اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ
ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ  1437 - 1436ﻫـ

اﻟﻔﻬﺮس
فهرس النماذج والسجالت 6......................................................................................

تصميم التدريس57........................................................................................................

المقدمة9............................................................................................................................

دعم وتطوير أداء الهيئة التعليمية59..................................................................

أهداف الدليل10.................................................................................................................:

مكافآت وإعانات الطالب60.........................................................................................

حدود الدليل10...................................................................................................................:

قياس اتجاهات المتعلمين نحو المدرسة61......................................................

المصطلحات10..................................................................................................................:

التقويم واالختبارات 62..................................................................................................

مفاتيح الترميز11.................................................................................................................:

تقويم األداء الوظيفي68............................................................................................

العمليات واإلجراءات13..................................................................................................:

اإلجراءات التصحيحية72..............................................................................................

القبول والتسجيل14........................................................................................................

ضبط الوثائق73.................................................................................................................

إعداد الجداول المدرسية * 23...................................................................................

النماذج والسجالت75.....................................................................................................

الكتب الدراسية*24.........................................................................................................

المراجع167..........................................................................................................................

تسيير الميزانية التشغيلية 25.....................................................................................
تشغيل المقصف المدرسي ذاتيًا26......................................................................
تنظيم االتصاالت اإلدارية 28......................................................................................
متابعة العمل الرسمي لمنسوبي المدرسة30.................................................
متابعة تأخر وغياب الطالب* 33................................................................................
الصيانة والنظافة35.......................................................................................................
النقل المدرسي37...........................................................................................................
األمن والسالمة المدرسية38.....................................................................................
اإلرشاد الطالبي39...........................................................................................................
النشاط الطالبي 44.........................................................................................................
رعاية الطالب الموهوبين 47.......................................................................................
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 49...........................................................................
العهد والمستودع50....................................................................................................
مركز مصادر التعلم 52................................................................................................
المختبرات والمعامل 54...............................................................................................

5

فهرس النماذج والسجالت

رمز النموذج

ال�صفحة

ا�سم النموذج  /ال�سجل
  طلب تحويل من مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية الى التعليم العام

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)01 - 01 -

76

اسم النموذج  :استمارة البيانات الشخصية  للطالب

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-01-

78

اسم النموذج :كشف بأسماء الطالب في المجموعة

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)03 - 01 -

79

اسم النموذج :نموذج تسجيل طالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04 -01 -

80

اسم النموذج :السجل األكاديمي

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05 - 01 -

81

اسم النموذج :حذف وإضافة مقررات دراسية

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن )06 - 01 -

85

اسم النموذج :سجل توزيع حصص االنتظار

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)01-01-

86

اسم النموذج :جدول المناوبة واإلشراف اليومي

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)02-01-

87

اسم النموذج :تقرير المناوبة اليومي

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)03-01-

88

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن )01  - 02  -

89

اسم النموذج  :سجل مشتريات  المدرسة

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-01-

90

اسم النموذج  :سجل الوارد العام

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-02-

92

اسم النموذج بيان اطالع الموظفين على التعاميم

رمز النموذج  (:م.م.ع.ن)02-02-

93

اسم النموذج  :سجل الصادر العام

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-02-

94

اسم النموذج  :سجل توديع  المعامالت

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)04-02-

95

اسم النموذج :سجل العمل الرسمي

رمز النموذج( :و.م.ع.ن)01-02- .

96

اسم النموذج  :تنبيه على تأخر  /انصراف

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-02- .

97

اسم النموذج :قرار حسم مجموع ساعات تأخر وخروج مبكر

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)03-02- .

98

اسم النموذج  :مساءلة غياب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)04-02- .

99

النموذج  :قرار حسم غياب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)05-02- .

100

اسم النموذج  :سجل استئذان الموظفين

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)06-02- .

101

اسم النموذج  :تسليم المقررات الدراسية للطالب

اسم النموذج :كشف بأسماء الطالب المتأخرين صباحًا

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-03- .

102

اسم النموذج :تحويل طالب متكرر الغياب والتأخر لوكيل شؤون الطالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-03- .

103

اسم النموذج  :كشف حضور وغياب طالب المدرسة

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)03-03- .

104

اسم النموذج :سجل استئذان الطالب أثناء العمل الرسمي

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)04-03- .

105

اسم النموذج  /طلب صيانة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-03- .

106

اسم النموذج  :كشف بالحاالت المرضية للطالب

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-04- .

108

اسم النموذج :استمارة إبالغ عن حالة طالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-04- .

109

اسم النموذج  :تحويل طالب لوكيل شؤون الطالب

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن)03-04- .

110

اسم النموذج  :البرامج اإلرشادية المقدمة للطالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04-04- .

111

اسم النموذج :التقرير الفصلي لإلرشاد الطالبي

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05-04- .

112

اسم النموذج  :سجل حضور الطالب لمجاالت النشاط

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-05- .

114

اسم النموذج :موافقة ولي أمر الطالب لمشاركة ابنه في نشاط مدرسي       

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-05- .

115

اسم النموذج  :كشف بموجودات المستودع العام للمدرسة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-06-

116

اسم النموذج  :سجل استالم عهدة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-06-

117

اسم النموذج  :محضر فقد أو إتالف مواد

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)03-06-

118

اسم النموذج  :سجل استعارة كتب للطالب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-07-

119

اسم النموذج  :سجل استعارة كتب للموظفين

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن  )02  -  07 -

120

اسم النموذج  :سجل  زيارات الفصول

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن  )03   -  07  -

121

اسم النموذج  :سجل التردد اليومي

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)04- 07 -

122

اسم النموذج :سجل جرد المختبر والمواد الكيميائية

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 01-08-

123

اسم النموذج :سجل حصر الناقص والزائد والتالف في المختبر

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

125
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فهرس النماذج والسجالت

رمز النموذج

ال�صفحة

اسم النموذج :سجل حصر الناقص والزائد والتالف في المختبر

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

126

ا�سم النموذج  /ال�سجل
اسم النموذج :سجل حصر الناقص والزائد والتالف في المختبر

  رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

127

اسم النموذج :الخطة الفصلية للتجارب العملية

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 03-08-

128

اسم النموذج :سجل تنفيذ  التجارب العملية

رمز النموذج(  :و.م.ع.ن ) 04-08-

129

اسم النموذج :جرد المعامل

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 05-08-

130

اسم النموذج :الخطة الفصلية لتوزيع المادة الدراسية

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)0 1-04-

131

اسم النموذج :خطة الزيارات الصفية لقائد المدرسة

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-03-

132

اسم النموذج :استمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-03-

133

اسم النموذج  :كشف بأسماء الطالب المستحقين لإلعانة والمكافأة

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)01-04-

137

اسم النموذج :قياس اتجاهات  المتعلمين نحو المدرسة

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-04-.

138

اسم النموذج :مهام لجان االختبارات الفرعية

رمز النموذج(:و.ت.ع.ن)0 1-0 3-

140

اسم النموذج :محضر فتح مظرف أسئلة

رمز النموذج (و .ت .ع ن)02-05-

141

اسم النموذج :محضر مخالفة األنظمة والتعليمات

رمز النموذج (و .ت .ع ن)03-05-

142

اسم النموذج :كشف الغياب اليومي للطالب في االختبارات

رمز النموذج (و .ت .ع ن)04-05-

143

اسم النموذج :كشف تسليم أوراق اإلجابة

رمز النموذج (و .ت .ع ن)05-05-

144

اسم النموذج :بيان تسليم واستالم أوراق إجابات اختبار

رمز النموذج (و .ت .ع ن)06-05-

145

اسم النموذج :تعديل الدرجة

رمز النموذج (و .ت .ع ن)07-05-

146

اسم النموذج :نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-05-.

147

اسم النموذج :تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ( مرشد  -مرشدة طالبية )

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-05-.

150

اسم النموذج :نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التنفيذية(إدارية)

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)03-05-.

152

اسم النموذج :بيان إطالع الموظفين على تقويم األداء الوظيفي

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)04-05-.

155

اسم النموذج :خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية  

      رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-06- .

156

اسم النموذج :إشعار موعد التدقيق الداخلي

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 02-06- .

157

اسم النموذج :نموذج التدقيق الداخلي

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-06- .

158

اسم النموذج :عدم مطابقة

رمز النموذج   ( :م.م.ع.ن) 04-06- .

159

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)05-06- .

160

اسم النموذج :تقرير التدقيق الداخلي
اسم النموذج  :طلب إجراء تصحيحي
اسم النموذج  :سجل طلبات إجراءات تصحيحية
اسم النموذج  :تسليم نسخ موثقة
اسم النموذج  :طلب ( إصدار   /إلغاء   /تعديل  ) وثيقة

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 01 - 07-

162

     رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-07- .

163

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-08- .

164

  رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-08- .

165
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المقدمة

متثل املدر�سة يف ا�سرتاتيجية تطوير التعليم منطلق ًا للتطوير امل�ؤ�س�سي ،وذلك من خالل متكينها من ت�شخي�ص واقعها وو�ضع
اخلطط لتطوير �أدائها ،وتتطلب عمليات تطبيق خطط التطوير وتنفيذ عمليات التح�سني ا�ستقرار ًا وتنظيم ًا للعمليات
والإجراءات داخل املدر�سة لتحقيق الأهداف املرجوة منها ،واملدر�سة ،كغريها من امل�ؤ�س�سات ،ينبغي �أن يكون لها هيكل
تنظيمي وا�ضح وحمدد؛ لأثره الكبري يف حتقيق الغايات والأهداف التي �أن�شئت املدر�سة من �أجلها ،كما �أن التنظيم ُي�سهم
يف توزيع امل�س�ؤوليات وتفعيل املهام املنوطة مبن�سوبي املدر�سة ،ورفع م�ستوى قدراتهم يف حتقيق ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها،
كما ُي�ساعد على اال�ستفادة الق�صوى من املوارد املتاحة فيها.
وا�ستمرار ًا لنهج وزارة التعليم يف االرتقاء مب�ستويات الأداء وتطوير وتب�سيط �إجراءات العمل وت�شكيل بناء م�ؤ�س�سي يلبي
حاجات املدر�سة ،وميكنها من ممار�سة دور فاعل يف الت�صميم والتنفيذ ملنظومة الربامج الرتبوية والتعليمية ،مت تطوير
الدليل يف �إ�صداره الثالث يف �ضوء نتائج ور�ش عمل �شارك بها نخبة من ذوي العالقة ،من من�سوبي جهاز الوزارة و�إدارات
التعليم ومكاتب التعليم واملدار�س.
وهذا الإ�صدار املطور للدليل يو�ضح العالقات التنظيمية بني العنا�صر الب�شرية يف املدر�سة ويحدد االرتباطات التنظيمية
والعالقات بينها من خالل ر�سوم تو�ضيحية للخرائط التنظيمية  ،وامل�س�ؤوليات يف املدر�سة  ،مبا ُي�ساعد على �إي�ضاح
الأهداف ومهام العنا�صر التنظيمية املختلفة يف املدر�سة ،ويع ّرف من�سوبي املدر�سة بالأعمال املنوطة بهم ،ويعمل على
�إزالة التداخل يف املهام الوظيفية بني عنا�صر املدر�سة املختلفة ،وي�ضع الأ�س�س والقواعد املحددة للم�س�ؤوليات ومي ّكن من
تفعيل املتابعة ومراقبة الأداء.
�آملني �أن ي�سهم هذا الدليل يف رفع م�ستوى الأداء املدر�سي وجتويده.
واهلل املوفق
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�أهداف الدليل:

يقوم الدليل على حتقيق عدد من الأهداف وهي على النحو التايل :
 توثيق �إجراءات عمل وا�ضحة و �سهلة اال�ستخدام للموظفني. توحيد �إجراءات العمل يف املدار�س. و�ضوح م�سار العملية و�إجراءاتها وحتديد املخت�ص. ي�ساعد على ت�سل�سل الإجراءات وان�سيابها بال�شكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية. احلد من االجتهادات ال�شخ�صية وتفاوت الإجراءات من موظف �إىل �آخر. �سهولة املتابعة والإ�شراف نظرا لو�ضوح الإجراءات والتعليمات.حدود الدليل:

ي�شتمل الدليل الإجرائي على جمموعة من العمليات والإجراءات والبالغ عددها ( )27عملية ،تقوم بها املدر�سة من خالل
اجلهات واللجان وفرق العمل فيها.
امل�صطلحات:

الدليل الإجرائي :و�صف للعمليات والإجراءات التي تقوم بها اجلهات واللجان العاملة يف املدر�سة.
العملية :جمموعة من الأن�شطة املرتابطة التي ي�ؤدي تنفيذها �إىل حتويل مدخالت حمددة ملخرجات مطلوبة
باالعتماد على ت�سل�سل وا�ضح وحمدد.
بطاقة العملية  :ت�شتمل على الهدف من العملية والإجراء وجماالت التطبيق والوثائق ذات العالقة بالإ�ضافة �إىل
التعريفات للم�صطلحات ،واخلطوات الإجرائية يف تنفيذ كل عملية والنماذج امل�ستخدمة يف البطاقة.
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مفاتيح الترميز:

�أ-ترميز الإجراءات:
يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز الإجراءات:
 م.م.ع ( :م)مدير( .م)مدر�سة( .ع)عملية. و.ت.ع ( :و)وكيل( .ت)تعليمية( .ع)عملية. و.ط.ع ( :و)وكيل( .ط)طالب( .ع)عملية. -و.م.ع ( :و)وكيل( .م)مدر�سة( .ع)عملية.

ب -ترميز النماذج:
يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز النماذج:
 م.م.ع.ن ( :م)مدير( .م)مدر�سة( .ع)عملية( .ن)منوذج. و.ت.ع.ن ( :و)وكيل( .ت)تعليمية( .ع)عملية( .ن)منوذج. و.ط.ع.ن ( :و)وكيل( .ط)طالب( .ع)عملية( .ن)منوذج. -و.م.ع.ن ( :و)وكيل( .م)مدر�سة( .ع)عملية( .ن)منوذج.
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العمليات واإلجراءات:
يحدد الدليل العمليات والإجراءات الرئي�سة والفرعية التي مت �إعدادها من خالل حتديد اخلطوات التي يتم من خاللها
تنفيذ هذه العمليات والإجراءات وو�ضعها وفق ت�سل�سل منطقي لكل عملية و�إجراء على حدة كما تو�ضحها بطاقات العمليات
التي حتتوي على الإجراءات التي يقوم بها املوظفون يف املدر�سة مف�صلة ووا�ضحة وحمددة للم�س�ؤولية املتعلقة ب�إمتام هذا
الإجراء ،كما مت حتديد النماذج امل�ستخدمة ب�شكل موثق ومرمز وم�صنف ح�سب العام الدرا�سي .
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الرقم 1 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

		
اسم العملية  :القبول والتسجيل

الرمز( :و.ط.ع)01- .

-4التعريفـات

حتديد الإجراءات املتبعة يف قبول وت�سجيل الطالب يف املدر�سة ,وانتقالهم من مرحلة �إىل �أخرى من
و�إىل املدر�سة والتحويل �إىل مراكز حمو الأمية �أو �إىل املدار�س الليلية �أو االنت�ساب.
الطالب.
� 1/3أدلة نظام املقررات (دليل التعليم الثانوي"نظام املقررات" ،دليل القبول والت�سجيل ،الدليل
الإجرائي لقائد املدر�سة،الئحة املعادالت).
 1/4مدار�س التعليم العام  :املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والثانوية (احلكومية والأهلية)
 2/4املدار�س الـلـيـلـية  :يق�صد بها مدار�س التعليم العام (املتو�سطة والثانوية) التي تفتح �أبوابها
للدار�سيـن لي ًال (احلكومية والأهلية)
 3/4مراكز حمو الأمية  :املدار�س االبتدائية الليلية
 4/4االنت�ساب  :هو النظام الذي ال يطالب فيه الطالب باحل�ضور للدرا�سة ،ولكن يطالب ب�أداء
االختبار نهاية كل ف�صل درا�سي يف مدار�س التعليم العام.
 5/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو من يقوم مقامه �شرع ًا.
 6/4ال�ساعات الدرا�سية :عدد احل�ص�ص ال�ساعات املخ�ص�صة لدرا�سة مقرر درا�سي ،يف ف�صل
درا�سي واحد ،علم ًا �أن ال�ساعة تعادل يف اجلدول املدر�سي ( )45دقيقة ( زمن احل�صة الدرا�سية).
 7/4املقرر الدرا�سي :مادة �ضمن اخلطة الدرا�سية لها ا�سم ورقم وو�صف ملفرداتها ،تدر�س بواقع
خم�س �ساعات ا�سبوعي ًا ملدة ف�صل درا�سي كامل وقد يكون ملقرر متطلب �سباق.
 8/4املعدل الرتاكمي :هو متو�سط جميع الدرجات جناح ًا للمواد الدرا�سية التي در�سها الطالب يف
ف�صل درا�سي واحد.
 9/4ال�سجل االكادميي � :سجل تف�صيلي مل�سار الطالب يف املرحلة الثانوية يت�ضمن بيانات املقررات
التي در�سها ونتائجها.
 10/4املر�شد الأكادميي :معلم تختاره املدر�سة لإر�شاد الطالب �أكادميي ًا وم�ساعدته يف اختيار امل�سار
واملقرر وفق اخلطة الدرا�سية لنظام املقررات.

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/5

1/1/5
وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/1/5
3/1/5
4/1/5
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قبول وت�سجيل الطالب:
يبد�أ قبول الطالب يف ال�صف الأول االبتدائي لكل عام مع بداية الف�صل الثاين من
العام الذي ال�سابق
يبد�أ قبول الطالب يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية بعد ظهور نتائج اختبارات
الف�صل الثاين( ،الدور الأول) مبا�شرة.
ت�سهيل قبول الطالب ,ح�سب ميزانية املدر�سة ,وا�ستكمال الإجراءات النظامية و�إذا
زاد عدد الطالب املتقدمني �إ�شعار قائد املدر�سة للتوا�صل مع �إدارة التعليم .
القيام بالت�أكد من ال�سن النظامي وفق ًا ملا يلي :
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/4/1/5
2/4/1/5
1/2/4/1/5
2/2/4/1/5
3/4/1/5
4/4/1/5
5/4/1/5
6/4/1/5
5/1/5
وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/1/5

7/1/5

8/1/5

9/1/5
10/1/5
قائد املدر�سة

11/1/5
12/1/5

املرحلة االبتدائية :من �أكمل �ست �سنوات يف اليوم الأول للدرا�سة ويتم التجاوز ع ّمن
تقل �أعمارهم عن هذا ال�سن بت�سعني يوم ًا فقط.
ت�سجيل الطالب والطالبات الذين تقل �أعمارهم عن �ست �سنوات مبائة وثمانني يوم ًا
يف ال�صف الأول ابتدائي بعد التحقق من توفر ما يلي :
�شهادة من ريا�ض الأطفال تثبت انتظام الطالب ملدة ف�صلني درا�سيني.
امتالكهم للمهارات النمائية الأ�سا�سية التي متكنهم من االنتظام يف املدر�سة
واكت�ساب املعارف واملهارات.
الت�سجيل يف املوعد املحدد لهم على الرابط الإلكرتوين.
املرحلة املتو�سطة  :من اجتاز املرحلة االبتدائية بنجاح �شريطة �أال يزيد عمره عن
 16عاما.
املرحلة الثانوية  :من اجتاز املرحلة املتو�سطة بنجاح على �أال يزيد عمره عن 19
عام ًا.
املرحلة الثانوية  :من اجتاز املرحلة املتو�سطة بنجاح �أو ما يعادلها على �أن �أال يزيد
عمره عن  19عام ًا.
القيام بالت�أكد من احلي ال�سكني للطالب من خالل الوثائق اال�صلية ( �صك امللكية,
عقد االيجار .)...
يف حال عدم انطباق ال�سن النظامي واحلي ال�سكني يتم توجيه الطالب �إىل مكتب
التعليم ويف حال عدم القبول يتم التوجيه �إىل �إدارة التعليم .
املراجعة والت�أكد من نظامية ال�شهادات الدرا�سية املقدمة ويف حال كانت ال�شهادات
من خارج اململكة يتم الت�أكد من معادلتها وذلك خالل  45يوم ًا من بداية العام
الدرا�سي  ،ويف حال عدم املعادلة يتم توجيه ويل الأمر لإدارة التعليم لإجراء
الالزم للمرحلة املتو�سطة والثانوية �أما املرحلة االبتدائية فتكون جلنة باملدر�سة
لتحديد ال�صف الدرا�سي للطالب.
الت�أكد من ح�صول الراغبني بالتحويل من مدار�س حتفيظ القر�آن واملعاهد العلمية
�إىل مدار�س التعليم العام يف بداية العام الدرا�سي ملدة �شهر ممن جنح من
ال�صف الأول ثانوي على موافقة من �إدارة التعليم ويكون ذلك يف الف�صل الدرا�سي
الأول وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن  ، )01-01-ولإدارة التعليم ال�صالحية يف
ا�ستثناء احلاالت ال�ضرورية الق�صوى.
الت�أكد من وجود املعادلة لطالب املرحلة الثانوية الراغبني بالتحويل من نظام
املقررات �إىل نظام التعليم العام �أو الف�صلي �أو التحويل من نظام التعليم العام �أو
الف�صلي �إىل نظام املقررات املعتمدة من اجلهة املخت�صة يف الف�صل الدرا�سي الأول
 ،واحلاالت اال�ستثنائية تعتمد بقرار من مدير التعليم .
الت�أكد من ا�ستكمال جميع الإجراءات والوثائق املطلوبة ال�سابقة ،و�صورة من ال�سجل
املدين املقيد فيه الطالب ،و�صورة �شخ�صية حديثة ،و�شهادة تطعيم معتمدة .
�إعداد خطاب للطالب موجه �إىل املدر�سة املنقول منها.
مراجعة خطاب قبول الطالب يف املدر�سة واعتماده.
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الـمــخـتـــــ�ص
امل�ساعد
الإداري

م�سجل
املعلومات

الإجـــراء

13/1/5
14/1/5
15/1/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب
م�سجل
املعلومات
وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
3/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

1/3/5

املر�شد الطالبي

2/3/5

قائد املدر�سة

3/3/5

امل�ساعد
الإداري

4/3/5
4/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

1/4/5

املر�شد الطالبي

2/4/5
3/4/5

قائد املدر�سة

4/4/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

5/4/5
5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب
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1/5/5

القيام با�ستالم ملف الطالب ورقي ًا والت�أكد من تعبئة البيانات املتعلقة بالطالب وفق ًا
للنموذج (و.ط.ع.ن .)02-01-
ا�سترياد البيـانـات املتعـلـقـة بالطالب املـقبولني من خالل النظام احلا�سوبي املعتمد
و�إدخـال بيـانـات الطالب امل�ستجدين يف املرحلة االبتدائية والطالب القادمني من
خارج اململكة.
ً
الت�أكد من وجود بيانات الطالب يف ك�شوفات املدر�سة وفقا للنظام احلا�سوبي
املعتمد.
النقل �إىل مدر�سة �أخرى:
الت�أكد من وجود خطاب قبول من املدر�سة املراد التحويل لها
نقل ملف الطالب �إلكرتوني ًا على النظام احلا�سوبي للمدر�سة التي مت النقل �إليها.
الت�أكد من ا�ستكمال جميع حمتويات ملف الطالب الورقي وت�سليمه لويل �أمر الطالب
وتوقيعه على اال�ستالم .
عند حتويل الطالب من املدار�س ال�سعودية يف خارج اململكة :يتم اتباع الإجراءات
ال�سابقة با�ستثناء خطاب القبول.
التحويل من املدار�س النهارية �إىل الليلية:
الت�أكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل �أمر الطالب لتحويل ابنه �إىل الدرا�سة
الليلية �أو ا�ستحقاق الطالب للتحويل ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة.
القيام بتعبئة البيانات اخلا�صة به وفق ًا للنموذج املعتمد .
يتم ا�ستكمال اجلزء اخلا�ص به من النموذج  ،و�إذا متت املوافقة يقوم برفعها �إىل
�إدارة التعليم ال�ستكمال �إجراءات التحويل.
اتخاذ الإجراءات ال�سابقة يف عملية نقل الطالب ويتم �إعداد امللف ورقي ًا و�إلكرتوني ًا
بعد موافقة �إدارة التعليم .
التحويل من املدار�س النهارية و الليلية �إىل االنت�ساب:
الت�أكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل �أمر الطالب لتحويل ابنه �إىل الدرا�سة
عن طريق االنت�ساب �أو ا�ستحقاق الطالب للتحويل ح�سب التعليمات املعتمدة.
القيام بتعبئة النموذج املعتمد .
ً
القيام بتعبئة البيانات اخلا�صة به وفقا للنموذج املعتمد .
يتم ا�ستكمال اجلزء اخلا�ص به من النموذج يف حال املوافقة ورفعها �إىل �إدارة
التعليم ال�ستكمال �إجراءات التحويل.
اتخاذ الإجراءات ال�سابقة يف عملية نقل الطالب ويتم �إعداد امللف ورقي ًا و�إلكرتوني ًا
بعد موافقة �إدارة التعليم .
ت�سجيل الطالب للمقررات الدرا�سية (مدار�س نظام املقررات) :
فرتة الت�سجيل ال تزيد عن ( )3ايام من الأ�سبوع الأول ومثلها للت�سجيل يف الف�صل
الثاين وحتدد املدر�سة مدة الت�سجيل املبكر للف�صل ال�صيفي نهاية الف�صل الثاين.
على �أن تبد�أ الدرا�سة من �أول يوم ح�سب التقومي املعتمد من وزارة التعليم  ،وال ي�سمح
بخروج الطالب �أو غيابهم �أثناء فرتة الت�سجيل.
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

2/5/5
3/5/5
4/5/5
5/5/5
6/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/5/5
8/5/5
9/5/5
1/9/5/5
2/9/5/5
الطالب

3/9/5/5

املر�شد
االكادميي

4/9/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

5/9/5/5

املعلم

6/9/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/9/5/5

املعلم

8/9/5/5

م�سجل
املعلومات

9/9/5/5

تركز جداول الطالب يف الف�صلني الدرا�سني الأولني على الربنامج امل�شرتك.
يخ�ص�ص للطالب امل�سجل باملرحلة الثانوية معلم مكلف بالإر�شاد االكادميي من بني
مدر�سي املدر�سة (معلم مكلف بالإر�شاد الأكادميي لكل  ٢٠طالب ًا كحد �أعلى وفق
�إمكانية املدر�سة).
تتيح املدر�سة ثمان ح�ص�ص درا�سية كحد �أعلى يف اليوم ي�سجل الطالب فيها ما ينا�سبه
من مقررات ،وي�شغل ما تبقى بالأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية والربامج املتنوعة التي
تقدمها املدر�سة وعدم اخلروج من املدر�سة يف ح�ص�ص الفراغ.
احلمل الدرا�سي لطالب الف�صلني الدار�سني الأولني يكون من (� )35-30ساعة،
مبعنى �أن احلمل الدرا�سي للطالب من ( 5مقررات) �إىل ( 7مقررات) .
الطالب املتفوق والذي و�صل معدله الرتاكمي �إىل اكرث من ( )90ممتاز يحق له
ت�سجيل ( )8مقررات بواقع (� )40ساعة يف الف�صل ،يف حني الطالب الذي انخف�ض
معدلة عن تقدير (جيد) يحق له الت�سجيل ما بني ( )6-5مقررات للف�صل الدرا�سي
�أي بواقع (� )30-25ساعة.
اطالع املعلمني املكلفني بالإر�شاد االكادميي على خطة الت�سجيل و�آليات احلذف
والإ�ضافة املعتمدة وتزويدهم بنماذج احلذف والإ�ضافة ومواعيدها وو�ضع لوحات
ار�شادية يف املمرات.
االجتماع بالطالب و�شرح �آلية عمليات الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة وتوزيع الن�شرات
التعريفية التي تو�ضح �آلية الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة.
الت�سجيل احلر من اجلدول العام:
�إعداد جدول عام مقرتح ي�شمل على جميع املقررات التي �ستطرح للت�سجيل مع
مواعيدها وا�سماء املعلمني مع مراعاة املعطيات التالية:
 -1ميزانية املدر�سة من املعلمني وال�شعب.
 -2قوائم ح�صر رغبات الطالب من قبل املعلمني املكلفني بالإر�شاد االكادميي.
 -3اعداد الطالب وبيانات الت�سجيل املبكر.
ً
توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوج ت�سجيل املقررات الدرا�سية وفقا للنموذج
(و.ط.ع.ن  ، )03-01-وذلك الختيار الطالب ما يحتاجه منه.
تعبئة منوذج ت�سجيل املقررات وعر�ضة على املر�شد االكادميي.
الت�أكد من احلمل الدرا�سي ومنا�سبته مل�ستوى الطالب ونتائجه وفق خطته الدرا�سية
املقرتحة  ،يعتمد منوذج ت�سجيل مقررات الطالب.
يحدد مقر الت�سجيل ويتواجد فيه جميع املعلمني ال�ستقبال الطالب وتقييدهم يف ك�شف
ت�سجيل املقررات وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن.)04-01-
يعتمد ت�سجيل الطالب من خالل التوقيع على منوذج ت�سجيل املقررات.
اعتماد جدول ت�سجيل الطالب وت�سلميه ن�سخة منه.
بعد االنتهاء من عملية الت�سجيل القيام بت�سليم ك�شوف الت�سجيل لوكيل �ش�ؤون الطالب
واالحتفاظ بن�سخة منها.
ادخال ا�سماء الطالب يف احلا�سب وطباعة الك�شوف لت�سلميها للمعلمني.
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الـمــخـتـــــ�ص
املعلم
وكيل �ش�ؤون
الطالب

الإجـــراء

10/9/5/5
11/9/5/5
12/9/5/5
10/5/5

1/10/5/5
وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/10/5/5
3/10/5/5
الطالب

4/10/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

5/10/5/5

املعلم

6/10/5/5
7/10/5/5

الطالب

8/10/5/5

املعلم

9/10/5/5

م�سجل
املعلومات

10/10/5/5

امل�ساعد
الإداري

11/10/5/5

املعلم
وكيل �ش�ؤون
الطالب
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ا�ستالم ك�شوفات ا�سماء الطالب ومطابقتها والبدء يف ت�سجيل ح�ضور الطالب.
االيعاز مل�سجل املعلومات يف بداية اال�سبوع الثاين ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة املبدئية
وت�سليمها لوكالء املدر�سة واملعلمني.
االيعاز مل�سجل املعلومات يف بداية اال�سبوع الثالث ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة النهائية
وت�سليمها لوكالء املدر�سة واملعلمني.
الت�سجيل احلر من اجلداول املعدة (ال�شرائح):
�إعداد جدول عام مقرتح ي�شمل على جميع املقررات التي �ستطرح للت�سجيل مع
مواعيدها وا�سماء املعلمني مع مراعاة املعطيات التالية:
 -1اجمايل الطالب الذين انهوا من (� )70-60ساعة.
 -2رغبات الطالب يف اختيار امل�سار التخ�ص�صي.
 -3اعداد الطالب يف امل�سارين التخ�ص�صني بواقع طالب يف م�سار العلوم ال�شرعية
مقابل  3يف م�سار العلوم الطبيعية.
 -4اعداد الطالب الراغني يف املعادلة من و�إىل النظام.
 -5اعداد الطالب لكل مرحلة درا�سية ( الأول ،الثاين ،الثالث).
 -6ح�صر املقررات املتبقية للطالب (املتعرثين �أو املحولني) .
توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوج ت�سجيل املقررات الدرا�سية وفق ًا للنموذج
(و.ط.ع.ن ) 03-01-وذلك الختيار الطالب ما يحتاجه منه.
توجيه الطالب باختيار احد ال�شرائح التي تنا�سبه للت�سجيل وي�سجلها يف منوذج
الت�سجيل.
تعبئة منوذج ت�سجيل املقررات وعر�ضة على املر�شد االكادميي.
حتديد مقر الت�سجيل ويتواجد فيه جميع املعلمني ال�ستقبال الطالب وتقيدهم يف ك�شف
ت�سجيل وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن .)04-01-
توجيه الطالب �إىل اخذ توقيعات معلمي املقررات الدرا�سية على منوذج الت�سجيل.
ت�سجيل ا�سماء الطالب يف الك�شوفات.
اعتماد جدول ت�سجيل املقررات من وكيل �ش�ؤون الطالب وت�سليم ن�سخة املر�شد
االكادميي ويحتفظ بن�سخة له.
ت�سليم وكيل �ش�ؤون الطالب ا�صل ك�شف الت�سجيل واالحتفاظ بن�سخة منه.
ا�ستالم ك�شف الت�سجيل من وكيل �ش�ؤون الطالب للقيام ب�إدخاله يف احلا�سب الآيل
وطباعة الك�شوف وت�سلميها للمعلمني.
ا�ستالم الك�شوفات من م�سجل املعلومات وحفظها يف امللفات املخ�ص�صة لها.

 12/10/5/5ا�ستالم ك�شوفات ا�سماء الطالب ومطابقتها والبدء يف ت�سجيل ح�ضور الطالب.
االيعاز مل�سجل املعلومات يف بداية اال�سبوع الثاين ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة املبدئية
13/10/5/5
وت�سليمها لوكالء املدر�سة واملعلمني.
االيعاز مل�سجل املعلومات يف بداية اال�سبوع الثالث ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة النهائية
14/10/5/5
وت�سليمها لوكالء املدر�سة واملعلمني.
 11/5/5الت�سجيل املبكر:
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الـمــخـتـــــ�ص
وكيل �ش�ؤون
الطالب

املر�شد
االكادميي

الإجـــراء

1/11/5/5
2/11/5/5
3/11/5/5
4/11/5/5

الطالب

5/11/5/5

املر�شد
االكادميي

6/11/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/11/5/5
12/5/5
1/12/5/5
2/12/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

3/12/5/5
4/12/5/5
5/12/5/5

م�سجل املعلومات

6/12/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/12/5/5

امل�ساعد الإداري

8/12/5/5
9/12/5/5
10/12/5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

11/12/5/5
6/5
1/6/5

حتديد و�إعالن فرتة الت�سجيل قبل نهاية الف�صل الدرا�سي بثالثة ا�سابيع.
توزيع الطالب على ايام الت�سجيل ح�سب �سنة االلتحاق باملدر�سة �أو وفق معدالتهم
الرتاكمية.
االجتماع مع الطالب الختيار املقررات الدرا�سية التي تنا�سبهم وفق احلد امل�سموح به
من املقررات ووفق التخ�ص�ص والت�أكد من جناحهم يف املتطلبات ال�سابقة.
اعتماد منوذج ت�سجيل مقررات الطالب بعد تعبئته من قبل الطالب من اجلدول
املقرتح وفق ًا للنموذج (ع.و.ط.ن  )03-01-بعد امل�شاورة معه واملوافقة عليه.
ي�سلم ن�سخة من منوذج الت�سجيل اال�صل لوكيل �ش�ؤون الطالب ون�سخة للمر�شد
االكادميي ويحتفظ بن�سخة له.
ً
ي�سلم ن�سخة من ال�سجل االكادميي للطالب وفقا للنموذج (و.ط.ع.ن  )05-01-بعد
انتهاء فرتة احلذف.
يوجه امل�ساعد الإداري يف القبول والت�سجيل بحفظ مناذج الت�سجيل يف امللفات
املخ�ص�صة لها ح�سب الرتتيب الهجائي �أو ت�سل�سل االرقام.
الت�سجيل عرب االنرتنت:
الإعالن للطالب عن �آلية الت�سجيل عرب االنرتنت واخلطوات قبل نهاية الف�صل
الدرا�سي بوقت مبكر.
ت�سليم الطالب ر�سمي ًا رقم �سري خا�ص لربنامج الت�سجيل عرب االنرتنت.
تنزيل اجلدول الدرا�سي على موقع االنرتنت بعد نهاية االختبارات الف�صلية ،و�سيتم
قبول ت�سجيل الطالب يف املقررات من عدمه ح�سب نتائج الطالب واجتيازه ملقررات
ال�سال�سل ،وم�سار التخ�ص�ص.
حتديد اوقات ومواعيد الت�سجيل وتكون مرتبة ح�سب �أولوية الت�سجيل املقرتحة :
اخلريجون او ًال ثم ح�سب االقدمية يف �سنة االلتحاق.
االتاحة للطالب ثالثة حماوالت فقط للحذف واال�ضافة خالل اال�سبوع الأول ،ل�ضمان
ا�ستقرار اجلدول.
طباعة بطاقات الت�سجيل الطالب.
توقيع بطاقات الت�سجيل من الطالب واعتمادها.
حفظ بطاقات الت�سجيل يف امللفات اخلا�صة بها بعد توقيعها واعتمادها .
ح�صر اعداد الطالب يف ال�شعب الدرا�سية لإغالق ال�شعب التي يقل ن�صابها عن ()10
طالب.
معاجلة حاالت التعار�ض يف جدول الطالب واحلاالت اال�ستثنائية كاخلريجني يدوياً.
االيعاز والتوجيه مل�سجل املعلومات بطباعة الك�شوف النهائية بداية اال�سبوع الثاين
مو�ضحا فيها تاريخ قيد كل طالب يف املقرر الدرا�سي ،وت�سليمها للمعلمني ر�سمي ًا.
حذف وا�ضافة املقررات الدرا�سية (مدار�س نظام املقررات):
ال�سماح بتنفيذ عملية ا�ضافة املقررات والتي ت�ستمر �إىل نهاية اال�سبوع الدرا�سي الأول
بعد موافقة املر�شد االكادميي باال�ستفادة من برنامج نور يف احلاالت التالية:
 -1للطالب الراغبني يف ت�سجيل احلد الأعلى ( )7مقررات.
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الـمــخـتـــــ�ص

وكيل �ش�ؤون
الطالب

الإجـــراء

2/6/5

3/6/5
4/6/5
املر�شد
االكادميي

5/6/5

الطالب

6/6/5

املر�شد
االكادميي

7/6/5

م�سجل
املعلومات

8/6/5

امل�ساعد
الإداري

9/6/5

م�سجل
املعلومات

10/6/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

11/6/5

املر�شد
االكادميي

12/6/5
13/6/5
7/5
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 -2عند طرح املدر�سة ثمان ح�ص�ص يجوز للطالب احلا�صل على معدل ال يقل عن
( )95ان ي�سجل ثمان مقررات.
 -3ا�ضافة مقررات بغر�ض تبديل املقررات امل�سجلة ح�سب توجيه املر�شد االكادميي.
� -4إ�ضافة مقررات حرة اختيارية مبا ال يتجاوز ( )4مقررات يف كامل اخلطة
الدرا�سية .
 -5ال يجوز حذف ف�صل درا�سي كام ًال با�ستثناء الف�صل ال�صيفي اال بعذر يوافق عليه
جمل�س املدر�سة.
ال�سماح بتنفيذ عمليات احلذف للمقررات الدرا�سية والتي ت�ستمر �إىل نهاية اال�سبوع
الثاين للحاالت التالية:
 -1حذف مقرر ح�سب تو�صية املر�شد االكادميي يف حالة و�ضعه خطة خا�صة
للطالب.
 -2حذف مقرر اذا كان م�ستوى الطالب الدرا�سي ال ي�ؤهله لت�سجيل احلد االعلى
ح�سب توجيه املر�شد االكادميي.
جتهيز مناذج احلذف والإ�ضافة (ابواك من ثالث ن�سخ مكربنة) وفق ًا لنموذج
(و.ط.ع.ن  )06-01-وكتابة التعليم ات خلف النماذج وجتهيز ملف حلفظها.
تزويد معلمو املقررات واملر�شد االكادميي بنماذج احلذف والإ�ضافة وقوائم ا�سماء
الطالب يف نهاية الأ�سبوع الأول لعمليات الإ�ضافة ويف نهاية الأ�سبوع الثاين لعمليات
احلذف.
ا�ستقبال الطالب الراغبني يف اجراء عمليات احلذف والإ�ضافة وتزويدهم بالنماذج
ومناق�شتهم وتوجيههم والت�أكد من نظامية عدد ال�ساعات وتوجيههم باعتمادها من
معلمو املقررات الدرا�سية.
تعبئة مناذج احلذف والإ�ضافة واعتمادها من معلم املقررات وت�سليمها للمر�شد
االكادميي.
الت�أكد من ا�ستيفاء جميع البيانات يف مناذج احلذف والإ�ضافة واعتمادها من معلم
املقرر ومراجعتها واعتمادها وتزويد وكيل �شون الطالب بها.
ا�ستالم مناذج احلذف والإ�ضافة من وكيل �ش�ؤون الطالب وادخالها يف احلا�سب
وت�سليمها للم�ساعد االداري.
ا�ستالم مناذج احلذف والإ�ضافة وحفظها يف امللفات اخلا�صة بها.
ت�سليم وكيل �ش�ؤون الطالب قوائم ا�سماء الطالب بعد انتهاء فرتة الإ�ضافة يف نهاية
الأ�سبوع الأول وبعد انتهاء فرتة احلذف يف نهاية الأ�سبوع الثاين.
ت�سليم معلمو املقررات واملعلمني املكلفني بالإر�شاد االكادميي قوائم ا�سماء الطالب
بداية الأ�سبوع الثالث من الف�صل الدرا�سي.
ت�سليم جداول الطالب للمر�شدين االكادمييني.
تزويد الطالب بجداولهم النهائية بعد االنتهاء من عمليات احلذف والإ�ضافة.
ت�أجيل الدار�سة (مدار�س نظام املقررات):
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/7/5
2/7/5

الطالب

3/7/5
وكيل �ش�ؤون الطالب
جمل�س املدر�سة

4/7/5
5/7/5
6/7/5

يجوز للطالب الت�أجيل ملرتني على اال تزيد مدة الت�أجيل عن ( )3ف�صول درا�سية
طيلة املرحلة الثانوية
يجوز للطالب الت�أجيل ملدة ف�صل درا�سي �أو اكرث من عام.
يتم تعبئة طلب ت�أجيل الدرا�سة حمدد فيه الفرتة الزمنية وتقدميها لوكيل �ش�ؤون
الطالب.
الت�أكد من طلب الت�أجيل وعر�ضه على جمل�س املدر�سة.
يقبل عذر طلب ت�أجيل الدرا�سة عن مدة ال تزيد عن ف�صل درا�سي.
يقبل عذر طلب ت�أجيل الدرا�سة عن مدة تزيد عن عام ويعتمده من �ش�ؤون الطالب
يف �إدارة التعليم .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

طلب حتويل من مدار�س حتفيظ القر�آن و.ط.ع.ن 01-01-
الكرمي واملعاهد العلمية �إيل التعليم العام
و.ط.ع.ن 02-01-
البيانات ال�شخ�صية للطالب
و.ط.ع.ن 03-01-
ك�شف ب�أ�سماء طالب املجموعة
و.ط.ع.ن 04-01-
منوذج ت�سجيل طالب
و.ط.ع.ن 05-01-
ال�سجل االكادميي للطالب
و.ط.ع.ن 06-01-
منوذج حذف و �إ�ضافة مقررات درا�سية

مكان احلفظ

مدة احلفظ

القبول والت�سجيل

م�ستمر

القبول والت�سجيل
القبول والت�سجيل
القبول والت�سجيل
القبول والت�سجيل
القبول والت�سجيل

م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
عام درا�سي
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الرقم 2 :

-1الـهـــدف
-2نطاق الع مل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية *
الـمــخـتـــــ�ص

		
اسم العملية :إعداد الجداول المدرسية *

تو�ضيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف �إعداد اجلداول املدر�سية.
يطبق هذا الإجراء على �إعداد اجلداول املدر�سية التي ت�سهم يف تنظيم احل�ص�ص الدرا�سية.
 1/3اخلطة الدرا�سية للمناهج .
جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي  :هو الذي ينظم ويوزع احل�ص�ص خالل اليوم الدرا�سي على الهيئة
التعليمية.
الإجـــراء

1/5
1/1/5
2/1/5
وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

3/1/5
4/1/5

قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

املعلمون
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الرمز ( :و.ت.ع)01- .

5/1/5
6/1/5
7/1/5
8/1/5
9/1/5
10/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5
7/2/5
8/2/5
9/2/5
3/5

جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي:
مراعاة العدل بني املعلمني عند �إعداد اجلداول ويف توزيع احل�ص�ص الأوىل
والأخرية.
عدم تكرار ح�ص�ص �أي مادة يف يوم �أكرث من ح�صة �أو ح�صتني متتاليتني �إال �إذا
كانت ح�ص�ص املادة �أكرث من �أيام الأ�سبوع �أو تقت�ضي طبيعة املادة ذلك.
عدم جتزئة املادة الواحدة للف�صل الواحد بني �أكرث من معلم كفروع اللغة العربية،
وتوزيع املعلمني على ال�صفوف ح�سب تخ�ص�صاتهم.
توزيع احل�ص�ص على اجلدول الدرا�سي مراعي ًا البنود ال�سابقة مع مراعاة عدد
احل�ص�ص الدرا�سية لكل مادة .
عر�ض اجلدول الدرا�سي على املعلمني والتعرف على ملحوظاتهم ومعاجلتها .
رفع جدول احل�ص�ص املدر�سي املقرتح �إىل قائد املدر�سة العتماده.
اعتماد جدول احل�ص�ص املدر�سي.
و�ضع اجلدول يف مكان بارز يف مكتب قائد املدر�سة ووكالء املدر�سة وغرف املعلمني.
توزيع جدول احل�ص�ص على املعلمني.
تزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بجدول احل�ص�ص الدرا�سية.
جدول ح�ص�ص االنتظار:
�إعداد �سجل توزيع ح�ص�ص االنتظار وفق منوذج (و.ت.ع.ن � )01-01-أو عرب
الربنامج احلا�سوبي للجداول واخلا�ص بح�ص�ص االنتظار.
�إعداد ومراجعة جدول ح�ص�ص االنتظار والت�أكد من االعتبارات ال�سابقة ورفعه
لقائد املدر�سة العتماده.
اعتماد جدول ح�ص�ص االنتظار.
تدوين ح�ص�ص االنتظار يف جدول احل�ص�ص الدرا�سية وجدول املعلم.
حتديد املعلمني الغائبني ب�شكل يومي .
حتديد احل�ص�ص التي تدرج يف قائمة االنتظار للمعلمني الغائبني.
تعبئة وتدوين ح�ص�ص املعلم الغائب يف �سجل ح�ص�ص االنتظار.
حتديد ما ينبغي عمله يف ح�صة االنتظار من املعلم كا�ستخدام حقيبة االنتظار �أو
حقيبة املعلم �أومركز م�صادر التعلم.
توقيع املعلمني الذين قاموا ب�إ�شغال ح�ص�ص االنتظار يف ال�سجل اخلا�ص به.
جدول الإ�شراف اليومي:

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص

1/3/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

6/3/5

املعلمون

املعلمون

7/3/5
8/3/5
9/3/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

10/3/5
4/5
1/4/5
2/4/5
3/4/5
4/4/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

5/4/5

املعلم املناوب

6/4/5

املعلمون

7/4/5
وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

8/4/5
9/4/5

التعرف على رغبات املعلمني يف الإ�شراف اليومي ويف اختيار الأيام املنا�سبة واختيار
الزميل .
حتديد املعلمني الذين يتم تكليفهم بالإ�شراف اليومي .
توزيع الإ�شراف على املعلمني بالأيام وفق ًا للنموذج (و.ت.ع.ن .)02-01-
�إبالغ املعلمني بجدول الإ�شراف اليومي وتوزيعه عليهم .
التوقيع على جدول الإ�شراف اليومي.
تدوين جدول الإ�شراف اليومي يف جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي.
تدوين جدول الإ�شراف اليومي يف جداول املعلمني وااللتزام به.
و�ضع جدول الإ�شراف اليومي يف غرفة املدير والوكالء وغرف املعلمني.
الإعالن ب�شكل يومي عن �أ�سماء املعلمني امل�شرفني يف اليوم التايل للإ�شراف اليومي يف
�أماكن بارزة للمعلمني ومواقع الإ�شراف لكل معلم.
�إعداد تقرير �أ�سبوعي عن �سري الإ�شراف اليومي ورفعه لقائد املدر�سة .
جدول املناوبة اليومية:
التعرف على رغبات ومقرتحات املعلمني يف اختيار �أيام املناوبة.
مراجعة الأ�سماء والت�أكد منها مع مراعاة االعتبارات ال�سابقة.
حتديد �أيام املناوبة خالل العام الدرا�سي وحتديد املعلمني املناوبني.
التوقيع على �سجل املناوبة وااللتزام به وفق منوذج (و.ت.ع.ن .)03-01-
متابعة املعلمني للمناوبة.
ت�سجيل جميع البيانات وامللحوظات على الطالب قبل وبعد الدوام الر�سمي وفق ًا للنموذج
(و.ت.ع.ن  )03-01-وت�سليمها للوكيل .
مراجعة التقارير اليومية املقدمة من املعلم املناوب.
تزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بالتقارير اليومية تت�ضمن البيانات وامللحوظات على الطالب
قبل وبعد الدوام الر�سمي.
�إعداد تقارير �أ�سبوعية ورفعها لقائد املدر�سة.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

جدول توزيع ح�ص�ص االنتظار

و.ت.ع.ن 01-01-

جدول املناوبة والإ�شراف اليومي
تقرير املناوبة اليومي

و.ت.ع.ن02-01-
و.ت.ع.ن03-01-

مكان احلفظ

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية
ال�ش�ؤون التعليمية
ال�ش�ؤون التعليمية

مدة احلفظ

عام درا�سي

عام درا�سي
عام درا�سي

* ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات .
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اسم العملية :الكتب الدراسية*

الرقم 3 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات

الرمز( :و.ط.ع)02- .

حتديد الإجراءات واخلطوات املتبعة يف حتديد احتياجات املدر�سة من الكتب الدرا�سية وت�سليمها
للطالب يف املدر�سة.
تطبق هذه الإجراءات على ا�ستالم وت�سليم الكتب الدرا�سية للطالب.
ال يوجد .
الكتب الدرا�سية :هي التي ت�شتمل على املناهج املقررة من وزارة التعليم .

-5العملية*
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

قائد املدر�سة

1/5
2/5

امل�ساعد الإداري

3/5

قائد املدر�سة
امل�ساعد الإداري

4/5
5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/5

امل�ساعد الإداري

7/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

8/5
9/5
10/5
11/5

امل�ساعد الإداري

12/5

تعبئة االحتياج من املقررات الدرا�سية من خالل الربنامج احلا�سوبي بعد �إدخال البيانات.
�إعداد وجتهيز م�ستودع للكتب يف مكان منا�سب باملدر�سة مزود مبا يحتاجه حلفظها.
التن�سيق مع وكيل �ش�ؤون الطالب با�ستالم الكتب الدرا�سية والت�أكد من اكتمالها ومطابقتها
للطبعة املعتمدة.
التوقيع واعتماد ا�ستالم الكتب .
و�ضع املقررات الدرا�سية يف مكان منا�سب وفرزها ح�سب ال�صفوف .
ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب املنتظمني واملنتقلني من املدر�سة والتوقيع على
اال�ستالم يف بداية كل ف�صل درا�سي وفق منوذج (و.ط.ع.ن .)01-02-
ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�سليمهم املقررات الدرا�سية وفق ًا لل�صف واملادة الدرا�سية.
�إعداد خطاب بنواق�ص مقررات الدرا�سة لإدارة امل�ستودعات واعتماده من قائد املدر�سة.
ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب بعد ا�ستيفائها من �إدارة امل�ستودعات.
ت�سلم املقررات الدرا�سية الناق�صة للطالب والتوقيع على اال�ستالم.
ا�ستالم املقررات الدرا�سية من الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�سي وفق النموذج ال�سابق.
�إ�ستالم املقررات الدرا�سية من وكيل �ش�ؤون الطالب وحفظها يف امل�ستودعات �أو الأماكن
املخ�ص�صة واملنا�سبة لها لإتخاذ الإجراءات الالزمة ح�سب التنظيمات املعتمدة .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
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ا�سم النموذج

منوذج ت�سليم املقررات الدرا�سية
للطالب

رمز النموذج  /ال�سجل

و.ط.ع.ن 01-02-

مكان احلفظ

وكيل �ش�ؤون الطالب

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

مدة احلفظ

عام درا�سي

		
اسم العملية :تسيير الميزانية التشغيلية

الرقم 4 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات
-5العملية

الرمز ( :م.م.ع)01- .

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �إعداد امليزانية الت�شغيلية للمدر�سة وعملية �شراء امل�ستلزمات املدر�سية
و�صرفها ح�سب البنود املخ�ص�صة .
يطبق هذا الإجراء على عملية ت�سيري و�إعداد امليزانية الت�شغيلية وعملية ال�شراء وال�صرف.
 1/3تعميم ال�صناديق املدر�سية.
 2/3الدليل الإجرائي للميزانية الت�شغيلية للمدر�سة.
 1/4امليزانية الت�شغيلية  :هي خم�ص�صات مالية ل�سنة مالية حمددة يتم ال�صرف منها على النفقات
اجلارية لتوفري البيئة التعليمية املالئمة ب�صورة م�ستمرة.
ً
 2/4امل�شرتيات  :هي امل�ستلزمات التي يتم ت�أمينها و�شرا�ؤها وفقا لبنود و�أوعية ال�صرف املنظمة لذلك.
 3/4البند :فرع من فروع �أبواب امليزانية العامة يتم ال�صرف منه على وجه حمدد من �أوجه ال�صرف .

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

قائد املدر�سة

1/5

جلنة
ال�صندوق
املدر�سي

2/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

3/5

حتديد �إحتياجات املدر�سة من متطلبات وم�ستلزمات النظافة وال�صيانة الطارئه

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

4/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

5/5

حتديد االحتياجات وامل�ستلزمات التعليمية وتقدميها �إىل جلنة ال�صندوق املدر�سي يف بداية كل عام.
حتديد متطلبات القبول والت�سجيل والن�شاط الطالبي وتقدميها للجنة ال�صندوق املدر�سي يف
بداية كل عام.
مراجعة الوثائق وامل�ستندات والت�أكد من مطابقتها للبنود.
و�ضع خطة زمنية لل�صرف يف بداية العام الدرا�سي وفق ًا لأوعية ال�صرف ( الن�شاط الطالبي ،
م�ستلزمات تعليمية � ...إلخ)وفق ًا للتعليمات املعتمدة.
يقوم وكالء املدر�سة بعملية ال�شراء و�إح�ضار الوثائق وامل�ستندات املطلوبة وتقدميها للجنة
ال�صندوق املدر�سي.
الت�أكد من امل�ستندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة.
�إعتماد �صرف املبالغ امل�ستحقة وفق ًا للوثائق وامل�ستندات وبنود امليزانية.
ت�سجيل امل�شرتيات ب�سجل امل�شرتيات ً
وفقا لنموذج ( م.م.ع.ن  )01-01 -وتوقيع �أع�ضاء اللجنة على ال�سجل.
حفظ الوثائق وال�سجالت يف امللفات اخلا�صة بذلك.
يف حال عدم توافر امل�ستحقات املالية لدى املدر�سة القيام برفع املطالبة بالتعوي�ض لإدارة التعليم �أو مكتب
التعليم ح�سب الإجراءات النظامية ووفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن.)02-01 -

رئي�س
و�أع�ضاء جلنة
ال�صندوق
املدر�سي

6/5
7/5

وكالء املدر�سة

8/5

رئي�س و�أع�ضاء
جلنة ال�صندوق
املدر�سي

9/5
10/5
11/5

�أمني جلنة
ال�صندوق
املدر�سي

12/5

قائد املدر�سة

13/5

تزويد جلنة ال�صندوق املدر�سي ب�إ�شعار امليزانية الت�شغيلية املعتمدة للمدر�سة من قبل �إدارة
التعليم �أومكتب التعليم وبنود �صرفها .
التعميم على اجلهات املعنية يف املدر�سة ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات وامل�ستلزمات يف بداية
العام الدرا�سي.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6

ا�سم النموذج

�سجل م�شرتيات املدر�سة
�أمر مطالبة

* ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات .

رمز النموذج  /ال�سجل

م.م.ع.ن01-01 -
م.م.ع.ن02-01 -

مكان احلفظ

مدة احلفظ

�أمني جلنة ال�صندوق املدر�سي م�ستمر
�أمني جلنة ال�صندوق املدر�سي م�ستمر
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الرقم 5 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

جلنة ال�صندوق
املدر�سي

قائد املدر�سة

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

		
اسم العملية :تشغيل المقصف المدرسي ذاتيًا

تو�ضيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف ت�شغيل املق�صف يف داخل املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على عملية ت�شغيل املق�صف املدر�سي.
 1/3تعميم الئحة ال�صناديق املدر�سية.
 1/4جلنة ال�صندوق املدر�سي  :هي اللجنة التي ترعى املوارد املالية للمدر�سة ويتم �صرف
املبالغ وفق الأنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
 2/4امل�ؤ�س�سة  :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املخت�صة يف جمال الأغذية وتكون مرخ�صة وفق ًا للأنظمة
والتعليمات.
الإجـــراء

 1/5اختيار امل�ؤ�س�سة :
ح�صر امل�ؤ�س�سات التي �سبق لها العمل يف جمال املقا�صف املدر�سية �أو الأغذية يف
 1/1/5العام ال�سابق من خالل ق�سم خدمات الطالب يف �إدارة التعليم �أو من مديري
املدار�س القريبة.
 2/1/5حتديد فرتة ا�ستقبال العرو�ض املقدمة من امل�ؤ�س�سات لت�شغيل املق�صف.
حتديد فرتة التوقف عن ا�ستقبال عرو�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات قبل نهاية العام
3/1/5
الدرا�سي ب�أ�سبوعني.
االت�صال بال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف جمال الأغذية لتقدمي عرو�ضها للمدر�سة �أو
4/1/5
عن طريق الإعالن بالو�سائل املختلفة.
 5/1/5ا�ستالم العرو�ض املقدمة من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف جمال الأغذية .
درا�سة عرو�ض امل�ؤ�س�سات وفق ًا لل�شروط املحددة يف العر�ض وترتيبها وفق ًا لأف�ضل
6/1/5
العرو�ض.
 7/1/5الت�أكد من وجود ال�شهادات ال�صحية وتكون �سارية املفعول خالل مدة العقد.
 8/1/5الت�أكد من متطلبات الت�شغيل.
 9/1/5االت�صال بامل�ؤ�س�سة التي قدمت العر�ض الأف�ضل لتوقيع العقد .
 10/1/5توقيع العقد مع امل�ؤ�س�سة املعنية يف جمال الأغذية .
 11/1/5ت�سليم امل�ؤ�س�سة ن�سخة من العقد.
 12/1/5رفع ن�سخة من العقد �إىل �إدارة التعليم .
 13/1/5حفظ ن�سخة من العقد .
2/5
1/2/5

قائد املدر�سة

2/2/5
3/2/5

/ 26

الرمز ( :و.م.ع)01- .

ا�ستالم �إيرادات املق�صف:
ا�ستالم ال�شيك من امل�ؤ�س�سة امل�شغلة للمق�صف.
التوقيع على �سند ا�ستالم ال�شيك من قبل امل�ؤ�س�سة مع االحتفاظ ب�صورة من �سند
اال�ستالم.
ت�سليم الإيراد لأمني جلنة ال�صندوق املدر�سي.

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
�أمني جلنة ال�صندوق
املدر�سي

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

4/2/5
5/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5

قائد املدر�سة

ت�سجيل قيمة املبلغ يف �سجل الإيرادات ويتم توقيع جميع �أع�ضاء جلنة ال�صندوق
املدر�سي على ا�ستالم املبلغ .
�إيداع �إيرادات املق�صف يف احل�ساب البنكي اخلا�ص باملدر�سة .
متابعة �أعمال املق�صف:
زيارة املق�صف ب�شكل �أ�سبوعي للت�أكد من توفر ال�شروط ال�صحية .
الت�أكد من �إبراز ال�شهادة ال�صحية يف املق�صف وتكون �سارية املفعول خالل مدة
العقد.
الت�أكد من متطلبات ت�شغيل املق�صف.
�إعداد تقارير عن الزيارة الدورية وتقدميها لقائد املدر�سة.
�إذا وجدت خمالفة �أو �أخلت ال�شركة بالعقد يتم تنفيذ ال�شروط اجلزائية الواردة
فيه.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

اليوج ــد
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الرقم 6 :

		
اسم العملية  :تنظيم االتصاالت اإلدارية

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

�سكرتري قائد املدر�سة

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنظيم االت�صاالت الإدارية.
يطبق هذا الإجراء على ال�سكرتارية باملدر�سة.
ال يوجد .
 1/4الوارد :جميع املرا�سالت التي ترد للمدر�سة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد �إلكرتوين
وفاك�سات.
 2/4ال�صادر :جميع املرا�سالت ال�صادرة عن املدر�سة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد
�إلكرتوين وفاك�سات.
� 3/4سجل توديع املعامالت :ال�سجل الذي يدون فيه رقم �صادر الر�سالة وا�سم وتوقيع امل�ستلم
للر�سالة.
 4/4اجلهة املعنية يف املدر�سة  :جميع العاملني موزعني ح�سب الأن�شطة الرئي�سة داخل
املدر�سة من هيئة تعليمية و�إدارية.
 5/4اجلهة اخلارجية  :الدوائر �أو امل�ؤ�س�سات خارج املدر�سة .
الإجـــراء

1/5
1/1/5

الربيد الوارد:
ا�ستقبال جميع املرا�سالت التي ترد �إىل املدر�سة.
ت�سجيل جميع املرا�سالت ب�سجل الوارد العام منوذج (م.م.ع.ن� )01-02-أو عن
طريق الربنامج احلا�سوبي .
و�ضع رقم الوارد العام يف �أعلى �أول ورقة للر�سالة.
عر�ض جميع ما يرد على املدير للتوجيه.
االطالع ومراجعة املرا�سالت الواردة �إىل املدر�سة وتوجيهها �إىل اجلهة املعنية
داخل املدر�سة.
تو�صيل كل ر�سالة للجهة املعنية باملدر�سة ح�سب توجيه املدير .
التوقيع على ا�ستالم املرا�سالت الواردة اخلا�صة بهم منوذج (م.م.ع.ن.)02-02-

8/1/5
9/1/5
2/5
1/2/5

حفظ جميع املرا�سالت بامللفات املخ�ص�صة.
متابعة التنفيذ للمرا�سالت التي حتتاج �إىل ردود.
الربيد ال�صادر:
ا�ستقبال جميع املرا�سالت ال�صادرة من املدير وت�سجيلها.
ت�سجيل كل خطاب ي�صدر من املدر�سة للجهات اخلارجية ب�سجل ال�صادر منوذج
(م.م.ع.ن� )03-02-أو عن طريق الربنامج احلا�سوبي .
و�ضع رقم ال�صادر العام على اخلطاب وكذلك تاريخ اخلطاب وعدد املرفقات.
و�ضع اخلطاب داخل مظروف للحفاظ على ال�سرية.
و�ضع ن�سخة من كل خطاب مر�سل يف ملف ال�صادر.
ت�سجيل اخلطاب الأ�صل ب�سجل التوديع للت�سليم.
متابعة ت�سجيل ا�سم وتوقيع امل�ستلم يف �سجل التوديع بعد اال�ستالم.
ت�سجيل �أ�صول املرا�سالت ب�سجل توديع املعامالت منوذج (م.م.ع.ن.)04-02-

2/1/5
3/1/5
4/1/5

قائد املدر�سة

5/1/5

عامل اخلدمات

6/1/5

اجلهة املعنية داخل
املدر�سة

7/1/5

�سكرتري قائد املدر�سة

2/2/5
�سكرتري قائد املدر�سة

�سكرتري قائد املدر�سة
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3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5
7/2/5
8/2/5
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الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
عامل اخلدمات
اجلهة اخلارجية
عامل اخلدمات

 9/2/5و�ضع املرا�سالت داخل ال�سجل ويتم ت�سليمها به.
 10/2/5عند الت�سليم يدون ا�سم وتوقيع امل�ستلم للر�سالة.
ُ 11/2/5ي�سلم �سجل التوديع ل�سكرتري قائد املدر�سة للرجوع �إليه عند احلاجة.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6

ا�سم النموذج

�سجل الوارد العام
�سجل اطالع املوظفني على
التعاميم
�سجل ال�صادر العام
�سجل توديع املعامالت

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن01-02-

ال�سكرتري

ثالث �سنوات

م.م.ع.ن02-02-

ال�سكرتري

عام درا�سي

م.م.ع.ن03-02-
م.م.ع.ن04-02-

ال�سكرتري
ال�سكرتري

ثالث �سنوات
ثالث �سنوات
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الرقم7 :

العملية :متابعة العمل الرسمي لمنسوبي المدرسة

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

املوظفون

�ضبط ومتابعة دوام املوظفني يف �أثناء �أوقات الدوام الر�سمي يف املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املدر�سة.
 1/3الئحة الإجازات يف اخلدمة املدنية
 2/3الدليل الإجرائي لق�ضايا �شاغلي الوظائف التعليمية
 3/3تعاميم �إجراءات الغياب والت�أخر .
 1/4املوظفون :هم جميع الأ�شخا�ص املعينون يف املدر�سة من الهيئة التعليمية والإدارية.
 2/4الدوام الر�سمي :يكون الدوام الر�سمي يف املدر�سة خم�سة �أيام يف الأ�سبوع ،ويحدد
عدد �ساعات العمل الر�سمي يف اليوم ب�سبع �ساعات وفق ًا للمنطقة اجلغرافية با�ستثناء العطل
الأ�سبوعية والر�سمية.
 3/4العطلة الأ�سبوعية :يوما اجلمعة  ,وال�سبت من كل �أ�سبوع.
 4/4العطل الر�سمية � :أيام العطل التي يقررها جمل�س الوزراء مبوجب تعميم ر�سمي.
الإجـــراء

1/5

1/1/5
2/1/5

حار�س املدر�سة

3/1/5

املوظفون

4/1/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

5/1/5
6/1/5
2/5

املوظفون املت�أخرون

1/2/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

2/2/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

3/2/5

م�سجل املعلومات

4/2/5

قائد املدر�سة

5/2/5
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الرمز ( :و.م.ع)02- .

االلتزام بالدوام الر�سمي:
تبد�أ �ساعات دوام املوظفني يف املدر�سة قبل خم�س ع�شرة دقيقة من بداية
احل�صة الأوىل وتنتهي بعد ان�صراف جميع الطالب من املدر�سة بحيث ال تزيد
عن وقت الدوام الر�سمي .
التزام جميع املوظفني يف املدر�سة بح�ضور اال�صطفاف ال�صباحي ،والذي يبد�أ
قبل ربع �ساعة من الوقت املقرر للدوام الر�سمي.
فتح و�إغالق �أبواب املدر�سة وفق ًا للتعاميم الواردة.
تثبيت وقت ح�ضور املوظف وتوقيعه للدوام �صباح ًا وفق ًا للنموذج (و.م.ع.ن
� )01-02أو النظام الإلكرتوين امل�ستخدم.التزام املوظف بتوقيع االن�صراف يف نهاية الدوام وت�سجيل الوقت الفعلي.
�إغالق �سجل احل�ضور وفق ًا للوقت الزمني املحدد.
ت�أخر املوظفني:
ُي�سجل املوظف املت�أخر ا�سمه يف اخلانة اخلا�صة باملت�أخرين مع �ضرورة تدوين
وقت احل�ضور الفعلي.
متابعة انتظام و�سري احل�ص�ص الدرا�سية والتزام املعلمني بها وتفعيل ح�ص�ص
االنتظار.
ً
ح�صر مقدار ت�أخر املوظفني عن الدوام علما ب�أنها ت�شمل ( الت�أخر ال�صباحي /
الت�أخر عن دخول احل�ص�ص  /اخلروج من احل�صة قبل انتهاء الوقت  /االمتناع
من دخول ح�ص�ص االنتظار  /فرتات املناوبة  /اخلروج من املدر�سة قبل نهاية
الدوام الر�سمي ).
ر�صد ت�أخر املوظفني عرب الربنامج احلا�سوبي املعتمد.
يوجه تنبيه �شفوي للموظف �إذا بلغ جمموع ت�أخره �ساعتني ف�أكرث خالل العام
املايل.
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

6/2/5

قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

7/2/5
8/2/5
9/2/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

10/2/5

قائد املدر�سة

11/2/5
3/5
1/3/5
1/1/3/5
2/1/3/5
3/1/3/5
4/1/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5

املوظفون

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
املوظف الغائب

5/3/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

6/3/5

قائد املدر�سة

7/3/5
8/3/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

9/3/5
10/3/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

11/3/5
12/3/5

م�سجل املعلومات

13/3/5

قائد املدر�سة

4/5
املوظف امل�ست�أذن

1/4/5
1/1/4/5

�إعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ ت�أخره � 3ساعات ف�أكرث خالل العام املايل
وفق ًا للنموذج (و.م.ع.ن  )02-02-وي�ستمر يف هذا الإجراء يف كل �ساعة زادت
ويتم رفعها لقائد املدر�سة.
توقيع واعتماد التنبيه اخلطي.
تزويد �أ�صحاب العالقة بالتنبيه اخلطي.
حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف.
�إذا بلغ جمموع �ساعات الت�أخر ما مقداره � 7ساعات خالل العام املايل يتم �إعداد �أمر
ح�سم مبقدار يوم ويرفع لقائد املدر�سة وفق منوذج (و.م.ع.ن .)03-02-
يتم اعتماد قرار احل�سم ويتم رفعه لإدارة التعليم .
غياب املوظفني:
ينبغي اتباع ما يلي من املوظف:
االلتزام من املوظف بالدوام الر�سمي.
كاف.
�إ�شعار قائد املدر�سة قبل الغياب بوقت ٍ
كاف.
تقدمي طلب الإجازة اال�ضطرارية لقائد املدر�سة قبل الغياب بوقت ٍ
تقدمي العذر عن الغياب خالل �أ�سبوع من تاريخ الغياب.
�إعداد ورقة م�ساءلة للموظف يف حال غيابه وفق منوذج (و.م.ع.ن .)04-02-
توقيع واعتماد م�ساءلة الغياب.
ت�سليم املوظف املعني ورقة امل�ساءلة.
الرد على امل�ساءلة و�إرفاق الأعذار والوثائق والتقارير الالزمة � -إذا توفرت  -يف
مدة �أق�صاها �أ�سبوع ،ويتم ت�سليمها لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية.
االطالع على رد امل�ساءلة والتعرف على الأ�سباب والقيام ب�شرح ر�صيد املوظف
من الإجازات اال�ضطرارية والإجازات املر�ضية ورفعها لقائد املدر�سة.
االطالع على امل�ساءلة والرد والأعذار واتخاذ القرار املنا�سب بذلك .
�إذا مت احت�ساب الغياب من الإجازة املر�ضية ( وفق ًا للتقرير) يتم حفظ امل�ساءلة
يف امللف مع املرفقات واعتبارها �إجازة بعذر وي�صدر قرار يف ذلك.
�إذا مت احت�ساب الغياب �إجازة ا�ضطرارية يتم احل�سم من ر�صيد املوظف من
الإجازات اال�ضطرارية .
�إذا مل تكن الوثائق والأعذار مقبولة يتم �إعداد قرار احل�سم من الراتب وفق
منوذج (و.م.ع.ن  )05-02-ويرفع لقائد املدر�سة .
توقيع قرار احل�سم ورفعه لإدارة التعليم .
حفظ �صورة من قرار احل�سم يف ملف املوظف.
ر�صد قرار احل�سم �ضمن الربنامج احلا�سوبي املعتمد ،وا�ستخراج قائمة بالغياب
ب�شكل �شهري و�سنوي.
ا�ستئذان املوظفني:
يتوجب على املوظف اال�ستئذان من قائد املدر�سة عند اخلروج من املدر�سة قبل
نهاية الدوام باتباع الآتي :
�إ�شعار للم�س�ؤول املبا�شر بطلب اال�ستئذان .
31

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

 2/1/4/5االطالع على الطلب ورفع الإ�شعار لقائد املدر�سة .
 3/1/4/5التوقيع على الإ�شعار باالعتماد �أو الرف�ض.
عند اخلروج من املدر�سة بعد موافقة املدير يتم كتابة اال�سم ووقت اخلروج
 4/1/4/5و�سببه يف �سجل اال�ستئذان �أو يف النظام احلا�سوبي امل�ستخدم وفق منوذج رقم
(و.م.ع.ن .)06-02-
 2/4/5تثبيت وقت اال�ستئذان ووقت العودة يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة.
تنبيه �شفوي للموظف الذي بلغ خروجه من املدر�سة بدون ا�ستئذان �ساعتني ف�أكرث
3/4/5
خالل العام املايل.
�إعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ خروجه من املدر�سة بدون ا�ستئذان 3
� 4/4/5ساعات ف�أكرث خالل العام املايل وي�ستمر يف هذا الإجراء يف كل �ساعة زادت ويتم
رفعها لقائد املدر�سة.
 5/4/5توقيع واعتماد التنبيه اخلطي.
 6/4/5تزويد �أ�صحاب العالقة بالتنبيه اخلطي.
 7/4/5حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف.
�إذا بلغ جمموع �ساعات الت�أخر �سبع �ساعات خالل العام املايل ،ب�سبب خروج
 8/4/5املوظف من املدر�سة دون ا�ستئذان يتم �إعداد �أمر ح�سم مبقدار يوم ويرفع لقائد
املدر�سة.
 9/4/5يتم اعتماد قرار احل�سم ويتم رفعه لإدارة التعليم .

قائد املدر�سة
املوظف امل�ست�أذن
م�سجل املعلومات
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة
 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

1/6
2/6

�سجل العمل الر�سمي
تنبيه على الت�أخر
قرار ح�سم جمموع �ساعات
الت�أخر واخلروج املبكر

4/6

م�ساءلة الغياب

و.م.ع.ن 04-02-

5/6
6/6

قرار ح�سم الغياب
�سجل اال�ستئذان

و.م.ع.ن 05-02-
و.م.ع.ن 06-02-

3/6
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مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.م.ع.ن 01-02-
و.م.ع.ن 02-02-

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

م�ستمر
م�ستمر

و.م.ع.ن 03-02-

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

م�ستمر

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
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خم�س
�سنوات
م�ستمر
عام درا�سي

الرقم 8 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل

		
اسم العملية :متابعة تأخر وغياب الطالب*

الرمز( :و.ط .ع)03- .

حتديد الإجراءات املتبعة يف ر�صد ت�أخر وغياب الطالب عن املدر�سة ,وتو�ضيح الإجراءات الالزم
اتخاذها من قبل املوظفني يف املدر�سة.
طالب املدر�سة.

-3الوثائق ذات
العالقة

 1/3قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام.
 1/4ت�أخر الطالب :ح�ضور الطالب مت�أخر ًا عن الوقت املحدد �أو ت�أخره عن ح�ضور احل�صة.
 2/4غياب الطالب  :عدم ح�ضور الطالب للمدر�سة �أو غيابة عن ح�ضور احل�صة.
 3/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو وليه �شرع ًا.

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

-4التعريفـات
-5العملية*

1/5
1/1/5
وكيل �ش�ؤون
الطالب
+
امل�ساعد الإداري

2/1/5
3/1/5
4/1/5

م�سجل املعلومات

5/1/5
2/5
1/2/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب
+
امل�ساعد الإداري

2/2/5
3/2/5
4/2/5

م�سجل املعلومات

5/2/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/2/5
3/5

ويل �أمر الطالب

1/3/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/3/5
3/3/5
4/3/5

ويل �أمر الطالب

ت�أخر الطالب:
ح�صر الطالب املت�أخرين عن اال�صطفاف ال�صباحي يف �سجل الت�أخر وفق منوذج
(و.ط.ع.ن .)01-03-
االت�صال بويل �أمر الطالب و�إ�شعاره بت�أخر الطالب عن املدر�سة والت�أكد من �سبب
الت�أخر بعذر  /بدون عذر.
�إدخال الطالب املت�أخرين �إىل ف�صولهم .
�إحالة الطالب الذي يتكرر ت�أخره بدون عذر يف الف�صل الدرا�سي �أكرث من خم�س
مرات �إىل املر�شد الطالبي وفق ًا لنموذج (و.ط.ع.ن )02-03-
ر�صد حاالت ت�أخر الطالب يف النظام احلا�سوبي املعتمد يف الوزارة .
غياب الطالب:
ح�صر الطالب الغائبني عن املدر�سة قبل نهاية احل�صة الأوىل يف �سجل الغياب وفق
منوذج (و.ط.ع.ن .)03-03-
االت�صال بويل �أمر الطالب الغائب بعد نهاية احل�صة الأوىل و�إ�شعاره بغيابه عن
املدر�سة والت�أكد من �سبب الغياب.
مراجعة �أعذار غياب الطالب ,واعتماد ما يعترب غياب ًا بعذر.
�إحالة الطالب الذي يتكرر غيابه بدون عذر يف الف�صل الدرا�سي �أكرث من خم�س
مرات �إىل املر�شد الطالبي وفق منوذج الإحالة (و.ط.ع.ن .)02-03-
ر�صد حاالت غياب الطالب يف النظام احلا�سوبي املعتمد يف الوزارة .
تطبيق قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة على الطالب الغائبني با�ستخدام النظام
احلا�سوبي املعتمد يف الوزارة .
ا�ستئذان الطالب:
يقوم ويل �أمر الطالب باال�ستئذان للطالب من خالل ح�ضوره �شخ�صي ًا �إىل املدر�سة �أو
االت�صال ياملدر�سة.
ا�ستقبال ويل �أمر الطالب يف حال ح�ضوره والت�أكد من البطاقة ال�شخ�صية له.
تعبئة البيانات يف �سجل ا�ستئذان الطالب وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن .)04-03-
التوقيع على �سجل اال�ستئذان من املدر�سة.
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الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
وكيل �ش�ؤون
الطالب  +امل�ساعد
الإداري
الطالب

�إعداد الوثائق الالزمة للطالب يف حال طلبها مثل (التعريف ،حتويل للوحدة
5/3/5
ال�صحية ،)...وتزويده بها.
 6/3/5الت�أكد من مغادرة الطالب للمدر�سة مع ويل �أمره.
يف حال عودة الطالب �إىل املدر�سة يف نف�س اليوم يقوم بالتوقيع على �سجل
7/3/5
اال�ستئذان.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6

ا�سم النموذج

�سجل ت�أخر الطالب
منوذج حتويل طالب متكرر
الغياب والت�أخر للمر�شد
الطالبي.
�سجل غياب الطالب
�سجل ا�ستئذان الطالب

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

و.ط.ع.ن 01-03-

وكيل �ش�ؤون الطالب

عام درا�سي

و.ط.ع.ن 02-03-

وكيل �ش�ؤون الطالب

عام درا�سي

و.ط.ع.ن 03-03-
و.ط.ع.ن 04-03-

وكيل �ش�ؤون الطالب
وكيل �ش�ؤون الطالب

عام درا�سي
عام درا�سي

* ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات .
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مدة احلفظ

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

الرقم9 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

		
اسم العملية  :الصيانة والنظافة

تو�ضيح الإجراءات املتبعة لأعمال ال�صيانة والنظافة يف املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء لتنفيذ �أعمال ال�صيانة والنظافة يف املدر�سة.
 1/3تعميم ال�صناديق املدر�سية.
 2/3الدليل الإجرائي للميزانية الت�شغيلية للمدر�سة.
� 3/3صالحيات مديري ومديرات املدار�س.
 1/4ال�صيانة الوقائية � :أعمال ال�صيانة التي يجب �أن تتم ب�صفة دورية ملرافق و�أجهزة املبنى ،
للحد من وقوع �أي �أعطال مفاجئة.
 2/4ال�صيانة الإ�صالحية  :ال�صيانة التي تتم لبع�ض الأجهزة واملرافق التي �أ�صبحت غري م�ؤهلة
لأداء مهمتها مع انخفا�ض �إنتاجيتها ب�شكل ملحوظ عن امل�ستويات املحددة لها.
 3/4النظافة � :أعمال النظافة التي يجب �أن تتم ملرافق و�أجهزة املبنى ب�صفة دورية وم�ستمرة.
الإجـــراء

1/5
1/1/5
1/1/1/5
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

الرمز( :و.م.ع)03- .

3/1/1/5
3/1/1/5
4/1/1/5

ال�صيانة:
�أعمال الفح�ص واال�ستق�صاء:
يجب �إعداد تقرير عن الأعمال املطلوبة �صيانتها وقائي ًا قبل نهاية العام الدرا�سي
ورفعه لإدارة التعليم لعمل ال�صيانة املطلوبة يف فرتة الإجازة ال�صيفية.
تفقد املباين وجتهيزاتها والت�أكد من تفعيلها ب�شكل م�ستمر خالل العام الدرا�سي.
حتديد الأعطال وال�صيانة الالزمة للمدر�سة ومرافقها وجتهيزاتها.
�إعداد تقرير عن الأعطال وامل�شكالت التي تواجه املبنى املدر�سي ورفعه �إىل قائد
املدر�سة.
خماطبة �إدارة التعليم وفق منوذج (و.م.ع.ن .)01-03-

قائد املدر�سة

5/1/1/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

 6/1/1/5متابعة املخاطبات التي مت رفعها �إىل �إدارة التعليم .

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة
امل�ساعد الإداري

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
امل�ساعد الإداري

2/1/5
1/2/1/5
2/2/1/5
3/2/1/5
4/2/1/5
2/5
1/2/5
1/1/2/5
2/1/2/5
3/1/2/5

ال�صيانة الإ�صالحية:
الإ�شراف على اجلهات التي تقوم ب�أعمال ال�صيانة.
الت�أكد من �إمتام عمليات ال�صيانة بال�شكل املطلوب  ،و�إ�شعار قائد املدر�سة بذلك.
اعتماد �شهادة �إمتام عمليات ال�صيانة  ،وتزويد امل�ساعد الإداري ب�صورة منها .
حفظ �صورة من �شهادة �إمتام عمليات ال�صيانة يف امللف اخلا�ص بها.
النظافة:
ت�أمني م�ستلزمات النظافة:
االطالع على امليزانية الت�شغيلية لبند النظافة واللوائح والتعاميم املنظمة لذلك .
حتديد م�ستلزمات النظافة يف املدر�سة.
�إح�ضار عرو�ض �أ�سعار من م�ؤ�س�سات معتمدة ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية.

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

 4/1/2/5عر�ض م�ستلزمات النظافة مع عرو�ض الأ�سعار على جلنة ال�صندوق املدر�سي.

جلنة ال�صندوق
املدر�سي

 5/1/2/5اعتماد و�إجازة ال�صرف.
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

امل�ساعد الإداري

� 6/1/2/5شراء متطلبات النظافة .

�أمني جلنة
ال�صندوق املدر�سي

 7/1/2/5حفظ �أوامر ال�صرف والفواتري يف امللفات اخلا�صة بها .
2/2/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

ت�أمني عمال النظافة:

 1/2/2/5االطالع على امليزانية الت�شغيلية بند النظافة واللوائح والتعاميم املنظمة لذلك .
2/2/2/5
3/2/2/5
4/2/2/5
5/2/2/5
6/2/2/5
7/2/2/5
8/2/2/5

امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
جلنة ال�صندوق
املدر�سي
�أمني جلنة
ال�صندوق املدر�سي

حتديد العدد الكايف وال�شروط الواجب توفرها يف �أعمال النظافة.
�إح�ضار عرو�ض �أ�سعار من �شركات معتمدة ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية .
مراجعة عرو�ض الأ�سعار ورفعها �إىل قائد املدر�سة.
درا�سة العرو�ض واعتماد ال�شركة الأف�ضل.
الت�أكد من جميع وثائق عمال النظافة ومن نظامية �إقامتهم و�شهاداتهم ال�صحية.
التعاقد مع ال�شركة وفق ال�شروط الواجب توفرها يف عمال النظافة.
الت�أكد من التزام ال�شركة بال�شروط والرفع بذلك لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية.

 9/2/2/5طلب �صرف امل�ستحقات من جلنة ال�صندوق املدر�سي.
الت�أكد من املبالغ املر�صودة وفق ًا لأوعية وبند النظافة  ،و�صرف امل�ستحقات
10/2/2/5
وت�سليمها للجهة املعنية.
 11/2/2/5حفظ املخال�صات ال�شهرية يف امللفات اخلا�صة بها.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6

/ 36

ا�سم النموذج

خطاب طلب �صيانة

رمز النموذج  /ال�سجل

و.م.ع.ن 01-03-

مكان احلفظ

امل�ساعد الإداري

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

مدة احلفظ

عام درا�سي

		
اسم العملية :النقل المدرسي

الرقم 10:

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف اال�شرتاك بالنقل املدر�سي.
من ت�شملهم خدمة النقل املدر�سي من الطالب.
 1/3دليل النقل املدر�سي.
 1/4النقل املدر�سي  :خدمة تي�سري و�صول الطالب والطالبات من و�إىل مدار�سهم بو�سيلة
نقل �آمنة.
 2/4اجلهة املخت�صة  :امل�ؤ�س�سة التي تكون م�س�ؤولة عن عملية نقل الطالب من و�إىل
املدر�سة.

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/5
1/1/5
2/1/5
3/1/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

4/1/5
2/5
3/5
4/5

قائد املدر�سة
مدير اجلهة
املخت�صة بالنقل

5/5
6/5
7/5
8/5

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

9/5

قائد املدر�سة

الرمز( :و.م.ع)04- .

مراعاة املعايري وال�شروط املنظمة للنقل املدر�سي التي تتمثل فيما ي�أتي :
ال يقل عدد الطالب املنقولني عن خم�سة طالب ويتم نقلهم لأقرب مدر�سة من �سكنهم.
ال تقل م�سافة النقل عن ( )2كم يف الطرق اجلبلية الوعرة و()5كم يف الطرق املعبدة.
ال تزيد م�سافة النقل على ( )15كم يف الطرق اجلبلية الوعرة و( )25كم يف الطرق
ال�سهلة واملعبدة.
تطبيق معيار البعد والقرب عن �أقرب مدر�سة ( ينقل الأبعد ثم الأقرب ) ثم معيار
املرحلة الدرا�سية (االبتدائية ثم املتو�سطة ثم الثانوية) ثم معيار وعورة الطريق ثم
معيار �أعداد الطالب املنقولني.
ح�صر الطالب الراغبني يف النقل وفق ًا للمعايري وال�شروط .
�إعداد خطابات موافقة ويل الأمر والر�سم الكروكي للموقع منوذج (و.م.ع.ن .)01-04-
�إعداد خطاب للح�صول على املوافقة على النقل املدر�سي وفق ًا لل�شروط ورفعه �إىل
قائد املدر�سة.
مراجعة اخلطاب والت�أكد من ال�شروط وفق ًا للمعايري .
رفع اخلطاب مع الوثائق لإدارة التعليم للح�صول على موافقة النقل املدر�سي.
�إذا وافقت �إدارة التعليم يتم توقيع العقد مع اجلهة املخت�صة بالنقل املدر�سي.
�إر�سال ن�سخة من العقد لإدارة التعليم وت�سليم ن�سخة �أخرى للجهة املخت�صة بالنقل.
يتم الإ�شراف واملتابعة على عملية نقل الطالب من و�إىل املدر�سة.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

ا�ستمارة موافقة ويل �أمر
الطالب لال�شرتاك يف النقل و.م.ع.ن 01-04-
املدر�سي

مكان احلفظ

مدة احلفظ

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

عام درا�سي
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اسم العملية :األمن والسالمة المدرسية

الرقم11 :

ا -الهدف
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة
 -4التعريفات
 -5العملية

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف حتقيق الأمن وال�سالمة داخل املدر�سة عن طريق تعبئة ا�ستمارة تفقد وتقومي
ال�سالمة باملدر�سة  ،وكذلك متابعة تعبئة وحتديث البيانات املتعلقة بال�سالمة يف �سجل الأمن وال�سالمة املدر�سية .
يطبق هذا الإجراء على من�سوبي املدر�سة من موظفني وطالب يف تقومي ال�سالمة وحتديث البيانات املتعلقة بها.
الدليل التنظيمي للأمن وال�سالمة املدر�سية يف مدار�س التعليم العام.
ال�سالمة املدر�سية  :جمموعة �إجراءات وقواعد ومتطلبات تعمل على توفري بيئة �آمنة جلميع من�سوبي
املدر�سة وتقليل م�صادر اخلطر و�أ�سباب وقوع الإ�صابة �أو احلوادث قدر الإمكان
امل�ستفيد  :جميع الطالب والعاملني يف املدر�سة
الإجراء
1/5

املخت�ص

الرمز( :و.م.ع)05- .

1/1/5

جلنة االمن
وال�سالمة
قائد املدر�سة

2/1/5
3/1/5

من�سق الأمن
وال�سالمة

4/1/5

فريق العمل

5/1/5
6/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5

من�سق الأمن وال�سالمة
جلنة االمن
وال�سالمة

3/2/5
4/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5

من�سق الأمن
وال�سالمة

3/3/5
4/3/5
5/3/5
6/3/5

تعبئة ا�ستمارة تقومي ال�سالمة باملدر�سة:
و�ضع خطة تطبيق اال�ستمارة وحتديد مواعيد التقومي وامل�س�ؤولني عنه مبا ال يقل عن
مرة واحدة ف�صلي ًا
ت�شكيل فريق عمل لتطبيق اال�ستمارة برئا�سة �أمني ومن�سق جلنة الأمن وال�سالمة يف املدر�سة.
�إ�صدار قرار ت�شكيل فريق تطبيق اال�ستمارة
التح�ضري لعمل الفريق قبل موعد التطبيق ب�أ�سبوع من حيث جتهيز املواد الالزمة
وتذكري الأع�ضاء وحتديد الوقت
تطبيق اال�ستمارة يف اليوم املحدد وفق برنامج نور احلا�سوبي
عر�ض نتائج التطبيق على جلنة ال�سالمة املدر�سية ً
مرفقا بها اخلطة املقرتحة ملعاجلة امللحوظات
معاجلة امللحوظات على تقومي ال�سالمة باملدر�سة:
اجتماع اللجنة لالطالع على تقرير نتائج التطبيق
مناق�شة امللحوظات والعمل على تفاديها
�إعداد خطاب �إىل �إدارة التعليم يف حالة وجود ملحوظات رئي�سية حتتاج �إىل
خماطبة الإدارة واعتماده من قائد املدر�سة.
يتابع تنفيذ خطة املعاجلة وترفع تقارير �أ�سبوعية �إىل اجلهات املعنية
تعبئة �سجل الأمن وال�سالمة باملدر�سة:
تعبئة البيانات الأ�سا�سية عن املدر�سة وفق وفق برنامج نور احلا�سوبي
تختم جميع �صفحات ال�سجل قبل العمل به
�إبالغ الدفاع املدين عن �أية �إ�ضافة �أو تعديل للمدر�سة �أو تغيري للمعلومات التي
يت�ضمنها ال�سجل
عند الك�شف على �أجهزة ومعدات ال�سالمة تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بنك الك�شف الذاتي
عند قيام �شركات �صيانة �أجهزة ومعدات ال�سالمة برتكيب �أو �صيانة �أي من �أجهزة ومعدات
ال�سالمة اخلا�صة باملدر�سة تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بند ال�صيانة
عند عقد �أيه دورة تدريبية للعاملني يف املدر�سة من الهيئة الإدارية والتعليمية �أو من
جهات �أخرى تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بند التدريب

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل
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مدة احلفظ

الرقم12 :

		
اسم العملية :اإلرشاد الطالبي

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل

-3الوثائق ذات العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الرمز( :و.ط.ع)04- .

تو�ضح هذه الإجراءات عملية �إعداد وتنفيذ الربامج والأن�شطة الرئي�سة للتوجيه والإر�شاد
الطالبي يف املدر�سة والتي ت�سهم يف حتقيق رعاية ومعاجلة جميع الق�ضايا الطالبية فيها.
 1/2جميع الن�شاطات املتعلقة بالربامج والأن�شطة الرئي�سة للتوجيه والإر�شاد.
 2/2طالب املدر�سة.
 1/3دليل املر�شد الطالبي ملدار�س الرتبية والتعليم
 2/3امليثاق الأخالقي للتوجيه والإر�شاد
 3/3قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام
 4/3الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة
 5/3دليل الرتبويني لرعاية ال�سلوك
 6/3دليل الربامج االر�شادية
 1/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو وليه �شرعاً.
 2/4التوجيه والإر�شاد :عملية خمططة منظمة وم�ستمرة تهدف �إىل م�ساعدة الطالب كي
يفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي �إمكانيـاته  ،ويحل م�شـاكله لي�صل �إىل حتقيق توافقه النف�سي
واالجتماعي والرتبوي واملهني وحتقيق �أهدافه يف �إطار تعاليم الدين الإ�سالمي .

الإجـــراء

1/5

الإر�شاد الطالبي:
�إعداد وحتديد برامج و�أن�شطة الإر�شاد الطالبي قبل بداية العام الدرا�سي وفق
التعاميم ال�صادرة بهذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع جلنة التميز واجلودة.

املر�شد الطالبي

1/1/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/5

مراجعة الربامج ورفعها لقائد املدر�سة .

قائد املدر�سة

3/5

مراجعة الربامج واعتمادهابالتن�سيق مع جلنة التميز واجلودة
جتهيز امللفات وال�سجـالت اخلا�صة بالإر�ش ــاد من ملف التعاميم و�سجل زيارة �أوليا
االمور والعمل على برنامج الإر�شاد احلا�سوبي .
توزيع ن�شرة خا�صة عن خ�صائ�ص النمو ح�سب الـمـرح ـلـة الـدرا�سـي ــة واملعدة من
الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد.
توزيع ا�ستمارة �أولية على جميع الطالب حل�صر احلاالت ال�صحية واالجتماعية
والنف�سية بعد بدء العام الدرا�سي وتفريغها يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد وح�صرها
وتوثيقها .
�إعداد ك�شف باحلاالت املر�ضية التي يعاين منها الطالب وتقدميها لوكيل �ش�ؤون
الطالب وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن.)01-04-
التعميم على جميع العاملني يف املدر�سة بالطالب ذوي احلاالت املر�ضية و�ضرورة
مراعاة كل منهم و�أخذ توقيعاتهم بالعلم وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن.)02-04-
جماالت الإر�شاد الطالبي:
رعاية الطالب املعيدين*:

4/5
5/5
املر�شد الطالبي

6/5
7/5
وكيل �ش�ؤون
الطالب

8/5
9/5
1/9/5
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الإجـــراء

1/1/9/5
املر�شد الطالبي

2/1/9/5
3/1/9/5
4/1/9/5
5/1/9/5

املر�شد الطالبي

6/1/9/5
املعلمون

7/1/9/5
8/1/9/5
9/1/9/5

املر�شد الطالبي

10/1/9/5
11/1/9/5
12/1/9/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

13/1/9/5

قائد املدر�سة

14/1/9/5
15/1/9/5
16/1/9/5
17/1/9/5
18/1/9/5
19/1/9/5
2/9/5
1/2/9/5
2/2/9/5

املر�شد الطالبي

املر�شد الطالبي

/ 40

حـ�صـر الطـالب الـمـعـيـدين يف بـداية العام الدرا�سي من واقع نتـائج التقومي-
االختبارات-يف العام الـما�ضي والتع ّرف �أي�ض ًا على متكرري الر�سوب وكذلك املواد
التي يتكرر الر�سوب فيها.
فـتـح �صفـح ـ ــة مـ�س ـتـق ـلـة لكل مـعـيــد يف الربنــامج احلــا�سـوبي الـمـعـتـمـد ومـتــابعــة
ح ــالـتـه.
ج ـمـع معـلـومــات عـن الطـالب الـمعيد لالطالع على ظـروفه االجـتـمـاعـيـة وال�صـحـيـة
والنف�سيــة مـن خــالل مـقــابلتـه وويل �أمره ومدر�سي الطالب يف العام املا�ضي مع
املحافظة على �سرية املعلومات .
عقد جل�سات �إر�شادية للطالب املعيدين يف بداية العام الدرا�سي .
االجـتـمـاع بـ�أوليـاء �أمـور الطالب املعيدين وتذكريهم ب�أهمية رعاية �أبنائهم وحثهم
على متابعتهم من بداية العام.
حث املعلمني على متابعة الطالب املعيدين درا�سي ًا من خالل االجتماع معهم والرتكيز
عليهم داخل الف�صل .
تزويد املر�شد الطالبي مبا يطر�أ وي�ستجد على الطالب املعيدين داخل الف�صول.
�إعداد اخلطة العالجية التي تتنا�سب مع م�ستوى الطالب املعيد بالتعاون مع الهيئة
التعليمية.
متـابـعـة �أداء الطالب الـمعيدين من خالل �سجــل الواجـبـات وكرا�س الواجبات
والن�شاط والرجوع �إىل معلميه و�أي �أمور ذات عالقـة .
حـث الطالب الـمعيـدين و�أوليــاء �أمــورهـم على االلتحــاق مبراكز اخلـدمـات التـربـويـة
�أو �أي برنــامج تربـوي يعالج �أو�ضـاعـهـم الدرا�سية
ح�صر الطالب الذين حت�سن م�ستوى �أدائهم .
تقدمي التو�صيات لوكيل �ش�ؤون الطالب لتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم من
واقع �سجالت الواجبات والدفاتر والتقارير املقدمة من املعلمني للطالب املعيدين.
الرفع لقائد املدر�سة بتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم.
تكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم والإ�شادة بهم يف الإذاعة واالحتفاالت وغريها.
درا�سة حالة كل طالب مل يتح�سن م�ستواه وتوثيقها يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد.
تنفيذ �أ�ساليب �إر�شادية للطالب الذين مل يتح�سن م�ستواهم الدرا�سي .
حتويل الطالب املحتاجني �إىل مركز اخلدمات الرتبوية بعد موافقة ويل �أمره.
ا�ستمرار املتابعة جلميع حاالت الطالب املعيدين خالل العام الدرا�سي ب�شكل عام.
توثيق ما �سبق يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد وكذلك يف �سجل الإر�شاد.
رعاية الطالب الـمتـ�أخـرين درا�سي ًا*:
ح�صر الطالب املت�أخرين درا�سي ًا من واقع نتائج تقومي -اختبارات  -الطالب يف العام ال�سابق.
تـدوين �أ�سـمـاء الطالب يف �سـجـل الطالب الـمت�أخرين درا�سيا ً.
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

3/2/9/5
4/2/9/5
املر�شد الطالبي

5/2/9/5
6/2/9/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب واملر�شد
الطالبي

7/2/9/5

املر�شد الطالبي

8/2/9/5
9/2/9/5

املر�شد الطالبي

10/2/9/5
11/2/9/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

12/2/9/5

قائد املدر�سة

13/2/9/5
14/2/9/5
15/2/9/5
16/2/9/5

املر�شد الطالبي

17/2/9/5
3/9/5
1/3/9/5
2/3/9/5
3/3/9/5
4/3/9/5
5/3/9/5

عال).
ت�صنيف الطالب ح�سـب مـ�سـتـوى الـتـ�أخـر (منخف�ض،متو�سطٍ ،
عـقـد جل�سـات �إر�شـاديـة مكثـفـة مـع الطالب للتعرف على �أ�سباب الت�أخر الدرا�سي
وتدوينها.
االجتـمـاع مع معلمي الـمـواد التي يكرث فيها الت�أخر للتعرف على �أ�سباب الت�أخر
واحللول املقرتحة من وجهة نظرهم.
�إعداد خطة عالج منا�سبة ملعاجلة �أو�ضاع الطالب املت�أخرين درا�سي ًا بالتعاون مع
الهيئة التعليمية يف املدر�سة و�أولياء �أمورهم.
عقـد اللقاءات مع �أولياء الأمور لال�ستفـادة منهم وتو�ضيح الطرق الرتبوية لزيادة
التح�صيل الدرا�سي لدى �أبنائهم .
متابعة �أداء الطالب من خالل ( �أعمالهم الكتابية  ،مذكرة الواجبات ،مواقع جلو�سهم
�...إلخ) بالتن�سيق مع املعلمني.
عقد لقاءات مع الطالب وتوجيههم لاللـتـحــاق بـمـراكز اخلدمات الرتبوية �أو �أي
برنامج تربوي يعالج �أو�ضاعهم.
ح�صر الطالب الذين حت�سن م�ستوى �أدائهم .
تقدمي التو�صيات لوكيل �ش�ؤون الطالب لتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم من
واقع �سجالت الواجبات و�أعمالهم الكتابية والتقارير املقدمة من املعلمني للطالب
املعيدين.
الرفع لقائد املدر�سة بتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم.
تكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم والإ�شادة بهم.
درا�سة حالة كل طالب مل يتح�سـن وفـق الربنامج احلا�سوبي املعتمد.
تنفيذ التو�صيات التي مت التو�صل �إليها يف درا�سة حاالت الطالب املت�أخرين درا�سي ًا
ومن مل يتح�سن م�ستواهم الدرا�سي .
ا�ستمـرار متـابـعـة جمـيـع حاالت الطالب املت�أخرين درا�سي ًا خالل العام الدرا�سي
ب�شكل عام.
توثيق ما �سبق من �إجراءات يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد و يف �سجل الإر�شاد.
متابعة حاالت الغياب والت�أخر ال�صباحي*:
يتم ح�صر الطالب الذين يتكرر غيابهم �أو ت�أخرهم عن احل�ضور ال�صباحي.
تدوين �أ�سماء الطالب يف �سجل الطالب الذين يتكرر غيابهم وت�أخرهم.
تنفيذ جل�سات �إر�شادية للطالب متكرري الغياب والت�أخر للتعرف على الأ�سباب
وتدوينها.
عقد اللقاءات مع �أولياء �أمور الطالب للتغلب على �أ�سباب الت�أخر �أو الغياب واحلد منها.
�إعداد خطة عالج منا�سبة بالتعاون مع وكيل �ش�ؤون الطالب يعر�ض فيها مقرتحات
للحد من ظاهرة الت�أخر والغياب لعر�ضها على قائد املدر�سة.
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الإجـــراء

6/3/9/5
املر�شد الطالبي

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/3/9/5
8/3/9/5
9/3/9/5
4/9/5
1/4/9/5

املر�شد الطالبي

قائد املدر�سة

املر�شد الطالبي

املر�شد الطالبي

2/4/9/5
3/4/9/5
4/4/9/5
5/4/9/5
6/4/9/5
7/4/9/5
8/4/9/5
5/9/5
1/5/9/5
2/5/9/5
3/5/9/5
4/5/9/5
5/5/9/5
6/5/9/5
7/5/9/5
8/5/9/5

عمل درا�سة حالة لكل طالب متكرر الغياب �أو الت�أخر مل يتح�سن وفق النموذج ال�صادر
من �إدارة التعليم لكل طالب متكرر الت�أخر والغياب �أو الربنامج احلا�سوبي املعتمد.
تنفيذ التو�صيات الواردة يف درا�سة حاالت الغياب والت�أخر ال�صباحي.
حتويل الطالب لوكيل �ش�ؤون الطالب وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن.)03-04-
تطبيق قواعد ال�سلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�سم من درجات املواظبة.
رعاية الطالب املتفوقني:
ح�صر الطالب املتفوقني يف بداية كل ف�صل درا�سي من واقع الربنامج احلا�سوبي
املعتمد.
تدوين �أ�سماء الطالب يف لوحة ال�شرف ويف �سجل الطالب املتفوقني.
الإعداد والتنظيم لتكرمي الطالب املتفوقني بالتن�سيق مع رائد الن�شاط.
تكرمي الطالب املتفوقني من �إدارة املدر�سة.
�إعداد خطاب �شكر لويل �أمر الطالب املتفوق.
تزويد املعلمني ب�أ�سماء الطالب املتفوقني للعناية بهم ورعايتهم.
الإ�شادة بهم ب�شكل متكرر يف الإذاعة املدر�سية و�أمام زمالئهم ويف منا�سبات املدر�سة
وتقدمي اخلدمات امل�ساندة والداعمة ال�ستمرار تفوقهم.
توثيق كل ما �سبق يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد .
املواقف ال�سلوكية اليومية:
تدوين املواقف ال�سلوكية اليومية يف الربنامج اخلا�ص بذلك.
درا�سة املواقف ال�سلوكية اليومية والوقوف على �أ�سبابها وحتليلها.
تقدمي ومعاجلة املواقف ال�سلوكية اليومية وفق ًا لكل حالة وموقف.
ا�ستخدام الأ�ساليب الإر�شادية للتعامل مع املواقف ال�سلوكية اليومية .
تقدمي اخلدمات الإر�شادية للطالب
فتح درا�سة حالة للطالب وفق الربنامج احلا�سوبي املعتمد ملن يحتاج .
تنفيذ التو�صيات الواردة يف درا�سة حالة الطالب الذي تتكرر منه املواقف ال�سلوكية
اليومية.
حتويل الطالب لوكيل �ش�ؤون الطالب يف املرحلتني املتو�سط والثانوي وفق ًا للنموذج
(و.ط.ع.ن.)03-04-
تطبيق قواعد ال�سلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�سم من درجات ال�سلوك.

وكيل �ش�ؤون
الطالب

9/5/9/5

املر�شد الطالبي

 6/9 / 5جماالت الإر�شاد الطالبي الأخرى:
توعية الطالب خالل العام الدرا�سي وتثقيفهم من خالل لقاءات ون�شرات ومطويات
1/6/9/5
خمتلفة على �أن ت�شمل التايل:
 1/1/6/9/5التوجيه والإر�شاد الديني والأخالقي.
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الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص

2/1/6/9/5
3/1/6/9/5
4/1/6/9/5
5/1/6/9/5
6/1/6/9/5
املر�شد الطالبي

2/6/9/5
3/6/9/5
4/6/9/5
5/6/9/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/6/9/5

قائد املدر�سة

7/6/9/5

التوجيه والإر�شاد الرتبوي.
التوجيه والإر�شاد االجتماعي.
التوجيه والإر�شاد النف�سي.
التوجيه والإر�شاد الوقائي.
التوجيه والإر�شاد التعليم ي واملهني.
تتعامل مدار�س نظام املقررات مع احلاالت التالية ( الطالب املتعرثين  ،الطالب
امل�ؤجلني  ،الطالب امل�ؤحلني من م�سار �إىل �آخر  ،الطالب املحرومني  ،الطالب
احلا�صلني على الإنذار االكادميي . *) .....
توثيق الربامج املنفذة من قبل الإر�شاد الطالبي يف املدر�سة وفق ًا للنموذج
(و.ط.ع.ن.)04-04-
التعامل مع التعاميم الواردة من اجلهات املختلفة ح�سب حمتوى التعميم.
�إعداد تقرير ف�صلي عن �سري العمل وتقدميه لوكيل �ش�ؤون الطالب وفق ًا للنموذج
(و.ط.ع.ن.)05-04-
متابعة �أعمال الإر�شاد الطالبي ورفع التقارير ال�شهرية والتقرير اخلتامي لقائد
املدر�سة بعد مراجعتها.
رفع التقرير النهائي لأعمال الإر�شاد الطالبي لإدارة التعليم .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6

ا�سم النموذج

ك�شف باحلاالت املر�ضية
للطالب يف املدر�سة
ابالغ عن حالة طالب
منوذج حتويل طالب �إىل
وكيل �ش�ؤون الطالب
واملر�شد الطالبي
الربامج الإر�شادية املقدمة
للطالب
التقرير الف�صلي للإر�شاد
الطالبي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.ط.ع.ن01-04-

املر�شد الطالبي

عام درا�سي

و.ط.ع.ن02-04-

املر�شد الطالبي

عام درا�سي

و.ط.ع.ن03-04-

املر�شد الطالبي

عام درا�سي

و.ط.ع.ن04-04-

املر�شد الطالبي

عام درا�سي

و.ط.ع.ن05-04-

املر�شد الطالبي

عام درا�سي

* ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات
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الرقم13 :

		
اسم العملية  :النشاط الطالبي

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة

-4التعريفـات

-5العملية

حتديد جميع الإجراءات املتعلقة بالن�شاط الطالبي وذلك لتفعيل وتنفيذ الأن�شطة الطالبية
وفق ًا الحتياجات الطالب وميولهم ورغباتهم من خالل �أن�شطة حمددة وفاعلة تتوافق مع
�سيا�سة التعليم يف اململكة.
 1/2الربامج والأن�شطة املتعلقة بالن�شاط الطالبي.
 2/2طالب املدر�سة.
 1/3دليل الن�شاط الطالبي.
 1/4الن�شاط الطالبي  :جمموعة من اخلربات والربامج والفعاليات التي ميار�سها جميع
الطالب ح�سب مراحلهم العمرية وفق ًا الحتياجـاتهم وميولهم ورغبـاتهم بخطة حمددة
وفـاعـلة تـحـت �إ�شـراف املدر�سة وبتوجيه من معـلمـيـهــم لتحقيق الأهداف الرتبوية التعليمية.
 2/4املعلم  :الذي يتوىل م�س�ؤولية �إدارة الن�شاط املوكل �إليه بداية كل عام درا�سي.

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

رائد الن�شاط
الطالبي +
وكيل �ش�ؤون
الطالب

1/5

رائد الن�شاط
الطالبي

2/5
1/2/5
1/1/2/5
2/1/2/5
3/1/2/5
4/1/2/5
5/1/2/5
6/1/2/5
7/1/2/5
3/5
4/5
5/5

قائد املدر�سة

6/5

رائد الن�شاط
الطالبي

7/5

املعلم

8/5
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الرمز( :و.ط.ع)05- .

�إعداد الربامج ح�سب املرحلة الدرا�سية وفق التعاميم ال�صادرة بهذا ال�ش�أن مو�ضح ًا
فيها الربامج و�أوقاتها وامليزانية التقديرية لكل ن�شاط وذلك قبل بداية العام الدرا�سي.
امل�شاركة يف اختيار املعلمني امل�شرفني على جماالت الن�شاط مع مراعاة التخ�ص�ص
املطلوب لكل ن�شاط واخلربات واملهارات ون�صاب املعلم.
الإ�شراف على جميع الأن�شطة الطالبية والتي ت�شمل املجاالت التالية :
الن�شاط العلمي .
الن�شاط االجتماعي .
الن�شاط الثقايف .
الن�شاط الك�شفي .
الن�شاط الريا�ضي .
الربامج العامة والتدريب .
الن�شاط الفني واملهني .
تدوين جماالت الن�شاط بعد اختيار وحتديد امل�شرفني عليها بعد �أخذ ر�أي قائد
املدر�سة.
ت�صميم وتوزيع ا�ستمارة على الطالب للم�شاركة يف الأن�شطة ح�سب ميولهم واجتاهاتهم
ورغباتهم.
ت�سمية ( عرفاء الف�صول ،ر�ؤ�ساء املجاالت والأن�شطة  ...وغريهم ).
مراجعة ت�شكيل جماالت الأن�شطة الطالبية وامل�شرفني عليها من املعلمني يف املدر�سة
واعتمادها.
�إعداد خطط املجاالت بالتن�سيق مع املعلمني امل�شرفني عليها.
توثيق ح�ضور الطالب وتنفيذ الربامج جلميع املجاالت وتزويد رائد الن�شاط بن�سخة
وفق النموذج (و.ط.ع.ن .)01-05-
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الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

9/5
رائد الن�شاط
الطالبي
وكيل �ش�ؤون
الطالب

10/5
11/5
12/5

قائد املدر�سة

13/5
14/5
1/14/5

رائد الن�شاط
الطالبي

1/1/14/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

2/1/14/5

رائد الن�شاط
الطالبي

3/1/14/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

4/1/14/5

قائد املدر�سة

5/1/14/5
2/14/5
3/2/14/5
4/2/14/5

قائد املدر�سة
جمل�س املدر�سة

5/2/14/5
رائد الن�شاط
الطالبي

6/2/14/5
7/2/14/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

8/2/14/5

املعلم

9/2/14/5
3/14/5

رائد الن�شاط
الطالبي

4/14/5
5/14/5

ح�صر ا�سماء الطالب املتميزين يف برامج الن�شاط واحتياج الربنامج وتزيد رائد
الن�شاط بن�سخة منها .
متابعة تنفيذ خطط جماالت وجماعات الن�شاط من املعلمني امل�شرفني عليها وتقومي
خططهم.
تزويد وكيل �ش�ؤون الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�سي بن�سخة مما مت �إجنازه.
تقييم ما مت �إجنازه خالل الف�صل الدرا�سي والرفع به �إىل قائد املدر�سة.
االطالع على ما مت �إجنازه وتكرمي املتميزين يف الأن�شطة وامل�شرفني عليها .
الربامج والأن�شطة العامة:
الإذاعة املدر�سية :
التعاون مع وكيل �ش�ؤون الطالب ب�إعداد خطة للربنامج الإذاعي وحتديد امل�س�ؤولني عن
الربنامج وتزويدهم بن�سخة منه.
تقومي الربنامج الإذاعي من وكيل املدر�سة ل�ش�ؤون الطالب ورائد الن�شاط ومعلمني وفق
ا�ستمارة التقومي اخلا�صة بذلك.
االحتفاظ با�ستمارة التقومي لدى الن�شاط الطالبي يف ملف الإذاعة املدر�سية.
حتديد املعلمني والطالب والف�صول املميزة يف الربنامج الإذاعي وفق ًا ال�ستمارات
التقييم من �أجل تكرميهم.
تكرمي املعلمني والطالب والف�صول املميزة بالربنامج الإذاعي نهاية كل ف�صل درا�سي.
الرحالت والزيارات :
مراجعة اخلطة بهدف اعتمادها .
�إعتماد الرحلة �أو الزيارة املدر�سية .
�إعداد خطة الزيارة �أو الرحلة واخلطابات للجهات املرادة زيارتها ر�سمي ًا بعد التن�سيق
معها.
�أخذ موافقة ويل الأمر على ا�شرتاك الطالب يف ن�شاط مدر�سي وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن .)02-05-
ح�صر الطالب امل�شاركني يف الزيارة �أو الرحلة من املتميزين يف الأن�شطة الغري �صفية
اختيار املعلم امل�شرف على الزيارة وتزويده بتعليمات الرحلة و�أ�سماء الطالب
امل�شاركني بها و�أخذ توقيعه بالعلم.
�إعداد تقرير يف نهاية الزيارة �أو الرحلة وتقدمي ن�سخة لرائد الن�شاط .
الت�أكد من توثيق جميع الرحالت والزيارات بالتقارير وال�صور ،وحفظها وتقدمي ن�سخة
لوكيل �ش�ؤون الطالب.
ح�صر الطالب غري املتفاعلني مع الن�شاط داخل املدر�سة والتن�سيق مع املر�شد الطالبي
ملعاجلة حاالت عدم التفاعل .
ح�صر الطالب املتفوقني يف بع�ض جماالت الن�شاط وتقدميهم لرعاية الطالب
املوهوبني يف املدر�سة .
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الـمــخـتـــــ�ص
رائد الن�شاط
الطالبي
قائد املدر�سة

الإجـــراء

6/14/5
7/14/5
8/14/5

التعاون مع املعلمني ب�إعداد املطويات والن�شرات امل�ستمرة والدورية التي ُتعزز القيم
واالجتاهات التي تخدم املرحلة الدرا�سية وفق ًا لل�ضوابط املنظمة لذلك .
التعامل مع �أ�سابيع املنا�سبات ( �أ�سبوع ال�شجرة � ،أ�سبوع املرور � ... ،إلخ ) وفق التعاميم
الواردة بهذا ال�ش�أن.
رفع التقارير اخلا�صة بالأن�شطة الطالبية لإدارة التعليم .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6

/ 46

ا�سم النموذج

�سجل ح�ضور الطالب
للمجاالت
منوذج طلب موافقة ويل �أمر
الطالب مل�شاركة الطالب يف
الن�شاط الطالبي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.ط.ع.ن 01-05-

رائد الن�شاط الطالبي

عام درا�سي

و.ط.ع.ن 02-05-

رائد الن�شاط الطالبي

عام درا�سي
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الرقم 14 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

		
اسم العملية :رعاية الطالب الموهوبين

يو�ضح هذا الإجراء متابعة الطالب املوهوبني يف املدر�سة لتنمية وتطوير مواهبهم.
يطبق هذا الإجراء على الطالب املوهوبني يف املدر�سة.
 1/3الإي�ضاحات التنظيمية لربنامج رعاية املوهوبني يف مدار�س التعليم العام.
 1/4الطالب املوهوبون  :هم الذين يوجد لديهم ا�ستعدادات وقدرات غري عادية� ،أو �أداء متميز
عن بقية �أقرانهم يف جمال �أو �أكرث من املجاالت التي ُيق ّدرها املجتمع وبخا�صة يف جماالت التفوق
العقلي والتفكري االبتكاري والتح�صيل العلمي واملهــارات والقدرات اخلا�صة ،ويحتاجون �إىل
رعاي ــة تعليميــة خا�صة قد ال تتوفــر لهم ب�شكل متكامل يف برامج الدرا�سة العادية.
 2/4املعلم املوهوبني  :معلم م�ؤهل يف جمال املواهب ويتوىل ب�صورة مبا�شرة رعاية وتدري�س
الطالب املوهوبني يف املدر�سة.
الإجـــراء

1/5
1/1/5
2/1/5
معلم املوهوبني

3/1/5
4/1/5
5/1/5
6/1/5
7/1/5
2/5
1/2/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية
+
معلم املوهوبني

2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5

املر�شد الطالبي
معلم املوهوبني

الرمز( :و.ت.ع)02- .

6/2/5
7/2/5
8/2/5

بداية الف�صل الدرا�سي:
ح�صر الطالب املوهوبني يف بداية كل عام درا�سي بالتعاون مع املعلمني واملر�شد
الطالبي ومع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين.
الك�شف والت�أكد من الطالب املوهوبني من املعلم املخت�ص من خالل ا�ستخدام
اختبارات التفكري والذكاء والإبداع.
ت�صنيف الطالب ح�سب نوع مواهبهم يف املدر�سة .
جتهيز امللفات وال�سجالت اخلا�صة بالطالب املوهوبني.
حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة التي ت�ساهم يف تنمية املواهب لدى الطالب.
�إعداد خطة خا�صة ( الإطار العام للربنامج  -الإطار العام للوحدة الإثرائية�-آلية
التنفيذ -التخطيط اليومي للقاءات) وذلك لرعاية املوهوبني يف املدر�سة كل ف�صل
على حدة.
عر�ض خطة املدر�سة على وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ورفعها لقائد املدر�سة العتمادها.
�أثناء الف�صل الدرا�سي:
الإ�شراف على تنفيذ اخلطة وتقوميها والإ�سهام يف تطويرها خالل العام الدرا�سي.
تزويد الطالب املوهوبني باملطبوعات والن�شرات والو�سائل والأدوات التي ت�ساهم يف
تنمية مواهبهم.
تر�شيح املوهوبني للم�شاركة يف املنا�سبات الوطنية وامل�سابقات والربامج على
امل�ستويني املحلي والعاملي وتوفري جميع املتطلبات الالزمة.
توعية الأ�سرة واملجتمع ب�أهمية رعاية املوهوبني.
�إبراز �إجنازات الطالب املوهوبني من خالل املعار�ض والأن�شطة املحلية والعاملية
ولوحات ال�شرف يف املدر�سة بالتن�سيق مع رائد الن�شاط.
متابعة احلالة االجتماعية وال�سلوكية للطالب املوهوبني بالتن�سيق مع معلم املوهوبني.
�إعداد تقارير �شهرية عن الربامج والأن�شطة التي مت تنفيذها .
التعاون مع معلمي ال�صفوف الدرا�سية يف ت�صميم وحدا ت �إثرائية للطالب
املوهوبني.
47

الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
معلم املوهوبني
وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

9/2/5
10/2/5
11/2/5
12/2/5
13/2/5
14/2/5

معلم املوهوبني

15/2/5
16/2/5
17/2/5
18/2/5
19/2/5

التن�سيق مع مركز املوهوبني يف اختيار الطالب املوهوبني لربامج �أكرث كثافة خالل
العام الدرا�سي �أو يف الربامج ال�صيفية �أو تلك الربامج التي تقام يف نوادي احلي .
دعم منو قدرات الطالب املوهوبني الفردية من خالل تقدمي برامج فردية خا�صة
تنا�سب قدراتهم املتنوعة.
تنظيم لقاءات دورية مع �أولياء �أمور الطالب املوهوبني لتحقيق بع�ض �سبل التكامل
يف رعاية املواهب داخل وخارج املدر�سة.
توعية �أولياء �أمور جميع الطالب ب�أنواع و�أمناط املوهبة و�سبل تقدمي الرعاية املنا�سبة
لكل منها.
تقدمي ن�صائح لفظية وكتابية يف �صورة حما�ضرات عامة ولقاءات خا�صة ومطويات
تت�ضمن �أ�ساليب وبرامج ميكن ا�ستخدامها يف املنازل مل�ساعدة �أولياء �أمور الطالب
يف تقدمي الدعم الكايف للموهوبني.
تنظيم برامج ون�شاطات خا�صة لتنمية القدرات ال�شخ�صية واالجتماعية للطالب
املوهوبني من خالل اللقاءات الدورية.
تنفيذ احل�ص�ص الأ�سبوعية واملخططة با�ستخدام الو�سائل والأدوات التي ت�ساهم يف
تنمية مهاراتهم.
تطبيق الأ�ساليب العلمية احلديثة الكمية منها والنوعية يف متييز املوهبة وت�صنيفها.
التعاون مع معلمي ال�صفوف الدرا�سية يف تنفيذ برامج و�أ�ساليب علمية حديثة لتنمية
القدرات التفكريية للطالب يف ال�صفوف العادية.
امل�ساعدة يف تنمية مهارات التفكري للطالب املوهوبني من خالل تدريبهم على بع�ض
برامج تنمية التفكري الناقد والإبداعي واالبتكاري وفق �آلية مدرجة.
تنفيذ برامج مل�ساعدة الطالب املوهوبني على تنمية قدرات البحث العلمي و�أ�ساليبه.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

اليوج ــد

/ 48

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

مدة احلفظ

		
اسم العملية  :رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

الرقم 15 :

الرمز ( :و.ت.ع)03- .

-3الوثائق ذات
العالقة

يهدف هذا الإجراء �إىل دعم ومتابعة الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة لتنمية وتطوير
قدراتهم ,والعمل على تهيئتهم للتغلب على �إعاقاتهم.
يطبق هذا الإجراء على الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة.
 1/3القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة.
 2/3املر�شد يف تربية وتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ً
 1/4الرتبية اخلا�صة  :جمموعة الربامج واخلطط والإ�سرتاتيجيات امل�صممة خ�صي�صا لتلبية االحتياجات اخلا�صة
بالتالميذ غري العاديني  ،وت�شتمل على طرائق تدري�س و�أدوات وجتهيزات ومعدات خا�صة  ،بالإ�ضافة �إىل خدمات م�ساندة.
 2/4املعلم املخت�ص  :ال�شخ�ص امل�ؤهل يف الرتبية اخلا�صة وي�شرتك ب�صورة مبا�شرة يف تدري�س التالميذ غري العاديني.

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل

-4التعريفـات
-5العملية*

1/5
1/1/5
2/1/5
املعلم املخت�ص

املعلم املخت�ص
املر�شد الطالبي
املعلم املخت�ص
املعلمون
املعلم املخت�ص
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
قائد املدر�سة
املعلم املخت�ص

3/1/5
4/1/5
5/1/5
6/1/5
7/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5
7/2/5
8/2/5
9/2/5
10/2/5
11/2/5
12/2/5
12/2/5
13/2/5

بداية الف�صل الدرا�سي:
الك�شف والت�أكد من الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة من خالل ا�ستخدام املقايي�س املتخ�ص�صة.
ح�صر الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف بداية كل عام درا�سي بالتعاون مع
املعلمني واملر�شد الطالبي ومع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين .
حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة .
ت�صنيف الطالب ح�سب نوع االحتياج يف املدر�سة .
جتهيز امللفات وال�سجالت اخلا�صة بالطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة .
�إعداد خطة تربوية فردية تتواءم مع خ�صائ�ص واحتياج كل طالب من ذوي الإعاقة.
عر�ض اخلطة على وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ورفعها لقائد املدر�سة العتمادها.
�أثناء الف�صل الدرا�سي:
الإ�شراف اليومي على طالب ذوي الإحتياجات اخلا�صة و�إن�صرافهم .
تنفيذ احل�ص�ص الأ�سبوعية واملخططة با�ستخدام الو�سائل والأدوات التي ت�ساهم يف تنمية مهاراتهم.
�إعداد جدول املتابعة للطالب ذوي الإعاقة .
متابعة تدين م�ستوى الطالب ذوي الإعاقة وتدوين جميع امللحوظات .
متابعة احلاالت االجتماعية والنف�سية للطالب ذوي الإعاقة بالتن�سيق مع املعلم املخت�ص.
�إعداد تقارير �شهرية عن الربامج والأن�شطة التي مت تنفيذها .
دمج الطالب �ضمن �أ�ساليب التدري�س االعتيادية بالتعاون مع معلم الرتبية اخلا�صة.
تنفيذ برامج و�أ�ساليب علمية حديثة لتنمية قدرات الطالب بالتعاون مع معلم الرتبية اخلا�صة .
توعية �أولياء �أمور جميع الطالب ب�أنواع االحتياجات اخلا�صة وكيفية تقدمي الرعاية املنا�سبة لكل منها.
�إعداد تقرير �شهري من معلم الرتبية اخلا�صة .
مراجعة التقرير ال�شهري وتقدميه لقائد املدر�سة .
اعتماد التقرير ال�شهري من قائد املدر�سة.
تزويد �أولياء الأمور بالتقارير ال�شهرية والف�صلية عن م�ستوى الطالب .
تقومي اخلطة الرتبوية للطالب امل�ستفيدين و�إعداد تقرير ورفعه لوكيل ال�ش�ؤون التعليمية.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

اليوج ــد

مكان احلفظ

مدة احلفظ

49

الرقم 16 :

		
اسم العملية  :العهد والمستودع

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف ا�ستالم وت�سليم العهد وح�صر موجودات امل�ستودع.
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات املتعلقة بتحديد احتياجات املدر�سة من
التجهيزات وامل�ستلزمات.
 1/3نظام امل�ستودعات.
 2/3نظام مبا�شرة الأموال العامة.
 1/4العهد  :كل �صنف م�ستدمي ي�صرف لتحقيق �أو ت�أدية خدمة معينة �أو ت�سهيلها.
 2/4العهد ال�شخ�صية  :الأ�صناف التي ت�سلم ملوظف بذاته وفق ًا لطبيعة العمل الذي ي�ؤديه.
 3/4الأ�صناف امل�ستدمية  :الأ�صناف التي ال ت�ستهلك ولكن لها عمر ا�ستعمال وتعاد �أو تعاد
بقاياها �إىل امل�ستودع بعد انتهاء �صالحيتها �أو اال�ستغناء عنها.
 4/4الأ�صناف املعدة لال�ستهالك  :الأ�صناف التي ت�ستهلك باال�ستعمال املبا�شر وال يتخلف
عنها بقايا من نوعها.
 5/4الرجيع  :الأ�صناف التي تزيد عن حاجة املدر�سة �أو التي ال ميكن اال�ستفادة منها لعدم
�صالحيتها.

الإجـــراء

1/5
امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
وكالء املدر�سة
امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
امل�ساعد الإداري
وكالء املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة
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الرمز( :و.م.ع)06- .

1/1/5
2/1/5
3/1/5

ا�ستالم الأ�صناف :
القيام بجرد خا�ص مل�ستودع املدر�سة وفق منوذج (و.م.ع.ن  )01-06-وو�ضع هذا
النموذج يف مكان بارز بامل�ستودع .
حتديد الأ�صناف امل�ستدمية والأ�صناف امل�ستهلكة.
التعميم على جميع املعنيني يف املدر�سة بتحديد احتياجاتهم.

 4/1/5تعبئة وحتديد احتياجاتهم وفق ًا للتعميم ويتم ت�سليمه للم�ساعد الإداري .
 5/1/5ا�ستالم احتياجات املعنيني يف املدر�سة من الأ�صناف وفق ًا للتعميم.
�إعداد ملخ�ص باحتياجات املعنيني يف املدر�سة من الأ�صناف ورفعها �إىل وكيل
6/1/5
املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية.
مراجعة ملخ�ص احتياجات املعنيني من الأ�صناف وتعبئته وفق منوذج ال�صرف
7/1/5
املعتمد يف وزارة التعليم ورفعه �إىل قائد املدر�سة.
 8/1/5مراجعة منوذج احتياجات املدر�سة من الأ�صناف واعتماده ورفعه �إىل �إدارة التعليم .
 9/1/5ا�ستالم جميع الأ�صناف الواردة �إىل املدر�سة والت�أكد منها ومطابقتها.
 10/1/5التوقيع على اال�ستالم مع �أخذ �صورة من النموذج قبل ت�سليمه للجهات املعنية.
 11/1/5ت�سليم النموذج للم�ساعد الإداري حلفظه بامللفات اخلا�صة بذلك.
 12/1/5حفظ الأ�صناف يف امل�ستودع وتنظيمها ح�سب النوع والإجراءات املعمول بها .
� 2 / 5صرف الأ�صناف :
 1/2/5مراجعة احتياجات املعنيني يف املدر�سة ورفعها لوكيل املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية.
 2/2/5مراجعة االحتياجات ورفعها لقائد املدر�سة العتماد �صرفها.
 3/2/5مراجعة االحتياجات واعتماد �صرفها.
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الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
امل�ساعد الإداري
العاملون يف
املدر�سة
امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
املوظفون
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية
قائد املدر�سة

امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

 4/2/5ت�سجيل الأ�صناف امل�ستدمية كعهدة على املوظف .
 5/2/5ت�سجيل الأ�صناف امل�ستهلكة يف ال�سجالت اخلا�صة بالأ�صناف .
ا�ستالم الأ�صناف امل�ستدمية وامل�ستهلكة والتوقيع عليها وفق النموذج (و.م.ع.ن
6/2/5
.)02-06�إعادة الأ�صناف امل�ستدمية للم�ستودع قبل نهاية العام الدرا�سي وت�سليمها للم�ساعد
7/2/5
الإداري.
�إعداد حم�ضر يف نهاية العام بالعهد التي مل يتم ا�ستالمها من املعلمني ورفعه لوكيل
8/2/5
ال�ش�ؤون املدر�سية.
 9/2/5الت�أكد من املح�ضر ورفعه �إىل قائد املدر�سة.
 10/2/5اتخاذ الإجراءات النظامية املتبعة.
 3 / 5فقدان �أو تلف الأ�صناف:
 1/3/5يقوم املوظف ب�إبالغ وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية عند فقدان �صنف �أو تلفه.
 2/3/5التق�صي عن �أ�سباب التلف �أو الفقد احلا�صل.
حتديد م�س�ؤولية املق�صر �أو املت�سبب �سوا ًء �أكان ب�سبب �إهمال �أم تق�صري �أم �سوء
3/3/5
اال�ستخدام �أم �أي عار�ض.
�إعداد حم�ضر يو�ضح الأ�سباب وامل�س�ؤولية وتقدميه لقائد املدر�سة وفق ًا للنموذج رقم
4/3/5
(و.م.ع.ن.)03-06-
 5/3/5مراجعة املح�ضر ورفعه �إىل �إدارة التعليم التخاذ الإجراء الالزم.
 4 / 5الرجيع:
 1/4/5ت�صنيف رجيع املدر�سة ( جديد � ،صالح لال�ستعمال  ،ميكن �إ�صالحه  ،غري �صالح)
 2/4/5ت�سجيل بيانات لكل �صنف .
� 3/4/5إعداد تو�صية لكل �صنف وحترير حم�ضر ورفعه لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية .
 4/4/5مراجعة وتقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أنه ورفعه �إىل قائد املدر�سة .
مراجعة املح�ضر والتو�صيات واعتمادها وتقدميها لإدارة التعليم التخاذ الإجراءات
5/4/5
الالزمة ب�ش�أنها.
مطابقة عهد املدر�سة مع العهدة املوثقه يف ال�سجالت املعتمدة يف نهاية العام
6/4/5
الدرا�سي و�إعداد التقارير الالزمة ب�ش�أنها لقائد املدر�سة .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6

ا�سم النموذج

موجودات م�ستودع
�سجل ا�ستالم العهد
حم�ضر فقد �أو اتالف مواد

رمز النموذج  /ال�سجل

و.م.ع.ن 01-06-
و.م.ع.ن 02-06-
و.م.ع.ن 03-06-

مكان احلفظ

امل�ساعد الإداري
امل�ساعد الإداري
امل�ساعد الإداري

مدة احلفظ

م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
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الرقم 17 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

اسم العملية  :مركز مصادر التعلم		

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف حتديد احتياجات مركز م�صادر التعلم واملكتبة وتفعيل نظام
اال�ستعارة منها.
يطبق هذا الإجراء على من�سوبي املدر�سة من موظفني وطالب يف حتديد احتياجات م�صادر
التعلم وا�ستخدامه واال�ستعارة منه.
 1/3دليل تنظيمي ملراكز م�صادر التعلم.
 1/4م�صادر التعلم  :جميع املواد التعليمية املطبوعة وامل�سموعة وغريها.
 2/4امل�ستفيد  :جميع الطالب واملوظفني يف املدر�سة.
الإجـــراء

1/5
�أمني مركز م�صادر
التعلم
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

1/1/5
2/1/5
3/1/5

قائد املدر�سة

4/1/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

5/1/5
6/1/5
2/5

امل�ساعد الإداري

�أمني مركز م�صادر
التعلم

�أمني مركز م�صادر
التعلم
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1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
3/5
1/3/5
1/1/3/5
2/1/3/5
3/1/3/5
4/1/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5
6/3/5
1/6/3/5

توريد الكتب:
حتديد الكتب املقرتحة �إ�ضافتها للمركز بداية كل عام درا�سي وفق ًا للقوائم التي
حتدد من الوزارة ومبا يتنا�سب مع العمل التعليم ي .
رفع خطاب بالكتب املقرتحة �إ�ضافتها لوكيل املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية .
رفع خطاب �إىل قائد املدر�سة ملراجعته واعتماده .
خماطبة �إدارة التعليم مرفق ًا طلب احتياجات مركز م�صادر التعلم بالكتب
املقرتحة.
ا�ستالم الكتب واملواد التعليمية التي مت توريدها وقيدها يف �سجل العهدة .
ت�سليم االحتياجات �إىل �أمني مركز م�صادر التعلم.
فهر�سة الكتب وت�صنيفها:
ت�سجيل ما يرد ملركز م�صادر التعلم من الكتب واملواد التعليمية يف بطاقة العهد
وفق النموذج ال�سابق .
فهر�سة وت�صنيف الكتب واملركز وفق النظام املعتمد (ديوي الع�شري للت�صنيف).
ختم الكتب باخلتم املعتمد.
و�ضع الكتب على الرفوف ح�سب الت�صنيف العام للمكتبة.
اال�ستعارة:
�إعداد وجتهيز ال�سجالت التالية :
�سجل ا�ستعارة خا�ص بالطالب وفق منوذج (و.م.ع.ن .)01-07-
�سجل ا�ستعارة خا�ص باملوظفني وفق منوذج (و.م.ع.ن .)02-07-
�سجل زيارات الف�صول ملركز م�صادر التعلم وفق منوذج (و.م.ع.ن .)03-07-
�سجل الرتدد اليومي على مركز م�صادر التعلم وفق منوذج (و.م.ع.ن .)04-07-
�إ�شعار املعلمني بالن�شرات الرتبوية والتعليمية التي يحتويها املركز ب�صفة دورية.
طباعة التعليم ات اخلا�صة باال�ستعارة وو�ضعها يف مكان بارز يف املركز واملدر�سة.
تنظيم اال�ستعارة والإ�شراف عليها.
التن�سيق بني �أمني املركز وبني املعلمني حول زيارة الف�صول.
اتباع اخلطوات التالية عند ا�ستعارة الكتب :
الت�أكد من وجود الكتاب يف املركز.
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الإجـــراء

الـمــخـتـــــ�ص
�أمني مركز م�صادر
التعلم

�أمني مركز م�صادر
التعلم

2/6/3/5
3/6/3/5
4/6/3/5
5/6/3/5
6/6/3/5
7/6/3/5
8/6/3/5
9/6/3/5
10/6/3/5

الت�أكد من �أن الكتاب ي�سمح با�ستعارته.
تدوين معلومات اال�ستعارة يف ال�سجل اخلا�ص بذلك.
�إبالغ امل�ستعري بالفرتة املحددة لال�ستعارة.
ت�سليم الكتاب للم�ستعري .
عند ت�أخر ت�سليم الكتاب تتم خماطبة امل�ستعري يف الوقت املحدد �أو قبل.
ا�ستالم الكتاب من امل�ستعري يف الوقت املحدد �أو قبل .
تدوين تاريخ ووقت �إعادة الكتاب يف ال�سجل اخلا�ص بذلك.
الت�أكد من �سالمة الكتاب.
�إعادة الكتاب يف الرف اخلا�ص به.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6

ا�سم النموذج

�سجل ا�ستعارة كتب للطالب
�سجل ا�ستعارة كتب
للموظفني
�سجل زيارات الف�صول
�سجل الرتدد اليومي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.م.ع.ن 01-07-

مركز م�صادر التعلم

عام درا�سي

و.م.ع.ن 02-07-

مركز م�صادر التعلم

عام درا�سي

و.م.ع.ن 03-07-
و.م.ع.ن 04-07-

مركز م�صادر التعلم
مركز م�صادر التعلم

عام درا�سي
عام درا�سي
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الرقم 18 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة

-4التعريفـات

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

حم�ضر املخترب
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
امل�ساعد الإداري

اسم العملية  :المختبرات والمعامل		

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �أعمال املختربات واملعامل.
يطبق هذا الإجراء لتنفيذ �أعمال املختربات واملعامل يف املدر�سة.
 1/3دليل ال�سالمة والإ�سعافات الأولية يف املختربات املدر�سية.
 1/4املخترب املدر�سي  :املكان الذي يخترب فيه املعلم وطالبه فرو�ض العلم  ،حيث يعد من
�أ�سا�سيات العملية الرتبوية والتعليمية .
 2/4حم�ضر املخترب  :املوظف امل�س�ؤول عن املخترب فني ًا و�إداري ًا ،وهو الذي ي�ؤدي دور ًا بارز ًا من
خالل م�ساعدة معلمي العلوم يف الإعداد والتنفيذ وتوفري جميع الظروف والإمكانات ال�ستخدام
املخترب وتفعيله.
 3/4حم�ضر املعمل  :ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن معمل احلا�سب فني ًا و�إداريا  ،وهو الذي ي�ساعد
معلمي احلا�سب يف الإعداد والتنفيذ وتوفري جميع الظروف .
الإجـــراء

1/5
1/1/5
1/1/1/5
2/1/1/5
3/1/1/5
4/1/1/5
5/1/1/5
6/1/1/5
7/1/1/5
8/1/1/5

حم�ضر املخترب

9/1/1/5
10/1/1/5
11/1/1/5
12/1/1/5

جلنة الأمن
وال�سالمة
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الرمز ( :و.م.ع)08- .

13/1/1/5
14/1/1/5
2/1/5

املختربات:
قبل بداية العام الدرا�سي:
جرد جميع حمتويات املختربات واملواد الكيميائية وفق النموذج (و.م.ع.ن .)01-08-
ح�صر الناق�ص والزائد والتالف من الأ�صناف والأجهزة والأدوات يف املخترب
ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية وفق منوذج (و.م.ع.ن .)02-08-
مراجعتها ورفعها لقائد املدر�سة .
خماطبة �إدارة التعليم باحتياجات املخترب �أو طلبها با�ستخدام الربنامج املعتمد.
ا�ستالم امل�ستلزمات من �إدارة التعليم والتوقيع على منوذج اال�ستالم.
تزويد امل�ساعد الإداري باملواد ومنوذج اال�ستالم حلفظه يف امللف اخلا�ص بها.
ت�سليم امل�ستلزمات ملح�ضر املخترب .
حفظ مواد املخترب املختلفة وت�صنيفها يف �سجالت العهدة ح�سب الرتتيب التايل:
• �سجل الزجاجيات •�سجل الكيماويات •�سجل الأجهزة الفيزيائية •ك�شف �أ�سماء
اللوحات امل�صورة •ك�شف اللوحات امل�صورة امل�ستخدمة يف �أجهزة العر�ض •ك�شف
�أ�سماء الأفالم العلمية والأقرا�ص املدجمة.
حفظ املواد الكيميائية يف �أدراج خا�صة ح�سب النوعية يف الثالجة �أو غرفة الغازات
�أو �صندوق رملي.
حفظ العينات احليوانية بطرق جافة �أو �سائلة.
حفظ الأجهزة واملواد والأدوات والأفالم والأقرا�ص املدجمة يف دواليب و�أرفف
ويكتب قائمة ب�أ�سمائها وتعلق على الدوالب �أو الرف.
كتابة �أرقام على كل مادة �أو جهاز مماثل للرقم امل�سجل يف �سجل العهدة لأغرا�ض
اجلودة و�سهولة التعرف عليها.
الت�أكد من حفظ املواد الكيميائية وغريها من املواد يف الأماكن املخ�ص�صة.
الت�أكد من طفايات احلريق و�سالمتها و�صالحيتها للعمل.
�أثناء العام الدرا�سي:

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

الـمــخـتـــــ�ص

حم�ضر املخترب

معلم املادة

حم�ضر املخترب

حم�ضر املعمل
وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

الإجـــراء

و�ضع اخلطة الف�صلية للتجارب العملية يف املخترب وفق منوذج (و.م.ع.ن -08-
1/2/1/5
 )03بعد االطالع على خطط املعلمني الف�صلية.
 2/2/1/5حت�ضري متطلبات كل جتربة قبل يوم من �إجرائها .
التعاون مع معلم املادة يف �إجراء التجارب م�سبق ًا قبل عر�ضها على الطالب للت�أكد
3/2/1/5
من جناح التجربة والنتائج .
 4/2/1/5حتديد موعد �إجراء التجربة �أمام الطالب.
 5/2/1/5م�ساعدة املعلم والطالب على �إجراء التجارب واحلفاظ على �سالمتهم .
 6/2/1/5القيام بتعبئة �سجل تنفيذ التجارب العملية وفق النموذج (و.م.ع.ن )04-08-
 7/2/1/5ترتيب الأدوات واملكان وتنظيفها بعد االنتهاء من التجربة .
 8/2/1/5حتديد امل�ستهلك من املواد وخ�صمها من العهدة.
 9/2/1/5ت�سجيل ما متت ا�ستعارته من �أجهزة و�أدوات و�صور داخل املخترب �أو خارجه.
املعامل:
2/5
 1/2/5قبل بداية العام الدرا�سي:
 1/1/2/5جرد جميع حمتويات املعامل وفق ًا لنموذج (و.م.ع.ن .)05-08-
 2/1/2/5ح�صر التجهيزات والربامج الناق�صة الالزمة ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية.
 3/1/2/5مراجعتها ورفعها �إىل قائد املدر�سة .

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

4/1/2/5
5/1/2/5
6/1/2/5

امل�ساعد الإداري

7/1/2/5

قائد املدر�سة

8/1/2/5

حم�ضر املعمل

9/1/2/5
10/1/2/5
11/1/2/5
12/1/2/5
2/2/5
1/2/2/5

حم�ضر املعمل

2/2/2/5
3/2/2/5
4/2/2/5

خماطبة �إدارة التعليم باحتياجات املعمل �أو طلبها با�ستخدام الربنامج املعتمد.
ا�ستالم امل�ستلزمات من �إدارة التعليم والتوقيع على منوذج اال�ستالم .
تزويد امل�ساعد الإداري باملواد ومنوذج اال�ستالم حلفظه يف امللف اخلا�ص بها .
ت�سليم امل�ستلزمات ملح�ضر املعمل .
حفظ التجهيزات والربامج وت�صنيفها يف �سجالت العهدة ح�سب الرتتيب التايل :
•�سجل التجهيزات املادية .
•�سجل التجهيزات الربجمية.
•ك�شف الو�سائل التعليمية الداعمة للمنهج.
حفظ الو�سائل التعليمية الداعمة والأقرا�ص املدجمة املحتوية على الربامج يف
دوالب وتكتب قائمة ب�أ�سمائها وتعلق على الدوالب .
و�ضع مل�صق على كل جهاز يت�ضمن رقمه امل�سجل يف �سجل العهدة لأغرا�ض اجلودة
و�سهولة التعرف عليه من �أجل عمليات اجلرد .
الت�أكد من وجود طفايات احلريق و�سالمتها و�صالحيتها للعمل .
الت�أكد من وجود منظمات للتيار الكهربائي حلماية الأجهزة من انخفا�ض التيار
الكهربائي املفاجئ .
�أثناء العام الدرا�سي:
تهيئــة الأجهزة والت�أكد من عملها بال�شكل ال�صحيح والتن�سيق مع معلمي احلا�سب.
تثبيت الربامج املطلوبة ح�سب املنهج اخلا�ص بكل مرحلة درا�سية بعد التن�سيق مع
معلمي احلا�سب .
تثبيت برامج حماية الأجهزة من الفريو�سات واالخرتاقات بعد التن�سيق مع معلمي احلا�سب .
ترتيب الأجهزة واملكان بعد االنتهاء من الدر�س.
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 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
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ا�سم النموذج

جرد خمترب
ح�صر النواق�ص
اخلطة الف�صلية للتجارب
العملية
�سجل تنفيذ التجارب
العملية
جرد املعامل

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.م.ع.ن 01-08-
و.م.ع.ن 02-08-

حم�ضر املختربات
حم�ضر املختربات

ثالث �سنوات
عام درا�سي

و.م.ع.ن 03-08-

حم�ضر املختربات

عام درا�سي

و.م.ع.ن 04-08-

حم�ضر املختربات

عام درا�سي

و.م.ع.ن 05-08-

حم�ضر املختربات

ثالث �سنوات
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الرقم 19 :

		
اسم العملية  :تصميم التدريس

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

 1/1تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �إعداد الدرو�س وتنفيذ احل�صة ال�صفية داخل الف�صل
الدرا�سي.
1/2يطبق هذا الإجراء على الطالب.
دليل املعلم. 1/4احل�صة :عبارة عن فرتة زمنية مقدارها  45دقيقة تتم فيها عملية التعليم والتعلم
من خالل التفاعل بني املعلم والطالب .
 2/4التقومي التكويني :هو التقومي الذي يالزم عملية التدري�س اليومية  ،ويهدف �إىل تزويد
املعلم واملتعلم بنتائج الأداء با�ستمرار  ،وذلك لتح�سني العملية التعليمية والتعلمية .

الإجـــراء

1/5
املعلم

2/5
3/5
4/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

5/5

قائد املدر�سة

6/5
7/5
8/5
9/5

املعلم

الرمز( :و.ت.ع)04- .

10/5
11/5
12/5
13/5

حتليل املحتوى الدرا�سي للمقرر ومنها تتم �صياغة الأهداف العامة واخلا�صة
ملادته يف جميع الوحدات.
توزيع الأهداف على �أ�سابيع الف�صل الدرا�سي ويحدد املوا�ضيع التي �ستنفذ يف كل �أ�سبوع.
حتديد طرق التقومي لقيا�س مدى حتقق الأهداف ومراعاة مواعيد االختبارات التقوميية.
توزيع اخلطة الف�صلية ب�شكل و�أ�سلوب منا�سب مراعي ًا العطل الر�سمية وفق ًا
للنموذج رقم (و.ت.ع.ن  )01-04-والت�أكد من مدى تغطيتها للمادة الدرا�سية
وتقدميها لوكيل ال�ش�ؤون التعليمية يف حال عدم توافرها يف الكتاب الدرا�سي.
درا�سة اخلطة الأ�سبوعية والف�صلية للمعلمني والت�أكد من جميع مكوناتها
ومناق�شتها مع املعلمني ورفعها لقائد املدر�سة.
مراجعة اخلطة الأ�سبوعية والف�صلية للمعلمني واعتمادها.
�إعداد كل ح�صة �صفية يف دفرت �إعداد الدرو�س قبل الدخول �إىل حجرة ال�صف
واختيار وجتهيز جميع املتطلبات من الو�سائل امل�ساندة و�أ�ساليب التقومي وفق
التعليمات والأ�ساليب املتفق عليها يف هذا املجال.
مبا�شرة احل�صة ال�صفية من خالل قيا�س اال�ستعداد التعليم ي للطالب (التعليم
ي القبلي)  ،ويكون هذا على �شكل هدف مكتوب يف دفرت �إعداد الدرو�س.
�شرح الدر�س اجلديد من خالل مناق�شة الطالب مع ا�ستخدام الطرق املنا�سبة
ملو�ضوع الدر�س من (�شرح ،مناق�شة ،ق�صة ،وغريها).
الت�أكد من حتقيق الهدف من خالل ا�ستخدام و�سائل تقومي وا�ضحة وحمددة.
توثيق النتائج التعليمية يف الو�سيلة املخ�ص�صة داخل الف�صل (ال�سبورة �أو �أي
و�سائل �أخرى).
ا�ستخدام التقومي املنا�سب للأهداف من خالل م�شاركة جميع الطالب مع ر�صد
الدرجات يف �سجل متابعة الطالب.
بعد االنتهاء من حتقيق الهدف الأول والثاين يقوم املعلم يف �إجراء تقومي تكويني
للنتائج التعليمية للدر�س.
57

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

14/5
املعلم

15/5
16/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

17/5

قائد املدر�سة

18/5

اال�ستمرار ب�شرح ومناق�شة جميع الأهداف وت�سجيل النتائج التعليمية و�إجراء
التقومي التكويني لها حتى �إمتام حتقيق جميع �أهداف الدر�س.
�إجراء تقومي ختامي جلميع الأهداف من خالل امل�شافهة �أو �إجراء تقومي ختامي.
اال�ستمرار مبتابعة الطالب فيما تبقى من وقت احل�صة.
مراجعة �أ�سبوعية لدفرت �إعداد الدرو�س اخلا�ص باملعلم والت�أكد من:
 �سري الدرو�س ح�سب اخلطة الف�صلية للمقرر الدرا�سي. مطابقة الإعداد الدوري للتعليمات والتوجيهات اخلا�صة باملادة.مراجعة دفرت حت�ضري الدرو�س ح�سب اخلطة املعتمدة من قبله.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6

/ 58

ا�سم النموذج

اخلطة الف�صلية للمادة
الدرا�سية

رمز النموذج  /ال�سجل

و.ت.ع.ن 01-04-

مكان احلفظ

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

مدة احلفظ

عام درا�سي

اسم العملية :دعم وتطوير أداء الهيئة التعليمية

الرقم 20 :

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف متابعة وتقومي �أداء الهيئة التعليمية يف املدر�سة.
 1/2قائد املدر�سة.
 2/2وكيل ال�ش�ؤون التعليمية.
 3/3املعلمون.
اليوجد
 1/4ال�صف الدرا�سي :عبارة عن غرفة �صفية تتم فيها عملية التعليم والتعلم للطالب .
 2/4احل�صة:عبارة عن فرتة زمنية مقدارها  45دقيقة تتم فيها عملية التعليم والتعلم من
خالل التفاعل بني املعلم والطالب .

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الرمز( :م.م.ع)03- .

الإجـــراء

1/5
2/5
قائد املدر�سة

3/5
4/5
5/5
6/5

املعلم

القيام بو�ضع خطة �سنوية للزيارات ال�صفية للمعلمني وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن
 )01-03بحيث ال تقل عن زيارتني لكل معلم يف ال�سنة الدرا�سية.و�ضع خطة ف�صلية للزيارات ال�صفية للمعلمني بحيث تغطي اخلطة عدة زيارات
�أ�سبوعية ح�سب عدد معلمي املدر�سة.
زيارة املعلمني يف الف�صول الدرا�سية ومالحظة �سري الدر�س وقدرة املعلم وتفاعل
الطالب داخل ال�صف  ،وفق ًا للنموذج رقم(م.م.ع.ن )02-03-
يعبئ اال�ستمارة �أثناء الزيارة ال�صفية للهيئة التعليمية واتباع الإر�شادات العامة يف
اال�ستمارة.
اطالع املعلم على اال�ستمارة بعد تعبئتها وتقدمي التغذية الراجعة له
التوقيع على اال�ستمارة بعد االطالع عليها .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6

ا�سم النموذج

خطة الزيارات ال�صفية
لقائد املدر�سة
ا�ستمارة دعم وتطوير �أداء
الهيئة التعليمية

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن 01-03-

قائد املدر�سة

عام درا�سي

م.م.ع.ن 02-03-

قائد املدر�سة

م�ستمر
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الرقم 21 :

		
اسم العملية  :مكافآت وإعانات الطالب

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الرمز( :و.ط.ع)06- .

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �صرف املكاف�أة والإعانات لطالب املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على �صرف املكاف�أة والإعانات للطالب.
 1/3دليل مكاف�أة الطالب.
 1/4املكاف�أة  :هي مبلغ نقدي ي�صرف لطالب بع�ض املدار�س (مدار�س التحفيظ -والرتبية
اخلا�صة  -وخلريجي املدار�س الليلية).
 2/4الإعانة  :هي املبالغ النقدية التي ت�صرف لأبناء املعلمني املتوفني والطالب املغرتبني.
الإجـــراء

املر�شد الطالبي

1/5
2/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

3/5
4/5

قائد املدر�سة

5/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/5

ح�صر جميع الطالب الذين تنطبق عليهم �شروط املكاف�أة �أو الإعانة يف املدر�سة
منوذج (و.ط.ع.ن .)01-04-
الت�أكد من مدى انطباق ال�شروط وا�ستكمال جميع الأوراق الالزمة.
�إعداد خطاب ب�أ�سماء الطالب امل�ستحقني للمكاف�أة �أو الإعانة وتقدميها لقائد
املدر�سة مرفق ًا جميع الأوراق الالزمة .
مراجعة اخلطاب والت�أكد من اكتمال جميع املتطلبات واعتمادها لرفعها للجهة
املخت�صة يف �إدارة التعليم .
متابعة ا�ستالم خطاب ب�أ�سماء الطالب الذين متت املوافقة على ا�ستالمهم
للمكاف�أة �أو الإعانة من �إدارة التعليم .
�إ�شعار �أولياء الأمور مبوافقة �إدارة التعليم على �صرف املكاف�أة �أو الإعانة للطالب
امل�ستحقني .

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6

/ 60

ا�سم النموذج

ح�صر الطالب امل�ستحقني
للإعانة واملكاف�أة

رمز النموذج  /ال�سجل

و.ط.ع.ن 01-06-

مكان احلفظ

وكيل �ش�ؤون الطالب

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

مدة احلفظ

عام درا�سي

اسم العملية  :قياس اتجاهات المتعلمين نحو المدرسة الرمز ( :م.م.ع)04- .

الرقم 22 :

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تقومي الطالب للخدمات املقدمة من املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على تقومي اخلدمات املقدمة من قبل املدر�سة من وجهة نظر الطالب.

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

ال يوجد .
 1/4املجل�س  :جمل�س املدر�سة.
 2/4فريق العمل :ي�شكل من �أع�ضاء جمل�س املدر�سة لدرا�سة النماذج التي تتم تعبئتها من الطالب
بخ�صو�ص تقومي عمل املدر�سة من وجهة نظرهم.

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

-4التعريفـات
-5العملية
نائب رئي�س
املجل�س

1/5

الطالب

2/5

نائب رئي�س
املجل�س

3/5

رئي�س املجل�س

4/5

فريق العمل

5/5

رئي�س فريق العمل

6/5

رئي�س املجل�س

7/5
8/5

نائب رئي�س
املجل�س

9/5
10/5

رئي�س و�أع�ضاء
املجل�س

11/5

رئي�س املجل�س

12/5

توزيع النموذج اخلا�ص بعملية تقومي الطالب للخدمات املقدمة من املدر�سة وفق
النموذج (م.م.ع.ن .)01-04-
تعبئة النموذج اخلا�ص بعملية تقومي اخلدمات املقدمة من املدر�سة من وجهة نظر
الطالب.
جمع النماذج التي مت توزيعها على الطالب وفق ًا لل�صفوف الدرا�سية وفهر�ستها
وتنظيمها وت�سليمها لرئي�س جمل�س املدر�سة.
ت�شكيل فريق عمل للقيام بدرا�سة مناذج التقومي و�إعداد تقرير ي�شتمل على عملية
التحليل والنتائج والتو�صيات.
القيام بدرا�سة النماذج وحتليلها و�إعداد تقرير ي�شتمل على النتائج والتو�صيات
وتقدميها لرئي�س جمل�س املدر�سة.
ت�سليم التقرير املتعلق بالنتائج والتو�صيات لرئي�س جمل�س املدر�سة.
االطالع على النتائج والتو�صيات والإيعاز لنائبه لدعوة املجل�س لعقد اجتماع
ملناق�شة التقرير.
�إعداد الدعوة الجتماع جمل�س املدر�سة والت�أكيد على احل�ضور من خالل االت�صال
بهم وتبليغهم مبوعد االجتماع.
تزويد �أع�ضاء املجل�س بالتقرير الذي ي�شمل على نتائج وتو�صيات تقومي املدر�سة من
وجهة نظر الطالب قبل ثالثة �أيام على الأقل من اجتماع املجل�س.
يتوىل قراءة نتائج التقرير والتو�صيات يف يوم االجتماع على �أع�ضاء املجل�س.
مناق�شة التقرير والتو�صيات الواردة فيه ،و�إمكانية تطبيقها ،والفائدة املرتتبة على
ذلك ،و�أي �إجراءات ينبغي اتخاذها بهذا اخل�صو�ص.
�إقرار التو�صيات املتفق عليها.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6

ا�سم النموذج

منوذج قيا�س اجتاهات
املتعلمني نحو املدر�سة

رمز النموذج  /ال�سجل

م.م.ع.ن01-04-

مكان احلفظ

قائد املدر�سة

مدة احلفظ

عام درا�سي

61

الرقم 23 :

		
اسم العملية  :التقويم واالختبارات

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل

-3الوثائق ذات العالقة

-4التعريفـات

الرمز ( :و.ت.ع)05- .

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنفيذ عملية التقومي و�سري االختبارات.
 1/2املوظفون الذين لهم عالقة بتنفيذ عملية التقومي واالختبارات يف املدر�سة.
 2/2جميع طالب املدر�سة.
 1/3دليل نظم وتعليمات االختبارات.
 2/3الئحة تقومي الطالب.
� 3/3آلية االختبارات للمرحلتني املتو�سطة والثانوية.
 4/3املذكرة التف�سريية لالئحة تقومي الطالب.
 5/3دليل القبول والت�سجيل .
 1/4اجلهة املخت�صة :هي وزارة التعليم �أو �إدارة التعليم .
 2/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو وليه �شرع ًا.
 3/4الطالب امل�ستجد :امللتحق اجلديد بال�صف الأول يف املدر�سة االبتدائية �أو املتو�سطة �أو الثانوية.
 4/4الطالب املرفـع  :من جنح من �صف �إىل �آخر يف مدر�سته �،أو من ُقبل منقو ًال من مدر�سة
�أخرى ناجح ًا �إىل �صف �أعلى من �صفه الذي كان يدر�س فيه .
 5/4الطالب املعيـد :من �أعاد يف �أي �صف يف مدر�سته �،أومن ُقبل منقو ًال من مدر�سة �أخرى
معيد ًا يف �صفه الذي كان يدر�س فيه.
 6/4املهارات الأ�سا�سية  :هي جميع املهارات املكتوبة يف قوائم العلوم واملعارف  ،وهي املهارات املقررة
على طالب املرحلة االبتدائية� ،سواء ميزت بو�ضع عالمة (×) �أمامها يف تلك القوائم �أم مل متيز.
 7/4مهارات احلد الأدنى  :هي جمموعة من املهارات متثل الأ�سا�س يف التمكن من املهارات
الالحقة  ،ويجب على الطالب �أن يتمكن منها  ،ليتقرر على �ضوء ذلك نقل الطالب يف نهاية
العام من �صف �إىل �صف �أعلى منه ؛ فعليها يتوقف جناح الطالب �أو بقا�ؤه يف �صفه  .وقد ميزت
بو�ضع عالمة (×) �أمامها يف قوائم املهارات.
 8/4التقومي امل�ستمر :هو تنظيم بديل لأ�سلوب اختبارات للمواد ال�شفوية وبع�ض املواد
التحريرية  ،ويتم ب�أ�سلوب حمدد ب�إجراءات و�ضوابط جلمع معلومات عن حت�صيل الطالب يف
املواد ال�شفهية خالل العام الدرا�سي يف خمتلف مراحل التعليم العام.
 9/4جلنة االختبارات  :هي اللجنة امل�شرفة على عملية االختبارات الف�صلية والنهائية يف
املدر�سة وير�أ�سها قائد املدر�سة.

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/5
1/1/5
املعلم

/ 62

2/1/5
3/1/5

عملية التقومي (املرحلة االبتدائية):
تقومي الطالب يف املرحلة االبتدائية عن طريق املالحظة والتمارين ال�صفية
والواجبات واالختبارات الق�صرية واملناق�شة�....إلخ .
ر�صد تقومي الطالب يف �سجل متابعة الطالب.
ر�صد نتائج املهارات يف نهاية كل فرتة تقوميية يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة.

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

املعلم

4/1/5

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

5/1/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/1/5
7/1/5

املعلم

8/1/5

املر�شد الطالبي

9/1/5

جلنة التوجيه
والإر�شاد

10/1/5

املعلم

11/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

املعلم

5/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5
6/3/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

7/3/5
4/5
1/4/5

رئي�س جلنة
االختبارات
( قائد املدر�سة )

1/1/4/5
2/1/4/5
3/1/4/5
4/1/4/5

ت�سليم وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ن�سخة من نتائج الطالب وفق ًا للتخ�ص�ص يف نهاية كل
فرتة تقوميية.
مراجعة نتائج الطالب والت�أكد منها وتزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بها.
�إ�شعار ويل �أمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية.
يعد برناجم ًا عالجي ًا �إذا مل يتقن الطالب مهارة واحدة �أو �أكرث وفق ًا للتخ�ص�ص.
يحيل الطالب الذي مل يتقن مهارة �أو �أكرث من مهارات احلد الأدنى �إىل املر�شد
الطالبي باملدر�سة بعد كل فرتة تقوميية.
حتويل حاالت الت�أخر للطالب الذي مل يبد جتاوب ًا مع الربامج العالجية �إىل الربامج
امل�ساندة بعد �إ�شعار ويل الأمر.
�إ�صدار قرار يف نهاية العام الدرا�سي بنقل الطالب الذي مل يحقق احلد الأدنى من
املهارات لل�صف الذي يليه �أو �إبقائه يف �صفه.
ُيرفع الطالب لل�صف الذي يليه عند �إتقانه جميع مهارات احلد الأدنى.
التقومي امل�ستمر(للمرحلتني املتو�سطة والثانوية):
تقومي الطالب عن طريق االختبارات والتدريبات ال�صفية واملالحظة واملناق�شة�...إلخ.
ر�صد درجات الطالب يف �سجل متابعة تقومي الطالب.
ر�صد درجات املادة يف نهاية كل فرتة يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة.
ت�سليم وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ن�سخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة تقوميية
لت�سليمها لوكيل �ش�ؤون الطالب .
مراجعة نتائج الطالب و�إ�شعار ويل �أمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية.
االختبارات التحريرية الق�صرية:
�إعداد خطة لتنفيذ االختبارات الق�صرية يطلع عليها وكيل ال�ش�ؤون التعليمية.
تنفيذ االختبارات �أثناء احل�صة الدرا�سية.
يكون االختبار بعد نهاية كل باب �أو ف�صل �أو وحدة درا�سية ،على �أن يكون جزء من احل�صة.
تدوين الدرجات يف �سجل املتابعة.
ر�صد الدرجات يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد نهاية كل فرتة.
ت�سليم وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ن�سخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة تقوميية
لت�سليمها لوكيل �ش�ؤون الطالب .
مراجعة نتائج الطالب و�إ�شعار ويل �أمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية وتزويد
املر�شد الطالبي بن�سخة من نتيجة الفرتة التقوميية.
االختبارات الف�صلية والنهائية:
ً
ت�شكيل جلان االختبارات الفرعية و�أع�ضائها وتوزيع املهام فيما بينهم وفقا للنموذج(
و.ت.ع.ن ) 01-05-ومنها:
جلنة التحكم وال�ضبط وير�أ�سها وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية وع�ضوية عدد من املعلمني.
جلنة الإ�شراف واملالحظة وير�أ�سها وكيل �ش�ؤون الطالب وع�ضوية عدد من املعلمني.
جلنة الت�صحيح واملراجعة وير�أ�سها وكيل ال�ش�ؤون التعليمية وع�ضوية عدد من املعلمني.
جلنة الر�صد و�إخراج النتائج وير�أ�سها وكيل ال�ش�ؤون التعليمية وع�ضوية عدد من املعلمني.
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الـمــخـتـــــ�ص
نائب رئي�س جلنة
االختبارات
(وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية)

الإجـــراء

2/4/5
3/4/5

4/4/5

رئي�س جلنة
االختبارات ونائبه
ووكيل �ش�ؤون الطالب

5/4/5

وكيل �ش�ؤون
الطالب

6/4/5

معلم املادة

7/4/5
8/4/5
9/4/5
10/4/5
11/4/5
12/4/5
13/4/5
14/4/5
15/4/5
16/4/5
17/4/5
18/4/5
19/4/5
20/4/5
21/4/5
22/4/5
23/4/5
24/4/5
25/4/5
26/4/5
27/4/5

جلنة التحكم
وال�ضبط

جلنة الإ�شراف
واملالحظة

املعلم املالحظ

جلنة الإ�شراف
واملالحظة
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28/4/5
29/4/5
30/4/5

توجيه املعلمني بو�ضع الأ�سئلة ومتابعة ت�سليمها قبل بدء االختبارات.
الت�أكد من �إنهاء كل معلم للمناهج املقررة قبل بداية االختبارات النهائية للف�صل
الدرا�سي و�أخذ توقيعه على ذلك .
الت�أكد من �إدخال الدرجات النهائية ملواد التقومي امل�ستمر وال�سلوك واملواظبة وكذلك
درجات �أعمال ال�سنة جلميع الطالب بالتن�سيق مع وكيل �ش�ؤون الطالب .
�إعداد جدول االختبارات مب�شاركة الطالب ويراعى فيه عدد الأيام ح�سب التعليمات
ال�صادرة من وزارة التعليم .
ت�صوير جداول االختبارات وتوزيعها على الطالب قبل بداية االختبارات بوقت
منا�سب والت�أكد من و�صول تعليمات االختبارات لكل الطالب.
ت�صوير �أ�سئلة االختبار وت�سليمها لوكيل ال�ش�ؤون التعليمية حلفظها يف املكان املخ�ص�ص لها .
حتديد عدد الطالب يف كل جلنة وحتديد غرف اللجان.
طباعة القوائم ب�أ�سماء الطالب لكل جلنة ووفق ًا للربنامج احلا�سوبي املعتمد.
تثبيت �أرقام اجللو�س على طاوالت الطالب بح�سب نظام الت�سل�سل املعمول به يف املدر�سة.
الت�أكد من ا�ستبعاد جميع الو�سائل التعليمية وكل ما يتعلق باملواد الدرا�سية.
تثبيت اللوحات الإر�شادية للداللة على مقار اللجان.
تزويد كل جلنة بجداول االختبارات وك�شوف ب�أ�سماء الطالب و�أرقام جلو�سهم.
�إعداد اجلداول اخلا�صة باملالحظني والإ�شراف اليومي .
متابعة توقيع املالحظني على منوذج �سجل املالحظني اليومي.
ت�أمني املالحظ البديل عند ت�أخر �أو غياب �أحد املالحظني قبل بدء االختبار.
الت�أكد من �سالمة املظاريف.
ً
تفتح مظاريف الأ�سئلة قبل بدء االختبار بـ (  )15دقيقة وفقا للنموذج ( و.ت.ع.ن.) 02-05-
متابعة دخول الطالب للجان االختبار.
فرز الأ�سئلة ح�سب توزيع اللجان وت�سليمها للم�شرفني على قاعات االختبار.
�إعداد حم�ضر ر�سمي عند الإخالل ب�سرية الأ�سئلة �أو �سري االختبارات .
متابعة �سري االختبارات وح�ضور الطالب وخروجهم يف �أثناء االختبارات.
ا�ستالم الأ�سئلة من امل�شرفني على قاعات االختبار قبل بدء االختبار بـ (  ) 5دقائق.
توزيع الأ�سئلة على الطالب يف بداية وقت االختبار.
متابعة غياب الطالب يف �أثناء االختبارات وح�صر الطالب الغائبني.
االت�صال على الطالب الغائبني مع مراعاة الوقت املحدد لوقت االختبار.
متابعة �أداء املالحظني داخل اللجان.
التعامل مع الطالب املخالف لأنظمة االختبارات وفق �إجراءات الئحة تقومي الطالب وت�سجيل
حم�ضر وفق ًا للنموذج ( و.ت.ع.ن) 03-05-والتوقيع عليه من املالحظ وامل�شرف على اللجنة.
يدون ا�سم الطالب الغائب يف حم�ضر غياب وفق ًا للنموذج ( و.ت.ع.ن،) 04-05-
ويقوم املالحظ وامل�شرف على اللجنة بكتابة اال�سم والتوقيع على املح�ضر.
توزيع ك�شوف ت�سليم �أوراق الإجابة مل�شريف اللجان بعد انق�ضاء ن�صف زمن االختبار
وفق ًا للنموذج ( و.ت.ع.ن) 05-05-وفق ًا للربنامج احلا�سوبي املعتمد.
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الـمــخـتـــــ�ص
املعلم املالحظ

جلنة التحكم
وال�ضبط

الإجـــراء

31/4/5
32/4/5
33/4/5
34/4/5
35/4/5
36/4/5
37/4/5

رئي�س جلنة
الت�صحيح
واملراجعة

 38/4/5ت�سليم �أوراق الإجابات مع مناذج الإجابة للجان الت�صحيح وفق ًا للتخ�ص�ص.

املعلمون وفق ًا
للتخ�ص�ص

39/4/5

املعلمون وفق ًا
للتخ�ص�ص

40/4/5
41/4/5
42/4/5

جلنة التحكم
وال�ضبط

43/4/5
44/4/5
45/4/5
46/4/5
47/4/5
48/4/5

جلنة الر�صد
و�إخراج النتائج

49/4/5
50/4/5
51/4/5
52/4/5
53/4/5
54/4/5

قائد املدر�سة

ا�ستالم �أوراق الإجابات من الطالب بعد نهاية االختبارات والتوقيع باال�ستالم.
الت�أكد من عدد �أوراق الإجابات عند اال�ستالم.
ترتيب �أوراق �إجابة كل مادة ح�سب ترتيب الطالب يف اللجان.
ا�ستالم �أوراق االجابة من املالحظني واللجان وفق ًا للنموذج (و .ت .ع .ن.)06-05-
و�ضع ك�شوف ر�صد الدرجات مع �أوراق الإجابة يف الظرف اخلا�ص باملادة.
ت�سليم املظروف�-أوراق الإجابة-لرئي�س جلنة الت�صحيح واملراجعة وفق ًا للنموذج
(و .ت .ع .ن.)06-05-
و�ضع �صورة من �أ�سئلة االختبار و�صورة من الإجابة النموذجية يف ملف �إدارة التعليم.

55/4/5

ت�صحيح �أوراق الإجابات للمواد وفق ًا للتخ�ص�ص من املعلمني امل�صححني.
مراجعة �أوراق الإجابات للمواد بعد ت�صحيحها وفق ًا للتخ�ص�ص من املعلمني
املراجعني.
طباعة ن�سخة من درجات املادة التي مت ر�صدها ملطابقتها مع �أوراق الإجابة.
ا�ستالم �أوراق الإجابة بعد االنتهاء من الر�صد واملطابقة وفقا للنموذج (و .ت .ع.
ن.)06-05-
حفظ ك�شوف الر�صد يف امللفات اخلا�صة بذلك.
حفظ �أوراق الإجابة يف اخلزانة املخ�ص�صة لذلك.
ر�صد الدرجات يف ك�شوف الر�صد والتوقيع عليها.
مطابقة درجات الك�شف مع درجات �أوراق الإجابة.
امل�صادقة والتوقيع على ك�شوف الر�صد
عند وجود خط�أ يف الر�صد يتم تعديل الدرجة مب�شاركة املعلم املخت�ص وفق ًا للنموذج
(و .ت .ع .ن.)07-05-
ا�ستخراج النتيجة الأولية من الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة.
املراجعة النهائية للطالب امل�ستحقني للمراجعة النهائية وفق �شروط الئحة التقومي
ا�ستخراج النتيجة النهائية وطباعة ال�شهادات
�إدخال جدول الدور الثاين باحلا�سب الآيل يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد.
ت�سليم رواد الف�صول ال�شهادات وك�شوف ًا ب�أ�سماء الطالب لتوقيع الطالب على ا�ستالم
ال�شهادة واالحتفاظ بال�شهادات التي مل ت�سلم يف خزانة قائد املدر�سة �إىل حني
مراجعة الطالب �أو من ينوب عنه يف ا�ستالمها وعدم اتالفها.
طباعة مبي�ضة النتائج وتغليفها واالحتفاظ بها كعهدة على قائد املدر�سة يف خزانة
املدر�سة وعلى احلا�سب الآيل  PDFمع ن�سخ البيانات على CD
�إر�سال ن�سخة من النتائج لق�سم االختبارات ب�إدارة التعليم.
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 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
7/6
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ا�سم النموذج

مهام جلان االختبارات
الفرعية
حم�ضر فتح مظروف �أ�سئلة
حم�ضر خمالفة الأنظمة
التعليمات
ك�شف الغياب اليومي
للطالب يف االختبارات
ك�شف ت�سليم �أوراق الإجابة
متابعة �سري �أوراق الإجابة
تعديل درجة

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

و.ت.ع.ن01-05-

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

و.ت.ع.ن02-05-

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

و.ت.ع.ن03-05-

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

عام درا�سي

و.ت.ع.ن04-05-

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

و.ت.ع.ن05-05-
و.ت.ع.ن06-05-
و.ت.ع.ن07-05-

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي
ف�صل درا�سي
عام درا�سي

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

67

الرقم 24 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة

-4التعريفـات

		
اسم العملية  :تقويم األداء الوظيفي

الرمز ( :م.م.ع)05- .

حتديد املنهجية والتعريف بالطرق التي �سيتم اتباعها يف عملية تقومي الأداء الفردي للموظفني يف املدر�سة .
يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املدر�سة .
 1/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية.
 2/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي (للوظائف الإدارية).
 3/3الالئحة التف�سريية لعنا�صر التقومي.
 1/4تقومي الأداء الوظيفي :قيا�س م�ستوى �أداء املعـلم �أو املوظف للعمل املكلف ب�أدائه ويحتـوي على
جمموعة من عنا�صر تقومي الكفايات ،ال�شخ�صية ،واملهنية ،والعالقات مع الآخرين.
 2/4مواطن القوة  :هي تلك ال�صفات الإيجـابية التي يت�صف بها املوظف وت�ؤثر على عمله مع
وجوب �أال تكون تكرار ًا لعنا�صر التقومي الأ�سا�سية املحددة يف بطاقة تقومي الأداء الوظيفي (عنا�صر
الأداء الوظيفي ،ال�صفات ال�شخ�صية ،العالقات مع الآخرين).
 3/4مواطن ال�ضعف :هي تلك ال�صفات ال�سلبية التي يت�صف بها املوظف وت�ؤثر على عمله مع
وجوب �أال تكون تكرار ًا لعنا�صر التقومي الأ�سا�سية املحددة يف بطاقة تقومي الأداء الوظيفي (عنا�صر
الأداء الوظيفي ،ال�صفات ال�شخ�صية ،العالقات مع الآخرين).

-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/5

تزويد املوظفني ب�صورة من الالئحة التف�سريية لعنا�صر التقومي.

2/5

مراجعة التقارير والوثائق وامللفات وال�سجالت املتعلقة باملوظفني.

3/5

مناق�شة املوظفني عن تقارير �إجنازاتهم ال�سنوية و�سجل الزيارات والوثائق ذات
العالقة للوقوف على مواطن القوة وال�ضعف و�سبل تطوير �آدائهم .

4/5

�إعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات للمعلم مب�شاركة امل�شرف الرتبوي
قبل نهاية العام الدرا�سي ب�شهرين وفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن ) 01 - 05 -

5/5

�إعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات ملن�سوبي املدر�سة با�ستثناء
املعلمني وفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن  ) 01 - 05 -والنموذج ( م.م.ع.ن 02 - 05 -
) والنموذج ( م.م.ع.ن  ) 03 - 05 -واملعتمدة من وزارة اخلدمة املدنية بعد
�إكمال �سنة من تاريخ التعيني ومبا�شرة العمل .

املوظفون

6/5

االطالع على نتيجة تقومي الأداء الوظيفي والتوقيع على البيان اخلا�ص بذلك
وفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن ) 04 - 05 -

قائد املدر�سة

7/5

القيام بتزويد اال�صل من مناذج تقارير الأداء الوظيفي ل�ش�ؤون املوظفني يف �إدارة
التعليم حلفظها يف ملف املوظف مع االحتفاظ بن�سخة من مناذج تقارير الأداء
للرجوع �إليها عند احلاجة.

قائد املدر�سة
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 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6

ا�سم النموذج

منوذج تقومي الأداء الوظيفي
ل�شاغلي الوظائف التعليمية
منوذج تقومي الأداء الوظيفي
ل�شاغلي الوظائف التعليمية (
مر�شد  ,مر�شدة طالبية )
منوذج تقومي الأداءالوظيفي
ل�شاغلي الوظائف
التنفيذية(�إدارية)
بيان �إطالع املوظفني على
تقومي الأداء الوظيفي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن 01 - 05 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 02 - 05 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 03 - 05 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 04 - 05 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات
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الرقم 25 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية

		
اسم العملية :التدقيق الداخلي لنظام الجودة

الت�أكد من نظامية الإجراءات ( الطريقة ) املتبعة يف تطبيق النظام الداخلي للجودة باملدر�سة
واملعمول بها على جميع الوظائف باملدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات الواردة يف نظام اجلودة .
 1/3نظام اجلودة الإدارية.
 1/4فريق التدقيق الداخلي :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف املدر�سة وهم
مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة.

الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

جلنة التميز
واجلودة

1/5

قائد املدر�سة

2/5

رئي�س جلنة التميز
واجلودة

3/5
4/5

فريق
التدقيق الداخلي

5/5
6/5

رئي�س فريق
التدقيق الداخلي

7/5
8/5

�أع�ضاء فريق
التدقيق الداخلي

9/5
10/5

فريق التدقيق
الداخلي

11/5

جلنة التميز
واجلودة

12/5

رئي�س فريق
التدقيق الداخلي

13/5
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الرمز( :م.م.ع)06- .

رئي�س للفريق،
حتديد فريق التدقيق الداخلي باملدر�سة من بني �أع�ضائها وحتديد ٍ
و�أ�سماء الأع�ضاء واملهمة والهدف واملدة الزمنية املحددة للإجناز.
�إعداد اخلطابات للجهات املعنية داخل الوزارة وخارجها لتدريب فريق التدقيق
الداخلي وت�أهيلهم للقيام مبهام املراجعة الداخلية .
ت�سليم رئي�س فريق التدقيق الداخلي ن�سخة كاملة من العمليات والإجراءات املعتمدة
داخل املدر�سة.
درا�سة جميع العمليات والإجراءات ومراجعتها والت�أكد منها وو�ضع خطة التدقيق
لها.
حت�ضري القائمة التفقدية لعملية التدقيق بناء على �آليات وخطوات العمليات و
الإجراءات املراد تدقيقها.
ً
�إعداد اخلطة لإجراء التدقيق الداخلي وفقا للنموذج (م.م.ع.ن )01-06-وتكون
على زيارتني خالل العام الدرا�سي.
توزيع خطة التدقيق على جميع �أع�ضاء الفريق وفق ًا خلطة التدقيق املعدة.
تبليغ املوظف املعني الذي �سيتم التدقيق عليه وذلك قبل �أ�سبوع من موعد التدقيق
وفق ًا للنموذج (م.م.ع.ن.)02-06-
زيارة املوظفني املعنيني وامل�ستهدفني يف عملية التدقيق الداخلي و�شرح عملية التدقيق
للموظف املعني يف املدر�سة و�إطالعه على القائمة التي �سيتم التدقيق مبوجبها وفق ًا
للنموذج (م.م.ع.ن.)03-06-
مراجعة نتائج التدقيق مع املوظف املعني واالتفاق على الإجراءات الت�صحيحية
والوقائية وفق الفرتة الزمنية املحددة وفق ًا للنموذج (م.م.ع.ن.)04-06-
�إعداد تقرير نهائي لعملية املراجعة والتدقيق وتقدميها للجنة التميز واجلودة يف
املدر�سة وفق ًا للنموذج (م.م.ع.ن.)05-06-
مناق�شة نتائج التقرير النهائي وامل�صادقة عليه.
تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية املراجعة والتدقيق الداخلي يف املدر�سة.
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 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6

ا�سم النموذج

خطة التدقيق الداخلي
الن�صف �سنويه
�إ�شعار موعد التدقيق الداخلي
منوذج التدقيق الداخلي
منوذج عدم مطابقة
تقرير التدقيق الداخلي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن 01-06-

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

� 3سنوات

م.م.ع.ن 02-06-
م.م.ع.ن 03-06-
م.م.ع.ن 04-06-
م.م.ع.ن 05-06-

رئي�س فريق التدقيق الداخلي
رئي�س فريق التدقيق الداخلي
رئي�س فريق التدقيق الداخلي
رئي�س فريق التدقيق الداخلي

� 3سنوات
� 3سنوات
� 3سنوات
� 3سنوات
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اسم العملية :اإلجراءات التصحيحية		

الرقم 26 :

يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات الت�صحيحية الواردة يف املدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات والإجراءات يف املدر�سة .
 1/3نظام اجلودة الإدارية.
 1/4فريق التدقيق الداخلي :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف املدر�سة وهم
مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة.

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

الإجـــراء

1/5

جلنة التميز
واجلودة

2/5

رئي�س جلنة التميز
واجلودة

3/5

رئي�س فريق
التدقيق الداخلي

4/5

فريق التدقيق
الداخلي

5/5
6/5

فريق
التدقيق الداخلي
جلنة التميز
واجلودة
رئي�س فريق
التدقيق الداخلي

الرمز( :م.م.ع)07- .

7/5
8/5
9/5
10/5
11/5

ا�ستقبال جميع الطلبات وامللحوظات واملرئيات املتعلقة ب�إجراءات العمل يف املدر�سة
من جميع اجلهات داخل املدر�سة �أو خارجها وفق ًا للنموذج (م.م.ع.ن . )01-07-
مناق�شة امللحوظات واملرئيات الواردة وتقدميها لفريق التدقيق الداخلي للت�أكد
والفح�ص ولإجراء املطابقة .
ت�سليم رئي�س فريق التدقيق الداخلي الطلبات وامللحوظات واملرئيات الواردة .
توثيق الطلبات وامللحوظات واملرئيات الواردة يف �سجل الإجراءات الت�صحيحية
(م.م.ع.ن .)02-07-
وفق ًا للنموذج
درا�سة الطلبات وامللحوظات مع اجلهة املعنية داخل املدر�سة �أو خارجها �أو
درا�سة حاالت عدم املطابقة يف الإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء علمية التدقيق
الداخلي.
متابعة تنفيذ الطلبات وامللحوظات مع اجلهات املعنية داخل املدر�سة .
اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية للإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء التدقيق
الداخلي.
عر�ض الإجراءات الت�صحيحية على جلنة التميز واجلودة.
مراجعة ومناق�شة الإجراءات الت�صحيحية والوقائية والتطويرية واعتمادها.
�إ�شعار اجلهة املعنية باملدر�سة بالإجراء املتخذ .
تزويد فريق �ضبط الوثائق بالإجراءات الت�صحيحية والتعديالت على الأدلة
وال�سجالت والنماذج الناجتة عن الإجراءات الت�صحيحية.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6
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ا�سم النموذج

طلب الإجراء الت�صحيحي
�سجل طلبات الإجراءات
الت�صحيحية

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن 01-07-

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

� 3سنوات

م.م.ع.ن 02-07-

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

� 3سنوات
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الرقم 27 :

-1الـهـــدف
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات
العالقة
-4التعريفـات
-5العملية
الـمــخـتـــــ�ص

اسم العملية :ضبط الوثائق		

الرمز( :م.م.ع)08- .

و�ضع نظام وحتديد م�س�ؤوليات �إعداد و�إ�صدار ومراقبة و�ضبط الوثائق لنظام اجلودة باملدر�سة.
يطبق هذا الإجراء على جميع عمليات التوثيق/الإعداد /الإ�صدار/التعديل وال�ضبط املتعلقة
بوثائق نظام اجلودة يف املدر�سة.
 1/3نظام اجلودة الإدارية.
 1/4الوثائق  :هي م�ستندات حتوي بيانات ذات معنى ت�أخذ �أي �شكل مثل ال�سيا�سة �أو الإجراء
�أو تعليمات العمل �...إلخ ،ويرجع �إليها لتنفيذ الأن�شطة و�ضبطها وت�شمل الدليل والإجراءات
وال�سجالت وتعليمات العمل.
 2/4ال�سجالت  :هي النماذج املعتمدة يف املدر�سة قبل وبعد ا�ستخدامها.
الإجـــراء

جلنة التميز
واجلودة

1/5

قائد املدر�سة

2/5

رئي�س جلنة التميز
واجلودة

3/5

�أع�ضاء فريق
�ضبط الوثائق

4/5
5/5
6/5
7/5
8/5
9/5
10/5
11/5

فريق �ضبط
الوثائق

12/5

جلنة التميز
واجلودة

13/5

رئي�س فريق �ضبط
الوثائق

14/5

حتديد فريق �ضبط الوثائق باملدر�سة من بني �أع�ضائها وحتديد رئي�س الفريق واملهام امل�سندة له.
�إعداد اخلطابات للجهات املعنية لتدريب فريق �ضبط الوثائق وت�أهيلهم للقيام مبهام عملية �ضبط الوثائق .
ت�سليم رئي�س فريق �ضبط الوثائق ملف ًا يحوي جميع الإجراءات والوثائق املتعلقة باجلودة وجميع الإ�صدارات
احلالية للوثائق وفق ًا للنموذج (م.م.ع.ن.)01-08-
درا�سة جميع الوثائق وال�سجالت ومراجعتها والت�أكد منها.
الت�أكد من �أن كل �صفحة من الوثائق حتمل ختم ًا يبني �أنها وثيقة م�ضبوطة �أو غري م�ضبوطة �أو ملغاة.
الت�أكد من �أن كل �صفحة من الوثائق حتمل رقم الإ�صدار التاريخ،الرمز  ،ورقم املراجعة.
حتديد قائمة باجلهات املعنية بالوثائق وت�صنيف الوثائق تبعا لها.
توزيع ن�سخة من الوثائق امل�ضبوطة لكل من اجلهات املعنية باملدر�سة ح�سب القائمة املحددة م�سبقا.
تعديل الوثائق مبا ينتج من عمليات املراجعة والتدقيق وفق ًا للنموذج(م.م.ع.ن.)02-08-
التخل�ص من الوثائق امللغاة بختمها بختم (ملغاة) وفق ًا للنموذج(م.م.ع.ن.)02-08-
�إعداد تقرير نهائي لعملية �ضبط الوثائق وتقدميها للجنة التميز واجلودة يف املدر�سة.
مناق�شة نتائج التقرير النهائي وامل�صادقة عليه.
اعتماد التعديالت على الوثائق وال�سجالت وتعميمها على املعنيني.
تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية �ضبط الوثائق وال�سجالت يف املدر�سة.

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

1/6
2/6

ا�سم النموذج

منوذج ت�سليم الن�سخ املوثقة
منوذج طلب ( �إ�صدار � /إلغاء
 /تعديل ) وثيقة

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن01-08-

رئي�س فريق �ضبط الوثائق

� 3سنوات

م.م.ع.ن02-08-

رئي�س فريق �ضبط الوثائق

� 3سنوات
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النماذج والسجالت

75

نموذج رقم ( ) 1

رمز النموذج:

		
طلب حتويل من مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي واملعاهد العلمية اىل التعليم العام
(و.ط.ع.ن)01 - 01 -
�أو ًال :بيانات عامة:

اال�سم رباعي ًا .................................................................................................. :اجلن�سية

.........................................

تاريخ امليالد ..................................................................................................ال�صف الدرا�سي :
�آخر �شهادة درا�سية ح�صل عليها .......................................................... :م�صدرها :
تاريخ احل�صول عليها :

...............................

..............................................

........................................................................

نوع الطلب  :حتويل من التعليم العام
نوع الدرا�سة املطلوبة* :م�سائي

�إىل:

........................................................................

*انت�ساب

*ليلي

ثاني ًا :التح�صيل الدرا�سي :

عدد �سنوات الإعادة يف ال�صف الدرا�سي احلايل (�إن وجدت) ومواد الر�سوب لكل �سنة درا�سية :
عدد �سنوات االنقطاع من الدرا�سة (�إن وجدت)

....................................................................................................

�أ�سباب االنقطاع
تقدير الطالب دىل جناحه يف ال�صفني ال�سابقني ن�صفه:

.......................................................................................................................................................

ناجح من ال�صف  ............................................................................يف العام الدرا�سي
وتقديره العام

........................

ناجح من ال�صف  ............................................................................يف العام الدرا�سي
وتقديره العام

............................................

........................

مت حتويل اال�ستمارة �إىل �إدارة التعليم برقم  ..........................................وتاريخ
قائد املدر�سة  .......................................................................................التوقيع
ختم املدر�سة
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............................................

....................................................

.......................................................
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ثالث ًا :درا�سة و�ضع الطالب:

الأ�سباب التي �أبداها الطالب للتحويل :

.............................................................................................................................

التعرف على الدوافع احلقيقية للطالب :

..........................................................................................................................

مدى موافقة ويل �أمر الطالب :
مدى موافقة جهة عمله (�إن وجدت)
اخلدمات املقدمة له :
تب�صريه بالفر�ص التعليمية واملهنية املتاحة له يف جمال درا�سته احلايل .
تب�صريه مبا يرتتب على حتويله من �إطالة �أمد درا�سته وت�شتيت جلهده ال�سابقة .
م�ساعدته على اتخاذ القرار املنا�سب لتحديد م�ستقبله التعليمي واملهني .
نتائج اخلدمات الإر�شادية� :أ -مت �إقناع الطالب ويوا�صل درا�سته احلالية .
مل يقتنع الطالب وهو يرغب يف �إجناز حتويله .
مرئيات اللجنة ب�ش�أن الطالب:
ال ي�سمح له
ي�سمح له بالتحويل

..........................................................................................................................................

�أحيل الطالب �إىل ق�سم خدمة الطالب برقم  ........................................................ :تاريخ
مرئيات مدير التعليم :

...............................................

.......................................... ........................................................... ................................................

توقيع مدير التعليم  ........................................................ ........................................................ :اخلتم :

مت حتويل اال�ستمارة �إىل املدر�سة برقم ........................................................... :وتاريخ

.....................................................

مالحظة :ت�ش��فع اال�س��تمارة� )1 :آخر �ش��هادة ح�صل عليها الطالب � )2 .ش��هادة ح�س��ن �س�يرة و�س��لوك  )3 .موافقة جهة
العمل (�إن وجدت) .
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نموذج رقم ( ) 2

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-01-

ا�سم النموذج  :ا�ستمارة البيانات ال�شخ�صية للطالب		
البيانات الشخصية

الف�صل

املرحلة الدرا�سية ال�صف الدرا�سي

اجلن�سية

رقم الطالب  :خا�ص باملدر�سة
اال�سم ً
رباعيا

رقم ال�سجل املدين  /الإقامة
يوم

تاريخ الهوية

�سنة

�شهر

اال�سم الأول

ا�سم الأب

ا�سم اجلد

العائلة(اللقب)

GFATHER

FATHER

FNAME

FAMILY

تاريخ امليالد
فئة الدم

رقم جواز ال�سفر
مكان امليالد /املدينة

/

/

مكان الوالدة /الدولة
ملكية ال�سكن

بيانات االتصال

املنطقة
الإدارية
ال�شارع
الرئي�سي
الربيد
الإلكرتوين
الفاك�س
الطالب

بيانات ويل �أمر

ا�سم قريب
للطالب 1
ا�سم قريب
للطالب2

املدينة

احلي

ال�شارع الفرعي

رقم املنزل

الرمز الربيدي

�صندوق الربيد

العنوان يف الإجازة
ا�سم ويل الأمر
تاريخها

/

/

رقم هاتف املنزل

اجلن�سية

�صلة القرابة

م�صدرها

نهايتها

رقم الهاتف اجلوال

رقم هاتف العمل

/

الهاتف

العنوان

الهاتف

العنوان

						
ا�سم الطالب :
						
ا�سم ويل الأمر :
/ 78

نوع الهوية

التوقيع على �صحة البيانات
التوقيع على �صحة البيانات
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/

نموذج رقم ( ) 3

		
ا�سم النموذج :ك�شف ب�أ�سماء الطالب يف املجموعة

		
ا�سم املدر�سة ........................................................ :

عدد

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)03 - 01 -

العام الدرا�سي :

رقـ ــم الطالـ ــب

				
املر�شد الأكادميي

......................................

ا�سم الطالب

			
وكيل �ش�ؤون الطالب

قائد املدر�سة
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نموذج رقم ( ) 4

ا�سم النموذج :منوذج ت�سجيل طالب		

		
العام الدرا�سي :

		
/14

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04 -01 -

الف�صل الدرا�سي:

		
14هـ

التخ�ص�ص:

ا�سم الطالب:
الرقم
عدد ال�ساعات امل�سجلة :

�أيام الدرا�سة الأ�سبوعية
م

ا�سم املقرر

الأحد

الإثنني

الثالثاء

الأربعاء

اخلمي�س

من �إىل من �إىل من �إىل من �إىل من �إىل
1
2
3
4
5
6
7
8
جمموع ال�ساعات املعتمدة:
توقيع الطالب :
توقيع املر�شد الأكادميي :
يعتمد :توقيع وكيل �ش�ؤون الطالب
* ن�سخة لويل �أمر الطالب .
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معلم توقيع
املقرر املعلم

نموذج رقم ( ) 5

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05 - 01 -

		
ا�سم النموذج :ال�سجل الأكادميي

املدر�سة
ا�سم الطالب
العام الدرا�سي :

/14

�سعودي
اجلن�سية
العلوم الطبيعية
التخ�ص�ص
العلوم الإن�سانية

14هـ

غري �سعودي

الرقم الأكادميي
رقم املنزل

رقم اجلوال:
حمتوى ال�سجل الأكادميي

الف�صل الدرا�سي
الأول
العام الدرا�سي

14هـ

الثاين
14هـ

الثالث
14هـ

الرابع
14هـ

اخلام�س ال�ساد�س
14هـ

ال�سابع

14هـ

14هـ

الثامن
14هـ

ال�ساعات امل�سجلة
ال�ساعات املكتبة
املعدل
جمموع ال�ساعات

متوقع التخرج يف� :سنتان ون�صف ثالث �سنوات

�أكرث من ذلك

املر�شد الأكادميي:
وكيل �ش�ؤون الطالب								

قائد املدر�سة
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نموذج رقم ( ) 5

الخطط والبرامج الدراسية لنظام المقررات في التعليم الثانوي

خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الطبيعية

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل الدرا�سي الثاين

الف�صل الدرا�سي الثالث

الف�صل الدرا�سي الرابع

الف�صل الدرا�سي اخلام�س

الف�صل الدرا�سي ال�ساد�س

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الإن�سانية

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل الدرا�سي الثاين

الف�صل الدرا�سي الثالث

الف�صل الدرا�سي الرابع

الف�صل الدرا�سي اخلام�س

الف�صل الدرا�سي ال�ساد�س
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4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

ال�سجل الدرا�سي للطالب

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل الدرا�سي الثاين 14هـ

14هـ

م ا�سم املقرر الدرجة التقدير م
1
1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

املعدل

التقدير

الف�صل الدرا�سي الأول

ا�سم املقرر الدرجة التقدير ا�سم املقرر الدرجة التقدير

املعدل

املعدل
14هـ

م ا�سم املقرر الدرجة التقدير م
1
1
2
3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

املعدل

التقدير

التقدير

الف�صل الدرا�سي الثاين 14هـ

2

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

املعدل

التقدير
الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

ا�سم املقرر الدرجة التقدير ا�سم املقرر الدرجة التقدير

املعدل
التقدير

التقدير
83

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل الدرا�سي الثاين 14هـ

14هـ

م ا�سم املقرر الدرجة التقدير م
1
1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

املعدل

التقدير

الف�صل الدرا�سي الأول

ا�سم املقرر الدرجة التقدير ا�سم املقرر الدرجة التقدير

املعدل

املعدل
14هـ

م ا�سم املقرر الدرجة التقدير م
1
1
2
3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

املعدل
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التقدير

التقدير

الف�صل الدرا�سي الثاين 14هـ

2

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

املعدل

التقدير
الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

ا�سم املقرر الدرجة التقدير ا�سم املقرر الدرجة التقدير

املعدل
التقدير
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التقدير

نموذج رقم ( ) 6

		
ا�سم النموذج :حذف و�إ�ضافة مقررات درا�سية

الف�صل الدرا�سي			 :

ا�سم الطالب:
الرقم

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن )06 - 01 -

		
العام الدرا�سي :

		
/14

14هـ

التخ�ص�ص:

م
1
2
2
3
4
5

ا�سم املقرر

نوعه

م
1
2
2
3
4
5

ا�سم املقرر

نوعه

حذف مقررات
عدد ال�ساعات ال�شعبة

معلم املقرر

توقيعه

ملحوظات

�إ�ضافة مقررات
عدد ال�ساعات ال�شعبة

معلم املقرر

توقيعه

ملحوظات

جمم��وع ال�س��اعات قب��ل احل��ذف والإ�ضاف��ة
جمم��وع ال�س��اعات بع��د احل��ذف والإ�ضاف��ة  ..............................................توقي��ع الطال��ب  ..............................................توقي��ع
املر�ش��د الأكادمي��ي  .....................................................توقي��ع وكيل �ش���ؤون الط�لاب ....................................................................
......................................................... ....................................................................

تعليمات مهمة :

•ي�ستعمل هذا النموذج يف حالة حذف �أو �إ�ضافة مقررات .
•تت��م عملي��ة احل��ذف والإ�ضاف��ة باختي��ار الطال��ب ،وموافق��ة املر�ش��د الأكادمي��ي بن��ا ًء عل��ى توقي��ع
معل��م املق��رر.
•ي�س��لم النم��وذج �إىل وكي��ل �ش���ؤون الط�لاب بع��د �إكم��ال �إج��راءات املطلوب��ة؛ لي�ضمه��ا �إىل من��اذج
الت�س��جيل اخلا�ص��ة بالطال��ب ويج��ري التعدي�لات الالزم��ة مبوجبه��ا .
•يجب �أال يزيد عدد ال�ساعات املعتمدة بعد الإ�ضافة عن ( ) �ساعة معتمدة .
•يجب �أن ال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة بعد احلذف عن ( ) �ساعة معتمدة .
•على معلم املقرر حذف �أو �إ�ضافة ا�سم الطالب من ك�شف املادة عند اعتماده .
•ن�سخة لويل �أمر الطالب .
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نموذج رقم ( ) 7

ا�سم النموذج� :سجل توزيع ح�ص�ص االنتظار		

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)01-01-

)
14هـ  /الف�صل(
العام الدرا�سي
لهذا اليوم
					
زمالئي املعلمني  /نظر ًا لغياب الزميل :
 14 /هـ �آمل ت�سديد مكانه ح�سب اجلدول املو�ضح والتوقيع بالعلم  ،،ولكم جزيل ال�شكر
املوافق /

احل�صة الف�صل
1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

املادة

ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات

لهذا اليوم
					
زمالئي املعلمني  /نظر ًا لغياب الزميل :
 14 /ه��ـ �آم��ل ت�س��ديد مكان��ه ح�س��ب اجل��دول املو�ض��ح والتوقي��ع بالعل��م  ،،ولك��م جزي��ل ال�ش��كر
املواف��ق /

احل�صة الف�صل
1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

املادة

ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات

لهذا اليوم
					
زمالئي املعلمني  /نظر ًا لغياب الزميل :
 14 /ه��ـ �آم��ل ت�س��ديد مكان��ه ح�س��ب اجل��دول املو�ض��ح والتوقي��ع بالعل��م  ،،ولك��م جزي��ل ال�ش��كر
املواف��ق /

احل�صة الف�صل
1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

املادة

ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية :
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التوقيع :

نموذج رقم ( ) 8

		
ا�سم النموذج :جدول املناوبة والإ�شراف اليومي

العام الدرا�سي

14هـ  /الف�صل(

الأ�سبوع

اليوم التاريخ

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)02-01-

)

املناوبة*
التوقيع
اال�سم**

الإ�شراف *
اال�سم** الإ�شراف التوقيع ملحوظات

الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية :
اال�سم

قائد املدر�سة :

..........................................................:

اال�سم

............................................................:

التوقيع

التوقيع

.......................................................:

............................................................:

* ال ي�شرتط �أن يكلف املوظف باملناوبة والإ�شراف يف يوم واحد.
** ال يقل احلد الأدنى للمناوبة والإ�شراف عن موظفني وميكن زيادة العدد ح�سب االحتياج.
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نموذج رقم ( ) 9

		
ا�سم النموذج :تقرير املناوبة اليومي

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)03-01-

14هـ  /الف�صل(
العام الدرا�سي
اليوم  .........................التاريخ / /

)

 14هـ

ا�سم املوظف املناوب *

م
1
2

ملحوظات *

التوقيع

�أ�سماء الطالب املت�أخرين:

م

اال�سم

الف�صل

الزمن

االجراء املتخذ

ملحوظات

1
2
3
4
5
�أ�سماء الطالب املخالفني:

م

اال�سم

الف�صل

الزمن

االجراء املتخذ

1
2
3
4
5
* يتم ت�سليم هذا التقرير �إىل وكيل ال�ش�ؤون التعليمية يف اليوم التايل للمناوبة.
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ملحوظات

نموذج رقم ( ) 10

		
ا�سم النموذج  :ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب

املدر�سة (
		
ال�صف :

م
1
2

3

4

5

6
7

) الربنامج (
			
الف�صل :

ا�سم الطالب

		
اليوم :

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن )01 - 02 -

) العام الدرا�سي :
التاريخ 14 / /هـ

وثيقة ا�ستالم وحمافظة على
الكتب

ا�ستالم الكتب نهاية
توقيع املعلم
الف�صل

توقيع
الطالب
مت ا�ستالمها مل ت�ستلم

املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي
املحافظة على كتبي وت�سليمها
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي

			
-3
			
-2
		
الكتب غري امل�سلمة -1 :
التوقيع :
								
ا�سم امل�س�ؤول /

-4
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نموذج رقم ( ) 11

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-01-

		
ا�سم النموذج � :سجل م�شرتيات املدر�سة

�سجل م�شرتيات املدر�سة من بند  ...................................خالل العام الدرا�سي ........................

م

�إجمايل مبلغ البند
املخ�ص�ص للمدر�سة

رقمــا
الكمية

ال�سعر
الإفرادي

كتابــة

الإجمايل

التاريخ رقم الفاتورة جهة الفاتورة

1
2
3
4
5
6
توقيع جلنة ال�صندوق املدر�سي على �صرف مبلغ البند

قائ��د املدر�س��ة ورئي���س
جلن��ة ال�صن��دوق املدر�س��ي

�أع�ضاء اللجنة :

اال�سم/

وكيل املدر�سة /املعلم

املر�شد الطالبي  /املعلم

رائ��د الن�ش��اط  /التوقيع/

املعلم

اال�سم

اال�سم

اال�سم

التاريخ  143 / /هـ

التوقيع

التوقيع

التوقيع

اخلتم الر�سمي
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نموذج رقم ( ) 12

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-01-

ا�سم النموذج � :أمر مطالبة

�إىل مدير مكتب التعليم يف  ................................................................................................................................وفقه اهلل
�إىل مدير ال�ش�ؤون املالية بالإدارة  ......................................................................................................................وفقه اهلل
ب�ش�أن طلب �صرف تعوي�ض من امليزانية الت�شغيلية للمدار�س .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�إ�ش��ارة �إىل الق��رار رقـ��م  1/ 32671078يف 1432/4/17ه��ـ املت�ضم��ن من��ح املدار���س ميزاني��ة ت�ش��غيلية علي��ه ف���إن املدر�س��ة
قام ب�صرف املبالغ املو�ضحة يف الفواتري املرفقة البالغ جمموع قيمتها ( )......................رياال لقاء ت�أمني احتياجات املدر�سة
ح�س��ب بن��د  ........................ل��ذا نرج��و التك��رم ب�إكم��ال الإج��راءات الالزم��ة للتعوي���ض عما مت �صرفه  .وبرفق��ه �أ�صل الفواتري
للمبلغ املطلوب .
�شاكرا جتاوبكم  .....وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قائ��د املدر�س��ة ورئي���س جلن��ة
ال�صن��دوق املدر�س��ي
�أع�ضاء اللجنة :
وكيل املدر�سة  /املعلم

اال�سم/
املر�شد الطالبي /املعلم رائ��د الن�ش��اط  /التوقيع/

املعلم

اال�سم

اال�سم

اال�سم

التاريخ 14 / /هـ

التوقيع

التوقيع

التوقيع

اخلتم الر�سمي

مت الت�أكد من اكتمال امل�ستندات الالزمة املذكورة واملرفقة وتدقيقها .
ا�سم املوظف املخت�ص
التاريخ 14 / /هـ
اخلتم
* خا�ص باملدقق يف مكتب التعليم  /ال�ش�ؤون املالية بالإدارة .
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نموذج رقم ( ) 13

		
ا�سم النموذج � :سجل الوارد العام

�سجل الوارد للعام الدرا�سي

14هـ

م رقم الوارد التاريخ

النوع

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-02-

اجلهة الوارد منها املعاملة املرفقات

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*�أبد�أ برقم جديد ,و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري
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املو�ضوع

رقم امللف

نموذج رقم ( ) 14

رمز النموذج  (:م.م.ع.ن)02-02-

		
ا�سم النموذج بيان اطالع املوظفني على التعاميم

14هـ  /الف�صل (

بيان اطالع املوظفني على التعاميم للعام الدرا�سي
الإخوة من�سوبي املدر�سة /
وتاريخ / /
�آمل االطالع على التعميم املرفق رقم
بخ�صو�ص /

م

ا�سم املوظف

التوقيع

م

1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

)

14هـ ال�صادر من /

ا�سم املوظف

التوقيع

التوقيع بالعلم  ,واهلل يحفظكم ,,,,,
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نموذج رقم ( ) 15

			
ا�سم النموذج � :سجل ال�صادر العام

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-02-

�سجل ال�صادر العام							

م رقم ال�صادر التاريخ

النوع

اجلهة الوارد منها املعاملة املرفقات

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*�أبد�أ برقم جديد ,و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري
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للعام الدرا�سي

املو�ضوع

14هـ

رقم امللف

نموذج رقم ( ) 16

		
ا�سم النموذج� :سجل توديع املعامالت

�سجل توديع املعامالت للعام الدرا�سي

رقم تاريخ
املعاملة املعاملة

النوع املرفقات

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)04-02-

14هـ

املو�ضوع

تاريخ توقيع
اجلهة املر�سل ا�سم
اليوم
اال�ستالم امل�ستلم
امل�ستلم
�إليها

*ابد�أ برقم جديد ,و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
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نموذج رقم ( ) 17

ا�سم النموذج� :سجل العمل الر�سمي		

رمز النموذج( :و.م.ع.ن)01-02- .

رمز النموذج :

�سجل دوام املوظفني						
الف�صل
				
�سجل دوام املوظفني للعام الدرا�سي:
املوافق/ :
								
يوم:
1ه��ـ
4
احلا�ضرون قبل بداية اال�صطفاف ال�صباحي

م

/

وقت
وقت
ا�سم املوظف
وقت
وقت
ا�سم املوظف
التوقيع
الوظيفة
التوقيع م
التوقيع
الوظيفة
اخلروج
احل�ضور
الرباعي
اخلروج
احل�ضور
الرباعي

1

1

2

2

3

3

٤

٤

٥

٥

٦

٦

املوظفون الغائبون

٧
٨

م

٩

1

١٠

2

١١

3

١٢

٤

١٣

٥

١٤
١٥

التوقيع

ا�سم املوظف الرباعي

الوظيفة

�سبب الغياب

املعلم املناوب بداية ونهاية العمل
ا�سم املعلم وتوقيعه

١٦
١٧
١٨

املعلم املناوب بداية ونهاية العمل
ا�سم املعلم وتوقيعه

١٩
٢٠

مالحظة  :يغلق الدوام مرتني يف الفرتة الأوىل بعد بداية الربنامج ال�صباحي مبا�شرة ويف املرة الثانية عند بداية احل�صة
الأوىل مبا�شرة
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نموذج رقم ( ) 18

		
ا�سم النموذج  :تنبيه على ت�أخر  /ان�صراف

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-02- .

املدر�سة
ال�سجل املدين

اال�سم

التخ�ص�ص

امل�ستوى  /املرتبة

رقم الوظيفة

العمل احلايل

املكرم املعلم  ..................................................................................................................................................................................................................... /وفقه اهلل
وبعد :
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�إنه يف يوم  .....................................................................................................................املوافق 14 / /هـ ات�ضح ما يلي :
)
ت�أخركم من بداية العمل  ،وح�ضوركم ال�ساعة (
)
عدم تواجدكم �أثناء العمل من ال�ساعة ( ) �إىل ال�ساعة (
)
ان�صرافكم مبكر ًا قبل نهاية العمل من ال�ساعة (
عليه ن�أمل تو�ضيح �أ�سباب ذلك مع �إرفاق ما ي�ؤيد عذركم  ،،،ولكم حتياتي
قائد املدر�سة  ............................................................................................................... :التوقيع  .............................................التاريخ 14 / / :هـ
املكرم  /مدير مدر�سة  .....................................................................................................................................................................................................وفقه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أفيدكم �أن �أ�سباب ذلك ما يلي
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

اال�سم ..................................................................................................................التوقيع  ............................................................................التاريخ14 / / :هـ
عذره غري مقبول ويح�سم عليه
			
عذره مقبول
ر�أي قائد املدر�سة 		
قائد املدر�سة ................................................................................................ :التوقيع  ............................................................................التاريخ 14 / /هـ
مالحظة  :ترفق بطاقة امل�ساءلة مع �أ�صل القرار يف حالة عدم قبول العذر حلفظها مبلفه بالإدارة � ،أ�صله مللفه باملدر�سة.
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ا�سم النموذج :قرار ح�سم جمموع �ساعات ت�أخر وخروج مبكر

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)03-02- .

املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

التخ�ص�ص

امل�ستوى  /املرتبة

رقم الوظيفة

العمل احلايل

�إن مديراملدر�سة
بناء على �صالحياته  ،وبناء على املادة ( )21من نظام اخلدمة املدنية وبنا ًء على موافقة معايل الوزير على �إعطاء بع�ض
ال�صالحي��ات ملدي��ري املدار���س بالق��رار رق��م  1/1139وتاري��خ 1431/3/17هـ  ،ولبلوغ �س��اعات الت�أخر عن العمل واخلروج
) �ساعة  ،وحيث �إن عذره غري مقبول  ،ومبقت�ضى النظام .
املبكر من العمل (
يقرر ما يلي
( )1ح�سم مدة الغياب املو�ضحة بعاليه وعددها ( ) يوم ًا من راتبه .
( )2عل��ى �إدارة �ش���ؤون املوظف�ين ( تنفي��ذ الأنظم��ة ) تنفي��ذ �إج��راء احل�س��م وا�س��تبعادها م��ن خدمات��ه وا�ص��ل الق��رار مللف��ه
ب��الإدارة م��ع الأ�سا���س مللفه .
واهلل املوفق
..........................................................................

الرئي�س املبا�شر
اال�سم:
اخلتم
التاريخ 14 / / :هـ

التوقيع

�صورة  /للموظفني ملتابعة تنفيذ احل�سم ( تنفيذ الأنظمة )
�صورة  /ملكتب التعليم
�صورة /مللفه باملدر�سة
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ا�سم النموذج  :م�ساءلة غياب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)04-02- .

املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

التخ�ص�ص

�إنه يف يوم

امل�ستوى  /املرتبة

الدرجة رقم الوظيفة العمل احلايل عدد �أيام الغياب

املوافق 143 / /هـ تغيبت عن العمل �إىل يوم

( )1طلب الإفادة

املوافق 14 / /هـ

املكرم /
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،،،
م��ن خ�لال متابع��ة �س��جل العم��ل تب�ين غيابك��م خ�لال الفرتة املو�ضح��ة بعاليه � ،آمل الإفادة عن �أ�س��باب ذل��ك وعليكم تقدمي ما
ي�ؤيد عذركم خالل �أ�سبوع من تاريخه  ،علم ًا ب�أنه يف حالة عدم االلتزام �سيتم اتخاذ الالزم ح�سب التعليمات .
التاريخ 14 / / :هـ
التوقيع
ا�سم الرئي�س املبا�شر 			 :
( ) 2الإفادة

املكرم  /قائد املدر�سة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
�أفيدكم �أن غيابي كان للأ�سباب التالية :

وفقه اهلل

وفقه اهلل

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

و�س�أقوم بتقدمي ما يثبت ذلك خالل �أ�سبوع من تاريخه
التاريخ 14 / / :هـ
التوقيع :
ا�سم املعلم :
( )3مدير املدر�سة :

 .أ حتت�سب له �إجازة مر�ضية بعد الت�أكد من نظامية التقرير
 .بيحت�سب غيابه من ر�صيده للإجازات اال�ضطرارية لقبول عذره �إذا كان ر�صيده ي�سمح و�إال يح�سم عليه.
 .جيعتمد احل�سم لعدم قبول عذره
التاريخ 14 / / :هـ
التوقيع
ا�سم الرئي�س املبا�شر 			 :
ملحوظات هامة

 - 1ت�ستكمل اال�ستمارة من املدير املبا�شر و�إ�صدار القرار مبوجبه.
� - 2إذا �سبق �إجازة نهاية الأ�سبوع غياب و�أحلقها غياب حتت�سب مدة الغياب كاملة.
 - 3يجب �أن يو�ضح املتغيب �أ�سباب غيابه فور ت�سلمه اال�ستمارة ويعيدها ملديره املبا�شر.
 -4يعطي املتغيب مدة �أ�سبوع لتقدمي ما ي�ؤيد عذره ف�إذا انق�ضت املدة الزمنية ت�ستكمل اال�ستمارة ويتم احل�سم.
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النموذج  :قرار ح�سم غياب

املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)05-02- .

التخ�ص�ص امل�ستوى  /املرتبة

الدرجة رقم الوظيفة عدد �أيام الغياب

الأيام الواجب ح�سمها ليحدد
التاريخ
�إن قائد املدر�سة
بن��اء عل��ى �صالحيات��ه  ،وبن��اء عل��ى امل��ادة ( )21م��ن نظ��ام اخلدم��ة املدني��ة  ،وبن��اء عل��ى موافق��ة مع��ايل الوزي��ر عل��ى �إعط��اء
بع���ض ال�صالحي��ات ملدي��ري املدار���س بالق��رار رق��م  1/1139وتاري��خ 1421/3/17ه��ـ ولغي��اب املعل��م املو�ض��ح �أ�س��مه �أع�لاه ،
حي��ث �إن ع��ذره غ�ير مقب��ول  ،ومبقت�ض��ى النظام .
يقرر ما يلي :
( )1ح�سم مدة الغياب املو�ضحة بعاليه وعددها ( ) يوم ًا من راتبه .
( )2عل��ى �إدارة �ش���ؤون املوظف�ين تنفي��ذ الأنظم��ة �إج��راء احل�س��م وا�س��تبعادها م��ن خدمات��ه و�أ�ص��ل
)
الق��رار مللف��ه ب��الإدارة م��ع الأ�سا���س مللف��ه (
واهلل املوفق ،،،،،،
الرئي�س املبا�شر
اخلتم
اال�سم
التوقيع
التاريخ 14 / / :هـ
...................................

مالحظة  /لن يتم ا�ستالم قرار احل�سم بدون امل�ساءلة
�صورة /ل�ش�ؤون املوظفني ملتابعة تنفيذ احل�سم ( تنفيذ الأنظمة ) .
�صورة  /ملكتب التعليم .
�صورة  /مللفه باملدر�سة .
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ا�سم النموذج � :سجل ا�ستئذان املوظفني

املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم
م

اليوم

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)06-02- .

التخ�ص�ص امل�ستوى  /املرتبة

التاريخ زمن اخلروج
دقيقه �ساعة

التوقيع

الدرجة رقم الوظيفة عدد �أيام الغياب

مربرات زمن العودة
اخلروج دقيقة �ساعة

التوقيع

ملحوظات *

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

* يف مدار�س البنات يتم كتابة ا�سم املحرم و�صلة القرابة ورقم الهوية
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ا�سم النموذج :ك�شف ب�أ�سماء الطالب املت�أخرين �صباح ًا

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-03- .

ك�شف ب�أ�سماء الطالب املت�أخرين �صباح ًا

اليوم  ..................... :التاريخ

م

.....................:

ا�سم الطالب

ال�صف
وال�شعبة

مقدار الت�أخر
دقيقة �ساعة

ا�سم امل�س�ؤول
توقيع امل�س�ؤول................................:

.................................:
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ا�سباب الت�أخر

توقيع الطالب

نموذج رقم ( ) 24

ا�سم النموذج :حتويل طالب متكرر الغياب والت�أخر لوكيل �ش�ؤون الطالب		

ال�صف

ا�سم الطالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-03- .

احل�صة

تاريخ التحويل

�إىل  :وكيل �ش�ؤون الطالب
�أحيل لكم الطالب املو�ضح ا�سمه �أعاله للأ�سباب التالية :

.................................................................................................................................................................................................

علم ًا انه مت اتخاذ الإجراءات التالية :

.................................................................................................................................................................................................

التوقيع

ا�سم املر�شد الطالبي

التاريخ

وكيل �ش�ؤون الطالب
مت �إنها املوقف بتاريخ 14 / /هـ
�إىل  :م�سجل املعلومات
يتم ح�سم ( ___ ) درجة على الطالب من درجات  ال�سلوك  املواظبة ح�سب الالئحة التالية:
................................................................................................................................................................................................

ا�سم الوكيل
�إىل م�سجل املعلومات :

 مت ح�سم الدرجة بتاريخ

ا�سم م�سجل املعلومات

التوقيع

 14 / /هـ

التوقيع

التاريخ

التاريخ

�إىل املر�شد الطالبي :

�آمل متابعة الطالب خالل الفرتة القادمة و�إبالغنا عن مدى حت�سن م�ستواه ور�أيكم يف تثبيت احل�سم من عدمه

ا�سم الوكيل

التوقيع

التاريخ

�إىل وكيل �ش�ؤون الطالب :

 نرى تثبيت درجة احل�سم لعدم ا�ستجابة الطالب خالل الفرتة ال�سابقة
 نرى �إلغاء ح�سم الدرجة لتح�سن م�ستوى الطالب .

ا�سم املر�شد الطالبي

التوقيع

التاريخ
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ا�سم النموذج  :ك�شف ح�ضور وغياب طالب املدر�سة

ال�صف
الغياب
احل�ضور
امل�سجلون
الف�صل

بعذر

بدون عذر

املجيب
الزمن

رقم الهاتف

2

3

4

5

6
ا�سم امل�س�ؤول/

					

التوقيع/

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

14 / /هـ
�سبب الغياب

توقيع املعلم

اليوم
نوع الغياب
اال�سم

التاريخ

)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4

1
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ا�سم النموذج� :سجل ا�ستئذان الطالب �أثناء العمل الر�سمي

م

ا�سم الطالب

الف�صل

التاريخ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

وقت اخلروج
�س
د

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)04-03- .

�سبب اال�ستئذان

التوقيع

ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :

/
/
ا�سم ويل الأمر :
مالحظ��ة  :الب��د م��ن ح�ض��ور ويل الأم��ر يف ح��ال خ��روج الطال��ب �أثن��اء العم��ل الر�س��مي  ،خ�لاف ذل��ك مين��ع خ��روج الطال��ب
من املدر�س��ة ح�س��ب لوائح وزارة التعليم .
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ا�سم النموذج  /طلب �صيانة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-03- .

)

طلب �صيانة للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل (
معلومات عن املدر�سة
الرقم بالوزارة /
املرحلة /
ا�سم املدر�سة /
رقم جوال مدير املدر�سة /
رقم هاتف املدر�سة /
نوع ال�صيانة املطلوبة
جنارة
كهرباء
تربيد
�سباكة
�صيانة ( كرا�سي وطاوالت )
تكييف
�أخرى تذكر :
�أمل تكليف فريق ال�صيانة بعمل ما يلي :
-1
-2
-3
-4
عاجل
نوع الطلب
متى ميكن �إجراء �أعمال ال�صيانة

عاجل جد ًا
يف ال�صباح فقط

يف ال�صباح �أو امل�ساء

ملحوظة  :عند اختيار ال�صيانة يف وقت ال�صباح فقط قد ي�ؤخر ذلك �إجراء ال�صيانة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية/
التوقيع
قائد املدر�سة /
التوقيع /
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ا�سم النموذج  :ا�ستمارة موافقة ويل �أمر الطالب لال�شرتاك يف النقل الدرا�سي

رمز النموذج ( :و.م .ع.ن)01-04- .

املكرم ويل �أمر الطالب  ........................................................................................................................................ /املحرتم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تق��وم املدر�س��ة بت�س��جيل الط�لاب الراغب�ين يف اال�ش�تراك يف النق��ل املدر�س��ي  ،وعلي��ه ن�أم��ل موافاتن��ا
مبوافقتك��م �أو عدمه��ا ليت�س��نى لن��ا �إج��راء ال�لازم .
موافق
غري موافق
ا�سم ويل الأمر
هاتف املنزل .........................................................................
....................................................................

التوقيع
جوال .........................................................................

.......................................................................

قائد املدر�سة

يف حال املوافقة يرجى ر�سم تو�ضيحي لعنوان املنزل
كروكي تو�ضيحي ملوقع املنزل
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نموذج رقم ( ) 29

		
ا�سم النموذج  :ك�شف باحلاالت املر�ضية للطالب

م

ا�سم الطالب

ال�صف

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-04- .

هاتف ويل الأمر
العمل

املنزل

اجلوال

و�صف احلالة املر�ضية
1

م

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ا�سم الطالب

ال�صف

التو�صيات

هاتف ويل الأمر
العمل

املنزل

اجلوال

و�صف احلالة املر�ضية
2

م

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ا�سم الطالب

ال�صف

التو�صيات

هاتف ويل الأمر
املنزل

العمل

و�صف احلالة املر�ضية
3
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الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

التو�صيات

اجلوال

نموذج رقم ( ) 30

		
ا�سم النموذج :ا�ستمارة �إبالغ عن حالة طالب

املكرم الأ�ستاذ /

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-04- .

				

وفقه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد :
يو�ض��ح اجل��دول �أدن��اه احلال��ة  /احل��االت ال�صحي��ة للطال��ب  /الط�لاب  ،والت��ي تتطل��ب منك��م التعام��ل معه��ا ح�س��ب م��ا ه��و
مو�ضح.

ال�صف

م

ا�سم الطالب

و�صف احلالة

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة التو�صيات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املر�شد الطالبي
2-1

قائد املدر�سة
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نموذج رقم ( ) 31

		
ا�سم النموذج  :حتويل طالب لوكيل �ش�ؤون الطالب

							
ا�سم الطالب/
								
املادة/
�سبب التحويل

		
عدم �أداء الواجب
�ضعف درا�سي

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن)03-04- .

بال�صف /
احل�صة الدرا�سية/
ت�أخر عن احل�صة

م�شاغبة
�أخرى تذكر ...............................................................................................

�إي�ضاح امل�شكلة
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ا�سم املعلم/

التوقيع /

التاريخ14 / / :هـ

ما مت حيال الطالب( خا�ص بوكيل �ش�ؤون الطالب ):
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

مت �إحالته للمر�شد الطالبي
وكيل املدر�سة /

التوقيع /

التاريخ 14 / / :هـ

ما مت حيال الطالب  ( :خا�ص باملر�شد الطالبي ) :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

املر�شد الطالبي /

التوقيع/

التاريخ14 / / :هـ

ملحوظات

 - 1يتم �إخطار وكيل �ش�ؤون الطالب ح�سب هذا النموذج بعد انتهاء احل�صة الدرا�سية
 - 2يقوم وكيل �ش�ؤون الطالب با�ستدعاء الطالب يف وقت ال ي�ؤثر عليه درا�سي ًا
 - 3يتم حتويل الطالب �إىل املر�شد يف حالة تكرار ال�سلوك �أو ال�ضعف الدرا�سي
 - 4يقوم املر�شد الطالبي ب�إخطار املعلم مبا مت حيال الطالب
 - 5يحفظ هذا النموذج لدى وكيل �ش�ؤون الطالب ون�سخة لدى املر�شد الطالبي
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نموذج رقم ( ) 32

		
ا�سم النموذج  :الربامج الإر�شادية املقدمة للطالب

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04-04- .

خالل العام الدرا�سي ...................../.......................هـ

م

ا�سم الربنامج

تاريخ التنفيذ

املنا�سبة

عدد امل�ستفيدين
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نموذج رقم ( ) 33

		
ا�سم النموذج :التقرير الف�صلي للإر�شاد الطالبي

�شهر /

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05-04- .

هـ

رعاية الطالب املعيدينً
د
ع��د
الربامج املنفذة
ا لط�لا ب

عدد
امل�ستفيدين

-1

-2

-3

-4

ال�صعوبات التي حدثت

املقرتحات

رعاية الطالب املت�أخرين درا�سيا
د
ع��د
الربامج املنفذة
ا لط�لا ب

عدد
امل�ستفيدين

-1

-2

-3

-4

ال�صعوبات التي حدثت

/ 112

مدى
اال�ستجابة

املقرتحات

رعاية الطالب املتفوقني
د
ع��د
الربامج املنفذة
ا لط�لا ب

عدد
امل�ستفيدين

-1

-2

-3

-4

ال�صعوبات التي حدثت

مدى
اال�ستجابة

املقرتحات

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

حاالت الت�أخر والغياب
عدد
الطالب

مدى
عدد امل�ستفيدين
اال�ستجابة

الربامج املنفذة
-1
-3

ال�صعوبات التي حدثت

-2
-4

املقرتحات

احلاالت ال�سلوكية
و�صف احلالة

التكرار

الإجراءات املتخذة

ملحوظات عامة

فاعلية
الإجراء

و�ضع احلالة
|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

املقرتحات

الربامج والن�شرات التوعوية
ا�سم الربنامج

ا�سم املر�شد الطالبي

%

تاريخ تنفيذه

التاريخ

عدد
امل�ستفيدين

التوقيع
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نموذج رقم ( ) 34

ا�سم النموذج � :سجل ح�ضور الطالب ملجاالت الن�شاط		

العام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل (

)

ا�سم املجال

م�س�ؤول الن�شاط

الأ�سبوع

من /

م

ا�سم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ال�صف
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

م�س�ؤول الن�شاط:
رائد الن�شاط:

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-05- .

املقر
�إىل /

14هـ

/

ال�سبت

الأحد

االثنني الثالثاء الأربعاء

غ

ح غ

غ

ح

ح

غ ح غ

التوقيع :
التوقيع :

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

ح

ملحوظات

نموذج رقم ( ) 35

ا�سم النموذج :موافقة ويل �أمر الطالب مل�شاركة ابنه يف ن�شاط مدر�سي

		
للعام الدرا�سي

			
 14هـ  /الف�صل (
		

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-05- .

)
حفظه اهلل

املكرم ويل �أمر الطالب :
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :
تعتزم املدر�سة بقيام بـ رحلة زيارة م�شاركة �أخرى تذكر
) �صباح�� ًا /م�س��اء و�س��تكون الع��ودة
املواف��ق 14 / /ه��ـ م��ن ال�س��اعة (
وذل��ك ي��وم /
) وق��د مت تر�ش��يح �أبنك��م �ضم��ن الط�لاب امل�ش��اركني يف ه��ذا الن�ش��اط علي��ه
مب�ش��يئة اهلل ال�س��اعة (
ن�أم��ل موافاتن��ا مبوافقتك��م �أو عدمه��ا ليت�س��نى لن��ا �إج��راء ال�لازم .
قائد املدر�سة
		
غري موافق
ر�أي ويل الأمر  :موافق
ا�سم ويل الأمر :
التوقيع :
مالحظة
يجب �إعادة هذا اخلطاب للمدر�سة بعد �إطالع وتوقيع ويل الأمر .
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نموذج رقم ( ) 36

		
ا�سم النموذج  :ك�شف مبوجودات امل�ستودع العام للمدر�سة

م رقم ال�صنف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�أو�صافه

احلالة
�سليم تالف

					
امل�س�ؤول عن امل�ستودع
							
اال�سم /
							
التوقيع/

/ 116

الكمية

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-06-

نوعه

م�ستهلك م�ستدمي

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
اال�سم /
التوقيع/

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

التاريخ

ملحوظات

نموذج رقم ( ) 37

			
ا�سم النموذج � :سجل ا�ستالم عهدة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-06-

الوظيفة /
		
اال�سم ............................. ............................... /
�أنا املوقع �أدناه ا�ستلمت العهدة املجدولة من تاريخه و�أتعهد باملحافظة عليها من الفقدان و التلف.

..............................................................

م

ال�صنف

تا ر ي��خ
ا لع��د د اال�س��تالم

التوقيع

تا ر ي��خ توقي��ع م�س��تلم
�إعادة العهدة العه��د امل�س�ترجعة

ملحوظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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نموذج رقم ( ) 38

		
ا�سم النموذج  :حم�ضر فقد �أو �إتالف مواد

اليوم
رقم
ال�صنف

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)03-06-

التاريخ
ا�سم ال�صنف
وموا�صفاته

نوعه

�أ�سباب
الوحدة الكمية
الفقد /التلف

ملحوظات

م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
			
امل�ساعد الإداري
.................................................

/ 118

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
		
.................................................

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

قائد املدر�سة
.................................................

نموذج رقم ( ) 39

		
ا�سم النموذج � :سجل ا�ستعارة كتب للطالب

		
للعام الدرا�سي

عنوان
م
الكتاب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-07-

			
 14هـ  /الف�صل (

ا�سم
امل�ؤلف

ا�سم
تاريخ
اال�ستعارة الطالب

ال�صف

)

التوقيع

تاريخ
االعادة

توقيع
�أمني
املركز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
		
�أمني مركز م�صادر التعلم ..........................................:

التوقيع

..........................................................................:
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نموذج رقم ( ) 40

		
ا�سم النموذج � :سجل ا�ستعارة كتب للموظفني

م

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

تاريخ
اال�ستعارة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن )02 - 07 -

ا�سم
املوظف

التوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:
..........................................:

/ 120
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تاريخ
الإعادة

توقيع �أمني
املركز

نموذج رقم ( ) 41

		
ا�سم النموذج � :سجل زيارات الف�صول

		
للعام الدرا�سي

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن )03 - 07 -

 14هـ  /الف�صل (			

الأ�سبوع

اليوم

من

احل�صة

1

2

)
/

3

�إىل

/

4

/

5

/

 14هـ

6

املادة
الأحد

ال�صف
ا�سم املعلم
املادة

االثنني

ال�صف
ا�سم املعلم
املادة

الثالثاء

ال�صف
ا�سم املعلم
املادة

الأربعاء

ال�صف
ا�سم املعلم
املادة

اخلمي�س

ال�صف
ا�سم املعلم

�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:
..........................................:
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نموذج رقم ( ) 42

ا�سم النموذج � :سجل الرتدد اليومي		

		
للعام الدرا�سي

م

اليوم
والتاريخ

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)04- 07 -

			
 14هـ  /الف�صل (

ا�سم الطالب

وقت
ال�صف
الزيارة

)

الغر�ض من
الزيارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:
..........................................:
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املواد
والأجهزة
امل�ستخدمة

توقيع
الطالب

نموذج رقم ( ) 43

ا�سم النموذج� :سجل جرد املخترب واملواد الكيميائية		

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 01-08-

او ًال :جرد املخترب

م رقم ال�صنف

ا�سم ال�صنف

الوحدة

الكمية

ملحوظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /

اال�سم /

التوقيع

التوقيع
123

ثاني ًا :بيان بعهدة خزانة املواد الكيميائية رقم اخلزانة (

رقم ال�صنف

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ا�سم ال�صنف

)

الوحدة

الكمية

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /

اال�سم /

التوقيع

التوقيع

/ 124
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ملحوظات

نموذج رقم ( ) 44

ا�سم النموذج� :سجل ح�صر الناق�ص والزائد والتالف يف املخترب

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

�أ�سماء املواد و الأدوات الناق�صة يف خمترب املدر�سة للعام الدرا�سي:
الف�صل الدرا�سي:

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

رقم ال�صنف

ا�سم ال�صنف

الكمية املطلوبة

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /
التوقيع

اال�سم /
التوقيع

ملحوظات
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ا�سم النموذج� :سجل ح�صر الناق�ص والزائد والتالف يف املخترب

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

�أ�سماء املواد و الأدوات الزائدة يف خمترب املدر�سة للعام الدرا�سي:
الف�صل الدرا�سي:

رقم ال�صنف

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ا�سم ال�صنف

الكمية املطلوبة

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /
التوقيع

اال�سم /
التوقيع

/ 126

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

ملحوظات

ا�سم النموذج� :سجل ح�صر الناق�ص والزائد والتالف يف املخترب

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-08-

�أ�سماء املواد و الأدوات التالفة يف خمترب املدر�سة للعام الدرا�سي:
الف�صل الدرا�سي:

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

رقم ال�صنف

ا�سم ال�صنف

الكمية املطلوبة

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /
التوقيع

اال�سم /
التوقيع

ملحوظات
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نموذج رقم ( ) 45

		
ا�سم النموذج :اخلطة الف�صلية للتجارب العملية

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 03-08-

للعام الدرا�سي

....................................................:

الف�صل

م

املادة

ا�سـم
التجربـة

ا�سم الكتاب �أ�سبوع
ورقم ال�صفحة التجربة

�أدوات التجربـة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع
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معلم املادة
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ا�سم النموذج� :سجل تنفيذ التجارب العملية

تاريخ الإجراء
�أ�سبوع التجربة
نفذ
ا�سم املعلم
ا�سـم التجربـة
الف�صل
املادة

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

املخترب

5

/

الف�صل

4

/

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /
التوقيع

اال�سم /
التوقيع

مكان �أخر

3

/

لعدم توفر املواد

2

/

�أ�سباب �أخرى
عدم قيام املعلم
بالتجربة
عدم جتهيز
املح�ضر للأدوات

1

/

مكان �إجراء
التجربة

مل ينفذ
توقيع املعلم

م

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 04-08-
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ا�سم النموذج :جرد املعامل		

رقم
ال�صنف

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ا�سم ال�صنف

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 05-08-

الوحدة

املقيد بالعهدة

�صالح

حم�ضر املخترب

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /

اال�سم /

التوقيع

التوقيع
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غري
�صالح

الزيــادة
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ا�سم النموذج :اخلطة الف�صلية لتوزيع املادة الدرا�سية

املرحلة الدرا�سية:
ال�صف:

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)0 1-04-

املادة:

الأ�سبوع الأول

الأ�سبوع
الثاين

الأ�سبوع الثالث

الأ�سبوع الرابع

الأ�سبوع
اخلام�س

الأ�سبوع
ال�ساد�س

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

الأ�سبوع ال�سابع

الأ�سبوع
الثامن

الأ�سبوع التا�سع

الأ�سبوع العا�شر

الأ�سبوع
احلادي ع�شر

الأ�سبوع
الثاين ع�شر

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

الأ�سبوع ا لثالث
ع�شر
� /إىل /

الأ�سبوع الأ�سبوع اخلام�س الأ�سبوع ال�ساد�س الأ�سبوع ال�سابع الأ�سبوع
الثامن ع�شر
ع�شر
ع�شر
ع�شر
الرابع ع�شر
� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

االختبارات
				
معلم املادة

			
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

قائد املدر�سة
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ا�سم النموذج :خطة الزيارات ال�صفية لقائد املدر�سة		

التخ�ص�ص

التنفيذ

التاريخ

الوحدة

الن�شاط

الف�صل

يف
املوعد

اليوم

تعديل

/
/
/

/
/
/
/
/

تعديل

/ /
14

/

/ /
14

/

يف
املوعد

/ /
14

/

/ /
14

/

تعديل

/ /
14

/

/ /
14

/

يف
املوعد

/ /
14

/

/ /
14

/

تعديل

/ /
14

/

/ /
14

/

يف
املوعد
تعديل

/ /
14
/ /
14

/
/

								
قائد املدر�سة :
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التاريخ

يف
املوعد

/

الوحدة

تعديل

/ /
14
/ /
14
/ /
14
/ /
14
/ /
14

/

/ /
14
/ /
14
/ /
14
/ /
14
/ /
14

الن�شاط

يف
املوعد

الزيارة الأوىل
اليوم

الزيارة الثانية
الف�صل

ا�سم
م
املعلم

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-03-
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/ /
14
/ /
14
التوقيع :

/
/

نموذج رقم ( ) 50

		
ا�سم النموذج :ا�ستمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-03-

يف مدر�سة ()........................................................................
�أو ًال� :إر�شادات عامة:
•
•
•
•
•

•
•

تعب���أ اال�س��تمارة م��ن قب��ل قائ��د املدر�س��ة  /وكي��ل ال�ش���ؤون التعليمي��ة �أثن��اء الزي��ارة ال�صفي��ة للمعل��م لدعم وتطوي��ر الأداء
التعليمي.
تعب�أ اال�ستمارة للمعلم املتميز بواقع زيارة واحدة يف العام الدرا�سي كحد ادنى.
تعب�أ اال�ستمارة للمعلم مب�ستوى متو�سط بواقع زيارتني يف العام الدرا�سي كحد ادنى .
تعب�أ اال�ستمارة للمعلم اجلديد واملعلم مب�ستوى �ضعيف بواقع ثالثة زيارات يف العام الدرا�سي كحد ادنى .
ت�س��تخدم البيان��ات واملعلوم��ات ال��واردة يف اال�س��تمارة ( كمعطي��ات دقيق��ة لتحدي��د االحتياج��ات التدريبي��ة وحتقي��ق
التنمي��ة املهني��ة للمعلم�ين ،ولبن��اء وتفعي��ل �ش��بكات وجمتمع��ات التعل��م املهن��ي داخ��ل املدر�س��ة ،ولتحدي��د املعلم�ين ذوي
الق��درات املتمي��زة يف املدر�س��ة لتق��دمي الدع��م لزمالئه��م).
تعد اال�ستمارة م�صدر من م�صادر تقومي الأداء الوظيفي املعتمد من وزارة اخلدمة املدنية للمعلمني.
ي�ستفيد امل�شرف الرتبوي للمادة من هذه اال�ستمارة عند زيارته للمدر�سة.

ثاني ًا :معلومات عامة

الإ�سم:

امل�ؤهل:

املادة:

التخ�ص�ص:

�سنوات اخلدمة:

133

ثالث ًا :عملية التعليم والتعلم

املجال
التخطيط
للتدري�س
ا�سرتاتيجيات التدري�س

3

�إدارة ال�صف

4

دعم املتعلمني

ز3
ز2
ز1
ز3
ز2
ز1
ز3
ز2
ز1

2
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جوانب التميز

1

يخط��ط املعل��م للدر���س
مبنهجي��ة علمي��ة وا�ضح��ة
ي�س��تخدم ا�س�تراتيجيات
التعل��م مب��ا يتنا�س��ب وطبيع��ة
الدر���س
يرب��ط ب�ين �أه��داف امل��ادة
وامل��واد الأخ��رى
يلت��زم ا�س��تخدام اللغ��ة
العربي��ة يف التح��دث م��ع
ا لط�لا ب
ي�ضب��ط ال�ص��ف ويدي��ره
بكف��اءة تدع��م حتقي��ق
الأه��داف التعليمي��ة
يدي��ر وق��ت التعل��م بكف��اءة
عالي��ة
يلت��زم باملهني��ة و�أخالقي��ات
املهن��ة وقيمها
ينظ��م ال�ص ـ��ف مب��ا يتنا�س ـ��ب
م ــع اال�سرتاتيجيــات امل�ستخدمة
و التغلب عل ـ��ى ال�صعوبات الت ـ��ي
ق��د تواجهـ ـ��ه مث ـ��ل (الإمكان��ات
املتاح��ة ،كثاف��ة الف�ص��ول.) ...،
يع��زز م��ا ل��دى الط�لاب م��ن
خربات �س��ابقة
ي�ش��جع الط�لاب عل��ى
التعب�ير ع��ن حاجاته��م
و �آ ر ا ئه��م
يدع��م توظي��ف م��ا تعلم��ه
الط�لاب يف الدر���س يف
حيا ته��م
يق��دم الدع��م ال�لازم
ال�ضع��اف
للمتعلم�ين
درا�س��يا.
واملت�أخري��ن

�ضعيف

ملحوظات
احتياجات
التنمية املهنية

م

العن�صر

متميز

م�ستوى الأداء
متو�سط

املجال
التقومي ال�صفي

ز3
ز2
ز1
ز3
ز2
ز1
ز3
ز2
ز1
متمي��ز� :أداء يحق��ق جمي��ع متطلب��ات العم��ل بكف��اءة وفاعلي��ة.
 :اداء مل يحقق متطلبات العمل بامل�ستوى املطلوب.
(ز )2تعنى الزيارة الثانية.
(ز )1تعنى الزيارة االوىل.

جوانب التميز

5

ينفذ التقومي ال�صفي وفق
حتليل النتائج ال�سابقة
ي�ستخدم �سجل املتابعة كتحفيز
للطالب على امل�شاركة
ي�س�أل �أ�سئلة مثرية لعمليات
التفكري العليا.
ينفذ تقوميا ختاميا للدر�س
يدعم تر�سيخ �أهداف الدر�س
ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة
لقيا�س �أداء املتعلمني مثل
ملف االجناز وبطاقات
الت�أمل الذاتي واالختبارات
التح�صيلية وبطاقات تقومي
الأقران...الخ

�ضعيف

ملحوظات
احتياجات
التنمية املهنية

م

العن�صر

متميز

م�ستوى الأداء
متو�سط

متو�س��ط :اداء يحق��ق معظ��م متطلب��ات العمل � .ضعيف
(ز )3تعنى الزيارة الثالثة.

التخطي��ط للتدري���س :التفك�ير والعم��ل املنظ��م واملن�س��ق وامل�س��بق املكتوب ملا يعت��زم املعلم القيام به مع الط�لاب ،من �أجل
حتقيق �أهداف علمية معينة� ،س��واء �أكان ذلك على م�س��توى املقرر الدرا�س��ي� ،أو الوحدة الدرا�س��ية� ،أو الدر���س اليومي.
ا�س�تراتيجيات التدري���س :جمموعة من اخلطوات الإجرائية املنظمة يوظفها املعلم داخل الغرف ال�صفية ب�ش��كل منتظم
ومت�سل�سل ومبا يراعي املوقف التعليمي وطبيعة املتعلمني؛ لتحقيق خمرجات تعليمية حمددة م�سبق ًا.
�إدارة ال�ص��ف :جمموع��ة م��ن الأن�ش��طة الت��ي ي�س��تخدمها املعل��م لتنمي��ة الأمن��اط ال�س��لوكية املنا�س��بة ل��دى الط�لاب  ،وتنمي��ة
العالق��ات الإن�س��انية اجلي��دة  ،وخل��ق ج��و اجتماع��ي فعال و منتج داخ��ل الف�صل واملحافظة على ا�س��تمراريته.
دع��م املتعلم�ين :جمموع��ة م��ن الأن�ش��طة التعليمي��ة التعلمي��ة الت��ي ي�س��تخدمها املعل��م �إىل ت��دارك النق���ص احلا�ص��ل ل��دى
املتعلم�ين خ�لال عملي��ة التعلم.
التق��ومي ال�صف��ي :جمموع��ة م��ن العملي��ات املنظمة تت�ضمن املالحظ��ة والو�صف وجمع الأدلة والر�صد والت�صحيح وتف�س�ير
البيانات حول تعلم الطالب  ،وتوظيفها لأغرا�ض تعليمية خمتلفة.
135

رابع ًا :الأدوات امل�ساندة لعملية التعليم والتعلم

مفعل

1
2

ي�ستخدم ويتابع كتاب الطالب
ي�ستخدم ويتابع تطبيق كتاب الن�شاط
ينفذ تطبيقات وواجبات �إ�ضافية
وي�صححها للطالب
يوظف كتاب دليل املعلم
ي�ستخدم م�صادر التعلم بكفاية
يوظف املعامل واملختربات
ي�ستخدم التقنية احلديثة ك�أداة
تو�ضيح وحتفيز يوظف التقنية يف
تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.
ي�شجع الطالب على اال�ستزادة من
املعرفة حول مو�ضوع الدر�س	
يحث الطالب على الإفادة من
م�صادر التعلم املختلفة مثل(
االنرتنت  ,املراجع)...،
ي�شارك بفعالية يف الأن�شطة املدر�سية

3
4
5
6
7
8
9
10

غري مفعل**

م

الأدوات

جوانب
التميز*

مفعل
�إىل حد
ما**

الأ�سباب** ملحوظات

خام�س ًا  :الدعم املقدم من قائد املدر�سة  /وكيل ال�ش�ؤون التعليمية للمعلم:

تاريخ الزيارة الأوىل:

املعلم:
التوقيع:

مقدم الدعم:
وظيفته:

الدعم املقدم للمعلم
تاريخ الزيارة الثانية:

املعلم:
التوقيع:

مقدم الدعم:
وظيفته:

تاريخ الزيارة الثالثة:

املعلم:
التوقيع:

* يف حال تفعيل الأدوات امل�ساندة لعملية التعليم والتعلم يرجى ذكر جوانب التميز (�إن وجدت).

** يف حال عدم التفعيل �أو التفعيل حلد ما للأدوات امل�ساندة لعملية التعليم والتعلم يرجى ذكر الأ�سباب.
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مقدم الدعم:
وظيفته:
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ا�سم النموذج  :ك�شف ب�أ�سماء الطالب امل�ستحقني للإعانة واملكاف�أة

رقم ال�سجل
م ا�سم الطالب
املدين

ال�صف

نوع الإعانة

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)01-04-

التاريخ

1

14 / /

2

14 / /

3

14 / /

4

14 / /

5

14 / /

6

14 / /

7

14 / /

8

14 / /

9

14 / /

10

14 / /

11

14 / /

12

14 / /

13

14 / /

14

14 / /

15

14 / /

16

14 / /

17

14 / /

ا�سم امل�س�ؤول/
التوقيع/

توقيع
الطالب

رقم احل�ساب
البنكي

وكيل �ش�ؤون الطالب/
التوقيع/
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ا�سم النموذج :قيا�س اجتاهات املتعلمني نحو املدر�سة		

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-04-.

عزيزي الطالب *:

�إن جمي��ع م��ا تقدم��ه املدر�س��ة م��ن خدم��ات وم��ا توف��ره م��ن �إمكان��ات يه��دف يف النهاي��ة �إىل خدمت��ك
وحتقي��ق بيئ��ة مدر�س��ية ت�س��اعدك عل��ى حتقي��ق �أعل��ى م�س��تويات الأداء.

ونظ��را لأن��ك امل�س��تهدف الأول والأخ�ير م��ن تل��ك اخلدم��ات واملمار�س��ات الت��ي تقدمه��ا املدر�س��ة ف���إن
ر�أي��ك حوله��ا ي�س��اعدنا عل��ى حت�س��ينها وتطويره��ا ،وله��ذا قام��ت املدر�س��ة ب�إع��داد ه��ذه اال�س��تبانة
الت��ي ن�س��عى م��ن ورائه��ا �إىل التع��رف عل��ى اجتاهات��ك ع��ن مدر�س��تك .
ل��ذا نرج��و من��ك الإجاب��ة ع��ن بن��ود ه��ذه اال�س��تبانة ب��كل و�ض��وح و�صراح��ة و�ش��فافية ،م��ع احلر���ص
عل��ى ع��دم ت��رك �أي عب��ارة ب��دون �إجاب��ة.
ت�أكد م��ن �أن �إجابات��ك �س��وف تك��ون يف غاي��ة ال�س��رية ول��ن ت�س��تخدم �إال لغر���ض التع��رف عل��ى م�س��توى
اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا لتطويره��ا وحت�س��ينها ،ول��ن ت�س��تخدم بالت��ايل لأي غر���ض �آخ��ر .
) �أم��ام كل بن��د ويف اخلان��ة الت��ي تتف��ق م��ع ر�ؤيت��ك م��ن اخلان��ات الث�لاث،
�أج��ب بو�ض��ع عالم��ة (
وه��ي :
� أوافق متاما� 	 	      أوافق �إىل حد ما		      ال �أوافق
اال�سم ( اختياري):
ال�صف الدرا�سي........................................................................................  
....................................................................................

* مالحظة :ميكن تعبئة هذا النموذج مب�ساعدة ويل �أمر الطالب لبع�ض فئات الرتبية اخلا�صة.
يرجى و�ضع عالمة ( ) �أمام كل عبارة من العبارات الآتية يف اخلانة التي تتفق مع ر�أيك:

املجال
القيادة
التدري�س
التدري�س
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م

العبارات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تو�ضح املدر�سة تعليماتها من بداية العام الدرا�سي جلميع الطالب
القرارات التي تتخذها املدر�سة عادلة بني الطالب.
�أتوا�صل مع املدر�سة ب�سهولة عند احلاجة
ت�ستطلع املدر�سة �آراء الطالب حول خدماتها.
�أحاور املعلمني بحرية وبال تخوف
ال تراعي املدر�سة اختالف القدرات بني الطالب
ميكن �أن �أحقق �أداء �أف�ضل لو كنت يف مدر�سة �أخرى
يحر�ص املعلمون يف املدر�سة على ا�ستثمار زمن احل�صة الدرا�سية.
يحر�ص املعلمون على توجيهي تربويا
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�أوافق متام ًا �أوافق �إىل ال �أوافق
حد ما �إطالق ًا

املجال

م

رعاية الطالب

10
11
12
13

ال�سلوك

14
االن�ضباط
15
16
17
18
20
21
22
23
24

العبارات

البيئة املدر�سية

ت�سعى املدر�سة �إىل التعرف على مواهبي و�إبداعاتي
يح�صل الطالب املج ّد على تقدير كاف من املدر�سة
�أتوجه �إىل املر�شد الطالبي عندما �أتعر�ض مل�شكلة ما
ّ
ت�سخر املدر�سة مرافقها و�إمكاناتها خلدمة طالبها ( معامل ،
م�صادر تعلم� ،صاالت ) ... ،
�أحر�ص على احل�ضور املبكر يومي ًا �إىل املدر�سة
االن�ضباط يف مدر�ستي قلل من م�شكالت الطالب
�أ�شعر بالقلق �أثناء وجودي يف املدر�سة
ميكن �أن �أتعر�ض للإيذاء من قبل بع�ض الطالب داخل املدر�سة
�أعرف النظام املطبق يف املدر�سة ب�ش�أن ال�سلوك.
�أرى من بع�ض الطالب �سلوكيات غري الئقة داخل املدر�سة.
�أحب مدر�ستي كثريا
�أرغب يف االنتقال �إىل مدر�سة �أخرى
توجهني املدر�سة لال�ستخدام الأمثل لو�سائل الأمن وال�سالمة
تقام يف املدر�سة �أن�شطة وفعاليات طالبية.

التقومي العام للمدر�سة

ممتاز

 جيد

�أوافق متام ًا �أوافق �إىل ال �أوافق
حد ما �إطالق ًا

� ضعيف

االقرتاحات لتطوير املدر�سة:
.1
.2
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ا�سم النموذج :مهام جلان االختبارات الفرعية

العام الدرا�سي
		
ـ ـ ـ ـ ـ/ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

م

			
الدور
الثاين
الأول

اال�سم

1

رمز النموذج(:و.ت.ع.ن)0 1-0 3-

الف�صل الدرا�سي
الأول

الثاين

جلنة التحكم وال�ضبط
ال�صفة

املهمة

التوقيع

رئي�س

2
3

اال�سم

م
1

جلنة الإ�شراف واملالحظة
ال�صفة

املهمة

التوقيع

رئي�س

2
3

اال�سم

م
1

جلنة الت�صحيح واملراجعة
ال�صفة

املهمة

التوقيع

رئي�س

2
3

اال�سم

م
1

جلنة الر�صد و�إخراج النتائج
ال�صفة

املهمة

رئي�س

2
3
قائد املدر�سة
التوقيع:
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التوقيع

نموذج رقم ( ) 54

		
ا�سم النموذج :حم�ضر فتح مظرف �أ�سئلة

اليوم

رمز النموذج (و .ت .ع ن)02-05-

التاريخ

ال�صف

املادة

مت فتح مظرف الأ�سئلة عند ال�ساعة (

الفرتة

الدور

الف�صل

) ووجود:

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ومت حتري��ر حم�ض��ر بذل��ك.
�أع�ضاء اللحنة:

م

�أع�ضاء اللجنة

ال�صفة

التوقيع

رئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
قائد املدر�سة
التوقيع:
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ا�سم النموذج :حم�ضر خمالفة الأنظمة والتعليمات

العام الدرا�سي
ـ ـ ـ ـ ـ/ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

رمز النموذج (و .ت .ع ن)03-05-

املادة
الف�صل الدرا�سي				
()................
الثاين
الأول
الفرتة
		
()................

التاريخ
اليوم
( ).............ـ ـ ــ /ـ ـ ـ ــ /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ
ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

ال�صف /الف�صل

التوقيع

..................................

........................................

..........................

..................................

املرة الأوىل
		
تكرار املخالفة:
و�صف املخالفة 			

املرة الثالثة
جماعي

املرة الثانية
فردي

......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

امل�صادقة

اال�سم

.........................................:

ال�صفة

.........................................:

ال�صفة

.........................................:

ال�صفة

اال�سم
اال�سم
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............................................:

التوقيع

............................................:

التوقيع

............................................:

التوقيع

..................................:
..................................:
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..................................:
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ا�سم النموذج :ك�شف الغياب اليومي للطالب يف االختبارات

اليوم

ال�صف

................:

.1
عدد امل�سجلني .2
.3
عدد الغائبني .4
ال�صف................:
.1
عدد امل�سجلني .2
.3
عدد الغائبني .4
ال�صف................:
.1
عدد امل�سجلني .2
.3
عدد الغائبني .4
ال�صف

................:

.1
عدد امل�سجلني .2
.3
عدد الغائبني .4
ال�صف................:
.1
عدد امل�سجلني .2
.3
عدد الغائبني .4

التاريخ

العام الدرا�سي

ا�سم الطالب

رقم
اجللو�س

رمز النموذج (و .ت .ع ن)04-05-

الف�صل الدرا�سي

الفرتة

املادة

الدور

ملحوظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

ملحوظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

ملحوظات

ا�سم الطالب

رقم
اجللو�س

الفرتة

املادة

ملحوظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

ملحوظات
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رمز النموذج (و .ت .ع ن)05-05-

		
ا�سم النموذج :ك�شف ت�سليم �أوراق الإجابة

الأ�سبوع ...............................:من الفرتة :ـ ـ ـ ـ ـ ـ /ـ ـ ـ ـ ـ ــ 14 /هـ �إىل ـ ـ ـ ـ ـ ـ /ـ ـ ـ ـ ـ ــ14 /هـ

اال�سم

م

الأحد

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع

االثنني

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع

الثالثاء

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع

مادة1
التوقيع

ا�سم املالحظ
التوقيع
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مادة2
التوقيع

اخلمي�س

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع
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ا�سم النموذج :بيان ت�سليم وا�ستالم �أوراق �إجابات اختبار
الف�صل الدرا�سي............................... :

رمز النموذج (و .ت .ع ن)06-05-

لعام......................................

لل�صف............................

عدد احل�ضور

عدد الغياب

املجموع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

رقم اللجنة
املادة
اليوم والتاريخ

ملحوظات

جلنة التحكم
جلنة التحكم
جلنة جلنة الر�صد وال�ضبط
وال�ضبط
الت�صحيح
عدد �أوراق الإجابة
و�إخراج حفظ ك�شوف
ا�ستالم �أوراق
واملراجعة
النتائج الر�ص و�أوراق
الإجابة
الإجابة
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ا�سم النموذج :تعديل الدرجة

رمز النموذج (و .ت .ع ن)07-05-

املكرم /قائد املدر�سة ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�آمل التكرم باملوافقة على تعديل الدرجة /الدرجات للطالب التالية �أ�سما�ؤهم ,,مع جزيل ال�شكر.

اال�سم
املادة

م

التاريخ
ا�سم الطالب

ر�أي قائد املدر�سة		/

اال�سم
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التوقيع

الدرجة

ال�صف قبل بعد التعديل �سبب التعديل
التعديل

املوافقة 			

عدم املوافقة

التاريخ

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

التوقيع

م�سجل معلومات
تاريخ
التوقيع
التعديل
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ا�سم النموذج :منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية
الأول  :معلومات عامة :

اجلهاز

اال�سم رباعيا

�آخر م�ؤهل علمي
ح�صل عليه

فئة ( �أ )

		
فئة ( ب )

املنطقة التعليمية

تاريخ
امليالد

تاريخه

العمل
احلايل

رمزالنموذج(:م.م.ع.ن)01-05-.

املدر�سة

املرحلة التعليمية

امل�ستوى الدرجة الراتب

التخ�ص�ص

الدورات
التدريبية

عدد
املادة �أو املواد التي
ال�سنة الدرا�سية
احل�ص�ص
يدر�سها �أو ي�شرف عليها

تاريخها

فئة ( ج )

املدينة �أو القرية

بداية
نوع العقد
خدمته يف
اجلن�سية
وتاريخه
التعليم

مدتها املكان

عالقتها
باملادة

�آخر تقريري �أداء ح�صل عليهما
تاريخ
الإعداد

التقدير
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الثاين  :عنا�صر التقومي

الدرجة املعطاة
فئة ج
فئة ب
فئة �أ

العنا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

احلدالأعلى
لدرجات
التقومي

املهارة يف اتخاذ القرارات
�أ
�أب العناية بو�ضع خطط العمل وتنفيذها
�أب الإملام بنظم العمل و�إجراءاته

5
6 5
7 7

�أب التفهم لتكامل الرتبية والتعليم

6 5

القدرة على تطوير �أ�ساليب العمل
املهارة يف املتابعة والتوجيه
العناية ببيئة املدر�سة وتوظيف
التجهيزات

5 5
8 7
5 6

�أب
�أب
�أب

�أ  -الأداء الوظيفي

�أب
ج
�أب
ج
�أب
ج
�أب
ج
�أب
ج
ب
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

/ 148

االلتزام با�ستخدام اللغة الف�صحى 6 6 6
احلر�ص على تنظم الن�شاط املدر�سي
وتنفيذه
5 5 5
االهتمام بالنمو املعريف
5 4 5

املحافظة على �أوقات الدوام
الإملام بالأ�س�س الرتبوية يف �إعداد
7 7 5
الدرو�س وتطبيقها
التمكن من املادة العلمية والقدرة
7 6
على حتقيق �أهدافها
االهتمام بالتقومي امل�ستمر ومراعاة
7
الفروق الفردية
توزيع املنهج ومالءمة مانفذ منه
4
للزمن
ا�ستخدام ال�سبورة والكتب املدر�سية
4
والو�سائل التعليمية الأخرى
املهارة يف عر�ض الدرو�س و�إدارة
5
الف�صل
10
م�ستوى حت�صيل الطالب العلمي
التطبيقات والواجبات املدر�سية
5
والعناية بت�صحيحها
املجموع

املجموع
جمموع جمموع
جمموع
الكلي
درجات درجات
درجات
الأداء ال�صفات العالقات الدرجة
الوظيفي ال�شخ�صية
النهائية
غري
ممتاز
جيد جد ًا جيد مر�ضي مر�ضي
- 90
� 69 - 60 79 - 70 89 -80أقل من
100
60
الرابع ملحوظات عامة :
�أذكر مواطن قوة ومواطن �ضعف ترى �أهمية
�إ�ضافتها ( �إن وجدت )
مواطن القوة  :االجنازات �أو الن�شاطات العملية
الأخرى التي يتميز بها ومل ت�شتمل عليها
العنا�صر ال�سابقة.

7 7 7

مواطن ال�ضعف  ( :اجلوانب ال�سلبية التي
يت�صف بها وت�ؤثر على عمله دون �أن يكون يف
ذلك تكرار للعنا�صر ال�سابقة )

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته (
�إن وجدت ) .
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ب  -ال�صفات ال�شخ�صية

�أب القدرة على احلوار و�إدارة النقا�ش
�جأب ال�سلوك العام ( القدوة احل�سنة )
�جأب تقدير امل�سئولية
�جأب تقبل التوجيهات
�أ ب

ح�سن الت�صرف
ج
املجموع

ا�سم معتمد التقرير :

ر�أي معد التقرير :

4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4

وظيفته :

توقيعه :

�أب
ج
�أب
4 4 4
الزمالء
ج
4
4
�أج الطالب و�أولياء الأمور
املجموع
فئة �أ  :تخ�ص املديرين واملديرات يف املدار�س واملعاهد
واملراكز التعليمية والتدريبية ووكالءها .
الر�ؤ�ساء

4 4 4

ج  -العالقات مع

فئة ب  :تخ�ص املوجهني واملوجهات .
فئة ج  :تخ�ص املدر�سني واملدر�سات واملدربني واملدربات .

التاريخ
/

/

14هـ

ملحوظات معتمد التقرير :

ا�سم معتمد
التقرير :

وظيفته  :توقيعه  :التاريخ
/

/

14هـ

�ص��دق التق��ومي ودقت��ه يعتم��دان عل��ى ا�س��تيعاب الإر�ش��ادات والعناي��ة مب�ص��ادر تق��ومي الأداء الوظيف��ي
املكتوب��ة خل��ف ه��ذا النم��وذج ور�ص��د ملحوظات��ه وتوجيهات��ه للمدر���س ( للمدر�س��ة ) �أو ًال ب���أول .
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رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-05-.

		
ا�سم النموذج :تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية ( مر�شد  ,مر�شدة طالبية )
الأول  :معلومات �أ�سا�سية

اجلهاز

الإدارة التعليمية

اال�سم رباعي ًا
�آخر م�ؤهل
علمي

املدينة �أو القرية

املدر�سة

املرحلة التعليمية

بداية اخلدمة بداية اخلدمة يف
تاريخ
م�سمى الوظيفة امل�ستوى الدرجة
يف التعليم الإر�شاد الطالبي
امليالد
�آخر دورة
تدريبية

تاريخه التخ�ص�ص

تاريخها

مدتها

املكان

عالقتها
بالعمل

الثاين  :عنا�صر التقومي

الدرجة املعطاة

غري
مر�ضي
مر�ضي
ممتاز جيد جد ًا جيد
- 60
�أقل من
79 - 70 89 - 80 100 - 90
69
60

الأداء الوظيفي

العنا�صر

احلد
الأعلى
للدرجات

االلتزام بخطط العمل وتنفيذها

4

الإملام بنظم العمل و�إجراءاته

5

الرابع  :ملحوظات عامة :

التفهم لتكامل الرتبية والتعليم

4

مواطن قوة ومواطن �ضعف ترى �أهمية �إ�ضافتها

القدرة على تطوير �أ�ساليب العمل

5

اال�ستفادة من بيئة املدر�سة
وتوظيف التجهيزات

مواطن القوة  ( :االجنازات �أو الن�شاطات العملية الأخرى
التي يتميز بها ومل ت�شتمل عليها العنا�صر ال�سابقة )

4

االلتزام باللغة الف�صحى

4

االهتمام بالنمو املعريف

4

املحافظة على �أوقات الدوام

7

العناية بدار�سة نتائج التح�صيل
العلمي للطالب

7
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مواطن ال�ضعف  ( :اجلوانب ال�سلبية التي يت�صف بها وت�ؤثر
على عمله دون �أن يكون هناك تكرار للعنا�صر ال�سابقة )
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الأداء الوظيفي
ال�صفات ال�شخ�صية

املهارة يف درا�سة احلالة
ومتابعتها
االهتمام مبتابعة الواجبات
املدر�سية لأ�صحاب احلاالت
القدرة على تنفيذ برامج
الإر�شاد التعليمي واملهني
القدرة على تنفيذ برامج
الإر�شاد الوقائي
املجموع
القدرة على احلوار و�إدارة
النقا�ش
ال�سلوك العام ( القدوة احل�سنة)

6

تقدير امل�سئولية

4

تقبل التوجيهات وتنفيذها

3

الدرجة املعطاة

العنا�صر

احلد
الأعلى
للدرجات

غري
مر�ضي
مر�ضي
ممتاز جيد جد ًا جيد
- 60
�أقل من
79 - 70 89 - 80 100 - 90
69
60

8
5
6

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته �( :أن وجدت)

5
68
4
ر�أي معد التقرير :

العالقات مع

ح�سن الت�صرف

3

ا�سم معد التقرير :

وظيفته :

املجموع

20

توقيعه :

التاريخ :

الر�ؤ�ساء

2

الزمالء

2

الطالب

4

ر�أي معد التقرير :

�أولياء الأمور

4

ا�سم معتمد التقرير :

وظيفته :

املجموع

12

توقيعه :

التاريخ :

الثالث  :جمموع الدرجات والتقدير
جمموع درجات
�آخر تقريري �أداء ح�صل عليهما ( يف الإر�شاد الطالبي ) جمموع درجات
ال�صفات
التقدير
تاريخ
الأداء الوظيفي
ال�شخ�صية
الإعداد

جمموع درجات املجموع الكل
العالقات الدرجة النهائية
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نموذج رقم ( ) 62

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)03-05-.

ا�سم النموذج :منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التنفيذية(�إدارية)
الأول  :معلومات عامة

اجلهاز
اال�سم رباعيا
�آخر م�ؤهل
علمي

الإدارة
م�سمى الوظيفة
التخ�ص�ص

ال�شعبة

املنطقة

املرتبة

�آخر برنامج
تدريبي

الرقم

التقدير

الفئة
�أ
أ�
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
ب
ب

القدرة على تطوير �أ�ساليب العمل
القدرة على تدريب غريه من العاملني
القدرة على حتديد متطلبات �إجناز العمل علىالنحواملطلوب
املهارة يف التنفيذ
القدرة علىحتديدخطوات العمل والربنامج الزمني
املحافظة على �أوقات العمل
القدرة على التغلب على �صعوبات العمل
املعرفة بالأ�س�س واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعمل
املعرفة بنظم العمل و�إجراءاته
املتابعة ملا ي�ستجد يف جمال العمل
امل�شاركة الفعالة يف االجتماعات
القدرة على �إقامة ات�صاالت عمل فعالة مع الآخرين
�إمكانية حتمل م�سئوليات �أعلى
املعرفة ب�أهداف ومهام اجلهاز
تقدمي الأفكار واملقرتحات
�إجناز العمل يف الوقت املحدد
القدرة على املراجعة والتدقيق

�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب

القدرة على احلوار وعر�ض الر�أي
تقدير امل�سئولية
ح�سن الت�صرف
تقبل التوجيهات واال�ستعداد لتنفيذها
االهتمام باملظهر
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تاريخ �شغلها

بداية اخلدمة

نتيجة �آخر تقرير �أداء ح�صل عليه

العن�صر

�أ ب الر�ؤ�ساء
أ� ب الزمالء

املدينة

املجموع

املجموع

تاريخ الإعداد

احلد الأعلى للدرجات
ب
أ�
6
6
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3

72
4
4
4
4
3
19
3
3
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7
6
6
7
5
4
4
3
3
3
4
3
3
7
7
72
3
4
4
4
4
19
3
3

الدرجة
املعطاة

الفئة

احلد الأعلى للدرجات
ب
أ�

العن�صر

3
9

�أ ب املراجعني

املجموع

3
9

الدرجة
املعطاة

الثالث  :جمموع الدرجات والتقدير

املجموع الكــلي (الدرجة
النهائية)

درج ـ ـ ـ ـ ــات الع ـ ــالقـ ــات

ممتاز ( )100-90جيد جدا ()89-80

درجات ال�صفات
الــ�ش ـخـ�ص ـيــة

جيد ()79-70

مر�ضي (-60
)69

درجات الأداء
الوظ ـ ـيـ ـف ــي
غري مر�ضي (اقل
من)60

الرابع  :ملحوظات عامة

مواطن قوة ومواطن �ضعف ترى �أهمية �إ�ضافتها
مواطن القوة �( :إجنازات �أو ن�شاطات �أخرى يتميز بها ومل ت�شتمل عليها العنا�صر ال�سابقة)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

مواطن ال�ضعف ( :جوانب �سلبية يت�صف بها وت�ؤثر على عمله دون �أن يكون هناك تكرار للعنا�صر ال�سابقة)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته �(:إن وجدت)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ر�أي معد التقرير
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

اال�سم:
التوقيع:

الوظيفة:
التاريخ :

ملحوظات معتمد التقرير
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................

الوظيفة:
التاريخ :

اال�سم:
التوقيع:

فئة (ا) تخ�ص املوظفني �شاغلي املراتب ( )13-11التنفيذية(الإدارية)(1426/01هـ)
فئة (ب) تخ�ص املوظفني �شاغلي املراتب العا�شرة فما دون
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نموذج رقم ( ) 63

ا�سم النموذج :بيان �إطالع املوظفني على تقومي الأداء الوظيفي

العام الدرا�سي:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

/14

اال�سم

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)04-05-.

14ه ـ

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

ملحوظات

قائد املدر�سة /
التوقيع..................................................... :
				
اال�سم....................................................... :
على الرئي�س املبا�شر تزويد املوظف بن�سخة من تقومي الأداء الوظيفي املعد عنه بعد �إعتماده0
155

نموذج رقم ( ) 64

		
ا�سم النموذج :خطة التدقيق الداخلي الن�صف �سنوية

العام الدرا�سي
 / /هـ

 الأول
 الثاين

بداية التدقيق

نهاية التدقيق

 / /هـ

 / /هـ

التاريخ

العمليات

الزمن
اليوم
الأ�سبوع
ال�شهر

الأ�شخا�ص
ا�سم
املعنيني
املدقق
بالتدقيق

الف�صل الدرا�سي

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-06- .

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
رئي�س فريق التدقيق الداخلي:
التوقيع ......................................................................................................... :
....................................................................
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نموذج رقم ( ) 65

		
ا�سم النموذج� :إ�شعار موعد التدقيق الداخلي

اليوم

التاريخ

من
�إىل
ا�سم العملية
تاريخ الزيارة
مكان التدقيق

تدقيق داخلي رقم ( )

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 02-06- .

تاريخ التدقيق ح�سب
اخلطة

التاريخ الفعلي للتدقيق

رئي�س فريق التدقيق الداخلي
الوقت

ا�سم املراجع

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

الوثائق والأدوات املطلوبة للتدقيق

رئي�س فريق التدقيق الداخلي
التوقيع.................................................................... :

....................................................................

الأ�صل املدقق عليه .
�صورة املدقق .
�صورة مللف التدقيق الداخلي .
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نموذج رقم ( ) 66

		
ا�سم النموذج :منوذج التدقيق الداخلي

التاريخ

اليوم

العملية

ال�س�ؤال

احلالة :مطابق

احلالة :مطابق

غري مطابق

احلالة :مطابق

غري مطابق

احلالة :مطابق

غري مطابق

نتيجة التدقيق النهائية
ا�سم املدقق

/ 158

ا�سم املدقق

ا�سم املدقق عليه

الإجابة

غري مطابق

مطابق

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-06- .

الإجراءات املتخذة

غري مطابق

التوقيع

ا�سم املدقق عليه

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

التوقيع

نموذج رقم ( ) 67

		
ا�سم النموذج :عدم مطابقة

اليوم

التاريخ

حاالت عدم املطابقة

تاريخ التنفيذ

رمز النموذج  ( :م.م.ع.ن) 04-06- .

العملية

ا�سم املدقق عليه

ا�سم املدقق

الإجراء الت�صحيحي املطلوب

التوقيع

ا�سم امل�س�ؤول عن التنفيذ

املتابعة من قبل املدقق

مت تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية بتاريخ  ......................... / ..................... / ..................هـ
ا�سم املدقق

التوقيع
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نموذج رقم ( ) 68

		
ا�سم النموذج :تقرير التدقيق الداخلي

اليوم

�إىل
رئي�س جلنة التميز واجلودة

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)05-06- .

تاريخ التقرير
.............. / ..... / .....هـ

العمليات املدقق نوع نتيجة و�صف حاالت عدم
م
املطابقة
التدقيق التدقيق
عليها

نوع التدقيق:
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بداية �أعمال التدقيق نهاية �أعمال التدقيق
.............. / ..... / .....هـ

الإجراء
الت�صحيح

نتيجة التدقيق:
( )1مطابق ( )2غري مطابق
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.............. / ..... / .....هـ

التنفيذ �أ�سباب عدم التنفيذ

التنفيذ:
( )1نعم ( )2ال

الإيجابيات خالل فرتة التدقيق
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ال�سلبيات خالل فرتة التدقيق
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

التو�صيات
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

التوقيع

التاريخ
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نموذج رقم ( ) 69

		
ا�سم النموذج  :طلب �إجراء ت�صحيحي

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 01 - 07-

					
رقم الإ�صدار :

تاريخ الإ�صدار :

طريقة الك�شف عن امل�شكلة
رمز الإجراء :

ا�سم الإجراء :

�سبب امل�شكلة

�شرح امل�شكلة

اقرتاح احلل

التاريخ:

توقيع املوظف :

اال�سم

توقيع املوظف

ر�أي م�سئول اجلهة املعنية يف املدر�سة

توقيعه

/

 14هـ

/

امل�سمى الوظيفي

التاريخ 14 / / :هـ

�إجراء جلنة التميز واجلودة

ا�سم املوظف
/ 162

توقيعه

الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي  1437 - 1436هـ  -اإلصدار الثالث

التاريخ:

 14 / /هـ

نموذج رقم ( ) 70

		
ا�سم النموذج � :سجل طلبات �إجراءات ت�صحيحية

						
رقم الإ�صدار :
اجلهة املعينة يف املدر�سة:

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-07- .

تاريخ الإ�صدار :

رمز طريقة الك�شف �إجراء
رقم
ا�سم الإجراء
الإجراء عن امل�شكلة اجلودة
الطلب

التاريخ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

املراجعة

التاريخ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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نموذج رقم ( ) 71

			
ا�سم النموذج  :ت�سليم ن�سخ موثقة

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-08- .

						
رقم الإ�صدار :

م
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ا�سم الوثيقة

الإ�صدار عدد
رمز
الوثيقة رقم تاريخ الن�سخ

تاريخ الإ�صدار :

اجلهة

اال�سم
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بيانات امل�ستلم
التاريخ
التوقيع
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

نموذج رقم ( ) 72

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-08- .

		
ا�سم النموذج  :طلب ( �إ�صدار � /إلغاء  /تعديل ) وثيقة

تاريخ الإ�صدار :
					
رقم الإ�صدار :
 14 / /هـ
او ًال :اجلهة املعنية  ................................................................................. :التاريخ
ثاني�� ًا :ن��وع و ا�س��م الوثيق��ة ................................................................ ................................................................................. :
.................

ثالث ًا :رمز الوثيقة  ..............................:رقم الإ�صدار  ..............................: :تاريخ الإ�صدار  14 / / :هـ
			�إلغاء
		تعديل
رابع ًا :ملخ�ص املطلوب و�سببه � :إ�صدار
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

				التوقيع
اال�سم : :

		
......................مقدم الطلب

خام�س ًا :ر�أي م�س�ؤول جهة الإ�صدار :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

			
........................اال�سم :

التاريخ/14هـ

التوقيع :

�ساد�س ًا :ر�أي م�س�ؤول اجلهة املت�أثرة بالوثيقة				:

ا�سم اجلهة:

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................

			
اال�سم :

التوقيع :

التاريخ /

/

 14هـ

 يف حالة وجود �أكرث من جهة ترفق موافقاتهم وتوقيعاتهم يف جدول يبني اجلهة و ر�أيها و توقيع امل�س�ؤول .

�سابع ًا :قرار معتمد الوثيقة  ( :رئي�س جلنة التميز واجلودة )
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................

		
اليوم :التاريخ :

			
اال�سم :

			
التوقيع :

الوظيفة :
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المراجع

167

المراجع :

 .1الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة احلدود ال�شمالية (د.ت .).دليل برامج وخدمات التوجيه والإر�شاد .التوجيه والإر�شاد.
اململكة العربية ال�سعودية.
 .2ايزو 2008 (9001م) .املوا�صف القيا�سية الدولية الن�سخة العربية .
� .3إدارة الرتبية والتعليم باملدينة املنورة ( 1434هـ) .دليل عمليات لإدارة اجلودة ال�شاملة  ,اململكة العربية ال�سعودية.
� .4إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الباحة (1426هـ) .الدليل الإجرائي لأعمال املر�شد الطالبي ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .5ثانوية الإمام ال�سو�سي بالريا�ض  .جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز (2011-2010م) .الريا�ض.
 .6ثانوية الإمام ال�شوكاين .جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز 2012-2011م .الريا�ض
 .7ثانوية امللك فهد (1432هـ)� .شهادة املوا�صفة القيا�سية الدولية ايزو  .9001جنران
 .8جامعة امللك �سعود ( 1434هـ) .دليل �إجراءات نظام �إدارة اجلودة الدرا�سات العليا ،الإ�صدار الثالث اململكة العربية ال�سعودية .
 .9عبداملح�سن املجحم ( 1423هـ) .ال�سجل الكامل لالختبارات  ,عمل تنظيمي نحو جودة الأداء الإداري  .اململكة العربية
ال�سعودية.
 .10عدنان الورثان ( 1434هـ) .تطبيق التدقيق الداخلي على الدليل التنظيمي والإجرائي ملدار�س التعليم العام .الريا�ض.
 .11,حم�سن بن نايف ( 1428هـ  2007-م)  .ا�سرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم .الطبعة الأوىل ،اململكة العربية ال�سعودية

www.moe.gov.bh/teachercc/pdf/book6.pdf

 .12حممد قا�سم القريوتي (2008م) .نظرية املنظمة والتنظيم ،الطبعة الثالثة ،الأردن.
 .13مدار�س ريا�ض العلوم ( 1432هـ)  .نظام اجلودة � :إدارة اجلودة واالعتماد الأكادميي  .الإ�صدار الثاين ،اململكة العربية ال�سعودية .
 .14م�شروع تطوير ( 1433هـ) .الدليل الإر�شادي للمعلم الأول ملدار�س تطوير .الإ�صدار الأول ,الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .15م�شروع تطوير ( 1433هـ) .الدليل الإر�شادي للإ�شراف الرتبوي يف �أمنوذج تطوير املدار�س  .الإ�صدار الأول ,الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية.
 .16م�شروع تطوير ( 1433هـ) .الدليل الإر�شادي لوحدة تطوير املدار�س ملدار�س تطوير  .الإ�صدار الأول ,الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .
 .17م�شروع تطوير ( 1433هـ)� .أمنوذج تطوير املدار�س .الإ�صدار الأول  .الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .18م�شروع تطوير ( 1433هـ) .دليل التخطيط الإ�صدار الأول ملدار�س تطوير .الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .19م�شروع تطوير (1433هـ)  .الدليل الإر�شادي للمجل�س املدر�سي ملدار�س تطوير .الإ�صدار الأول ,الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .20م�شروع تطوير (1433هـ) .الدليل التنظيمي ملدار�س تطوير للعام .الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .
 .21م�شروع تطوير( 1433هـ)  .دليل فريق التميز ملدار�س تطوير .الإ�صدار الأول  ,الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .22مهدي ح�سن زويلف و�آخرون ( 1999م) .التنظيم والأ�ساليب واال�ست�شارات الإدارية ، ،الطبعة الأوىل ،الأردن.
 .23مو�سى اللوزي (2007م) .التنظيم و�إجراءات العمل ،الطبعة الثانية ،الأردن .
 .24م�ؤيد �سعيد ال�سامل ( 2008م) .نظرية املنظمة (الهيكل والت�صميم) ,الطبعة الثالثة  ،الأردن.
 .25وزارة الرتبية ( د.ت .).الئحة تقومي الأداء الوظيفي اخلا�ص ب�شاغلي الوظائف التعليمية اململكة العربية ال�سعودية .
 .26وزارة الرتبية والتعليم( د.ت .).دليل �صيانة املدار�س اململكة العربية ال�سعودية .الريا�ض.
 .27وزارة الرتبية والتعليم(1419هـ)� .سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ،الطبعة الرابعة .الريا�ض.
 .28وزارة الرتبية والتعليم (1420هـ) .الدليل الإجرائي لقائد املدر�سة .اململكة العربية ال�سعودية .
 .29وزارة الرتبية والتعليم (1420هـ) .دليل املدار�س الرائدة للعام ,اململكة العربية ال�سعودية .
 .30وزارة الرتبية والتعليم (1426هـ)  .الئحة تقومي الطالب واملذكرة التف�سريية ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .31وزارة الرتبية والتعليم (1428-1427هـ) .قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة لطالب مراحل التعليم العام ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .32وزارة الرتبية والتعليم (1429-1428هـ) .دليل نظم وتعليمات االختبارات .الريا�ض.
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 .33وزارة الرتبية والتعليم (1432هـ)� .صالحيات مديري ومديرات املدار�س ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .34وزارة الرتبية والتعليم (1432-1431هـ)� .آلية االختبارات ل�صفوف املرحلتني املتو�سطة والثانوية (بنني  -بنات) للعام
الدرا�سي 1432 /1431هـ  ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .35وزارة الرتبية والتعليم (1431هـ) .الدليل الإجرائي لق�ضايا �شاغلي الوظائف التعليمية ،الن�سخة التجريبية الثانية اململكة
العربية ال�سعودية .الريا�ض.
 .36وزارة الرتبية والتعليم (1431هـ) .دليل القبول والت�سجيل ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .37وزارة الرتبية والتعليم (1431هـ) .قواعد و�آلية عمل ال�صناديق املدر�سية ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .38وزارة الرتبية والتعليم (1432هـ) .الدليل الإجرائي للميزانية الت�شغيلية للمدر�سة اململكة العربية ال�سعودية .الريا�ض.
 .39وزارة الرتبية والتعليم (1432هـ) .دليل العمليات والإجراءات االدارة العامة للجودة ال�شاملة بوزارة التعليم ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .40وزارة الرتبية والتعليم(1433هـ) .الت�شكيالت املدر�سية ملدار�س وزارة التعليم,اململكة العربية ال�سعودية .الريا�ض.
 .41وزارة الرتبية والتعليم(1433هـ) .الدليل التنظيمي ملدار�س م�شروع قائد املدر�سة يف نظام املقررات  .اململكة العربية
ال�سعودية.
 .42وزارة الرتبية والتعليم(2007م)� .أدلة �إدارة املوارد الب�شرية تعليمات  -تعليمات و�صف وت�صنيف الوظائف للمدار�س
احلكومية  .الأردن.
 .43وزارة الرتبية والتعليم(2011م) .دليل اجلودة ال�صادر عن الإدارة العامة للجودة ال�شاملة بوزارة الرتبية والتعليم ,اململكة
العربية ال�سعودية.
 .44وزارة الرتبية والتعليم(د .ت) .دليل القيادة الرتبوية يف املدر�سة ال�سعودية الرائدة  ,الريا�ض.
 .45وزارة الرتبية والتعليم(د.ت ).دليل الأن�شطة الطالبية للمرحلة املتو�سطة ,اململكة العربية ال�سعودية .
 .46وزارة الرتبية والتعليم(د.ت. ).اخلطة الإجرائية ملعاجلة ظاهرة غياب الطالب ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .47وزارة الرتبية والتعليم(د.ت ).الدليل الإجرائي لربامج التوعية الإ�سالمية باملدر�سة ,اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض.
 .48وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).امليثاق الأخالقي للتوجيه والإر�شاد يف مدار�س وزارة التعليم ,الريا�ض.
 .49وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).دليل الأن�شطة الطالبية للمرحلة االبتدائية .د.ت ،اململكة العربية ال�سعودية.
 .50وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).دليل الأن�شطة الطالبية للمرحلة الثانوية .اململكة العربية ال�سعودية .
 .51وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).دليل التخطيط املدر�سي ,اململكة العربية ال�سعودية .
 .52وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).دليل املر�شد الطالبي ملدار�س التعليم ,اململكة العربية ال�سعودية .
 .53وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).الئحة املقا�صف املدر�سية ملدار�س البنني والبنات بوزارة التعليم .اململكة العربية ال�سعودية.
 .54وزارة الرتبية والتعليم(د.ت .).ميثاق �أخالقيات مهنة التعليم .اململكة العربية ال�سعودية.
 .55وزارة الرتبية والتعليم( 1432هـ)  .دليل اجلودة للإدارة العامة للجودة بوزارة التعليم .اململكة العربية ال�سعودية.
 .56وزارة الرتبية والتعليم(1420هـ)  .القواعد التنظيمية ملدار�س التعليم العام ,اململكة العربية ال�سعودية ـ الريا�ض.
 .57وزارة الرتبية والتعليم(1428هـ)  .الدليل التنظيمي لوزارة التعليم ,اململكة العربية ال�سعودية  .الريا�ض.
 .58وزارة التعليم(د.ت� .).آلية املتابعة الإ�شرافية امليدانية للعمل الإر�شادي املدر�سي ,اململكة العربية ال�سعودية.
 .59وزارة اخلدمة املدنية ( 1429هـ) .الئحة الإجازات املعدلة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  1285/1وتاريخ 1429/1/17
هـ اململكة العربية ال�سعودية .
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ملحوظات ومقترحات

ي�سر وزارة التعليم �أن تتلقى ملحوظاتكم ومقرتحاتكم حول الدليل التنظيمي والإجرائي للمدر�سة على الربيد
الإلكرتوين التايل )sdp.guide@t4edu.com( :
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