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مقدمة
لقد أولت حكومتنا الر�شيدة حفظها اهلل اهتمام ًا خا�ص ًا ب�أبنائنا ذوي الإعاقة والرقي باخلدمات املقدمة لهم وال�سعي بت�سهيل
كافة الإجراءات للو�صول بهم اىل �أف�ضل م�ستوى ممكن من الإ�ستقاللية وجعلهم �أع�ضاء نافعني وعاملني باملجتمع و�إيجاد بيئة
تعليمية منا�سبة وتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لهم يف �أقل البيئات التعليمية تقييداً.
وي�أتي هذا الدليل ك�إحدى الأدوات املهمة التي قام بتطويرها م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم
العام(تطوير) ووزارة التعليم ليحقق الغايات ويذلل ال�صعوبات ،ويحدد الأعمال التنظيمية والإدارية  ،وميكن املعاهد
ومراكز اخلدمات امل�ساندة واملدار�س املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة من �أداء وظائفها لتحقق الأهداف الرتبوية
والتعليمية املرجوة منها.
ولقد �أعد هذا الدليل من جمموعة من االخت�صا�صيني الرتبويني ومن اخلرباء الإداريني ،ومتت مراجعته من م�شرفني
تربويني وم�شرفات تربويات ومعلمني ومعلمات وخمت�صني من معهد الإدارة ،وكذلك مت الرجوع يف �إعداد هذا الدليل �إىل
جمموعة من املراجع ذات العالقة بتنظيم �أعمال الرتبية اخلا�صة من لوائح و�أدلة وتعليمات.
كما �إن تطبيق هذا الدليل من الزمالء والزميالت مديري املعاهد ومراكز اخلدمات امل�ساندة واملدار�س املطبقة لربامج
الرتبية اخلا�صة �سيعمل على تي�سري العمل ويحدد امل�س�ؤوليات وي�ستثمر املوارد الب�شرية واملادية.
وزير التعليم
عزام بن حممد الدخيل
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أهداف الدليل
يقوم الدليل على حتقيق عدد من الأهداف وهي على النحو التايل:
.١

١توثيق �إجراءات عمل وا�ضحة و�سهلة اال�ستخدام للموظفني.

.٢

٢توحيد �إجراءات العمل يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة يف مدار�س التعليم العام ومراكز اخلدمات امل�ساندة.

.٣

٣تو�ضيح م�سار العملية و�إجراءاتها وحتديد املخت�ص.

.٤

٤ي�ساعد على ت�سل�سل الإجراءات وان�سيابها بال�شكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.

.٥

٥احلد من االجتهادات ال�شخ�صية وتفاوت الإجراءات من موظف �إىل �آخر.

.٦

�٦سهولة الإ�شراف ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات.

حدود الدليل
ي�شتمل الدليل الإجرائي على جمموعة من العمليات والإجراءات والبالغ عددها( )27عملية يقوم بها املعهد /املدر�سة /
مركز اخلدمات امل�ساندة من خالل عنا�صرها واللجان وفرق العمل فيها.

ترميز النماذج :يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز النماذج:
(ع) مدر�سة  /معهد  /مركز عملية
		
م.م.ع.ن( :م) مدير( .م) .

(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�سية

				
(ع) عملية

(ن) منوذج.

العمليات واإلجراءات
يحدد الدليل العمليات والإجراءات الرئي�سة والفرعية التي مت �إعدادها من خالل حتديد اخلطوات التي يتم من خاللها
تنفيذ هذه العمليات والإجراءات و و�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 معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ومراكز اخلدمات امل�ساندة
مف�صلة و وا�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.

المصطلحات
الدليل الإجرائي  :و�صف للعمليات والإجراءات التي تقوم بها العنا�صر واللجان العاملة يف املعهد  /املدر�سة  /مركز اخلدمات امل�ساندة.
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.
مفاتيح الترميز
ترميز الإجراءات  :يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز الإجراءات :
م.م.ع( :م) مدير		.

		
(م) مدر�سة  /معهد  /مركز .

(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�سية.

(ع)عملية.
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رقم العملية)1( :
 -1الهدف
 -2نطاق
العمل

ا�سم العملية  :القيا�س والت�شخي�ص

رمز العملية ( :و.ط.ع)01.

حتديد الإجراءات املتبعة يف قيا�س وت�شخي�ص الطالب يف املدر�سة/املعهد  /املركز .
الطالب ذوو الإعاقة

 -3الوثائق
ذات العالقة

 1/3دليل معلم التدريبات ال�سلوكية
 2/3القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة
 3/3الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة
 4/3املقايي�س املعتمدة

 -4التعريفات

1/4القيا�س والت�شخي�ص :هي جمموعة االجراءات التي يتم من خاللها جمع املعلومات ب�أدوات
ر�سمية وغري ر�سمية عن كل طالب من ذوي الإعاقة وحتليلها وتف�سريها للتعرف علي طبيعة
امل�شكلة لديه.
 2/4املقايي�س املعتمدة  :هي جمموعة من املقايي�س النف�سية و الطبية مقننة ومعتمد تطبيقها .
 3 / 4فريق القيا�س و الت�شخي�ص  :ي�شكل الفريق برئا�سة قائد املعهد/املدر�سة و وينوب عنه
الوكيل لل�ش�ؤون الطالبية وع�ضوية كل من:
معلم الرتبية اخلا�صة .
معلم التعليم العام .
املر�شد الطالبي �أو الأخ�صائي االجتماعي.
املخت�صون ح�سب الفئة ( معلم التدريبات ال�سلوكية � ،أخ�صائي ب�صريات  ،معلم تدريبات النطق
� ،أخ�صائي عالج وظيفي ) .........
ويل �أمر الطالب �إن �أمكن.
من ت�ستدعي حالة الطالب م�شاركته
 4/4مراكز اخلدمات امل�ساندة  :مراكز تقدم خدمات بكافة انواعها للطالب وخدمات الدعم
الفني للعاملني يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة .
 5 / 4التقرير الفني  :هو تقرير ي�شتمل على و�صف حالة الطالب وحتديد االجراءات امل�ستخدمة
للحد من امل�شكلة والتو�صية بتحويله للقيا�س والت�شخي�ص .
 6/ 4االختبارات املنهجية غري الر�سمية  :هي االختبارات امل�ستوحاة من املنهج لتحديد م�ستوى
الطالب وال ت�ضمن نتائجها يف تقييم الطالب الر�سمي .
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املخ ـ ــت�ص

جلنة التوجيه
والإر�شاد

الوكيل ل�ش�ؤون
الطالب

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

الأ�سرة

1/2/5

ويل الأمر

2/2/5

قائد املعهد/
املدر�سة
املر�شد
الطالبي �أو
الأخ�صائي
االجتماعي
معلم
التدريبات
ال�سلوكية

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

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
التحويل للقيا�س و الت�شخي�ص من املدر�سة  /املعهد :
مالحظة تعرث الطالب الدرا�سي املتكرر �أو عدم مالئمة للتعليم العام من الناحية
الأكادميية �أو ظهور عالمات و�إ�شارات لوجود م�شاكل يف القدرات واحلوا�س (ال�سمع �أو
الب�صر �أو النطق )....
الت�أكد من �أ�سباب امل�شكلة ب�أنها ال تعود لأ�سباب اجتماعية �أو نف�سية �أو اقت�صادية .
اعداد تقرير فني عن حالة الطالب وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن. )01-01-
�أخذ موافقة ويل الأمر خطيا على حتويل الطالب للقيا�س و الت�شخي�ص وفق النموذج
رقم (و.ط.ع.ن.)02-01-
رفع خطاب حتويل للطالب والتقرير الفني �إىل فريق القيا�س و الت�شخي�ص يف املعهد /
املدر�سة �أو ملراكز اخلدمات امل�ساندة وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن .)03-01-
التحويل للقيا�س و الت�شخي�ص من الأ�سرة :
ظهور عالمات و�إ�شارات لوجود م�شاكل يف القدرات واحلوا�س (ال�سمع �أو الب�صر �أو
النطق � )....أو تو�صيات تقرير طبي �أو مالحظة تعرث الطالب درا�سيا
تعبئة طلب �إجراء القيا�س و الت�شخي�ص للطالب يف املعهد  /املدر�سة �أو مركز اخلدمات
امل�ساندة وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن.)04-01-
القيا�س و الت�شخي�ص :
اعتماد خطاب التحويل من املدر�سة  /املعهد �أو خطاب طلب ويل الأمر .
قيادة فريق القيا�س و الت�شخي�ص

تعبئة املجال �أوال  :البحث االجتماعي وحتديد امل�ستوى الأكادميي و�سنوات الإخفاق
3/3/5
الدرا�سي يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)05-01-
4/3/5
5/3/5

معلم تدريبات

8/3/5

النطق

9/3/5

تطبيق املقايي�س املعتمدة لقيا�س القدرات العقلية للطالب وال�سلوك �ألتكيفي.
تعبئة املجال ثان ًيا :تقييم القدرات العقلية يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج
رقم (و.ط.ع.ن)05-01-
تطبيق املقايي�س املعتمدة لقيا�س قدرات الطالب يف النطق و اللغة
تعبئة املجال ثال ًثا :تقييم النطق و اللغة يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن)05-01-
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

13

املخ ـ ــت�ص
معلم الرتبية 10/3/5
اخلا�صة،
11/3/5
التعليم العام
12/3/5
الأخ�صائيون
ح�سب احلاجة 13/3/5
14/3/5
فريق القيا�س و 15/3/5
الت�شخي�ص
16/3/5
قائد املعهد/
املدر�سة

17/3/5

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تطبيق االختبارات املنهجية غري الر�سمية
تعبئة املجال راب ًعا  :التقييم الأكادميي يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن)05-01-
تطبيق املقايي�س يف جمال التخ�ص�ص التي يحتاجها الطالب ح�سب احلالة .
تعبئة املجال اخلا�ص بنتائج القيا�س يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن)05-01-
تعبئة املجال تا�سع�أ  :نتائج القيا�س و الت�شخي�ص( ملخ�ص احلالة) يف �سجل القيا�س و
الت�شخي�ص وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)05-01-
تعبئة املجال تا�سع�أ  :نتائج القيا�س و الت�شخي�ص( حتديد الفئة التي ينتمي لها الطالب
) يف �سجل القيا�س و الت�شخي�ص وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)05-01-
تعبئة املجال تا�سع�أ  :نتائج القيا�س و الت�شخي�ص( تو�صيات عامة) يف �سجل القيا�س و
الت�شخي�ص وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)05-01-و التو�صية بقبول الطالب يف املدر�سة
 /املعهد وفق الفئة التي ينتمي لها الطالب او عدم قبوله .
رفع خطاب جلهة االخت�صا�ص لقبول الطالب يف املدر�سة  /املعهد �أو عدم قبوله وفق
التو�صيات وفق منوذج (و.ط.ع.ن.)06-01-

 -6النماذج وال�سجالت
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
مكان احلفظ
ف /ال�سجل
(و.ط.ع.ن )01-01-ملف الطالب
 1/6التقرير الفني عن حالة الطالب
موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�س
(و.ط.ع.ن )02-01-ملف الطالب
2/6
والت�شخي�ص
(و.ط.ع.ن )03-01-ملف الطالب
 3/6حتويل الطالب للقيا�س و الت�شخي�ص
 4/6طلب القيا�س و الت�شخي�ص من ويل الأمر (و.ط.ع.ن )04-01-ملف الطالب
(و.ط.ع.ن )05-01-ملف الطالب
� 5/ 6سجل القيا�س و الت�شخي�ص
(و.ط.ع.ن )06-01-ملف الطالب
 6/ 6خطاب قبول الطالب

رمز العملية ( :و.ط.ع)02.
		
ا�سم العملية  :القبول و الأهلية
رقم العملية		)2( :
حتديد الإجراءات املتبعة يف قبول و ت�سجيل الطالب ذوي الإعاقة يف املدر�سة  /املعهد  ،و
 -1الهدف
انتقالهم من مرحلة �إىل �أخرى �أو التحويل من برنامج �إىل �آخر .
 -2نطاق العمل الطالب ذوو الإعاقة
 -3الوثائق ذات
الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة .
العالقة

 - 4التعريفات

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر

املخ ـ ــت�ص
وكيل �ش�ؤون الطالب
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 1/4معاهد الرتبية اخلا�صة  :مدار�س داخلية �أو نهارية تخدم ذوي الإعاقة .
 2/4برامج الرتبية اخلا�صة  :برامج ذوي الإعاقة املقدمة يف معاهد الرتبية اخلا�صة و
مدار�س التعليم العام .
�شرعا .
 3/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو من يقوم مقامه ً
� 4/4سجل الت�شخي�ص � :سجل متكامل يو�ضح قدرات واحتياجات الطالب يف جميع اجلوانب
الأكادميية و النمائية .
� 5/4أهلية الطالب  :مالءمة املعهد �أو الربنامج لقدرات واحتياجات الطالب مما يعطيه
اال�ستحقاق للقبول يف املدر�سة  /املعهد.
 6/4جلنة القبول و الأهلية  :ت�شكل اللجنة برئا�سة قائد املعهد/املدر�سة وينوب عنه الوكيل
لل�ش�ؤون الطالبية وع�ضوية كل من:
معلم الرتبية اخلا�صة .
معلم التعليم العام .
املر�شد الطالبي �أو الأخ�صائي االجتماعي.
املخت�صون ح�سب الفئة ( معلم التدريبات ال�سلوكية � ،أخ�صائي ب�صريات  ،معلم تدريبات
النطق � ،أخ�صائي عالج وظيفي ) .........
ويل �أمر الطالب �إن �أمكن.
 -5العـمليـة

1/5
1/1/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
قبول وت�سجيل الطالب ذوي الإعاقة :
قبول الطالب يف ال�صف الأول االبتدائي لكل عام مع بداية الف�صل الثاين
من العام الذي يليه .وميتد قبول الطالب �إىل  45يوم من بداية الف�صل
الدرا�سي الأول ( للحاالت اخلا�صة ).

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
2/1/5
3/1/5

4/1/5

املخ ـ ــت�ص
وكيل �ش�ؤون الطالب

5/1/5
6/1/5
7/1/5
8/1/5

املرحلة الثانوية :من اجتاز املرحلة املتو�سطة بنجاح على �أن ال يزيد عمره
عن  19عام ًا ويزاد �سنة لكل �صف درا�سي.
يقبل الطالب املحول من التعليم العام يف ال�صف املالئم لقدراته و ت�صمم
له خطة تعليمية فردية تلبي احتياجاته الرتبوية اخلا�صة يف �أي وقت من
العام الدرا�سي.
يقبل الطالب ذو الإعاقة يف برنامج الرتبية اخلا�صة املنا�سب له و الأقرب
ملكان �سكنه قدر الإمكان .
يقبل الطالب ذو العوق الب�صري يف برامج العوق الب�صري املدجمة مبدار�س
التعليم العام �أو الأقرب ملكان �سكنه مع تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة له
وفق ما تقت�ضيه م�صلحة الطالب.
القيام بالت�أكد من احلي ال�سكني للطالب من خالل الوثائق الأ�صلية(�صك
امللكية ،عقد الإيجار.)...

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

جلنة القبول و الأهلية

13/1/5
14/1/5

العمل با�ستثناء طالب الرتبية اخلا�صة عند القبول مبا ال يزيد عن � 3سنوات
�شريطة �أال يرتتب على هذا اال�ستثناء هدر حلقوق الطالب الآخرين يف املعاهد
و الربامج ممن �أعمارهم يف ال�سن النظامي �أو حرمان من هم �أحق بااللتحاق .

وكيل �ش�ؤون الطالب
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
قبول الطالب يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية بعد ظهور نتائج اختبارات
الف�صل الثاين (الدور الأول) مبا�شرة .
قبول الطالب ح�سب ميزانية املدر�سة  /املعهد وا�ستكمال الإجراءات
النظامية و�إذا زاد عدد الطالب املتقدمني للمدر�سة �إ�شعار قائد املدر�سة/
املعهد للتوا�صل مع �إدارة التعليم مع مراعاة ت�سهيل.
القيام بالت�أكد من ال�سن النظامي وفق ًا ملا يلي:
التدخل املبكر � :أن يكون عمر الطفل �أقل من � 6سنوات للقبول يف برامج
التدخل املبكر.
املرحلة االبتدائية  :الإلتزام بال�سن النظامي الوارد يف الئحة القبول
والت�سجيل لل�صف الأول.
املرحلة املتو�سطة :من اجتاز املرحلة االبتدائية بنجاح �شريطة �أال يزيد
عمره عن  16عام ًا ويزاد �سنة لكل �صف درا�سي.

 -5العـمليـة

15/1/5
قائد املدر�سة /املعهد
امل�ساعد الإداري

م�سجل املعلومات

16/1/5
17/1/5
18/1/5
19/1/5
20/1/5
21/1/5
22/1/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 �سجل
الت�شخي�ص و�شهادة تطعيم معتمدة  ،ويف حال عدم ا�ستكمال االوراق
الثبوتية يقوم ويل الأمر مبراجعة �إدارة التعليم للح�صول على موافقة قبول.
مراجعة �سجل الت�شخي�ص وحتديد قدرات و احتياجات الطالب.
الت�أكد من ا�ستكمال بيانات �سجل ت�شخي�ص الطالب .
الت�أكد من منا�سبة و �أهلية الطالب لاللتحاق مبعاهد و برامج الرتبية
اخلا�صة وفق ما ورد يف الدليل التنظيمي حول �ضوابط الأهلية اخلا�صة
وفق فئات الرتبية اخلا�صة .
حتديد ال�صف املنا�سب للطالب املحولني من التعليم العام �أو من برنامج
لآخر .
تعبئة منوذج قبول الطالب باملوافقة يف املعهد �أو املدر�سة  /املعهد وفق
النموذج (و.ط.ع.ن.)01-02-
تعبئة منوذج قبول الطالب بعدم املوافقة ( اال�ستبعاد ) يف حال عدم �أهليته
لاللتحاق باملعهد �أو املدر�سة و حتويل الطالب �إىل مدير املعهد �أو املدر�سة
ليتم الرفع للجهات املعنية وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن.)01-02-
مراجعة منوذج قبول الطالب باملوافقة و اعتماده .
مراجعة منوذج قبول الطالب بعدم املوافقة ( اال�ستبعاد ) و الرفع للجهات
املعنية.
القيام با�ستالم ملف الطالب ورقي ًا
الت�أكد من تعبئة بيانات الطالب وفق ًا للنموذج رقم ( و.ط.ع.ن)02-02-
الت�أكد من تعبئة ويل �أمر الطالب للتعهد وفق النموذج (و.ط.ع.ن)03-02-
ا�سترياد البيانات املتعلقة بالطالب املقبولني من خالل النظام احلا�سوبي
املعتمد و�إدخال بيانات الطالب امل�ستجدين يف املرحلة االبتدائية والطالب
املحولني من معاهد وبرامج �أخرى .
الت�أكد من وجود بيانات الطالب يف ك�شوفات املعهد �أو املدر�سة وفقا للنظام
احلا�سوبي املعتمد .

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخ ـ ــت�ص

 -5العـمليـة

2/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

1/2/5

م�سجل املعلومات

2/2/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

3/2/5
3/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

1/3/5

املر�شد الطالبي
قائد املدر�سة /املعهد /
املعهد

2/3/5

امل�ساعد الإداري

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

1/4/5

املر�شد الطالبي

2/4/5
3/4/5

قائد املدر�سة /املعهد

4/4/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

5/4/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
التحويل �إىل معهد �أو مدر�سة �أخرى :
الت�أكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل �أمر الطالب لتحويل ابنه �إىل
معهد �أو مدر�سة �أخرى .
نقل ملف الطالب �إلكرتونيا على النظام احلا�سوبي للمدر�سة  /املعهد التي
مت النقل �إليها .
الت�أكد من ا�ستكمال جميع حمتويات ملف الطالب الورقي وت�سليمه لويل
�أمر الطالب وتوقيعه على اال�ستالم .
التحويل من املدار�س النهارية �إىل الليلية :
الت�أكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل �أمر الطالب لتحويل ابنه �إىل
الدرا�سة الليلية وتعبئة النموذج رقم (و.ط.ع.ن� )04-02-أو ا�ستحقاق
الطالب للتحويل ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة
القيام بتعبئة البيانات اخلا�صة به وفق ًا للنموذج
يتم ا�ستكمال اجلزء اخلا�ص به من النموذج  ،واذا متت املوافقة يقوم
برفعها �إىل �إدارة التعليم ال�ستكمال �إجراءات التحويل
اتخاذ الإجراءات ال�سابقة يف عملية نقل الطالب ويتم �إعداد امللف ورقيا
و�إلكرتونيا بعد موافقة �إدارة التعليم.
التحويل من املدار�س النهارية والليلية �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 حالة 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.

املخ ـ ــت�ص

 -5العـمليـة

5/5
1/5/5

2/5/5
3/5/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

4/5/5

5/5/5

6/5/5

7/5/5
8/5/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ت�سجيل الطالب للمقررات الدرا�سية (مدرا�س نظام املقررات):
يتم منح فرتة للت�سجيل ال تزيد عن (�)3أيام من الأ�سبوع الأول ومثلها
للت�سجيل يف الف�صل الثاين وحتدد املدر�سة  /املعهد 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
يراعى وتركز جداول الطالب يف الف�صلني الدرا�سيني الأولني على الربنامج امل�شرتك
يخ�ص�ص للطالب امل�سجل باملرحلة الثانوية معلم مكلف بالإر�شاد
الأكادميي من بني مدر�سي املدر�سة  /املعهد(معلم مكلف بالإر�شاد
الأكادميي لكل  20طالب ًا كحد �أعلى وفق �إمكانية املدر�سة  /املعهد)
تتيح املدر�سة  /املعهد ثماين 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  /املعهد وعدم
اخلروج من املدر�سة  /املعهد يف ح�ص�ص الفراغ
احلمل الدرا�سي لطالب الف�صلني الدرا�سيني يكون من (� )35-30ساعة،
مبعنى �أن احلمل الدرا�سي للطالب من (5مقررات �إىل  7مقررات).
الطالب املتفوق والذي ي�صل معدله الرتاكمي �إىل �أكرث من ()90ممتاز
يحق له ت�سجيل ()8مقررات بواقع(�)40ساعة يف الف�صل .يف حني
الطالب الذي انخف�ض معدله عن تقدير(جيد)يحق له الت�سجيل ما بني
( )6-5مقررات للف�صل الدرا�سي �أي بواقع (� )30-25ساعة.
�إطالع املعلمني املكلفني بالإر�شاد الأكادميي على خطة الت�سجيل و�آليات
احلذف والإ�ضافة املعتمدة وتزويدهم بنماذج احلذف والإ�ضافة
ومواعيدها وو�ضع لوحات �إر�شادية يف املمرات.
االجتماع بالطالب و�شرح �آلية عمل الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة وتوزيع
الن�شرات التعريفية التي تو�ضح �آلية الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخ ـ ــت�ص

وكيل �ش�ؤون الطالب

 -5العـمليـة

9/5/5

1/9/5/5

2/9/5/5
الطالب

3/9/5/5

املر�شد الأكادميي

4/9/5/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

5/9/5/5

املعلم
وكيل �ش�ؤون الطالب

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

املعلم
م�سجل املعلومات

9/9/5/5

املعلم

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

10/5/5
1/10/5/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
الت�سجيل احلر من اجلدول العام
�إعادة جدول عام مقرتح ي�شمل على جميع املقررات التي �ستطرح للت�سجيل
مع مواعيدها و�أ�سماء املعلمني مع مراعاة املتطلبات التالية:
 -1ميزانية املدر�سة  /املعهد من املعلمني وال�شعب
 -2قوائم ح�صر رغبات الطالب من قبل املعلمني املكلفني بالإر�شاد
الأكادميي
� -3إعداد الطالب وبيانات الت�سجيل املبكر
توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوذج ت�سجيل املقررات الدرا�سية
وفق ًا للنموذج(و.ط.ع.ن )05-02-وذلك الختيار الطالب ما يحتاجه منه.
تعبئة منوذج ت�سجيل املقررات وعر�ضه على املر�شد الأكادميي
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.)06-02-
يعتمد ت�سجيل الطالب من خالل التوقيع على منوذج ت�سجيل املقررات
اعتماد جدول ت�سجيل الطالب وت�سليمه ن�سخة منه
بعد االنتهاء من عملية الت�سجيل القيام بت�سليم ك�شوف الت�سجيل لوكيل
�ش�ؤون الطالب واالحتفاظ بن�سخة منها
�إدخال �أ�سماء الطالب يف احلا�سب وطباعة الك�شوف لت�سليمها للمعلمني
ا�ستالم ك�شوفات �أ�سماء الطالب ومطابقتها والبدء يف ت�سجيل ح�ضور
الطالب
توجيه مل�سجل املعلومات يف بداية الأ�سبوع الثاين ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة
املبدئية وت�سليمها لوكالء املدر�سة  /املعهد واملعلمني
الت�سجيل احلر من اجلداول املعدة(ال�شرائح)
�إعداد جدول عام مقرتح ي�شمل على جميع املقررات التي �ستطرح للت�سجيل
مع مواعيدها و�أ�سماء املعلمني مع مراعاة املعطيات التالية:
�-1إجمايل الطالب الذين �أنهوا من (� )70-60ساعة

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص

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 معلومات

10/10/5/5

امل�ساعد الإداري

11/10/5/5

املعلم

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
 -2رغبات الطالب يف اختيار امل�سار التخ�ص�صي
� -3إعداد الطالب يف امل�سارين التخ�ص�صني بواقع طالب يف م�سار العلوم
ال�شرعية مقابل  3يف م�سار العلوم الطبيعية
 -4اعتماد الطالب الراغبني يف املعادلة من و�إىل النظام
� -5إعداد الطالب لكل مرحلة درا�سية( الأوىل ،الثانية ،الثالثة)
 -6ح�صر املقررات املتبقية للطالب (املتعرثين واملتحولني)
توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوذج ت�سجيل املقررات الدرا�سية
وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن )05-02-وذلك الختيار الطالب ما يحتاج منه
توجيه الطالب باختيار �أحد ال�شرائح التي تنا�سبه للت�سجيل وي�سجلها يف
منوذج الت�سجيل
تعبئة منوج ت�سجيل املقررات وعر�ضه على املر�شد الأكادميي
حتديد مقر الت�سجيل ويتواجد فيه جميع املعلمني ال�ستقبال الطالب
وتقيدهم يف ك�شف الت�سجيل وفق ًا للنموذج (و.ط.ع.ن.)06-02-
توجيه الطالب �إىل �أخذ توقيعات معلمي املقررات الدرا�سية على منوذج الت�سجيل.
ت�سجيل �أ�سماء الطالب يف الك�شوفات
اعتماد جدول ت�سجيل املقررات من وكيل �ش�ؤون الطالب وت�سليم ن�سخة
املر�شد الأكادميي ويحتفظ بن�سخة له
ت�سليم وكيل �ش�ؤون الطالب �أ�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�سليمها للمعلمني
ا�ستالم الك�شوفات من م�سجل املعلومات وحفظها يف امللفات املخ�ص�صة لها
ا�ستالم ك�شوفات �أ�سماء الطالب ومطابقتها والبدء يف ت�سجيل ح�ضور
الطالب
توجيه مل�سجل املعلومات يف بداية الأ�سبوع الثاين ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة
املبدئية وت�سليمها لوكالء املدر�سة  /املعهد واملعلمني

توجيه مل�سجل املعلومات يف بداية الأ�سبوع الثالث ب�إ�صدار ك�شوفات املتابعة
14/10/5/5
النهائية وت�سليمها لوكالء املدر�سة  /املعهد واملعلمني
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخ ـ ــت�ص
وكيل �ش�ؤون الطالب

 -5العـمليـة
11/5/5
1/11/5/5
2/11/5/5
3/11/5/5

املر�شد الطالبي
4/11/5/5

الطالب
املر�شد الأكادميي
وكيل �ش�ؤون الطالب

5/11/5/5
6/11/5/5
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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

الت�سجيل املبكر:
حتديد و�إعالن فرتة الت�سجيل فبل نهاية الف�صل الدرا�سي بثالثة �أ�سابيع
توزيع الطالب على �أيام الت�سجيل ح�سب �سنة االلتحاق باملدر�سة  /املعهد �أو
وفق معدالتهم الرتاكمية
االجتماع مع الطالب الختيار املقررات الدرا�سية التي تنا�سبهم وفق
احلد امل�سموح به من املقررات و وفق 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 (و.ط.ع.ن )05-02-وبعد امل�شاورة معه
واملوافق عليه.
ي�سلم ن�سخة من منوذج الت�سجيل الأ�صل لوكيل �ش�ؤون الطالب ون�سخة
للمر�شد الأكادميي ويحتفظ بن�سخة له.
ي�سلم ن�سخة من ال�سجل الأكادميي للطالب وفقا للنموذج (و.ط.ع.ن)07-02-
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 الأرقام .
الت�سجيل عرب االنرتنت ( الت�سجيل الإلكرتوين ).
الإعالن للطالب عن �آلية الت�سجيل عرب الإنرتنت واخلطوات قبل نهاية
الف�صل الدرا�سي بوقت مبكر.
ت�سليم الطالب ر�سميا الرقم ال�سري اخلا�ص بربنامج الت�سجيل عرب الإنرتنت
تنزيل اجلدول الدرا�سي على موقع الإنرتنت 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 �أوقات ومواعيد الت�سجيل وتكون مرتبة ح�سب �أولوية الت�سجيل
املقرتحة ،اخلريجون �أو ًال ثم ح�سب الأقدمية يف �سنة االلتحاق

الإتاحة للطالب ثالثة حماوالت فقط للحذف والإ�ضافة خالل الأ�سبوع الأول
5/12/5/5
ل�ضمان ا�ستقرار اجلدول
22

املخ ـ ــت�ص
م�سجل املعلومات
وكيل �ش�ؤون الطالب
امل�ساعد الإداري

 -5العـمليـة

6/12/5/5
7/12/5/5
8/12/5/5
9/12/5/5
10/12/5/5
11/12/5/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

6/5

1/6/5

1/6/5
وكيل �ش�ؤون الطالب
2/6/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
طباعة بطاقات الت�سجيل للطالب
توقيع بطاقات الت�سجيل من الطالب واعتمادها
حفظ بطاقات الت�سجيل يف امللفات اخلا�صة بها بعد توقيعها واعتمادها
ح�صر �أعداد الطالب يف ال�شعب الدرا�سية لإغالق ال�شعب التي يقل ن�صابها
عن ()10طالب.
معاجلة حاالت التعار�ض يف جدول الطالب واحلاالت اال�ستثنائية
كاخلريجني يدويا .
الإيعاز والتوجيه مل�سجل املعلومات بطباعة الك�شوف النهائية بداية الأ�سبوع
الثاين مو�ضحا فيها تاريخ قيد كل طالب يف املقرر الدرا�سي وت�سليمها
للمعلمني ر�سيما
حذف و�إ�ضافة املقررات الدرا�سية (مدار�س نظام املقررات):
ال�سماح بتنفيذ عملية �إ�ضافة املقررات والتي ت�ستمر �إىل نهاية الأ�سبوع
الدرا�سي الأول بعد موافقة املر�شد الأكادميي باال�ستفادة من برنامج نور
يف احلاالت التالية:
للطالب الراغبني يف ت�سجيل احلد الأعلى( )7مقررات
عندطرح املدر�سة  /املعهد ثماين ح�ص�ص يجوز للطالب احلا�صل على
معدل ال يقل عن (� )95أن ي�سجل ثمانية مقررات
�إ�ضافة مقررات بغر�ض تبديل املقررات امل�سجلة ح�سب توجيه املر�شد
الأكادميي
�إ�ضافة مقررات حرة اختيارية مبا ال يتجاوز()4مقررات يف كامل اخلطة الدرا�سية.
ال يجوز حذف ف�صل درا�سي كام ًال با�ستثناء الف�صل ال�صيفي �إال بعذر
يوافق عليه جمل�س املدر�سة  /املعهد
ال�سماح بتنفيذ عمليات احلذف للمقررات الدرا�سية والتي ت�ستمر �إىل نهاية
الأ�سبوع الثاين للحاالت التالية:
-1حذف مقرر ح�سب تو�صية املر�شد الأكادميي يف حالة و�ضعه خطة خا�صة للطالب
 -2حذف مقرر �إذا كان م�ستوى الطالب الدرا�سي ال ي�ؤهله لت�سجيل احلد
الأعلى ح�سب توجيه املر�شد الأكادميي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
3/6/5
وكيل �ش�ؤون الطالب
4/6/5
املر�شد الأكادميي

5/6/5

الطالب

6/6/5

املر�شد الأكادميي

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
املر�شد الأكادميي

الطالب
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11/6/5
12/6/5
13/6/5
7/5
1/7/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
جتهيز مناذج احلذف والإ�ضافة (�أبواك من ثالث ن�سخ مكربنة) وفق ًا
لنموذج (و.ط.ع.ن )08-02-وكتابة التعليمات خلف النماذج وجتهيز ملف
حلفظها
تزويد معلمي املقررات واملر�شد الأكادميي بنماذج احلذف والإ�ضافة وقوائم
�أ�سماء الطالب يف نهاية الأ�سبوع الأول لعمليات الإ�ضافة ويف نهاية الأ�سبوع
الثاين لعلميات احلذف.
ا�ستقبال الطالب الراغبني يف �إجراء عمليات احلذف والإ�ضافة وتزويدهم
بالنماذج ومناق�شتهم وتوجيههم والت�أكد من نظامية عدد ال�ساعات
وتوجيههم باعتمادها من معلمي املقررات الدرا�سية.
تعبئة مناذج احلذف والإ�ضافة واعتمادها من معلم املقرر وت�سليمها
للمر�شد الأكادميي
الت�أكد من ا�ستبقاء جميع البيانات يف مناذج احلذف والإ�ضافة واعتمادها
من معلم املقرر ومراجعتها واعتمادها وتزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بها.
ا�ستالم مناذج احلذف والإ�ضافة من وكيل �ش�ؤون الطالب وادخالها
وت�سليمها للم�ساعد الإداري.
ا�ستالم مناذج احلذف والإ�ضافة وحفظها يف امللفات اخلا�صة بها
ت�سليم وكيل �ش�ؤون الطالب قوائم �أ�سماء الطالب بعد انتهاء فرتة الإ�ضافة
يف نهاية الأ�سبوع الأول وبعد انتهاء فرتة احلذف يف نهاية الأ�سبوع الثاين
ت�سليم معلمي املقررات واملعلمني املكلفني بالإر�شاد الأكادميي قوائم �أ�سماء
الطالب بداية الأ�سبوع الثالث من الف�صل الدرا�سي.
ت�سليم جداول الطالب للمر�شدين الأكادمييني
تزويد الطالب بجداولهم النهائية بعد االنتهاء من عمليات احلذف والإ�ضافة
ت�أجيل الدرا�سة(مدار�س نظام املقررات):
تعبئة طلب لت�أجيل الدرا�سة حمدد فيه الفرتة الزمنية وتقدميها لوكيل
�ش�ؤون الطالب ويجوز له يف ت�أجيل الدرا�سة ما يلي:

املخ ـ ــت�ص
الطالب
وكيل �ش�ؤون الطالب
جمل�س املدر�سة

الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
7/6
8/6

 -5العـمليـة

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
الت�أجيل ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث من عام
الت�أكد من طلب الت�أجيل وعر�ضه على جمل�س املدر�سة  /املعهد
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
رمز النموذج  /ال�سجل
ا�سم النموذج
و.ط.ع.ن01-02-
قبول الطالب
و.ط.ع.ن02-02-
البيانات ال�شخ�صية للطالب
و.ط.ع.ن03-02-
تعهد ويل الأمر
و.ط.ع.ن04-02-
طلب حتويل للمدار�س الليلية
و.ط.ع.ن05-02-
منوذج ت�سجيل طالب
و.ط.ع.ن06-02-
ك�شف ب�أ�سماء طالب املجموعة
و.ط.ع.ن07-02-
ال�سجل الأكادميي للطالب
منوذج حذف و�إ�ضافة
و.ط.ع.ن08-02-
مقررات درا�سية

مكان احلفظ
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر

�ش�ؤون الطالب

م�ستمر

الت�أجيل ملرتني على �أال تزيد مدة الت�أجيل عن ( )3ف�صول درا�سية طيلة
املرحلة الثانوية.
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية ( :و.ط.ع) 03.
�إ�سم العملية :اخلطط التعليمية
رقم العملية)3( :
حتديد الإجراءات املتبعة يف �إعداد و بناء اخلطط التعليمية.
 -1الهدف
الطالب ذوي الإعاقة
 -2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة .
 1/4اخلطة التعليمية الفردية  :هي وثيقة �أ�سا�سية و ُملزمة مكتوبة بني �أطراف العملية
التعليمية (الطالب  -فريق العمل املدر�سي  -الأ�سرة) والأفراد واجلهات املن�صو�ص عليها
يف برنامج الطالب جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة التي تقت�ضيها احتياجات
كل طالب من ذوي الإعاقة  -مبني على نتائج الت�شخي�ص والقيا�س  -ومعد من قبل فريق
العمل يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 2/4اخلطة التعليمية الأ�سرية  :تت�ضمن خطة خدمة الأ�سرة الفردية اخلدمات التي يجب
�أن تقدم للأطفال ال�صغار و �أ�سرهم يف مرحلة التدخل املبكر ،وتعمل هذه اخلطة على
توجيه عمل الأخ�صائيني يف الربامج التعليمية اخلا�صة مع �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة،
ومن خاللها يعمل كل من الأخ�صائيني و الآباء مع ًا و يح�صل الآباء على �إر�شادات من
املتخ�ص�صني ويتلقون التدريبات على كيفية خدمة الطفل .
 3/4اخلطة االنتقالية :تهدف �إىل العمل على �إعداد الفرد ذو الإعاقة لالنتقال من مرحلة
�أو من بيئة �إىل �أخرى ( املراحل الدرا�سية الثالث ،ما بعد املرحلة الثانوية درا�س ٍيا �أو مهن ًيا
 ،بيئات العمل العامة )  ،و تدرج الربامج االنتقالية �ضمن اخلطة التعليمية الفردية املعدة
 - 4التعريفات
لكل طالب ويقوم معدو اخلطة بتحديد طبيعة هذه الربامج وكيفية تقدميها ومدتها ومدى
ا�ستفادة الفرد منها.
 4/4جلنة اخلطط التعليمية  :ت�شكل جلنة اخلطط التعليمية برئا�سة قائد املعهد/املدر�سة
وينوب عنه الوكيل لل�ش�ؤون التعليمية وع�ضوية كل من :
معلم الرتبية اخلا�صة
معلم التعليم العام .
املر�شد الطالبي �أو الأخ�صائي االجتماعي .
املخت�صون ح�سب احلاجة (�أخ�صائي نف�سي �،أخ�صائي اللغة و الكالم � ،أخ�صائي ب�صريات
.)..........
ويل �أمر الطالب �أو من ينوب عنه .
الطالب قدر الإمكان وحني يكون جاهز ًا للم�شاركة ( الن�ضج العمري و العقلي ).
يحدد رئي�س اللجنة �أحد �أع�ضائها من�س ًقا للجنة .
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املخ ـ ــت�ص
قائد املدر�سة /املعهد

 -5العـمليـة
1/5
1/1/5

جلنة اخلطط التعليمية 2/1/5
فريق جلنة اخلطط
التعليمية

3/1/5
4/1/5

جلنة اخلطط التعليمية

5/1/5
6/1/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

7/1/5

من�سق جلنة اخلطط 8/1/5
9/1/5
التعليمية
2/5
1/2/5
وكيل �ش�ؤون الطالب
2/2/5
3/2/5
جلنة اخلطط التعليمية
4/2/5
3/5
جلنة اخلطط التعليمية
1/3/5
(كل فيما يخ�صه)

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

�إعداد اخلطة :
ت�شكيل فريق جلنة اخلطط التعليمية بناء على احتياجات الطالب
جمع معلومات �شاملة عن الطالب بالرجوع للملفات الر�سمية و القيام باملقابالت
الالزمة وا�ستخدام املالحظة و تطبيق املقايي�س املعتمدة و االختبارات املنهجية
غري الر�سمية وفق منوذج الت�شخي�ص املعتمد يف �إجراءات القيا�س و الت�شخي�ص .
حتديد مواعيد اجتماعات فريق اخلطط التعليمية ب�شكل دوري �أو بناء على احلاجات
املتغرية للطالب وفق ًا للنموذج رقم (و.ط.ع.ن  )01- 03 -والنموذج رقم (و.ط.ع.ن -
)02- 03
بناء و�إعداد اخلطة الأ�سرية لكل طفل يف مرحلة التدخل املبكر من قبل فريق
اخلطط التعليمية بالرجوع للمعلومات التي مت جمعها و تو�صيات فريق الت�شخي�ص
والقيا�س وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن )03- 03 -
بناء و�إعداد اخلطة التعليمية الفردية لكل طالب يف مراحل التعليم الثالث من
قبل فريق اخلطط التعليمية بالرجوع للمعلومات التي مت جمعها و تو�صيات فريق
الت�شخي�ص والقيا�س وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن )04- 03 -
تعد اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ال تتجاوز �أ�سبوعني من نهاية �إجراءات الت�شخي�ص.
الت�أكد من االنتهاء من �إعداد اخلطة التعليمية الفردية �أو اخلطة الأ�سرية خالل
فرتة ال تتجاوز �أ�سبوعني من نهاية �إجراءات الت�شخي�ص.
ت�سليم ن�سخة من اخلطط التعليمية لويل الأمر .
حفظ اخلطة التعليمية الفردية يف ملف الطالب .
تنفيذ اخلطة :
الت�أكد من البدء يف تنفيذ اخلطط التعليمية خالل فرتة ال تتجاوز �أ�سبوعا من �إعدادها.
البدء يف تنفيذ اخلطط التعليمية خالل فرتة ال تتجاوز �أ�سبوعا من �إعدادها.
تنفيذ اخلطط التعليمية من قبل كل من له عالقة بتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها يف اخلطة.
التن�سيق بني الأع�ضاء القائمني بتنفيذ اخلطة.
تقومي اخلطة :
يتم توثيق و ت�سجيل تقدم الطفل يف منوذج اخلطة الأ�سرية نحو حتقيق الأهداف
من خالل التقومي امل�ستمر ب�شكل منتظم .
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
2/3/5
جلنة اخلطط التعليمية 3/3/5
4/3/5
5/3/5
4/5
جلنة اخلطط التعليمية
من�سق فريق جلنة
اخلطط التعليمية
جلنة اخلطط التعليمية
(كل فيما يخ�صه)

1/4/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
يتم توثيق و ت�سجيل تقدم الطالب يف منوذج اخلطة التعليمية الفردية نحو
حتقيق الأهداف من خالل التقومي امل�ستمر ب�شكل منتظم بعد نهاية كل هدف
�سلوكي تعليمي .
تقومي مدى تقدم �أداء الطالب نحو حتقيق الأهداف ق�صرية املدى ب�شكل م�ستمر و توثيق
التقدم يف منوذج اخلطة التعليمية الفردية وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن )05- 03 -
تقومي اخلطط التعليمية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات الطالب
املن�صو�ص عليها يف الأهداف مرة واحدة  -على الأقل  -كل عام درا�سي.
مراجعة اخلطة �سنو ًيا �أو ن�صف �سنوي والتعديل عليها يف حال عدم حتقق التقدم
املن�شود من الطالب �أو عند تغري حاجاته �أو حدوث تقدم �أكرث من املتوقع .
اخلطط االنتقالية :
بناء و �إعداد اخلطة االنتقالية للطالب عند االنتقال من بيئة �إىل �أخرى (املراحل
الدرا�سية الثالث ،ما بعد املرحلة الثانوية درا�س ٍيا �أو مهن ًيا  ،بيئات العمل العامة)
وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن )06- 03 -

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
28

املخ ـ ــت�ص

2/1/5
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية 3/1/5

� 2/4/5إدراج اخلطة االنتقالية �ضمن اخلطة التعليمية الفردية للطالب .
 3/4/5تنفيذ اخلطة االنتقالية للطالب .

ا�سم النموذج
بيان مواعيد اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية
منوذج حم�ضر اجتماع جلنة اخلطط التعليمية
منوذج اخلطة الأ�سرية
منوذج اخلطة التعليمية الفردية
منوذج تقومي اخلطط التعليمية
منوذج اخلطة االنتقالية

رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ
(و.ط.ع.ن )01- 03 -
(و.ط.ع.ن )02- 03 -
(و.ط.ع.ن )03- 03 -
(و.ط.ع.ن )04- 03 -
(و.ط.ع.ن )05- 03 -
(و.ط.ع.ن )06- 03 -

ملف اللجنة
ملف اللجنة
ملف الطالب
ملف الطالب
ملف الطالب
ملف الطالب

1/5
1/1/5

4/1/5

 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل

رقم العملية  )4( :ا�سم العملية � :إعداد اجلداول املدر�سية رمز العملية  ( :و.ت.ع)01 .
تو�ضيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف �إعداد اجلداول املدر�سية
 -1الهدف
يطبق هذا الإجراء على �إعداد اجلداول املدر�سية التي ت�سهم يف تنظيم احل�ص�ص الدرا�سية
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة  1/3اخلطط الدرا�سية للمناهج وفق الأدلة املرجعية املعتمدة للرتبية اخلا�صة .
جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي :هو الذي ينظم ويوزع احل�ص�ص خالل اليوم الدرا�سي على
 -4التعريفات
الهيئة التعليمية

مدة
احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر

5/1/5
6/1/5
مدير املدر�سة /املعهد 7/1/5
8/1/5
ال�ش�ؤون
وكيل
9/1/5
التعليمية
10/1/5
2/5
1/2/5
ال�ش�ؤون
وكيل
2/2/5
التعليمية
مدير املدر�سة/املعهد

3/2/5

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي:
مراعاة العدل بني املعلمني عند �إعداد جدول احل�ص�ص الأ�سبوعي من حيث
الأن�صبة وطبيعة املادة وطبيعة املتعلمني والأوقات الزمنية.
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�صاته.
توزيع احل�ص�ص على اجلدول املدر�سي مع مراعاة البنود ال�سابقة و عدد
احل�ص�ص الدرا�سية لكل مادة .
عر�ض اجلداول الدرا�سية على املعلمني والتعرف على مالحظاتهم ومعاجلتها
اطالع مدير املدر�سة/املعهد على جدول احل�ص�ص الدرا�سية املقرتح واعتماده.
اعتماد جدول احل�ص�ص املدر�سي بعد الت�أكد من ا�ستكمال اخلطة الدرا�سية.
و�ضع اجلدول يف مكان بارز يف مكتب قائد املدر�سة /املعهد و الوكالء وغرفة 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 اخلا�ص بح�ص�ص االنتظار
�إعداد ومراجعة جدول ح�ص�ص االنتظار والت�أكد من االعتبارات ال�سابقة ورفعه
لقائد املدر�سة /املعهد العتماده.
اعتماد جدول ح�ص�ص االنتظار
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخ ـ ــت�ص

4/2/5
وكي���ل ال�ش����ؤون 5/2/5
6/2/5
ا لتعليمي���ة
7/2/5
8/2/5
املعلمون
9/2/5
3/5
1/3/5

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية 2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5
املعلمون
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية 6/3/5
7/3/5
املعلمون
8/3/5
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية 9/3/5
10/3/5
4/5
1/4/5
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
2/4/5
3/4/5
4/4/5
املعلمون
30

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 االنتظار
حتديد ما ينبغي عمله يف ح�صة االنتظار من املعلم كا�ستخدامه حقيبة االنتظار �أو
حقيبة املعلم �أو مركز م�صادر التعلم.
توقيع املعلمني الذين قاموا ب�إ�شغال ح�ص�ص االنتظار يف ال�سجل اخلا�ص به
جدول الإ�شراف اليومي :
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 و االلتزام به.
و�ضع جدول الإ�شراف اليومي يف غرفة قائد املعهد/املدر�سة و الوكالء و غرف
املعلمني.
الإعالن ب�شكل يومي عن �أ�سماء املعلمني امل�شرفني يف اليوم التايل للإ�شراف
اليومي يف �أماكن بارزة للمعلمني و مواقع الإ�شراف لكل معلم.
�إعداد تقرير �أ�سبوعي عن �سري الإ�شراف اليومي و رفعه لقائد املدر�سة /املعهد.
جدول املناوبة اليومية:
يجب مراعاة ما يلي يف �إعداد جدول املناوبة اليومية.
التعرف على املناوبة خالل املعلمني يف اختيار �أيام املناوبة.
مراجعة الأ�سماء و الت�أكد منها مع مراعاة االعتبارات ال�سابقة.
حتديد �أيام املناوبة خالل العام الدرا�سي و حتديد املعلمني املناوبني.
التوقيع على جدول املناوبة و االلتزام به وفق منوذج (و.ت.ع.ن)02-01-.

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية  5/4/5متابعة املعلمني للمناوبة.
 6/4/5ت�سجيل جميع امللحوظات على الطالب قبل و بعد العمل الر�سمي وفق منوذج
املعلم املناوب
(و.ت.ع.ن.)03-01-.
 7/4/5مراجعة التقارير اليومية املقدمة من املعلم املناوب.
 8/4/5تزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بجميع امللحوظات على الطالب قبل و بعد العمل
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
الر�سمي.
� 9/4/5إعداد تقارير �أ�سبوعية و رفعها لقائد املدر�سة /املعهد .
 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /
مدة احلفظ
مكان احلفظ
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ال�سجل
عام درا�سي
(و.ت.ع.ن )01-01-ال�ش�ؤون التعليمية
�سجل توزيع ح�ص�ص االنتظار
1/6
عام درا�سي
ال�ش�ؤون التعليمية
جدول املناوبة والإ�شراف اليومي و.ت.ع.ن02-01-
2/6
عام درا�سي
ال�ش�ؤون التعليمية
و.ت.ع.ن03-01-
تقرير املناوبة اليومي
3/6
* ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية  ( :و .ط .ع) .4 .
رقم العملية )5( :ا�سم العملية  :املقررات الدرا�سية
حتديد الإجراءات واخلطوات من احتياجات املقررات الدرا�سية و �آلية ت�سليمها للطالب
 -1الهدف
يف املعهد  /املدر�سة
تطبق هذه الإجراءات على ا�ستالم وت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب ذوي الإعاقة
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة ال يوجد
املقررات الدرا�سية  :هي التي ت�شتمل على املقررات الدرا�سية املقرة من وزارة التعليم.
 - 4التعريفات
املخ ـ ــت�ص

وكيل �ش�ؤون الطالب

مدير املدر�سة
امل�ساعد الإداري
مدير املدر�سة
امل�ساعد الإداري
وكيل �ش�ؤون الطالب
امل�ساعد الإداري

32

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
 1/5حتديد احتياج املعهد  /املدر�سة من املقررات الدرا�سية يف �ضوء ما يلي:
 2/5ا�ستمارة النمو املتوقع للعام القادم
حتديد عدد الطالب الناجحني يف الدور الأول والطالب املتوقع جناحهم يف
3/5
الدور الثاين
 4/5حتديد امليزانية املحددة للمعهد  /املدر�سة عن طريق الربنامج احلا�سوبي
�إعداد خطاب باحتياجات املعهد �أو برنامج الرتبية اخلا�صة من املقررات
 5/5الدرا�سية يف منت�صف الف�صل الدرا�سي الثاين وتقدميه �إىل قائد املدر�سة.وفق
منوذج رقم (و.ط.ع.ن)01-04-
رفع الطلب بعد توقعيه وختمه �إىل �إدارة التعليم ( �إدارة امل�ستودعات ) �أو من
6/5
خالل الربامج احلا�سوبية بعد �إدخال البيانات.
�إعداد وجتهيز م�ستودع للمقررات الدرا�سية يف مكان منا�سب باملدر�سة مزود مبا
7/5
يحتاجه حلفظها
التن�سيق مع وكيل �ش�ؤون الطالب با�ستالم املقررات الدرا�سية والت�أكد من
8/5
اكتمالها ومطابقتها للطبعة املعتمدة.
 9/5التوقيع واعتماد ا�ستالم املقررات الدرا�سية
 10/5و�ضع الكتب الدرا�سية يف مكان منا�سب وفرزها ح�سب ال�صفوف
ت�سليم الكتب الدرا�سية للطالب املنتظمني واملنتقلني من املعهد �أو برنامج الرتبية
 11/5اخلا�صة والتوقيع على اال�ستالم يف بداية كل ف�صل درا�سي وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن)02-04-
ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�سليمهم املقررات الدرا�سية وفق ًا لل�صف واملادة
12/5
الدرا�سية وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)03-04-

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
وكيل �ش�ؤون الطالب
وكيل �ش�ؤون الطالب

امل�ساعد الإداري

13/5
14/5
15/5
16/5
17/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
الرفع لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية بنواق�ص املقررات الدرا�سية و�إعداد اخلطاب
لإدارة امل�ستودعات واعتماده من قبل مدير املدر�سة.
ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب بعد ا�ستيفائها من �إدارة امل�ستودعات.
ت�سليم املقررات الدرا�سية الناق�صة للطالب والتوقيع على اال�ستالم
ا�ستالم املقررات الدرا�سية امل�ستخدمة من الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�سي
وفق النموذج ال�سابق
ا�ستالم املقررات الدرا�سية امل�ستخدمة من وكيل �ش�ؤون الطالب وحفظها يف
امل�ستودعات �أو الأماكن املخ�ص�صة واملنا�سبة لها التخاذ الإجراءات الالزمة
ح�سب التنظيمات املعتمدة.

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ال�سجل
و.ط.ع.ن01-04-
 1/6خطاب طلب توفري املقررات الدرا�سية
 2/6منوذج ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب و.ط.ع.ن0 2-04-
 3/6منوذج ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�سليمهم
و.ط.ع.ن0 3-04-
املقررات الدرا�سية

مكان احلفظ

مدة احلفظ

�ش�ؤون الطالب
�ش�ؤون الطالب

عام درا�سي
عام درا�سي

�ش�ؤون الطالب

عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية ( :و.م.ع)01-
رقم العملية )6( :ا�سم العملية :ت�سيري امليزانية الت�شغيلية
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف اعداد امليزانية الت�شغيلية وعملية �شراء م�ستلزمات املعهد/
 -1الهدف
املدر�سة و�صرفها ح�سب البنود املخ�ص�صة.
 -2نطاق العمل
يطبق هذا االجراء على عملية ت�سيري و�إعداد امليزانية الت�شغيلية وعملية ال�شراء وال�صرف.
 1/3تعميم ال�صناديق املدر�سية.
 -3الوثائق ذات العالقة
 2/3الدليل الإجرائي للميزانية الت�شغيلية املدر�سية.
 1/4امليزانية الت�شغيلية :هي خم�ص�صات مالية ل�سنة مالية حمددة يتم ال�صرف منها على
النفقات اجلارية لتوفري البيئة املالئمة ب�صورة م�ستمرة.
 2/4امل�شرتيات :هي امل�ستلزمات التي يتم ت�أمينها و�شرا�ؤها وفقا لبنود و�أوعية ال�صرف
 - 4التعريفات
املنظمة لذلك.
 3/4البند :فرع من فروع �أبواب امليزانية العامة يتم ال�صرف منه على وجه حمدد من �أوجه
ال�صرف.
 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
مدير املعهد /املدر�سة 1/5
جلنة
املدر�سي

ال�صندوق

2/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية 3/5
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية 4/5
وكيل �ش�ؤون الطالب

5/5

رئي�س و�أع�ضاء جلنة 6/5
7/5
ال�صندوق املدر�سي
وكالء
املدر�سة
34

املعهد/

8/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تزويد جلنة ال�صندوق املدر�سي ب�إ�شعار امليزانية الت�شغيلية املعتمدة للمعهد /
املدر�سة من قبل �إدارة التعليم او مكتب التعليم وبنود �صرفها.
التعميم على اجلهات املعنية يف املعهد /املدر�سة ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات
وامل�ستلزمات يف بداية العام الدرا�سي.
حتديد احتياجات املعهد /املدر�سة من متطلبات وم�ستلزمات النظافة وال�صيانة
الطارئة.
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 وفقا لأوعية ال�صرف (الن�شاط
الطالبي ,م�ستلزمات تعليمية �...إلخ) وفقا للتعليمات املعتمدة.
يقوم وكالء املعهد /املدر�سة بعملية ال�شراء و�إح�ضار الوثائق وامل�ستندات املطلوبة
وتقدميها للجنة ال�صندوق املدر�سي .

املخ ـ ــت�ص
رئي�س و�أع�ضاء جلنة 9/5
ال�صندوق املدر�سي 10/5
11/5
�أمني جلنة
ال�صندوق املدر�سي 12/5
مدير املعهد /املدر�سة 13/5

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
الت�أكد من امل�ستندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة.
اعتماد �صرف املبالغ امل�ستحقة وفقا للوثائق وامل�ستندات وبنود امليزانية.
ت�سجيل امل�شرتيات ب�سجل امل�شرتيات وفقا لنموذج (م.م.ع.ن.)01-01-
حفظ الوثائق وال�سجالت يف امللفات اخلا�صة بذلك.
يف حالة عدم توافر امل�ستحقات املالية لدى املعهد /املدر�سة القيام برفع املطالبة
بالتعوي�ض لإدارة التعليم �أو مكتب التعليم ح�سب الإجراءات النظامية ووفقا للنموذج
(م.م.ع.ن.)02-01-
 -6النماذج وال�سجالت

الت�سل�سل
1/6
2/6

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

�سجل م�شرتيات املعهد /املدر�سة
�أمر مطالبة

و.م.ع.ن01-01-
و.م.ع.ن02-01-

�أمني جلنة ال�صندوق املدر�سي
�أمني جلنة ال�صندوق املدر�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

مدة
احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
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رقم العملية)7( :

ا�سم العملية :التغذية

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

 - 4التعريفات

املخ ـ ــت�ص
احلار�س
وكيل �ش�ؤون الطالب

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �إعداد م�ستخل�صات متعهد التغذية وكيفية متابعتها ب�شكل
يومي .
يطبق هذا الإجراء على عملية التغذية وما يتعلق بها من م�ستخل�ص ومتابعة لها
دليل �شروط وموا�صفات وجداول التغذية لطالب وطالبات معاهد الرتبية اخلا�صة
 / 1التغذية  :الوجبة ال�صباحية اخلفيفية املقدمة من متعهد التغذية .
 / 2متعهد التغذية  :امل�ؤ�س�سة التي مت تر�سية م�شروع تغذية الطالب عليها من قبل وزارة التعليم .
 / 3فاتورة  :منوذج يتم تعبئة عدد الوجبات و�سعرها خالل �شهر
 / 4خطاب  :اخلطاب املوجه من مدير املعهد/املدر�سة لإدارة التعليم لل�صرف للمتعهد
 / 5امل�ستخل�ص ال�شهري  :عدد الوجبات امل�صروفة للطالب و�سعرها خالل �شهر يرفعها
قائد املعهد/املدر�سة للإدارة

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

امل�ساعد االداري
املر�شد ال�صحي

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

قائد املعهد  /املدر�سة
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الت�سل�سل

ا�سم النموذج

1/6

�سجل الغياب اليومي

2/6
3/6
4/6

خطاب ال�صرف املوجه للإدارة (و.ط.ع.ن )02-05-ال�سكرتارية
(و.ط.ع.ن� )03-05-ش�ؤون الطالب
الفاتورة
(و.ط.ع.ن� )04-05-ش�ؤون الطالب
امل�ستخل�ص ال�شهري

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
�سريان عقد املتعهد
�سريان عقد املتعهد

 -5العـمليـة

6/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

رمز العملية ( :و.ط.ع) 05.

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /
مكان احلفظ
ال�سجل
(و.ط.ع.ن� )01-05-ش�ؤون الطالب

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ال�سماح ملندوبي املتعهد بدخول املدر�سة  /املعهد يوميا لت�سليم احتياجاتهم اليومية.
اعتماد ح�ضور الطالب يوميا بعد �إح�ضار امل�ساعد الإداري ل�سجل الغياب اليومي.
�إعداد ك�شف ح�ضور الطالب ل�صرف الوجبات وفق العدد الفعلي للح�ضور .
�إعداد امل�ستخل�ص ال�شهري للمتعهد ورفعه للمدير العتماده .
الت�أكد من �صالحية الوجبة املقدمة للطالب و�أخذ عينات ع�شوائية منها .
تعبئة �سجل الغياب اليومي للطالب ومعرفة عدد احل�ضور للرفع بهم لوكيل �ش�ؤون
الطالب وفق النموذج رقم (و.ط.ع.ن)01-05-
الت�أكد من �سالمة الوجبة املقدمة للطالب
متابعة نظافة العاملني بالتغذية
الت�أكد من وجود الرخ�ص الطبية للعاملني
الت�أكد من اكتمال كافة االوراق الر�سمية اخلا�صة باملتعهد و�سريان مفعولها
اعتماد خطاب الإدارة ل�صرف م�ستخل�ص متعهد التغذية وفق منوذج رقم
(و.ط.ع.ن)02-05-
اعتماد امل�ستخل�ص ال�شهري املعد من وكيل �ش�ؤون الطالب �شهريا وفق منوذج
رقم (و.ط.ع.ن )03-05-والنموذج رقم (و.ط.ع.ن.)04-05-
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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ا�سم العملية :تنظيم االت�صاالت الإدارية

رقم العملية)8( :
 -1الهدف
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنظيم االت�صاالت الإدارية.
يطبق هذا الإجراء على ال�سكرتارية باملعهد/املدر�سة.
ال يوجد
 1/4الوارد :جميع املرا�سالت التي ترد للمعهد من خطابات ور�سائل ورقية
وبريد �إلكرتوين وفاك�سات.
 2/4ال�صادر :جميع املرا�سالت ال�صادرة عن املعهد/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 املعهد/املدر�سة :جميع العاملني موزعني ح�سب الأن�شطة
الرئي�سية داخل املعهد/املدر�سة من هيئة تعليمية و�إدارية.
 5/4اجلهة اخلارجية :الدوائر �أو امل�ؤ�س�سات خارج املعهد/املدر�سة.

 - 4التعريفات

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
�سكرتري مدير املعهد/
املدر�سة �أو امل�ساعد الإداري

�سكرتري مدير املعهد/
املدر�سة �أو امل�ساعد الإداري
مدير املعهد/املدر�سة
عامل اخلدمات
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رمز العملية( :م.م.ع)01.

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

املخ ـ ــت�ص
اجلهة املعنية داخل
املعهد/املدر�سة

�سكرتري مدير املعهد/
املدر�سة �أو امل�ساعد
الإداري

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

الربيد الوارد :
ا�ستقبال جميع املرا�سالت التي ترد �إىل املعهد/املدر�سة .
ت�س��جيل جمي��ع املرا�س�لات ب�س��جل ال��وارد الع��ام وف��ق من��وذج
رق��م (م.م.ع.ن�)01-1-أو ع��ن طري��ق الربنام��ج احلا�س��وبي.
و�ضع رقم الوارد العام يف �أعلى �أول ورقة للر�سالة.
عر�ض جميع ما يرد على قائد املعهد/املدر�سة للتوجيه .

االط�لاع ومراجع��ة املرا�س�لات ال��واردة �إىل املعهد/املدر�س��ة
5/1/5
وتوجيهه��ا �إىل اجله��ة املعني��ة داخ��ل املعهد/املدر�س��ة.
تو�صي��ل كل ر�س��الة للجه��ة املعني��ة باملعهد/املدر�س��ة ح�س��ب توجي��ه قائ��د
6/1/5
املعهد/املدر�س��ة.
التوقي��ع عل��ى ا�س��تالم املرا�س�لات ال��واردة اخلا�ص��ة به��م وف��ق
7/1/5
من��وذج رق��م (م.م.ع.ن.)02-1-

 -5العـمليـة

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

عامل اخلدمات
اجلهات اخلارجية
عامل اخلدمات

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
التوقي��ع عل��ى �س��جل متابع��ة �إنه��اء ال��رد عل��ى التعامي��م من��وذج
رق��م (م.م.ع.ن)03-1-
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 قائد املعهد/املدر�سة وت�سجيلها.
ت�سجيل كل خطاب ي�صدر من املعهد/املدر�سة للجهات اخلارجية ب�سجل ال�صادر
وفق منوذج رقم (م.م.ع.ن� )04-1-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 وفق منوذج رقم
(م.م.ع.ن)05-1-
و�ضع املرا�سالت داخل ال�سجل ويتم ت�سليمها به .
عند الت�سليم يدون ا�سم وتوقيع امل�ستلم للر�سالة .
ي�سلم �سجل التوديع ل�سكرتري مدير املعهد/املدر�سة للرجوع �إليه عند احلاجة.

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ال�سجل
( م.م.ع.ن)01-1-
� 1/6سجل الوارد العام
(م.م.ع.ن)02-1-
� 2/6سجل �إطالع املوظفني على التعاميم
(م.م.ع.ن)03-1-
� 3/6سجل متابعة �إنهاء الرد على التعاميم
(م.م.ع.ن)04-1-
� 4/6سجل ال�صادر العام
(م.م.ع.ن)05-1-
� 5/6سجل توديع املعامالت

مكان احلفظ

مدة احلفظ

ال�سكرتري
ال�سكرتري
ال�سكرتري
ال�سكرتري
ال�سكرتري

ثالث �سنوات
عام درا�سي
ثالث �سنوات
ثالث �سنوات
عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية ( :و.م.ع)02- .
ا�سم العملية :متابعة العمل الر�سمي ملن�سوبي املدر�سة
		
رقم العملية ()9
�ضبط ومتابعة دوام املوظفني يف �أثناء �أوقات العمل الر�سمي يف املعهد  /املدر�سة
ا -الهدف
يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املعهد  /املدر�سة
 -2نطاق العمل
 1/3الئحة الإجازات يف اخلدمة املدنية
 -3الوثائق ذات
 2/3الدليل الإجرائي لق�ضايا �شاغلي الوظائف التعليمية
العالقة
 3/3تعاميم �إجراءات الغياب والت�أخر
 1/4املوظفون :هم جميع الأ�شخا�ص املعينون يف املعهد  /املدر�سة من الهيئة التعليمية والإدارية
 2/4العمل الر�سمي  :يكون العملالر�سمي يف املعهد  /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
 -4التعريفات
الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية
 3/4الإجازة الأ�سبوعية  :يوما اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع.
 4/4الإجازة الر�سمية � :أيام الإجازة التي يقررها جمل�س الوزراء مبوجب تعميم ر�سمي .
املخ ـ ــت�ص

املوظفون
حار�س املدر�سة

 -5العـمليـة

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

املوظفون
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

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

املوظفون املت�أخرون

1/2/5

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

2/2/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االلتزام بالعمل الر�سمي:
تبد�أ �ساعات دوام املوظفني يف املعهد  /املدر�سة قبل خم�سة ع�شرة دقيقة
من بداية احل�صة الأوىل وتنتهي بعد ان�صراف جميع الطالب من املدر�سة
التزام جميع املوظفني يف املعهد /املدر�سة بح�ضور اال�صطفاف ال�صباحي
والذي يبد�أ قبل ربع �ساعة من الوقت املقرر للدوام الر�سمي
فتح و�إغالق �أبواب املعهد  /املدر�سة وفق ًا للتعاميم الواردة
تثبيت وقف ح�ضور املوظف وتوقيعه للدوام �صباح ًا وفق ًا للنموذج رقم
(و.م.ع.ن� )01-02- .أو النظام الإلكرتوين امل�ستخدم
التزام املوظف بتوقيع االن�صراف يف نهاية العمل وت�سجيل الوقت الفعلي
�إغالق �سجل احل�ضور وفقا 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

املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
م�سجل املعلومات
قائد املعهد  /املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
مدير املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املعهد  /املدر�سة

املوظفون
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املعهد  /املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
املوظف الغائب

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ح�صر مقدار ت�أخر املوظف عن العمل علم ًا ب�أنها ت�شمل ( الت�أخر
ال�صباحي  /الت�أخر عن دخول احل�ص�ص  /اخلروج من احل�صة قبل
 3/2/5انتهاء الوقت  /االمتناع عن دخول ح�ص�ص االنتظار  /فرتات املناوبة /
اخلروج من املدر�سة قبل نهاية العمل الر�سمي .
 4/2/5ر�صد ت�أخر املوظفني عرب الربنامج احلا�سوبي املعتمد
يوجه تنبيه �شفوي للموظف �إذا بلغ جمموع ت�أخره �ساعتني ف�أكرث خالل
5/2/5
العام املايل
�إعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ ت�أخره � 3ساعات ف�أكرث خالل العام
 6/2/5املايل وفق ًا للنموذج رقم ((و.م.ع.ن )02-02- .وي�ستمر يف هذا الإجراء
يف كل �ساعة زادت ويتم رفعها لقائد املدر�سة
 7/2/5توقيع واعتماد التنبيه اخلطي
 8/2/5تزويد �أ�صحاب العالقة بالتنبيه اخلطي
 9/2/5حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف
�إذا بلغ جمموع �ساعات الت�أخر ما مقداره � 7ساعات خالل العام املايل يتم
� 10/2/5إعداد �أمر ح�سم مبقدار يوم ويرفع لقائد املعهد  /املدر�سة وفق منوذج
رقم (و.م.ع.ن)03-02- .
 11/2/5يتم اعتماد قرار احل�سم ويتم رفعه لإدارة التعليم
 3/5غياب املوظفني :
ينبغي اتباع ما يلي من املوظف:
االلتزام من املوظف بالعمل الر�سمي
� 1/3/5إ�شعار قائد املعهد  /املدر�سة قبل الغياب بوقت كاف
تقدمي طلب الإجازة اال�ضطرارية لقائد املعهد  /املدر�سة قبل الغياب بوقت كاف.
تقدمي العذر عن الغياب خالل �أ�سبوع من تاريخ الغياب
�إعداد ورقة م�ساءلة للموظف يف حال غيابه وفق منوذج رقم (و.م.ع.ن.
2/3/5
)04-02 3/3/5توقيع واعتماد م�ساءلة الغياب
 4/3/5ت�سليم املوظف املعني ورقة امل�ساءلة
الرد على امل�ساءلة و�إرفاق الأعذار والوثائق والتقارير الالزمة � -إذا
5/3/5
توفرت -يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع  ،ويتم ت�سليمها لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

6/3/5

مدير املدر�سة

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

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

10/3/5

مدير املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

11/3/5
12/3/5

م�سجل املعلومات

13/3/5
4/5

املوظف امل�ست�أذن
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املعهد  /املدر�سة

1/4/5

املوظف امل�ست�أذن
م�سجل املعلومات

2/4/5

قائد املعهد  /املدر�سة

3/4/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

4/4/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االطالع على رد امل�ساءلة والتعرف على الأ�سباب والقيام ب�شرح ر�صيد
املوظف من الإجازات اال�ضطرارية والإجازات املر�ضية ورفعها لقائد
املعهد  /املدر�سة
االطالع على امل�ساءلة والرد والأعذار واتخاذ القرار املنا�سب بذلك
�إذا مت احت�ساب الغياب من الإجازة املر�ضية ( وفقا 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 املعهد  /املدر�سة
توقيع قرار احل�سم ورفعه لإدارة الرتبية والتعليم
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 من برنامج نور
ا�ستئذان املوظفني:
يتوجب على املوظف اال�ستئذان من قائد املعهد  /املدر�سة عند اخلروج
قبل نهاية العمل باتباع الآتي:
�إ�شعار امل�س�ؤول املبا�شر بطلب اال�ستئذان
االطالع على الطلب ورفع الإ�شعار ملدير املدر�سة
التوقيع على الإ�شعار باالعتماد �أو الرف�ض
عند اخلروج من املعهد  /املدر�سة بعد موافقة قائد املعهد/املدر�سة
يتم كتابة اال�سم ووقت اخلروج و�سببه يف �سجل اال�ستئذان �أو يف النظام
احلا�سوبي امل�ستخدم وفق منوذج رقم (و.م.ع.ن)06-02- .
تثبيت وقت اال�ستئذان ووقت العودة يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة
تنبيه �شفوي للموظف الذي بلغ خروجه من املعهد  /املدر�سة بدون
ا�ستئذان �ساعتني ف�أكرث خالل العام املايل
�إعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ خروجه من املعهد  /املدر�سة بدون
ا�ستئذان � 3ساعات ف�أكرث خالل العام املايل وي�ستمر يف هذا الإجراء يف
كل �ساعة زادت ويتم رفعها لقائد املدر�سة

املخ ـ ــت�ص
قائد املعهد  /املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املعهد  /املدر�سة

 -5العـمليـة

5/4/5
6/4/5
7/4/5
8/4/5
9/4/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
توقيع واعتماد التنبيه اخلطي
تزويد �أ�صحاب العالقات بالتنبيه اخلطي
حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف
�إذا بلغ جمموع �ساعات الت�أخر �سبع �ساعات خالل العام املايل ب�سبب
خروج املوظف من املدر�سة دون ا�ستئذان يتم �إعداد �أمر ح�سم مبقدار يوم
ويرفع ملدير املدر�سة
يتم اعتماد قرار احل�سم ويتم رفعه لإدارة التعليم

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
1/6
(و.م.ع.ن)01-02- .
�سجل العمل الر�سمي
(و.م.ع.ن)02-02- .
2/6
تنبه على الت�أخر
قرار ح�سم الت�أخري واخلروج املبكر (و.م.ع.ن)03-02- .
3/6
(و.م.ع.ن)04-02- .
4/6
م�ساءلة الغياب
(و.م.ع.ن)05-02- .
5/6
قرار ح�سم الغياب
(و.م.ع.ن)06-02- .
6/6
�سجل اال�ستئذان

مكان احلفظ
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
عام درا�سي
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رقم العملية  )10( :ا�سم العملية  :متابعة ت�أخر وغياب الطالب رمز العملية ( :و.ط.ع)06- .
حتديد الإجراءات املتبعة يف ر�صد ت�أخر وغياب الطالب عن املدر�سة وتو�ضيح الإجراءات
ا -الهدف
الالزم اتخاذها من قبل املوظفني يف املعهد  /املدر�سة
طالب املعهد  /املدر�سة
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات  1/3قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام
العالقة
 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 غيابه عن ح�ضور احل�صة
 -4التعريفات
 3/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو وليه �شرع ًا .
املخ ـ ــت�ص

وكيل �ش�ؤون الطالب

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

م�سجل املعلومات

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

م�سجل املعلومات
وكيل �ش�ؤون الطالب
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3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

ت�أخر الطالب :
ح�صر الطالب املت�أخرين عن اال�صطفاف ال�صباحي يف �سجل الت�أخر وفق منوذج
رقم (و.ط.ع.ن)01-06- .
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 رقم (و.ط.ع.ن)02-06- .
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 رقم (و.ط.ع.ن)3-06- .
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 غيابا بعذر
�إحالة الطالب الذي يتكرر غيابه بدون عذر يف الف�صل الدرا�سي �أكرث من خم�س
مرات �إىل املر�شد الطالبي وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)02-06- .
ر�صد حاالت غياب الطالب يف النظام احلا�سوبي املعتمد يف الوزارة
تطبيق فواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة على الطالب الغائبني با�ستخدام النظام
احلا�سوبي املعتمد يف الوزارة

املخ ـ ــت�ص

3/5
1/3/5
ويل �أمر الطالب
وكيل �ش�ؤون الطالب 2/3/5
3/3/5
4/3/5
ويل �أمر الطالب
5/3/5
وكيل �ش�ؤون الطالب
الطالب

6/3/5
7/3/5

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

ا�ستئذان الطالب:
يقوم ويل �أمر الطالب باال�ستئذان للطالب من خالل ح�ضوره �شخ�صي ًا �إىل املدر�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)04-06- .
التوقيع على �سجل اال�ستئذان من املعهد  /املدر�سة
�إعداد الوثائق الالزمة للطالب يف حال طلبها مثل ( التعريف  ،حتويل للوحدة
ال�صحية ) وتزويده بها
الت�أكد من مغادرة الطالب للمعهد  /للمدر�سة مع ويل �أمره
يف حال عودة الطالب �إىل املعهد  /املدر�سة يقوم بالتوقيع على �سجل اال�ستئذان

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ك�شف ب�أ�سماء الطالب املت�أخرين �صباح ًا (و.ط.ع.ن)01-06- .
1/6
منوذج حتويل طالب �إىل وكيل �ش�ؤون الطالب (و.ط.ع.ن)02-06- .
2/6
واملر�شد
(و.ط.ع.ن)03-06- .
�سجل غياب الطالب
3/6
(و.ط.ع.ن)04-06- .
�سجل ا�ستئذان الطالب
4/6

مكان احلفظ مدة احلفظ
�ش�ؤون الطالب عام درا�سي
�ش�ؤون الطالب عام درا�سي
�ش�ؤون الطالب عام درا�سي
�ش�ؤون الطالب عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية( :و.م.ع)03 - .
رقم العملية )11( :ا�سم العملية :ال�صيانة والنظافة
تو�ضيح الإجراءات املتبعة وال�صيانة والنظافة يف املعهد  /املدر�سة
ا -الهدف
يطبق هذا الإجراء لتنفيذ �أعمال ال�صيانة والنظافة يف املعهد  /املدر�سة
 -2نطاق العمل
 1/3تعميم ال�صناديق املدر�سية
 -3الوثائق ذات
 2/3الدليل الإجرائي للميزانية الت�شغيلية للمدر�سة
العالقة
� 3/3صالحيات مديري ومديرات املدار�س
 1/4ال�صيانة الوقائية �:أعمال ال�صيانة التي يجب �أن تتم ب�صفة دورية ملرافق و�أجهزة املبني ،
للحد من وقوع �أي �أعطال مفاجئة .
 -4التعريفات
 2/4ال�صيانة الإ�صالحية :ال�صيانة التي تتم لبع�ض الأجهزة واملرافق التي �أ�صبحت غري م�ؤهلة
لأداء مهمتها مع انخفا�ض انتاجيتها 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.
املخ ـ ــت�ص

 -5العـمليـة
1/5
1/1/5
1/1/1/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

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

قائد املعهد  /املدر�سة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

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

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

2/2/1/5

مدير املدر�سة
امل�ساعد الإداري

3/2/1/5
4/2/1/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

ال�صيانة:
�أعمال الفح�ص واال�ستق�صاء:
�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 مدير املدر�سة
خماطبة �إدارة التعليم وفق منوذج رقم (و.م.ع.ن)01-03- .
متابعة املخاطبات التي مت رفعها �إىل �إدارة التعليم
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�سةبذلك
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

املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

 -5العـمليـة
2/5
1/2/5
1/1/2/5
2/1/2/5
3/1/2/5

4/1/2/5
امل�ساعد الإداري
جلنة ال�صندوق املدر�سي 5/1/2/5
6/1/2/5
امل�ساعد الإداري
�أمني جلنة ال�صندوق املدر�سي 7/1/2/5
2/2/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

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
رفع م�ستلزمات النظافة مع عرو�ض الأ�سعار للجنة ال�صندوق املدر�سي
اعتماد و�إجازة ال�صرف
�شراء متطلبات النظافة
حفظ �أوامر ال�صرف والفواتري يف امللفات اخلا�صة بها
ت�أمني عمال النظافة:
االطالع على امليزانية الت�شغيلية بند النظافة واللوائح والتعاميم املنظمة
لذلك
حتديد العدد الكلي يف ال�شروط الواجب توافرها 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 نظاميه �إقامتهم و�شهاداتهم
ال�صحية
التعاقد مع ال�شركة وفق ال�شروط الواجب توافرها يف عمال النظافة
الت�أكد من التزام ال�شركة بال�شروط والرفع بذلك لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
طلب �صرف امل�ستحقات من جلنة ال�صندوق املدر�سي
الت�أكد من املبالغ املر�صودة وفق ًا لأوعية وبند النظافة  ،و�صرف
امل�ستحقات وت�سليمها للجهة املعنية

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

1/2/2/5

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

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

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

6/2/2/5

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

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

جلنة ال�صندوق املدر�سي

10/2/2/5

�أمني جلنة ال�صندوق
املدر�سي

 11/2/2/5حفظ املخال�صات ال�شهرية يف امللفات اخلا�صة بها

ا�سم النموذج
الت�سل�سل
خطاب طلب �صيانة
1/6

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ مدة احلفظ
(و.م.ع.ن )01-03- .ال�ش�ؤون املدر�سية عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية( : :و.ط.ع)07-.
رقم العملية )12( :ا�سم العملية :النقل املدر�سي
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف اال�شرتاك بالنقل املدر�سي
ا -الهدف
من ت�شملهم خدمه النقل املدر�سي من الطالب
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات
 1/3دليل النقل املدر�سي
العالقة
 1/4النقل املدر�سي  :خدمة تي�سري و�صول الطالب والطالبات من و�إىل مدار�سهم بو�سيلة
نقل �آمنة
 -4التعريفات
 2/4اجلهة املخت�صة  :امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي تكون م�س�ؤولة عن عملية نقل الطالب من
و�إىل املدر�سة/املعهد

ا�سم النموذج
الت�سل�سل
 1/6خطاب موافقة ويل الأمر
ا�ستمارة متابعة نقل الطالب
2/6
والبيانات الأ�سا�سية
التقرير ال�شهري اخلا�ص بنقل
3/6
الطالب

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
(و.ط.ع.ن)01-07- .

مكان احلفظ
�ش�ؤون الطالب

مدة احلفظ
عام درا�سي

(و.ط.ع.ن)02-07- .

�ش�ؤون الطالب

عام درا�سي

(و.ط.ع.ن)03-07- .

�ش�ؤون الطالب

عام درا�سي

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
 1/5ح�صر الطالب الراغبني يف النقل املدر�سي .
مراعاة املعايري وال�شروط املنظمة للنقل املدر�سي التي تتمثل فيما ي�أتي :
يتم نقل الطالب ح�سب نوع الإعاقة والتوزيع اجلغرايف.
 2/5تطبيق 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 .
�ش�ؤون
وكيل
 3/5ح�صر وت�صنيف الطالب الراغبني يف النقل وفق ًا للمعايري وال�شروط .
الطالب
الت�أكد من وجود مرافق للحافلة ومرافقني ملعاهد وبرامج املكفوفني والتوحد ومعاهد
4/5
وبرامج الرتبية الفكرية.
�إعداد خطابات موافقة ويل الأمر والر�سم الكروكي للموقع وفق منوذج (و.ط.ع.ن.
5/5
)01-07 5/5تفقد و�سائل الأمن وال�سالمة يف املركبة.
 6/5تعبئة التقرير ال�شهري اخلا�ص بنقل الطالب وفق منوذج رقم (و.ط.ع.ن)02-07- .
مدير املدر�سة/املعهد  9/5رفع التقرير ال�شهري لنقل الطالب جلهة االخت�صا�ص بعد االعتماد
يتم الإ�شراف واملتابعة على عملية نقل الطالب من و�إىل املدر�سة/املعهد وفق منوذج
�ش�ؤون
وكيل
10/5
رقم (و.ط.ع.ن)03-07- .
الطالب
48
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رقم العملية )13( :ا�سم العملية :الأمن وال�سالمة املدر�سية رمز العملية ( :و.م.ع.ن)04- .
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف حتقيق الأمن وال�سالمة داخل املدر�سة/املعهد عن طريق تعبئة
ا�ستمارة تفقد وتقومي ال�سالمة باملدر�سة/املعهد  ،وكذلك متابعة تعبئة وحتديث البيانات
ا -الهدف
املتعلقة بال�سالمة يف �سجل الأمن وال�سالمة املدر�سية .
يطبق هذا الإجراء على من�سوبي املدر�سة/املعهد من موظفني وطالب يف تقومي ال�سالمة
 -2نطاق العمل
وحتديث البيانات املتعلقة بها.
 -3الوثائق ذات العالقة 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/املعهد وتقليل م�صادر اخلطر و�أ�سباب وقوع الإ�صابة �أو احلوادث قدر
 -4التعريفات
الإمكان
امل�ستفيد  :جميع الطالب والعاملني يف املدر�سة/املعهد
املخ ـ ــت�ص

جلنة االمن وال�سالمة
قائد املدر�سة/املعهد

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

من�سق الأمن وال�سالمة 6/1/5
2/5
جلنة االمن وال�سالمة 1/2/5
2/2/5
من�سق الأمن وال�سالمة
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3/2/5
4/2/5
3/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تعبئة ا�ستمارة تقومي ال�سالمة باملدر�سة/املعهد:
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  /املعهد
�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 مرفق ًا بها اخلطة املقرتحة
ملعاجلة املالحظات
معاجلة املالحظات على تقومي ال�سالمة باملدر�سة/املعهد :
اجتماع اللجنة لالطالع على تقرير نتائج التطبيق
مناق�شة املالحظات والعمل على تفاديها
�إعداد خطاب �إىل �إدارة التعليم يف حالة وجود مالحظات رئي�سية حتتاج �إىل
خماطبة الإدارة واعتماده من مدير املدر�سة.
يتابع تنفيذ خطة املعاجلة وترفع تقارير �أ�سبوعية �إىل اجلهات املعنية
تعبئة �سجل الأمن وال�سالمة باملدر�سة/املعهد:

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

من�سق الأمن وال�سالمة
5/3/5

 -5العـمليـة

من�سق الأمن وال�سالمة 4/1/5
فريق العمل

املخ ـ ــت�ص

 -5العـمليـة

6/3/5

الت�سل�سل

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تعبئة البيانات الأ�سا�سية عن املدر�سة/املعهد 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/املعهد تتم تعبئة جميع الفقرات
اخلا�صة بذلك يف بند ال�صيانة
عند عقد �أيه دورة تدريبية للعاملني يف املدر�سة/املعهد من الهيئة الإدارية
والتعليمية �أو من جهات �أخرى تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بند
التدريب

ا�سم النموذج

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ
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رمز العملية ( :و.ط.ع)08-.
ا�سم العملية :الإر�شاد الطالبي
		
رقم العملية)14( :
تو�ضح هذه الإجراءات عملية �إعداد وتنفيذ الربامج والأن�شطة الرئي�سية للتوجيه والإر�شاد الطالبي
ا -الهدف
يف املدر�سة /املعهد والتي ت�سهم يف حتقيق رعاية ومعاجلة جميع الق�ضايا الطالبية فيها .
 -2نطاق  1/2جميع الن�شاطات املتعلقة بالربامج والأن�شطة الرئي�سية للتوجيه والإر�شاد
 2/2طالب املدر�سة /املعهد
العمل
 1/3دليل املر�شد الطالبي ملدار�س الرتبية والتعليم
 2/3امليثاق الأخالقي للتوجيه والإر�شاد
 -3الوثائق  3/3قواعد تنظيم ال�سلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام
ذات العالقة  4/3الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة
 5/3دليل الرتبويني لرعاية ال�سلوك
 6/3دليل الربامج االر�شادية
 1/4ويل �أمر الطالب  :والده �أو وليه �شرع ًا
 2/4التوجيه والإر�شاد  :عملية خمططة منظمة تهدف �إىل م�ساعدة الطالب كي يفهم ذاته ويعرف
 -4التعريفات
قدراته وينمي �إمكانياته ويحل م�شاكله لي�صل �إىل حتقيق توافقه النف�سي واالجتماعي والرتبوي
واملهني واال�ستقاللية وحتقيق �أهدافه يف �إطار تعاليم الدين الإ�سالمي .
املخ ـ ــت�ص
املر�شد الطالبي
وكيل ال�ش�ؤون الطالب
مدير املدر�سة /املعهد

 -5العـمليـة
1/5
1/1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

املر�شد الطالبي

6/5
7/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

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.
مراجعة الربامج ورفعها ملدير املدر�سة /املعهد.
مراجعة الربامج واعتمادهابالتن�سيق مع جلنة التميز واجلودة
جتهيز امللفات وال�سجالت اخلا�صة بالإر�شاد والعمل على برنامج الإر�شاد
احلا�سوبي واملحافظة على �سريتها
توزيع ن�شرة خا�صة عن خ�صائ�ص الطالب ذوي الإعاقة والنمو ح�سب املرحلة
الدرا�سية 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
�إعداد تقرير باحلاالت املر�ضية التي يعاين منها الطالب وتقدميها لوكيل
�ش�ؤون الطالب وفقا للنموذج رقم (و.ط.ع.ن)01-08- .

 -5العـمليـة

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

13/1/9/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
التعميم على جميع العاملني يف املدر�سة /املعهد بالطالب ذوي احلاالت
املر�ضية و�ضرورة مراعاة كل منهم و�أخذ توقيعاتهم بالعلم وفق النموذج
رقم (و.ط.ع.ن)02-08- .
جماالت الإر�شاد الطالبي:
رعاية الطالب املعيدين :ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات
ح�صر الطالب املعيدين يف بداية العام الدرا�سي من واقع نتائج التقومي
االختبارات يف العام املا�ضي والتعرف �أي�ض ًا على متكرري الر�سوب وكذلك
املواد التي يتكرر الر�سوب فيها .
فتح �صفحة م�ستقلة لكل معيد يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد ومتابعة حالته
جمع معلومات عن الطالب املعيد لالطالع على ظروفه االجتماعية
وال�صحية والنف�سية من خالل مقابلته 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
االجتماع ب�أولياء �أمور الطالب املعيدين وتذكريهم ب�أهمية رعاية �أبنائهم
وحثهم على املتابعة من بداية العام
ً
حث املعلمني على متابعة الطالب املعيدين درا�سيا 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
متابعة �أداء الطالب املعيدين من خالل �سجل الواجبات وكرا�س الواجبات
والن�شاط والرجوع �إىل معلميه و�أي �أمور ذات عالقة
حث الطالب املعيدين و�أولياء �أمورهم على االلتحاق مبراكز اخلدمات
الرتبوية �أو �أي برنامج تربوي يعالج �أو�ضاعهم الدرا�سية
ح�صر الطالب الذين حت�سن م�ستوى �أدائهم
تقدمي التو�صيات لوكيل ال�ش�ؤون التعليمية لتكرمي الطالب الذين حت�سن
م�ستواهم من واقع �سجالت الواجبات والدفاتر والتقارير املقدمة من
املعلمني للطالب املعيدين
الرفع ملدير املدر�سة /املعهد بتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم

املخ ـ ــت�ص

مدير املدر�سة /املعهد

14/1/9/5

تكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم والإ�شادة بهم يف الإذاعة واالحتفاالت وغريها

وكيل �ش�ؤون الطالب

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

املر�شد الطالبي

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

5/1/9/5
6/1/9/5

املعلمون
املر�شد الطالبي

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

9/1/9/5
10/1/9/5

املر�شد الطالبي

11/1/9/5
12/1/9/5
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
املر�شد الطالبي

15/1/9/5
16/1/9/5

املر�شد الطالبي

17/1/9/5
18/1/9/5
19/1/9/5
2/9/5
1/2/9/5
2/2/9/5
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

املر�شد الطالبي

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

املر�شد الطالبي

11/2/9/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

12/2/9/5

54

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

درا�سة حالة كل طالب مل يتح�سن م�ستواه وتوثيقها يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد
تنفيذ التو�صيات الواردة يف الدرا�سة وعقد �إر�شاد جمعي لهذه الفئة ملعرفة
امل�ستجدات للرفع من دافعيتهم
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 املت�أخرين درا�سي ًا :ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات
ح�صر الطالب املت�أخرين درا�سي ًا من واقع نتائج تقومي اختبارات الطالب
يف العام ال�سابق
تدوين �أ�سماء الطالب يف �سجل الطالب املت�أخرين درا�سي ًا
ت�صنيف الطالب ح�سب م�ستوى الت�أخر ( منخف�ض  -متو�سط  -عال)
عقد جل�سات �إر�شادية مكثفة مع الطالب للتعرف على �أ�سباب الت�أخر الدرا�سي وتدوينها
االجتماع مع معلمي املواد 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�سياً
بالتعاون مع الهيئة التعليمية يف املدر�سة /املعهد و�أولياء �أمورهم
عقد اللقاءات مع �أولياء الأمور لال�ستفادة منهم وتو�ضيح الطرق الرتبوية
لزيادة التح�صيل الدرا�سي لدى �أبنائهم
متابعة �أداء الطالب من خالل ( �أعمالهم الكتابية  ،مذكرة الواجبات ،
مواقع جلو�سهم  ،رفقائهم � ..إلخ بالتن�سيق مع املعلمني
عقد لقاءات مع الطالب وتوجيههم لاللتحاق مبراكز اخلدمات الرتبوية �أو
�أي برنامج تربوي يعالج �أو�ضاعهم
ح�صر الطالب الذين حت�سن م�ستوى �أدائهم .
تقدمي التو�صيات لوكيل ال�ش�ؤون التعليمية لتكرمي الطالب الذين حت�سن
م�ستواهم من واقع �سجالت الواجبات و�أعمالهم الكتابية والتقارير املقدمة
من املعلمني للطالب املعيدين
الرفع ملدير املدر�سة /املعهد بتكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم

املخ ـ ــت�ص
مدير املدر�سة /املعهد
املر�شد الطالبي

املر�شد الطالبي

 -5العـمليـة

13/2/9/5
14/2/9/5
15/2/9/5
16/2/9/5
17/2/9/5
3/9/5
1/3/9/5
2/3/9/5
3/3/9/5

وكيل �ش�ؤون الطالب
املر�شد الطالبي

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

وكيل �ش�ؤون الطالب
املر�شد الطالبي
املر�شد الطالبي
مدير املدر�سة /املعهد
املر�شد الطالبي

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تكرمي الطالب الذين حت�سن م�ستواهم والإ�شادة بهم
درا�سة حالة كل طالب مل يتح�سن وفق الربنامج احلا�سوبي املعتمد
تنفيذ التو�صيات التي مت التو�صل �إليها يف درا�سة حاالت الطالب املت�أخرين درا�سياً
ومن مل يتح�سن م�ستواهم الدرا�سي
ً
ا�ستمرار متابعة جميع حاالت الطالب املت�أخرين درا�سيا خالل العام الدرا�سي ب�شكل عام
توثيق ما �سبق من �إجراءات يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد ويف �سجل الإر�شاد
متابعة حاالت الغياب والت�أخر ال�صباحي :ت�ستثنى مدار�س نظام املقررات
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 �أوليا �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 مدير املدر�سة /املعهد
عمل درا�سة حالة لكل طالب متكرر الغياب �أو الت�أخر مل يتح�سن وفق
الربنامج احلا�سوبي املعتمد
تنفيذ التو�صيات الواردة يف دار�سة حاالت الغياب والت�أخر ال�صباحي
حتويل الطالب لوكيل �ش�ؤون الطالب
تطبيق قواعد ال�سلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�سم من درجات املواظبة
رعاية الطالب املتفوقني:
ح�صر الطالب املتفوقني يف بداية كل عام درا�سي
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 /املعهد
�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 /املعهد وتقدمي اخلدمات امل�ساندة والداعمة ال�ستمرار تفوقهم .
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املخ ـ ــت�ص

املر�شد الطالبي

 -5العـمليـة

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

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

1/6/9/5
املر�شد الطالبي
2/6/9/5
2/6/9/5
4/6/9/5
5/6/9/5
56

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
توثيق كل ما �سبق يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد ويف �سجل الإر�شاد
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 املرحلني املتو�سط والثانوي وفق
النموذج رقم (و.ط.ع.ن)03-08- .
تطبيق قواعد ال�سلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�سم من درجات ال�سلوك
جماالت الإر�شاد الطالبي الأخرى :
توعية الطالب خالل العام الدرا�سي وتثقيفهم من خالل لقاءات ون�شرات
ومطويات خمتلفة على �أن ت�شمل التايل:
التوجيه والإر�شاد الديني والأخالقي
التوجيه والإر�شاد الرتبوي
التوجيه والإر�شاد االجتماعي
التوجيه والإر�شاد النف�سي
التوجيه والإر�شاد الوقائي
التوجيه والإر�شاد التعليمي واملهني
تتعامل مدار�س نظام املقررات مع احلاالت التالية ( الطالب املتعرثين.
الطالب امل�ؤجلني من م�سار �إىل �آخر  ،الطالب املحرومني  .الطالب
احلا�صلني على الإنذار الأكادميي )
توثيق الربامج املنفذة من قبل الإر�شاد الطالبي يف املدر�سة /املعهد (و.ط.ع.ن)04-08- .
التعامل مع التعاميم الواردة من اجلهات املختلفة ح�سب حمتوى التعميم
�إعداد تقرير ف�صلي عن �سري العمل وتقدميه لوكيل �ش�ؤون الطالب (و.ط.ع.ن)05-08- .

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
وكيل �ش�ؤون الطالب

6/6/9/5

مدير املدر�سة /املعهد

7/6/9/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
متابعة �أعمال الإر�شاد الطالبي ورفع التقارير ال�شهرية والتقرير اخلتامي
ملدير املدر�سة /املعهد بعد مراجعتها
رفع التقرير النهائي لأعمال الإر�شاد الطالبي لإدارة الرتبية والتعليم
 -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 /املعهد
�إبالغ عن حالة طالب
حتويل طالب متكرر الغياب والت�أخر لوكيل
�ش�ؤون الطالب
الربامج الإر�شادية املقدمة للطالب
التقرير ال�شهري للإر�شاد الطالبي

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة
احلفظ

(و.ط.ع.ن)01-08- .

الإر�شاد الطالبي

عام درا�سي

(و.ط.ع.ن)02-08- .

الإر�شاد الطالبي

عام درا�سي

(و.ط.ع.ن)03-08- .

الإر�شاد الطالبي

عام درا�سي

(و.ط.ع.ن)04-08- .
(و.ط.ع.ن)05-08- .

الإر�شاد الطالبي
الإر�شاد الطالبي

عام درا�سي
عام درا�سي
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رمز العملية ( :و.ط.ع)09- .
ا�سم العملية :الن�شاط الطالبي
رقم العملية)15( :
حتديد جميع الإجراءات املتعلقة بالن�شاط الطالبي وذلك لتفعيل وتنفيذ الأن�شطة الطالبية
وفق ًا الحتياجات الطالب وميولهم ورغباتهم من خالل خطط حمددة وفاعلة تتوافق مع
ا -الهدف
�سيا�سة التعليم يف اململكة
 1/2الربامج والأن�شطة املتعلقة بالن�شاط الطالبي
 -2نطاق العمل
 2/2طالب املدر�سة /املعهد
 -3الوثائق ذات  1/3دليل الن�شاط الطالبي
العالقة
 1/4الن�شاط الطالبي :جمموعة من اخلربات والربامج والفعاليات التي ميار�سها جميع
الطالب ح�سب مراحلهم العمرية وفق ًا الحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم بخطة حمددة وفاعلة
 -4التعريفات
حتت �إ�شراف املدر�سة /املعهد وبتوجيه من معلميهم لتحقيق الأهداف الرتبوية التعليمية
 2/4املعلم :الذي يتوىل م�س�ؤولية �إدارة الن�شاط املوكل �إليه بداية كل عام .
 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
رائد الن�شاط الطالب
 +وكيل �ش�ؤون الطالب

1/5
2/5

1/2/5
1/1/2/5
2/1/2/5
3/1/2/5
4/1/2/5
رائد الن�شاط الطالبي 5/1/2/5
6/1/2/5
7/1/2/5
3/5
رائد الن�شاط الطالبي
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4/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
التعاون مع وكيل �ش�ؤون الطالب ب�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
مدير املدر�سة /املعهد
ت�صميم وتوزيع ا�ستمارة على الطالب للم�شاركة يف الأن�شطة ح�سب ميولهم
واجتاهاتهم ورغباتهم

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
رائد الن�شاط الطالبي

5/5

مدير املدر�سة /املعهد

6/5

رائد الن�شاط الطالبي

7/5

املعلم

رائد الن�شاط الطالبي
وكيل �ش�ؤون الطالب
مدير املدر�سة /املعهد

8/5
9/5
10/5
11/5
12/5
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

5/1/14/5
مدير املدر�سة /املعهد 2/14/5
3/2/14/5
4/2/14/5
رائد الن�شاط الطالبي 5/2/14/5
رائد الن�شاط الطالبي 6/2/14/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 /املعهد 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 رقم (و.ط.ع.ن)01-09- .
ح�صر ا�سماء الطالب املتميزين يف برامج الن�شاط واحتياج الربامج وتزويد
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 مدير املدر�سة /املعهد
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 الربنامج الإذاعي وحتديد
امل�سئولني عن الربنامج وتزويدهم بن�سخة منه
تقومي الربنامج الإذاعي من وكيل املدر�سة /املعهد 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�سة /املعهد
حتديد املعلمني والطالب والف�صول املميزة يف الربنامج الإذاعي وفقا
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
اعتماد الرحلة �أو الزيارة املدر�سية
�إعداد خطة الزيارة �أو الرحلة واخلطابات للجهات املرادة زيارتها ً
ر�سميا بعد التن�سيق معها.
�أخذ موافقة ويل الأمر على ا�شرتاك الطالب يف ن�شاط مدر�سي وفق منوذج
رقم (و.ط.ع.ن)02-09- .
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
رائد الن�شاط الطالبي 7/2/14/5
وكيل �ش�ؤون الطالب

8/2/14/5

املعلم

9/2/14/5
3/14/5
4/14/5

رائد الن�شاط الطالبي

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 بعد نهاية الزيارة �أو الرحلة وتقدمي ن�سخة لرائد الن�شاط .
الت�أكد من توثيق جميع الرحالت والزيارات بالتقارير وال�صور وحفظها
وتقدمي ن�سخة منها لوكيل �ش�ؤون الطالب
ح�صر الطالب غري املتفاعلني مع الن�شاط داخل املدر�سة /املعهد 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 /املعهد
التعاون مع املعلمني ب�إعداد املطويات والن�شرات امل�ستمرة والدورية التي تعزز
القيم واالجتاهات التي تخدم املرحلة الدرا�سية وفقا لل�ضوابط املنظمة لذلك
التعامل مع �أ�سابيع املنا�سبات (�أ�سبوع اال�صم  ,يوم االعاقة العاملي� ,أ�سبوع
ال�شجرة � ،أ�سبوع املرور� ،إلخ ) وفق التعاميم الواردة بهذا ال�ش�أن .
رفع التقارير اخلا�صة بالأن�شطة الطالبية لإدارة التعليم.

مدير املدر�سة

8/14/5

الت�سل�سل

ا�سم النموذج

1/6

�سجل ح�ضور الطالب ملجاالت الن�شاط
منوذج طلب موافقة ويل �أمر الطالب
مل�شاركة الطالب يف ن�شاط مدر�سي

 -6النماذج وال�سجالت

2/6
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مدة
رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ
احلفظ
(و.ط.ع.ن )01-09- .الن�شاط الطالبي عام درا�سي
(و.ط.ع.ن )02-09- .الن�شاط الطالبي عام درا�سي

رمز العملية ( :و.م.ع)04-.
		
ا�سم العملية  :العهد وامل�ستودع
		
رقم العملية )16( :
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف ا�ستالم وت�سليم العهد وح�صر موجودات امل�ستودع
-1الهدف
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات املتعلقة بتحديد احتياجات املدر�سة  /املعهد من التجهيزات وامل�ستلزمات
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات  1/3نظام قواعد و �إجراءات امل�ستودعات احلكومية
 2/3نظام مبا�شرة الأموال العامة
العالقة
 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
 -4التعريفات
بقاياها �إىل امل�ستودع بعد انتهاء �صالحيتها واال�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 /املعهد �أو التي ال ميكن اال�ستفادة منها لعدم �صالحيتها
 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
 1/5ا�ستالم الأ�صناف :
القيام بجرد خا�ص مل�ستودع املدر�سة  /املعهد وفق منوذج رقم (و.م.ع.ن)01-04-
1/1/5
امل�ساعد الإداري
و و�ضع هذا النموذج يف مكان بارز بامل�ستودع
 2/1/5حتديد الأ�صناف امل�ستدمية والأ�صناف امل�ستهلكة
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية  3/1/5التعميم على جميع املعنيني يف املدر�سة  /املعهد بتحديد احتياجاتهم
وكالء املدر�سة  /املعهد  4/1/5تعبئة وحتديد احتياجاتهم وفقا للتعاميم ويتم ت�سليمه للم�ساعد الإداري
 5/1/5ا�ستالم احتياجات املعنيني يف املدر�سة  /املعهد من الأ�صناف وفقا للتعميم
�إعداد ملخ�ص باحتياجات املعنيني يف املدر�سة  /املعهد من الأ�صناف ورفعها
امل�ساعد الإداري
6/1/5
�إىل وكيل املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية
مراجعة ملخ�ص احتياجات املعنيني من الأ�صناف وتعبئته وفق منوذج ال�صرف
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية 7/1/5
املعتمد يف وزارة التعليم ورفعه �إىل قائد املدر�سة /املعهد .
قائد املدر�سة /املعهد  8/1/5مراجعة منوذج احتياجات املدر�سة  /املعهد من الأ�صناف واعتماده ورفعه �إىل �إدارة التعليم
 9/1/5ا�ستالم جميع الأ�صناف الواردة �إىل املدر�سة  /املعهد والت�أكد منها ومطابقتها
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية  10/1/5التوقيع واال�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�ستودعات وتنظيمها ح�سب النوع والإجراءات املعمول بها
امل�ساعد الإداري
� 2/5صرف الأ�صناف :
وكالء املدر�سة  /املعهد  1/2/5مراجعة احتياجات املعنيني يف املدر�سة  /املعهد ورفعها لوكيل املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة /املعهد

2/2/5
3/2/5
4/2/5
امل�ساعد الإداري
5/2/5
6/2/5
العاملون باملدر�سة /املعهد 7/2/5
8/2/5
امل�ساعد الإداري
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية 9/2/5
قائد املدر�سة /املعهد 10/2/5
3/5
1/3/5
املوظفون
2/3/5
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

3/3/5
4/3/5

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
قائد املدر�سة /املعهد

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

قائد املدر�سة /املعهد

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

6/4/5

امل�ساعد الإداري

ا�سم النموذج
الت�سل�سل
موجودات م�ستودع
1/6
�سجل ا�ستالم العهد
2/6
حم�ضر فقد �أو تلف مواد
3/6
62

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
مراجعة االحتياجات ورفعها لقائد املدر�سة /املعهد العتماد �صرفها
مراجعة االحتياجات واعتماد �صرفها
ت�سجيل الأ�صناف امل�ستدمية كعهدة على املوظف
ت�سجيل الأ�صناف امل�ستهلكة يف ال�سجالت اخلا�صة بالأ�صناف
ا�ستالم الأ�صناف امل�ستدمية وامل�ستهلكة والتوقيع عليها وفق النموذج رقم ( و.م.ع.ن)02-04-
�إعادة الأ�صناف امل�ستدمية للم�ستودع قبل نهاية العام الدرا�سي وت�سليمها للم�ساعد الإداري
�إعداد حم�ضر يف نهاية العام بالعهد التي مل يتم ا�ستالمها من املعلمني ورفعه لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
الت�أكد من املح�ضر ورفعه �إىل قائد املدر�سة /املعهد.
اتخاذ الإجراءات النظامية املتبعة
فقدان �أو تلف الأ�صناف :
يقوم املوظف ب�إبالغ وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية عند فقدان �صنف �أو تلفه
التق�صي عن �أ�سباب التلف �أو الفقد احلا�صل
حتديد م�س�ؤولية املق�صر �أو املت�سبب �سوا ًء �أكان ب�سبب �إهمال �أو تق�صري �أم �سوء
اال�ستخدام �أم �أي عار�ض
�إعداد حم�ضر يو�ضح الأ�سباب وامل�س�ؤولية وتقدميه لقائد املدر�سة /املعهد وفقا
للنموذج رقم ( و.م.ع.ن)03-04-
مراجعة املح�ضر ورفعه �إىل �إدارة التعليم التخاذ الإجراء الالزم
الرجيع:
ت�صنيف رجيع املدر�سة  /املعهد ( جديد� ،صالح لال�ستعمال ،ميكن �إ�صالحه ،غري �صالح).
ت�سجيل بيانات لكل �صنف
�إعداد تو�صية لكل �صنف وحترير حم�ضر ورفعه لوكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
مراجعة وتقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أنه ورفعه �إىل قائد املدر�سة /املعهد.
مراجعة املح�ضر والتو�صيات واعتمادها وتقدميها لإدارة التعليم التخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
مطابقة عهد املدر�سة  /املعهد مع العهدة املوثقة يف ال�سجالت املعتمدة يف نهاية
العام الدرا�سي و�إعادة التقارير الالزمة ب�ش�أنها لقائد املدر�سة /املعهد
 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
و.م.ع.ن01-04-
و.م.ع.ن02-04-
و.م.ع.ن03-04-

مكان احلفظ
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية
ال�ش�ؤون املدر�سية

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر

رمز العملية ( :و.م.ع)06-.
ا�سم العملية  :مركز م�صادر التعلم		
		
رقم العملية )17( :
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف حتديد احتياجات مركز م�صادر التعلم واملكتبة وتفعيل نظام
-1الهدف
اال�ستعارة منها.
يطبق هذا الإجراء على من�سوبي املدر�سة  /املعهد من موظفني وطالب يف حتديد
 -2نطاق العمل
احتياجات م�صادر التعلم وا�ستخدامه واال�ستعارة منه.
 -3الوثائق ذات العالقة  1/3مراكز م�صادر التعلم
 1/4م�صادر التعلم  :جميع املواد التعليمية املطبوعة وامل�سموعة وغريها.
 -4التعريفات
 : 2/4امل�ستفيد :جميع الطالب واملوظفني يف املدر�سة  /املعهد
املخ ـ ــت�ص
�أمني مركز م�صادر
التعلم
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

 -5العـمليـة
1/5
1/1/5
2/1/5
3/1/5

قائد املدر�سة /املعهد

4/1/5

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

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

�أمني مركز م�صادر
التعلم

�أمني مركز م�صادر التعلم

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

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 التعليمي.
رفع خطاب بالكتب املقرتحة �إ�ضافتها لوكيل املدر�سة لل�ش�ؤون املدر�سية
رفع خطاب �إىل قائد املدر�سة /املعهد 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 وت�صنيف الكتب :
ت�سجيل ما يرد ملركز م�صادر التعلم من الكتب واملواد التعليمية يف بطاقة
العهد وفق النموذج ال�سابق.
فهر�سة وت�صنيف كتب املركز وفق النظام املعتمدة (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)01-05-
�سجل ا�ستعارة خا�ص باملوظفني وفق منوذج (و.م.ع.ن)02-05-
�سجل زيارات الف�صول ملركز م�صادر التعلم وفق منوذج (و.م.ع.ن)03-05-

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخ ـ ــت�ص

 -5العـمليـة

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

�أمني مركز
م�صادر التعلم

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
�سجل الرتدد اليومي وفق منوذج (و.م.ع.ن)04-05-
�إ�شعار املعلمني بالن�شرات الرتبوية والتعليمية التي يحتويها املركز ب�صفة
دورية.
طباعة التعليمات اخلا�صة باال�ستعارة وو�ضعها يف مكان بارز يف املركز
واملدر�سة  /املعهد.
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
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 امل�ستعار
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 و وقت �إعادة الكتاب يف ال�سجل اخلا�ص بذلك
الت�أكد من �سالمة الكتاب.
�إعادة الكتاب يف الرف اخلا�ص به.

ا�سم النموذج
الت�سل�سل
�سجل ا�ستعارة كتب للطالب
1/6
2/6
3/6
4/6
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�سجل ا�ستعارة كتب للموظفني
�سجل زيارات الف�صول
�سجل الرتدد اليومي

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
و.م.ع.ن01-05-
و.م.ع.ن02-05-
و.م.ع.ن03-05-
و.م.ع.ن04-05-

رمز العملية (و.م.ع)07-.
ا�سم العملية  :املختربات واملعامل
رقم العملية )18( :
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �أعمال املختربات واملعامل.
-1الـه ــدف
يطبق هذا الإجراء لتنفيذ �أعمال املختربات واملعامل يف املدر�سة/املعهد.
-2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة  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
-4التعريفـات
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 .
املخ ـ ــت�ص

حم�ضر املخترب

مكان احلفظ
مركز م�صادر التعلم

مدة احلفظ
عام درا�سي

وكيل ال�ش�ؤون
املدر�سية

مركز م�صادر التعلم
مركز م�صادر التعلم
مركز م�صادر التعلم

عام درا�سي
عام درا�سي
عام درا�سي

مدير املدر�سة

 -5العـمليـة
1/5
1/1/5
1/1/1/5
2/1/1/5
3/1/1/5

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

4/1/1/5
5/1/1/5
6/1/1/5
7/1/1/5

حم�ضر املخترب

8/1/1/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

املختربات:
قبل بداية العام الدرا�سي:
جرد جميع حمتويات املختربات واملواد الكيميائية وفق النموذج (و.م.ع.ن
.)01-06ح�صر النواق�ص والزوائد والتالف من الأ�صناف والأجهزة والأدوات يف
املخترب ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية وفق منوذج (و.م.ع.ن .)02-06-
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.
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
9/1/1/5
حم�ضر املخترب

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

جلنة االمن
وال�سالمة

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

حم�ضر املخترب

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

معلم املادة
حم�ضر املخترب

حم�ضر املخترب
حم�ضر املعمل
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
مدير املدر�سة
66

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
حفظ املواد الكيميائية يف �أدراج خا�صة وح�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:
و�ضع اخلطة الف�صلية للتجارب العملية يف املخترب وفق منوذج (و.م.ع.ن
 )03-06بعد االطالع على خطط املعلمني الف�صلية.حت�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 من جناح التجربة والنتائج .
حتديد موعد �إجراء التجربة �أمام الطالب.
م�ساعدة املعلم والطالب على �إجراء التجارب واحلفاظ على �سالمتهم .
القيام بتعبئة �سجل تنفيذ التجارب العملية وفق للنموذج (و.م.ع.ن )04-06-
ترتيب الأدوات واملكان وتنظيفهما بعد االنتهاء من التجربة .
حتديد امل�ستهلك من املواد وخ�صمها من العهدة.
ت�سجيل ما مت ا�ستعارته من �أجهزة و�أدوات و�صور داخل املخترب �أو خارجه.
املعامل:
قبل بداية العام الدرا�سي:
جرد جميع حمتويات املعامل وفق ًا لنموذج (و.م.ع.ن .)05-06-
ح�صر التجهيزات والربامج الناق�صة الالزمة ورفعها �إىل وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية.
مراجعتها ورفعها �إىل قائد املدر�سة.
خماطبة �إدارة التعليم باحتياجات املعمل �أو طلبها با�ستخدام الربنامج املعتمد.
ا�ستالم امل�ستلزمات من �إدارة التعليم والتوقيع على منوذج اال�ستالم .

املخ ـ ــت�ص
وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
امل�ساعد الإداري

 -5العـمليـة

6/1/2/5
7/1/2/5
8/1/2/5

حم�ضر املعمل

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

حم�ضر املعمل
حم�ضر املعمل

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

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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.

 -6النماذج وال�سجالت
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
رمز النموذج  /ال�سجل
جرد خمترب
1/6
و.م.ع.ن 01-06-
ح�صر النواق�ص
2/6
و.م.ع.ن 02-06-
3/6
اخلطة الف�صلية للتجارب العملية و.م.ع.ن 03-06-
�سجل تنفيذ التجارب العملية
4/6
و.م.ع.ن 04-06-
جرد املعامل
5/6
و.م.ع.ن 05-06-

مكان احلفظ
املعامل واملختربات
املعامل واملختربات
املعامل واملختربات
املعامل واملختربات
املعامل واملختربات

مدة احلفظ
ثالث �سنوات
عام درا�سي
عام درا�سي
عام درا�سي
ثالث �سنوات
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رمز العملية ( :و.ت.ع.ن)2-
ا�سم العملية  :ت�صميم التدري�س
		
رقم العملية)19( :
 1/1تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �إعداد الدرو�س وتنفيذ احل�صة ال�صفية داخل الف�صل الدرا�سي
 -1الهدف
 -2نطاق العمل  1/2يطبق هذا الإجراء على الطالب
 -3الوثائق  1/3دليل املعلم
ذات العالقة  2/3اخلطة التعليمية الفردية
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
 - 4التعريفات واملتعلم بنتائج الأداء با�ستمرار وذلك لتح�سني العملية التعليمية والتعلمية.
 3/4التدري�س املتمايز  :هو تعليم يهدف اىل رفع م�ستوى جميع الطالب  ,باال�ستناد على خ�صائ�ص
الطالب وخرباته ال�سابقة .ويهدف �إىل زيادة �إمكانات وقدرات الطالب عرب ا�ستخدام �أ�ساليب
تدري�س ت�سمح بتنوع املهام والنتائج التعليمية
املخ ـ ــت�ص
1/5
املعلم

2/5
3/5
4/5

وكيل ال�ش�ؤون
التعليمية

5/5
6/5

مدير املدر�سة
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 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
حتليل املحتوى الدرا�سي للمقرر و�إجراء التكييف املالئم له ح�سب نوع �إعاقة الطالب 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 طرائق 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)0 1-02-
درا�سة اخلطة الأ�سبوعية والف�صلية للمعلمني والت�أكد من جميع مكوناتها ومناق�شتها مع
املعلمني ورفعها ملدير 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
 7/5وجتهيز جميع املتطلبات من الو�سائل امل�ساندة و�أ�ساليب التقومي وفق التعليمات والأ�ساليب
املتفق عليها يف هذا املجال.
مبا�شرة احل�صة الفنية من خالل قيا�س اال�ستعداد التعليمي للطالب (التقومي القبلي)
8/5
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
 9/5الدر�س من (�شرح ،مناق�شة ،ق�صة ،متثيل �أدوار  ،ا�سرتاتيجيات التدري�س املتمايز وغريها)

املخ ـ ــت�ص
10/5
11/5

 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 �آخري)

ا�ستخدام التقومي املنا�سب للأهداف من خالل م�شاركة جميع الطالب مع ر�صد الدرجات
 12/5يف �سجل متابعة الطالب.

املعلم

بعد االنتهاء من حتقيق الهدف الأول والثاين يقوم املعلم يف �إجراء تقومي تكويني للنتائج
 13/5التعليمية للدر�س.
اال�ستمرار ب�شرح ومناق�شة جميع الأهداف وت�سجيل النتائج التعليمية و�إجراء التقومي
 14/5التكويني لها حتى �إمتام حتقيق جميع �أهداف الدر�س
�إجراء تقومي ختامي جلميع الأهداف من خالل امل�شافهة �أو �أي �أ�سلوب يتنا�سب مع اخلطة
 15/5التعليمية للطالب.
16/5

اال�ستمرار مبتابعة الطالب فيما تبقى من وقت احل�صة.

مراجعة �أ�سبوعية لدفرت �إعداد الدرو�س اخلا�ص باملعلم والت�أكد من:
وكيل ال�ش�ؤون
�سري الدرو�س ح�سب اخلطة الف�صلية للمقرر الدرا�سي.17/5
التعليمية
مطابقة الإعداد الدوري للتعليمات والتوجيهات اخلا�صة باملادة.مراجعة مدى تقدم الطالب وفق �أهداف اخلطة التعليمية الفرديةمراجعة دفرت حت�ضري الدرو�س ح�سب اخلطة املعتمدة من قبله.
مدير املدر�سة 18/5
 -6النماذج وال�سجالت
الت�سل�سل
1/6

ا�سم النموذج

رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

اخلطة الف�صلية للمادة الدرا�سية

و.ت.ع.ن0 1-0 2-

ال�ش�ؤون التعليمية

عام درا�سي
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رقم العملية )20( :
-1الهدف

		
ا�سم العملية  :دعم وتطوير الهيئة التعليمية

رمز العملية ( :م.م.ع)02-

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف متابعة وتقومي �أداء الهيئة التعليمية يف املعهد  /املدر�سة
 1/2قائد املدر�سة
 -2نطاق العمل
 2/2وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
 3/2املعلمون
 -3الوثائق ذات العالقة اليوجد
 1/4ال�صف الدرا�سي :عبارة عن غرفة �صفية تتم فيها عملية التعليم والتعلم للطالب.
 -4التعريفات
 2/4احل�صة  :عبارة عن فرتة زمنية مقدارها  45دقيقة تتم فيها عملية التعليم والتعلم
من خالل التفاعل بني املعلم والطالب
 -5العـمليـة
الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
القيام بو�ضع خطة �سنوية للزيارات ال�صفية للمعلمني وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن
1/5
 )01-02بحيث 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
2/5
�أ�سبوعية ح�سب عدد معلمي املدر�سة.
قائد املدر�سة /
زيارة املعلمني يف الف�صول الدرا�سية ومالحظة �سري الدر�س وقدرة املعلم وتفاعل
3/5
املعهد
الطالب داخل ال�صف  ،وفق ًا للنموذج رقم(م.م.ع.ن )02-02-
يعبئ اال�ستمارة �أثناء الزيارة ال�صفية للهيئة التعليمية واتباع الإر�شادات العامة يف
4/5
اال�ستمارة.
 5/5اطالع املعلم على اال�ستمارة بعد تعبئتها وتقدمي التغذية الراجعة له
 6/5التوقيع على اال�ستمارة بعد االطالع عليها .
املعلم
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
خطة الزيارات ال�صفية لقائد
1/6
املعهد  /املدر�سة
2/6
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 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل

ا�ستمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن01-02-

�إدارة املدر�سة

عام درا�سي

م.م.ع.ن02-02-

�إدارة املدر�سة

م�ستمر

رمز العملية ( :و.ط.ع)10- .
		
ا�سم العملية :مكاف�آت و�إعانات الطالب
		
رقم العملية)21( :
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �صرف املكاف�أة والإعانات لطالب املعهد
ا -الهدف
يطبق هذا الإجراء على �صرف املكاف�أة والإعانات للطالب
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات  1/3الدليل الإجرائي لعمل مدير املعهد
 2/3دليل مكاف�أة الطالب
العالقة
 1/4املكاف�أة  :هي مبلغ نقدي ي�صرف لطالب بع�ض املدار�س ( مدار�س التحفيظ  -والرتبية
اخلا�صة  -وخلريجي املدار�س الليلية )
 -4التعريفات
 2/4الإعانة  :هي املبالغ النقدية التي ت�صرف لأبناء املعلمني املتوفني والطالب املغرتبني
املخ ـ ــت�ص
املر�شد الطالبي
وكيل �ش�ؤون الطالب

مدير املعهد

 -5العـمليـة

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

وكيل �ش�ؤون الطالب

6/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ح�صر جميع الطالب الذين تنطبق عليهم �شروط املكاف�أة �أو الإعانة يف املعهد منوذج
(و.ط.ع.ن)01-10-
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 ملدير املعهد
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
رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ مدة احلفظ
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ح�صر الطالب امل�ستحقني للإعانة واملكاف�أة (و.ط.ع.ن� )01-10-ش�ؤون الطالب عام درا�سي
1/6
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رمز العملية ( :و.ت.ع.ن)3-
ا�سم العملية  :التقومي واالختبارات
		
رقم العملية)22( :
تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنفيذ عملية التقومي و�سري االختبارات
 -1الهدف
 1/2املوظفون الذين لهم عالقة بتنفيذ عملية التقومي واالختبارات يف املعهد /املدر�سة.
 -2نطاق العمل
 2/2جميع طالب املعهد /املدر�سة.
1/3دليل نظم وتعليمات االختبارات.
 2/3الئحة تقومي الطالب املعدلة 1435هـ.
� 3/3آلية االختبارات للمرحلتني املتو�سطة والثانوية.
 -3الوثائق ذات العالقة  4/3املذكرة التف�سريية لالئحة تقومي الطالب .املعدلة
 5/3اخلطة التعليمية الفردية للطالب
 6/3الدليل التنظيمي ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ( التقومي الرتبوي واملتابعة )
 7/3دليل 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 املعهد  /املدر�سة االبتدائية �أو املتو�سطة �أو
الثانوية.
 4/4الطالب املرفع :من جنح من �صف �إىل �آخر يف مدر�سته �أو من ٌقبل منقوال من مدر�سة �أخرى
ناجح ًا �إىل �صف �أعلى من �صفه الذي كان يدر�س فيه.
 5/4الطالب املعيد :من �أعاد يف �أي �صف يف مدر�سته �أو من ٌ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 (� )xأمامها يف تلك القوائم �أم مل متيز.
 - 4التعريفات
 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 (� )xأمامها 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 املعهد /
املدر�سة وير�أ�سها مدير املعهد /املدر�سة.
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 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
 1/5عملية التقومي (املرحلة االبتدائية)
تقومي الطالب يف املرحلة االبتدائية عن طريق املالحظة والتمارين ال�صفية
 1/1/5والواجبات واالختبارات الق�صرية واملناق�شة� ..إلخ وفق الأ�سلوب الذي ينا�سب
قدراته و احتياجاته .
 2/1/5ر�صد تقومي الطالب يف �سجل متابعة الطالب .
املعلم
ر�صد نتائج املهارات يف نهاية كل فرتة تقوميية يف الربنامج احلا�سوبي
3/1/5
املعتمد من الوزارة.
ت�سليم وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ن�سخة من نتائج الطالب وفق ًا للتخ�ص�ص يف
4/1/5
نهاية كل فرتة تقوميية.
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية  5/1/5مراجعة نتائج الطالب والت�أكد منها وتزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بها.
� 6/1/5إ�شعار ويل �أمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية
وكيل �ش�ؤون الطالب
 7/1/5مراجعة الأهداف يف اخلطة التعليمية الفردية و�إجراء التعديل عليها �إن لزم
�إعداد برنامج عالجي لتح�سني فر�ص تقدم الطالب الذي واجه �صعوبات يف
املعلم
8/1/5
حتقيق الأهداف املطلوبة بامل�شاركة مع املر�شد الطالبي
حتويل حالة الت�أخر للطالب الذي مل يبد جتاوب ًا مع الربامج العالجية �إىل
9/1/5
املر�شد الطالبي
الربامج امل�ساندة بعد �إ�شعار ويل الأمر.
�إ�صدار قرار يف نهاية العام الدرا�سي بنقل الطالب الذي مل يحقق احلد
جلنة اخلطة التعليمية 10/1/5
الأدنى من املهارات للمكان الرتبوي املنا�سب.
الفردية
 11/1/5يرفع الطالب لل�صف الذي يليه عند �إتقانه جميع مهارات احلد الأدنى.
 2/5التقومي امل�ستمر (للمرحلتني املتو�سطة والثانوية)
تقومي الطالب عن طريق االختبارات والتدريبات ال�صفية واملالحظة
1/2/5
واملناق�شة � ..إلخ وفق الأ�سلوب الذي ينا�سب قدراته و احتياجاته .
 2/2/5ر�صد درجات الطالب يف �سجل متابعة تقومي الطالب.
ر�صد درجات املادة يف نهاية كل فرتة يف الربنامج احلا�سوبي املعتمد من
املعلم
3/2/5
الوزارة.
ت�سليم وكيل ال�ش�ؤون التعليمية ن�سخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة
4/2/5
تقوميية لت�سليمها لوكيل �ش�ؤون الطالب.
 5/2/5مراجعة نتائج الطالب والت�أكد منها وتزويد وكيل �ش�ؤون الطالب بها.
وكيل �ش�ؤون الطالب
 3/5االختبارات التحريرية الق�صرية:
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املخ ـ ــت�ص

املعلم

 -5العـمليـة

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 1/1/4/5
(قائد املعهد 2/1/4/5 /
3/1/4/5
املدر�سة)
4/1/4/5
نائب رئي�س جلنة
االختبارات (وكيل
ال�ش�ؤون التعليمية)

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

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

5/4/5

وكيل �ش�ؤون الطالب

6/4/5
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 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
�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 وفق ًا
للنموذج (و .ت .ع...ن  )01-0 3-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.
توجيه املعلمني بو�ضع الأ�سئلة مع مراعاة ال�ضوابط املو�ضحة يف الدليل
التنظيمي ( التقومي و املتابعة ) 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 .

املعلم املالحظ

29/4/5

ت�صوير جداول االختبارات وتوزيعها على الطالب قبل بداية االختبارات
بوقت منا�سب والت�أكد من و�صول تعليمات االختبارات لكل الطالب.

جلنة الإ�شراف
واملالحظة

30/4/5

معلم املادة

جلنة التحكم وال�ضبط

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

جلنة الإ�شراف
واملالحظة

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

املعلم املالحظ

28/4/5

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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 وفق ً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 مقر 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.)02-03-
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 ()5
دقائق.
توزيع الأ�سئلة على الطالب يف بداية وقت االختبار.
متابعة غياب الطالب يف �أثناء االختبارات وح�صر الطالب الغائبني.
االت�صال بالطالب 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 )03-03-والتوقيع عليه
من املالحظ وامل�شرف على اللجنة.
يدون ا�سم الطالب الغائب يف حم�ضر غياب وفق ًا للنموذج (و .ت .ع .ن-03-
 )04ويقوم 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 )05-03-وفق ًا للربنامج احلا�سوبي املعتمد.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

75

 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
31/4/5

املعلم املالحظ

32/4/5
33/4/5
34/4/5

جلنة التحكم وال�ضبط

رئي�س جلنة الت�صحيح واملراجعة
املعلمون
للتخ�ص�ص

وفق ًا

35/4/5
36/4/5
37/4/5
38/4/5
39/4/5
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 49/4/5
50/4/5
النتائج
51/4/5
52/4/5
76

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
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.)06-03-
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.)06-03-
و�ضع �صورة من �أ�سئلة االختبار و�صورة من الإجابة النموذجية يف ملف �إدارة التعليم .
ت�سليم �أوراق الإجابات مع مناذج الإجابة للجان الت�صحيح وفق ًا للتخ�ص�ص.
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.)06-03-
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.)07-03-
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.

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
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
جلنة الر�صد و�إخراج 53/4/5
املدر�سة�إىل حني مراجعة الطالب �أو من ينوب عنه يف ا�ستالمها وعدم
النتائج
اتالفها.
طباعة مبي�ضة النتائج وتغليفها واالحتفاظ بها كعهدة على قائد املدر�سةيف
54/4/5
خزانة املدر�سة وعلى احلا�سب الآيل  PDFمع ن�سخ البيانات على CD
� 55/4/5إر�سال ن�سخة من النتائج لق�سم االختبارات ب�إدارة التعليم.
مدير املدر�سة
 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
و.ت.ع.ن0 1-0 3-
مهام جلان االختبارات الفرعية
1/6
و.ت.ع.ن02-0 3-
حم�ضر فتح مظروف �أ�سئلة
2/6
حم�ضر خمالفة الأنظمة والتعليمات و.ت.ع.ن03-0 3-
3/6
ك�شف الغياب اليومي للطالب يف
4/6
و.ت.ع.ن04-0 3-
االختبارات
و.ت.ع.ن05-0 3-
ك�شف ت�سليم �أوراق الإجابة
5/6
بيان ت�سليم وا�ستالم �أوراق �إجابات
6/6
و.ت.ع.ن06-0 5-
اختبار
و.ت.ع.ن07-0 3-
تعديل درجة
7/6

مكان احلفظ
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

مدة احلفظ
ف�صل درا�سي
ف�صل درا�سي
عام درا�سي

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

ف�صل درا�سي

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية

عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رمز العملية ( :م.م.ع)03-.
		
ا�سم العملية :تقومي الأداء الوظيفي
		
رقم العملية)23( :
حتديد املنهجية والتعريف بالطرق التي �سيتم اتباعها يف عملية تقومي الأداء الفردي
-1الـه ــدف
للموظفني يف املدر�سة  /املعهد.
يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املدر�سة  /املعهد.
-2نطاق العمل
 1/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية.
-3الوثائق ذات العالقة  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
-4التعريفـات
(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).
 -5العـمليـة
املخ ـ ــت�ص
1/5
2/5
3/5
مدير املدر�سة

4/5

5/5
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الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
تزويد املوظفني ب�صورة من الالئحة التف�سريية لعنا�صر التقومي.

 -5العـمليـة
املخ ـ ــت�ص
املوظفون

6/5

مدير املدر�سة

7/5

الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االطالع على نتيجة تقومي الأداء الوظيفي والتوقيع على البيان اخلا�ص
بذلك وفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن ) 04 - 03 -
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.
 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.م.ع.ن 01 - 03 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 02 - 03 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 03 - 03 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

م.م.ع.ن 04 - 03 -

�إدارة املدر�سة

� 4سنوات

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 الأداء
الوظيفي ل�شاغلي الوظائف
التنفيذية(�إدارية)
بيان �إطالع املوظفني على تقومي
الأداء الوظيفي

مراجعة التقارير والوثائق وامللفات وال�سجالت املتعلقة باملوظفني.
مناق�شة املوظفني عن تقارير �إجنازاتهم ال�سنوية و�سجل الزيارات والوثائق
ذات العالقة للوقوف على مواطن القوة وال�ضعف و�سبل تطوير �آدائهم .
�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 - 03
�إعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات ملن�سوبي املدر�سة با�ستثناء
املعلمني وفق ًا للنموذج ( م.م.ع.ن  ) 01 - 03 -والنموذج ( م.م.ع.ن 03 -
  ) 02والنموذج ( م.م.ع.ن  ) 03 - 03 -واملعتمدة من وزارة اخلدمةاملدنية بعد �إكمال �سنة من تاريخ التعيني ومبا�شرة العمل .
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية)24( :

ا�سم العملية :قيا�س اجتاهات املتعلمني نحو املدر�سة/املعهد

-1الـه ــدف
 -2نطاق العمل
-3الوثائق ذات العالقة
-4التعريفـات

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تقومي الطالب للخدمات املقدمة من املدر�سة/املعهد.
يطبق هذا الإجراء على تقومي اخلدمات املقدمة من قبل املدر�سة/املعهد من وجهة
نظر الطالب.
ال يوجد .
 1/4املجل�س  :جمل�س املدر�سة/املعهد.
 2/4فريق العمل :ي�شكل من �أع�ضاء جمل�س املدر�سة  /املعهد لدرا�سة النماذج التي
تتم تعبئتها من قبل الطالب بخ�صو�ص تقومي عمل املدر�سة  /املعهد من وجهة نظرهم.
 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
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
نائب رئي�س املجل�س
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رمز العملية ( :م.م.ع)04-.

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
توزيع النموذج اخلا�ص بعملية تقومي الطالب للخدمات املقدمة من
املدر�سة /املعهد وفق النموذج (م.م.ع.ن .)01-04-
تعبئة النموذج اخلا�ص بعملية تقومي اخلدمات املقدمة من املدر�سة/
املعهد من وجهة نظره.
جمع النماذج التي مت توزيعها على الطالب وفق ًا لل�صفوف الدرا�سية
وفهر�ستها وتنظيميها وت�سليمها لرئي�س جمل�س املدر�سة/املعهد.
ت�شكيل فريق عمل للقيام بدرا�سة مناذج التقومي واعداد تقرير ي�شمل على
عملية التحليل والنتائج والتو�صيات.
القيام بدرا�سة النماذج وحتليلها و�إعداد تقرير ي�شمل على النتائج
والتو�صيات وتقدميها لرئي�س جمل�س املدر�سة/املعهد.
ت�سليم التقرير املتعلق بالنتائج والتو�صيات لرئي�س جمل�س املدر�سة/املعهد.

املخ ـ ــت�ص
نائب رئي�س املجل�س
رئي�س واع�ضاء املجل�س
رئي�س املجل�س

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
 10/5يتوىل قراءة نتائج التقرير والتو�صيات يف يوم االجتماع على �أع�ضاء املجل�س.
مناق�شة التقرير والتو�صيات الواردة فيه ،و�إمكانية تطبيقها ،والفائدة
11/5
املرتتبة على ذلك ،و�أي �إجراءات ينبغي اتخاذها بهذا اخل�صو�ص.
� 12/5إقرار التو�صيات املتفق عليها.

 -6النماذج وال�سجالت
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ
منوذج اجتاهات املتعلمني نحو املعهد  /م.م.ع.ن� 01-04-.إدارة املدر�سة
1/6
املدر�سة

مدة احلفظ
عام درا�سي

االطالع على النتائج والتو�صيات والإيعاز لنائبه لدعوة املجل�س لعقد
7/5
اجتماع ملناق�شة التقرير.
�إعداد الدعوة الجتماع جمل�س املدر�سة/املعهد والت�أكيد على احل�ضور من
8/5
خالل االت�صال معهم وتبليغهم مبوعد االجتماع.
تزويد �أع�ضاء املجل�س بالتقرير الذي ي�شمل على نتائج وتو�صيات تقومي املدر�سة/
9/5
املعهد من وجهة نظر الطالب قبل ثالثة �أيام على الأقل من اجتماع املجل�س.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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ا�سم العملية  :التدقيق الداخلي لنظام اجلودة رمز العملية ( :م.م.ع)05-.
		
رقم العملية )25( :
الت�أكد من نظامية الإجراءات (الطريقة) املتبعة يف تطبيق النظام الداخلي للجودة
-1الهدف
مبعاهد الرتبية اخلا�صة واملعمول بها على جميع الوظائف باملعهد  /املدر�سة
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات يف نظام اجلودة
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة  1/3نظام اجلودة الإدارية
 1/4فريق التدقيق الداخلي :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف املعهد وهم
مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة.
 -4التعريفات
 2/4املعهد :مدار�س داخلية �أو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.
 -5العـمليـة

املخ ـ ــت�ص
جلنة التميز واجلودة

1/5

مدير املعهد /املدر�سة

2/5

رئي�س جلنة التميز
واجلودة

3/5

فريق التدقيق الداخلي

4/5
5/5

رئي�س فريق التدقيق
الداخلي
6/5
رئي�س فريق التدقيق الداخلي 7/5
8/5
اع�ضاء فريق التدقيق
الداخلي
9/5
اع�ضاء فريق التدقيق الداخلي 10/5
82

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
حتديد فريق التدقيق الداخلي باملعهد من بني �أع�ضائها وحتديد رئي�س للفريق.
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 املعهد.
درا�سة جميع العمليات والإجراءات ومراجعتها والت�أكد منها وو�ضع خطة التدقيق
لها.
حت�ضري القائمة التفقدية لعملية التدقيق بنا ًء على �آليات وخطوات العمليات
والإجراءات املراد تدقيقها.
�إعداد اخلطة لإجراء التدقيق الداخلي وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)01-05- .
وتكون على زيارتني خالل العام الدرا�سي .
توزيع خطة التدقيق على جميع �أع�ضاء الفريق وفق ًا خلطة التدقيق املعدة .
تبلغ املوظف املعني الذي �سيتم التدقيق عليه وذلك قبل �أ�سبوع من موعد التدقيق
وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)02-05- .
زيارة املوظفني املعنيني وامل�ستهدفني يف عملية التدقيق الداخلي و�شرح عملية
التدقيق للموظف املعني يف املعهد واطالعه على القائمة التي �سيتم التدقيق
مبوجبها وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)03-05- .
مراجعة نتائج التدقيق مع املوظف املعني واالتفاق على الإجراءات الت�صحيحية
الوقائية وفق الفرتة الزمنية املحددة وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)04-05- .

 -5العـمليـة

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
املخ ـ ــت�ص
جلنة التميز واجلودة  13/5مناق�شة نتائج التقرير وامل�صادقة عليه .
تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية املراجعة والتدقيق الداخلي يف
رئي�س فريق التدقيق
13/5
املعهد /املدر�سة.
الداخلي
 -6النماذج وال�سجالت
مكان احلفظ
رمز النموذج  /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
خطة التدقيق الداخلي والن�صف �سنوية (م.م.ع.ن� )01-05- .إدارة املعهد  /املدر�سة
1/6

مدة احلفظ
� 3سنوات

2/6

�إ�شعار موعد التدقيق الداخلي

(م.م.ع.ن� )02-05- .إدارة املعهد  /املدر�سة

� 3سنوات

3/6

منوذج التدقيق الداخلي

(م.م.ع.ن� )03-05- .إدارة املعهد  /املدر�سة

� 3سنوات

4/6

منوذج عدم مطابقة

(م.م.ع.ن� )04-05- .إدارة املعهد  /املدر�سة

� 3سنوات

5/6

تقرير التدقيق الداخلي

(م.م.ع.ن� )05-05- .إدارة املعهد  /املدر�سة

� 3سنوات
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رمز العملية ( :م.م.ع)06-.

		
ا�سم العملية  :الإجراءات الت�صحيحية
		
رقم العملية )26( :
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات الواردة يف املعهد
-1الهدف
يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات والإجراءات يف املعهد
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة  1/3نظام اجلودة الإدارية
 1/4فريق التدقيق الداخلي  :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف املعهد وهم
مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة .
 -4التعريفات
 2/4املعهد :مدار�س داخلية �أو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.
 -5العملية

املخت�ص
جلنة التميز واجلودة

1/5
2/5

رئي�س جلنة التميز واجلودة 3/5
رئي�س فريق التدقيق
4/5
الداخلي
فريق التدقيق الداخلي 5/5
6/5
فريق التدقيق الداخلي 7/5
8/5
جلنة التميز واجلودة 9/5
رئي�س فريق التدقيق الداخلي 10/5
رئي�س فريق التدقيق
11/5
الداخلي
الت�سل�سل
1/6
2/6
84

الإجراء
ا�ستقبال جميع الطلبات واملالحظات واملرئيات املتعلقة ب�إجراءات العمل يف املعهد
من جميع اجلهات داخل املعهد �أو خارجها وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)01-06- .
مناق�شة املالحظات واملرئيات الواردة وتقدميها لفريق التدقيق الداخلي للت�أكد
والفح�ص ولإجراء املطابقة.
ت�سليم رئي�س فريق التدقيق الداخلي الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة .
توثيق الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة يف �سجل الإجراءات الت�صحيحية وفق ًا
للنموذج رقم (م.م.ع.ن.)02-06- .
دار�سة الطلبات واملالحظات مع اجلهة املعنية داخل املعهد �أو خارجها �أو درا�سة
حاالت عدم املطابقة يف الإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء عملية التدقيق الداخلي .
متابعة تنفيذ الطلبات واملالحظات مع اجلهات املعنية داخل املعهد .
اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية للإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء التدقيق الداخلي.
عر�ض الإجراءات الت�صحيحية على جلنة اجلودة والتميز .
مراجعة ومناق�شة الإجراءات الت�صحيحية الوقائية والتطويرية واعتمادها .
�إ�شعار اجلهة املعنية باملعهد بالإجراء املتخذ.
تزويد فريق �ضبط الوثائق بالإجراءات الت�صحيحية والتعديالت على الأدلة
وال�سجالت والنماذج الناجتة عن الإجراءات الت�صحيحية.

 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل مكان احلفظ مدة احلفظ
ا�سم النموذج
�إدارة املدر�سة � 3سنوات
م.م.ع.ن01-06- .
طلب الإجراء الت�صحيحي
�إدارة املدر�سة � 3سنوات
�سجل طلبات الإجراءات الت�صحيحية م.م.ع.ن02-06- .

		
رقم العملية )27( :
-1الهدف
 -2نطاق العمل
 -3الوثائق ذات العالقة
 -4التعريفات

رمز العملية ( :م.م.ع)07-.
			
ا�سم العملية � :ضبط الوثائق
و�ضع نظام وحتديد م�س�ؤوليات �إعداد و�إ�صدار ومراقبة و�ضبط الوثائق لنظام اجلودة
باملعهد.
يطبق هذا الإجراء على جميع عمليات التوثيق /الإعداد/الإ�صدار /التعديل وال�ضبط
املتعلقة بوثائق نظام اجلودة يف املعهد.
 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 �..إلخ .ويرجع �إليها لتنفيذ الأن�شطة و�ضبطها وت�شمل الدليل
والإجراءات وال�سجالت وتعليمات العمل.
 2/4ال�سجالت :هي النماذج املعتمدة يف املعهد قبل وبعد ا�ستخدامها.
3/4املعهد :مدار�س داخلية �أو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.
 -5العملية

املخت�ص
جلنة التميز واجلودة

1/5

مدير املعهد

2/5

رئي�س جلنة التميز
واجلودة

3/5
4/5
5/5

�أع�ضاء فريق �ضبط 6/5
الوثائق
7/5
8/5
9/5

الإجراء
حتديد فريق �ضبط الوثائق باملعهد 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 ملفا يحوي جميع الإجراءات والوثائق املتعلقة
باجلودة وجميع الإ�صدارات احلالية للوثائق وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن-07- .
.)01
درا�سة جميع الوثائق وال�سجالت ومراجعتها والت�أكد منها .
الت�أكد من �أن كل �صفحة من الوثائق حتمل ختما 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 تبع ًا لها .
توزيع ن�سخة من الوثائق امل�ضبوطة لكل من اجلهات املعنية باملعهد ح�سب القائمة
املحددة م�سبق ًا.
تعديل الوثائق مبا ينتج من عمليات املراجعة والتدقيق ً
وفقا للنموذج رقم (م.م.ع.ن)02-07- .
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املخت�ص

 -5العملية

الإجراء
التخل�ص من الوثائق امللغاة بختمها بختم (ملغاة) وفق ًا للنموذج رقم (م.م.ع.ن.
)02-07�إعداد تقرير نهائي لعملية �ضبط الوثائق وتقدميها للجنة اجلودة والتميز يف املعهد
مناق�شة نتائج التقرير النهائي وامل�صادقة عليه.
اعتماد التعديالت على الوثائق وال�سجالت وتعميمها على املعنيني.

�أع�ضاء فريق �ضبط 10/5
الوثائق
11/5
فريق �ضبط الوثائق 12/5
جلنة التميز واجلودة 13/5
رئي�س فريق �ضبط
 14/5تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية �ضبط الوثائق وال�سجالت يف املعهد.
الوثائق
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
 1/6منوذج ت�سليم الن�سخ املوثقة
منوذج طلب (�إ�صدار�/إلغاء/تعديل)
2/6
وثيقة
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 -6النماذج وال�سجالت
رمز النموذج  /ال�سجل
م.م.ع.ن01-07- .

مكان احلفظ
�إدارة املدر�سة

مدة احلفظ
� 3سنوات

م.م.ع.ن02-07- .

�إدارة املدر�سة

� 3سنوات
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النماذج والسجالت

نموذج رقم ()2

نموذج رقم ()1

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-01-

ا�سم النموذج  :تقرير فني عن حالة الطالب			

ا�سم النموذج  :موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�س و الت�شخي�ص

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-01-

تقرير فني عن حالة الطالب
اال�سم :
و�صف حالة الطالب :

موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�س و الت�شخي�ص

ال�صف :

املكرم ويل �أمر الطالب  ............................................................................................................ :ال�صف :

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته  ،،وبعد
نظرا ملا لوحظ على �أبنكم من :
الإجراءات امل�ستخدمة للحد من امل�شكلة :

النتائج :
وحر�صا منا على تقدمي اخلدمات الرتبوية و التعليمية املنا�سبة ف�أنه �سيتم حتويله للقيا�س و الت�شخي�ص بـ
عليه نو�صي بتحويل الطالب للقيا�س و الت�شخي�ص لتحديد املكان الرتبوي املنا�سب الحتياجاته و قدراته .
�أع�ضاء جلنة التوجيه و الإر�شاد
اال�سم

التوقيع

اال�سم

التوقيع

عليه ن�أمل منكم املوافقة على �إجراء القيا�س و الت�شخي�ص له وتوجيهه للمكان الرتبوي املنا�سب .
�أوافق
امل�س�ؤول :
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ال �أوافق
التوقيع :
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نموذج رقم ()4

نموذج رقم ()3

ا�سم النموذج  :حتويل الطالب للقيا�س و الت�شخي�ص

		

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)03-01-

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)04-01-

			
ا�سم النموذج  :طلب القيا�س و الت�شخي�ص من ويل الأمر
منوذج طلب القيا�س و الت�شخي�ص من ويل الأمر

املكرم مدير ........................................................................................ :

منوذج حتويل طالب للقيا�س و الت�شخي�ص

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته  ،،وبعد
املكرم مدير :

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته  ،،وبعد

ب�صفتي ويل �أمر الطالب ............................................................................. :

نظرا ملا لوحظ على الطالب  ................................................................................................يف ال�صف

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

�أتقدم بطلب �إجراء عمليات القيا�س و الت�شخي�ص له نظرا لظهور الأعرا�ض التالية عليه:

من ظهور الأعرا�ض التالية :

(مرفق تقرير فني عن الطالب )

كما �آمل �إفادتي بنتائج القيا�س و الت�شخي�ص و توجيه االبن للمكان الرتبوي املنا�سب .

ن�أمل منكم �إجراء عمليات القيا�س و الت�شخي�ص و �إفادتنا بالنتائج و التو�صيات الالزمة.
�شاكرين تعاونكم
امل�س�ؤول :

92

التوقيع :

مقدم الطلب

�صلة القرابة

التاريخ

التوقيع

الهاتف

جوال
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 :3معلومات عن ويل �أمر الطالب -:

نموذج رقم ()5

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)05-01-

					
ا�سم النموذج � :سجل القيا�س و الت�شخي�ص
اململكة العربية ال�سعودية  /وزارة التعليم
�سجل
القيا�س و الت�شخي�ص
رقم احلالة

اال�سم
تاريخ امليالد

14 / /هـ

العمر

تاريخ الفح�ص

14 / /هـ

اجلن�سية
املدر�سة

جهة التحويل
أو ً
ال :البحث االجتماعي
 :1البيانات الأولية -:
اال�سم رباع ًيا
رقم �شهادة امليالد
م�صدرها

اجلن�سية
تاريخها
تاريخ امليالد
تاريخ درا�سة
احلالة

مكان امليالد
املعهد �أو املدر�سة التي �سبق للحالة االلتحاق
بها
 :2مع من يقيم الطالب :

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

املدينة

عنوان ال�سكن
احلي
نوع ال�سكن
هاتف املنزل
رقم جوال
94

ال�شارع
فيال

دور

رقم املنزل
�شقة

*�أخرى تو�ضح
هاتف �آخر
رقم جوال �آخر

ا�سم ويل الأمر
املهنة
هاتف املنزل
رقم جوال �آخر
 : 4معلومات عن الأ�سرة -:
هل الأب على قيد احلياة
هل الأم على قيد احلياة
عدد �أفراد الأ�سرة

�صلة القرابة
امل�ستوى التعليمي
رقم اجلوال
�صلة القرابة

هاتف العمل

ال امل�ستوى التعليمي للأب
ال امل�ستوى التعليمي للأم
الرتتيب بني الأخوة

نعم
نعم

عدد الإناث

م�ستوى دخل الأ�سرة

وجود �صداقات للحالة

ق�ضاء وقت الفراغ

الهويات و امليول
نوع الإعاقة
عمر الأبوين عند �إجناب احلالة

الأم

الأب

الظروف امل�صاحبة للحمل
وجود م�شاكل �أ�سرية
املعهد �أو املدر�سة التي �سبق للحالة االلتحاق بها
 :5احلالة ال�صحية للطالب -:
هل يعاين من مر�ض ال�سكر ؟
هل يعاين من �أمرا�ض القلب ؟
هل يعاين من ارتفاع �ضغط الدم ؟
هل يعاين من �أمرا�ض احل�سا�سية ؟
هل يعاين من ال�صرع �أو الت�شنجات ؟
هل لديه �أي عملية جراحية يف الر�أ�س ؟

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال

الوظيفة
الوظيفة
عدد الذكور
* �أكرث
*اقل من
*اقل من
 4000من 6000
2000
*خارج املنزل
*داخل املنزل
حدد
وجود �إعاقة يف
ال
نعم
الأ�سرة
�صلة القرابة
وجود قرابة
نوعها:
بني الأبوين
ظروف الوالدة
حتدد

حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
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هل لديه عملية جراحية يف �سائر اجل�سم ؟
هل يتناول �أي نوع من الأدوية ؟
هل هناك مالحظات �صحية حتتاج متابعة

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

حدد :
حدد :
حدد :

كما نرجو التكرم ب�ضرورة تزويدنا ب�أي م�ستجدات عن حالة ابنكم من الناحية اجلراحية �أو الدوائية م�ستقب ًال
التاريخ
التوقيع
ا�سم ويل الأمر
 :6ر�أي الأخ�صائي االجتماعي :

ب-ال�سمات ال�سلوكية للطالب -:
يوجد لدية ن�شاط زائد
اجتماعي مع الآخرين
يوجد لديه عدوانية
م�ؤذي لنف�سه
م�ؤذي للآخرين
يت�سم بالعناد

ال
ال
ال
ال
ال
ال

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :

ج -قدرات الطالب اخلا�صة -:
التوقيع

اال�سم
ثان ًيا  :تقييم القدرات العقلية
 :1درا�سة احلالة :
�أ  -و�صف احلالة
يعاين من نوبات �صرع
يتحكم يف املخارج
يوجد ت�شوهات بدنية
لديه عيوب النطق
تظهر عليه �سمات التوحد
يعاين من �شلل دماغي
يعاين من �إعاقة حركية
ي�ستخدم معينات حركية
يعاين من ق�صور ب�صري
ي�ستخدم معينات ب�صرية
يعاين من ق�صور �سمعي
ي�ستخدم معينات �سمعية
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نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :
حدد :

التاريخ

قادر على اال�ستيعاب

نعم

ال

قادر على التذكر

نعم

ال

قادر على ترجمة التعليمات

نعم

ال

قادر على �إم�ساك القلم

نعم

ال

قادر على الت�آزر احلركي الب�صري

نعم

ال

قادر على كتابة الأرقام

نعم

ال

قادر على الرتكيز

نعم

ال

قادر على كتابة احلروف

نعم

ال

د -االعتماد على النف�س -:
يعتمد على نف�سه يف الأكل
يعتمد على نف�سه يف ال�شرب
ي�ستخدم احلمام مبفردة

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

ي�ستحم مبفردة
		
يلب�س مبفردة
		
يهتم مبظهرة

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

 :2القيا�س
�أ -املقايي�س التي طبقت على الطالب -:
م
1
2
3
4

ا�سم املقيا�س

تاريخ اجلهة ايل طبقت
العمر العقلي العمر الزمني درجة الذكاء
املقيا�س
التطبيق
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ب -حالة الطالب �أثناء �إجراء القيا�س -:
م
1
2
3

متعاون
غري متعاون
ال مبايل
راف�ض

 -3تقييم النطق :

حدد:
حدد:
حدد:
حدد:

درجة اال�ستجابة والتوا�صل �أثناء الفح�ص  ( :م�صدر املعلومات  :الفح�ص املبا�شر _ معلومات من ويل الأمر ):

 :3ر�أي معلم التدريبات ال�سلوكية :

ر�أي �أخ�صائي اللغة و النطق :

اال�سم

التوقيع

اال�سم

ً
ثالثا  :تقييم النطق و اللغة
فح�ص �أع�ضاء النطق :
� Oسليم
حتدد:

 Oلديه عيوب

تقييم اللغة ( اال�ستقبالية _ الإر�سالية _ احل�صيلة والفهم اللغوي ) :
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التاريخ
التاريخ

التوقيع

راب ًعا  :التقييم الأكادميي
الدرجات الر�سمية للطالب :

					
املعلومات الأكادميية :
املرحلة
*ابتدائي
الثالث
الثاين
الأول
ال�صف
مادة القراءة
مادة الإمالء
مادة الريا�ضيات
مادة ......................

*متو�سط
الرابع

*ثانوي
ال�ساد�س
اخلام�س
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نتائج املالحظة داخل الف�صل :
و�ضع الف�صل
التهوية و التكييف
التفاعل االجتماعي
حجم املقاعد
موقع الطالب
م�شكالت �سلوكية

معتدل
جيدة
جيد
مالئم
�أمام
توجد

خامسا :تقييم السمع
ً

نتائج املالحظة
مزدحم حدد:
غري جيدة حدد:
غري جيد حدد:
غري مالئم حدد:
و�سط خلف
ال توجد حدد:

فح�ص �أع�ضاء ال�سمع:
� Oسليم
حتدد:

 Oلديه عيوب

املقايي�س امل�ستخدمة :

االختبارات املنهجية غري الر�سمية املطبقة :
� Oإمالء

 Oقراءة
حتدد:

 Oريا�ضيات

� Oأخرى
 -3نتائج تقييم ال�سمع :

نتائج االختبارات املطبقة :
-4درجة اال�ستجابة والتوا�صل �أثناء الفح�ص :

-5ر�أي �أخ�صائي ال�سمع :

ر�أي املعلم :

اال�سم

100

التوقيع

التاريخ

اال�سم

التوقيع

التاريخ
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سادسا :تقييم البصر
ً

سابعا :تقييم العالج الطبيعي
ً

-1فح�ص �أع�ضاء الب�صر:
� Oسليم
حتدد:

-1فح�ص �أع�ضاء اجل�سم:

 Oلديه عيوب

� Oسليم
حتدد:

-2املقايي�س امل�ستخدمة :

-2املقايي�س امل�ستخدمة :

-3نتائج تقييم الب�صر:

-3نتائج التقييم :

-4درجة اال�ستجابة والتوا�صل �أثناء الفح�ص :

-4درجة اال�ستجابة والتوا�صل �أثناء الفح�ص :

-5ر�أي �أخ�صائي الب�صريات :

اال�سم
102

 Oلديه عيوب

-5ر�أي �أخ�صائي العالج الطبيعي :

التوقيع

التاريخ

اال�سم

التوقيع

التاريخ
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ثام ًنا :تقييم .......................................

-1فح�ص
� Oسليم
حتدد:

تاسعا :نتائج القياس و التشخيص
ً
-ملخ�ص حالة الطالب :

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

 Oلديه عيوب

-2املقايي�س امل�ستخدمة :

-3نتائج تقييم

-2الفئة التي ينتمي لها الطالب :

-3التو�صيات العامة :

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

درجة اال�ستجابة والتوا�صل �أثناء الفح�ص :

ر�أي �أخ�صائي

-4فريق القيا�س و الت�شخي�ص :
امل�سمى الوظيفي
اال�سم

التوقيع

اال�سم

الوقيع

امل�سمى الوظيفي

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

 -5يعتمد:
اال�سم
104

التوقيع

التاريخ

ا�سم اجلهة
التاريخ..................:

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

ا�سم قائد املعهد/املدر�سة

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

التوقيع
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ا�سم النموذج  :خطاب قبول الطالب

نموذج رقم ()7

			

ب�ش�أن  :قبول الطالب �		.........................................:إىل :

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)06-01-
.........................................:

					
ا�سم النموذج  :ا�ستمارة قبول الطالب
جلنة القبول و الأهلية
ا�سم الطالب

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ......وبعد
بناء على نتائج قيا�س و ت�شخي�ص الطالب  ........................................................ ........................................................ات�ضح الآتي :

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-02-

تاريخ امليالد

/ /

اجلهة املحول منها

ا�ستنادا �إىل :
التقارير النف�سية
تقرير املعلم

التقارير الرتبوية
فرتة املالحظة

فقد قررت اللجنة :
قبول الطالب

التقارير الطبية
�أخرى  :حتدد

ا�ستبعاد الطالب

وذلك للأ�سباب الآتية :
1
2
3
4

عليه نحيل لكم �سجل القيا�س و الت�شخي�ص لتوجيهه للمكان الرتبوي وفق التو�صيات املذكورة يف ال�سجل .
هذا للعلم  ،،واهلل املوفق ،،
قائد املعهد/املدر�سة:
التوقيع:

وتو�صي اللجنة بالآتي :
1
2
3
4
�أع�ضاء اللجنة

اال�سم

التوقيع
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نموذج رقم ()9

نموذج رقم ()8

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

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-02-

البيانات ال�شخ�صية
املرحلة الدرا�سية ال�صف الدرا�سي

رقم ال�سجل املدين  /الإقامة

اجلن�سية

الف�صل

رقم الطالب  :خا�ص باملدر�سة
اال�سم رباعي ًا

تاريخ الهوية

�شهر

اال�سم الأول

ا�سم الأب

ا�سم اجلد

العائلة(اللقب)

GFATHER

FATHER

FNAME

FAMILY

رقم جواز ال�سفر
مكان امليالد /املدينة
بيانات االت�صال
املنطقة الإدارية
ال�شارع الرئي�سي
الربيد الإلكرتوين
الفاك�س

يوم

تاريخ امليالد
فئة الدم
املدينة
ال�شارع الفرعي
الرمز الربيدي
العنوان يف الإجازة
ا�سم ويل الأمر

الطالب

بيانات ويل �أمر

تاريخها
/ /
رقم هاتف املنزل

/

/

مكان الوالدة الدولة
ملكية ال�سكن

اجلن�سية

�صلة القرابة

م�صدرها

ا�سم قريب للطالب 1

الهاتف

ا�سم قريب للطالب2

الهاتف

العنوان

						
ا�سم الطالب :

التوقيع على �صحة البيانات

						
ا�سم ويل الأمر :

التوقيع على �صحة البيانات

مبا يلي :

�أتعهد �أنا ويل �أمر الطالب :

�إذا كان لدى الطالب مر�ض مينع انتظامه يف املعهد  /املدر�سة فيحق للمعهد  /املدر�سة عدم قبوله بناء على اللوائح
املعمول بها .
�إذا ات�ضح بعد فرتة املالحظة عدم ا�ستفادة الطالب من الربنامج التعليمي فللمعهد  /املدر�سة احلق يف حتويله للربنامج املنا�سب .
يف حال ظهور نوبات �صرع لدى الطالب �أو �أمرا�ض معدية �أو �إ�صابة يتم احل�ضور فورا ال�ستالمه وحتويله جلهة االخت�صا�ص.
االلتزام بنظافة الطالب و االهتمام مبظهره .
املوافقة على م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الال�صفية و الزيارات .

نوع الهوية

نهايتها
/ /
رقم هاتف العمل

رقم الهاتف اجلوال

(تعهد)

الطالب لديه القدرة على التحكم يف خمارجه و �إذا ات�ضح غري ذلك فللمعهد  /املدر�سة احلق يف ا�ستبعاده .

احلي
رقم املنزل
�صندوق الربيد

العنوان
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�سنة

ا�سم النموذج  :تعهد ويل �أمر

					

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)03-02-

�إ�شعار املعهد  /املدر�سة بامل�ستجدات ال�صحية الطارئة للطالب .
�إبالغ املعهد  /املدر�سة عند تغيري مكان ال�سكن �أو �أحد العناوين .
للمعهد  /املدر�سة احلق يف اتخاذ الإجراءات الطبية �أو الإ�سعافية للطالب داخل املدر�سة  /املعهد �أو خارجه عند احلاجة .
االلتزام بالتعليمات ال�صادرة من �إدارة املعهد  /املدر�سة .
�صحة جميع البيانات و املعلومات املذكورة عن الطالب .
ا�سم ويل الأمر

�صلة القرابة

رقم بطاقة الأحوال

جوال

هاتف

التوقيع
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نموذج رقم ()10

				
ا�سم النموذج :طلب حتويل �إىل املدار�س الليلية

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04 - 02 -

�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 :

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

*م�سائي

�إىل:
*ليلي

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 .

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

نوع الطلب  :حتويل من التعليم العام
نوع الدرا�سة املطلوبة:

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

ثالث ًا :درا�سة و�ضع الطالب:

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

*انت�ساب

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 .

ثاني ًا :التح�صيل الدرا�سي :

مرئيات اللجنة ب�ش�أن الطالب:

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

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

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

ي�سمح له بالتحويل

ال ي�سمح له

�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�شفع اال�ستمارة� )1 :آخر �شهادة ح�صل عليها الطالب � )2 .شهادة ح�سن �سرية و�سلوك  )3 .موافقة جهة
العمل (�إن وجدت) .
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نموذج رقم ()12

نموذج رقم ()11

ا�سم النموذج :منوذج ت�سجيل طالب		
		
العام الدرا�سي :
ا�سم الطالب:

		
/14

		

		
14هـ

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05 -02 -

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

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)06 - 02 -

الف�صل الدرا�سي:
التخ�ص�ص:

		
ا�سم املعهد  /املدر�سة ........................................................ :

الرقم

عدد

رقـ ــم الطالـ ــب

العام الدرا�سي :

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

ا�سم الطالب

عدد ال�ساعات امل�سجلة :
م

ا�سم املقرر

�أيام الدرا�سة الأ�سبوعية
الإثنني الثالثاء الأربعاء اخلمي�س
الأحد
من �إىل من �إىل من �إىل من �إىل من �إىل

معلم
املقرر

توقيع
املعلم

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 .
112

املر�شد الأكادميي				

			
وكيل �ش�ؤون الطالب

مدير املدر�سة
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الخطط والبرامج الدراسية لنظام المقررات في التعليم الثانوي

نموذج رقم ()13

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)07 - 02 -

						
ا�سم النموذج :ال�سجل الأكادميي

التخ�ص�ص

العلوم الطبيعية

الف�صل الدرا�سي الأول

العام الدرا�سي :

/14

14هـ

اجلن�سية

�سعودي

العلوم الإن�سانية

رقم اجلوال:

الف�صل الدرا�سي الرابع

الرقم الأكادميي
رقم املنزل

حمتوى ال�سجل الأكادميي
الف�صل الدرا�سي

ال�ساعات امل�سجلة

املر�شد الأكادميي:
								
وكيل �ش�ؤون الطالب
114

مدير املدر�سة

الف�صل الدرا�سي الرابع

جمموع ال�ساعات

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

�أكرث من ذلك

الف�صل الدرا�سي اخلام�س

املعدل

الف�صل الدرا�سي ال�ساد�س

ال�ساعات املكتبة

الف�صل الدرا�سي الأول

14هـ

14هـ

14هـ

14هـ

الف�صل الدرا�سي الثاين

العام الدرا�سي

14هـ

14هـ

14هـ

14هـ

اخلام�س ال�ساد�س

خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الإن�سانية
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

الف�صل الدرا�سي الثالث

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

ال�سابع

الثامن

الدرا�سي
الف�صل
الف�صل الدرا�سي الثاين
اخلام�س

ا�سم الطالب

غري �سعودي

الدرا�سي
الف�صل
الف�صل الدرا�سي الثالث
ال�ساد�س

املدر�سة

خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الطبيعية
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

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

ال�سجل الدرا�سي للطالب
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الف�صل الدرا�سي الأول

14هـ

م
1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

3

3

5

5

4

4

6

6

5

5

7

7

6

6

7

7

التقدير

الف�صل الدرا�سي الثالث

املعدل
14هـ

م
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

املعدل

املعدل
التقدير
الف�صل الدرا�سي الرابع 14هـ

ا�سم املقرر الدرجة التقدير م

التقدير

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

14هـ

ا�سم املقرر الدرجة التقدير م
1

املعدل

116

الف�صل الدرا�سي الثاين 14هـ

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

الف�صل الدرا�سي اخلام�س

الف�صل الدرا�سي ال�ساد�س 14هـ

املعدل

التقدير

1

املعدل

التقدير

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

املعدل

املعدل

التقدير

التقدير

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

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

املعدل
التقدير

م

ا�سم املقرر الدرجة التقدير م

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

التقدير

الف�صل الدرا�سي ال�سابع

الف�صل الدرا�سي الثامن 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

املعدل

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 14هـ

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

املعدل
التقدير

التقدير
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نموذج رقم ()15

نموذج رقم ()14

			
ا�سم النموذج :حذف و�إ�ضافة مقررات درا�سية
الف�صل الدرا�سي			:
ا�سم الطالب:
الرقم
م
1
2
2
3
4
5

ا�سم املقرر

نوعه

م
1
2
2
3
4
5

ا�سم املقرر

نوعه

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن )08 - 02 -

		
/14
		
العام الدرا�سي :
التخ�ص�ص:

14هـ

م

موعد االجتماع
التاريخ
اليوم

الهدف من االجتماع

مالحظات

1

حذف مقررات
عدد ال�ساعات ال�شعبة

معلم املقرر

توقيعه

مالحظات

�إ�ضافة مقررات
عدد ال�ساعات ال�شعبة

معلم املقرر

توقيعه

مالحظات

2
3
4
5
6
7
8
9
10

جمموع ال�ساعات قبل احلذف والإ�ضافة
جمموع ال�ساعات بعد احلذف والإ�ضافة  ..............................................توقيع الطالب  ..............................................توقيع املر�شد
الأكادميي  ..............................................توقيع وكيل �ش�ؤون الطالب ....................................................................

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

تعليمات مهمة :
	•ي�ستعمل هذا النموذج يف حالة حذف �أو �إ�ضافة مقررات .
	•تتم عملية احلذف والإ�ضافة باختيار الطالب ،وموافقة املر�شد الأكادميي بنا ًء على توقيع معلم املقرر.
	•ي�سلم النموذج �إىل وكيل �ش�ؤون الطالب بعد �إكمال �إجراءات املطلوبة؛ لي�ضمها �إىل مناذج الت�سجيل اخلا�صة بالطالب
ويجري التعديالت الالزمة مبوجبها .
	•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 .
118

		
ا�سم النموذج  :بيان مواعيد اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )01- 03 -

11
12
13
14
15
من�سق اللجنة
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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نموذج رقم ()17

نموذج رقم ()16

			
ا�سم النموذج  :حم�ضر اجتماع جلنة اخلطط التعليمية
التاريخ

اليوم
احل�ضور :
اال�سم

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )02- 03 -
املكان

التوقيع

اال�سم

التوقيع

			
ا�سم النموذج :اخلطة الأ�سرية

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )03- 03 -

			

اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ................. .................
الرو�ضة ................... ................. ................. .................
ا�سم الطفل ................. .................................. :املرحلة :
تاريخ االلتحاق ............ ..................................:رقم امللف ............ ..................................:
............ ..................................

تاريخ امليالد :

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

�أو ًال :الهدف العام من اخلطة الأ�سرية ( و�صفي ) :
بنود االجتماع :
1
2
3

ثاني ًا  :م�ستوى �أداء الطفل احلايل (مهاري ،حركي  ،اجتماعي  ،نف�سي ) :
اجتماعي
حركي
مهارات

نف�سي

4
5
التو�صيات والقرارات املعتمدة :
1
2
3
4

ثالث ًا :الأهداف و الأن�شطة واخلدمات:
الن�شاط ( اخلدمة )
الهدف
م

امل�س�ؤول

التاريخ املتوقع

التاريخ الفعلي

5
120
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رابع ًا :تو�صيات :

نموذج رقم ()18

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )04- 03 -

ا�سم النموذج :اخلطة التعليمية الفردية 				
اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ................. .................
املدر�سة ................... ................. ................. .................
خام�س ًا :فريق العمل :
م

ا�سم الطالب  ................... ................. ................. .................:تاريخ االلتحاق :
رقم امللف ................... ................. ................. .................:

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

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

التوقيع

1

�أو ًال � :إر�شادات عامة .
١ .١تقدم اخلطة التعليمية الفردية  IEPخمطط تف�صيلي للخدمات الرتبوية و االحتياجات الأكادميية و النمائية و
الوظيفية ،بالإ�ضافة �إىل الت�سهيالت و اخلدمات امل�ساندة .
١ .١ت�ضمن نتائج التقوميات و االختبارات املنهجية و الالمنهجية يف اخلطة التعليمية الفردية .IEP
١ .١ي�ضمن يف اخلطة التعليمية الفردية  IEPنقاط القوة واالحتياج لدى الطالب .
١ .١ي�ضمن يف اخلطة التعليمية الفردية � IEPآراء �أولياء الأمور والطالب حول الأن�شطة واالهتمامات التي تعزز تعليمه.
٢ .٢يجب مراجعة اخلطة ب�شكل دوري كل ف�صل درا�سي ملعرفة مدى تقدم الطالب من قبل فريق العمل و �أولياء الأمور.
٣ .٣يجب ت�سليم ن�سخة من اخلطة لويل �أمر الطالب �أو الطالب نف�سه .

7

ثانياً  :فريق العمل :
م

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

التوقيع

1
2
3
4
5

13
122
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ثالثاً  :املعلومات الأولية .
ا�سم الطالب:
تاريخ املي ـ ــالد :
ال�صف الدرا�سي :
ال�سنة الـدرا�سية :
الف�صل الدرا�سي :
الفئة :
ملخ�ص تاريخ احلالة :

رابعاً  :جدول الطالب.
اليوم
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
خام�ساً  :م�ستوى �أداء الطالب احلايل :
نقاط القوة

تاريخ االجتماع :
التاريخ الفعلي للبدء باخلطة :
تاريخ مراجعة اخلطة :
تاريخ �إعادة التقومي :
تاريخ تعديل اخلطة :

�ساد�ساً  :التواريخ املتوقعة للتنفيذ.
الف�صل الدرا�سي * :الأول
العام الدرا�سي :
الأ�سبوع الثالث
الأ�سبوع الثاين
الأ�سبوع الأول
ال�شهر
..../....
..../....
..../....
3
2
1
..../......../......../....-

* الثاين
الأ�سبوع الرابع
..../....
4
..../....-

5

..../....
..../....-

6

..../....
..../....-

7

..../....
..../....-

8

..../....
..../....-

9

..../....
..../....-

10

..../....
..../....-

11

..../....
..../....-

12

..../....
..../....-

احل�ص�ص املدر�سية
13

..../....
..../....-

14

..../....
..../....-

15

..../....
..../....-

16

..../....
..../....-

نقاط االحتياج
17

..../....
..../....-

18

..../....
..../....-

19

..../....
..../....-

20

..../....
..../....-

ملحوظة  :ت�سجل الأهداف التدري�سية و اخلدمات امل�ساندة باخت�صار.

124

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

125

�سابعاً  ( :اخلدمات الأكادميية )
( �أ ) ا�سم املادة (
الهدف بعيد املدى:

تا�س ًعا  :اخلدمات امل�ساندة :

):

الأهداف ق�صرية املدى والأهداف التدري�سية :
الأهداف ق�صرية املدى الأهداف التدري�سية

( �أ ) اخلدمات االجتماعية
الهدف

امل�س�ؤول

الأن�شطة

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

( ب ) اخلدمات النف�سية
تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

الهدف

امل�س�ؤول

الأن�شطة

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

( ج ) اخلدمات التقنية
الهدف
ملحوظة  :يتم تكرار اخلانات اخلا�صة باخلدمات الأكادميية يف حال وجود احتياج يف �أكرث من مادة ب�أبجدية على النحو
).
(ب) ا�سم املادة (
ثامناً  :اخلدمات املهارية:
الهدف بعيد املدى:
الأهداف ق�صرية املدى والأهداف التدري�سية :
الأهداف ق�صرية املدى الأهداف التدري�سية

126

الأن�شطة

( ج ) اخلدمات الطبية
الهدف

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

امل�س�ؤول

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

تا�س ًعا :الت�سهيالت :
يف جمال املناهج

امل�س�ؤول

الأن�شطة

يف جمال الواجبات

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

يف جمال االختبارات
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عا�ش ًرا  :اال�ست�شارة :
التاريخ

نموذج رقم ()19

الن�شاط

املخرجات

ا�سم النموذج  :تقومي اخلطط التعليمية 			
اليوم
احل�ضور :

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )05- 03 -
التاريخ

التوقيع

اال�سم

اال�سم

التوقيع

مالحظات :

اجلوانب و الأهداف التي مت مراجعتها وتقوميها :
1
2
3
4
5
التعديالت
1
2
3
4
5
6
128
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نموذج رقم ()21

نموذج رقم ()20

						
ا�سم النموذج :اخلطة االنتقالية
					
اململكة العربية ال�سعودية
						
وزارة التعليم
		

ا�سم الطالب :
تاريخ االلتحاق :
اخلطة االنتقالية
�أو ًال :الهدف العام من اخلطة االنتقالية ( و�صفي ) :

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن )06- 03 -

الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
املدر�سة ................... ................. ................. .................

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

ال�صف :
رقم امللف :

نف�سي

ثالث ًا :الأن�شطة واخلدمات التي ت�سهل عملية االنتقال :
الن�شاط ( اخلدمة )

التاريخ الفعلي

التاريخ املتوقع

130

/
/
/
/
/

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 /
ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات
املادة
احل�صة الف�صل
1
2
3
4
5

/
/
/
/
/

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 /
ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات
املادة
احل�صة الف�صل

رابع ًا  :تو�صيات :
خام�س ًا :فريق العمل :
م
1
2
3

)
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 /
ا�سم املعلم املنتظر ما مت تنفيذه يف ح�صة االنتظار التوقيع ملحوظات
املادة
احل�صة الف�صل
1
2
3
4
5

ثاني ًا :م�ستوى �أداء الطالب احلايل (مهارات � ،أكادميي  ،اجتماعي  ،نف�سي ) :
اجتماعي
�أكادميي
مهارات

امل�س�ؤول

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

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)01-01-

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

التوقيع

1
2
3
4
5

/
/
/
/
/

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية :

التوقيع :
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نموذج رقم ()23

نموذج رقم ()22

				
ا�سم النموذج :جدول املناوبة والإ�شراف اليومي

الأ�سبوع

العام الدرا�سي
اليوم

14هـ  /الف�صل(
التاريخ

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)02-01-

)

املناوبة*
التوقيع
اال�سم**

الإ�شراف *
اال�سم** الإ�شراف

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

الأحد
االثنني
الثالثاء

اخلمي�س
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
اال�سم

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

التوقيع

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

قائد املدر�سة:
اال�سم
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.
132

م
1
2
3
4

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

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

)

 14هـ

ا�سم املوظف املناوب *

�أ�سماء الطالب املت�أخرين:
اال�سم
م
1
2
3
4
5

الأربعاء

وكيل ال�ش�ؤون التعليمية :

					
ا�سم النموذج :تقرير املناوبة اليومي

�أ�سماء الطالب املخالفني:
اال�سم
م
1
2
3
4
5

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)03-01-

مالحظات *

التوقيع

الف�صل

الف�صل

الزمن

نوع املخالفة

االجراء املتخذ

الإجراء املتخذ

مالحظات

مالحظات

* يتم ت�سليم هذا التقرير �إىل وكيل ال�ش�ؤون التعليمية يف اليوم التايل للمناوبة.
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نموذج رقم ()25

نموذج رقم ()24

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-04-

ا�سم النموذج  :خطاب طلب توفري املقررات الدرا�سية		
املو�ضوع  /توفري الكتب املدر�سية للمعهد  /املدر�سة
�إىل  /مدير �إدارة امل�ستودعات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ن�أمل منكم توفري الكتب الدرا�سية وفق التنظيم الآتي :
ال�صف
املرحلة
نوع الربنامج

				
ا�سم النموذج  :ت�سليم املقررات الدرا�سية للطالب
املدر�سة (

حفظه اهلل
العدد

مالحظات

الثالث

2

3

4
اخلام�س

و اهلل املوفق ،،،
قائد/ة .......................................................................................................... ........................................................................................
134

توقيع
املعلم

املواد امل�ستلمة

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

الرابع

ال�ساد�س

العام الدرا�سي :

14هـ
التاريخ / /
		
اليوم :
			
الف�صل :
ال�صف 		:
توقيع ا�ستالم الكتب نهاية الف�صل
وثيقة ا�ستالم وحمافظة على الكتب
ا�سم الطالب
م
الطالب مت ا�ستالمها مل ت�ستلم
املحافظة على كتبي وت�سليمها بعد
نهاية الف�صل الدرا�سي
1

الأول
الثاين

)

الربنامج (

)

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن )02 - 02 -

5

6

املحافظة على كتبي وت�سليمها بعد
نهاية الف�صل الدرا�سي
املواد امل�ستلمة
املحافظة على كتبي وت�سليمها بعد
نهاية الف�صل الدرا�سي
املواد امل�ستلمة
املحافظة على كتبي وت�سليمها بعد
نهاية الف�صل الدرا�سي
املواد امل�ستلمة
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م
7

8

9

10

11

12

ا�سم الطالب

وثيقة ا�ستالم وحمافظة على الكتب
املحافظة على كتبي وت�سليمها بعد
نهاية الف�صل الدرا�سي

توقيع ا�ستالم الكتب نهاية الف�صل
الطالب مت ا�ستالمها مل ت�ستلم

ا�سم النموذج  :بيان ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�سليمهم املقررات الدرا�سية رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)0 3-04-
املدر�سة (

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

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

توقيع
املعلم

نموذج رقم ()26

-4

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

)
ا�سم الطالب

الربنامج (
ال�صف

)

العام الدرا�سي :

الكتب التي مل يتم ا�ستالمها

								
ا�سم امل�س�ؤول /
136

مالحظات

التوقيع :
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نموذج رقم ()28

نموذج رقم ()27

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

			

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-01-

�سجل م�شرتيات املعهد /املدر�سة من بند  ...................................خالل العام الدرا�سي ........................
�إجمايل مبلغ البند املخ�ص�ص
كتابــة
ال�سعر
رقمــا
للمعهد
الكمية الإفرادي الإجمايل التاريخ رقم الفاتورة جهة الفاتورة
م
1
2
3
4

ا�سم النموذج � :أمر مطالبة						

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-01-

�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 للمعهد .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�إ�شارة �إىل القرار رقـم  1/ 32671078يف 1432/4/17هـ املت�ضمن منح املعاهد ميزانية ت�شغيلية  ...عليه ف�إن املعهد/
املدر�سة قام ب�صرف املبالغ املو�ضحة يف الفواتري املرفقة البالغ جمموع قيمتها ( )......................رياال لقاء ت�أمني احتياجات
املعهد /املدر�سة ح�سب بند  ........................لذا نرجو التكرم ب�إكمال الإجراءات الالزمة للتعوي�ض عما مت �صرفه  .وبرفقه
�أ�صل الفواتري للمبلغ املطلوب .
�شاكرا جتاوبكم  .....وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

5

مدير املعهد /املدر�سة ورئي�س جلنة
ال�صندوق املدر�سي
اال�سم/

توقيع جلنة ال�صندوق املدر�سي على �صرف مبلغ البند

مدير املعهد /املدر�سة
ورئي�س جلنة ال�صندوق
املدر�سي
اال�سم/

�أع�ضاء اللجنة :
وكيل املعهد /املدر�سة /املعلم املر�شد الطالبي  /املعلم
اال�سم

اال�سم

التوقيع

التوقيع

رائد الن�شاط /
املعلم
التاريخ  143 / /هـ
اال�سم
التوقيع/

�أع�ضاء اللجنة :
رائد الن�شاط /
وكيل املعهد /املدر�سة /
املر�شد الطالبي /املعلم
التوقيع/
املعلم
املعلم
التاريخ 14 / /هـ
اال�سم
اال�سم
اال�سم
التوقيع

التوقيع

التوقيع

اخلتم الر�سمي

مت الت�أكد من اكتمال امل�ستندات الالزمة املذكورة واملرفقة وتدقيقها .
ا�سم املوظف املخت�ص

التوقيع

اخلتم الر�سمي

التاريخ

/

/

14هـ

اخلتم
* خا�ص باملدقق يف مكتب التعليم  /ال�ش�ؤون املالية بالإدارة .

138
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نموذج رقم ()30

نموذج رقم ( ) 29

ا�سم النموذج� :سجل الغياب اليومي					
�إح�صائية الوجبة خالل �شهر ...............
الف�صل

االيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)01-05-

ا�سم النموذج :خطاب ال�صرف املوجه للإدارة

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-05-

			

�سعادة مدير عام التعليم ب ............. ............................... ......................... ...... ............. ............. ............. .............وفقه اهلل
وبعد
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,
جتدون برفقه م�ستحقات الوجبة اخلفيفة امل�ؤمنة من م�ؤ�س�سة  ............. ......................... .............متعهد التغذية)
ل�شهر ............. ......................... ......................... ............. ............. ............./عام............. ............. ............. ..................................... ....
ن�أمل الإيعاز ب�صرف ا�ستحقاقهم عن هذا ال�شهر
وتف�ضلوا �سعادتكم بقبول خال�ص حتياتي,,,,,,
									

140

قائد املعهد  /املدر�سة
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نموذج رقم ()32

نموذج رقم ()31

						
ا�سم النموذج :الفاتورة
				
رقم

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)03-05-

م�ؤ�س�سة ( متعهد تغذية )
تاريخ 14 / /هـ

اجلهة امل�ستفيدة  /معهد  /مدر�سة
م

نوع الوجبة

عدد
الوجبات

�سعر الوجبة
هـ ريال

اال�ستحقاق ال�صايف مل�ؤ�س�سة ............................

متعهد توريد �إعا�شة معهد  /مدر�سة  ....................لفرتة من 14 / /هـ �إىل 14 / /هـ
عدد الوجبات امل�ستهلكة
التاريخ
اليوم
مالحظـ ـ ـ ـ ـ ــات
�صباحية

ال�سادة  /وزارة التعليم
الإجمايل
هـ ريال

					
ا�سم النموذج :امل�ستخل�ص ال�شهري
وزارة التعليم
				
الإدارة العامة ..................

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04-05-

مالحظات

الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
الإجمايل
نوع الوجبة
الإفطار
ال�صباحية
�إجمايل الوجبات خالل ال�شهر
اال�ستحقاق ال�صايف مبلغ وقدره

الإجمايل
مبلغ وقدره
املحا�سب		

توقيعات جلنة التغذية :

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

142

�سعر
عدد الوجبات
الوجبة

الإجمايل

				
املديراملايل

املدير العام

اال�سم /

اال�سم /

التوقيع /

التوقيع /

قائد املعهد  /املدر�سة
اخلتم /
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نموذج رقم ()33

ا�سم النموذج � :سجل الوارد العام

نموذج رقم ()34

			

�سجل الوارد للعام الدرا�سي 14هـ
م رقم الوارد التاريخ النوع اجلهة الوارد منها املعاملة املرفقات
/
/
/

14هـ  /الف�صل (

املو�ضوع

رقم امللف

بيان اطالع املوظفني على التعاميم للعام الدرا�سي
الإخوة من�سوبي املعهد/املدر�سة /
وتاريخ / /
�آمل االطالع على التعميم املرفق رقم
بخ�صو�ص /
م
1

التوقيع بالعلم  ,واهلل يحفظكم ,,,,,
التوقيع م
ا�سم املوظف
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

*�أبد�أ برقم جديد ,و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري
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رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-1-

ا�سم النموذج بيان اطالع املوظفني على التعاميم 			

رمز النموذج  (:م.م.ع.ن)02-1-
)

14هـ ال�صادر من /
ا�سم املوظف

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

التوقيع
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نموذج رقم ()36

نموذج رقم ()35

ا�سم النموذج � :سجل متابعة �إنهاء الرد على التعاميم
ا�سم املوظف الرباعي

اخر موعد
رقم
الأهمية
ال�صفة التوقيع
للرد
التعميم
14 / /هـ
14 / /هـ

�أ�سباب
نفذ مل ينفذ عدم مالحظات
التنفيذ

للعام الدرا�سي
							
�سجل ال�صادر العام
املو�ضوع
م رقم ال�صادر التاريخ النوع اجلهة ال�صادرة �إليها املعاملة املرفقات
/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

/

14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

رقم امللف

/
/
/
/
/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

/

14 / /هـ

14هـ

/

14 / /هـ

14 / /هـ
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رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-1-

						
ا�سم النموذج � :سجل ال�صادر العام

/

14 / /هـ

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)04-1-

*�أبد�أ برقم جديد ,و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري
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نموذج رقم () 38

نموذج رقم ()37

ا�سم النموذج� :سجل توديع املعامالت
�سجل توديع املعامالت للعام الدرا�سي
رقم تاريخ
النوع املرفقات
املعاملة املعاملة

			

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)05-1-

14هـ
املو�ضوع

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

ا�سم النموذج� :سجل العمل الر�سمي

			

						
�سجل دوام املوظفني
�سجل دوام املوظفني للعام الدرا�سي				:
								
يوم:
احلا�ضرون قبل بداية اال�صطفاف ال�صباحي
م
1
2

2

3

3

٤

٤

٥

٥

٦

٦

٧
٨

م

٩

1

١٠

2

١١

3

١٢

٤

١٣

٥

١٥

رمز النموذج :
الف�صل
/
املوافق/ :

14هـ

ا�سم املوظف
وقت
م ا�سم املوظف
وقت
وقت
وقت
الوظيفة
التوقيع
الوظيفة
التوقيع
التوقيع
الرباعي
احل�ضور
الرباعي
اخلروج
احل�ضور
اخلروج
1

١٤

رمز النموذج( :و.م.ع.ن)01-02- .

8املوظفون الغائبون

ا�سم املوظف الرباعي

الوظيفة

التوقيع

�سبب الغياب

املعلم املناوب بداية ونهاية العمل
ا�سم املعلم وتوقيعه

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

*ابد�أ برقم جديد ,و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
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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 ( ) 40

نموذج رقم () 39

النموذج  :تنبيه على ت�أخر  /ان�صراف
املعهد  /املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-02- .

النموذج :قرار ح�سم جمموع �ساعات ت�أخر وخروج مبكر

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)03-02- .

املعهد  /املدر�سة
امل�ستوى  /املرتبة

التخ�ص�ص

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 املعهد  /مدر�سة  ...............................................................وفقه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أقيدكم �أن �أ�سباب ذلك ما يلي
................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................
...................................... ............................................................... ............................................................... ............................................

اال�سم ...............................................................التوقيع  ...............................................................التاريخ14 / / :هـ
ر�أي قائد املعهد  /املدر�سة
عذره غري مقبول ويح�سم عليه
			
عذره مقبول
		
قائد املعهد  /املدر�سة  ............................................................... :التوقيع  .....................................................التاريخ 14 / /هـ

ال�سجل املدين
التخ�ص�ص

اال�سم

امل�ستوى  /املرتبة

رقم الوظيفة

العمل احلايل

�إن مدير معهد  /مدر�سة
بناء على �صالحياته  ،وبناء على املادة ( )21من نظام اخلدمة املدنية وبنا ًء على موافقة معايل الوزير على �إعطاء بع�ض
ال�صالحيات ملديري املدار�س بالقرار رقم  1/1139وتاريخ 1431/3/17هـ  ،ولبلوغ �ساعات 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 .
( )2على �إدارة �ش�ؤون املوظفني ( تنفيذ الأنظمة ) تنفيذ �إجراء احل�سم وا�ستبعادها من خدماته وا�صل القرار مللفه
بالإدارة مع 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

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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نموذج رقم ()41

النموذج  :م�ساءلة غياب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)04-02- .

				

املعهد  /املدر�سة

.

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

ا�سم الرئي�س املبا�شر :

ال�سجل املدين
اال�سم

التخ�ص�ص

�إنه يف يوم
املوافق

( )3قائد املعهد  /املدر�سة :
 .أ حتت�سب له �إجازة مر�ضية بعد الت�أكد من نظامية التقرير

املوافق
/

امل�ستوى  /املرتبة

/

الدرجة رقم الوظيفة العمل احلايل عدد �أيام الغياب

143 /هـ تغيبت عن العمل �إىل يوم

14 /هـ

التوقيع

التاريخ :

14 / /هـ

مالحظات هامة
 - 1ت�ستكمل اال�ستمارة من قائد املعهد/املدر�سة 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

( )1طلب الإفادة
وفقه اهلل
املكرم /
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،،،
من خالل متابعة �سجل العمل تبني غيابكم خالل الفرتة املو�ضحة بعاليه � ،آمل الإفادة عن �أ�سباب ذلك 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

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

و�س�أقوم بتقدمي ما يثبت ذلك خالل �أ�سبوع من تاريخه
التاريخ 14 / / :هـ
التوقيع :
ا�سم املعلم :
152
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نموذج رقم () 42

النموذج  :قرار ح�سم غياب
املعهد  /املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

			

التخ�ص�ص امل�ستوى  /املرتبة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)05-02- .

الدرجة رقم الوظيفة عدد �أيام الغياب

نموذج رقم ()43

ا�سم النموذج � :سجل ا�ستئذان املوظفني 		
املعهد  /املدر�سة
ال�سجل املدين
اال�سم

الأيام الواجب ح�سمها ليحدد التاريخ
�إن مدير معهد  /مدر�سة...................................
بناء على �صالحياته  ،وبناء على املادة ( )21من نظام اخلدمة املدنية  ،وبناء على موافقة معايل الوزير على �إعطاء بع�ض
ال�صالحيات ملديري املدار�س بالقرار رقم  1/1139وتاريخ 1421/3/17هـ ولغياب املعلم املو�ضح �أ�سمه �أعاله  ،حيث �إن
عذره غري مقبول  ،ومبقت�ضى النظام .
يقرر ما يلي :
( )1ح�سم مدة الغياب املو�ضحة بعاليه وعددها ( ) يوم ًا من راتبه .
( )2على �إدارة �ش�ؤون املوظفني تنفيذ الأنظمة �إجراء احل�سم وا�ستبعادها من خدماته و�أ�صل القرار مللفه بالإدارة مع
)
الأ�سا�س مللفه (
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 .

م

اليوم

التخ�ص�ص امل�ستوى  /املرتبة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)06-02- .

الدرجة رقم الوظيفة عدد �أيام الغياب

زمن العودة
التاريخ زمن اخلروج
التوقيع مربرات اخلروج
دقيقة �ساعة
دقيقه �ساعة
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

التوقيع

مالحظات *

* يف مدار�س البنات يتم كتابة ا�سم املحرم و�صلة القرابة ورقم الهوية
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نموذج رقم ()45

نموذج رقم ()44

ا�سم النموذج :ك�شف ب�أ�سماء الطالب املت�أخرين �صباحاً
اليوم  ..................... :التاريخ
م

		

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-06- .

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

ا�سم الطالب

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

ا�سم الطالب

ال�صف
وال�شعبة

مقدار الت�أخر
دقيقة �ساعة

ا�سباب الت�أخر

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

توقيع الطالب

ال�صف

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-06- .
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:
............................................................................................................................................................................................................

التوقيع

ا�سم الوكيل
�إىل م�سجل املعلومات :
 مت ح�سم الدرجة بتاريخ  14 / /هـ
ا�سم م�سجل املعلومات

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
التاريخ
التوقيع
ا�سم الوكيل

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

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

156

�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 .
التوقيع
ا�سم املر�شد الطالبي

التاريخ
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نموذج رقم ()47

نموذج رقم ()46

ا�سم النموذج  :ك�شف ح�ضور وغياب طالب املعهد  /املدر�سة
ال�صف
الغياب
احل�ضور
امل�سجلون
الف�صل
4

5

6
ا�سم امل�س�ؤول/

158

بعذر

3

بدون عذر

2

رقم الهاتف

املجيب
الزمن

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
					

التوقيع/

م

14 / /هـ
�سبب الغياب

توقيع املعلم

1

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)03-06- .

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

وقت اخلروج
�س
د

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)04-06- .
�سبب اال�ستئذان

الف�صل

التاريخ

/

/

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 :

التوقيع

مالحظة  :البد من ح�ضور ويل الأمر يف حال خروج الطالب �أثناء العمل الر�سمي  ،خالف ذلك مينع خروج الطالب من
املعهد  /املدر�سة ح�سب لوائح وزارة التعليم .
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نموذج رقم ()48

ا�سم النموذج  /طلب �صيانة

نموذج رقم ()49

					

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-03- .

)

طلب �صيانة للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل (
معلومات عن املعهد  /املدر�سة
الرقم بالوزارة /
املرحلة /
ا�سم املعهد  /املدر�سة /
رقم جوال قائد املعهد  /املدر�سة /
رقم هاتف املعهد  /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

ا�سم النموذج  :ا�ستمارة موافقة ويل �أمر الطالب لال�شرتاك يف النقل الدرا�سي رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-07- .
املكرم ويل �أمر الطالب  .................................................................... .................................................................... /املحرتم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تقوم املدر�سة بت�سجيل الطالب الراغبني يف اال�شرتاك يف النقل املدر�سي  ،وعليه ن�أمل موافاتنا مبوافقتكم �أو عدمها
ليت�سنى لنا �إجراء الالزم .
موافق
غري موافق
ا�سم ويل الأمر 		....................................................................

التوقيع

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

قائد املعهد  /املدر�سة املدر�سة
يف حال املوافقة يرجى ر�سم تو�ضيحي لعنوان املنزل
كروكي تو�ضيحي ملوقع املنزل

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 املعهد  /املدر�سة /
التوقيع /

160
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نموذج رقم ()50

1
2
3
الهاتف
املحمول

4
5
6
7
8
9
10

املرافق()1
بيانات الطالب امل�ستفيدين من النقل املدر�سي

162

حافالت النقل

الهاتف

ال�صف

عدد
الطالب
امل�ستفيدين
من النقل

الأحـد

مكتب
الرتبية
والتعليم

الرقم
الوزاري
للمدر�سة

االثنني

املرحلة

احلي

�سعة
رقم احلافلة
ا�سم ال�سائق
اللوحة من
املقاعد

الثالثـاء

ا�سم
املدر�سة

عنوانها

الأربعاء

بيان ب�أ�سماء الطالب امل�ستفيدين من النقل املدر�سي ل�شركة ........................ ........................للف�صل الدرا�سي
14هـ مبحافظة  /منطقة........................ ........................
من العام -14
بيانات عن و�سيلة النقل
بيانات املدر�سة

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

اخلمي�س

			
ا�سم النموذج :بيان الطالب امل�ستفيدين من النقل املدر�سي

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن) 02-07- .

ا�سم الطالب امل�ستفيد هاتف جوال ويل هواتف بديلة
م من خدمة النقل
املنزل الأمر ( �إ�ضافية )
املدر�سي رباعي ًا

املرافق
�أ�سماء و توقيع املناوبني �أثناء خروج احلافالت

املرافق()2

				
م�شرف النقل املدر�سي :
اال�سم ............................ ......................../
		
التوقيع ........................ ........................ /
التاريخ ........................ ........................ /

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

يعتمد مدير املدر�سة /املعهد:
اال�سم ........................ .......................... /
التوقيع ........................ ........................ /
التاريخ ........................ ........................ /

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

163

نموذج رقم ()52

نموذج رقم ()51

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن) 03-07- .

			
ا�سم النموذج :التقرير ال�شهري اخلا�ص بنقل الطالب

الإدارة للتعليم ......../
اململكة العربية ال�سعودية 						
								�إدارة خدمات الطالب
وزارة التعليم
التقرير اليومي و ال�شهري مل�ؤ�س�سة  ........... ........... ........... ...........و اخلا�ص بنقل طالب الرتبية اخلا�صة خالل �شهر (
للعام الدرا�سي  14 - 14هـ

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

ا�سم الطالب

		

ال�صف

)

املنزل

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-08- .
هاتف ويل الأمر
اجلوال
العمل

و�صف احلالة املر�ضية

جمموعة حافالت
املدر�سة  /املعهد

املدر�سة  /املعهد

ا�سم املرافق

رقم اجلوال

اجلن�سية

عدد مقاعد احلافلة

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ا�سم ال�سائق

عدد الطالب
املنقولني يف احلافلة

1

التو�صيات

م

ا�سم الطالب

ال�صف

املنزل

هاتف ويل الأمر
العمل

اجلوال

و�صف احلالة املر�ضية

اليوم

التاريخ

مطابقة احلافلة
للموا�صفات و ال�شروط
املطلوبة

164

خمالفات �أخرى على
ال�سائق �أو احلافلة مل تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8

�صباح ًا ظهر ًا �صباح ًا ظهر ًا �صباح ًا ظهر ًا

مقرتحات تطويرية

م

مالحظات ()5

احل�ضور و الغياب
املرافق
ال�سائق

ت�أخر احلافلة

2

م

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ا�سم الطالب

التو�صيات

ال�صف

املنزل

هاتف ويل الأمر
العمل

اجلوال

و�صف احلالة املر�ضية
3

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

التو�صيات
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نموذج رقم ()54

نموذج رقم ()53

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

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)02-08- .

املكرم الأ�ستاذ /
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد :
يو�ضح اجلدول �أدناه احلالة  /احلاالت ال�صحية للطالب  /الطالب  ،والتي تتطلب منكم التعامل معها ح�سب ما هو
مو�ضح.
ال�صف

م

ا�سم الطالب

و�صف احلالة

وفقه اهلل

الإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

التو�صيات

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

رمز النموذج  ( :و.ط.ع.ن)03-08- .

حتويل طالب لوكيل �ش�ؤون الطالب
بال�صف /
							
ا�سم الطالب/
احل�صة الدرا�سية/
								
املادة/
�سبب التحويل
ت�أخر عن احل�صة
م�شاغبة
			
عدم �أداء الواجب
�أخرى تذكر ...............................................................................................
�ضعف درا�سي
�إي�ضاح امل�شكلة

1

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

2

ا�سم املعلم/

3

التاريخ14 / / :هـ

التوقيع /

ما مت حيال الطالب( خا�ص بوكيل املدر�سة ):
..................................................................................................................................................................................................................

4

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

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

5
6

التوقيع /

التاريخ 14 / / :هـ

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

7

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

املر�شد الطالبي /

8
9
10
املر�شد الطالبي
166

قائد املدر�سة

التوقيع/

التاريخ14 / / :هـ

مالحظات
 - 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
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ()56

نموذج رقم ()55

				
ا�سم النموذج  :الربامج الإر�شادية املقدمة للطالب
خالل العام الدرا�سي ...................../.......................هـ
تاريخ التنفيذ
ا�سم الربنامج
م

املنا�سبة

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)04-08- .
عدد امل�ستفيدين

		

ا�سم النموذج :التقرير الف�صلي للإر�شاد الطالبي
�شهر  /هـ
رعاية الطالب املعيدينً

عدد
امل�ستفيدين

عدد الطالب الربامج املنفذة
-1
-3
ال�صعوبات التي حدثت

-2
-4

عدد
امل�ستفيدين

عدد الطالب الربامج املنفذة
-1
-3
ال�صعوبات التي حدثت

مدى
اال�ستجابة

املقرتحات

رعاية الطالب املتفوقني
عدد الطالب الربامج املنفذة
-1
-3
ال�صعوبات التي حدثت

مدى
اال�ستجابة

املقرتحات

رعاية الطالب املت�أخرين درا�سيا
-2
-4

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)05-08- .

-2
-4
املقرتحات

عدد
امل�ستفيدين

حاالت الت�أخر والغياب
168
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عدد
الطالب

مدى
عدد امل�ستفيدين
اال�ستجابة

الربامج املنفذة
-1
-3
ال�صعوبات التي حدثت

-2
-4

احلاالت ال�سلوكية
و�صف احلالة

التكرار

الإجراءات املتخذة

مالحظات عامة

فاعلية
الإجراء

املقرتحات

و�ضع احلالة
|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

|م�ستمر

| انتهى

الربامج والن�شرات التوعوية
ا�سم الربنامج

ا�سم املر�شد الطالبي

عدد
امل�ستفيدين

تاريخ تنفيذه

التاريخ

التوقيع

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

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

ا�سم الطالب

م�س�ؤول الن�شاط:
رائد الن�شاط:
170

		

)
العام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل (
م�س�ؤول الن�شاط
ا�سم املجال
�إىل /
من /
الأ�سبوع

%

املقرتحات

نموذج رقم ()57

ال�صف ال�سبت
ح غ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)01-09- .
املقر
14هـ

الأحد االثنني الثالثاء الأربعاء
ح غ ح غ ح غ ح غ

ملحوظات

التوقيع :
التوقيع :
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ()59

نموذج رقم ()58

ا�سم النموذج :موافقة ويل �أمر الطالب مل�شاركة ابنه يف ن�شاط مدر�سي
			
 14هـ  /الف�صل (

		
للعام الدرا�سي

		

املكرم ويل �أمر الطالب :

رمز النموذج ( :و.ط.ع.ن)02-09- .

)
حفظه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :
تعتزم املدر�سة بقيام بـ رحلة زيارة م�شاركة �أخرى تذكر
) �صباح ًا /م�ساء و�ستكون العودة مب�شيئة اهلل ال�ساعة
املوافق 14 / /هـ من ال�ساعة (
وذلك يوم /
( ) وقد مت تر�شيح �أبنكم �ضمن الطالب امل�شاركني يف هذا الن�شاط عليه ن�أمل موافاتنا مبوافقتكم �أو عدمها ليت�سنى
لنا �إجراء الالزم .
مدير املدر�سة
		
ر�أي ويل الأمر :
ا�سم ويل الأمر :
التوقيع :

موافق

غري موافق

مالحظة
يجب �إعادة هذا اخلطاب للمدر�سة بعد �إطالع وتوقيع ويل الأمر .

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-04-

		
ا�سم النموذج  :ك�شف مبوجودات امل�ستودع العام للمدر�سة  /املعهد
نوعه
احلالة
التاريخ
الكمية
م رقم ال�صنف �أو�صافه
م�ستهلك م�ستدمي
�سليم تالف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
					
امل�س�ؤول عن امل�ستودع
							
اال�سم /
							
التوقيع/

172

مالحظات

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
اال�سم /
التوقيع/
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نموج رقم ()61

نموذج رقم ()60

						
ا�سم النموذج � :سجل ا�ستالم عهدة

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)02-04-

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

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

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

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
174

ال�صنف

تاريخ �إعادة توقيع م�ستلم
تا ر يخ
التوقيع
العدد
العهد امل�سرتجعة
العهدة
اال�ستالم

مالحظات

رقم
ال�صنف

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)03-04-

التاريخ

ا�سم ال�صنف وموا�صفاته

نوعه

�أ�سباب
الوحدة الكمية
الفقد /التلف

مالحظات

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

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

قائد املدر�سة /املعهد
.................................................
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نموذج رقم ()63

نموذج رقم ()62

					
ا�سم النموذج � :سجل ا�ستعارة كتب للطالب
		
للعام الدرا�سي
م عنوان الكتاب

			
 14هـ  /الف�صل (
ا�سم
امل�ؤلف

تاريخ
اال�ستعارة

1

ا�سم
الطالب

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن)01-05-

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

)
ال�صف

التوقيع

تاريخ
االعادة

توقيع �أمني
املركز

م

2
3

3

4

4

5

5
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11
12

11

13

12

14

13

15

14

�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:

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

176

التوقيع

تاريخ
الإعادة

توقيع �أمني
املركز

1
2

6

عنوان الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

تاريخ
اال�ستعارة

ا�سم
املوظف

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن )02 - 05 -

�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:

..........................................:
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نموذج رقم ()65

نموذج رقم ()64

					
ا�سم النموذج � :سجل زيارات الف�صول
 14هـ  /الف�صل (			

		
للعام الدرا�سي

من

الأ�سبوع
اليوم

احل�صة
املادة

الأحد

ال�صف

1

2

املادة
ال�صف

ال�صف
ا�سم املعلم
املادة

الأربعاء

اخلمي�س

3

�إىل

/
4

/

/
5

6

م

اليوم
والتاريخ

ا�سم الطالب

وقت
ال�صف
الزيارة

الغر�ض من
الزيارة

املواد
والأجهزة
امل�ستخدمة

توقيع
الطالب

1
3
4
6
7
8
9
10
11

ال�صف

12

ا�سم املعلم
املادة

13

ال�صف

14

ا�سم املعلم

15

�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:

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

178

/

		
للعام الدرا�سي
 14هـ

			
 14هـ  /الف�صل (

)

5

ا�سم املعلم
املادة
الثالثاء

)

ا�سم النموذج � :سجل الرتدد اليومي					

2

ا�سم املعلم
االثنني

رمز النموذج ( :و.م.ع.ن )03 - 05 -

رمز النموذج  ( :و.م.ع.ن)04- 05 -

�أمني مركز م�صادر التعلم
التوقيع ...........................................................................:

..........................................:
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نموذج رقم ()66

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 01-06-

ا�سم النموذج :جرد خمترب						
او ًال :جرد املخترب
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

الوحدة

حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع
180

الكمية

مالحظات

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

ثاني ًا :بيان بعهدة خزانة املواد الكيميائية رقم اخلزانة (

)

الوحدة

الكمية

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

رقم ال�صنف

ا�سم ال�صنف

حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع

مالحظات

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية
اال�سم /
التوقيع
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نموذج رقم ()68

نموذج رقم ()67

						
ا�سم النموذج :ح�صر النواق�ص
�أ�سماء املواد و الأدوات الناق�صة يف خمترب املعهد للعام الدرا�سي:
الف�صل الدرا�سي:
الكمية املطلوبة
ا�سم ال�صنف
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
حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع
182

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 02-06-

للعام الدرا�سي

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

مالحظات

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

ا�سم النموذج :اخلطة الف�صلية للتجارب العملية 			

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 03-06-

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

الف�صل

املادة

ا�سـم
التجربـة

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

حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع

�أدوات التجربـة

معلم املادة

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

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ()70

نموذج رقم ()69

ا�سم النموذج� :سجل تنفيذ التجارب العملية

املادة

الف�صل

10

/

ا�سـم التجربـة

9

/

ا�سم املعلم

8

/

نفذ

7

/

�أ�سبوع التجربة

6

/

تاريخ الإجراء

5

/

حم�ضر املخترب
اال�سم /
التوقيع
184

املخترب

4

/

الف�صل

3

/

مكان �أخر

2

/

مكان �إجراء
التجربة

مل ينفذ
لعدم توفر املواد

1

/

			

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

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

م

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 04-06-

ا�سم النموذج :جرد املعامل						
املقيد بالعهدة
الوحدة
م رقم ال�صنف ا�سم ال�صنف
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
حم�ضر املخترب

رمز النموذج( :و.م.ع.ن ) 05-06-
غري �صالح الزيــادة
�صالح

وكيل ال�ش�ؤون املدر�سية

اال�سم /

اال�سم /

التوقيع

التوقيع
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ()72

نموذج رقم ()71

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

الأ�سبوع ا لثالث
ع�شر
� /إىل /

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

			
معلم املادة
				
اال�سم
التوقيع 			
186

			
وكيل ال�ش�ؤون التعليمية
					
اال�سم:
					
لتوقيع:

مدير املدر�سة
اال�سم:
التوقيع:

يف
املوعد
تعديل
يف
املوعد
تعديل
يف
املوعد
تعديل

التاريخ

تعديل

الوحدة

� /إىل /

يف
املوعد

الن�شاط

الأ�سبوع ال�سابع

الأ�سبوع
الثامن
� /إىل /

الأ�سبوع احلادي الأ�سبوع الثاين
ع�شر
ع�شر
� /إىل � / /إىل /

تعديل

الف�صل

� /إىل /

� /إىل /

يف
املوعد

								
مدير املعهد :

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

اليوم

الأ�سبوع التا�سع

الأ�سبوع العا�شر

تعديل

/

التاريخ

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

� /إىل /

/

الوحدة

الأ�سبوع الأول

الأ�سبوع الثاين

الأ�سبوع الثالث

الأ�سبوع الرابع

الأ�سبوع
اخلام�س
� /إىل /

الأ�سبوع
ال�ساد�س
� /إىل /

يف
املوعد

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

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

الن�شاط

ال�صف:

الزيارة الأوىل
اليوم

الزيارة الثانية
الف�صل

م

ا�سم
املعلم

التخ�ص�ص

املادة:

				
ا�سم النموذج :خطة الزيارات ال�صفية ملدير املعهد
التنفيذ

املرحلة الدرا�سية:

		

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)0 1-02-

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-02-

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

التوقيع :
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ثالث ًا :عملية التعليم والتعلم

نموذج رقم ()73

املجال

يف مدر�سة ()........................................................................

م

متميز

العن�صر
ز1

�أو ًال� :إر�شادات عامة:
تعب�أ اال�ستمارة للمعلم املتميز بواقع زيارة واحدة 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 .

2

ت�ستخدم البيانات واملعلومات الواردة يف اال�ستمارة ( كمعطيات دقيقة لتحديد االحتياجات التدريبية وحتقيق التنمية
املهنية للمعلمني ،ولبناء وتفعيل �شبكات وجمتمعات التعلم املهني داخل املدر�سة ،ولتحديد املعلمني ذوي القدرات املتميزة
يف املدر�سة لتقدمي الدعم لزمالئهم).

ا�سرتاتيجيات التدري�س

تعب�أ اال�ستمارة للمعلم مب�ستوى متو�سط بواقع زيارتني يف العام الدرا�سي كحد ادنى .

التخطيط
للتدري�س

تعب�أ اال�ستمارة من قبل قائد املدر�سة /وكيل ال�ش�ؤون التعليمية �أثناء الزيارة ال�صفية للمعلم لدعم وتطوير الأداء التعليمي.

1

تعد اال�ستمارة م�صدر من م�صادر تقومي الأداء الوظيفي املعتمد من وزارة اخلدمة املدنية للمعلمني.
ثاني ًا :معلومات عامة
الإ�سم:
املادة:

امل�ؤهل:
التخ�ص�ص:

3
�سنوات اخلدمة:

دعم املتعلمني

4

188

�إدارة ال�صف

ي�ستفيد امل�شرف الرتبوي للمادة من هذه اال�ستمارة عند زيارته للمدر�سة.

ز2

ز3

ز1

ز2

ز3

�ضعيف
ز1

ز2

ز3

جوانب
التميز

احتياجات
التنمية املهنية

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

ملحوظات

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-02-

م�ستوى الأداء
متو�سط

يخطط املعلم للدر�س مبنهجية
علمية وا�ضحة
ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات التعلم مبا
يتنا�سب وطبيعة الدر�س
يربط بني �أهداف املادة واملواد
الأخرى
يلتزم ا�ستخدام اللغة العربية يف
التحدث مع الطالب
ي�ضبط ال�صف ويديره بكفاءة
تدعم حتقيق الأهداف التعليمية
يدير وقت التعلم بكفاءة عالية
يلتزم باملهنية و�أخالقيات املهنة
وقيمها
ينظم ال�صــف مبا يتنا�ســب م ــع
اال�سرتاتيجيــات امل�ستخدمة و
التغلب علــى ال�صعوبات التــي
قد تواجه ــه مثــل (الإمكانات
املتاحة ،كثافة الف�صول.) ...،
يع��زز م��ا ل��دى الط�لاب
م��ن خ�برات �س��ابقة
ي�ش��جع الط�لاب عل��ى التعب�ير
ع��ن حاجاته��م و�آرائه��م
يدع��م توظي��ف م��ا تعلم��ه
الط�لاب يف الدر���س يف حياته��م
يق��دم الدع��م ال�لازم للمتعلم�ين
ال�ضع��اف واملت�أخري��ن درا�س��يا.
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املجال
التقومي ال�صفي

احتياجات
التنمية املهنية

ز1

ز2

ز3

ز1

ز2

ز3

ز1

ز2

ز3

ملحوظات

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

متميز

�ضعيف

جوانب
التميز

1
2
3
4
5
6
7
8

متميز� :أداء يحقق جميع متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية.
 :اداء مل يحقق متطلبات العمل بامل�ستوى املطلوب.
(ز )3تعنى الزيارة الثالثة.
(ز )2تعنى الزيارة الثانية.
(ز )1تعنى الزيارة االوىل.
التخطيط للتدري�س :التفكري والعمل املنظم واملن�سق وامل�سبق املكتوب ملا يعتزم املعلم القيام به مع الطالب ،من �أجل
حتقيق �أهداف علمية معينة� ،سواء �أكان ذلك على م�ستوى املقرر الدرا�سي� ،أو الوحدة الدرا�سية� ،أو الدر�س اليومي.
ا�سرتاتيجيات التدري�س :جمموعة من اخلطوات الإجرائية املنظمة يوظفها املعلم داخل الغرف ال�صفية ب�شكل
منتظم ومت�سل�سل ومبا يراعي املوقف التعليمي وطبيعة املتعلمني؛ لتحقيق خمرجات تعليمية حمددة م�سبق ًا.
�إدارة ال�صف :جمموعة من الأن�شطة التي ي�ستخدمها املعلم لتنمية الأمناط ال�سلوكية املنا�سبة لدى الطالب  ،وتنمية
العالقات الإن�سانية اجليدة  ،وخلق جو اجتماعي فعال و منتج داخل الف�صل واملحافظة على ا�ستمراريته.
دعم املتعلمني :جمموعة من الأن�شطة التعليمية التعلمية التي ي�ستخدمها املعلم �إىل تدارك النق�ص احلا�صل لدى
املتعلمني خالل عملية التعلم.
التقومي ال�صفي :جمموعة من العمليات املنظمة تت�ضمن املالحظة والو�صف وجمع الأدلة والر�صد والت�صحيح وتف�سري
البيانات حول تعلم الطالب  ،وتوظيفها لأغرا�ض تعليمية خمتلفة.
متو�سط :اداء يحقق معظم متطلبات العمل � .ضعيف
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م

9
10

مفعل

الأدوات

جوانب
التميز*

مفعل
غري
�إىل حد مفعل الأ�سباب**
ما**

ملحوظات

م

العن�صر

م�ستوى الأداء
متو�سط

رابع ًا :الأدوات امل�ساندة لعملية التعليم والتعلم

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
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
خمتلفة مثل( االنرتنت  ,املراجع)...،
ي�شارك بفعالية يف الأن�شطة املدر�سية

خام�س ًا  :الدعم املقدم من قائد املدر�سة /وكيل ال�ش�ؤون التعليمية للمعلم:
الدعم املقدم للمعلم
تاريخ الزيارة الثالثة:
تاريخ الزيارة الثانية:
تاريخ الزيارة الأوىل:

املعلم:

مقدم الدعم:

املعلم:

مقدم الدعم:

املعلم:

مقدم الدعم:

التوقيع:

وظيفته:

التوقيع:

وظيفته:

التوقيع:

وظيفته:

* 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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نموذج رقم ()75

نموذج رقم ()74

ا�سم النموذج  :ك�شف ب�أ�سماء الطالب امل�ستحقني للإعانة واملكاف�أة
رقم ال�سجل
نوع الإعانة
ال�صف
م ا�سم الطالب
املدين

رمز النموذج( :و.ط.ع.ن)01-10-
رقم احل�ساب
توقيع
التاريخ
البنكي
الطالب

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 / /

ا�سم امل�س�ؤول/
التوقيع/
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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
1
2
3
م
1
2
3
م
1
2
3
م
1
2
3

			

					
الدور
الثاين
الأول
جلنة التحكم وال�ضبط
ال�صفة
اال�سم
رئي�س

اال�سم

اال�سم

اال�سم

جلنة الإ�شراف واملالحظة
ال�صفة
رئي�س

جلنة الت�صحيح واملراجعة
ال�صفة
رئي�س

جلنة الر�صد و�إخراج النتائج
ال�صفة
رئي�س

رمز النموذج( :و.ت.ع.ن)0 1-0 3-
الف�صل الدرا�سي
الأول الثاين
املهمة

املهمة

املهمة

املهمة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مدير املدر�سة

وكيل �ش�ؤون الطالب/
التوقيع/
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نموذج رقم ()77

نموذج رقم ()76

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

 tرمز النموذج (و .ت .ع ن)02-03-
الفرتة

ا�سم النموذج :حم�ضر خمالفة الأنظمة والتعليمات			
العام الدرا�سي
ـ ـ ـ ـ ـ/ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

				
الف�صل الدرا�سي
الأول

ال�صف

املادة

الدور

مت فتح مظرف الأ�سئلة عند ال�ساعة (

()................

					

الفرتة

						
( ).............ـ ـ ــ /ـ ـ ـ ــ /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ
بيانات الطالب
ا�سم الطالب

) ووجود:

املادة

الثاين

اليوم التاريخ
الف�صل

رمز النموذج (و .ت .ع ن)03-03-

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

()................

رقم اجللو�س

ال�صف /الف�صل

التوقيع

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

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

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

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

�أع�ضاء اللحنة:
م

�أع�ضاء اللجنة

ال�صفة
رئي�س
ع�ضو
ع�ضو

ومت حترير حم�ضر بذلك.
التوقيع

		
فردي

املرة الأوىل
		
تكرار املخالفة:
و�صف املخالفة 			

املرة الثانية
		

جماعي

املرة الثالثة

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

امل�صادقة
اال�سم.........................................:

ال�صفة

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

ال�صفة

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

ال�صفة

اال�سم
اال�سم

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

التوقيع

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

التوقيع

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

التوقيع

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

ع�ضو
قائد املدر�سة
التوقيع:
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نموذج رقم ()79

نموذج رقم ()78

			
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
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التاريخ

العام الدرا�سي

رمز النموذج (و .ت .ع ن)04-03-
الف�صل الدرا�سي

الدور

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

مالحظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

مالحظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

مالحظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

مالحظات

ا�سم الطالب

رقم اجللو�س

الفرتة

املادة

مالحظات

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

رمز النموذج (و .ت .ع ن)05-03-

			

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
الثالثاء
االثنني
الأحد
مادة 1مادة 2مادة 1مادة 2مادة 1مادة2
اال�سم
م
التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

الأربعاء

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع

اخلمي�س

مادة1
التوقيع

مادة2
التوقيع

ا�سم املالحظ
التوقيع
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

197

نموذج رقم ()81

نموذج رقم ()80

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

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

جلنة التحكم
وال�ضبط
ا�ستالم �أوراق
الإجابة

جلنة
الت�صحيح
واملراجعة

لل�صف.................................

جلنة التحكم
وال�ضبط

جلنة الر�صد
و�إخراج النتائج حفظ ك�شوف
الر�ص و�أوراق
الإجابة

						
ا�سم النموذج :تعديل الدرجة
املكرم /مدير 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
مالحظات

عدد الغياب

املجموع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

التوقيع

عدد احل�ضور

م

املادة

التاريخ
ا�سم الطالب

التوقيع

ا�سم امل�ستلم

رقم اللجنة
املادة
اليوم والتاريخ

عدد �أوراق الإجابة

رمز النموذج (و .ت .ع ن)06-03-

		
ر�أي مدير املدر�سة/
اال�سم
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رمز النموذج (و .ت .ع ن)07-03-

التوقيع
الدرجة

ال�صف قبل بعد التعديل �سبب التعديل
التعديل

املوافقة			
التاريخ

م�سجل معلومات
تاريخ
التوقيع
التعديل

عدم املوافقة
التوقيع
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الثاين  :عنا�صر التقومي

نموذج رقم ()82

املدر�سة

امل�ستوى الدرجة الراتب

تاريخها

مدتها املكان عالقتها باملادة

�آخر م�ؤهل علمي
ح�صل عليه

تاريخه

التخ�ص�ص

الدورات
التدريبية

ال�سنة الدرا�سية

عدد
احل�ص�ص

�آخر تقريري �أداء ح�صل عليهما
تاريخ
الإعداد

التقدير

أ�
�أب
�أب
�أب
�أب
�أب
�أب

املهارة يف اتخاذ القرارات
العناية بو�ضع خطط العمل وتنفيذها
الإملام بنظم العمل و�إجراءاته
التفهم لتكامل الرتبية والتعليم
القدرة على تطوير �أ�ساليب العمل
املهارة يف املتابعة والتوجيه
العناية ببيئة املدر�سة وتوظيف التجهيزات

�جأب االلتزام با�ستخدام اللغة الف�صحى

�أ  -الأداء الوظيفي

اال�سم رباعيا

تاريخ
امليالد

املادة �أو املواد التي
يدر�سها �أو ي�شرف عليها

فئة ( ج )
			
فئة ( ب )
املدينة �أو القرية
املرحلة التعليمية
بداية
نوع العقد
خدمته يف
اجلن�سية
وتاريخه
التعليم

العمل
احلايل

العنا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

�أب
ج
�أب
ج
�أب
ج
�أب
ج
ب
ج
ج
ج
ج

الدرجة املعطاة
فئة ج
فئة ب
فئة �أ

ا�سم النموذج :منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية
فئة ( �أ )
الأول  :معلومات عامة :
املنطقة التعليمية
اجلهاز

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-03-.

احلدالأعلى
لدرجات التقومي

5
5
7
5
5
7
6

6
7
6
5
8
5

6 6 6

احلر�ص على تنظم الن�شاط املدر�سي وتنفيذه 5 4 5
5 5 5

االهتمام بالنمو املعريف

جمموع
درجات
الأداء
الوظيفي

املجموع
الكلي

جمموع
جمموع
درجات
درجات
ال�صفات العالقات الدرجة
ال�شخ�صية
النهائية

ممتاز 90

جيد جد ًا

جيد  70مر�ضي  60غري مر�ضي

100 -

89 -80

�أقل من 60

79 -

69 -

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

املحافظة على �أوقات الدوام
الإملام بالأ�س�س الرتبوية يف �إعداد الدرو�س
7 7 5
وتطبيقها
التمكن من املادة العلمية والقدرة على
7 6
حتقيق �أهدافها
االهتمام بالتقومي امل�ستمر ومراعاة الفروق
7
الفردية
توزيع املنهج ومالءمة مانفذ منه للزمن
4
ا�ستخدام ال�سبورة والكتب املدر�سية
4
والو�سائل التعليمية الأخرى

ج املهارة يف عر�ض الدرو�س و�إدارة الف�صل

5

ج م�ستوى حت�صيل الطالب العلمي
التطبيقات والواجبات املدر�سية والعناية
ج
بت�صحيحها

10

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 ) .

5

املجموع
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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 :

4 4
4 4 4

ر�أي معد التقرير :

نموذج رقم ( ) 83

			
ا�سم النموذج :تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية ( مر�شد  ,مر�شدة طالبية )
رمز النموذج( :م.م.ع.ن)02-03-.

4 4 4

الأول  :معلومات �أ�سا�سية
الإدارة التعليمية
اجلهاز

4 4 4
4 4 4
توقيعه :

وظيفته :

ج  -العالقات مع

�أب
ج
�أب
4 4 4
الزمالء
ج
4
4
�أج الطالب و�أولياء الأمور
املجموع
فئة �أ  :تخ�ص قائد املعهد/املدر�سةين وقائد املعهد/
املدر�سةات يف املدار�س واملعاهد واملراكز التعليمية
والتدريبية ووكالءها .
الر�ؤ�ساء

4 4 4

فئة ب  :تخ�ص املوجهني واملوجهات .

/

14هـ

ملحوظات معتمد التقرير :

تاريخه

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

التخ�ص�ص

تاريخها

مدتها

عالقتها
بالعمل

املكان

الثاين  :عنا�صر التقومي

ا�سم معتمد
التقرير :

وظيفته  :توقيعه  :التاريخ

/

/

14هـ

غري
مر�ضي

احلد الدرجة ممتاز
الأعلى
العنا�صر
للدرجات املعطاة 69 - 60 79 - 70 89 - 80 100 - 90
�أقل من 60
4
االلتزام بخطط العمل وتنفيذها
الرابع  :ملحوظات عامة :
5
الإملام بنظم العمل و�إجراءاته
مواطن قوة ومواطن �ضعف ترى �أهمية �إ�ضافتها
4
التفهم لتكامل الرتبية والتعليم
جيد جد ًا

�صدق التقومي ودقته يعتمدان على ا�ستيعاب الإر�شادات والعناية مب�صادر تقومي الأداء الوظيفي املكتوبة خلف هذا النموذج
ور�صد ملحوظاته وتوجيهاته للمدر�س ( للمدر�سة ) �أو ًال ب�أول .
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�آخر م�ؤهل
علمي

الأداء الوظيفي

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

اال�سم رباعي ًا

التاريخ
/

تاريخ
امليالد

املدينة �أو القرية

املرحلة التعليمية

املدر�سة

القدرة على تطوير �أ�ساليب العمل

5

اال�ستفادة من بيئة املدر�سة
وتوظيف التجهيزات

4

االلتزام باللغة الف�صحى
االهتمام بالنمو املعريف

4
4

جيد

مر�ضي

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

الأداء الوظيفي

اال�سم رباعيا
�آخر م�ؤهل
علمي
الفئة

ال�صفات ال�شخ�صية
العالقات مع

الثالث  :جمموع الدرجات والتقدير
�آخر تقريري �أداء ح�صل عليهما ( يف الإر�شاد الطالبي )
التقدير
تاريخ
الإعداد

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

الأول  :معلومات عامة
الإدارة
اجلهاز

�أ
�أ
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب

جمموع درجات جمموع درجات جمموع درجات املجموع الكل
الأداء الوظيفي ال�صفات ال�شخ�صية العالقات الدرجة النهائية

�أ ب
�أ ب
�أ ب
�أ ب
ب
ب

204

ال�شعبة

م�سمى الوظيفة
التخ�ص�ص

املرتبة
�آخر برنامج
تدريبي

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)03-03-.

املنطقة
الرقم

املدينة
تاريخ �شغلها

بداية اخلدمة

نتيجة �آخر تقرير �أداء ح�صل عليه
التقدير

العن�صر
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

تاريخ الإعداد
احلد الأعلى للدرجات
ب
أ�
6
6
7
7
6
7
6
6
7
6
5
5
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
7
7
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الدرجة
املعطاة

احلد الدرجة ممتاز
الأعلى
العنا�صر
للدرجات املعطاة 69 - 60 79 - 70 89 - 80 100 - 90
�أقل من 60
مواطن ال�ضعف  ( :اجلوانب ال�سلبية التي يت�صف بها وت�ؤثر
7
املحافظة على �أوقات الدوام
على عمله دون �أن يكون هناك تكرار للعنا�صر ال�سابقة )
العناية بدار�سة نتائج التح�صيل
7
العلمي للطالب
8
املهارة يف درا�سة احلالة ومتابعتها
االهتمام مبتابعة الواجبات
5
املدر�سية لأ�صحاب احلاالت
القدرة على تنفيذ برامج الإر�شاد
التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته �( :أن وجدت)
6
التعليمي واملهني
القدرة على تنفيذ برامج الإر�شاد الوقائي 5
68
املجموع
4
القدرة على احلوار و�إدارة النقا�ش
ر�أي معد التقرير :
ال�سلوك العام ( القدوة احل�سنة) 6
4
تقدير امل�سئولية
3
تقبل التوجيهات وتنفيذها
وظيفته :
ا�سم معد التقرير :
3
ح�سن الت�صرف
التاريخ :
توقيعه :
20
املجموع
ر�أي معد التقرير :
2
الر�ؤ�ساء
2
الزمالء
4
الطالب
وظيفته :
ا�سم معتمد التقرير :
4
�أولياء الأمور
التاريخ :
توقيعه :
12
املجموع
جيد جد ًا

جيد

مر�ضي
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الفئة
�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

�أ ب الر�ؤ�ساء
أ� ب الزمالء
�أ ب املراجعني
الثالث  :جمموع الدرجات والتقدير
املجموع الكــلي (الدرجة
درج ـ ـ ـ ـ ــات الع ـ ــالقـ ــات
النهائية)

ممتاز ()100-90

جيد جدا ( )89-80جيد ()79-70

درجات ال�صفات
الــ�ش ـخـ�ص ـيــة
مر�ضي
)69

الدرجة
املعطاة

العن�صر

احلد الأعلى للدرجات
ب
أ�
املجموع
72
72
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
19
19
املجموع
3
3
3
3
3
3
9
9
املجموع

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

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته �(:إن وجدت)
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ر�أي معد التقرير
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

درجات الأداء الوظ ـ ـيـ ـف ــي

الوظيفة:
التاريخ :

اال�سم:
التوقيع:
ملحوظات معتمد التقرير

( -60غري
من)60

مر�ضي

(اقل

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

الوظيفة:
التاريخ :
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)

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

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

مواطن ال�ضعف ( :جوانب �سلبية يت�صف بها وت�ؤثر على عمله دون �أن يكون هناك تكرار للعنا�صر ال�سابقة)
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ا�سم النموذج :بيان �إطالع املوظفني على تقومي الأداء الوظيفي

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)04-03-.

ا�سم النموذج :قيا�س اجتاهات املتعلمني نحو املدر�سة			

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-04-.

14ه ـ

العام الدرا�سي/14 :
اال�سم
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* مالحظة :ميكن تعبئة هذا النموذج مب�ساعدة ويل �أمر الطالب لبع�ض فئات الرتبية اخلا�صة.

قائد املدر�سة/

يرجى و�ضع عالمة ( ) �أمام كل عبارة من العبارات الآتية يف اخلانة التي تتفق مع ر�أيك:

الوظيفة

التاريخ

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

التوقيع

مالحظات

عزيزي الطالب *:
�إن جميع ما تقدمه املدر�سة من خدمات وما توفره من �إمكانات يهدف يف النهاية �إىل خدمتك وحتقيق بيئة مدر�سية
ت�ساعدك على حتقيق �أعلى م�ستويات الأداء.
ونظرا لأنك امل�ستهدف الأول والأخري من تلك اخلدمات واملمار�سات التي تقدمها املدر�سة ف�إن ر�أيك حولها ي�ساعدنا على
حت�سينها وتطويرها ،ولهذا قامت املدر�سة ب�إعداد هذه اال�ستبانة التي ن�سعى من ورائها �إىل التعرف على اجتاهاتك عن
مدر�ستك .
لذا نرجو منك الإجابة عن بنود هذه اال�ستبانة بكل و�ضوح و�صراحة و�شفافية ،مع احلر�ص على عدم ترك �أي عبارة بدون
�إجابة.
ت�أكد من �أن �إجاباتك �سوف تكون يف غاية ال�سرية ولن ت�ستخدم �إال لغر�ض التعرف على م�ستوى اخلدمات التي تقدمها
لتطويرها وحت�سينها ،ولن ت�ستخدم بالتايل لأي غر�ض �آخر .
�أجب بو�ضع عالمة ( ) �أمام كل بند ويف اخلانة التي تتفق مع ر�ؤيتك من اخلانات الثالث ،وهي :
� أوافق متاما� 	 	      أوافق �إىل حد ما		      ال �أوافق
اال�سم ( اختياري):
ال�صف الدرا�سي........................................................................................  
....................................................................................

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

على الرئي�س املبا�شر تزويد املوظف بن�سخة من تقومي الأداء الوظيفي املعد عنه بعد �إعتماده0
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املجال
القيادة
التدري�س
رعاية الطالب
ال�سلوك
البيئة املدر�سية

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

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
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.

13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

التقومي العام للمدر�سة
االقرتاحات لتطوير املدر�سة:
.1
.2
210

ممتاز

جيد

ا�سم النموذج :خطة التدقيق الداخلي الن�صف �سنوية			
بداية التدقيق
الف�صل الدرا�سي
العام الدرا�سي
 الأول
 / /هـ
 / /هـ
 الثاين
التاريخ
الأ�شخا�ص
ا�سم
املدقق املعنيني بالتدقيق

رمز النموذج( :م.م.ع.ن)01-05- .
نهاية التدقيق
 / /هـ
العمليات

الزمن
اليوم
الأ�سبوع
ال�شهر

االن�ضباط

م

العبارات

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

نموذج رقم ()87

�ضعيف

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 ()89

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 02-05- .
ا�سم النموذج� :إ�شعار موعد التدقيق الداخلي				
تدقيق داخلي رقم ( ) تاريخ التدقيق ح�سب اخلطة التاريخ الفعلي للتدقيق
التاريخ
اليوم

					
ا�سم النموذج :منوذج التدقيق الداخلي
ا�سم املدقق
العملية
التاريخ
اليوم

من
�إىل
ا�سم العملية
تاريخ الزيارة
مكان التدقيق

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

الوقت

ال�س�ؤال

ا�سم املراجع

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)03-05- .
ا�سم املدقق عليه

الإجابة

احلالة :مطابق

غري مطابق

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

احلالة :مطابق

غري مطابق

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

الوثائق والأدوات املطلوبة للتدقيق
احلالة :مطابق

غري مطابق

احلالة :مطابق

غري مطابق

نتيجة التدقيق النهائية
رئي�س فريق التدقيق الداخلي
التوقيع:

مطابق
ا�سم املدقق

الإجراءات املتخذة

غري مطابق
التوقيع

ا�سم املدقق عليه

التوقيع

الأ�صل املدقق عليه .
�صورة املدقق .
�صورة مللف التدقيق الداخلي .
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نموذج رقم ()91

نموذج رقم ()90

ا�سم النموذج :عدم مطابقة						
اليوم

التاريخ

العملية

رمز النموذج  ( :م.م.ع.ن) 04-05- .
ا�سم املدقق عليه

ا�سم املدقق

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)05-05- .
					
ا�سم النموذج :تقرير التدقيق الداخلي
بداية �أعمال التدقيق نهاية �أعمال التدقيق
تاريخ التقرير
اليوم
�إىل
رئي�س جلنة التميز واجلودة

حاالت عدم املطابقة

تاريخ التنفيذ

الإجراء الت�صحيحي املطلوب

ا�سم امل�س�ؤول عن التنفيذ

.............. / ..... / .....هـ

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

.............. / ..... / .....هـ

.............. / ..... / .....هـ

الإجراء الت�صحيح التنفيذ �أ�سباب عدم التنفيذ

التوقيع

املتابعة من قبل املدقق

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

التوقيع

نوع التدقيق:

214

نتيجة التدقيق:

التنفيذ:

( )1مطابق ( )2غري مطابق

( )1نعم ( )2ال
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الإيجابيات خالل فرتة التدقيق

نموذج رقم ()92

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

					
ا�سم النموذج  :طلب �إجراء ت�صحيحي
					
رقم الإ�صدار :

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 01 - 06-

تاريخ الإ�صدار :

طريقة الك�شف عن امل�شكلة
رمز الإجراء :

ا�سم الإجراء :
�شرح امل�شكلة

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

�سبب امل�شكلة

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

ال�سلبيات خالل فرتة التدقيق

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

اقرتاح احلل

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

التاريخ:

توقيع املوظف :

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

اال�سم

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

ر�أي م�سئول اجلهة املعنية يف املعهد

/

 14هـ

/

امل�سمى الوظيفي

التو�صيات

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

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

التوقيع

توقيع املوظف
�إجراء جلنة التميز واجلودة

التاريخ
ا�سم املوظف
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توقيعه

التاريخ 14 / / :هـ

توقيعه

التاريخ:

 14 / /هـ
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نموذج رقم ()94

نموذج رقم ()93

				
ا�سم النموذج � :سجل طلبات �إجراءات ت�صحيحية
						
رقم الإ�صدار :
اجلهة املعينة يف املعهد:
رمز طريقة الك�شف عن �إجراء
رقم
ا�سم الإجراء
اجلودة
امل�شكلة
الإجراء
الطلب

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)02-06- .

تاريخ الإ�صدار :
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التاريخ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

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

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

التاريخ

املراجعة
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

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

						
ا�سم النموذج  :ت�سليم ن�سخ موثقة
						
رقم الإ�صدار :
الإ�صدار عدد
رمز
اجلهة
ا�سم الوثيقة
م
الوثيقة رقم تاريخ الن�سخ

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن)01-07- .

تاريخ الإ�صدار :
اال�سم

بيانات امل�ستلم
التوقيع

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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/
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/
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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 /
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نموذج رقم ()95

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

رمز النموذج ( :م.م.ع.ن) 02-07- .

تاريخ الإ�صدار :
					
رقم الإ�صدار :
 14 / /هـ
او ًال :اجلهة املعنية  ................................................................................. :التاريخ
ثاني ًا :نوع و ا�سم الوثيقة ................................................................................. ................................................................................. :
ثالث ًا :رمز الوثيقة  ..............................:رقم الإ�صدار  ..............................: :تاريخ الإ�صدار  14 / / :هـ
			�إلغاء
		تعديل
رابع ًا :ملخ�ص املطلوب و�سببه � :إ�صدار
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

		
مقدم الطلب

التوقيع :

				
اال�سم :

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

			
اال�سم :

التوقيع :

التاريخ /

/

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

 14هـ
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 :
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اال�سم :

			
التوقيع :

الوظيفة :
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م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام تطوير
الريا�ض  -طريق مكة (خري�ص)  -مقابل امل�ست�شفى الع�سكري
�ص.ب 28228 :الرمز الربيدي11437 :
فاك�س0112762220 :
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