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لألرشــيف أهميــة كبــرى فــي حيــاة األفــراد والــدول، فهــو يلعــب دورًا مهمــا علــى صعيــد جميــع المجــاالت العلميــة 
ــة  ــكل قيم ــك يش ــو بذل ــة، فه ــة أو العلمي ــور اإلداري ــع األم ــراف جمي ــن استش ــه يمك ــة، إذ ب ــة والثقافي واالقتصادي
إثباتيــه، وعليــه عملــت كل القطاعــات اإلداريــة علــى إعطــاء أهميــة كبــرى لألرشــيف الــذي أصبحــت تعتمــد عليــه فــي 
تســييرها اإلداري، باعتمادهــا علــى الوثائــق والمســتندات الناتجــة عــن التراكــم، فتعمــل علــى مقارنتهــا وتقويمهــا 
كيفيًاوكميًا،وذلــك مــن أجــل اتخــاذ مواقــف صائبــة [ محمــد بوســام ، مركــز التوثيــق ، معلمــة المغــرب ، مطابــع 

ســا ، الجــزء 8، ص 2617. ]
وانطاقــا مــن رؤيــة المملكــة 2030م قامــت إدارة تعليــم الكبــار بتبــوك بالعمــل علــى مبــادرة إصــدار دليــل لألرشــيف 
المدرســي يســاعد منســوبي تعليــم الكبــار علــى توحيــد إجــراءات األرشــفة وشــموليتها هــذا وأتقــدم بالشــكر لــكل 
ــدارس  ــي م ــي ف ــاءة األداء المدرس ــع كف ــي رف ــل ف ــذا الدلي ــاهم ه ــن أن يس ــل آملي ــداد الدلي ــي إع ــاهم ف ــن س م

تعليــم الكبــار.              

مديرة إدارة تعليم الكبار بتبوك
هدى محمد أبو خيشة

المقدمة
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نســعى نحــن إدارة تعليــم الكبــار بتبــوك بالمســاهمة مــع وزارة التعليــم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية 2030م لتجويــد إجــراءات العمــل وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار مــن خال مبــــــادرة دليل األرشــيف المدرســي 
لتعليـــم الكبــار، لــذا عملنـــا كفـــــريق ال عــداد دليـــــل يهــــدف لتـــــوحيد اإلجــراءات بالعمــل فــي األرشــيف المدرســي 
ــدار  ــي اإلص ــل اإلجرائ ــي الدلي ــا ف ــدة حفظه ــر م ــم تذك ــي ل ــاذج الت ــات والنم ــجات والملف ــع الس ــمولية جمي وش
الثانــي والــذي نأمــل أن نقــدم مــن خالــه خدمــة لمــدارس تعليــم الكبــار فــي تنظيــم إجــراءات العمــل باألرشــيف 
المدرســي وتيســير حفــظ محتوياتــه هــذا ونرحــب بجميــع مرئيــات الزماء المســتفيدين مــن الدليــــل التي تساهـــــم 

فــي تطويــر الدليــل وترفــع مــن مســتوى جودتــه

على اإليميل : zffz876@gmail.com - أو الهاتف : 0144225136  التحويلة : 2042     

  هذا ونسأل اهلل التوفيق والسداد.

مشرفة تعليم الكبار بتبوك
                                                                                                   زهور مسهوج سمر العنزي

الكلمة
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التعريف اللغوي

وردت تعريفـــات عديــدة حـــول كلمــة أرشــيف ومعناهــا اللغـــوي و تاريخهـــا وأصلها، تتفـــق هذه التعـــاريف و تختلف 
فــي جوانــب مختلفــة ومــن بينهــا :

- األرشيف كلمة يونانيـة األصل كغيـرها من المصطلحات الكثيـرة _ أرشيون _ أرخيون وتعنـي السلطة .
- كانــت كلمــة أرشــيف تعنــي مــكان إقامـــة القاضــي أو المكتــب العـــام وتوســـع إســتعمال كلمــة أرشــيف فــي 

 » archive « وفــي الفرنســية » archives « باقـــي اللغـــات األخـــرى األوروبيـــة منهــا والعربيـــة فهــي فـــي اإلنجليزيـــة
واأللمانيـــة » archiv « وفــي اإليطاليـــة » archivo «. ويــرادف كلمــة أرشــيف  فــي اللغة العربية مصطلــح » الربائد« وتعني 

المــكان الــذي تخــزن فيــه الكتــب والســجات والمحاضــر  لصيانته
]المعجم الوسيط - ص 322/ لسان العرب ص 171 [.

اصطالحًا

األرشــيف هــو مجموعــة الوثائــق المتعلقــة بأعمــال أي جهــاز إداري )جهــة حكوميــة أو مؤسســة أو مــا شــابه ذلــك(  
أو فــرد والتــي انتهــى العمــل منهــا وهــي تحفــظ بطــرق خاصــة لغــرض صيانتهــا والمحافظــة عليهــا بحيــث يمكــن 

الرجــوع إليهــا بســهولة عنــد الحاجــة
]عودة، أبو الفتوح حامد.تنظيم المعلومات الصحفية في األرشيف والمكتبات.القاهرة: 1978 [

مفهوم األرشيف
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األهداف

توحيد وتنظيم إجراءات العمل في األرشيف 
المدرسي لمدارس تعليم الكبار.

الحد من االجتهادات الشخصية في أرشفة 
السجالت والملفات.

حفظ وتصنيف السجالت والملفات المنتهي العمل فيها 
بطريقة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

إضافة عدد من السجالت والملفات والنماذج التي 
لم تذكر أرشفته في الدليل اإلجرائي في اإلصدار 

الثاني لتعليم الكبار.
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المرتكزات

األرشــيف  الدليــل  إعــداد  لــدى  المرتكــزات  مــن  مجموعــة  علــى  االعتمــاد  تــم 
التالــي. النحــو  علــى  وهــي  الكبــار،   لتعليــم  المدرســي 

الدليل التنظيمي واإلجرائي لتعليم الكبار اإلصدار الثاني

الدليل التنظيمي واإلجرائي للتعليم العام اإلصدار الثالث

الالئحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو األمية 
بالمملكة العربية السعودية الصادرة عام 1420هـ.
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تعليمات هامة

 وفــق المــادة الرابعــة والعشــرون فــي الالئحــة التنفيذيــة لنظــام لتعليــم الكبــار فــي الملكــة العربيــة 
الســعودية يراعــى تنظيــم الســجالت والملفــات بــكل دقــة وترتيبهــا حتــى يســهل الرجــوع إليهــا عنــد 

الحاجــة كمــا يراعــى حفظهــا فــي مــكان مســتقل عــن ســجالت المدرســة النهاريــة.

فــي حــال إغــالق مدرســة تعليــم الكبــار يجــب علــى قائــد المدرســة تســليم جميــع ملفــات 
وســجالت المدرســة )العهــدة الدائمــة( لقائــد مدرســة التعليــم العــام، ويكــون األخيــر 

مســؤواًل عــن تلــك الســجالت والملفــات.

 عنــد ضــم مدرســة تعليــم الكبــار مــع مدرســة أخــرى ينقــل الطــالب وجميــع الســجالت 
والملفــات والتجهيــزات الخاصــة بتعليــم الكبــار )العهــد المنقولــة( إلــى المدرســة الجديــدة 

ــة.  ــد المدرس ــلم لقائ وتس
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نماذج وسجالت تحفظ لمدة عام دراسي

نماذج وسجالت تحفظ لمدة ثالث سنوات

مدة الحفظاسم النموذج / السجلالتسلسل

عام دراسيسجل اطاع الموظفين على التعاميم 1
عام دراسيجدول المناوبة واإلشراف اليومي2
عام دراسيسجل االستئذان3

مدة الحفظاسم النموذج / السجلالتسلسل

3 سنواتبيان بمدارس تعليم الكبار المقترح إغاقها٤
3 سنواتاستمارة ترشيح للعمل قائدة / وكيل / معلم / مرشد / محضر مختبر / حارس / مستخدم بمدارس تعليم الكبار5
3 سنواتبيان مباشرة قائدة / وكيل / معلم / مرشد / محضر مختبر / حارس / مستخدم بمدارس تعليم الكبار6
3 سنواتبيان عدم مباشرة قائدة / وكيل / معلم / مرشد / محضر مختبر / حارس / مستخدم بمدارس تعليم الكبار7
3 سنواتبيان بأسماء المنقطعين عن العمل في مدارس تعليم الكبار8
3 سنواتبيان بأسماء المشرفين التربويين المرشحين للتكليف باإلشراف على مدارس تعليم الكبار9
3 سنواتبيان الزيارات اإلشرافية المنفذة من المشرف المكلف بمتابعة مدارس تعليم الكبار10
3 سنواتتقرير فصلي عن زيارات المشرف التربوي المكلف باإلشراف على مدارس تعليم الكبار11
3 سنواتاستمارة توزيع عدد الزيارات للمشرفين التربويين12
3سنوات تقويم األداء الوظيفي للمعلم ١3
3 سنوات نتيجة تقويم األداء للعاملين والتوقيع عليها ١٤

3 سنواتالخطة الدراسية للمرحلة اإلبتدائية١٥

3 سنواتالخطة الدراسية للمرحلة المتوسطة١٦

3 سنواتالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية١٧

3 سنواتالخطة الدراسية لبرنامج مجتمع با أمية١٨

3 سنواتسجل توزيع حصص االنتظار١٩

3 سنواتسجل الحضور واالنصراف٢٠

3 سنواتحصر التأخر للمعلم٢١

3 سنواتحصر لغياب للمعلم٢٢

3 سنواتكشف تسليم الكتب المقررة للطاب٢3

3 سنواتبيان بالمستحقات المالية الشهرية لمنسوبي مدارس تعليم الكبار٢٤

3 سنواتسجل حصر الطاب المتأخرين ٢٥

3 سنواتالحضور والغياب للدارسين / الطاب٢٦

3 سنواتحصر الدارسين المستحقين للمكافأة بمدارس تعليم الكبار االبتدائية٢٧

3 سنواتحصر الدارسين المستحقين لمكافأة اجتياز البرنامج٢٨

3 سنواتالخطة األسبوعية لمعلم تعليم الكبار٢٩

3 سنواتالخطة الفصلية لتوزيع المادة الدراسية3٠
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مدة الحفظاسم النموذج / السجلالتسلسل

3 سنواتسجل زيارة المعلمين31

3 سنواتالخطة الفصلية للتجارب في المختبر32
3 سنواتسجل تنفيذ التجارب33
3 سنواتمحضر فتح مظروف األسئلة34
3 سنوات محضر توثيق مخالفة أنظمة وتعليمات االختبار35
3سنوات سجل الوارد العام36
3 سنوات سجل الصادر العام37
3 سنواتسجل توديع المعامات38
3 سنواتتقرير إحداث مدرسة تعليم الكبار39
3 سنواتبطاقة تسجيل طالب في برامج /مدرسة تعليم الكبار40
3 سنواتاالحتياج من مدارس تعليم الكبار41
3 سنواتبيان المتقدمين لبرنامج مجتمع با أمية42
3 سنواتبيان بأعداد الطاب بمدرسة تعليم الكبار43
3 سنواتاستمارة إغاق / فتح فصل بمدارس تعليم الكبار44

مدة الحفظاسم النموذج / السجلالتسلسل

مستمراستمارة البيانات الشخصية للطالب.46

استمارة طلب تحويل طالب من الدراسة في مدارس التعليم العام 4٧

إلى مدارس تعليم المتوسطة والثانوية

مستمر

مستمرسجات الميزانية التشغيلية والمقاصف4٨
مستمرتنبيه على التأخير4٩
مستمرقرار حسم مجموع ساعات التأخير والخروج المبكر50
مستمرقرار حسم الغياب51
مستمراستمارة إغاق / فتح فصل بمدارس تعليم الكبار52

مدة الحفظاسم النموذج / السجلالتسلسل

5 سنوات مساءلة الغياب45

نماذج وسجالت مدة حفظها مستمر

نماذج وسجالت تحفظ لمدة ثالث سنوات

نماذج وسجالت تحفظ لمدة خمس سنوات                                 
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