مجلس اإلدارة
مقدمة
تعد مجالس اإلدارة فا اسمادار اسمقات من ماتمالت مجتمعحان تكتان منحال مامااع تملمال ا
اسنحاال اس االااا اسباالا ما اال ل اال حمماك أ االا ل أحاان اااوكحن أا كا استااار م اانع
اسمجم إال ف كلسن تماح م سه معمع معح .
فردي ملساحلمن

رسالة مجلس اإلدارة
ت لفر ج اد اسمجتمع مع اسمدرقن ستافحر مح ن مدرقاحن إحجلمحان فا تاع ماا ق حك ا مال اااما
إسحه سمقت مع أمالءال مع اال تملم مرفع مقتاى استكاحع اسعمم اف ال سممعالححر اسعلسمحان ااسترنحا
من تااع اسث لفلت ااالامتلح من اسعلسم ،اتذسحع اسع ملت ستك ح راحن اسمدرقن.

صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة
م ااجملت مجم اإلدارة ت دحم اسااح ااسم ارة سالكب اسمدرقن امراقمن أداء اسمدرقن سرفع
مقتاى معلححر استكاحع اسعمم فلسمدرقن مقلءسن أملم مجم اإلدارة.
اح ام أ لءه ماداء م لم م من اكا تطا ستمثحع مالسح أاسحلء األمار ااسمجتمع اسمدرق
اأ حتارفاا مطرح ن تتقم ملإلبوا ااألملان.

دور مجلس اإلدارة
حامغ من مجم اإلدارة أ :
 .1حد م أ دا اغلحلت اسمدرقن
 .2حقدى اسااح اح دم اسد م م ا اسقحلقلت اسما ا ن سبدمن أ دا اسمدرقن اغلحلت ل.
 .3مراقمن مع اسمدرقن م بوع اسرجاع سمبطن اإلقتراتحجحن سممدرقن.
 .4استاند م تطمح اتلم ملس مالقب.
 .5اسمقل من ف اتلم مل جادة اسمدرقن.
أاسحلء األمار.
 .6مقلءسن اسمدرقن ملساحلمن
 .7ا ع إجراءات سمتاقح مع أاسحلء األمار
 . 8أ حنااا طرفاال ر حقااحل ف ا ممحاان كااع اسم اانوت اسبلااان مااسحاالء األمااار ااسماااتمح ف ا
اسمدرقن.

مدة العضوية
تنا مدة اسع احن ف اسمجم
فرد أا أنثر سمترة قاحرة.

أرمع قاااات نكاد أقاان اسنا ممنا سممجما

آليات تشكيل مجلس اإلدارة
.1
.2
.3
.4

م أاسحلء األمار اسكلسحح ف اسمدرقن
حتم ااتبلب أاسحلء األمار م
ا ف اسمجم مكنم اسمااب
الكب اسمدرقن ا
حتم ااتبلب األ لء م ف ن اسماتمح م قمع مو م
حك أل لء اسمجم نلفن استااحت من أي ما اع تتم مالق ته

تمدحاد

ااحن

القائمون على أعمال مجلس اإلدارة
ر ح اسمجم :
ااجمه استاااع مع أاسحلء األمار اأ

لء اسمجتمع متماحض م األ

لء

ال ب اسر ح :
حمثع اسر ح ف أ ملسه اد غحلب اسر ح
أمين السر:
ح ام ملسد اة الجتمل لت اسمجم
اسك ار

اتداح مكل ر االجتملع ااالكتملت مقجع األ

الء اقاجع

إجراءات تقديم الشكاوي
مجم ا اإلدارة ااا اسج اان األبحاارة القاات ملع اانلاي اسماااتمح اأاسحاالء األمااار ،كحاات تتمثااع
اسمركمن األاسن ف اساتر ف اس ناى م قمع اسمعمم ثم ال ب اسمدحر ثام االكب اسمدرقان كحات
ح ام األبحر مإ راك ر ح مجم اإلدارة ف إحجلد اسكماع اسمالقمن

اح ام اسر ح ملستلس :
تقمم تملاحع اس ناى بطحل
د اجتملع مع اسم تن ا ا آبر ف اسمجم
ثم اتبلذ اإلجراءات استلسحن:
اقتمعلد اس ناى نمحل أا ج حل
تاححد اس ناى نمحل أا ج حل
تكدحد اإلجراءات اسمالقمن سكع اسم نمن
استااحن مإجراء تغححرات ف أاتمن اسمدرقن س مل

دم تنرار اسم نمن

بيانات مجلس اإلدارة

م

االسم

الوظيفة

العمل باللجنة

1

أ.مبارك المطوع

صاحب المدرسة

الرئيس

مديرة المدرسة

2

نائب الرئيس

د.أحـــالم خــطـاب
3

أ .مصعب المطوع

إداري

4

أ .ميس المطوع

إدارية

عضو

5

أ .مي المطوع

إدارية

عضو

عضو

School Board Members

No.
1

Name

Mr .Mubarak Al
Mutawa

Position

Qualification

Chairman
( President)

Bachelor in
Law
(LLB)

Director
(Vice
President)

Ph.D in
Administration
and School
Management

2

Dr. Ahlam Al
Khattab

3

Mr. Mosab
Mutawa

4

Mrs. Mais Al
Mutawa

5

Administrative
Mrs. Mai Al Mutawa
Supervisor

Al

Administrative
Supervisor

Administrative
Supervisor

Bachelor in
Business
Administration
Bachelor in
Dentistry
(BDS)
Studying
Dentistry

