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 إدارة المدارس العامة

 سكن الطالب

 إجراءات التخطيط لحدود الجوار

 

I. :يتم تحديد الجوار للمدارس االبتدائية والمتوسطة وفقاً للطريقة التالية 

 

A.   يرفع المشرف العام إلى مجلس إدارة المدارس قائمةً بالمدارس التي  ييرجأ  ت تتي بر بخطية  يدود الجيوار

 وذلك قبل تشكيل لجات تخطيط  دود الجوار. 

 

B.  عضيواً ححيد أ  ق يى يتكو يوت مين  وليياء  ميور ومتطيوعين مين  15تتشكل لجنة تخطيط  يدود الجيوار مين

بتحديد الجوار. تقيع  فضيلية االيتييار عليى  وليياء اوميور والمتطيوعين  مختلف المناطق الت  يحتمل ت برها

ميين قييادة المجتمييع المحليي  والمييينولين فيي  من ميية المدرسييين و ولييياء اومييور  و  و  عضيياء المجلييس 

 االستشاري والممثلين اإلداريين المنتدبين من قبل المشرف العام على المدارس.

 

ر من قبل مكتب يدمات المنشآت الذي يرفع يطة  دود الجوار اووليية يتم توجيه لجنة تخطيط  دود الجوا

إلى اللجنة.  يث يقوم مكتب يدمات المنشآت بنشر وبائق العمل على صفحة الويب الخاصة بلجنية تخطييط 

 دود الجوار يالل فترة زمنية مقبولة  بينما تتابع اللجنة عملها.  حميا يرفيع مكتيب ييدمات المنشيآت يطيط 

 وار المقتر ة إلى مجلس إدارة المدارس ليقوم بمراجعتها. دود الج

 

 إلى ما يل :يطة ل حتيعى 

%  ميين 15تحياول  ت تحقيييق التييوازت بييين  عييداد الملتحقييين بالمييدارس المتيي برة بحييدود مييا  يييبته  .1

 متوسط اليعة اإلجمالية على مدى بالث سنوات متتابعة من الينة الحالية.

 ت يذ ف  االعتبار التوازت اليكا   لجوار المدرسة الجديدة المقتر ة. .2

تحاول تخفيي  عيدد الميرات التي  يعياد فيهيا تحدييد الميدارس للمنطقية الجمرافيية المييتهدفة لكيل  .3

 با وية( يالل اوعوام القليلة الماضية.مر لة مت برة )ابتدائية  متوسطة  

 تحاول ت مين  قل فعال للطالب. .4

 تحاول  ت تتجنب ف ل مناطق الجوار ال ميرة. .5

تحييياول تحييييين طبيعييية النميييو الجمرافييي  للمجتمعيييات المحليييية للمرا يييل االبتدائيييية والمتوسيييطة  .6

 والثا وية.
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C.  تعقييد لجنيية تخطيييط  ييدود الجييوار اجتميياعين محليييين  يييث تتيياج للجمهييور فرصيية مراجعيية يطييط الجييوار

 المقتر ة وإبداء تعليقاتهم  ول استحقاقاتهم.

 

D.  ت يييذ لجنيية تخطيييط  ييدود الجييوار فيي  االعتبييار التعليقييات واالقترا ييات وتتييداول النقا ييات بمييية إجييراء

التعديالت على مقترج يطة  دود الجوار إذا ما اقتضي  الضيرورة.  بعيد ذليك تقيوم ب عيداد تقريير يتضيمن 

للن ير فييه.   فضل بالث يطط جيوار ميع التعليقيات والتوصييات بميية عرضيه عليى مجليس إدارة الميدارس 

 يفضل  ت ترفع اللجنة توصية وا دة رغم  ت ذلك لن يتاج بيهولة دائماً.

 

E. .مجلس إدارة المدارس يعتمد  دود جوار المدارس 

 

II.  :راً لطبيعتها المعقدة  يجري وضع  دود جوار المدارس الثا وية بالطريقة التالية   

 

A. هيدف جميع المعلوميات مين الجمهيور قبيل وضيع مقتر يه يعقد مكتب يدمات المنشآت "اجتماعاً تن يريياً"  وليياً ب

 لحدود الجوار.

 

B.  بعد االجتماع التن يري  يقوم مكتب يدمات المنشآت بوضع مقترج  و  حثر لحدود الجوار باالتفاق ميع المشيرف

 العام المياعد للمدارس الثا وية و المشرف العام المياعد لخدمات التمويل والدعم.

 

C. .يتم إبالغ  عضاء مجلس اإلدارة بيمات مقتر ات  دود الجوار ح  ين روا فيها ويقدموا تعليقاتهم 

 

D.  بعد إجراء  ية تعديالت ضرورية على مقتر ات  دود الجوار  يعمم الموظفيوت تليك المقتر يات عليى الجمهيور

 من يالل مختلف قنوات التواصل المتا ة.

 

E.  ًبعد ذلك بفترة ال تقل عن  سبوع وا د من  شر مقتر يات  يدود الجيوار  يعقيد مكتيب ييدمات المنشيآت اجتماعيا

 موم  ول يطط  دود جوار المدارس الثا وية المقتر ة.محلياً لجمع المدايالت من الع

 

F.  ًبعد ذلك بفترة ال تقل عن  سبوع وا د من االجتماع المحل  اوول   يعقد مكتب ييدمات المنشيآت اجتماعياً محلييا

 با ياً لجمع المدايالت من العموم  ول يطط  دود جوار المدارس الثا وية المقتر ة.

 

G. شيير الميييتندات المتعلقية بيي جراءات تحديييد الجيوار والمقتر ييات الخاصيية بحييدود يقيوم مكتييب يييدمات المنشيآت بن

 الجوار على موقعه االلكترو  .

 

H. .يقوم مجلس إدارة المدارس ب قرار  دود جوار المدرسة 



 264-2الالئحة رقم 
 إدارة المدارس العامة

 2015فبراير  6
 3الصفحة

 

 

 

III.  يتم اتباع يطة مبيَّطة لحدود الجوار. 100 – 1ف  الحاالت الت  يبلغ فيها عدد الطالب الميتهدفين ما بين 

 

A. .وال يطلب تشكيل لجنة لتخطيط  دود الجوار 

 

B.  يلتق  مكتب يدمات المنشآت بالمجلس االستشاري  و  ية لجنية مدرسيية تنتيدبها إدارة المدرسية المتي برة لمناقشية

 التعديالت على  دود الجوار.

 

C. . يعقد اجتماع محل  وا د لجمع االقترا ات  ول يطة الجوار من المجتمع المحل 

 

D. رس للتنفيذ.ترفع تعديالت  دود الجوار المقتر ة إلى مجلس إدارة المدا 

 

IV.  فيي   ييال عييدم وجييود  ي طييالب متيي برين بتعييديالت يطيية الجييوار  فيييتم اتبيياع اإلجييراء اإلداري التييال  لتعييديل  ييدود

 الجوار:

 

A.  يقوم مكتب يدمات المنشآت ب يطار المدارس المت برة يطياً بتعيديالت  يدود الجيوار المقتر ية عليى اوقيل قبيل

 خطة للتنفيذ. سبوعين من تلق  مجلس إدارة المدارس ال

 

B. .ترفع تعديالت  دود الجوار المقتر ة إلى مجلس إدارة المدارس للتنفيذ 

 

 تقع على المشرف العام المياعد لخدمات التمويل والدعم ) و من ينوب عنه( مينولية تطبيق هذه الالئحة ومراقبتها.

 

 .2018تقع على المشرف العام المياعد لخدمات التمويل والدعم  و من ينوب عنه مينولية مراجعة هذه الالئحة ف  عام 

 

 مدارس برينس ويليام العامة


