفع التقارير لمدير المدرسة

POSITION: ASSISTANT DIRECTOR
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REPORTS TO: The School Director
SUPERVISES: All employees below School Director.
JOB GOAL: To assist the School Director in meeting
his/her job goals.

SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1.Uses his/her authority for the day-to-day
management of the academic program, physical
and personnel resources of the school, as dictated
by school policy and instructed by the School
Director; and deputizes for the School Director during
his/her absence.
2. Ensures that Standards of quality are met in the
School. Serves as Accreditation Coordinator with
responsibility to ensure the adherence to
requirements of recommendations made by school

.يشرف على جميع الموظفين تحت ادارة مدير المدرسة
–  هو مساعدة مدير المدرسة في تحقيق هدف وظيفته: هدف الوظيفة
.وظيفتها

وصف وظيفة محددة
- يسخدم سلطته – سلطتها في االدارة اليومية للبرنامج االكاديمي-1
وموارد العالملين فيها و تخويله في العمل من قبل سياسة المدرسة الموجهة
– من قبل مدير المدرسة وينوب عن مدير المدرسة – المديرة عند غيابه
.غيابها
كمنسق اعتماد مسؤول عن ضمان االلتزام بمتطلبات التوصيات المقدمة-2
.من وكاالت اعتماد المدارس

.يقود اللجنة التوجيهية للدراسة الذاتية للمدرسة-3

accreditation agencies.
3. Leads the Steering Committee for the School’s selfstudy.
4.Serves as Curriculum & Assessment Coordinators
5. Ensures that curriculum documentation defines
what the students are to learn, what the teacher
should be teaching and how the learning and
teaching will be assessed.
6. Ensures that the highest possible learning
outcomes are expected for and achieved by each
individual – students and staff and help both reach
their full performance potential.
7. Gathers validating information that helps
determine whether curriculum and instructional goals
and student performance outcomes are being met.
8. Coordinates establishment, supervision and
improvement of curriculum.
9. Ensures that the school’s mission, vision and
philosophy is implemented and articulated
throughout the school.

 يعمل كمنسقي المناهج والتقييم-4
يضمن ان يحدد المنهج الدراسي وما يجب ان يتعلمه الطالب وما يجب-5
.على المعلم في التدريس وكيف سيتم تقييم التعلم والتدريس

-  يعمل على لتحقيق أعلى نتائج تعليمية ممكنة كما هي متوقعة من-6
كل طالب وموظف على حدة ويساعد كل منهما للوصول الى القدرات
.الكاملة في االداء
يجمع المعلومات المتوفرة التي تساعد في تحديد اذا كان المنهج-7
ينسق ويشرف على.واالهداف التعليمية تتوافق مع نتائج اداء الطالب
.تطوير المنهج
.ينسق ويشرف على تطوير المنهج- 8

يضمن من كل رسالة ورؤية وفلسفة المدرسة قد تم تنفيذ ذلك بوضح-9
.خالل العمل في المدرسة

التاكد من ان جميع مفاهيم الخطط االستراتيجية ذات المدى البعيد-10
 وتم تقييمها وكتابة التقرير عنها-  مراقبتها- او القريب قد تم تنفيذها
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10. Ensures that all aspects of the Strategic short and
long term planning are implemented, monitored,
evaluated and reported on.
11. Implements and monitors the overall educational
policies, goals and objectives of the school and
oversees all Professional Development Programs for
staff.
12. Provides formative weekly, quarterly and
summative annual reports to the Director on: All
progress/evaluative reports from the Principals, which
include those from Section Coordinators.
13. Supports, supervises and evaluates administrative
and staff performance.
14. Provides a schedule of meetings with the Director
for SMT, staff and via the Principals, a schedule for all
intra school meetings.
15. Arranges and directs monthly SMT meetings with
The Director, and principals.
16. Have weekly meetings with Section Principals and
Section Coordinators.
17. Ensures that all staff communicate every official
internal correspondence that is related to the school,
to the Assistant Director and Director via the school’s
internal email for the records. External
correspondence must be approved, before going to
a third party.
18. Collects weekly and monthly reports, which will
include hard copies of all meetings’ minutes,
newsletters and other consolidated information
pertaining to that section from the Principals, to form
part of the weekly and monthly progress report to the
Director.
19. Completes an annual staff vacancies/recruitment
plan for approval by the Director, after which
interviews to hire candidates for teaching and other
positions are held.
20. Updates all relevant handbooks after
consultations, as stipulated in the policy manual.

 االهداف واهداف- ينفذ ويشرف على السياسات التعليمية الشاملة-11
.المدرسة ويشرف على جميع برامج التطوير من اجل الموظفين فيها
 وايضا- يقدم التقارير االسبوعية – الفصلية والسنوية لمدير المدرسة-12
جميع االمتحانات والتقارير التي تم تقييمها نت قبل مديري القسم والتي
.تتضمن تقارير من منسقي االقسام

.يدعم – يشرف ويقوم بتقييم اداء الموظفين واالداريين-13
يقدم جدول االجتماعات مع المدير من اجل الموظقين عن طريق-14
مدراء القسم وكذلك جدول لجميع االجتماعات الداخلية للمدرسية

.ينظم االجتماعات وقوم بتوجيهها شهريا مع المدير و مدري االقسام15

.  لديه اجتماعات اسبوعية مع مدراء القسم ومنسقي القسم-16

يضمن ان جميع الموظفين توصيل كل المراسالت الداخلية المتعلقة-17
بالمدرسة – مساعد المدير – ولمدير المدرسة عبر ايميالت المدرسة
 يجب ان يتم الموافقة غلى المراسالت. الداخلية من اجل السجالت
.الخارجية قبل ان تصل للطرف الثالث

- يجمع التقارير اسبوعيا وشهلريا والتي تتضمن النسخ االصلية لكل-18
االجتماعات – االخبار والمعلومات االخرى الموحدة من ذلك القسم من
قبل مديري القسم لتشكيل تقرير االنجازاالسبوعي و الشهري الى مدير
المدرسة.
 وخطة التوظيف للموافقة عليها من-يكمل شواغر الموظفيين السنوية19
قبل مدير المدرسة و بعد ذلك يتم إجراء مقابالت لتوظيف مرشحين
.للتدريس والمناصب األخرى

العمل على تجديد كل السجالت المدرسة بعد التشاورات كما هو20
. منصوص عليها في دليل السياسة
يحقق عن طريق مدراء القسم ومنسقي القسم ببرامج التطوير المهني-21
.المستمر لجميع الموظفين واالداريين
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21. Maintains via the Principals and Section
Coordinators an on-going training and professional
development program for all staff and
administrators.

يضمن ان ال يكون هناك اي قرار قد تم اتخاذه بما يخص الموظفين او-22
.الطالب بدون عقد اجتماع االدارة العليا
.يتواصل بشكل فعال مع الموظفين – اولياء االمور واالطفال-23

22. Ensures that there is no decision made regarding
the employee or students without the convening of a
senior management meeting.
23. Communicates effectively with staff, parents and
children.
24. Establishes via the Principals and Section
Coordinators an orientation and training program for
new staff and parents.
25. With the Director, approves the procurement of
educational resources after liaising with Principals
and Staff.
26. Ensures via the Principals that there are adequate
emergency evacuation procedures in place for fire,
accident and other emergencies.
27. With the Director, maintains international links
through professional meetings, conferences, school
visits, etc.
28. Performs such other tasks and assumes such other
responsibilities as the Director may assign from time to
time.
29. The Assistant director will be evaluated via
students, staff and parents survey, as part of the
Director’s annual evaluation of the Assistant director.

يؤسس من خالل مدراء القسم ومنسقي القسم التوجيهات وبرنامج-24
.التدريب للموظفين واولياء االمور الجدد

- بالتعاون مع مديرالمدرسة يتم الموافقة على شراء المواد التعليمية-25
وذلك بعد التواصل مع المدراء والموظفين
- يضمن من خالل مدراء القسم ان هناك اجراءات كافية لإلخالء في26
.حاالت الطوارئ ف الحريق والحوادث وغيرها من حاالت الطوارئ
يحافظ مع المدير على الروابط الدولية من خالل-27
. وما إلى ذلك، والزيارات المدرسية، والمؤتمرات،االجتماعات المهنية

يؤدي المهام ويتولى مسؤوليات أخرى قد يكلفها المدير من وقت-28
.آلخر
سيتم تقييم مساعد المدير من خالل الدراسة االستقصائية من قبل-29
 كجزء من التقييم السنوي للمدير،الطالب والموظفين وأولياء األمور
.المساعد
منصب المراقب المالي
.يرسل التقارير الى مدير المدرسة
 إدارة كافة الشؤون المالية للمدرسة بكفاءة وحكمة وذلك: أهداف العمل
.باستخدام معايير شرعية لمبادئ المحاسبة والتطبيق

POSITION: FINANCIAL CONTROLLER/ACCOUNTANT
REPORTS TO: The School Director
JOB GOAL: To administer all the financial affairs of
the School efficiently and prudently, using standard
and legitimate accounting principles and practices .
SPECIFIC JOB DESCRIPTION

وصف وظيفي محدد
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1. Prepares and submits the school budget for the
School Director’s approval and then to the Auditor
for review and approval.
2. Implements the Board of Trustees’ fiscal policies.
3. Maintains the oath of secrecy when in possession
of, and dealing with, confidential information.
4. Ensures the optimal use of accounting systems and

يعد ميزانية المدرسة وتقديمها لموافقة مدير المدرسة ومن ثم إلى مراجع-1
.الحسابات لمراجعها والموافقة عليها
.تنفيذ السياسات المالية لمجلس األمناء-2
. معلومات السرية،يحافظ على القسم السرية عند استحواذ والتعامل مع-3

accounting program of Engage and Double First
Accounting for each year.

يضمن االستخدام األمثل للنظم المحاسبية وبرنامج المحاسبة المشاركة-4
.والمحاسبة األولى المزدوجة لكل عام

5. Submits proof of all accounting and financial
transactions carried out during the day and
evidence of compliance, to the School Director.

يقدم إثبات على جميع المعامالت المحاسبة والمالية التي تمت خالل-5
.اليوم وتقديم الدليل على االمتثال إلى مدير المدرسة

6. Prepares daily balance sheet with the cash
vouchers for the School Director’s approval.

-  يقدم إثبات جميع المعامالت المحاسبية والمالية التي تمت خالل اليوم-6
. إلى مدير المدرسة،و دليل على االمتثال

7. Prepares daily balance sheet with the cash
vouchers for the School Director’s approval.

.يعد التدفقات النقدية اليومية وجمع األرصدة المصرفية لمدير المدرسة-7

8. Follows-up on collection and payments with the
Department of Student Affairs and prepares reports
as required by school policy.
9. Prepares and delivers staff salaries for the Director’s
approval and then subsequently pays all staff
salaries.

متابعة التحصيل والمدفوعات مع قسم شؤون الطالب وإعداد التقارير-8
.حسب ما تقتضيه سياسة المدرسة
يعد ويُسلم رواتب الموظفين للمدير ليوافق عليها ثم يدفع بعد ذلك-9
.جميع رواتب الموظفين
.يعد القسائم و إصدار الشيكات لموافقة المدير-10

10. Prepares vouchers and issues checks for the
Director’s approval.
11. With the Director’s approval makes payments
due to suppliers.

 بموافقة المدير يقوم بالدفع المستحق للموردين-11

12. Collects quotations and evaluates invoices for
goods and services, to ensure the best-evaluated
cost, prior to procurement and payment.

 لضمان أفضل،يجمع عروض األسعار وتقييم الفواتير للسلع والخدمات12
. قبل الشراء والدفع، تقييم للتكلفة

13.Monitors the execution of contracts by suppliers
and service providers
14. Makes travel reservations, buys tickets and
manages rentals and furnishing of housing for staff.
15. Provides periodic reports to the Director in all of
the above areas.

.يراقب وينفذ العقود من قبل الموردين ومقدمي الخدمات-13
 ويشتري التذاكر ويدير اإليجارات وتأثيث المساكن،يقوم بحجز السفر-14
.للموظفين
.يقدم تقارير دورية إلى المدير في جميع المجاالت المذكورة أعاله-15
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.يشرف على تدفق المخزون في المستودع-16

16. Supervises the flow of stock in the warehouse.
17. Attends training and develops relevant
knowledge, techniques and skills for the successful
management of the school’s finances.
18. Performs other duties assigned by the School
Director or his designee.

حضور التدريب وتطوير المعرفة والتقنيات والمهارات ذات الصلة-17
.لإلدارة الناجحة للمالية في المدرسة

. يؤدي واجبات أخرى يكلف بها مدير المدرسة أو من يعينه-18

POSITION: STORES MANAGER

منصب مدير المخزن

REPORTS TO: The Assistant Director
JOB GOAL: To ensure the adequate provision of
resources and materials for the school; making sure
that operations run smoothly, cleanly and meet all
budget or sales goals.

.  يرسل لبتقارير الى مساعد المدير: اهداف الوظيفة
يضمن توفير الموارد والمواد الكافية للمدرسة؛ التأكد من أن العمليات
. وتلبية جميع أهداف الميزانية أو المبيعات، ونظيفة،تسير بسالسة

SPECIFIC JOB DESCRIPTION

وصف وظيفي محدد

1.Creates schedules, orders supplies, and writes
reports
2. Achieves financial objectives by preparing an
annual budget; scheduling expenditures; analyzing
variances; initiating corrective actions.

. ويكتب التقارير، إنشاء الجداول الزمنية ويطلب اللوازم-1

. يحقيق األهداف المالية من خالل إعداد ميزانية سنوية؛ جدولة-2
النفقات؛ تحليل الفروق؛ بدء اإلجراءات التصحيحي

3. Identifies current and future student requirements
by establishing rapport with.
4. Potential and actual suppliers and other persons in
a position to understand service requirements.
5. Seeks approval from the School Director before
making local or international purchases.
6. Ensures availability of goods and services by
recommending contracts and maintaining
inventories, and with the support of the Director/
Assistant director/ Section Principals, that end of year
orders are cross-referenced with the inventory to
avoid repurchasing.

يحدد متطلبات الطالب الحالية والمستقبلية من خالل العالقة مع-3
.المعنيين
التعامل مع الموردين المحتملين والوازم المطلوبة وغيرهم من-4
.األشخاص الذين في وضع يسمح لهم بفهم متطلبات الخدمة
يطلب موافقة مدير المدرسة قبل القيام بعمليات الشراء المحلية أو-5
.الدولية
يضمن توافر السلع والخدمات من خالل التوصية بالعقود والحفاظ على-6
مدير القسم يتم مقارنة مع/مساعد المدير/ وبدعم من المدير،المخزونات
.طلبات نهاية العام مع المخزون لتجنب إعادة الشراء
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7. Formulates pricing policies by reviewing
merchandising activities, determining additional
goods, recommends clearance sales, and studies
trends.
8. Secures goods by implementing security systems
and measures.
9. Maintains professional and technical knowledge
by attending educational workshops; reviewing
professional publications; establishing personal
networks; participating in professional societies.
10. Maintains operations by initiating, coordinating,
and enforcing program, operational, and personnel
policies and procedures.
11. Prepares the end of year local and overseas
order for suppliers. Once the Director has approved
the purchase to the Accountant, The Store Manager
is to coordinate with the accountant the placing of
orders the receiving of invoices and then draw up a
time line for the goods.
12. Store Manager and Accountant prepare a time
line for arrival of purchases and inform the Director.
13. Store Manager prepares a time line for receipt of
purchases, inventorying and then distributing/storing
these and informs Director/Assistant Director/ Section
Principals.
14. Coordinates with the Photocopier Assistant to
complete all photocopying requests or materials,
requested in advance by staff and approved by
section Principals.

صياغة سياسات التكلفة من حيث السعر وذلك خالل مراجعة أنشطة-7
 ودراسة، والتوصية بمبيعات التخليص، وتحديد السلع اإلضافية،الترويج
.االتجاهات
. تأمين البضائع من خالل تنفيذ األنظمة والتدابير األمنية-8

يحفاظ على المعارف المهنية والتقنية من خالل حضور حلقات العمل-9
التعليمية؛ استعراض المنشورات المهنية؛ إنشاء شبكات شخصية؛
.المشاركة في الجمعيات المهنية

يحفاظ على العمليات من خالل وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة-10
.بالبرمجة والعمليات والموظفين وتنسيقها وإنفاذها.

يستعد في نهاية السنة للطلبات المحلية والخارجية من اجل اللوازم-11
و يقوم مدير المتجر بتنسيق، عند موافقة المدير على الشراء مع المحاسب
مع المحاسب وضع ا لطلبات الستالم الفواتير ثم يضع الفترة الزمنية
.للبضائع
يعد مدير المتجر والمحاسب الفترة الزمنية لوصول المشتريات وإبالغ-12
.المدير
مدير مخزن يعد مدير المخزن الفترة الزمنية الستالم المشتريات-13
 مدير/  مساعد مدير/  تخزين ثم إعالم كل من المدير/والجرد ثم توزيع
.القسم

ينسق مع مساعد آالت النسخ الضوئي الستكمال جميع طلبات أو مواد-14
 التي يطلبها الموظفون مسبقا ً ويوافق عليها قسم مديري القسم،النسخ

15. Operates in accordance with all JIS policies.

. يعمل وفقا ً لجميع سياسات مدرسة جدة العالمية-15
POSITION: REPORTS COORDINATOR

منصب منسق التقارير

REPORTS TO: The Assistant Director

يرسل التقارير الى مساعد المدير
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SUPERVISES: Staff members as designated by the
Assistant Director.
JOB GOAL: To oversee the accurate preparation of
students’ assessment data.

.يشرف على الموظفون الذين يعينهم المدير المساعد

.اإلشراف على اإلعداد الدقيق لبيانات تقييم الطالب: أهداف الوظيفة

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:
1. Works under the Assistant Director's supervision and
in collaboration with the section principals.

وصف وظيفي محدد

2.Responsible for both Section's (English and French)
Report cards.

.يعمل تحت إشراف المدير المساعد وبالتعاون مع مديري األقسام-1

3. Monitors students’ assessment data entry into the
Ed-Admin program by faculty.

)مسؤول عن بطاقات التقريرلكل من القسم (اإلنجليزي والفرنسي-2

4. Reports to the Assistant Director any errors and/or
irregularities in data entered on the Ed-Admin
program.

اإلدارة من قبل أعضاء- مراقبة إدخال بيانات تقييم الطالب في برنامج-3
.هيئة التدريس

5. Collects the term mark sheets and all original
documents from the Principals and fills them for
future reference.

أو مخالفات في البيانات/تقديم تقرير إلى مساعد المدير عن أي أخطاء و-4
.التي تم إدخالها في برنامج خاص باالدارة

6. Completes all school timetables as directed by the
Assistant Director.

يقوم بجمع االوراق ذات عالمة المصطلح وكافة المستندات األصلية من-5
.مدراء القسم و تعبئتها كمرجع في المستقبل

7. Completes all analysis of students’ scores,
including disaggregation in defined categories, and
prepare reports as requested by Assistant Director.

.استكمال جميع الجداول الزمنية للمدرسة حسب توجيهات مساعد المدير-6

8. Updates transcripts and other records of incoming
and outgoing students.

 بما في ذلك التصنيف،استكمال جميع عمليات تحليل درجات الطالب-7
. وإعداد التقارير على النحو الذي طلبه المدير المساعد،في فئات محددة

9. Prepares school certificates and awards for both
students and teachers.

. تحديث النصوص والسجالت األخرى للطالب القادمين والصادرين-8

10. Prepares the High School graduation lists with
class ranking and averages.
11.Generates students honor roll and class rank
reports

.  يعد الشهادات المدرسية والجوائز لكل من الطالب والمعلمين-9
يعد قوائم التخرج من المدرسة الثانوية مع تصنيف الصف والمعدالت-10
.
. يضع قائمة بشهادة الشرف للطالب وتصنيف الصف والتقارير-11
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POSITION: IT HEAD
REPORTS TO: The Assistant Director

منصب رئيس الفني التقني

SUPERVISES: IT Staff

.يرسل التقارير الى مساعد المدير

JOB GOAL: To install, operate and maintain effective
and efficient IT services as a catalyst of JIS/JKIS
administration and the educational program, and
ensure maximum access to technology services and
resources.
SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS

. يشرف على الموظفين الفنيون التقنيون

تركيب وتشغيل وصيانة خدمات تكنولوجيا المعلومات: أهداف الوظيفة
 وضمان الوصول إلى أقصى حد، الفعالة والفعالة والبرنامج التعليمية
.ممكن إلى خدمات التكنولوجيا والموارد في مدرسة جدة العالمية

1. Manages IT Staff and computer systems.

وصف وظيفي محدد

2. Coordinates with staff for IT maintenance and
reports its status.

ينظم ويرتب االمور الفنية بين موظفي تكنولوجيا المعلومات وأنظمة-1
.الكمبيوتر

3. Plans, organizes, directs, controls and evaluates
the operations of information systems and electronic
data processing (EDP) in the school.

. وتُبلغ عن حالتها،ينسق مع الموظفين لصيانة تكنولوجيا المعلومات-2

4. Develops and implements policies and procedures
for electronic data processing and computer systems
operations and development.
5.Manages IT personnel and contractors to design,
develop, implement, operate and administer
computer and telecommunications software,
networks and information systems.
6. Monitors the software license and its renewal.
7. Liaises with school external providers on issues
pertaining to school technology and equipment.
8. Ensures that technology is accessible and
equipped with current hardware and software.
9. Troubleshoots hardware, software, all technology
issues, and network operating systems.
10. Provides orientation to new users of existing
technology.

يخطيط وتنظيم وإدارة ومراقبة وتقييم عمليات نظم المعلومات-3
والمعالجة اإللكترونية للبيانات في المدرسة
يضع وينفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بعمليات تطوير و تطوير-4
.المعالجة اإللكترونية للبيانات ونظم الحاسوب
يدير موظفي تكنولوجيا المعلومات ومتعاقدين معها لتصميم وتطوير-5
وتنفيذ وتشغيل وإدارة برامج الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية
.والشبكات ونظم المعلومات
.مراقبة ترخيص البرمجيات وتجديده-6
يتواصل مع مقدمي الخدمات الخارجية في المدارس بشأن المسائل-7
.المتعلقة بتكنولوجيا المدارس ومعداتها
يضمن أن التكنولوجيا يمكن الوصول إليها ومجهزة باألجهزة-8
.والبرمجيات الحالية
إستكشاف أخطاء األجهزة والبرامج وكافة مشكالت التقنية وأنظمة-9
. تشغيل االنترنت
.توفير التوجيه للمستخدمين الجدد للتكنولوجيا الموجودة-10

JEDDAH INTERNATIONAL SCHOOL-PAGE 80

11.Maintains current and accurate inventory of
technology hardware, software and resources.
12. Maintains a schedule of required repairs and
maintenance.
13. Makes recommendations about purchase of
technology resources.
14. Researches current and potential resources and
services.
15. Provides network access to all staff and students.
16. Prepares and proposes design for the school
yearbook, handbook, booklets and other school
publishing materials.

يحقق الجرد/ويدقق األجهزة والبرمجيات والموارد التكنولوجية11
.يحافظ على جدول زمني لإلصالحات والصيانة المطلوبة-12
.يقدم توصيات حول شراء موارد التكنولوجية-13
.  يبحث عن الموارد والخدمات الحالية والمحتملة-14
.توفير الوصول إلى الشبكة لجميع الموظفين والطالب-15
 وغير، والكتيبات، والكتيب،يعد ويقتراح تصميم الكتاب المدرسي-16
.ذلك من مواد النشر المدرسية
. يوصل االجهزة ويعدها-17

17. Connects and sets up hardware.

.يراقب أمن جميع االمور التكنولوجية-18

18.Monitors security of all technology.
19-Installs and maintains foolproof passwords
20.Advises staff of security breach and/or change in
password or security status.
21. Ensures installation of lock out programs .
22. Identifies and prepares hardware for disposal
when appropriate.
23.Ensures hardware is stripped and secured before
disposal
24.Maintains professional and technical knowledge
by attending educational workshops; reviewing
professional publications; establishing personal
networks; benchmarking state-of-the-art practices;
participating in professional societies.

.يقوم بثبيت كلمات مرور مضمونة واالحتفاظ به-18
أو تغيير كلمة المرور أو حالة/ينصح الموظفين بخرق األمان و.األمان20
. يتاكد من تركيب البرامج مع تأمينها-21
.يحدد األجهزة ويجهزها للتخلص منها عند االقتضاء- 22
.  يضمن تجريد األجهزة وتأمينها قبل التخلص منها-23
يحاغظ على المعرفة المهنية والتقنية من خالل حضور حلقات العمل-24
التعليمية؛ استعراض المنشورات المهنية؛ إنشاء شبكات شخصية؛ وضع
.معايير الممارسات الحديثة؛ المشاركة في الجمعيات المهنية

 يؤدي واجبات أخرى ذات صلة حسب االقتضاء ويكلفه مساعد- 25
.المدير

25. Performs other related duties as required and
assigned by the Assistant Director.
POSITION: ADMISSIONS OFFICERS/STUDENT AFFAIRS
REPORTS TO: The Principals
SUPERVISES: Staff members as designated by the
Director.
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 موظفي القبول – شؤون الطالب:منصب
ترسل التقارير الى المدراء

JOB GOAL: To ensure the smooth and efficient
operation of the admission process and student
affairs, to enhance student improvement and
success.

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS
1. Creates, maintains, and keeps confidential,
cumulative file and permanent students records files.
2. Provides school counselors with copies of new
student's application, latest grade report, transcript,
and standardized test scores.
3. Initiates and maintains withdrawal of students files
from the file room.
4. Prepares an annual report of transfers and
withdrawals, indicating the reason for each student's
withdrawal from the School.
5. Maintains records of grades and absences for
each student's permanent file.

.يشرف على اعضا ء المدرسة كما تم تعيينهم من قبل مدير المدرسة
 ضمان التشغيل السلس والفعال لعملية القبول وشؤون: هدف الوظيفة
. وذلك لتعزيز تحسين الطالب ونجاحهم،الطالب

وصف وظيفي محدد
 ويسجل الطالب الدائمون،ينشئ الملفات ويحافظ عليها ويبقيها سرية-1
.الملفات
 وآخر تقرير،تزويد مستشاري المدرسة بنسخ من طلب الطالب الجديد-2
. ودرجات اختبار ذات معايير موحدة، ونسخة،للصف
يبادر و ويحافظ على ملفات الطالب الذين انسحبوا ويضع الملفات-3
.في غرفة الملفات
 مع بيان سبب،  يعد التقرير سنوي عن التحويالت و واالنسحاب-4
.انسحاب كل طالب من المدرسة
.يحتفظ بسجالت الدرجات والغيابات لكل طالب في الملف الدائم-5
. يساعد مديري المدارس في طلبات ملفات الطالب-6

6.Assists Principals with students’ file requests
7. Fills in for Reports’ Coordinator and/or Director’s
assistant when needed.

. او مساعد المدير عند الحاجة-يقوم بتعبئة تقارير المنسق و-7
.يحتفظ بسجل لجميع االستفسارات القبول-8

8. Maintains a log of all admissions inquiries.

 مدير الموظفين-  الموارد البشرية: منصب
POSITION: HUMAN RESOURCES/PERSONNEL
MANAGER
REPORTS TO: The Assistant director.
SUPERVISES: Staff members as designated by the
School Director
JOB GOAL: To provide support in the various human
resource functions, which include recruitment,
staffing, training and development, performance,
monitoring and employee counseling.

.يرسل التقارير الى مساعد المدير
.يشرف على اعضاء المدرسة الذي تم تعيينهم من قبل مدير المدرسة
 والتي، تقديم الدعم في مختلف وظائف الموارد البشرية: اهداف الوظيفة
، واألداء، والتدريب والتطوير، والتوظيف،تشمل التوظيف
.وإسداء المشورة للموظفي،والرصد

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS

وصف وظيفي محدد

1. Initiates policy, directs and coordinates human
resource activities such as; employment, labor
relations, benefits training and employee services.
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يُستهل السياسات ويتولى إدارة وتنسيق أنشطة الموارد البشرية مثل؛-1
. التدريب على الفوائد وخدمات الموظفين، عالقات العمل،العمل
2.Prepares and processes visas, iqamas, medical
insurance, leave and flights allowance and housing;
(in consultation with the Accountant)

3. Confirms that all staff closing out procedures are
satisfactorily and correctly completed before
payment of final salary or final benefits.
4. Plans and implements orientation/training in
relevant skills and competences, in collaboration
with school management and principals.
5. Monitors employment contracts and
communicates to staff due obligations,
responsibilities and entitlements under their contracts.
6. Keeps records of benefits and insurance plans,
promotions, performance reviews, terminations, and
employee statistics for government reporting.
7.Provides support to the Director and staff to
develop the skills and capabilities of staff by
providing basic counseling to staff that have work
performance related problems.
8. Monitors and keeps an accurate record of staff
daily attendance.
9.Investigates and reports absences and causes for
staff absences

 وبدل اإلجازات، والتأمين الطبي، واإلكرامات،يعد ومعالجة التأشيرات-2
.)والرحالت الجوية والسكن؛ (بالتشاور مع المحاسب

يؤكد أن جميع الموظفين الذين يغلقون إجراءاتهم قد استكملوا بصورة-3
.مرضية وصحيحة قبل دفع الراتب النهائي أو االستحقاقات النهائية
،التدريب في المهارات والكفاءات ذات الصلة/يخطط وتنفيذ التوجيه-4
.بالتعاون مع إدارة المدارس ومديري المدارس
 يرصد عقود العمل ويُبلغ الموظفين بااللتزامات والمسؤوليات-5
.واالستحقاقات الواجبة بموجب عقودهم

، ومراجعات األداء، والترقيات،يحتفظ بسجالت الفوائد وخطط التأمين-6
. وإحصاءات الموظفين لإلبالغ الحكومي،وإنهاء الخدمة
يقدم الدعم للمدير والموظفين لتطوير مهارات وقدرات الموظفين من-7
خالل تقديم المشورة األساسية للموظفين الذين لديهم مشاكل تتعلق بأداء
.العمل
. يراقب ويحتفظ بسجل دقيق من الحضور اليومي للموظفين- 8
. لتحقيق في الغياب وأسباب غياب الموظفين والتقارير عن ذلك-9

10.Recommends solutions to resolve staff
absenteeism
11. Provides advice and recommendations on
disciplinary actions for staff in conformity with school
policy on employees.
12.Monitors scheduled absences of staff, such as
vacations or travel, and coordinates actions to
ensure the staff absences have been adequately
documented.

. يوصي بحلول لحل مشكلة تغيب الموظفين-10
يقدم المشورة والتوصيات بشأن اإلجراءات التأديبية للموظفين وفقا-11
.لسياسة المدرسة على الموظفين

، مثل اإلجازات أو السفر،يرصد حاالت الغياب المقرر للموظفين-12
.وتنسيق اإلجراءات لضمان توثيق حاالت غياب الموظفين توثيقا كافيا
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13. Informs affected Principals of unexpected staff
absences from work and coordinates actions to
ensure the continuity of the School program.
14. Recruits, interviews, tests, and selects employees
to fill vacant positions.

15. Schedules, organizes and participates in
applicant interviews, and keeps records of such
interviews.
16. Implements procedures and policies on staff
recruitment.
POSITION: SCHOOL WIDE OPER`ATIONS MANAGER
REPORTS TO: The Assistant director.
SUPERVISES: Staff members as designated by the
School Director.
JOB GOAL: To maintain school building, physical
structures, equipment and facilities to the most
favorable and advantageous level of utility, that
enhances the learning environment.

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS

يعلم المدراء المتأثرين بغياب الموظفين غير المتوقع عن العمل وينسق-13
.اإلجراءات لضمان استمرارية برنامج المدرسة
 واختيار الموظفين لملء، واالختبارات، والمقابالت،التوظيف-14
.الوظائف الشاغرة

 ويحتفظ، ينظم ويشارك في مقابالت المتقدمين، يضع الجداول-15
.بسجالت لهذه المقابالت
. ينفذ اإلجراءات والسياسات المتعلقة بتعيين الموظفين-16
 مدير العمليات: منصب
.يرسل التقارير الى مساعد المدير
.يشرف على اعضاء المدرسة الذين تم تعيينهم من قبل مدير المدرسة

 والهياكل المادية والمعدات، للحفاظ على بناء المدرسة: اهداف الوظيفة
 التي تعزز بيئة،والمرافق إلى مستوى أكثر مالءمة والمزودّة بالمرافق
.التعلم

1. Examines school buildings on a regular basis for
repairs and maintenance needs.

وصف وظيفي محدد
فحص المباني المدرسية على أساس منتظم لتلبية احتياجات اإلصالح-1
.والصيانة

2. Establishes and recommends priorities on repair
work in the School.

.يحدد األولويات وتوصي بها بشأن أعمال اإلصالح في المدرسة-2

3. Estimates cost of repair work in terms of labor,
material, and other expenses.
4. Assigns and supervises staff for maintenance work
such as replacing worn out or defective air
conditioners, wiring, switches, plumbing fixtures,
concrete, and fire extinguishers.
5. Assigns and inspects work, and assists
maintenance staff members.
6. Develops a system for dealing with emergency
repair problems with efficiency.

تقدير تكلفة أعمال اإلصالح من حيث العمالة والمواد والنفقات-3
.األخرى
يعين ويشرف على الموظفين ألعمال الصيانة مثل استبدال مكيفات-4
،  وتركيبات السباكة،  والمفاتيح،  واألسالك، الهواء البالية أو المعيبة
. وطفايات الحريق، والخرسانة

. يعين ويفحص العمل ويساعد موظفي الصيانة-5

تطوير نظام للتعامل مع مشاكل اإلصالح في حاالت الطوارئ مع-6
. الكفاءة
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7.Prepares reports on costs of work done, materials
used, and labor expended
8. Orders for materials through the School
Accountant as needed and makes
recommendations of supplies and equipment for
purchase.
9. Recruits, recommends for hiring, and trains all
workers that carry out the School maintenance work.
10. Advises on the hiring of contractors to perform
certain maintenance or repair services.

11. Co-ordinates monitors and supervises the
efficient, effective and timely completion of any
cleaning, maintenance and repairs to the
satisfaction of the person initiating the request.
12.Maintains a system of operation so that bus drivers
are available on time

13. Monitors the drivers’ whereabouts and the
correct use of individual driver’s logbooks and
vehicle logbooks.
14. Provides a schedule for picking and dropping
students using our bus service.
15. Provides the driver with an accurate and regularly
updated list of names, addresses and phone
numbers for students or staffs who are eligible to use
the school transport.
16. Ensures that buses are available for school trips as
arranged via the transportation request form.
17. Provides a schedule for security personnel so that
they know both the time of work and the area they
are responsible for. They must

18. Ensures there is a timetable, which provides for 24
hours security for the school.
19. Ensures that school entry points are open and
closed at the correct times.

يعد التقارير عن تكاليف العمل المنجز والمواد المستخدمة والعمالة-7
.المستهلكة
يطلب المواد من خالل المحاسب المدرسي حسب الحاجة وتقديم-8
.توصيات من اللوازم والمعدات للشراء
 وتدريب جميع العمال الذين يقومون بأعمال صيانة،يوصي با لتوظيف-9
.المدرسة
تقديم المشورة بشأن التعاقد مع متعهدين ألداء بعض خدمات الصيانة-10
.أو اإلصالح

ينسق ويراقب ويشرف على االنتهاء من أي تنظيف وصيانة-11
وإصالح بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب بما يرضي الشخص الذي
.بادر بالطلب
يحافظ على نظام التشغيل بحيث تكون برامج تشغيل الحافالت متوفرة-12
.في الوقت المحدد
يراقب مكان وجود السائقين واالستخدام الصحيح لدفاتر تسجيل السائق-13
.الفردية وسجالت المركبات

.يوفر جدوالً النتقاء الطالب وإسقاطهم باستخدام خدمة الحافالت-14

تزويد السائق بقائمة دقيقة ومحدثة بانتظام باألسماء والعناوين وأرقام-15
.الهواتف للطالب أو الموظفين المؤهلين الستخدام النقل المدرسي

يضمن توفر الحافالت للرحالت المدرسية كما هو مرتب عبر نموذج-16
.طلب النقل
يوفر جدوالً زمنيا ً ألفراد األمن حتى يعرفوا وقت العمل والمنطقة التي-17
.هم مسؤولون عنها
 ساعة24  الذي ينص على أمن، يتاكد من وجود جدول زمني-18
.للمدرسة
. يضمن فتح نقاط دخول المدارس وإغالقها في األوقات الصحيحة-19
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20. Provides security support as required for after
school hour’s events.
21. Issues all drivers or other people responsible for
students at our school with a school entry card.
22. Ensures that school security and entry procedures
are enforced consistently and constantly.
23. Ensures that security monitors are both functioning
and attended on a 24 hours basis.

. يوفر الدعم األمني كما هو مطلوب لألحداث بعد ساعة الدراسة-20
يصدر جميع السائقين أو األشخاص اآلخرين المسؤولين عن الطالب-21
.في مدرستنا باستخدام بطاقة دخول مدرسية
.يضمن في تنفيذ إجراءات األمن المدرسي والدخول بشكل مستمر-22
24 يضمن أن المراقبين األمنيين يعملون ويحضرون على أساس-23
.ساعة

POSITION: HEALTH & SAFETY OFFICER
REPORTS TO: The Principal
JOB GOAL: To supervise the implementation,
monitoring and evaluation of JIS Health and Safety
Plan.
SPECIFIC JOB DESCRIPTION

منصب موظف الصحة والسالمة
. يرسل التقرير الى المدير
أهداف الوظيفة بان يشرف على تنفيذ ومراقبة – وتقييم خطة الصحة
. والسالمة لمدرسة جدة العالمية
وصف وظيفي محدد

1. Draws the Health & Safety Plan for the academic
year.
2. Prepares a budget for Health and Safety at the
beginning of the academic year.
3. Determines the operational requirements of the
Health & Safety plan.
4. Critically examines the operations of the
department and recommends manpower resources
required.
5.Inspects and examines installations, structures and
instruments connected with Health & Safety, such as;
electrical and electronic switch boards, laboratory
equipment and installations, fire prevention
equipment, canteens, rest rooms, clinics, etc.; with
an appointed team or a standing Health & Safety
team

. يرسم خطة الصحة والسالمة للعام الدراسي-1
. يعد ميزانية للصحة والسالمة في بداية العام الدراسي-2
.يحدد االحتياجات التشغيلية لخطة الصحة والسالمة-3
.يدرس بشكل دقيق عمليات اإلدارة ويوصي بالموارد البشرية المطلوبة-4

 مثل؛،يفحص المنشآت و البنية واألدوات المتعلقة بالصحة والسالمة-5
 معدات، معدات ومنشآت مختبرية،لوحات مفاتيح كهربائية وااللكترونية
 مع فريق تم تعيينه. إلخ، عيادات، استراحات، مقاصف،الوقاية من الحريق
.أو فريق دائم للصحة والسالمة

6. Examines all structures and buildings, seeking
professional help, if necessary to ensure legal
compliance with safety codes of the Kingdom of
Saudi Arabia and international standards.
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7. Follows up to obtain relevant certification from KSA
institutions with statutory authority to do so.

8-9.Recommends manpower resource requirements
to the Principal, as well as training needs and
professional development measures that shall
enhance the efficient and effective functioning of
the department
9.Coordinates Health & Safety programs and
activities of JIS, in collaboration with the nurses, the
Operations Manager, security and the principals to
avoid duplicity and to minimize waste.

10.Advices the SMT on any Health & Safety related
issues that may positively impact on JIS.

11. Undertakes any official assignments from the
Principals, Assistant director and the School Director .

 يعمل جاهدا للحصول على مساعدة،يفحص جميع الهياكل والمباني-6
 إذا لزم األمر لضمان االلتزام القانوني بقواعد السالمة في المملكة،مهنية
.العربية السعودية والمعايير الدولية
 يتابع االمور حتى يحصل على شهادة من منظمة تابعة للمملكة العربية-7
. السعودية مع تحقيق الصالحية القانونية لعمل ذلك

 فضال،التوصية باحتياجات المدير من الموارد من القوى العاملة-9-8
عن االحتياجات التدريبية وتدابير التطوير المهني التي تعزز كفاءة وفعالية
.أداء اإلدارة
 ينسق برامج الصحة والسالمة واالنشطة التابعة لمدرسة جدة العالمية-9
وذلك بالتعاون مع الممرضات – مدير العمليات – الحراس ومدراء القسم
. لتجنب التكرار والتقليل من النفايات

ينصح بقضايا الصحة والسالمة ذات الصلة التي قد تؤثر بشكل-10
. إيجابي على مدرسة جدة العالمية

 يقوم بأي مهام رسمية من مديري المدارس ومساعد المدير ومدير-11
.المدرسة

POSITION: PRINCIPAL
REPORTS TO: Assistant Director
SUPERVISES: All Staff in the Section.
JOB GOAL: To serve as the chief administrator, leader
and supervisor of his/her section in implementing
policies, curriculum activities, and extra-curriculum
activities in a manner that promotes the educational
development of each student and the professional
development of each staff member.
SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1. Acts as a model of the highest professional
conduct.

منصب مدير القسم

. يرسل التقارير الى مساعد المدير
. يشوف على جميع الموظفين في قسمه
 ان يساعد رئيس االدارة –القادة و مشرف – مشرفة: أهداف الوظيفة
قسمه وذلك بتطبيق السياسات – االنشطة التعليمية و االنشطة االضافية
بطريقة تعزز التطوير التعليمي للطالب والتطوير المهني لكل عضو من
. الموظفين

2. Carefully reviews as delegated, all student
admission applications in accordance with the
procedures and regulations established under the
direction of the Assistant Director and advises him on
acceptance and grade placement.
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وصف وظيفي محدد
.يعمل كنموذج للسلوك المهني األعلى-1

3. Attends all meetings pertaining to his/her position
or as requested by the Assistant Director and cooperates fully with the Assistant Director to ensure the
smooth running of the school.
4. Coordinates staff meetings and minutes, and
special events for the Section.
5.Ensures that all staff understand that any and every
official communication in their Section that is related
to the school; whether it is internal or external, must
be communicated to the Assistant Director and
School Director via the school’s internal email for
knowledge and approval, prior to it going to any
third party. This will include minutes of all meetings;
and Section level, and Administrative meetings and
minutes.
6.Collects daily, weekly and monthly reports which
will include hard copies of all meetings’ minutes,
newsletters and other information pertaining to that
section from the Principal and every person with a
position of responsibility within the school to form part
of the daily, weekly and monthly report to the
Director with regards to the progress of the school
towards short and long term objectives

 يراجع بعناية كما هو مفوض له عن جميع طلبات قبول الطالب وفقا-2
 ويقدم له،لإلجراءات واللوائح الموضوعة تحت إشراف المدير المساعد
.المشورة بشأن القبول و الصف

يحضر جميع االجتماعات المتعلقة بمنصبه أو بناء على طلب المدير-3
 ويتعاون بشكل كامل مع مساعد المدير لضمان حسن سير،المساعد
.المدرسة
. ينسق اجتماعات ومحاضر الموظفين والمناسبات الخاصة بالقسم-4
 التأكد من أن جميع الموظفين يفهمون أن أي وكل تواصل رسمي في-5
القسم الخاص بهم الذي يتعلق بالمدرسة؛ سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا
 يجب إبالغه إلى مساعد المدير ومدير المدرسة عبر البريد اإللكتروني،
 قبل أن يذهب إلى أي طرف، الداخلي للمدرسة لمعرفة الموافقة عليه
 وسيشمل ذلك على مستوى كل اجتماعات القسم واجتماعات.ثالث
.االدارة

. يجمع التقارير اليومية واألسبوعية والشهرية التي ستضمن نسخ-6
مطبوعة من جميع محاضر االجتماعات والرسائل اإلخبارية وغيرها من
المعلومات المتعلقة بهذا القسم أولهم المدير وكل شخص ذات مسؤولية
داخل المدرسة ليشكل جزءا من التقرير اليومي واألسبوعي والشهري
للمدير فيما يتعلق بتقدم المدرسة نحو تحقيق أهداف ذات المدى القريب
.والبعيد

7. Makes Staff appraisal and report writing for
teachers and specialists in his/her Section.
8. Ensures a positive reinforcement approach with
regular awards and recognition assemblies as a
feature of the school.
9. Ensures that there is no decision made regarding
the employee or students without the convening of a
Senior Management Meeting.

10. Communicates effectively with students, faculty,
parents, and colleagues and in the community
(verbal, non-verbal and written communication).

يقوم بتقييم الموظفين وكتابة التقارير للمعلمين والمتخصصين في-7
.قسمه

يضمن نهج إيجابي مع الجوائز العادية ومعرفة التجمعات كميزة من-8
. سمة للمدرسة
يضمن على ان ال يتم اتخاذ أي قرار بشأن الموظف أو الطالب دون-9
.عقد اجتماع لإلدارة العليا

 يتواصل بشكل فعال مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء-10
األمور والزمالء وفي المجتمع (التواصل اللفظي والغير اللفظي
.)والكتابي
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11. Seeks the involvement of faculty and parents in a
wide variety of school activities and actively
promotes and supports the parent participation.
12.Maintains via the Section coordinators an ongoing training and professional development
program for all staff

13. Develops the leadership capabilities of teachers
so that instructional leadership becomes a shared
responsibility.

14. Demonstrates the willingness to seek and
undertake constant professional learning and
professional growth as a committed life-long learner.
15. Actively participates in committee work and
group program discussions; and can delegate
responsibility and authority when necessary.

16. Establishes and maintains an effective learning
climate in the school.
17. Supervises implementation of all school activities
in the Section and report on their performance.
18. Keeps the Director and the Assistant director
informed of the school activities and problems.

يسعى إلى إنخراط أعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور في مجموعة-11
 كما يعمل بنشاط على تعزيز ودعم مشاركة،واسعة من األنشطة المدرسية
.الوالدين
يقوم من خالل منسق القسم بوضع برنامج تدريب وتطوير مهني-12
.مستمر لجميع الموظفين

يطور القدرات القيادية للمعلمين بحيث تصبح القيادة التعليمية-13
.مسؤولية مشتركة
يظهر الرغبة في السعي واالطالع بالتعلم المهني المستمر والنمو-14
.المهني كمتعلم ملتزم مدى الحياة

يشارك بنشاط في أعمال اللجنة ومناقشات البرامج الجماعية؛ ويمكن-15
.ان يتحمل المسؤولية والسلطة عند الضرورة

. إنشاء بيئة تعليمية فعالة في المدرسة والحفاظ عليها-16
 يشرف على تنفيذ جميع األنشطة المدرسية في القسم وتقديم تقرير-17
عن
. ادائهم
 أن يبقي المدير والمدير المساعد على علم باألنشطة والمشاكل-18
.المدرسية

19. Makes recommendations concerning the
section's administration and instruction.
20. Prepares or supervises the preparation of reports,
records, lists, and other paperwork required or
appropriate to the school's administration.
21. Works with various members of the central
administration staff on problems of school
importance, such as transportation of students.

22. Interprets and enforces School policies and
administrative regulations.

.  تقديم توصيات بشأن إدارة القسم وتعليمه-19
يعد ويشرف على إعداد التقارير والسجالت والقوائم وغيرها من-20
.األوراق المطلوبة أو المناسبة منها إلدارة المدرسة
العمل مع مختلف أعضاء هيئة اإلدارة المركزية على المشاكل ذات-21
. مثل نقل الطالب،األهمية المدرسية

.  ينفذ ويفرض سياسات المدرسة واالنظمة اإلدارية-22
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23. Supervises the guidance program to enhance
individual student education and development.
24. Ensures high standards of student behavior and
enforces disciplinary action according to School
policy.
25. Assists in organization and follow up of Section
events and activities.
26. Supervises the maintenance of students and
teachers’ attendance and behavior records.

 يشرف على برنامج التوجيه لتعزيز تعليم الطالب وتنمية كل- 23
فرد
يضمن معايير عالية لسلوك الطالب ويفرض اإلجراءات التأديبية وفقا-24
.لسياسة المدرسة
.يساعد في تنظيم ومتابعة أحداث وأنشطة القسم-25
.  يشرف على حفظ سجالت حضور الطالب والمعلمين وسلوكهم-26

،يحافظ على التواجد من خالل الحضور في االجتماعات المهنية-27
27. Keeps current through attendance at professional  ومجموعات المناقشة مع المسؤولين،وقراءة المجالت والمنشورات المهنية
meetings, reading professional journals and
.اآلخرين
publications, and discussion groups with other
administrators.

28. Advises the Director and the Assistant Director of
staff vacancies and interviews and short lists
candidates for teaching and other positions for the
approval of the Assistant Director. Hence, assists in
the recruiting, hiring, training, assigning, and

يسدي المشورة إلى المدير والمدير المساعد للشواغر والمقابالت-28
،والقوائم القصيرة المرشحين لشغل وظائف التدريس وغيرها من الوظائف
 يساعد في توظيف، ومن ثم.للحصول على موافقة المدير المساعد
.المعلمين وتوظيفهم وتدريبهم وتعيينهم وتقييمهم

evaluating of the teachers.

29. Supervises the school's teaching process in terms
of teachers’ preparation, substitution and
assessment.
30. Contributes to orientation of new staff members
and assists in their development.
31. Evaluates and counsels all staff members
regarding their individual and group performance.
Conducts meetings of the staff as necessary for the
proper functioning of the school.

32. Recommends, according to established
procedure, the removal of a teacher whose work is
not satisfactory.

33. Processes and resolves parent, student, and staff
complaints relating to his/her Section.

– يشرف على عملية التدريس في المدرسة من حيث إعداد المعلمين-29
. التبادل والتقييم
. يساهم في توجيه الموظفين الجدد ويساعد في تطويرهم-30
 يقوم بتقييم جميع الموظفين ويُستشارون بشأن أدائهم الفردي-31
 ويعقد اجتماعات للموظفين حسب الضرورة من أجل حسن.والجماعي
.سير العمل في المدرسة

. يوصي بعزل معلم ال يقوم بواجبه كما يجب وفقا لالجراءات المتبعة-32

.معالجة شكاوى الوالدين والطالب والموظفين المتعلقة بقسمهم وحلها-33
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34. Supervises, fire drills and other emergency
evacuation practices as per the procedures of the
School Policy.
35. Supervises the Section Coordinators’ duties with
all student activities.

36.Supervises and evaluates the school's
extracurricular activities.

37. Performs such other duties and other
responsibilities, including teaching if there is a need,
as delegated by the Director or Assistant Director.

The Principal shall be evaluated via student, staff
and Parent survey, as part of the Assistant director’s
annual evaluation and report to the Director and the
Director’s annual evaluation of them.

 وتطبيقات، والتدريبات على الحرائق،يشرف على عمليات اإلطفاء-34
.اإلخالء األخرى في حاالت الطوارئ وفقا ً إلجراءات السياسة المدرسية

.يشرف على واجبات منسق القسم مع جميع األنشطة الطالبية.-35

.  يشرف على األنشطة الالمنهجية في المدرسة وتقييمها-36

 بما في ذلك التدريس إذا،يؤدي بعض الواجبات والمسؤوليات األخرى-37
 كما تم تفويضه من قبل المدير أو مساعد المدير،كانت هناك حاجة

 يتم تقييم مدير المدرسة من خالل الدراسة االستقصائية للطالب: للتنويه
 كجزء من التقييم السنوي للمدير المساعد وتقديم،والموظفين والوالدين
. التقرير السنوي لمدير المدرسة وتقييم مدير المدرسة لهم

منصب المدير السعودي

POSITION: SAUDI PRINCIPAL
REPORTS TO: Director and the Board of Trustees

. يرسل التقارير الى كل من مدير المدرسة ومجلس االمناء
. يشرف على الموظفين في قسمه

SUPERVISES: All Staff in the Section

JOB GOAL: To ensure that JIS policies, procedures
and principles are carried out in conformity with the
letter and spirit of Kingdom of Saudi Arabia general
statutes, royal educational decrees and regulations.

 ان يعمل على تنفيذ سياسات واجراءات المتعلقة بمدرسة: أهداف الوظيفة
جدة العالمية وفقا لخطاب وتاييد من المملكة العربية السعودية حول النظام
. واالمراسيم و واالنظمة التعليمية الملكية،األساسي العام

وصف وظيفي محدد
SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1. Deals with all rules, regulations, and requirements
of the KSA Ministry of Education and The Office of the
Director for Foreign and International Schools.

 يتعامل مع جميع القواعد واالنظمة والمتطلبات الخاصة بوزارة-1
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ومكتب مدير المدارس
.الخارجية والدولية

2. Deals with all documentation and the translation
of documents in English into Arabic and Arabic into
English, vice versa; for the consumption of the
relevant parties.

يتعامل جميع الوثائق وترجمة الوثائق باللغة العربية والعربية إلى-2
. والعكس بالعكس؛ الستهالك األطراف ذات الصلة،العربية
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3.Ensures that the school management complies fully
with all KSA regulations, statutes and royal decrees.

4. Attends weekly meetings with the Assistant Director
and Section Principal.

يضمن أن إدارة المدرسة تتوافق تماما مع جميع السياسات واالنظمة-3
.والقرارات الملكية في المملكة العربية السعودية
.يحضر اجتماعات أسبوعية مع المدير المساعد والمدير الرئيسي للقسم-4

POSITION: ACADEMIC AND GUIDANCE COUNSELOR

منصب المستشار االكاديمي واالرشادي
يرسل التقارير الى مدير القسم

REPORTS TO: The Principal
SUPERVISES: Support Coordinator and Support
Services Staff
JOB GOAL: To implement, monitor and evaluate a
comprehensive guidance and counseling program
of JIS, as an integral part of the educational
program, in order to enhance student success.

. يشرف ويدعم منسق القسم وخدمات الموظفين
: أهداف الوظيفة
يراقب ويقوم بتقييم برنامج شامل للتوجيه واإلرشاد في مدرسة جدة
. العالمية كجزء مكمل للبرنامج التعليم لكي يعزز نجاح الطالب
وصف الوظيفة

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS
1. Oversees and ensures that the school is sensitive to
the academic and non-academic needs of
students.
2. Guides and counsels individuals and groups of
students in such areas as personal, social and career
development; as well as community involvement.
3. Supports and reinforces the key role of the
homeroom teacher.
4. Counsels parents and other family members on
individual student needs.
5. Participates in research, evaluation, and data
analysis to develop, enhance, and improve various
programs.
6. Organizes the counseling services in accordance
with the school’s philosophy, mission and objectives.
7. Ensures that there is no decision made regarding a
student without the approval of senior management.
8.Receives and acts on reports from Support
Coordinators, teachers and other staff to ensure that
guidance and support for all students in need is
provided.

يشرف على المدرسة ويضمن أنها تراعي االحتياجات األكاديمية وغير-1
.األكاديمية للطالب
يرشد ويسدي النصيحة لألفراد ومجموعات من الطالب في مجاالت-2
.مثل التطوير الشخصي واالجتماعي والمهني؛ وايضا مشاركة المجتمع

.  يدعم ويعزز الدور الرئيسي لمعلم الصف-3
يقدم المشورة للوالدين وأفراد األسرة اآلخرين بشأن احتياجات الطالب-4
الفردية.
يشارك في البحوث والتقييم وتحليل البيانات لتطوير وتعزيز البرامج-5
.المختلفة
.  رسالة وأهداف المدرسة- ينظم خدمات اإلرشاد وفقا ً لكل من فلسفة-6
.
يضمن عدم اتخاذ أي قرار بشأن الطالب دون موافقة اإلدارة العليا-7

تلقى تقارير من منسقي الدعم والمعلمين وغيرهم من الموظفين ويعملون-8
على إعدادها لضمان توفير التوجيه والدعم لجميع الطالب المحتاجين
.لذلك
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9.Ensures that all Support staff understand that any
and every official communication for any child, will
be communicated to the Director and Assistant
director and Principal via the school’s internal email
for knowledge and approval, prior to it going to any
parent. This will include minutes of all meetings.

10.Makes a monthly report on the progress of the
students in the Support Program, and those
undertaking external testing and/or preparing for
graduation, which will include hard copies of all
meetings, minutes newsletters and other information
pertaining to those groups which will form part of the
Assistant director’ monthly report to the Director with
regards to the progress of the school towards short
and long term objectives
11. Ensures that student data is current,
comprehensive and readily available for use by staff.
(N.B. Giving of confidential information and
background of a student will be upon the discretion
of the Guidance Counselor)
12. Prepares a calendar for all-external testing in the
school.
13. Drafts letters on related issues to be sent to
parents.
14. Administers tests, checks answer scripts and
reports test results to the administration.
15. Monitors students’ performance across and
through the school.
16. Provides career awareness and guidance for all
students prior to graduation.
17.Teaches/facilitates Careers Education Classes in
both the Boys and Girls High School
18. Maintains close links both with schools and
oversees agencies to ensure that all graduate
information is current, accurate and broad enough
to meet the needs of a diverse student population.

19. Maintains close links with all local community
services.

 يضمن أن جميع موظفي الدعم يفهمون أن أي وكل اتصال رسمي ألي-9
 سيتم إبالغه إلى المدير ومساعد المدير والمدير عبر البريد،طفل
 قبل،اإللكتروني الداخلي للمدرسة للحصول على المعرفة والموافقة عليه
 وسيشمل ذلك محاضر جميع الجلسات. أن يذهب إلى أي والد

 وأولئك الذين،يقدم تقرير شهري عن تحسن الطالب في برنامج الدعم-10
ً  والذي يتضمن نسخا،أو التحضير للتخرج/يقومون باختبارات خارجية و
 ورسائل إخبارية عن المحاضر وغيرها،مطبوعة من جميع االجتماعات
من المعلومات المتعلقة بالمجموعات التي ستشكل جزءا ً من التقرير
الشهري للمدير المساعد فيما يتعلق بتقدم المدرسة نحو أهداف قصيرة
. وطويلة المدى

يضمن ان تكون بيانات الطالب حديثة وشاملة ومتاحة بسهولة-11
الستخدامها من قبل الموظفين.
( إعطاء معلومات سرية وخلفية االجتماعية للطالب ويكون ذلك مبني على
.))تقدير مستشار التوجيه
.  يعد التقويم االكاديمي لجميع االختبارات الخارجية في المدرسة12
.يكتب الرسائل حول القضايا ذات الصلة إلرسالها إلى اولياء االمور-13
.
 والتحقق من البرامج النصية لإلجابة ويرسل،إدارة االختبارات-14
.تقريرا عن نتائج االختبار إلى اإلدارة
. يراقب أداء الطالب في جميع أنحاء المدرسة وداخلها-15
. يوفر التوعية المهنية والتوجيه لجميع الطالب وذلك قبل التخرج-16

يسهل ويعلم في فصول التعليم الوظيفي لكل من البنين ومدرسة-17
. الثانوية للبنات
يحافظ على روابط وثيقة مع المدارس وتشرف على الوكاالت لضمان-18
أن تكون جميع معلومات الدراسات العليا حديثة ودقيقة وواسعة بما يكفي
. لتلبية احتياجات الطالب المتنوعة

.  يقيم بإقامة روابط وثيقة مع جميع خدمات المجتمع المحلية-19
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20. Carries out, in coordination with the Alumni Incharge, follow up studies for graduates and other
former students; collates data and evaluates with
administration and staff to help in determining the
effectiveness of school programs.
21. Conducts parent group meetings, workshops,
and in-service training.

22. Makes himself/herself accessible and
approachable to all students for career, educational,
and personal counseling.
23. Assumes a leadership role in promoting a positive
school climate.

 بمتابعة الدراسات الخاصة، بالتنسيق مع الخريجين المسؤولين،القيام-20
بالخريجين والطالب السابقين اآلخرين؛ يجمع البيانات ويقيمها مع اإلدارة
.والموظفين للمساعدة في تحديد فعالية البرامج المدرسية

 وتدريب خالل، وورش عمل،يعقد اجتماعات جماعية للوالدين-21
.الخدمة

نفسها متواجدا في كل االوقات ويمكن لجميع الطالب/ يجعل نفسه-22
.الحصول على المشورة المهنية والتعليمية والشخصية
. يتولى دورا ً قياديا ً في تعزيز مناخ مدرسي إيجابي-23
.يسعى إلى تحقيق النمو المهني المستمر-24

24. Pursues continuous professional growth.

. منصب منسق برنامج الدعم

POSITION: SUPPORT COORDINATOR
REPORTS TO: The School Counselor
SUPERVISES: Support Services Staff
JOB GOAL: To provide for the direct supervision of
support, after School academic programs and other
auxiliary services that enhance student improvement
and success.

. يرسل التقارير لمستشار المدرسة
. يشرف على موظفو خدمات الدعم
 بعد البرامج األكاديمية، توفير اإلشراف المباشر على الدعم:هدف الوظيفة
المدرسية وغيرها من الخدمات المساعدة التي تعزز تحسين الطالب
ونجاحهم.

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS:

وصف وظيفي محدد

1. Facilitates student registration, supervision and
behavior in all support and after School academic
programs.
2.Compiles weekly and monthly written reports for all
activities concerning support and after School
academic programs, and submits to the Counselor.
3. Recommends and participates in the supervision,
and evaluation of support services staff.
4. Organizes the after-school and summer school
curriculums for all grade levels in consultation with
the curriculum committee staff.
5. Compiles student attendance and submits
enrollment and attendance reports to the Counselor.
6. Makes support program classroom visits for
administrative and supervisory purposes.

يسهل تسجيل الطالب واإلشراف والسلوك في جميع برامج الدعم وبعد-1
.المدرسة األكاديمية
يقوم بتجميع التقارير الكتابية األسبوعية والشهرية لجميع األنشطة-2
. ويقدمها إلى المستشار،المتعلقة بالدعم والبرامج األكاديمية بعد المدرسة
. يوصي ويشارك في اإلشراف على موظفي خدمات الدعم وتقييمهم-3

ينظم المناهج الدراسية لما بعد المدرسة والمدارس الصيفية لجميع-4
.مستويات الصف بالتشاور مع أعضاء لجنة المناهج الدراسية.
.يجمع حضور الطالب ويقدم تقارير التسجيل والحضور إلى المستشار-5
يقوم ببرنامج الدعم في زيارات الفصول الدراسية ألغراض إدارية-6
. وإشرافية
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7. Supervises the support program, after-school and
summer school schedule; supervises support staff,
and assumes responsibility for registration and
assignment of students.

 وجدول ما بعد المدرسة والمدرسة الصيفية؛،يشرف على برنامج الدعم-7
 ويتحمل مسؤولية تسجيل وتعيين الطالب،يشرف على موظفي الدعم

. يوصي بالترويج أو االحتفاظ بطالبات الدعم-8
8. Recommends promotion or retention of support
students.
9. Makes requisitions for classroom equipment,
supplies, and textbooks needed for the support,
after-school and summer program.

10. Prepares and maintains required records for the
support, after-school and summer program.
11. Prepares and oversees advertisements and the
dissemination of information concerning summer
school or after-school course offerings.
12. Prepares and administers the support, afterschool and summer program operating budgets.

يقوم بإجراء طلبات شراء معدات الفصول الدراسية واإلمدادات والكتب-9
. بعد المدرسة وبرنامج الصيف،المدرسية الالزمة لدعم

يعد دويحافظ على السجالت المطلوبة للدعم بعد المدرسة وبرنامج-10
.الصيف
يعد اإلعالنات واإلشراف عليها ونشر المعلومات المتعلقة بالمدارس-11
.الصيفية أو عروض الدورات الدراسية بعد المدرسة
يعد ويدير ميزانيات التشغيل لبرنامج الدعم المقرر ما بعد المدرسة-12
.والصيف

منصب موظفي خدمات الدعم – المعلمون

POSITION: SUPPORT SERVICES STAFF-SUPPORT /LSC/ESL
TEACHERS
REPORT TO Support Coordinator.
JOB GOAL: To work closely with the Support
Coordinator in implementing the School’s Support,
after-school and Summer Program in order to
enhance student improvement and success.

يرسل التقارير الى منسق الدعم
 العمل بشكل وثيق مع منسق الدعم في تنفيذ برنامج دعم: هدف الوظيفة
 وبرنامج الصيف من أجل تعزيز تحسين، ما بعد المدرسة،المدرسة
.الطالب ونجاحهم
وصف وظيفي محدد
. يعمل تحت إشراف منسقي برامج الدعم-1

SPECIFIC JOB DESCRIPTIONS:
1. Works under the direction of The Support Programs
Coordinators.
2. Develops and maintains a caring, stimulating
environment within the classroom.
3. Works in one-to-one or small group situations to
assist students with assigned, modified, or enriched
assignments and/or skills, to achieve behavioral
goals.

. يطور ويحافظ على بيئة محفزة ورعاية داخل الفصول الدراسية-2
 أو مجموعة-  معلم مع طالب واحد فقط- يعمل في التعليم الفردي-3
أو المهارات المعينة أو المعدلة أو/صغيرة لمساعدة الطالب في المهام و
.لتحقيق األهداف السلوكية
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4. Provides support for groups drawn from the full
range of mixed ability classes from K - 12.

يوفر الدعم للمجموعات المستمدة من مجموعة كاملة من فئات القدرة-4
. المختلطة من المرحلة التمهيدية الى المرحلة الثانوية

5. Provides support and teaches in the classrooms
alongside the class teachers or in his/her own room
as appropriate.

يقدم الدعم والتدريس في الفصول الدراسية جنبا إلى جنب مع المعلمين-5
. لها حسب االقتضاء/ في الصف أو في غرفة خاصة به

6. Plans appropriately according to the curriculum
and the specific needs of the student/group and
provides a copy of all plans to the respective
teachers, the Principal and the Admissions Officer.

/ يخطط بشكل مناسب وفقا للمناهج واالحتياجات المحددة للطالب-6
 والمدير،  ويقدم نسخة من جميع الخطط للمعلمين المحترمين،المجموعة
.موظف القبول

7. Provides support/training to classroom teachers to
enable them carry out consistent support across the
classroom curriculum.

التدريب لمعلمي الفصول الدراسية لتمكينهم من تقديم دعم/يوفر الدعم-7
.متسق عبر المناهج الدراسية

8. Seeks out and offers information to parents upon
request via the Support Coordinator.

9. Prepares and implements appropriate work for
individual children and groups and assesses the
progress of each child.
10. Provides regular written progress reports to
parents, the Support Coordinator.

.يسعى إلى تقديم معلومات للوالدين عند الطلب عن طريق منسق الدعم-8

يعد وينفذ العمل المناسب لكل طفل ومجموعات ويقيم التقدم الذي-9
.يحرزه كل طفل
يقدم تقارير مكتوبة بشكل منتظم حول تحسن الطالب منتظمة إلى-10
.  والى منسق الدعم،الوالدين
. معلم البرنامج الدعم الصيفي المقرر بعد المدرسة

AFTER-SCHOOL AND SUMMER PROGRAM TEACHER

. يعمل تحت إشراف منسق برامج الدعم-11

11.Works under the direction of The Support Programs
Coordinator
12.Develops and monitors individualized plans for
enrolled students.
13.Works in one-to-one or small group situations to
assist students with assigned, modified, or enriched
assignments and/or skills, including behavioral goals.

14. Assists regular classroom teachers in locating and
implementing modified instructional strategies and
materials.

.يطور ويشرف الخطط الفردية للطالب المسجلين-12
 أو مجموعة صغيرة لمساعدة الطالب في- يعمل مع طالب واحد قفط-13
 بما في ذلك األهداف،أو المهارات المعينة أو المعدلة أو المثرية/المهام و
.السلوكية
يساعد معلمي الفصول الدراسية العادية في تحديد موقع المعدلة وتنفيذ-14
. ستراتيجيات ومواد تعليمية معدلة
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15. Demonstrates positive reinforcement and
encouragement for completed tasks and/or
movement toward completing tasks.
16. Maintains records in compliance with JIS Support
Program Guidelines.
17. Seeks out and offers information to parents upon
request via the Support Coordinator.

18.Provides regular written progress reports to the
Support Programs Coordinator.

 أو التحرك نحو/يظهر التعزيز اإليجابي والتشجيع للمهام المكتملة و-15
.إكمال المهام
.  يحتفظ بسجالت ممتثلة للمبادئ التوجيهية لبرنامج دعم للمدرسة-16
يسعى إلى تقديم معلومات للوالدين عند الطلب عن طريق منسق-17
الدعم
يقدم تقارير عن تتحسن الطالب ومكتوبة بشكل منتظم إلى منسق-18
.برامج الدعم
منسق القسم

POSITION: SECTION COORDINATOR

يرسل التقارير الى مدير القسم
. يشرف برامج الطالب والقسم المخصص له

REPORTS TO: Principal
SUPERVISES: Student Programs and Section Faculty.
JOB GOAL: To supervise school programs in
conformity with the strategic and school
improvement plans and achieve student success, as
defined by the school’s purpose statements.

 اإلشراف على البرامج المدرسية بما يتوافق مع الخطط:هدف الوظيفة
 على النحو،االستراتيجية وخطط التحسين المدرسي وتحقيق نجاح الطالب
.المحدد من قبل بيانات من المدرسة
وصف وظيفي محدد

SPECIFIC JOB DESCRIPTION

1. Advocates and works for students’ welfare,
manages behavior, and maintains discipline in the
section.
2. Supervises all intra-school student and extracurricular activities with the support of faculty and
Activities Coordinator.
3. Provides leadership in the implementation and
coordination of the section’s curriculum delivery and
monitors section climate.
4. Ensures that the classes in the section are
organized and oversees student orientation in the
section.
5. Assists in the evaluation of the school program and
initiates needed improvements.
6. Creates an efficient, productive and caring
building atmosphere where all students and faculty
have opportunity to be recognized for their best.

 ويحافظ على االنضباط، ويدير السلوك،يعمل من أجل رعاية الطالب-1
.في القسم
يشرف على جميع الطالب داخل المدرسة واألنشطة خارج المناهج-2
.الدراسية بدعم من هيئة التدريس ومنسق األنشطة

 يوفر القيادة في تنفيذ وتنسيق تنفيذ المناهج الدراسية للقسم ويشرف-3
. على مناخ القسم
 يتأك دمن تنظيم الصفوف في القسم واإلشراف على توجيه الطالب-4
.في القسم
.  يساعد في تقييم البرنامج المدرسي ويبدأ التحسينات الالزمة-5
يخلق بيئة بناء فعالة ومنتجة وذات رعاية حيث تتاح الفرصة لجميع-6
.الطالب وأعضاء هيئة التدريس للتمكن من الحصول على أفضل ما لديهم

JEDDAH INTERNATIONAL SCHOOL-PAGE 97

7. Ensures a positive reinforcement approach with
regular awards and recognition assemblies are a
feature of the school.
8. Establishes for the Section Principal annual work
objectives that are consistent with the school's
Strategic Plan and accepted program direction.
He/she shall be evaluated against this.
9. Coordinates section weekly meetings and minutes,
and special events for the Section.

10.Ensures that all staff understand that any and
every official communication in their Section that is
related to the school, whether it is internal or external,
must be approved by the Section Principal and then
communicated to the Assistant director and Director
via the school’s internal email for knowledge and
approval, prior to it going to any third party. This will
include minutes of all meetings and grade level,
Section level and Administrative meetings and
minutes.

11. Submits to the Principal daily and weekly progress
reports on the section, including hard copies of all
meeting minutes.

 يضمن نهج التعزيز اإليجابي مع الجوائز العادية ومعرفة االجتماعات-7
.فهي سمة من سمات المدرسة
يحدد للقسم أهداف العمل السنوي الرئيسية التي تتوافق مع الخطة-8
لها- واتجاه البرنامج المقبول ويتم التقييم له. االستراتيجية للمدرسة
. مقابل هذه الخطة
ينسق القسم باالجتماعات والمحاضر اإلسبوعية ومناسبات خاصة-9
. للقسم

يضمن أن يفهم جميع الموظفين ان أي تواصل رسمي في القسم-10
 يجب أن يوافق، سواء كان داخليًا أو خارجيًا،الخاص بهم يتعلق بالمدرسة
عليه مدير القسم ثم يتم إبالغه إلى مساعد المدير والمدير عبر البريد
 قبل أن يذهب إلى أي،اإللكتروني الداخلي للمدرسة وان تتم الموافقة عليه
 وسيشمل ذلك محاضر لجميع االجتماعات ومستوى الصفوف.طرف ثالث
. والمحاضر، واالجتماعات اإلدارية،ومستوى القسم

 بما، يقدم إلى المدير تقارير مرحلية يومية وأسبوعية عن هذا القسم-11
.في ذلك نسخ مطبوعة من جميع محاضر االجتماعات

12. Ensures that there is no decision made regarding
the employee or students without the convening of a
Senior Management meeting.

يضمن عدم اتخاذ أي قرار بشأن الموظف أو الطالب دون عقد-12
.اجتماع لإلدارة العليا

13.Submits to the Principal written reports on teachers
and specialists in his/her Section with a copy to The
Director and Assistant director.

يقدم إلى المدير تقارير مكتوبة عن المعلمين والمتخصصين في قسمه-13
.مع نسخة إلى المدير ومساعد المدير

14. Organizes a calendar for regular staff, parent
meetings, conferences, events, and assemblies.
15. Ensures that the entrance gates are closed at
8:00 am, and have students, staff and visitors enter
via the main office.

- المؤتمرات- ينظم تقويم للموظفين المنتظمين إجتماعات االولياء-14
.األحداث والتجمعات
 ودخول، صبا ًحا8:00 يضمن إغالق بوابات الدخول في الساعة-15
.الطالب والموظفين والزوار يكون من خالل المكتب الرئيسي

16. Organizes staff duties and daily substitutions.
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.  ينظم واجبات الموظفين واستبدالهم يوميا-16

17. Communicates effectively with students, faculty,
parents, and other stakeholders.

لتواصل الفعال مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور-17
. وغيرهم من المسؤولين

18. Seeks the involvement of faculty and parents in a
wide variety of school activities and actively
promotes and supports parent participation.

يسعى إلى إنخراط أعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور في مجموعة-18
 كما يعمل بنشاط على تعزيز ودعم مشاركة،واسعة من األنشطة المدرسية
.الوالدين

19. Supervises after school gate duty from 2:00 p.m.
until the last child is collected and follow up on issues
with tardy parents.

 بعد2:00 يشرف بعد تادية الواجب عند البوابة المدرسة من الساعة-19
الظهر حتى اصطحاب اخر طفل ومتابعة القضايا مع اآلباء الذين يعانون
. من مشكلة التأخير

20. Performs any other function or duty assigned by
the Principal, Assistant Director and School Director.

 مدير: يؤدي أي مهمة أخرى أو واجب تم تكليفه من قبل كل من-20
.  مساعد مدير و مدير المدرسة- القسم

 منسق المادة: منصب

POSITION: SUBJECT COORDINATOR
REPORTS TO: Section Coordinator
SUPERVISES: Subject teachers
JOB GOAL: To ensure that a valid subject curriculum
is drawn, content followed, appropriate instructional
techniques applied, and supervise its implementation
and evaluation in order to enhance student success

يشرف على معلمي المادة
يرسل التقارير لمنسق القسم لضمان رسم منهج مادة: هدف الوظيفة
 واإلشراف، وتطبيق التقنيات التعليمية المناسبة،ومتابعة المحتوى،صالحة
.على تنفيذها وتقييمها من أجل تعزيز نجاح الطالب

وصف وظيفي محدد
SPECIFIC JOB DESCRIPTION

1. Ensures that curriculum document defines what
the students are to learn, what the teacher should be
teaching and how the learning and teaching will be
assessed.

2. Ensures that the highest possible learning
outcomes are achieved by students and staff and
help both reach their full performance potential.

3. Gathers validating information that helps
determine whether curriculum and instructional goals
and student performance outcomes are being met.

 وما يجب أن يقوم، يضمن أن وثيقة المناهج تحدد ما يتعلمه الطالب-1
 وكيف سيتم تقييم التعلم والتدريس،المعلم بتدريسه

يضمن تحقيق أعلى النتائج الممكنة من قبل الطالب والموظفين-2
. ومساعدة كل منهما للوصول إلى اداءهم الكامل

يجمع معلومات الصحيحة التي تساعد على تحديد ما اذا كان المنهج-3
. الدراسي واألهداف التعليمية متوافق مع نتائج أداء الطالب
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4.Ensues that all of the school's resources are
identified and being used to serve students and
faculty members alike.

5.Evaluates and checks the course syllabus for their
respective subject area then report to the Section
Coordinator about performance of the program and
students in his/her respective subject.
6. Plans and follows through regular meetings and
help provide appropriate staff professional
development.

يتأكد من أن جميع موارد المدرسة قد تم تحديدها واستخدامها لخدمة-4
.الطالب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء

يقييم ويتحقق من منهج المقررات الدراسية لموضوعهم الخاص عندها-5
يرسل تقرير إلى منسق القسم حول أداء البرنامج والطالب في تقديم
. موضوعه – موضوعها المحدد
يخطط ويتابع من خالل اجتماعات منتظمة والمساعدة في توفير-6
. التطوير المهني المناسب للموظفين

7. Liaises with the Section Head in ordering resources
needed to make teaching and learning of the
subject the best it can be.

يتواصل مع رئيس القسم في طلب الموارد الالزمة لجعل التدريس-7
.والتعلم لتكون المادة للمادة أفضل ما يمكن

8. Teaches 28 periods in his/her subject area.

.  مادتها-يقوم المعلم بتعليم تمانية وعشرون حصة في مجال مادته-8

POSITION: ACTIVITY COORDINATOR

REPORTS TO: Principal
JOB GOAL: To facilitate student engagement by
providing a wide range of both co-curricular and
extra-curricular activities, appropriate to the needs
and interests of all students and foster community
involvement.

 منسق االنشطة:منصب
يرسل التقارير لمدير القسم
 لتسهيل مشاركة الطالب: هدف الوظيفي
تسهيل مشاركة الطالب من خالل توفير مجموعة واسعة من األنشطة
 بما يتناسب مع،المشتركة في المناهج الدراسية واألنشطة الالصفية
.  وتعزيز المشاركة في المجتمع،احتياجات واهتمامات جميع الطالب

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:

وصف وظيفي محدد

1. Organizes and administers the overall program of
co-curricular and extra-curricular activities for the
School.
2. Sets both long term and short term goals of each
activity.
3. Appoints coaches and activity officials as required

ensuring proper supervision of all activities.
4. Recommends and places into operation
appropriate rules and regulations governing
activities.

.  ينظم ويدير البرنامج العام لألنشطة المدرسية المشتركة وغي المنهجية-1
يحدد كالً من األهداف الطويلة األجل واالأهداف قصيرة األجل لكل--2
. نشاط
 يعين المدربين ومسؤولي األنشطة حسب االقتضاء لضمان اإلشراف-3
.السليم على جميع األنشطة

. يوصي ينفذ ويضع القواعد واألنظمة المناسبة التي تنظم األنشطة-4
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5. Verifies each student’s eligibility to participate in
an activity according to established physical and
academic requirements of eligibility for participation
in each activity.
6. Keeps records of the results of all activities and
events and maintains a record file of all award
winners, stating the date and type of award.
7. Plans and supervises an annual recognition
program for school athletes.

8. Works with the physical education teachers in
selecting and recommending equipment and
supplies for purchase.

9. Coordinates with the Operations Manager in the
installation of new and additional playground
equipment.
10.Prepares and submits to the Principal a weekly
and monthly plan and report for each separate
activity in operation.
11.Works towards a continuous evaluation of program
activities through surveys, evaluation ratings by
participants, and similar tools.

 يتحقق من أهلية كل طالب للمشاركة في نشاط ما وفقا ً للمتطلبات-5
.المادية واألكاديمية المقررة ألهلية المشاركة في كل نشاط

يحتفظ بسجالت نتائج جميع األنشطة واألحداث ويحتفظ بسجل الملف-6
.  مع ذكر تاريخ ونوع الجائزة،لجميع الفائزين بالجوائز
يخطط ويشرف على برنامج االعتراف السنوي من اجل الرياضيون-7
. في المدرسة
 يعمل مع معلمي التربية البدنية في ااختيار المعدات الموصى بها-8
.واللوازم من اجل الشراء

. ينسيق مع مدير العمليات في تركيب معدات جديدة وإضافية للملعب-9

يعد ويقدم الخطة االسبوعية والشهرية الى مدير القسم كما يرسل-10
. تقرير من اجل كل نشاط في قيد التشغيل

-  يعمل على التقييم المستمر لبرنامج االنشطة من خالل االستبيانات-11
. معدالت التقييم من قبل المشاركين والطرق المماثلة

POSITION: TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To implement a balanced learning
program and a class environment favorable
teaching, learning and personal growth; to establish
effective rapport with students; to motivate students
to develop skills, attitudes and acquire knowledge in
accordance with each student’s ability; and to
establish good relationships with parents and other
staff members.
1. Develops and maintains a caring, stimulating
environment within the classroom and displays
student work attractively.

منصب المعلم
. يرسل التقرير الى منسق القسم
 ان ينفذ برنامج تعلم متوازن وبيئة الصف المناسبة من: هدف الوظيفة
اجل التعليم والتعلم والنمو الشخصي لتاسيس عالقة فعالة مع الطلبة
لتشجيعهم في تحسين المهارات – السلوكم ويتطلب المعرفة وفقا مع قدرة
. الطاب و توطيد العالقة مع اولياء االمور وبعض اعضاء المدرسة

 يطورويحافظ على بيئة محفزة ذات رعاية داخل الفصول الدراسية-1
.ويعرض عمل الطالب بشكل جذاب
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2. Works in accordance with J.I.S. policies as
published in the staff handbook and contribute to a
positive school atmosphere.
3. Plans appropriately according to the curriculum,
prepare and implements appropriate work schedules
for the class of students, based on individual abilities
or learning readiness.
4.Ensures that curriculum documentation defines
what the students are to learn, what the teacher
should be teaching and how the learning and
teaching will be assessed.
5.Ensures that the highest possible learning outcomes
are expected for and achieved by each individual –
students and staff - and help both reach their full
performance potential.

يعمل وفقا لسياسات المدرسة كما نشرت في دليل الموظفين ويساهم في-2
. خلق مناخ ايجابي
 ويعد وينفيذ جداول العمل، يخطط بشكل مناسب وفقا للمنهج الدراسي-3
.المناسبة لفئة الطالب المبنية على أساس القدرات الفردية أو استعداد التعلم

 وما يجب أن يقوم به، يضمن أن وثيقة المنهج تحدد ما يتعلمه الطالب-4
. وكيف سيتم تقييم التعلم والتدريس،المعلم بتدريسه

 يضمن بان نتائج التعلم ذات مستوى عالي مكا هو متوقع وتم انجازه-5
. من قبل الطالب وهيئة التدريس ويساعد كل منهما لتحقيق االداء الكامل
 متوسط ويحتاج، جيد جدا،يضمن أن جميع مستويات الطالب؛ "ممتاز-6
. الدعم" التي وضعت لتلبي احتياجات الطالب

6.Ensures that all levels of students; “Excellent, Very
good, Average and Needs Support” are catered for.

7.Provides to the Section Coordinator, validating
information that helps determine whether curriculum
and instructional goals and student performance
outcomes are being met.

8. Supports an efficient, productive and caring
building atmosphere where all students and faculty
have opportunity to be recognized for their best
efforts.
9.Ensures that all of the school's resources are
identified and being used to serve students and
faculty members alike.

10.Ensures a positive reinforcement approach
regularly in class and advocates for awards and
recognition assemblies.

11.Assesses and completes records and reports on
the progress of each child as published in the staff
handbook, in an accurate and timely fashion.

 المعلومات صحيحة و التي تساعد على تحديد ما، يقدم إلى منسق القسم-7
إذا كان يتم تحقيق المنهج الدراسي واألهداف التعليمية ونتائج أداء
.الطالب

 بناءة ومنتجة في بناء مناخ ذات رعاية حيث تتاح- يدعم بيئة فعالة-8
. الفرصة لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس ان يعترف بجهودهم

ضمن تحديد جميع موارد المدرسة واستخدامها لخدمة الطالب وأعضاء-9
.هيئة التدريس على حد سواء

يضمن تقديم التعزيز اإليجابي بانتظام في الصف ويدعو إلى الجوائز-10
. والتجمعات

يقييم ويستكمل السجالت ويكتب التقرير عن التحسن المحرز لكل-11
.طفل كما تم نشره في الدليل بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب
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12.Liaises regularly with specialist teaching staff,
knows and understands what he/she is doing and
documents their normal curriculum as grade or
subject level teams.

 ويعرف يفهم ما يقوم،يتواصل بانتظام مع هيئة التدريس المتخصصة-12
. ويوثق مناهجهم العادية كفريق مستوى صف او مادة،به

13.Attends regular staff meetings and parent
conferences and other such school functions as per
the school calendar and as required with due
notification.

يحضر اجتماعات الموظفين العادية ومؤتمرات أولياء األمور وغيرها-13
 كما هو مطلوب مع،من المهام المدرسية وفقا ً للجدول الزمني المدرسي
. مع االخطار المناسب

14.Meets regularly with the Coordinator and Section
Principal to plan and evaluate teaching and
professional development. Takes a constructive and
professional role in individual goal setting and the
school’s staff appraisal process and keeps abreast of
current educational thinking and practice.
15. Contributes ideas for the further development of
the school, its policies and decisions.
16. Undertakes such supervision duties as assigned by
the Section Coordinator.
17.Maintains high standards of dress and conduct,
and generally sets a good example to all J.I.S. pupils,
parents and colleagues.
18.Develops and maintains positive relationships with
parents.
19.Provides a regular class newsletter for parents
which tells what has been covered in class and what
will be covered in the next month/quarter.
20.Liaises with the Grade/Subject Level Coordinator,
Section Head and Principal, on the ordering of
resources needed to make teaching and learning
the best it can be.

يجتمع بانتظام مع المنسق ورئيس القسم لتخطيط وتقييم التعليم-14
 يقوم بدور بناء ومهني في تحديد األهداف الفردية.والتطوير المهني
.وعملية تقييم موظفي المدرسة ويواكب التفكير والممارسة التعليمية الحالية

 يساهم بأفكار من اجل زيادة تطوير للمدرسة في سياساتها وقراراتها-15

. يضطلع بمهام اإلشراف التي يكلف بها منسق القسم-16

 وعموما يضع المثل،يحافظ على معايير عالية من اللباس والسلوك-17
.الجيد لمدرسة جدة العالمية و لجميع الطالب –االولياء والزمالء
. يطور ويحفاظ على العالقات اإليجابية مع اآلباء واألمهات18

يقدم نشرة إخبارية دورية للوالدين والتي تبين ما تم تغطيته في الصف-19
الربع التالي/وما سيتم تغطيته في الشهر
 رئيس القسم ومدير-  المادة/ يتواصل مع منسق مستوى الصف-20
 على ترتيب الموارد الالزمة لجعل التدريس والتعلم أفضل ما يمكن،القسم
.أن يكون

21. Teaches 28 periods a week.

. حصة في األسبوع28 يعلم-21

POSITION: HOMEROOM TEACHER

.  معلم الصف: منصب
يرسل التقارير الى منسق القسم

REPORTS TO: Section Coordinator

JOB GOAL: To serve as students and class
administrative and academic counselors; safeguard
and follow up on the welfare of the class.

هدف الوظيفة يساعد كل من طالب إادراي الصف و المستشارين
. األكاديميين كما يقوم بحماية ومتابعة مصلحة الصف
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وصف الوظفية العام
GENERAL JOB DESCRIPTION
1.Uses the homeroom period to counsel, share,
discuss, and elaborate on school news, events, and
topics of interest, school rules and regulations.
2.Counsels students about discipline and academic
issues.
3.Takes attendance for the day and follows up on
students absent for more than 2 days and advises the
Section Coordinator and Principal.
4. Keeps a record of all class or lesson absences and
advices the Section Coordinator and Principal.

5. Coordinates with specialists to collect and compile
reports.

 ووضع األخبار، مناقشة- ويتبادل،يستخدم حصة الصف لتقديم المشورة-1
 والقواعد المدرسية و، والمواضيع ذات االهتمام، واألحداث،المدرسية
.االأنظمة
.  يناقش الطالب حول االنضباط والمسائل االكاديمية-2
 يسجل الحضور في ذات اليوم ومتابعة الطالب الغائبين ألكثر من-3
. يومين ويقدم المشورة لكل إلى منسق القسم ومدير القسم

يحتفظ بسجل لجميع الغياب عن الدروس أو الفصول الدراسية ويقدم-4
. المشورة لكل من منسق القسم ومدير القسم

. ينسيق مع المتخصصينوليجمع التقارير ويقوم بترتبيهم-5

6.Ensures that all students are at school on time and
leave the school on time. In either case the teacher
is responsible for appropriate follow up and
supervision.

يتأكد من أن جميع الطالب في المدرسة في الوقت المحدد ومغادرة-6
 يكون المعلم مسؤوال عن، وفي كلتا الحالتين.المدرسة في الوقت المحدد
.المتابعة المناسبة واإلشراف

7.Maintains the grade/class daily logbook, monitors
comments made by other teachers regarding
students and to facilitate/coordinate appropriate
action and advise the Section Coordinator and
Principal both verbally and in writing on the overall
and specific progress of his/her home room.

 ويش ف على،الفصل اليومي/يحتفظبالسجل اليومي الخاص بالدرجة-7
تنسيق/ ولتيسير،التعليقات التي يقدمها المعلمون اآلخرون بشأن الطالب
 وتقديم المشورة شفهيا إلى كل من منسق القسم،اإلجراءات المناسبة
 صفها-ومديره وايضا يقوم تقديم التقدم المحدد الذي تم تحقيقه في صفه
.

8. Counsels individual students and, when necessary,
make appropriate referrals for guidance and
counseling.
9.Confers with parents, subject teachers, counselor,
support staff, and students on matters of discipline
and welfare.
10.Follows up and ensures resolution of all discipline
problems has been achieved.

 يقوم باإلحاالت، وعند الضرورة، يقدم المشورة للطالب االفراد-8
. المناسبة للتوجيه واإلرشاد
 وموظفي، والمستشار، ومعلمي المواد، يتشاور مع أولياء األمور-9
.  والطالب بشأن مسائل االنضباط والمصلحة،الدعم.
.  يتابع ويتأكد من جميع مشاكل االنضباط قد تم تحقيقيها-10

 يحتفظ بسجالت ألي إجراء تأديبي قد تم اتخاذه وفقا لإلجراءات-11
.القانونية المقررة من سياسة المدرسة
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11.Maintains records of any disciplinary action taken
in accordance with due process from the School
policy.
12.Supervises the class at assembly and follows up
with any infractions.
13.Participates in the preparation, coordination,
implementation and supervision of co-curricular and
intra-school activities involving the homeroom class.
14.Takes charge for the first week orientation
program and orientation of new students.
15.Orders for new materials, requests for repairs or
maintenance in the classroom.
16.Makes the class seating chart and ensures that
students seat according to the chart.

17.Takes responsibility for the classroom key, bulletinboards and all classroom equipment.

POSITION: NURSERY TEACHER
REPORTS TO: Kindergarten Coordinator
JOB GOAL: To create a flexible pre-school program
and environment favorable to teaching, learning and
personal growth; to establish effective rapport with
students; to motivate students to develop skills,
attitudes and knowledge needed to provide a good
foundation for further participation in the higher total
school program, in accordance with each student's
ability; and to establish good relationships with parents
and with other staff members.

SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1.Ensures that developmentally appropriate
practices will be the primary curriculum planning for
the whole child, using profile dimensions of
personality namely: cognitive, affective and
psychomotor domains.
2.Creates plans for the daily lessons including written
lesson plans that meet individual and group needs.

. يشرف على الصف في االجتماع ويتابع مع أي من المخالفات-12
 يشارك في إعداد وتنسيق وتنفيذ واإلشراف على األنشطة المشتركة-13
.في المناهج الدراسية داخل المدرسة التي تشمل الصف

 يتولى مسؤولية برنامج توجيه األسبوع األول وكذلك توجيه الطالب-14
.الجدد
 يطلب باإلصالح أو الصيانة في الفصل-  يطلب المواد الجديدة-15
.الدراسي
يعمل جدول مقاعد الصف ويضمن أن الطالب يجلسون وفقا-16
.للجدول
يتحمل مسؤولية مفتاح الفصل الدراسي ولوحات النشرات وجميع-17
.معدات الفصل الدراسي
 معلم الحضانة: منصب
. يرسل التقارير الى منسق المرحلة التمهيدية
: هدف الوظيفة
ينشأ برنامج يتوافق مع ما قبل المدرسة وبيئة مواتية للتعليم والتعلم
والنمو الشخصي- إقامة عالقة فعالة مع الطالب؛ تحفيز الطالب على
تطوير المهارات والمواقف والمعرفة الالزمة لتوفير أساس جيد لمزيد من
المشاركة في برنامج التعليم األعلى وفقا لقدرة و العمل على تاسيس
. عالقات جيدة مع االولياء واعضاء التدريس االخرين

وصف وظيفي محدد
يضمن أن التطبيقات المناسبة للتنمية ستكون التخطيط األساسي للمنهج-1
باألخص في:  باستخدام الملف الشخصي، الدراسي لكافة االطفال
.المجاالت المعرفة والعاطفية والحركية النفسية.
ع يضع خطط للدروس اليومية بما في ذلك خطط الدروس المكتوبة التي
.تلبي احتياجات األفراد و المجموعات
. جدول مكتوب حيث تم الصاقه في الفصل الدراسي-3
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3.Creates a written schedule that is posted in the
classroom.

 يشارك خطط الدروس األسبوعية والشهرية مع أولياء األمور على-4
.أساس منتظم

4.Shares the weekly and monthly lesson plans with
parents on a regular basis.

. يعيد توجيه األطفال كطريقة مفضلة لالنضباط-5

5.Redirects children as the preferred method of
discipline.

 يطور ويستخدم الطرق التعليمية المناسبة للتعليمات اللفظية أو-6
.البصرية لألطفال

6.Develops and uses instructional materials suitable
for verbal or visual instructions of children.

 لوحات، يخلق بيئة فعالة للتعلم من خالل تقديم –الواحات االعالنية ة-7
. وزوايا الصف ذات االهتمام

7.Creates an effective environment for learning
through functional and attractive displays, bulletin
boards and interest corners in class.

، والحفاضات،يهتم باالحتياجات المادية لألطفال بما في ذلك التغذية-8
 وارتداء المالبس؛ ويحيل مشكلة األطفال إلى، والتدريب على المراحض
.منسق رياض األطفال

8.Cares for the physical needs of children including
feeding, diapering, toilet training, and dressing; and
refers problem children to the Kindergarten
Coordinator.

 المستندات ويسجل أي إصابة أو.يسجل المالحظات أو المخاوف-9
 وينبغي لمنسق رياض األطفال مراجعة هذه. حادث في نموذج الحدث
التقارير والتوقيع عليها في اليوم نفسه قبل إصدارها إلى الوالد للتوقيع
.عليه

9.Records observations or concerns. Documents and
records any injury or incident on the incident Form.
The Kindergarten Coordinator should review and sign
these reports on the same day before they are issued
to the parent for signature.

يشرف على مساعدي الصف والمتطوعين-10
يوفر التدريب والتوجيهات ويقيم مساعدي الفصول الدراسية في كل-11
.فصل دراسي أو حسب االقتضاء

10.Supervises classroom assistants and volunteers.
11.Provides training, orientations and evaluates
classroom assistants each semester or as required.

يضمن بيئة غرفة مريحة من خالل التحكم في تكييف الهواء واإلضاءة-12
.والتهوية قدر اإلمكان

12.Ensures a comfortable room environment through
control of air conditioning, lighting and ventilation to
the extent possible.

يشرف على الطالب داخل وخارج األنشطة الصفية خالل يوم العمل-13
. المحدد

13.Supervises students in and out of classroom
activities during the assigned working day.

. يضمن االلتزام بالمعايير الصحية التي وجب االلتزام بها-14

14.Ensures that the strictest of health standards are
adhered to.

 يدرب ويطبق اإلجراءات من اجل اإلجالء السليمة لحاالت-15
. مثل الحرائق والفيضانات،الطوارئ

15.Trains and practices the proper evacuation
procedures for emergencies, such as fire and flood.

. 1-5 (  معلم الصف من اللصف االول الى الصف الخامس: منصب
)
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POSITION:ELEMENTARY
GRADES 1 TO 5.

HOMEROOM

TEACHER

–

REPORTS TO: Elementary Section Coordinator
JOB GOAL: To create a flexible elementary grade
program and a class environment favorable to
learning and personal growth; to establish effective
connection with students; to motivate students to
develop skills, attitudes and knowledge needed to
provide a good foundation for upper elementary
grade education, in accordance with each student’s
ability; and to establish good relationships with parents
and other staff members.

. يرسل التقارير الى منسق قسم المرحلة االبتدائية
هدف الوظيفة إلنشاء برنامج يتوافق مع الصف االبتدائي وبيئة الصف
مواتية للتعلم والنمو الشخصي؛ لتاسيس التواصل الفعال مع الطالب؛
لتحفيز الطالب على تطوير المهارات والسلوك والمعرفة الالزمة لتوفير
أساس جيد للتعليم وفقا لكل قدرة خاصة بالطالب وتاسيس عالقات جيدة
مع االولياء واعضاء التدريس االخرين

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:

. وصف وظيفي محدد

1.Teaches reading, language arts, social studies,
mathematics,
science,
art,
health,
physical
education, and IT to students in a classroom, using the
JIS adopted Curriculum and other relevant
appropriate learning activities.

2.Develops lesson plans and teaching resources and
provides group and individualized instruction in order
to adapt the curriculum to the needs of each student.
3.Translates lesson plans into learning experiences so
as to best utilize the available time for teaching.

4.Establishes and maintains standards of student
behavior needed to achieve a functional learning
atmosphere in the classroom.

5.Evaluates students’ academic and social growth,
keeps appropriate records, and prepares reports.
6.Communicates with parents through conferences
and other means to discuss student’s progress and
interprets the school program.
7. Identifies student needs and cooperates with other
professional staff members in assessing and helping
students solve health, attitude, and learning
problems.

 يقوم بتدريس القراءة وفنون اللغة والدراسات االجتماعية والرياضيات-1
 والعلوم في تكنولوجيا،والعلوم والفنون والصحة والتربية البدنية
 باستخدام المنهج المعتمد في،المعلومات للطالب في الفصول الدراسية
نظام المعلومات المشترك بين الجامعات وغيره من أنشطة التعلم المناسبة
.ذات الصلة
 يطور خطط الدروس وموارد التدريس وتوفير التعليم الجماعي-2
.والفردي من أجل تكييف المناهج الدراسية مع احتياجات كل طالب

يترجم خطط الدروس إلى تجارب تعليمية ليستفيد من الوقت من اجل-3
.التعليم
 يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتحقيق جو التعلم في-4
. الفصل الدراسي

 و يحافظ على السجالت،يقييم النمو األكاديمي واالجتماعي للطالب-5
. ويعد التقارير،المناسبة
 يتواصل مع أولياء األمور من خالل المؤتمرات وغيرها من الوسائل-6
.لمناقشة تقدم الطالب ويبين البرنامج المدرسي
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يحدد احتياجات الطالب ويتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين في-7
. تقييم ومساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم
8.Creates an effective environment for learning
through functional and attractive displays, bulletin
boards, and interest centers.

9. Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the School and self-selected professional growth
activities.
10. Makes requisition of teaching aids and keep an.
inventory record
11. Supervises students in out-of-classroom activities
during the assigned working day.
12. Administers group standardized tests in
accordance with School’s testing program.
13.Participates in curriculum development programs
as required.
14.Trains and practices the proper evacuation
procedures for an emergency, such as fire and flood.

، ،يخلق بيئة فعالة للتعلم من خالل عرض لوائح االعالنات والجذابة-8
. ومراكز االهتمامات

 يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي تقدمها9
.ً المدرسة وأنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا

. يقوم بطلب المساعدات التعليمية ويحتفظ بالسجاللذي تم حفظه-10
 يشرف على األنشطة خارج الفصل الدراسي وداخله خالل يوم-11
.العمل المحدد
. يدير االختبارات الموحدة للمجموعة وفقا لبرنامج اختبار المدرسة. 12
. يشارك في برامج تطوير المنهج الدراسي حسب االقتضاء-13

 مثل-  يدرب ويطبق اجراءات االخالء عند حاالت الطوارئ-14
. الحريق والفياضانات

منصب معلم اللغة االنكليزية
POSITION: ENGLISH TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop in each student skills of
listening, speaking, reading, and writing that are
fundamental to good communication and literacy; to
develop appreciation of good literature; to motivate
students to read widely for information and
recreation; to develop standards for critical judgment
of written and oral communications transmitted by
mass media; to discover and develop special talents
of students in the field of English; and to prepare the
student for the various English Exams.

. يرسل التقاير الى منسق القسم
: هدف الوظيفة
 وهي،ينمي مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة في كل طالب
مهارات أساسية للتواصل الجيد والعمل على ومحو األمية؛ تنمية تقدير
األدب الجيد؛ لتحفيز الطالب على القراءة على نطاق واسع للحصول على
المعلومات والترفيه؛ وضع معايير للحكم النقدي على التواصل المكتوب
والشفوية التي نقلت على وسائط اإلعالم؛ ليكتشف ويطور المواهب
الخاصة بالطالب في مجال اللغة االنكليزية وتطوير مواهب خاصة من
 ويعد الطالب المتحانات اللغة.الطالب في مجال اللغة اإلنجليزية
.اإلنجليزية المختلفة
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SPECIFIC JOB DESCRIPTION

وصف وظيفي محدد
1.Teaches content and skills in English language,
literature, reading, and writing to students, utilizing the
JIS curriculum and other appropriate learning
activities.

، يعلم محتوى ومهارات في اللغة اإلنجليزية واألدب والقراءة والكتابة-1
. وغيرها للطالب وذلك باستخدام منهج المدرسة وانشطة تعلم اخرى

2.Adapts English material and methods to develop
relevant sequential assignments that guide and
challenge students.

 يؤمن المواد واألساليب اإلنجليزية لتطوير المهام المتسلسلة ذات الصلة-2
. التي توجه الطالب وتواجههم

3. Selects and requisitions books and instructional
aides appropriate to the interest and maturity level of
students; maintains required inventory records.

يختار ويُطلب الكتب والمساعدات التعليمية المناسبة لتفيدفي رفع--3
. مستوى نضج الطالب و يحتفظ بالسجالت المطلوبة التي تم حفظها

4. Adapts the curriculum to provide individual, smallgroup, or remedial instruction to meet the needs of
the individual student.

يقدم المنهج الدراسي ليوفر تعليما ً فرديا ً أو مجموعة صغيرة أو تعليمات-4
. مساعدة لتتوافق مع احتياجات الطالب الفردي

5. Develops standards for critical analysis through
group discussions based on a variety of mass media
and classical and contemporary literature.

ويضع معايير للتحليل النقدي من خالل مناقشات جماعية تستند إلى-5
.مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم واألدب الكالسيكي والمعاصر

6. Encourages students to think independently and to
express original ideas.
7. Evaluates each student’s progress in English skills
(listening, speaking, reading, and writing).
8. Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly, productive,
classroom environment.
9.Identifies student needs and cooperates with other
professional staff members in assessing and helping
students solve health, attitude, and learning
problems.
10.Supervises students in out-of-classroom activities
during the assigned working day.
11. Communicates with parents and school
counselor on student progress.
12. Works with students and other subject teachers in
such activities as preparing material for the school
newspaper or yearbook, or coordinating entries in
essay and poetry contests.

يشجع الطالب على التفكير بشكل مستقل والتعبير عن األفكار-6
.األصلية
 يقيم تقدم كل طالب في مهارات اللغة اإلنجليزية (االستماع والتحدث-7
.))والقراءة والكتابة
يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفيربيئة صف-8
. ومنتجة،منتظمة
يحدد احتياجات الطالب ويتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين في-9
.تقييم ومساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم

يشرف على الطالب في األنشطة خارج وداخل الفصل الدراسي-10
.خالل خالل يوم العمل المحدد
. يتواصل مع أولياء األمور ومستشار المدرسة حول تقدم الطالب-11
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 يعمل مع الطالب وغيرهم من مدرسي المواد في أنشطة مثل إعداد-12
 أو تنسيق المشاركات في،المواد للصحيفة المدرسية أو الكتاب السنوي
مسابقات المقاالت والشعر
13. Administers or monitors group tests and
examinations.
14.Participates in curriculum and other
developmental programs
15. Participates in faculty committees and the
sponsorship of student activities.

16. Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the School and in self-selected professional growth
activities.

.

.يدير أو يراقب االختبارات الجماعية واالمتحانات- 13
.يشارك في المناهج والبرامج التنموية األخرى-14

.يشارك في لجان الكلية ورعاية األنشطة الطالبية-15

يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-16
.تقدمها المدرسة وفي أنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا

POSITION: MATHEMATICS TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To help each student develop
competence in basic mathematical skills and an
understanding of the structure of mathematics; to
motivate each student to apply mathematical
understanding and skills in the solution of practical
problems; to encourage students to develop their
special talents in the field of mathematics; and to
prepare students for the different math examinations.

منصب معلم الرياضيات

. يرسل التقارير الى منسق القسم
 مساعدة كل طالب على تطوير الكفاءة في المهارات:هدف الوظيفة
الرياضية األساسية وفهم بنية الرياضيات؛ لتحفيز كل طالب على تطبيق
الفهم والمهارات الرياضية في حل المشاكل العملية؛ وتشجيع الطالب على
تطوير مواهبهم الخاصة في مجال الرياضيات؛ وإعداد الطالب المتحانات
.الرياضيات المختلفة

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:
1. Teaches courses in mathematics to students using
the JIS curriculum and other appropriate learning
activities.
2. Instructs students on rules, regulations and
procedures of the school.
3.Adapts lesson plans and appropriate teaching aids
stressing discovery learning methods.
4.Demonstrates mathematical concepts using
models, whiteboard, overhead projector, calculators
and other teacher-prepared instructional aids.

وصف وظيفي محدد

يقوم بتدريس دورات في الرياضيات للطالب الذين يستخدمون منهج-1
. المدرسة وغيره من أنشطة التعلم المناسبة
. يرشد الطالب على قواعد واالنظمة وإجراءات المدرسة-2
يعدل خطط الدروس والوسائل التعليمية المناسبة التي تؤكد على أساليب-3
.التعلم المكتشفة
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5.Provides opportunities when needed for group and
individualized teaching to adapt the curriculum to
the needs of each student.

6.Plans learning activities that will relate mathematics
to the physical world.
7.Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly, productive
classroom environment
8.Evaluates each student’s progress in mathematical
knowledge and skills.
9. Communicates with parents and school counselors
about the individual student’s progress.
10. Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in assessing and
helping students solve health, attitude, and learning
problems.

يوضح المفاهيم الرياضية باستخدام النماذج والسبورة البيضاء وجهاز-4
العرض العلوي وآالت الحاسبة وغيرها من المساعدات التعليمية التي
.أعدها امعلم من قبل
يوفر الفرص عند الحاجة للتدريس الجماعي والفردي في تعديل-5
.المناهج الدراسية مع احتياجات كل طالب

.يخطط ألنشطة التعلم التي تتعلق بالرياضيات إلى العالم المادي-6
يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة الفصل-7
.الدراسي المنظم والمنتج
.يقييم كل تقدم طالب باسلوب المعرفة والمهارات الرياضية-8

 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدرسة حول تقدم الطالب-9
.الفردي
يحدد احتياجات الطالب ويتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين في-10
.تقييم ومساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم

11. Supervises students in out-of-classroom activities
during the duty time.

شرف على الطالب في األنشطة خارج وداخل الفصل الدراسي خالل-11
. اداء واجب العمل

12. Participates in curriculum and other
developmental programs.

.  يشارك في المنهج والبرامج المتطورة االخرى-12

13.Participates in student activities such as
mathematics teams
14. Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the School and in self-selected professional
growth activities.
15.Administers
examinations.

or

monitors

group

tests

and

. يشارك في األنشطة الطالبية مثل فرق الرياضيات-13

يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-14
.تقدمها المدرسة وفي أنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا

. يدير أو يراقب االختبارات الجماعية واالمتحانات-15
POSITION: SCIENCE TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop in each student an
awareness of the role of science in economic and
social progress; to motivate each student to acquire
knowledge of scientific facts and principles, and skills
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معلم العلوم: منصب
. يرسل التقارير الى منسق القسم

in scientific methods of problem solving; and to
discover and develop special talents of students in
scientific fields.

 أن يطور في كل طالب من خالل الوعي بدور العلوم في:هدف الوظيفة
التقدم االقتصادي واالجتماعي؛ لتحفيز كل طالب على اكتساب المعرفة
. والمهارات في األساليب العلمية لحل المشاكل،بالحقائق والمبادئ العلمية
.واكتشاف وتطوير مواهب خاصة من الطالب في المجاالت العلمية

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:
1.Teaches skills, knowledge, and scientific attitudes
through courses in general science, earth science,
biology, chemistry, physics, or health to secondary
students, using the JIS curriculum and other
appropriate learning activities.
2.Instructs students in rules, regulations and
procedures of the school.

3.Plans a science program involving demonstrations,
lectures, discussions, and student experiments using
laboratory activities for best possible learning.

4. Demonstrates scientific concepts by the use of
scientific apparatus, experiments, and standard or
teacher-prepared charts, sketches, and other
teaching aids.
5.Provides individual or group instruction to adapt the
curriculum to the needs of students.

6.Instructs students in proper use, care, and safe
handling of chemicals, science equipment, and
plant and animal life.
7. Provides for safe storage and proper use of
materials, equipment, and tools.
8. Establishes and maintains standards of student
behavior for a productive learning environment
during class sessions, laboratory sessions, and field
trips.
9. Evaluates each student’s growth in knowledge
and skills in subject.
10. Selects and requests books, teaching aids,
science equipment, chemicals, and supplies.

وصف وظيفي محدد
يعلم المهارات والمعرفة والمواقف العلمية من خالل دورات في العلوم-1
 أو الصحة، والفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، وعلوم األرض،العامة
لطالب الثانوية بستخدام منهج مدرسة جدة العالمية وانشطة التعلم
.المناسبة
.  يرشد الطالب من خالل القواعد و االنظمة وإجراءات المدرسة-2

يخطط لبرنامج علمي يتضمن عروض توضيحية ومحاضرات-3
ومناقشات وتجارب طالبية باستخدام األنشطة المختبرية للحصول على
.أفضل تعليم ممكن
يوضح المفاهيم العلمية من خالل استخدام األجهزة العلمية والتجارب-4
 والرسومات،  والجداول،والمخططات القياسية أو التي يعدها المعلم
.البيانية وغيرها من االساليب التعليمية
 يوفر تعليمات فردية أو جماعية لتعديل المناهج الدراسية مع احتياجات-5
.الطالب
 يرشد لطالب في االستخدام السليم والرعاية واالستخدام اآلمن للمواد-6
.الكيميائية والمعدات العلمية والحياة النباتية والحيوانية
. يوفر التخزين اآلمن واالستخدام السليم للمواد والمعدات واألدوات-7

يضع ويبقي على معايير سلوك الطالب لبيئة تعليمية منتجة خالل-8
. والرحالت الميدانية،  وجلسات المخابر،جلسات الدرس

. يقييم نمو كل طالب في المعرفة ومهارات المادة- -9
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11.Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the school and self-selected professional growth
activities.

12.Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in helping students
solve health, attitude, and learning problems.
13.Participates in curriculum and other
developmental programs.
14.Assists students in selection and development of
Science Fair projects.

15.Cooperates with school administration in
providing science displays and programs for the
school and community, and in developing science
activities.
16.Communicates with parents and school
counselors on student progress.
17.Supervises students in out-of-classroom activities
during duty time.
POSITION: SOCIAL STUDIES TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop proficiency in the use of
social studies inquiry skills and concepts; to develop
understanding of the geographical, historical,
cultural, and political factors that influence the
development of world regions; and to encourage
students to develop sound opinions based on study
of facts concerning operation of political and
economic systems.
SPECIFIC JOB DESCRIPTION:
1.Teaches social studies, history, geography, US
History, Economics, or humanities to students, using
the JIS curriculum and other appropriate learning
activities.
2.Instructs students in rules, regulations and
procedures of the school.
3.Builds up a balanced social studies program
involving factual background material, material on
current events, discussion time, and other

، والمعدات العلمية، والمساعدات التعليمية،يختار ويطلب الكتب-10
.والمواد الكيميائية واللوازم
يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-11
.تقدمها المدرسة وأنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا

 يحدد احتياجات الطالب والتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين-12
.في مساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم
.يشارك في المناهج والبرامج التطويرية األخرى-13
.  يساعد الطالب في اختيار وتطوير مشاريع معرض العلوم-14

يتعاون مع إدارة المدرسة في توفير العروض والبرامج العلمية-15
 وفي تطوير األنشطة العلمية،للمدرسة والمجتمع.
 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم-16
.الطالبي
يشرف على الطالب في األنشطة خارج وداخل الفصل الدراسي-17
.خالل وقت العمل
 معلم ادراسات االجتماعية: منصب
. يرسل التقارير الى منسق القسم
 تطوير الكفاءة في استخدام مهارات البحث في الدراسات: هدف الوظيفة
االجتماعية والمفاهيم؛ تطوير فهم العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية
والسياسية التي تؤثر على تنمية مناطق العالم؛ وتشجيع الطالب على
تطوير آراء سليمة تستند إلى دراسة الحقائق المتعلقة بتشغيل النظم
.السياسية واالقتصادية
وصف وظيفي محدد
يقوم بتدريس الدراسات االجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتاريخ-1
 باستخدام منهج المدرسة وانشطة، األمريكي واالقتصاد والعلوم اإلنسانية
 مناسبة.تعلم الطالب في قواعد ولوائح وإجراءات المدرسة
. الطالب في قواعد واالنظمة وإجراءات المدرسة.يرشد-2
، يبني برنامج دراسات اجتماعية متوازنة تتضمن مواد خلفية واقعية-3
 وغيرها من االنشطة، ووقت المناقشة،ومواد عن األحداث الجارية
- المناسبة المحددة لتشجيع الطالب في تنمية مهاراتهم والسلوك
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appropriate activities designed to encourage
students to develop skills and attitudes, draw
conclusions, achieve improved interpersonal
relationships, and makes value judgments based on
scientific methods of inquiry.

 ويجعل األحكام، وتحقيق عالقات أفضل بين األشخاص،استخالص النتائج
القيمة على أساس أساليب علمية للتحقيق التعليم الفردي والجماعي لتكييف
المناهج الدراسية مع احتياجات الطالب ذوي القدرات الفكرية والمواقف
..والخلفيات الثقافية المختلفة

4.Provides individual and group teaching to adapt
the curriculum to the needs of students with varying
intellectual abilities, attitudes, and cultural
backgrounds

يوفر التعليم الفردي والجماعي لتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات-4
.الطالب ذوي القدرات الفكرية والسلوك والخلفيات الثقافية المختلفة
 إتاحة المواد الحالية من وسائط اإلعالم الجماهيري للطالب؛ خطط-5
وتوجيه المناقشات حول المشاكل الحالية في ظل خلفية البيئة الجغرافية وتا
تطوير المعرفة بالنظم السياسية واالقتصادية للدول األخرى وتأثيرها على
الحرية الشخصية والتعليم ومستويات المعيشةريخ المناطق التي يجري
.دراسته

5.Makes current material from the mass-media
available to students; plans and guides discussions of
current problems against background of
geographical environment and history of areas
being studied.
6.Develops knowledge of political and economic
systems of other nations and their influence on
personal freedom, education, and living standards.

7.Encourages students to become aware of the
complexity and interrelations of local, state, national,
and world problems.
8.Maintains standards of student behavior to provide
an orderly, productive classroom environment.
9.Maintains professional competence through inservice professional development activities.
10.Selects resources and instructional aids and
arranges for resource speakers and field trips.
11. Communicates with parents and school
counselors to discuss student progress in the subject.

 تطوير المعرفة بالنظم السياسية واالقتصادية للدول األخرى وتأثيرها-6
على الحرية الشخصية والتعليم ومستويات المعيشة

 يشجع الطالب على إدراك التعقيدات والعالقات المتبادلة بين المشاكل-7
 والعالمية، والمشاكل الوطنية، والمشاكل المتعلقة بالوالية،المحلية

يحافظ على معايير سلوك الطالب لتوفير بيئة الفصول الدراسية المنظمة-8
. والمنتجة
يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل خدمة االنشطة التطوير- 9
. .المهنية
 يختار الموارد والمساعدات التعليمية ويرتب للمتحدثين عن الموارد-10
.والرحالت الميدانية
 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدرسة لمناقشة تقدم-11
الطالب في
المادة

12.Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in helping students
solve health, attitude, and learning problems.

 يحدد احتياجات الطالب والتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين-12
. في مساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك

13.Supervises students in our-of-classroom activities at
duty points.

.يشرف على الطالب من خالل االنشطة في الصف في العمل-13

14.Participates in curriculum and student
performance improvement programs

 يشرف غلى المناهج الدراسية وبرامج تحسين أداءالطالب-14
.
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15.Participates in faculty committees and participates
in organizing student activities.

 يشرف في لجان الكلية والمشاركة في تنظيم األنشطة الطالبية-15

منصب معلم الفنون

POSITION: ART TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop in each student an interest in,
and the ability for, creative expression in visual terms,
using skills and techniques or artistic expressions
appropriate to the student’s interests and abilities; to
develop aesthetic understandings and
appreciations; to discover and develop talents of
students in the field of art.

. يرسل التقارير لمنسق القسم
 التعبير، والقدرة على، تنمية االهتمام في كل طالب:هدف الوظيفة
 باستخدام المهارات والتقنيات أو التعبيرات،اإلبداعي من الناحية البصرية
الفنية المناسبة الهتمامات وقدرات الطالب؛ لتطوير الفهم الجمالي
.والتقديرات؛ اكتشاف وتنمية مواهب الطالب في مجال الفن
وصف وظيفي محدد

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:
1.Teaches knowledge and skill in art, including crafts,
drawing, painting, lettering, design, commercial art,
art history, and three-dimensional art, following the
JIS curriculum, and other appropriate learning
activities.

 بما في ذلك الحرف اليدوية،يعلم المعلم في المعرفة والمهارة في الفن-1
والرسم والرسم والحروف والتصميم والفن التجاري وتاريخ الفن والفنون
.  باتباع منهج المدرسة وغيرها من انشطة التعلم،الثالثية األبعاد
. يرشد الطالب في قواعد والنظمة وإجراءات المدرسة-2

2.Instructs students in rules, regulations and
procedures of the school

3.Provides instruction by which students develop
aesthetic concepts and appreciations and the ability
to make qualitative judgments about art. Sometimes,
teaches in the classrooms alongside the class
teachers or act as a resource for art/craft integration
in the classroom.
4.Demonstrates techniques in activities such as
drawing, painting, and modeling, using standard and
teacher-prepared teaching aids.

يقدم تعليمات من خاللها الطالب تطوير المفاهيم الجمالية والتقدير-3
 يعلم في، في بعض األحيان.والقدرة على إصدار أحكام نوعية حول الفن
الفصول الدراسية جنبا إلى جنب مع المعلمين الصف أو بمثابة مورد
. الحرفية في الفصول الدراسية/ لتكامل الفن
.
، يوضح التقنيات في األنشطة مثل الرسم ورسم اللوحة واالنموذج-4
.وذلك باستخدام الوسائل التعليمية القياسية المعدة من قبل المعلمين

5.Develops lesson plans and organizes class time to
provide a balanced program of teaching,
demonstration, and working time.

يخطط الدرس يننظيم وقت الصف لتوفير برنامج متوازن من-5
 ووقت العمل، مظاهرة،التدريس

6.Provides individual and group teaching to adapt
the curriculum to the needs of students with varying
intellectual and artistic abilities, and to
accommodate a variety of learning activities.

 يوفر ا لتعليم الفردي والجماعي لتوافق المناهج الدراسية مع احتياجات-6
 واستيعاب مجموعة،الطالب ذوي القدرات الفكرية والفنية المختلفة
. متنوعة من األنشطة التعليمية

JEDDAH INTERNATIONAL SCHOOL-PAGE 115

7. Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly and
productive Art room environment.

8.Instructs students in proper care and the use of
tools and equipment.
9.Organizes storage areas and controls the use of
materials, equipment and tools to prevent loss or
abuse, and to minimize time required for distribution
and collection.
10. Evaluates each student’s performance and
growth in knowledge and aesthetic understandings,
and prepares progress reports.

11.Selects and recommends books, instructional
materials, tools, instructional aids, and maintains
required inventory records.
12.Plans and presents art displays and Art Fairs
designed to exhibit students’ work for the school and
the community.
13. Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the School and/or in self-selected professional
growth activities.
14. Communicates with parents and school
counselors on student progress.

15.Provides support/training to classroom teachers so
that they can understand and carry out Art
integration with the classroom curriculum

يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة غرفة-7
.الفنان على ان تكون منظمة ومنتجة

. يرشد لطالب برعاية ماسبة واستخدام األدوات والمعدات-8

 ينظم مناطق التخزين ويتحكم في استخدام المواد والمعدات واألدوات-9
 وتقليل الوقت الالزم للتوزيع وجمعها،لمنع الفقدان أو التجاوزات

 ويقدم، يقييم أداء كل طالب ونموه في المعرفة وفهم الجمالية-10
. التقارير االمتحانات.
 ويتعهد،يختار الكتب والمواد التعليمية واألدوات والوسائل التعليمية-11
. ويقدم توصياتها،سجالت الجرد المطلوبة
 يخطط ويقوم بعرض عروض فنية ومعارض فنية مصممة لعرض-12
عمل الطالب للمدرسة والمجتمع

يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-13
أو في أنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا/تقدمها المدرسة و

 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم-14
.الطالب
التدريب لمعلمي الفصول الدراسية حتى يتمكنوا من فهم/توفير الدعم-15
. وتنفيذ دمج الفن مع المناهج الدراسي للصف

POSITION: PHYSICAL EDUCATION TEACHE
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop in each student an
understanding of the relationship of good body
function and exercise; to motivate each student to
develop physical fitness, hygienic habits, and good
social and emotional adjustment; to discover and

منصب معلم الثقافة البدنية
يرسل القارير للمنسق القسم
 لتطوير فهم في كل طالب للعالقة بين وظيفة الجسم الجيدة:هدف الوظيفة
وممارسة؛ تحفيز كل طالب على تطوير اللياقة البدنية والعادات الصحية
والتكيف االجتماعي والعاطفي الجيد؛ اكتشاف وتطوير مواهب الطالب في
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develop talents of students in physical achievement;
and to develop strength, skill, agility, poise, and
coordination in individual and team physical
activities and sports, according to each student’s
ability.

التحصيل البدني؛ وتطوير القوة والمهارة وخفة الحركة واالتزان والتنسيق
 وفقا ً لقدرة كل،في األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية الفردية و الفريقية
.طالب

SPECIFIC JOB DESCRIPTION
1. Teaches knowledge and skills in physical fitness,
health education, rhythms and dance, and
individual, or team sports, using the JIS curriculum
and other appropriate learning activities.

2. Instructs students in rules, regulations and
procedures of the school.

3. Analyzes, demonstrates, and explains basic skills,
rules, knowledge, and strategies of formal sports,
games, rhythms, and fundamentals of body
movement.
4. Provides individualized and group teaching to
adapt the curriculum to the needs of each student.
5.Provides appropriate safety teaching and makes
safety checks on sports equipment and playgrounds
to ensure the overall safety of students.

6.Maintains control of storage and the use of sports
equipment

7.Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly, productive
environment in the physical education lessons.
8.Evaluates each student’s growth in physical skills,
knowledge, and contribution in team sports.
9.Maintains professional competence through inservice professional development provided by the
School, and in self-selected professional growth
activities.

10.Selects and recommends equipment and
teaching aids.

وصف وظيفي محدد
، والتربية الصحية،يعلم المعرفة والمهارات في اللياقة البدنية-1
 باستخدام منهج، والرياضات الفردية أو الجماعية،واإليقاعات والرقص
.المدرسة وغيره من أنشطة التعلم المناسبة
 يرشد الطالب من خالل القواعد واالنظمة و االجراءات التابعة-2
. للمدرسة

 يحلل ويوضح ويشرح المهارات األساسية والقواعد والمعرفة-3
 وأساسيات،  واإليقاعات،  واأللعاب، واستراتيجيات الرياضة الرسمية
. حركة الجسم
توفير تعليم فردي وجماعي لتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات كل-4
.طالب
يوفر تعليم السالمة المناسب و يقوم بفحص السالمة على المعدات-5
الرياضية والمالعب لضمان السالمة العامة للطالب
 يحافظ على مراقبة ا لمخزن واستخدام المعدات الرياضية-6

 يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة منظمة-7
ومنتجة في دروس التربية البدنية

 يقييم نمو كل طالب في المهارات البدنية والمعرفة والمساهمة في-8
الرياضات الجماعية
 يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل التطوير المهني في الخدمة التي-9
ً  وفي أنشطة النمو المهني التي تم اختيارها ذاتيا،تقدمها المدرسة

. يختار ويوصي المعدات والمساعدات التعليمية-10
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11.Maintains required inventory records of sports
equipment.

 يحتفظ بسجالت المحفوظة والمطلوبة للمعدات الرياضية-11
 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم الطالب-12

12.Communicates with parents and school
counselors on student progress.

يحديد احتياجات الطالب والتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين في-13
مساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم

13.Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in helping students
solve health, attitude, and learning problems.

14.Coordinates the sports days, after school activities
program and coaches a school sports team.

15.Supervises students in out-of-classroom activities
during the assigned working day.
16.Participates in curriculum and other
developmental programs.
17.Participates in faculty committees and other
students focused student activities.
18.Maintains appropriate standards of dress and
conduct, and generally set a good example to the
J.I.S. pupils.

19.Ensures that good sportsmanship is inherent in all
lessons and games, particularly when students are
representing the school against other school teams.

 بعد برنامج األنشطة المدرسية ويدرب فريق، ينسق أيام الرياضة-14
رياضي مدرسي

 يشرف على الطالب في األنشطة خارج وداخل الفصول الدراسية-15
.خالل يوم العمل المحد د
.يشارك في المناهج والبرامج التطويرية األخرى- -16
 شارك في لجان الكلية وغيرها من األنشطة الطالبية التي تركز على-17
الطالب

 وعموما ً يضع مثال، يحافظ على معايير مناسبة من اللباس والسلوك-18
. جيد لطالب المدرسة

يضمن أن الروح الرياضية الجيدة متأصلة في جميع الدروس-19
 ال سيما عندما يمثل الطالب المدرسة ضد الفرق المدرسية،واأللعاب
األخرى.

منصب معلم اللغة الفرنسية

POSITION: FRENCH TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To motivate each student to develop
competencies, knowledge, and skills in oral
comprehension, speaking, reading, and writing a
French language, in accordance with each
student’s ability; to interpret to students the culture of
the francophone countries; to discover and develop
special talents of students in French language
communication.

. يرسل التقارير لمنسق القسم
 تحفيز كل طالب على تطوير الكفاءات والمعرفة: هدف الوظيفة
ً  وفقا،والمهارات في الفهم الشفوي والتحدث والقراءة وكتابة اللغة الفرنسية
لقدرة كل طالب؛ أن يفسر للطالب ثقافة البلدان الناطقة بالفرنسية؛
الكتشاف وتطوير مواهب خاصة بالطالب في التواصل باللغة الفرنسية
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وصف وظيفي محدد

SPECIFIC JOB DESCRIPTION:

1.Teaches skills and knowledge in French language
instruction to students, using the JIS curriculum and
other appropriate learning activities such as; listening
comprehension, speaking, reading, and writing

 باستخدام منهج، يعلم مهارات والمعرفة باللغة الفرنسية للطالب-1
والتحدث، المدرسة وغيره من أنشطة التعلم المناسبة مثل؛ االستماع الفهم
. والكتابة، والقراءة
. يرشد ا لطالب إلى قواعد المدرسة واالنظمة ا واإلجراءات-2

2.Guides students in rules, regulations and
procedures of the school.

3.Provides learning experiences that develop the
basic communication skills, using Audio CDS tape
recorders and other electronic equipment as
appropriate.
4.Provides individualized and group teaching to
adapt the curriculum to the needs of each student.

 وذلك،يوفر خبرات التعلم التي تطور مهارات االتصال األساسية-3
باستخدام مسجالت والقرص الصوتي السمعية وغيرها من المعدات
. االلكتونية المناسبة
 توفير تعليم فردي وجماعي لتوافق المناهج الدراسية مع احتياجات كل-4
.طالب

يطور فهم الطالب وتقدير ثقافة البلدان الناطقة بالفرنسية-5
5.Develops student understanding and appreciation
of culture of Francophone countries.

6. Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly, productive
classroom environment.

7.Evaluates each student’s progress in listening
comprehension, speaking, reading, and writing the
French language.

8.Selects and recommends books, teaching aids,
and other resources.

ضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة الفصول- -6
الدراسية المنظمة والمنتج

 يقييم تقدم كل طالب في االستماع إلى الفهم والتحدث والقراءة والكتابة-7
باللغة الفرنسي
 ويوصي، وغيرها من الموارد، والمساعدات التعليمية، ختار الكتب-8
بها

 يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم الطالب-9
9.Communicates with parents and school counselors
on student progress.
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10.Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in helping students
solve health, attitude, and learning problems.

11.Participates in curriculum and other
developmental programs.
12. Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the school, and in self-selected professional
growth activities.

POSITION: ARABIC AND ISLAMIC STUDIES TEACHER
REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To motivate each student to develop
competencies, knowledge, and skills in oral
comprehension, speaking, reading, and writing the
full range of Arabic Language and Islamic Studies
skills, in accordance with each student’s ability; to
interpret to students the culture, beliefs and practices
of Islam; to discover and develop special talents of
students in Arabic and Islamic Studies.

 يحددد احتياجات الطالب والتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين-10
في مساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم

.يشارك في المناهج والبرامج التنموية األخرى.-11
يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-12
ً  وفي أنشطة النمو المهني التي تم اختيارها ذاتيا،تقدمها المدرسة

. منصب معلم الدراسات االسالمية واللغة العربية
. يرسل التقارير الى منسق القسم
 تحفيز كل طالب على تطوير الكفاءات والمعارف: هدف الوظيفة
والمهارات في الفهم الشفهي والتحدث والقراءة والكتابة في مجموعة كاملة
 أن. وفقا ً لقدرة كل طالب،من مهارات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
يفسر للطالب ثقافة اإلسالم ومعتقداته وممارساته؛ اكتشاف وتطوير
مواهب خاصة من الطالب في الدراسات العربية واإلسالمية

SPECIFIC JOB DESCRIPTION

وصف وظيفي محدد

1.Teaches skills and knowledge in Arabic language
instruction to students, using the JIS curriculum and
other appropriate learning activities such as; listening
comprehension, speaking, reciting, reading, and
writing.
2.Guides students in rules, regulations and
procedures of the school.
3.Provides learning experiences that develop the
basic communication skills in recitation of Quran
verses and other religious writings.
4.Provides individualized and group teaching to
adapt the curriculum to the needs of each student.

5.Develops student understanding and appreciation
of culture of Islamic countries.

،يقوم بتدريس المهارات والمعارف في تعليم اللغة العربية للطالب-1
باستخدام منهج المدرسة وغيره من أنشطة التعلم المناسبة مثل؛ االستماع
. والكتاب،  والقراءة،  وتالوة،  والتحدث، والفهم

 يرشد الطالب إلى قواعد المدرسة واالنظمة وإجراءاتها-2

 توفير خبرات تعليمية تنمي مهارات التواصل األساسية في تالوة-3
اآليات القرآنية وغيرها من الكتابات الدينية
توفير تعليم فردي وجماعي لتوافق المناهج الدراسية مع احتياجات-4
.كل طالب
. يطور فهم وتقدير الطالب لثقافة الدول اإلسالمي-5
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6.Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly, productive
classroom environment.

 يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة الفصول-6
الدراسية المنظمة والمنتجة

7. Evaluates each student’s progress in listening
comprehension, speaking, reading, and writing the
Arabic and Islamic Studies.

 يقييم تقدم كل طالب في االستماع إلى الفهم والتحدث والقراءة والكتابة-7
.في الدراسات العربية واإلسالمية

8.Selects and recommends books, teaching aids,
and other resources.
9.Communicates with parents and school counselors
on student progress.
10.Identifies student needs and cooperates with
other professional staff members in helping students
solve health, attitude, and learning problems.
11.Participates in curriculum and other
developmental programs.
12.Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the school, and in self-selected professional
growth activities.
13. As and when appropriate, team-teaches
alongside the class teachers or act as a resource for
Arabic Language and Islamic Studies with the
classroom curriculum.

14. Provides support/training to classroom teachers so
that they can understand Arabic Language and
Islamic Studies and, as and when appropriate, they
can integrate it with the classroom curriculum.

 بها، وغيرها من الموارد، والمساعدات التعليمية، يختار الكتب- 8
ويوصي
. يتواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم الطلب-9

 يحدد احتياجات الطالب والتعاون مع الموظفين المهنيين اآلخرين في-10
مساعدة الطالب على حل مشاكل الصحة والسلوك والتعلم
.المشاركة في المناهج والبرامج التنموية األخرى-11

يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-12
ً  وفي أنشطة النمو المهني التي تم اختيارها ذاتيا،تقدمها المدرسة

 يقوم فريق التدريس بالتدريس إلى،ً كما وعندما يكون ذلك مناسبا-13
جانب معلمي الصف أو يعمل كمورد للغة العربية والدراسات اإلسالمية
مع المناهج الدراسية

 التدريب للمدرسين في الفصول الدراسية حتى يتمكنوا/ يقدم الدعم-14
 يمكنهم دمجها، وعند االقتضاء،من فهم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
مع المناهج الدراسية

POSITION: COMPUTER STUDIES TEACHER

REPORTS TO: Section Coordinator
JOB GOAL: To develop in each student an insight
and understanding of computer skills and its place in
our society; to discover and develop talents of
students in the computer skills; and to develop in
each student skill in the safe use of the computer
and internet.

منصب معلم دراسات الحاسب
يرسل التقرير الى منسق القسم
.تطوير رؤية وفهم مهارات الكمبيوتر ومكانها في مجتمعنا في كل طالب
اكتشاف وتطوير مواهب الطالب في مهارات الكمبيوتر؛ وتطوير في كل
.مهارة طالب في االستخدام اآلمن للكمبيوتر واإلنترنت
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وصف وظيفي محدد

SPECIFIC JOB DESCRIPTION

 بما في ذلك االستخدام القياسي،  يعلم المعرفة والمهارة في الكمبيوتر-1
.للبرامج
1.Teaches knowledge and skill in computer, including
standard use of programs.

. يرشد لطالب في قواعد واالنظمة وإجراءات المدرسة-2
2.Instructs students in rules, regulations and
procedures of the school.

3.Provides a range of computer instruction and
support appropriate to the children’s grade/age.

سن/ يوفر مجموعة من التعليمات والدعم الحاسوبي المناسب لصف-3
.األطفال
 يعمل فريق من المعلمين جنبا إلى جنب مع المعلمين الصف أو بمثابة-4
مورد للتكامل الكمبيوتر مع المناهج الدراسية

4.Team-teaches alongside the class teachers or act
as a resource for computer integration with the
classroom curriculum.
5.Develops lesson plans and organizes class time to
provide a balanced program of teaching,
demonstration, and working time.

 يطور ويخطط الدرس وتنظيم وقت الصف لتوفير برنامج متوازن-5
. ووقت العمل، مظاهرة،من التدريس

6.Provides individual and group teaching to adapt
the curriculum to the needs of students with varying
intellectual and computing abilities, and to
accommodate a variety of learning activities.

توفير التعليم الفردي والجماعي لتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات-6
 واستيعاب مجموعة،الطالب ذوي القدرات الفكرية والحوسبية المختلفة
متنوعة من األنشطة التعليمية

7-Establishes and maintains standards of student
behavior needed to provide an orderly and
productive computer lab environment.

8.Instructs students in proper care and use of the
computer and internet.

9.Controls use of computers in order to prevent
abuse, and avoid technology malpractice.

10.Evaluates each student’s performance and
growth in knowledge and aesthetic understanding,
and prepares progress reports.

يضع ويحافظ على معايير سلوك الطالب الالزمة لتوفير بيئة مختبر-7
. الكمبيوتر منظمة ومنتجة
. يرشد الطالب بكل اهتمام واستخدام الكمبيوتر واإلنترنت-8
، يتحكم في استخدام أجهزة الكمبيوتر من أجل منع إساءة االستخدام-9
وتجنب سوء الممارسة التقنية

 وإعداد تقارير،يقييم أداء كل طالب ونمو المعرفة والفهم الجمالي-10
التقدم
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11.Selects and recommends books, instructional
materials, accessories, instructional aids, and
maintain required inventory records.

 المساعدات،يختار ويوصي الكتب والمواد التعليمية والملحقات-11
. والحفاظ على سجالت المحفوظة والمطلوبة،التعليمية

12.Provides support/training to classroom teachers so
that they can understand and carry out computer
integration with the classroom curriculum.

 التدريب لمعلمي الفصول الدراسية حتى يتمكنوا من فهم/ يوفر الدعم- 12
وتنفيذ تكامل الكمبيوتر مع المناهج الدراسية

13.Maintains professional competence through inservice professional development activities provided
by the School and/or in self-selected professional
growth activities.

يحافظ على الكفاءة المهنية من خالل أنشطة التطوير المهني التي-13
ً أو في أنشطة النمو المهني التي يتم اختيارها ذاتيا/تقدمها المدرسة و

14.Communicates with parents and school
counselors on student progress.
15.Provides support/training to classroom teachers so
that they can understand and carry out technology
integration with the classroom curriculum.

16.Ensures integrity of the operating systems, correct
usage of all flash drives to avoid virus infections;
appropriate use of all school computers for school
designated tasks only; that students do not install or
uninstall programs or use any private materials school
computers; and legitimate and appropriate use of
internet for school purposes only.

التواصل مع أولياء األمور ومستشاري المدارس حول تقدم الطالب-14

.  التدريب لمعلمي الفصول الدراسية حتى يتمكنوا من/ يوفر الدعم-15
الفهم وتنفيذ التكامل التكنولوجي مع المناهج الدراسية

 واالستخدام الصحيح لجميع محركات،يضمن سالمة أنظمة التشغيل-16
أقراص فالش لتجنب العدوى بالفيروسات؛ استخدام مالئم لجميع أجهزة
الكمبيوتر المدرسية للمهام المحددة في المدارس فقط؛ على الطالب ان ال
بقومون بتثبيت أو إلغاء تثبيت البرامج أو استخدام أي مواد خاصة
حاسبات المدرسة؛و يكون االستخدام المشروع والمناسب لإلنترنت
ألغراض دراسية فقط

 مساعد المعلم:منصب

POSITION: TEACHER ASSISTANT

يرسل التقارير الى معلم الصف
REPORTS TO: Homeroom Teacher.
JOB GOAL: To follow the directives of the class
teacher in teaching, caring for and generally
providing the best possible level of education to our
children in accordance with JIS policies.

 اتباع توجيهات معلم الصف في التدريس ورعاية وتوفير:هدف الوظيفة
. أفضل مستوى ممكن من التعليم ألطفالنا وفقا لسياسات المدرسة
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SPECIFIC JOB DESCRIPTION:

وصف وظيفي محدد

1.Liaises with the teacher as required on planning
and implementing the school program and provides
the teacher with a copy of their own planning for
each respective class.
2.Liaises with the teacher as required on assessing
and reporting children's progress and provides the
class teacher with a copy of all individual or group
assessment.

تواصل مع المعلم حسب االقتضاء بشأن تخطيط وتنفيذ البرنامج-1
 كما يزود المعلم بنسخة من التخطيط الخاص بكل فصل من،المدرسي
.الفصول

تواصل مع المعلم حسب االقتضاء عند تقييم التقدم المحرز في األطفال-2
 كما يزود مدرس الصف بنسخة من جميع عمليات التقييم،واإلبالغ عنه
الفردية أو الجماعية
. يحافظ على العالقات االيجابية مع االباء واالمهات-3
.

3.Maintains positive relationships with parents.

4.Contributes to a positive school atmosphere.

5.Attends regular staff meetings and parent
conferences.

6.Maintains high standards of dress and conduct,
and generally set a good example to all JIS pupils.
7.Undertakes such supervision duties as assigned by
the Head of Section.

.  يساهم في خلق جو مدرسي إيجابي-4

.

يحضر اجتماعات الموظفين العادية والمؤتمرات األبوية-5

 ويكون المعلم مثاال، يحافظ على معايير عالية من اللباس والسلوك--6
. يحتذا به
. يتولى مثل واجبات اإلشراف التي يكلف بها من قبل رئيس القسم
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