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 العام(بطاقة متابعة )تطبيق الدليل التنظيمي واإلجرائي لمدارس التعليم 
 

 البيانات األولية
              شرقيالجنوب المكتب التربية والتعليم /               ابتدائية  المرحلة /                205ب    المدرسة /  

 ......................  / الخدمةسنوات                                االسم /      المساعـد اإلداري /  المسؤولة المختصة بالمدرسة                

رقم 
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 وبعد : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

تطوير التعليم العام منطلقا للتطوير المؤسسي من خالل تمكينها من تشخيص واقعها ووضع الخطط لتطوير أدائها وتتطلب  إستراتيجيةتمثل المدرسة في 
التنظيمي الدليل ويمثل  هاواإلجراءات داخلير وتنفيذ عمليات التحسين استقرارا وتنظيما للهيكل التنظيمي للمدرسة والعمليات عمليات تطبيق خطط التطو

العناصر  ة بينأحد األدوات المهمة التي قام بتطويرها مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام )تطوير ( ليوضح العالقات التنظيميواإلجرائي 
 .المدرسة من أداء وظائفها ويحقق األهداف التربوية والتعليمية المرجوة منها   ,بما يمكنالبشرية في المدرسة ويحدد ارتباطاتها 

والتأكد من تمشي ورغبة من وحدة تطوير المدارس في التثبت من تطبيق الدليل في مدارس العينة ,ولكون المشرفة التربوية هي المعنية بمتابعة هذا التطبيق 
ل التنظيمي و اإلجرائي لمدارس بمتابعة تطبيق المهام التنظيمية والعمليات واإلجراءات الواردة في كال من الدليالتكرم كل الفئات بموجبه ,عليه نأمل منكم 

 الشكر والتقدير . ستلقى منا ملحوظاتكم ومقترحاتكم  كما أن با في تطوير الدليل  ايجإسهم  ست  متابعتكمن إحيث  التعليم العام

 التعليمات

 .التنظيمية والعمليات واإلجراءات الواردة في الدليلين ممتابعة تنفيذ المها -1

 التأكد من تفعيل كل مهمة أو إجراء باإلطالع على الشاهد المناسب له . -2

 إضافة المرئيات والملحوظات عند كل بند إن وجد . -3

 إضافة الملحوظات العامة إن وجدت. -4

 توقيع المسؤولة المختصة بالعلم في كل صفحة   -5

  تدوين االسم والتوقيع وتاريخ المتابعة . -6

 

 

 

 التنظميية الواردة يف ادلليل التنظمييمتابعة تنفيذ املهام 

 املرئيات وامللحوظات   مل ينفذ نفذ املهام التنظميية 

    اس تالم وحفظ املواد والتجهزيات    .1

    .ومتابعهتا املدرسة يف العاملني ملفات وتنظمي ا عداد .2

    .توزيعها عىل وال رشافلها   اخملصصة الأماكن يف وحفظها للمدرسة الواردة ادلراس ية املقرراتاس تالم   .3

    .والتعلاميت  للأنظمة وفقا   املدرسة مس تودع أأعامل تنظمي .4

    .احلاسوب املعمتد للربانمج وفقا   ابملدرسة املتعلقة والبياانت  املعلومات وتسجيل السجالت تنظمي .5
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 املرئيات وامللحوظات   مل ينفذ نفذ املهام التنظميية 

    .املدرسة يف والعاملني املعنية اجلهات مجليع وال دارية املكتبية اخلدمات تقدمي .6

    .املدرسة يف للعاملني العهد مجيع وتسجيل تسلمي .7

    .املدرسة يف خلل أأو عطل أأي وقوع حاةل يف الصيانة أأعامل   متابعة .8

    .بأأول أأول   تظهر اليت والعيوب  الأعطال وحتديد وجتهزياهتا املدرسة مرافق متابعة .9

    .احلاسويب املعمتد للربانمج وفقا   املدرسة يف للعاملني اليويم ابدلوام املتعلقة املعلومات لك تسجيل .10

عداد ومرافقها وممراهتا املدرسة وأأفنية الفصول يف النظافة أأعامل متابعة .11     .بشأأهنا ادلورية الالزمة التقارير وا 

    .والتسجيل  القبول وتعلاميت ضوابط وفق وتسجيلهم املس تجدين الطالب واثئق من التأأكد .12

    .املعمتد احلاسويب ابلربانمج ابلطالب املتعلقة البياانت مجيع تسجيل .13

ىل من املنقولني الطالب اس تقبال .14 هناء امللفات وجتهزي املدرسة وا      .بشأأهنا اخملاطبات وال جراءات  مجيع وا 

    .وتطويرها علهيا املتعارف الفنية الأسس وفق الطالب وجسالت واثئق تنظمي .15

    .املدرسة عن الغياب حاةل يف الطالب أأمور بأأولياء التصال .16

    .املدرسة يف الطالب انتظام عىل ال رشاف يف املشاركة .17

    . احلصص وبني الصالة تأأدية وعند الفسحة أأثناء يف ومتابعهتم الطالب عىل ملشاركة الارشاف ا .18

    .شؤون الطالب لوكيل وتقدميها وتنظميها الأمور وأأولياء الطالب من واملقرتحات الشاكوى تلقي .19

دخال املشاركة .20     .املعمتد احلاسويب الربانمج وفق الطالب نتاجئ اب 

    .اخملتصة للجهات لتقدميها ابلطالب اخلاصة واملستندات والواثئق الامنذج ا عداد .21

    . اختصاصه يف هبا التلكيف يمت أأخرى همام أأية .22

    تنظمي الأرش يف وحفظ السجالت وامللفات وفق التعلاميت املنظمة ذلكل   .23

 

 

 العمليات وال جراءات يف ادلليل ال جرايئ تنفيذ  متابعة

 املرئيات وامللحوظات مل ينفذ نفذ الاجراء الاجراء ورمزه

 امس الاجراء  
القبول والتسجيل                   رمز 

    القيام ابس تالم ملف الطالب ورقيا .

    ( 02-01-التأأكد من تعبئة البياانت املتعلقة ابلطالب وفقا للمنوذج )و.ط.ع. 

 1صفحة 
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 املرئيات وامللحوظات مل ينفذ نفذ الاجراء الاجراء ورمزه

 (    01-ال جراء )و.ط..ع.
    والكرتونيا بعد موافقة ا دارة الرتبية والتعلمي .اختاذ ال جراءات السابقة يف معلية نقل الطالب ويمت ا عداد امللف ورقيا  

الكتب املدرس ية                رمز 

 ال جراء  

 (02-)و.ط.ع.

    ا عداد وجتهزي مس تودع للكتب يف ماكن مناسب ابملدرسة مزود مبا حيتاجه حلفظها.

    وضع الكتب ادلراس ية يف ماكن مناسب وفرزها حسب الصفوف.

    الطالب اذلين مل يمت تسلميهم الكتب ادلراس ية وفقا  للصف واملادة ادلراس ية.حرص  

 الصيانة والنظافة             رمز الاجراء  
 (07-)و.م.ع.

    حفظ صورة من شهادة ا متام معليات الصيانة يف امللف اخلاص هبا .

    ا حضار عروض أأسعار مؤسسات معمتدة ورفعها ا ىل وكيل الشؤون املدرس ية 

    رشاء متطلبات النظافة .

    ا حضار عروض أأسعار من رشاكت معمتدة ورفعها ا ىل وكيل الشؤون املدرس ية .

    التأأكد من الزتام الرشكة ابلرشوط و الرفع بذكل لوكيل الشؤون املدرس ية 

العـهد واملســــتودع               رمز 

 الاجراء  

 (04-)و.م.ع.

    (، ووضع هذا المنوذج يف ماكن ابرز ابملس تودع .01-04-القيام جبرد خاص ملس تودع املدرسة وفق منوذج )و.م.ع.ن.

    وحتديد الأصناف املس تدمية والأصناف املس هتلكة .  

    اس تالم احتياجات املعنيني يف املدرسة من الأصناف وفقا  للتعممي  

    ا عداد خملص ابحتياجات املعنيني يف املدرسة من الأصناف ورفعها ا ىل وكيل املدرسة  للشؤون املدرس ية . 

    حفظ الأصناف يف املس تودع وتنظميها حسب النوع وال جراءات املعمول هبا .  

    تسجيل الأصناف املس تدمية كعهدة عىل املوظف  

 رمز الاجراء   عـهد واملســــتودع  ال

 (04-)و.م.ع.

    تسجيل الأصناف املس هتلكة يف السجالت اخلاصة ابلأصناف .

    ا عداد حمرض يف هناية العام ابلعهد اليت مل يمت اس تالهما من املعلمني ورفعه لوكيل الشؤون املدرس ية . 

    الرجيع :  

    تصنيف رجيع املدرسة )  جديد ، صاحل لالس تعامل ، ميكن ا صالحه ، غري صاحل (

    تسجيل بياانت لك صنف  

    ورفعه لوكيل الشؤون املدرس ية .ا عداد توصية للك صنف وحترير حمرض  

 مركز مصادر التعمل

 رمز الاجراء
 (05-)و.م.ع.

 تسلمي الاحتياجات ا ىل أأمني مركز مصادر التعمل .  

   

 اخملتربات واملعامل
 (06-)و.م.ع.  رمز ال جراء

 تسلمي املس تلزمات حملرض اخملترب .
   

رمز الاجراء    ومي الأداء الوظيفيتق

 ( 02-)م.م.ع.
    تزويد مدير املدرسة بامنذج تقومي الأداء الوظيفي للعاملني يف املدرسة واملعمتدة من وزارة اخلدمة املدنية .

 4صفحة  3صفحة 
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 املرئيات وامللحوظات مل ينفذ نفذ الاجراء الاجراء ورمزه

متابعة ادلوام الرمسي ملنسويب املدرسة 

 (01-مز الاجراء )و.م.ع.

    املوظفون

    (. أأو النظام ال لكرتوين املس تخدم .01-01-وفقا للمنوذج)و.م.ع.نتثبيت وقت حضور املوظف وتوقيعه لدلوام صباحا  

    الزتام املوظف بتوقيع الانرصاف يف هناية ادلوام وتسجيل الوقت الفعيل .  

    تأأخر املوظفني :

    يسجل املوظف املتأأخر امسه يف اخلانة اخلاصة ابملتأأخرين مع رضورة تدوين وقت احلضور الفعيل .

متابعة ادلوام الرمسي ملنسويب املدرسة 

 (01-مز الاجراء )و.م.ع.

    غياب املوظفني :

    ينبغي ا تباع ما ييل من املوظف :

    الالزتام من املوظف ابدلوام الرمسي .

    ا شعار مدير املدرسة قبل الغياب بوقت اكف .

    تقدمي طلب ال جازة الاضطرارية ملدير املدرسة قبل الغياب بوقت اكف .  

    تقدمي العذر عن الغياب خالل أأس بوع من اترخي الغياب .

    املوظف الغائب  

    يف مدة أأقصاها أأس بوع ، ويمت تسلميها لوكيل الشؤون املدرس ية .    –ا ذا توفرت    –الرد عىل املساءةل وا رفاق الأعذار والواثئق والتقارير الالزمة  

    املوظف املس تأأذن استئذان املوظفني :

تباع الآيت      يتوجب عىل املوظف الاستئذان من مدير املدرسة عند  اخلروج من املدرسة قبل هناية ادلوام اب 

    ا شعار للمس ئول املبارش بطلب الاستئذان . 

احلاسويب املس تخدم وفق منوذج عند اخلروج من املدرسة بعد موافقة املدير يمت كتابة الامس ووقت اخلروج وسببه يف جسل الاستئذان أأو يف النظام  
 (.06-01-)و.م.ع.ن

   

رمز الاجراء  تودعالعـهد واملســ

 (04-)و.م.ع.

    (. 02-04-اس تالم الأصناف املس تدمية واملس هتلكة والتوقيع علهيا وفق المنوذج )و.م.ع.ن.

عادة الأصناف املس تدمية  للمس تودع قبل هناية العام ادلرايس وتسلميها للمساعد ال داري .      ا 

    فقدان أأو تلف الأصناف :  

بالغ وكيل الشؤون املدرس ية عند فقدان صنف أأو تلفه .     يقوم املوظف اب 

تقومي الأداء الوظيفي رمز الاجراء 

 (02-)م.م.ع.
 عىل منوذج تقومي الأداء الوظيفي  .التوقيع من املوظف  
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