
 

مملكــــة العربيـــــة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            السعوديـــــة

وزارة  التعــــــليـــــــــــــــــــــــــم

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  تبوك

 إدارة المتـــــــــابعــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 احبة الدعوى ) المدعية ( :ص أوال :

......................................................... الجنسية :  االسم رباعي :

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

العنوان : .............................................................. رقم الهاتف : 

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

ملها الحالي : ..................................................... رقم البطاقة / اإلقامة : ع

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

 هـ       مصدرها : ..................................143تاريخها :      /       /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( تعريف شاكي)) استمارة 

 (1نموذج )

 هـ  143/    /     التاريخ :  

 )المواطن رجل األمن األول  (

 نايف بن عبد العزيز رحمه هللا

 



 

 

 ملخص لموضوع الدعوى: ثانيا :

 تدون على هيئة نقاط العناصر الرئيسة في الدعوى () 

1- ......................................................................................................

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

2- ......................................................................................................

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

3- ......................................................................................................

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

4- ......................................................................................................

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

5- ......................................................................................................

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

6- ......................................................................................................

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

 

أقر أنا الموقعة أدناه أن ما ذكر أعاله صحيح وإذا ثبت خالف ذلك فإن لإلدارة الحق في  : ثالثا

هـ 25/4/1406 في 94اتخاذ  ما يلزم بحقي في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

 والخاص بقواعد الحد من الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة.

 ........................الجوال : –رقم الهاتف 

 

 

 الموظفة التي قامة بمطابقة البيانات: :رابعا

 

 

االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

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

المممممممممممممممممتممممممممممممممممموقممممممممممممممممميممممممممممممممممم  

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

 هـ1438/       /           التاريخ:

االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

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

المممممممممممممممممتممممممممممممممممموقممممممممممممممممميممممممممممممممممم  

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

 هـ1438/       /           التاريخ:



 

 

 

   
  

 البيانات األولية : أوالً : 

 التخصص المؤهل العمل الجنسية االسم
المواد التي 

 تدرسها
 تاريخ بداية الخدمة

       

 التقديرات الفنية آلخر ثالث سنوات

 السجل المدني ـ1436/1437 ـ1435/1436 ـ1434/1435

             

 

 رأي مديرة المدرسة في صاحبة القضية : ثانياً :

من الناحية الفنية والتربوية ومدى تأثير مخالفات المعلمة على الطالبات من الناحية العلمية والسلوكية وعلى سير 
العمل : 

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

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

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

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

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

التوقي         ...................................................االسم 

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

 رأي المشرفة التربوية في صاحبة القضية: ثالثاً :

من الناحية الفنية والتربوية ومدى تأثير مخالفات المعلمة على الطالبات من الناحية العلمية والسلوكية وعلى 
العمل  سير 

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

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

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

 التوقي         ...................................................االسم 

 المملكة العربية السعودية
 التعليم وزارة 

 في منطقة تبوك للتعليم اإلدارة العامة   
 إدارة المتابعة 

 

)) استمارة قضية         

)) 

 2نموذج  



 

 غياب وتأخر المعلمة: رابعاً : 

 

 السوابق والجزاءات: خامسا:

 

 ً  اإلجراءات المتخذة في حقها من قبل إدارة التربية والتعليم لمعالجة المشكلة: :سادسا

 الطرق العالجية المتخذة نوع المخالفة م

 - - 

  سابعاً:

:  ) أ ( التحقيقات اإلدارية في قضايا المعلمة  ) النتيجة باختصار(

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

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

 ئج مشتمال على اقتراح الجزاء المناسب:) ب ( رأي المحققة على ضوء ما تم التوصل إليه من نتا

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

التوقيع :                                    ............................. اسم المحققة :
............................. 

 رأي مدير عام التربية والتعليم : :ثامناً 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ز.................................... ............................... 

 

 

 تأخير بدون عذر تأخير بعذر غياب بدون عذر غياب بعذر العام 
 المجموع

 تأخير غياب

       هـ1434/1435

       هـ1436/  1435

       هـ1437/  1436

 تاريخه القرار  سببها العقوبةنوع 

    

 مدير عام التعليم بمنطقة تبوك

 

 

 عمر بن أحمد أبو هاشم 
 



 

 

 واإلجرائي التنظيمي الدليل

  : المتابعة   إلدارة
 

 

 

 

 

 لإلدارة التنظيمي الهيكل                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير اإلدارة 

 مساعدة مدير إدارة القضايا   مساعدة مدير إدارة المتابعة 

 مشرفات إدارة المتابعة  إداريات  إدارة القضايا   إداريات  إدارة المتابعة 
 مشرفات إدارة القضايا  



 

 

 

 البشرية الموارد من اإلدارة تشكيل

 العدد الوظيفة

 1 مدير إدارة

 1  المتابعةمساعدة إدارة مدير

القضايامساعدة إدارة مدير  1 

ة المتابعة تربوي ةمشرف  7 

القضايا  مشرفة تربوية  1 

 ي المتابعةإدار مساعد
5 

 2 ي القضاياإدار مساعد

 

البشرية لتشكيالت اإلدارة من الموارد  الوصف الوظيفي 
 :المتابعة  اإلدارة ة/مدير : أوال

 مدير إدارة المتابعة والقضايا  المسمى الوظيفي 

 مدير عام التعليم  المسؤول المباشر 

 جميع منسوبي اإلدارة  المسؤول تجاهه

الهدف العام 

 للوظيفة 

تحقيق سالمة تطبيق االنظمة واللوائح 

والتعليمات في اإلدارة وكافة الوحدات 

المرتبطة بها والمدارس ومعالجة القضايا 

 لها من صاحب الصالحية  المحاله

 : والمسؤوليات الواجبات    

   

 اإلشراف على إعداد الخطة التشغيلية لإلدارة واعتمادها.-1
توزي  المهام على جمي  الموظفات في اإلدارة كل بحسب اختصاصه وإصدار التكاليف  -2

 الالزمة
 . اوتوجيههاستقبال جمي  الخطابات الواردة لإلدارة  ومراجعتها -3
 تسليم المعامالت والقضايا للمشرفات م  توضيح المطلوب لكل معاملة . -4
 إعداد الردود على الخطابات الواردة المهمة ومراجعتها بعد طباعتها من اإلداريات .-5
 استقبال المراجعات لإلدارة وانجاز معاملتهن بحسب االختصاص . -6



 

 المعامالت والقضايا الصادرة واعتمادها ورفعها للجهات المختصة.مراجعة وتدقيق جمي   -7
متابعة تامين طلبات اإلدارة من مستلزمات مكتبية وجمي  االحتياجات األخرى  من الجهات  -8

 األخرى .
 متابعة أعمال الموظفات  واإلداريات العامالت باإلدارة . -9

 ما تكلف به من صاحب الصالحية .القيام بمهام التحقيق والتحقق واإلفادة بحسب -10
وتقديمها للجهات المعنية في  امتابعة إعداد التقارير الدورية لنشاطات اإلدارة وانجازاته -11

 اإلدارة .
 القيام بأي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. -12
 اإلشراف على إعداد خطة مراقبة سير العمل في اإلدارة .-13
 راقبة الدوام وإعداد جد التقارير الخاصة لرفعها الى المدير العام .اعتماد استمارات م -14
اإلشراف على إعداد اإلجراءات الخاصة بإعمال الوحدة بالتعاون م  وحدة التخطيط  -15

 والتطوير .
 تحديد االحتياجات التدريبية والمستلزمات اإلدارية والفنية الخاصة بالوحدة. -16
امالت والمعلومات الخاصة بالوحدة وحفظها بشكل يساعد على اإلشراف على تنظيم المع -17

 استخدمها بيسر وسهولة .
 اإلشراف على استكمال معامالت هيئة الرقابة والرد على مراسلتهم . -18
 متابعة ودعم المشرفة الجديدة وتزويدها بجمي  المتطلبات الالزمة ألداء عملها .-19

   ثانيًا:مشرفات إدارة المتابعة 

 

 مشرفة  المسمى الوظيفي 

 مدير إدارة المتابعة  المسؤول المباشر 

 ال يوجد  المسؤولون تجاهه

 العام الهدف

 للوظيفة

تحقيق سالمة تطبيق االنظمة واللوائح والتعليمات في 

اإلدارة وكافة الوحدات المرتبطة بها والمدارس 

 ومعالجة القضايا المحاله لها من صاحب الصالحية

 الواجبات والمسؤوليات :  

إجراء التحقيقات اإلدارية في القضايا والمشكالت التربوية التي تحدث في المدارس بعد إحالة المدير   -1
  .العام 

إعداد الدراسات التربوية والتقارير الالزمة لمساعدة صاحب الصالحية على اتخاذ القرارات التصحيحية  -2
والعالجية والوقائية ، والعقوبات التأديبية في الوقت المناسب بما يضمن تعديل أو تقويم االنحرافات 

 الناتجة في الميدان التربوي 
بوية والظواهر السلوكية التي تنشأ في الميدان التربوي ، إجراء الدراسات التربوية على المشكالت التر -3

وكذلك دراسة شكاوى المواطنين التي تحال من المدير العام ضمن نظام ونطاق ومسؤوليات اإلدارة 
 العامة للتربية والتعليم والقيام بما تتطلبه تلك الدراسات من جمع للمعلومات وإجراء التحقيقات .

  .مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين في الميدان التربويالعمل على تنمية وتقويم  -4

القيام بزيارات ) متابعة ميدانية ( مفاجئة لمختلف المدارس يوماً واحداً على األقل في األسبوع الواحد ،  -5
لمتابعة حركة الحضور والغياب والنظر في مدى تطبيق المدارس لألنظمة واللوائح التعليمية ومدى 



 

منسوبيها في القيام باألعمال المسندة إليهم ، وكتابة التقارير الخاصة بذلك والرفع بها لرئيس وحدة التزام 
  .المتابعة الطالع المدير العام على فحواها

إعداد برامج خاصة للمدارس التي تتكرر فيها بعض المشكالت والمخالفات التربوية بالتنسيق مع  -6

 .دارة التعليماإلدارات واألقسام ذات العالقة في إ
المشاركة في االجتماعات والندوات التي تعقدها إدارة التربية والتعليم مع مديري المدارس والمشرفين  -7

 التربويين والمعلمين .
المساهمة في إعداد النشرات والتقارير الدورية السنوية عن نشاطات المتابعة التربوية وإنجازاتها ،  -8

 مها إلى المدير العام .واقتراحات تطوير األداء فيها وتقدي
إعداد المالزم والنشرات الدورية المتعلقة بما يستجد من أنظمة وتعليمات ولوائح  وتوزيعها على مديري  -9

 المدارس لالستفادة منها في الميدان التربوي وإطالع منسوبيهم عليها . 
 القيام باي مهام اخرى تسند اليها من صاحب الصالحية.   -10

    مساعد إداري إدارة المتابعة  :ثالثاً 

 

 مساعد إداري  المسمى الوظيفي 

 مدير إدارة المتابعة  المسؤول المباشر 

 ال يوجد  المسؤولون تجاهه

 العام الهدف

 للوظيفة

تقديم الخدمات اإلدارية التي تسهم في تحقيق أهداف 

 اإلدارة بكفاءة ودقه عالية .

 الواجبات والمسؤوليات :

 تنظيم االتصاالت الكتابية العادية والسرية وعرضها على مديرة اإلدارة . -1

تنظيم وحفظ معامالت االدارة الصادرة والواردة في سجالت وملفات  -2

 وتصنيفها وفق االسس الفنية والعلمية للرجوع إليها عند الحاجة 

 استقبال مراجعي وزوار اإلدارة . -3

معين يسهل الرجوع إليها عند تنظيم األرشيف وحفظ القضايا وفق ترتيب  -4

 الحاجة .

إعداد التقارير الدورية إلنجازات اإلدارة ونشطاتها وعرضها على مديرة  -5

 اإلدارة .

تعبئة البيانات الخاصة بغياب الموظفات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق  -6

 وتدقيقها .

 المحافظة على سرية المعلومات الصدارة والواردة لإلدارة  -7

 ع العهد باإلدارة تسجيل جمي -8

استكمال بيانات سجل العمل الرسمي وتسجيل اإلجازات واعتماده من قِبل  -9

 مديرة اإلدارة .

 . اختصاصه مجال في المباشر المسؤول قِبل من بها كلفيُ مهام بأي القيام -10



 

 تطبيق النظم واللوائح منعاً للوقوع في المخالفات برقابة فاعلة .   الهدف -1

المستفيدون من  -2
 العملية 

 الهدف -1
الكشف عن حقيقة المخالفة المنسوبة للموظف المخالف بالبحث والتنقيب عن االدلة 

 وتوقي  الجزاء التأديبي عليه .  

 ورياض األطفال . -تعليم كبيرات  –والتعليم الخاص   -االدارات واألقسام ومدارس  التعليم العام  المستفيدون من العملية  -2

 الوثائق ذات العالقة -3
لوائح الخدمة المدنية  –الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق  –نظام تأديب الموظفين 

 التعاميم المنظمة .  –

الوثائق المطلوبة من  -4
 المستفيد 

 كل ما يتعلق بالعملية  

 اجراءات التنفيذ  -5

 االجراء المسؤول 

 مشرفي/ات المتابعة

 
 االحالة الى التحقيق . 5/1

 استمارة التعريف .  5/2

 استدعاء الموظف .  5/3

دراسة كل اوراق القضية من خالل الشكوى ومرفقاتها لتحديد نوع المخالفة ولمعرفة  5/4

 اختصاص وطبيعة عمل الموظف المخالف . 
 تدوين االستجواب بمحضر التحقيق .  5/5

 استمارة القضية .  5/6

 لتي وصل لها المحقق . التقرير ويتضمن الوقائ  والنتيجة ا 5/7

 المعاينة والتفتيش .  5/8

 خطاب الرف  .  5/9

 التصرف في القضية .  5/10

 النماذج  والسجالت: -6

 رمز النموذج / السجل اسم النموذج التسلسل
مكان 
 الحفظ

مدة 
 الحفظ

 1 -ن -2م.م.ع. نموذج االحالة 6/1

مدير/ة 
 المتابعة 

10 

 سنوات

 2 -ن –2م.م.ع. استمارة تعريف الشاكي  6/2

استدعاء لسماع اقوال المخالف  6/3
 او الشاهد .

 3 -ن -2م.م.ع.

 4 -ن -2م.م.ع. محضر تحقيق 6/4

 5 -ن –2م.م.ع. استمارة قضية 6/5

 6 -ن -2م.م.ع. تقرير بنتائج التحقيق 6/6

خطاب الرف  بنتائج  6/7
 التحقيق

 7 -ن -2م.م.ع.

ورياض األطفال  -تعليم كبيرات  –والتعليم الخاص   -االدارات واألقسام ومدارس  التعليم العام 
. 

 الدليل االجرائي والتنظيمي لمدارس التعليم العام .  –تعاميم –لوائح الخدمة المدنية  الوثائق ذات العالقة -3

الوثائق المطلوبة من  -4
 المستفيد 

 كل مايتعلق بالعملية من سجالت ونماذج إدارية 

 إجراءات تنفيذ العملية  -5

 االجراء المسؤول 



 

 

 

 مشرفي/ات المتابعة
 اداريي/ات 

 جوالت متابعة لتحقيق ما يلي : 
 مراقبة انتظام دوام موظفي االدارة والجهات ذات العالقة .  5/1

 متابعة سير العمل والتأكد من سيره وفق األنظمة .  5/2

 متابعة الحضور واالنصراف وفق الزمن المحدد نظاماً .  5/3

 كشف مواطن القصور وحاالت اإلخالل بالواجبات الوظيفية .  5/4

 رات . تقويم االعوجاج وتصحيح المسا 5/5

 النماذج  والسجالت: -6

 مدة الحفظ مكان الحفظ رمز النموذج / السجل اسم النموذج التسلسل
خالصة بيانات عدد الغائبات والمتأخرات  6/1

 واإلجراءات النظامية المتخذة بحقهن . 
 االداري/ة المسئولة 1 -ن – 1م.م.ع.

 ) مراقبة الدوام (
 سنة مالية 

 سنة مالية مشرف/ة المتابعة 2 -ن -1م.م.ع. محضر بنتيجة مراقبة الدوام  6/2

 سنة مالية مشرف/ة المتابعة 3 -ن -1م.م.ع. استمارة جولة متابعة ) مدارس (  6/3

 سنة مالية مشرف/ة المتابعة 4 -ن -1م.م.ع. استمارة جولة متابعة ) ادارات (  6/4

 سنة مالية مشرف/ة المتابعة 5 -ن -1م.م.ع. تقرير الرف  بالمالحظات  6/5

 الهدف -1
واشعار منسوبي تطبيق االجراءات النظامية بحق المتغيبين والمتأخرين والمخالفين وأصحاب القضايا الجنائية 

 .  التعليم بالبالغات السرية 

المستفيدون من  -2
 العمليات 

 . ورياض األطفال -تعليم كبيرات  –والتعليم الخاص   -االدارات واألقسام ومدارس  التعليم العام 

الوثائق ذات  -3
 العالقة

صالحيات مديرة  –الئحة انتهاء الخدمة  –الئحة منح التقارير الطبية  –الئحة االجازات  –بيان هيئة الرقابة 
 .  والتبليغات الواردة  المدرسة 

الوثائق  -4
المطلوبة من 

 المستفيد 
 كل ما يتعلق بالعملية من بيانات غياب ونماذج مطلوبة .

 اجراءات التنفيذ  -5

 االجراء المسؤول 

 مشرفي/ات المتابعة
 و

 اداريي/ات المتابعة

 استالم المعاملة من االدارة  . 5/1

 مخاطبة المدارس وفق بيان محدد  . 5/2

 فرز البيانات مدارس , ادارات  . 5/3

مخاطبة المدارس للرد على المعاملة وتحديد اسباب الغياب وتأخر الموظفة واإلجراء المتخذ بحق المتغيبة  5/4

 او المتأخرة . 
 الرفع  بنموذج محدد . 5/5

 احالة القضايا الجنائية بعد انتهاء التحقيق .  5/6

 النماذج  والسجالت: -6

 مدة الحفظ مكان الحفظ رمز النموذج / السجل اسم النموذج التسلسل

بيان بأسماء الموظفات  6/1
المتغيبات والمتأخرات أثناء 
 زيارة مندوبة هيئة الرقابة  

 االداري/ة المسئولة 1 -ن -3م.م.ع.
 ) مراقبة الدوام (

 سنة مالية 

 سنوات 10 مدير/ة المتابعة 2 -ن -3م.م.ع. احالة الى هيئة الرقابة  6/2
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 ال يوجد  تشكيل اللجنة / المجلس 
 ال يوجد  المهام 

 ال يوجد  مواعيد االجتماعات 

 2رمز العملية : م.م. ع.  التحقيق وإجراءاته.            اسم العملية :                                    2رقم العملية : 

 3رمز العملية : م.م. ع.   معامالت هيئة الرقابة  والتبليغات السرية         اسم العملية :            3رقم العملية : 

 4رمز العملية : م.م. ع.       تنمية مفهوم الرقابة الذاتية .        اسم العملية :                            4رقم العملية : 

   القسم : المتابعة                   عمليات اإلدارة 

  1رمز العملية : م.م. ع.    اسم العملية : الرقابة االدارية                                                  1رقم العملية : 



 

 

 مهام المتابعة :
 

 االرتباط التنظيمي:
 ترتبط بمدير عام التربية والتعليم .      

 الهدف العام :
لتطبيق األنظمة واللوائح ومنعا لوقوع العمل على تحقيق رقابة ومتابعة فاعلة على إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة, ضمانًا 

 المخالفات.

 المهام:
لقيام بإجراء الرقابة اإلدارية والمتابعة الالزمة ألعمال مختلف إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة بما يكفل سالمة سير العمل ا 

 وفقًا لألنظمة والتعليمات .
دير عام التربية والتعليم لمختلف إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة للوقوف لقيام بجوالت متابعة وفقا لخطة دورية يتم اعتمادها من قبل ما 

على مواطن القصور واكتشاف حاالت اإلحالل بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في انجاز األعمال , ومن ثم العمل على تصحيح 

 المسارات وتقويم االعوجاج بالتعاون والتنسيق م  اإلدارات ذات العالقة.

 الهدف -1
الرقابة الذاتية والشعور بالمسئولية حتى يصل بها الموظف الى عدم رفع من مستوى ال

 بل االنسان على نفسه بصيرة ""  قيقاً لقوله تعالى الحاجة الى التدقيق عليه ومتابعته تح

المستفيدون من  -2
 العملية 

ورياض  -تعليم كبيرات  –والتعليم الخاص   -االدارات واألقسام ومدارس  التعليم العام 

 .األطفال

الوثائق ذات  -3
 العالقة

 الدليل االجرائي والتنظيمي لمدارس التعليم العام .  –تعاميم –لوائح الخدمة المدنية 

 . كل ما يتعلق بالعملية  الوثائق المطلوبة  -4

 اجراءات التنفيذ  -5

 االجراء المسؤول 

 مشرفي/ات المتابعة
 و

 االدارات المساندة 

 رسم الخطط .   5/1

 عقد االجتماعات القبلية .  5/2

 تشكيل اللجان .  5/3

 حصر المدارس األولى بالرعاية .  5/4

 تحديد المشكالت .  /5/5

 عقد ورش العمل .  5/6

 توثيق البرامج.   5/7

 اقامة الندوات و القاء المحاضرات   .  5/8

 التقويم المرحلي للعمل .   5/9

 رفع التقرير .  5/10

 النماذج  والسجالت: -6

 مدة الحفظ مكان الحفظ رمز النموذج / السجل اسم النموذج التسلسل

 سنة مالية  المتابعةمشرفة  1 -ن -4م.م.ع. المدارس األولى بالرعاية  6/1

 سنة مالية مشرفة المتابعة 2 -ن – 4م.م.ع. توثيق برنامج 6/2



 

 بة سير العمل في إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة , والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح واإلجراءات المعتمدة.راقم 
 حص الشكاوي التي تحال إليها وفقًا للصالحيات حول المخالفات اإلدارية والمالية وغيرها من المخالفات .ف 
لتحقيقات التي تكشف عنها الرقابة , وفيما يحال إليها من المدير العام أو مما تتلقاه اجراء التحقيقات األولية أو االشتراك في إ 

 من شكاوي من الجمهور بعد ثبوت جديتها.
 راقبة انتظام دوام موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة.م 
القة باإلدارة وفقًا للصالحيات لتخاطب  م  فروع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العا 

 المفوضة.
 لعمل على تنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى منسوبي اإلدارة .ا 
 قديم أي مقترحات من شأنها تسهيل سير العمل وتحسينه في اإلدارة.ت 
 إلداري ( والعمل على تطويره.اعداد اإلجراءات الخاصة بأعمال الوحدة بالتعاون م  وحدة التخطيط والتطوير ) التطوير ا 
 حديد االحتياجات التدريبية والمستلزمات اإلدارية والفنية الخاصة بالوحدة.ت 
 نظيم المعامالت والمعلومات الخاصة بالوحدة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة.ت 
ا وسبل التغلب عليها ورفعها لير عام التربية عداد التقارير الدورية عن نشاطات وانجازات الوحدة و معوقات األداء فيها 

 والتعليم.
 ي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.  أ 

 
 
 
 
 
 

  اهداف الدليل :

 توثيق اجراءات عمل واضحة وسهلة االستخدام للموظفين . -1

 توحيد اجراءات العمل في االدارة .  -2

 وضوح مسار العملية وإجراءاتها وتحديد المختص .  -3

 تسلسل االجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية .  -4

 الحد من االجتهادات الشخصية وتفاوت االجراءات من موظف الى اخر .  -5

 سهولة المتابعة واإلشراف نظرا لوضوح االجراءات والتعليمات .  -6

  حدود الدليل :

 ( عمليات يقوم بها موظفو ادارة المتابعة . 4يشتمل الدليل على عدد)

 مفاتيح الترميز : 

 ترميز العمليات :  -أ

 م . م . ع:    )م( موظف ) مشرف/ة , اداري /ة(   ,  )م( المتابعة  , ) ع( عملية . 

 يز النماذج : ترم -ب

م . م . ع . ن  :    )م( موظف) مشرف/ة , اداري /ة(     ,  )م( المتابعة  , ) ع( عملية  ,  

 )ن( نموذج . 



 

 

 

  :النماذج 

 

 
 رقم الصفحة رمز النموذج اسم النموذج

خالصة بيانات عدد الغائبات والمتأخرات واإلجراءات النظامية المتخذة  1
 بحقهن . 

  1 -ن – 1م.م.ع.

  2 -ن -1م.م.ع. محضر بنتيجة مراقبة الدوام  2 

  3 -ن -1م.م.ع. استمارة جولة متابعة ) مدارس (  3

  4 -ن -1م.م.ع. استمارة جولة متابعة ) ادارات (  4

5 
 5 -ن -1م.م.ع. تقرير الرف  بالمالحظات 

 

  1 -ن -2م.م.ع. نموذج االحالة 6

  2 -ن –2م.م.ع. استمارة تعريف الشاكي  7

  3 -ن -2م.م.ع. استدعاء لسماع اقوال المخالف او الشاهد . 8

  4 -ن -2م.م.ع. محضر تحقيق 9

  5 -ن –2م.م.ع. استمارة قضية 10

  6 -ن -2م.م.ع. التحقيقتقرير بنتائج  11

  7 -ن -2م.م.ع. خطاب الرف  بنتائج التحقيق 12

بيان بأسماء الموظفات المتغيبات والمتأخرات أثناء زيارة مندوبة هيئة  13
 الرقابة  

  1 -ن -3م.م.ع.

  2 -ن -3م.م.ع. احالة الى هيئة الرقابة  14

  1 -ن -4م.م.ع. المدارس األولى بالرعاية  15

  2 -ن – 4م.م.ع. توثيق برنامج 16

 

 

               مهم          سري        سري للغاية          عاجل ً  عاجل جدا



 

 الرقم  التاريخ  جهة الورود

   وحدة المتابعة النسائية 

 الموضوع :

 

 مع التحية الطيبة : 

                                                          . لسعادة مدير عام التربية والتعليم 
 إلكمال الالزم حسب التعليمات والنظام .                        

                                                          . لسعادة المساعد للخدمات المساندة

. إلكمال الالزم  

                                                            . لسعادة المساعد للشئون المدرسية

. للدراسة وإبداء الرأي  

  البنات .                                                    لسعادة المساعدة لشئون تعليم لإلفادة

 بما لديكم .

                                                                                            . ادارة قضايا

. للمفاهمة  

                                  . مدير ادارة المتابعة                                                

 .للعرض      

 . مدير ادارة شئون الموظفين . للمتابعة 

 . مديرة ادارة االشراف . إلرفاق األساس  

 . االدارة القانونية . لإلحاطة  

.............................. . للحفظ  

 .  للطباعة 

  إلحالتها الى هيئة الرقابة

 والتحقيق لعدم االختصاص . 

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

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

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

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

 مديرة المتابعة النسائية

 



 

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

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

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

               مهم          سري        سري للغاية          عاجلجداً  عاجل 

 الرقم  التاريخ  جهة الورود

   وحدة المتابعة النسائية 

 الموضوع :

 

 مع التحية الطيبة : 

                                                          . لسعادة مدير عام التربية والتعليم 
 إلكمال الالزم حسب التعليمات والنظام .                        

                                                          . لسعادة المساعد للخدمات المساندة

لالزم .إلكمال ا  

                                                            . لسعادة المساعد للشئون المدرسية

. للدراسة وإبداء الرأي  

                                                     . لسعادة المساعدة لشئون تعليم البنات لإلفادة

 بما لديكم .

    . ادارة قضايا                                                                                        

. للمفاهمة  

                                                                                  . مدير ادارة المتابعة

 .للعرض      

 . مدير ادارة شئون الموظفين . للمتابعة 

 . مديرة ادارة االشراف . إلرفاق األساس  

 . االدارة القانونية . لإلحاطة  

.............................. . للحفظ  

 .  للطباعة 



 

  إلحالتها الى هيئة الرقابة

 والتحقيق لعدم االختصاص . 

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

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

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

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

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

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

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

               مهم          سري        سري للغاية   عاجل        ً  عاجل جدا

 الرقم  التاريخ  جهة الورود

   وحدة المتابعة النسائية 

 الموضوع :

 

 مع التحية الطيبة : 

                                                          . لسعادة مدير عام التربية والتعليم 
 إلكمال الالزم حسب التعليمات والنظام .                        

                                                          . لسعادة المساعد للخدمات المساندة

لالزم .إلكمال ا  

                                                            . لسعادة المساعد للشئون المدرسية

. للدراسة وإبداء الرأي  

                                                     . لسعادة المساعدة لشئون تعليم البنات لإلفادة

 بما لديكم .

                                                                                            . ادارة قضايا

. للمفاهمة  

      . مدير ادارة المتابعة                                                                            

 .للعرض      

 . مدير ادارة شئون الموظفين . للمتابعة 

 . مديرة ادارة االشراف . إلرفاق األساس  

 النسائيةمديرة المتابعة 

 

  



 

 . االدارة القانونية . لإلحاطة  

.............................. . للحفظ  

 .  للطباعة 

  إلحالتها الى هيئة الرقابة

 والتحقيق لعدم االختصاص . 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

  

 إلى : مدير  إدارة المتابعة 
 من : مديرة إدارة المتابعة   

 

 تقرير الزيارات الميدانية لبعض اإلدارات النسائية 
هـ   25/7/1426وتاريخ  1257/3بناء على تعميم سعادة مدير عام المتابعة رقم          

الميدانية  للوقوف على انتظام العمل تفعيالً المتضمن تكليف وحدة المتابعة النسائية بالزيارات 
عدد تمت زيارة هـ لذلك 18/11/1409بتاريخ  190ري رقم لقرار اللجنة العليا لإلصالح االدا

ومما لوحظ خالل الزيارات مايلي هـ 20/2/1438الموافقاالحد   في يوم.من اإلدارات النسائية 
:-  

 عدم الدقة في تدوين زمن االنصراف  -1
 اد مديرة اإلدارة لسجل الحضور واالنصراف عدم اعتم -2
 عدم الدقة في تدوين مدة وأسباب التأخير وتوقيع الموظفة عليه  -3
 عدم الدقة في استكمال البيانات االحصائية للموظفات  -4
عدم الحرص من بعض الموظفات على كتابة االسم في سجل الحضور  -5

 واالنصراف وضعف متابعة المسؤولة عن السجل 
 االحتفاظ بقائمة بأسماء منسوبات اإلدارة معتمدة .عدم  -6

 

 هذا ولكم الشكر ,,,                                                           

 مديرة المتابعة النسائية

 

  
 المواطن رجل األمن األول

 (هللا)نايف بن عبد العزيز رحمه            
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــرتقريــ 

 بنتائج التحقيق  في شكوى ................................

   المحترمة                                                  مديرة ادارة المتابعة النسائية      الى :
 من : المحققة المكلفة .

هـ المبني على تكليف مدير ادارة 1436.........وتاريخ   /  / برقمكم بناء على تكليف         

سعادة مدير عام التربية والتعليم رقم  هـ  المبني على تكليف1436/ وتاريخ / المتابعة  رقم  

بالتحقيق في شكوى هـ  1436/  / وتاريخ ........... 

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

 :أوال : بيانات ومعلومات

  المدرسة / الحي

  صاحب القضية

  صاحب الدعوى

  رقم السجل المدني

الخبرة لصاحبة سنوات 
 القضية

 

  المؤهل 

  العقوبات والجزاءات

  موضوع القضية

 

 المحققة الُمكلفة
 

  مقر وتاريخ التحقيق 

 

  

  



 

 

 

 األطراف المحقق معهن

 المستخدمة / 

 الوكيلة / 

 المستخدمة / 

 مساعد اداري /.

  

 : الملخص ثانيًا :  
 فيما يلي :  ....................................تتلخص ادعاءات 

1- 

2- 

3- 

4- 

 
وأخذ أقوال األطراف المعنية وبعد االطالع  ........................بعد االنتهاء من مجريات التحقيق فيما ادعاه 

 على المحاضر المرفقة  اتضح اآلتي : 
1- 

2- 

3- 

4- 
  

 ثالثاً : النتيجــــــــــــــــــــــــــــــة :  

  ...................لم يثبت ادعاء -1

 ثبت بأقوال الشهود ادعاء .................. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

  المرئيـــــــــــــــــــــــــــات :رابعاً : 

  
 
 
 

 

 رقم السجل المدني االسم
 المستوى

 والدرجة 
 األسباب التوصية

 

             



 

 
 
 
 
 

 

 هذا وهللا الموفق  ,,,,,,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى : المكرم مدير إدارة المتابعة                                               
 المحترم  

 من : مديرة وحدة المتابعة النسائية
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,,,

المبني على تكليف   .............وتاريخ   ........بناء على تكليفكم برقم          
بالتحقيق   ...............وتاريخ   ..........سعادة مدير عام التربية والتعليم رقم 

   اسم المحققة 

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

 



 

 .............عليه تم تكليف المشرفة /   ..................................في شكوى 
.............  المسلم لها بتاريخ وتاريخ  .............بالتحقيق بالتكليف رقم 

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

وبعد االطالع على تقرير المشرفة المحققة /............. و االنتهاء من         
مجريات التحقق أرفع لكم أصل ملف القضية بكامل محتوياته بما فيها أصل 

 محضر التحقيق وأصل التقرير  .
 ا إلكمال ما يلزم. هذ      

 
 وهللا الموفق ,,,
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 عدد الغائبات والمتأخرات الالتي اتخذت بحقهن إجراءات

ا ل إ د ا ر ا

ت 

ا ل ن سا ئ ية
 

ا ل م د ا ر س
 

ا ل إ د ا ر ا

ت 

ا ل ن سا ئ ية
 

ا ل م د ا ر س
 

م ك فو ة 
ف ا ل يد

 

 الجزاء المتخذ وفق النظام

 

  

 هـ واإلجراءات النظامية المتخذة بحقهن  14خالصة بيانات عدد الغائبات والمتأخرات في شهر ........  
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الخدمة 

 المدنية

التنبيه 

وفق المادة 

( من 6)

الئحة 

المعينين 

على بند 

 األجور

ر
ذا
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ا

 

وم
الل

اء 
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ج
م 
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وة
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ن
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ح
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ص

ف
ع 

مو
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ا
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ح
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     -  - - - - - -   

     -  - - - - - -   

     -   - - - - -   

     -   - - - - -   

     -   - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 استمارة جولة متابعة )  االدارات (

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

......... 

 :معدة التقرير

 ........................................االسم : 

 التوقيع: .......................................

 مديرة وحدة المتابعة النسائية

 

  

 مدير إدارة المتابعة 

 

  

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمنطقة تبوك للبناتللتعليم اإلدارة العامة 

 إدارة المتابعة / بنات

 

 .......................... الرقم : 

 هـ143/       /          : التاريخ

 المرفقات: .........................



 

 بيانات أولية : ❖
                                  إلدارة .....................................                                 

 هـ143اليوم : .......................                التاريخ :     /    /   -1

المكتممب التممابعممة لهمما المنشممممممممأة:           اسمممممممم المنشممممممممأة : ..............................                     -2

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

المبنى : )   ( حكومي    )   ( مستأجر                    )   ( مستقل     )   ( مشترك ) >     < المبنى   >     <  -3

 اإلدارة ( 

اسمممممممم المممديرة : ...........................................    رقم الهمماتف : ...................   رقم الهمماتف النقممال:  -4

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

 أعمال الدوام :5

 مالحظات ال تم متابعة ضبط دوام الموظفات اليومي من خالل سجل الدوام

    تدوين البيانات العلوية

    ترقيم صفحات السجل

    تدوين زمن الحضور واالنصراف

    تدوين مدة وأسباب التأخير وتوقي  الموظفة عليه 

تدوين كلمة غائبة في خانة الحضور ووض  الكلمة بين 

 قوسين 
   

    تدوين أسباب الغياب

    الدقة في تدوين زمن قفل الخط األحمر

    استكمال بيانات اإلحصائية

شؤون المعلمين) االحتفاظ بقائمة بأسماء منسوبات المدرسة معتمدة من 

 التكامل (
   

المحافظة على سجل الدوام وعدم استخدام المزيل أو الكشط 

 أو المسح

   

    للدوام يوميا اإلدارة اعتماد مديرة 

أخرى تذكر 

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

   

 

  تابع



 

 أسماء الموظفات المتأخرات والغائبات في يوم الزيارة: ❖
 

 مالحظات الغائبات تأسماء الموظفا أسماء الموظفات المتأخرات م

    

    

    

    

    

 

 متابعة غياب الموظفات خالل شهر: ❖
 

 مالحظـــــــــات عـــدد أيـام الغيـــاب بدون عذر عــــدد الموظفات الشهـــــر

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 الوقوف على مدى االلتزام بالتعليمات من حيث : ❖

 الغياب بدون عذر والتأخير والخروج أثناء الدوام , والغياب بعذر أسبابه ومدى نظاميته: -1

          (    غير ملتزم بالتعليمات )            ملتزم بالتعليمات )       ( 

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

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

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

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

 

 

 :هـ2/1/1433وتاريخ  3314829م رقم ر األمن والسالمة  طبقاً للتعميتوف -2

         (    غير ملتزم بالتعليمات )            ملتزم بالتعليمات )       (

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

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



 

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

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

 :ة ل الصياناكتما -3

          (    )     تحتاج صيانة        )       ( مكتملة

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

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

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

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

 

 : ية طفايات الحريق ) األمن والسالمة (صالح -4

        (    )     تحتاج تعبئة        )       ( صالحة

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

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

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

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

 

هـ   الذي 23/7/1426وتاريخ  8ت//273وف على مدى االلتزام بالتعميم الوزاري رقم الوق -5

 :ينص على )منع تشغيل العمالة عن طريق جمع مرتباتهم من المعلمات (

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

هـ               الخاص بالية 17/8/1432و تاريخ  321422312الوقوف على تنفيذ تعميم رقم  -6

 :التعامل مع المشكالت وإجراءات المديرة حيالها

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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



 

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

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

 

 :مة واللوائح واإلجراءات المعتمدةمراقبة سير العمل والتأكد من مطابقته لألنظ -7

        (    )     مطابق لألنظمة واللوائحغير         )       ( مطابق لألنظمة واللوائح

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

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

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

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

 

 :تنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى منسوبات اإلدارة -8

        (    )     مطبقغير         )       ( مطبق 

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

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

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

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

 

كيد على عدم انقطاع المعلمة أو الموظفة إال بعد ص       دور قرار إجازتها بناء على التعميم التأ -9

 :هـ 12/5/1433وتاريخ  33841445رقم 

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

 

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

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

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

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

 

تمتع الموظفة على األقل بأسبوعين أو أكثر بناء على التعميم رقم  الرفع بطلب اإلجازة  قبل -10

 هـ:17/6/1431وتاريخ  31679064

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

  تابع



 

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

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

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

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

 

بالئحة هـ       الخاص 27/1/1411وتاريخ  2127الوقوف على مدى االلتزام بالتعميم رقم  -11

 ( : 3,  2,  1تقارير منح اإلجازات المرضية والتأكيد على ما ورد في المادة رقم ) 

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

التأكد من التزام المدارس واإلدارات بتعديل سجل الحضور بناء على التعميم رقم  -12

 كهـ 24/11/1432وتاريخ  321864608

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

ك  د من التزام اإلدارات ب  التعميم إجراءات تس         اع  د على الح  د من غي  اب المعلمين الت  أ -13

 هـ :19/1/1434وتاريخ 34149317والمعلمات 

 ملتزم بالتعميم )         (                                  غير ملتزم بالتعميم )        (

 

 :  اإلجراءات المتخذة من قبل المتابعة لتصحيح األوضاع

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :  التقرير 

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

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

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

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

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

  تابع



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :..............................اإلدارة مديرة 

 :...................................... التوقيع

 

 ختم:ال



 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 استمارة جولة متابعة ) للمدارس  (

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

......... 

 بيانات أولية : ❖
                          )     ( تعليم عام.                                  (                       المرحلة)                 

  )     ( تحفيظ القران الكريم.

 هـ143اليوم : .......................                التاريخ :     /    /   -1

..........                              المكتممب التممابعممة لهمما المنشممممممممأة: اسمممممممم المنشممممممممأة : .................... -2

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

 المتابعة النسائيةإدارة مديرة 

 

  

  مشرفة المتابعة النسائية 

  

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 بمنطقة تبوك للبناتللتعليم اإلدارة العامة 

 المتابعة / بناتإدارة 

 

 .......................... الرقم : 

 هـ143/       /          : التاريخ

 المرفقات: .........................



 

المبنى : )   ( حكومي    )   ( مستأجر                    )   ( مستقل     )   ( مشترك ) >     < المبنى   >     <  -3

 اإلدارة ( 

...............................    رقم الهمماتف : ...................   رقم الهمماتف النقممال: اسمممممممم المممديرة : ............ -4

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

5-  

 
 متابعة نصاب حصص المعلمات :

 

الالزم من 

 الحصص

الموجود من 

 الحصص

الزيادة والعجز من 

 الحصص

المالك من 

 المعلمات

الموجودات من 

 المعلمات

العجز والزيادة من 

 المعلمات

 مادة اللغة االنجليزية

 الموجود الالزم 

        

 أعمال الدوام : ❖

 مالحظات ال تم دوام الموظفات اليومي من خالل سجل الدواممتابعة ضبط 

    تدوين البيانات العلوية

    ترقيم صفحات السجل

    تدوين زمن الحضور واالنصراف

    تدوين مدة وأسباب التأخير وتوقي  الموظفة عليه 

تدوين كلمة غائبة في خانة الحضور ووض  الكلمة بين 

 قوسين 
   

    تدوين أسباب الغياب

    الدقة في تدوين زمن قفل الخط األحمر

    استكمال بيانات اإلحصائية

 مرشدة وكيلة ةمدير المالك

 محضرة

 مختبر 

 أمينة 

مصادر 

 تعلم 

 رائدة 

 نشاط

 مساعد

 إداري 

 مسجل 

 معلومات

سكرتيرة  

مديرة 

 المدرسة

 حارس
 عامل خدمات

 مستخدمات

مشرفة 

 اإلدارة

 

 المدرسية

 الطالبات

 والفصول

عدد 

 الفصول
 عدد الطالبات

            الحالي

 

  

              الزيادة

              العجز



 

االحتفاظ بقائمة بأسماء منسوبات المدرسة معتمدة من شؤون المعلمين) 

 التكامل (
   

الدوام وعدم استخدام المزيل أو الكشط المحافظة على سجل 

 أو المسح

   

    اعتماد مديرة المدرسة للدوام يوميا

أخرى تذكر 

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

   

 

 

 أسماء الموظفات المتأخرات والغائبات في يوم الزيارة: ❖
 

 مالحظات الغائبات تأسماء الموظفا المتأخراتأسماء الموظفات  م

    

    

    

    

    

 

 متابعة غياب الموظفات خالل شهر: ❖
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 الوقوف على مدى االلتزام بالتعليمات من حيث : ❖

 الغياب بدون عذر والتأخير والخروج أثناء الدوام , والغياب بعذر أسبابه ومدى نظاميته: -1

          (    غير ملتزم بالتعليمات )            ملتزم بالتعليمات )       ( 

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

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

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

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

 

 مالحظـــــــــات عـــدد أيـام الغيـــاب بدون عذر عــــدد الموظفات الشهـــــر

    

  تابع



 

 :المناوبة مراقبة سلوكيات الطالبات خارج الفصول و -2

         (    غير ملتزم بالتعليمات )            ملتزم بالتعليمات )       (

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

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

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

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

 

 :هـ2/1/1433وتاريخ  3314829م رقم توفر األمن والسالمة  طبقاً للتعمي-3

         (    غير ملتزم بالتعليمات )            ملتزم بالتعليمات )       (

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

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

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

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

 :ة اكتمال الصيان -4

          (    )     تحتاج صيانة        )       ( مكتملة

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

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

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

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

 

 : ية طفايات الحريق ) األمن والسالمة (صالح -5

        (    )     تحتاج تعبئة        )       ( صالحة

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

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

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

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

 



 

هـ   الذي 23/7/1426وتاريخ  8ت//273الوقوف على مدى االلتزام بالتعميم الوزاري رقم  -6

 :المعلمات (ينص على )منع تشغيل العمالة عن طريق جمع مرتباتهم من 

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

 

 

هـ               الخاص بالية 17/8/1432و تاريخ  321422312الوقوف على تنفيذ تعميم رقم  -7

 :التعامل مع المشكالت وإجراءات المديرة حيالها

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

 :مة واللوائح واإلجراءات المعتمدةمراقبة سير العمل والتأكد من مطابقته لألنظ -8

        (    )     مطابق لألنظمة واللوائحغير         )       ( مطابق لألنظمة واللوائح

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

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

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

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

 

 :ة مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى منسوبات اإلدارة والطالباتتنمي -9

        (    )     مطبقغير         )       ( مطبق 

  تابع



 

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

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

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

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

 

 :الوقوف على تسديد االحتياج من ) معلمات , تجهيزات ....... ( -10

        (    )     مسددغير         )       ( مسدد

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

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

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

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

 

أكيد على عدم انقطاع المعلمة أو الموظفة إال بعد ص  دور قرار إجازتها بناء على التعميم الت -11

 :هـ 12/5/1433وتاريخ  33841445رقم 

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

 

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

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

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

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

 

تمتع الموظفة على األقل بأسبوعين أو أكثر بناء على التعميم رقم  فع بطلب اإلجازة  قبلالر -12

 هـ:17/6/1431وتاريخ  31679064

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 



 

بالئحة هـ       الخاص 27/1/1411وتاريخ  2127الوقوف على مدى االلتزام بالتعميم رقم  -13

 ( : 3,  2,  1مادة رقم ) تقارير منح اإلجازات المرضية والتأكيد على ما ورد في ال

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

أكد من التزام المدارس واإلدارات بتعديل سجل الحضور بناء على التعميم رقم الت -14

 كهـ 24/11/1432وتاريخ  321864608

        (    )     ميمغير ملتزم بالتع        )       ( ميمملتزم بالتع

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

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

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

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

 

 

 

 :  اإلجراءات المتخذة من قبل المتابعة لتصحيح األوضاع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تابع



 

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

......... 

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

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

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

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

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

 :  التقرير 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 محضر بنتيجة مراقبة الدوام
 

.......................)صباحا ( لمتابعة هـممممممم تمت زيارت )143انه في يوم ) .................. ( الموافق :     /       /    

....... والذي يبدأ في السممممماعة )......د ......س ( وينتهي الدوام من قبل مراقبة الدوام .....................................

 في الساعة )......د ......س ( وتم حصر الموظفات المتأخرات الموضحة أسمائهن فيما يلي:

 

 مالحظات لم ينفذ نفذ العدد الموضوع

     وض  الخط األحمر في الوقت المناسب

     حصر استئذان الموظفات

     اإلجازات بأنواعهامطابقة 

حصر أسماء الموظفات المتكرر تأخرهن وغيابهن 

بدون عذر وتطبيق اإلجراءات النظامية على 

 الغائبات بدون عذر والمتأخرات

    

 

 النسائيةالمتابعة وحدة مديرة 

 

  

  مشرفة المتابعة النسائية 

 

  

 :..............................مديرة المدرسة

 :...................................... التوقيع

 

 

 

 

 

 ختم المدرسة :

 ..................... المدرسة : 

 هـ 143التاريــــــخ   :     /       /   

 ..................رقم الهاتـف : 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 بمنطقة تبوك للبناتللتعليم  اإلدارة العامة 

 المتابعة النسائيةوحدة 

 



 

عدد 

الموظفات 

 الكلي

عدد 

 الحاضرات

عدد 

الغائبات 

 بعذر

عدد 

الغائبات 

 بدون عذر

عدد 

 المتأخرات

عدد 

المنتدبات 

من 

 المدرسة

عدد 

المنتدبات 

الى 

 المدرسة

عدد 

المستأذن

 ات

عدد 

المتمتعات 

باجازات 

 طويلة

المجموع 

 الكلي

          

 

 

 

 

 

 

 

:  مالحظات
......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إشراف 

 المتابعة النسائية ةمديرة إدار

 

 نهى بنت مقعد السبيعي

  المتابعة النسائيةمشرفة  

 

    

 مديرة المدرسة )                  (

 االسم:.............................. 

 التوقيع :............................

 

 الختم :



 

 
 

 إلى : المكرم مدير إدارة المتابعة                                              المحترم  
 من : مديرة وحدة المتابعة النسائية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,,,
 بناء على الزيارات الميدانية وتقارير مشرفات المتابعة .         

ارفع لكم بيان بالمدارس األولى بالرعاية للعرض بإدراجها ضمن خطة المتابعة لتنمية 
 الرقابة الذاتية : 

         
 المالحظات المدرسة م

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 هذا وهللا الموفق ,,,
  

 

 
 

 

 

 نموذج توثيق برنامج  

 معلومات عامة عن البرنامج:  ـ1  

 

  

 2 -ن – 4م.م.ع.      



 

 ـ  عالقة البرنامج  بأهداف خطة اإلدارة  التشغيلية :  2

 الهدف العام : 

 الهدف أو األهداف التفصيلية : 

 

 

 

 ـ  وصف البرنامج ومخرجاته:3    

 

 

 المدة  أهداف البرنامج الخاصة وصف البرنامج 
المخرج النهائي المتوقع 

 للبرنامج

 -  
  

 ( وسيلة توفير كلفة البرنامج)   : التكلفة التقديرية للبرنامجـ   4

 

 

      إلى تكلفة مالية  .                                                 جال يحتا  يحتاج إلى تكلفـــة مالية   . 

 معتمد في الميزانية

 يحتاج إلى مصدر مالي) غير معتمد في الميزانية(

تمويل " ذاتي" من إدارة 
 التربية والتعليم 

  تمويل خارجي

 المانحةالمصدر/ الجهة  المبلغ

 اسم البرنامج :  ......................................... .

 

 الجهة المنفذة:   

    .......   إدارة             وحدة المتابعة
         .................  مركز / قسم 

 :    اسم المسئول المباشر عن البرنامج

                                         

 



 

 رقم الباب في الميزانية  )             (

 رقم البند في الميزانية   )             (
   

 المجموع:  المجموع:  المجموع: 

   المجموع الكلى :

 مكونات البرنامج ) مراحله(:ـ    5  

 

 

 المرحلة
 وقت التنفيذ

  مؤشر التحقق المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 
   األولى

 

 

 : ىالمرحلة األول تنفيذ خطوات ـ    6  

 

  الخطوة األولى

  الخطوة الثانية

  الخطوة الثالثة

 

 

 

  مؤشر التحقق المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة وقت التنفيذ المرحلة



 

 
  الثانية

 

 

   

 الثانية : ةالمرحل تنفيذ خطوات تابع/   

  األولىالخطوة 

  الخطوة الثانية

  الخطوة الثالثة

 

 

 

 فريق العمل المشارك في البرنامج:ـ   7     

 المشاركون ) خارج الوزارة( المشاركون ) داخل اإلدارة/ الوزارة(

 المهمة الوظيفة االسم المهمة الوظيفة االسم

      

      

 

 

 

 

 

 

 البرنامج:الجهات المساندة في تنفيذ ـ   8



 

 الجهات المشاركة                          

 ) داخل اإلدارة/ الوزارة(      
 المهام المطلوبة

 الجهات المشاركة            

 ) خارج الوزارة(  
 المهام المطلوبة

    

    

 

                                                                

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 
  

  
 

 المخالف أو الشاهدنموذج طلب استدعاء لسماع أقوال 
================================================================

=============== 

  الموضوع : 
 

 

المدرسة/ 

         اإلدارة 
رقم السجل 

 المدني
          

 الدرجة المرتبةالمستوى /  الوظيفة االسم 

 المتابعة النسائية إدارةمديرة 

  

 المملكة العربية السعودية
 التعليم وزارة 

 في منطقة تبوك للتعليم اإلدارة العامة 
 إدارة المتابعة 

 

 ــــــــــرقم :ال
 

 هـ  143  /   التاريـــــــخ :      /   
 

 المرفقـــــات :



 

    
 

    المحترمة                          المكرمة  قائدة  /                         

 .بالموضح اسمها اعاله نظًرا لوجود موضوع      

 هـ  143/     الموافق    /         بنات  يوم المتابعة /  إلدارة نأمل ضرورة الحضور  

 الساعة :   

 لدى المحققة :   

 

 تحياتي,,,ولكم خالص 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 ( دـــهــــعــــت) 
نعم أنا الموقعة أدناه ...................................................... قد بُلغت      

يوم  بضرورة الحضور إلدارة المتابعة / بنات لدى المحققة : .......................

 أتعهد بتنفيذ ذلك . هـ   الساعة : ........... 143الموافق     /     /   .............

  سم ......................................اال

 التوقيع......................................

  هـ14التاريخ :     /    /    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تنبيه :

 بنات. /يجب إعادة أصل هذا التبليغ إلى إدارة المتابعة  -1
 

 

 انتهى

 مديرة إدارة المتابعة النسائية

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان الهيئة

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 نموذج إحالة
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