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ال�صفحةرمز النموذجا�صم النموذج

90 )و.ط.ع.ن-01-01( تقرير فني عن حالة الطالب

91 )و.ط.ع.ن-01-02( موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�ص و الت�صخي�ص 

92  )و.ط.ع.ن-01-03( حتويل الطالب للقيا�ص و الت�صخي�ص

93)و.ط.ع.ن-01-04( طلب القيا�ص و الت�صخي�ص من ويل الأمر     

94  )و.ط.ع.ن-01-05( �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص

106 )و.ط.ع.ن-01-06( خطاب قبول الطالب

107 )و.ط.ع.ن-02-01( ا�صتمارة قبول الطالب 

108 )و.ط.ع.ن-02-02( ا�صتمارة البيانات ال�صخ�صية  للطالب 

109  )و.ط.ع.ن-02-03( تعهد ويل اأمر  

110)و.ط.ع.ن- 02 - 04(طلب حتويل اإىل املدار�ص الليلية

112)و.ط.ع.ن- 02- 05( منوذج ت�صجيل طالب

113)و.ط.ع.ن- 02 - 06(ك�صف باأ�صماء الطالب يف املجموعة

114)و.ط.ع.ن- 02 - 07(ال�صجل الأكادميي

118)و.ط.ع.ن - 02 - 08(حذف واإ�صافة مقررات درا�صية

119 )و.ط.ع.ن - 03 -01( بيان مواعيد اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية

120 )و.ط.ع.ن - 03 -02( حم�صر اجتماع جلنة اخلطط التعليمية

121 )و.ط.ع.ن - 03 -03(اخلطة الأ�صرية 

123 )و.ط.ع.ن - 03 -04(اخلطة التعليمية الفردية

129 )و.ط.ع.ن - 03 -05( تقومي  اخلطط التعليمية

130 )و.ط.ع.ن - 03 -06(اخلطة النتقالية

131  )و.ت.ع.ن-01-01(�صجل توزيع ح�ص�ص النتظار  

132)و.ت.ع.ن-01-02(جدول املناوبة والإ�صراف اليومي

133)و.ت.ع.ن-01-03(تقرير املناوبة اليومي

134 )و.ط.ع.ن-04-01( خطاب طلب توفري املقررات الدرا�صية

135 ) و.ط.ع.ن - 02 -  02( ت�صليم املقررات الدرا�صية للطالب

ال�صفحةرمز النموذجا�صم النموذج

137 )و.ط.ع.ن-04-3 0( بيان ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�صليمهم املقررات الدرا�صية

138 )و.م.ع.ن-01-01( �صجل م�صرتيات املعهد/ املدر�صة 

139 )و.م.ع.ن-01-02( اأمر مطالبة

140)و.ط.ع.ن-05-01(�صجل الغياب اليومي

141)و.ط.ع.ن-05-02(خطاب ال�صرف املوجه لالإدارة 

142 )و.ط.ع.ن-05-03(الفاتورة

143)و.ط.ع.ن-05-04(امل�صتخل�ص ال�صهري

144 )م.م.ع.ن-1-01( �صجل الوارد العام

145) م.م.ع.ن-1-02(ا�صم النموذج بيان اطالع املوظفني على التعاميم

146 )م.م.ع.ن-1-03( �صجل متابعة اإنهاء الرد على  التعاميم 

147 )م.م.ع.ن-1-04( �صجل ال�صادر العام

148 )م.م.ع.ن-1-05( �صجل توديع  املعامالت

149)و.م.ع.ن. -02-01(�صجل العمل الر�صمي 

150 )و.م.ع.ن. -02-02(النموذج : تنبيه على تاأخر / ان�صراف  

151 ) و.م.ع.ن. -02-03(النموذج: قرار ح�صم جمموع �صاعات تاأخر وخروج مبكر 

152 )و.م.ع.ن. -02-04(النموذج : م�صاءلة غياب  

154  )و.م.ع.ن. -02-05(النموذج : قرار ح�صم غياب 

155  )و.م.ع.ن. -02-06( �صجل ا�صتئذان املوظفني

156 )و.ط.ع.ن. -06-01(ك�صف باأ�صماء الطالب املتاأخرين �صباحًا 

157)و.ط.ع.ن. -06-02( حتويل طالب متكرر الغياب والتاأخر لوكيل �صوؤون الطالب

158 )و.ط.ع.ن. -06-03( ك�صف ح�صور وغياب طالب املعهد / املدر�صة

159) و.ط.ع.ن. -06-04(�صجل ا�صتئذان الطالب اأثناء العمل الر�صمي

160 )و.م.ع.ن. -03-01(ا�صم النموذج / طلب �صيانة

161 )و.ط.ع.ن. -07-01( ا�صتمارة موافقة ويل اأمر الطالب لال�صرتاك يف النقل الدرا�صي

162)و.ط.ع.ن. -07-02 (بيان الطالب امل�صتفيدين من النقل املدر�صي
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ال�صفحةرمز النموذجا�صم النموذج

164)و.ط.ع.ن. -07-03 (التقرير ال�صهري اخلا�ص بنقل الطالب

165 )و.ط.ع.ن. -08-01( ك�صف باحلالت املر�صية للطالب

166)و.ط.ع.ن. -08-02(ا�صتمارة اإبالغ عن حالة طالب

167 ) و.ط.ع.ن. -08-03( حتويل طالب لوكيل �صوؤون الطالب

168)و.ط.ع.ن. -08-04( الربامج الإر�صادية املقدمة للطالب

169)و.ط.ع.ن. -08-05(التقرير الف�صلي لالإر�صاد الطالبي

171 )و.ط.ع.ن. -09-01( �صجل ح�صور الطالب ملجالت الن�صاط

172 )و.ط.ع.ن. -09-02(موافقة ويل اأمر الطالب مل�صاركة ابنه يف ن�صاط مدر�صي

173 )و.م.ع.ن-04-01( ك�صف مبوجودات امل�صتودع العام للمدر�صة / املعهد

174 )و.م.ع.ن-04-02( �صجل ا�صتالم عهدة

175 )و.م.ع.ن-04-03( حم�صر فقد اأو اإتالف مواد

176 )و.م.ع.ن-05-01( �صجل ا�صتعارة كتب للطالب

177 )و.م.ع.ن  - 05  -  02( �صجل ا�صتعارة كتب للموظفني

178 )و.م.ع.ن  -  05  -   03( �صجل  زيارات الف�صول

179 ) و.م.ع.ن- 05 -04( �صجل الرتدد اليومي

180)و.م.ع.ن -06-01 (جرد خمترب

182)و.م.ع.ن -06-02 (ح�صر النواق�ص

183)و.م.ع.ن -06-03 (اخلطة الف�صلية للتجارب العملية

184)و.م.ع.ن -06-04 (�صجل تنفيذ  التجارب العملية

185)و.م.ع.ن -06-05 (جرد املعامل 

186)و.ت.ع.ن-02-1 0(اخلطة الف�صلية لتوزيع املادة الدرا�صية

187)م.م.ع.ن-02-01(خطة الزيارات ال�صفية ملدير املعهد

188)م.م.ع.ن-02-02(ا�صتمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية 

192)و.ط.ع.ن-10-01( ك�صف باأ�صماء الطالب امل�صتحقني لالإعانة واملكافاأة 

193)و.ت.ع.ن-3 0-1 0(مهام جلان الختبارات الفرعية

ال�صفحةرمز النموذجا�صم النموذج

194)و. ت. ع ن-03-02(حم�صر فتح مظرف اأ�صئلة 

195)و. ت. ع ن-03-03(حم�صر خمالفة الأنظمة والتعليمات 

196)و. ت. ع ن-03-04(ك�صف الغياب اليومي للطالب يف الختبارات

197)و. ت. ع ن-03-05(ك�صف ت�صليم اأوراق الإجابة    

198)و. ت. ع ن-03-06(بيان ت�صليم وا�صتالم اأوراق اإجابات اختبار

199 )و. ت. ع ن-03-07(تعديل الدرجة

200)م.م.ع.ن.-03-01(منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي الوظائف التعليمية

203)م.م.ع.ن.-03-02(تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي الوظائف التعليمية ) مر�صد , مر�صدة طالبية (

205 )م.م.ع.ن.-03-03(منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي الوظائف التنفيذية)اإدارية(

208)م.م.ع.ن.-03-04(بيان اإطالع املوظفني على تقومي الأداء الوظيفي

209)م.م.ع.ن.-04-01(قيا�ص اجتاهات  املتعلمني نحو املدر�صة

211)م.م.ع.ن. -05-01(خطة التدقيق الداخلي الن�صف �صنوية

212 )م.م.ع.ن. -05-02 ( اإ�صعار موعد التدقيق الداخلي

213 )م.م.ع.ن. -05-03( منوذج التدقيق الداخلي 

214 )م.م.ع.ن. -05-04 ( عدم مطابقة

215 )م.م.ع.ن. -05-05( تقرير التدقيق الداخلي

217 )م.م.ع.ن-06 - 01 ( طلب اإجراء ت�صحيحي

218 )م.م.ع.ن. -06-02( �صجل طلبات اإجراءات ت�صحيحية

219 )م.م.ع.ن. -07-01( ت�صليم ن�صخ موثقة

220     )م.م.ع.ن. -07-02 ( طلب ) اإ�صدار /  اإلغاء /  تعديل  ( وثيقة



9ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 8

مقدمة
لقد أولت حكومتنا الر�صيدة حفظها اهلل اهتمامًا خا�صًا باأبنائنا ذوي الإعاقة والرقي باخلدمات املقدمة لهم وال�صعي بت�صهيل 

كافة الإجراءات للو�صول بهم اىل اأف�صل م�صتوى ممكن من الإ�صتقاللية وجعلهم اأع�صاء نافعني وعاملني باملجتمع واإيجاد بيئة 

تعليمية منا�صبة وتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لهم يف اأقل البيئات التعليمية تقييداً.

التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  م�صروع  بتطويرها  قام  التي  املهمة  الأدوات  كاإحدى  الدليل  هذا  وياأتي 

املعاهد  , وميكن  والإدارية  التنظيمية  الأعمال  ال�صعوبات, ويحدد  الغايات ويذلل  التعليم ليحقق  العام)تطوير( ووزارة 

الرتبوية  الأهداف  لتحقق  وظائفها  اأداء  من  اخلا�صة  الرتبية  لربامج  املطبقة  واملدار�ص  امل�صاندة  اخلدمات  ومراكز 

والتعليمية املرجوة منها.

ولقد اأعد هذا الدليل من جمموعة من الخت�صا�صيني الرتبويني ومن اخلرباء الإداريني, ومتت مراجعته من م�صرفني 

تربويني وم�صرفات تربويات ومعلمني ومعلمات وخمت�صني من معهد الإدارة, وكذلك مت الرجوع يف اإعداد هذا الدليل اإىل 

جمموعة من املراجع ذات العالقة بتنظيم اأعمال الرتبية اخلا�صة من لوائح واأدلة وتعليمات.

كما اإن تطبيق هذا الدليل من الزمالء والزميالت مديري املعاهد ومراكز اخلدمات امل�صاندة واملدار�ص املطبقة لربامج 

الرتبية اخلا�صة �صيعمل على تي�صري العمل ويحدد امل�صوؤوليات وي�صتثمر املوارد  الب�صرية واملادية.

وزير التعليم

عزام بن حممد الدخيل
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ترميز النماذج: يكون للرموز التالية دللتها يف ترميز النماذج:

)ن(منوذج. )ع( مدر�صة / معهد / مركز عملية    )م( .   م.م.ع.ن:     )م( مدير. 

)ن(منوذج. )ع(عملية     )ت(تعليمية.  و.ت.ع.ن:     )و(وكيل.  

)ن( منوذج. )ع( عملية.      )ط(طالب.  و.ط.ع.ن:     )و( وكيل. 

)ن( منوذج. )ع( عملية     )م( مدر�صية  و.م.ع.ن:      )و( وكيل  

العمليات واإلجراءات
يحدد الدليل العمليات والإجراءات الرئي�صة والفرعية التي مت اإعدادها من خالل حتديد اخلطوات التي يتم من خاللها 

تنفيذ هذه العمليات والإجراءات و و�صعها وفق ت�صل�صل منطقي لكل عملية واإجراء على حدة كما تو�صحها بطاقات العمليات 

امل�صاندة  اخلدمات  ومراكز  اخلا�صة  الرتبية  وبرامج   معاهد  يف  املوظفون  بها  يقوم  التي  الإجراءات  على  حتتوي  التي 

مف�صلة و وا�صحة وحمددة للم�صوؤولية املتعلقة باإمتام هذا الإجراء, كما مت حتديد النماذج امل�صتخدمة ب�صكل موثق ومرمز 

وم�صنف ح�صب العام الدرا�صي.

أهداف الدليل
يقوم الدليل على حتقيق عدد من الأهداف وهي على النحو التايل:

توثيق اإجراءات عمل وا�صحة و�صهلة ال�صتخدام للموظفني.. 1

توحيد اإجراءات العمل يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة يف مدار�ص التعليم العام ومراكز اخلدمات امل�صاندة.. 2

تو�صيح  م�صار العملية واإجراءاتها وحتديد املخت�ص.. 3

ي�صاعد على ت�صل�صل الإجراءات وان�صيابها بال�صكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.. 4

احلد من الجتهادات ال�صخ�صية وتفاوت الإجراءات من موظف اإىل اآخر.. 5

�صهولة الإ�صراف ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات.. 6

حدود الدليل
ي�صتمل الدليل الإجرائي على جمموعة من العمليات والإجراءات والبالغ عددها)27( عملية يقوم بها املعهد/ املدر�صة / 

مركز اخلدمات امل�صاندة من خالل عنا�صرها واللجان وفرق العمل فيها.

المصطلحات 
الدليل الإجرائي : و�صف للعمليات والإجراءات التي تقوم بها العنا�صر واللجان العاملة يف املعهد / املدر�صة / مركز اخلدمات امل�صاندة.

العملية: جمموعة من الأن�صطة املرتابطة التي يوؤدي تنفيذها اإىل حتويل مدخالت حمددة ملخرجات مطلوبة بالعتماد على 

ت�صل�صل وا�صح وحمدد.

بطاقة العملية: ت�صتمل على الهدف من العملية والإجراء وجمالت التطبيق والوثائق ذات العالقة بالإ�صافة اإىل التعريفات 

للم�صطلحات واخلطوات الإجرائية يف تنفيذ كل عملية والنماذج امل�صتخدمة يف البطاقة.

مفاتيح الترميز 
ترميز الإجراءات :  يكون للرموز التالية دللتها يف ترميز الإجراءات : 

)ع( عملية. )م( مدر�صة / معهد / مركز .    م.م.ع: )م( مدير.   

)ع( عملية. )ت( تعليمية      و.ت.ع: )و( وكيل   

)ع(عملية. )ط( طالب.     و.ط.ع: )و( وكيل   

)ع(عملية. )م(مدر�صية.     و.م.ع: ) و( وكيل   
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رقم العملية: )1(        ا�شم العملية :  القيا�ص والت�شخي�ص               رمز العملية : )و.ط.ع.01(

حتديد الإجراءات املتبعة يف قيا�ص وت�صخي�ص الطالب يف املدر�صة/املعهد / املركز .1- الهدف 

2- نطاق 

العمل

الطالب ذوو الإعاقة

3- الوثائق 

ذات العالقة

1/3 دليل معلم التدريبات ال�صلوكية

2/3 القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة

3/3 الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة

4/3 املقايي�ص املعتمدة 

4-  التعريفات

1/4القيا�ص والت�صخي�ص: هي جمموعة الجراءات التي يتم من خاللها جمع املعلومات باأدوات 

ر�صمية وغري ر�صمية عن كل طالب من ذوي الإعاقة وحتليلها وتف�صريها للتعرف علي طبيعة 

امل�صكلة لديه.

2/4 املقايي�ص املعتمدة : هي جمموعة من املقايي�ص النف�صية و الطبية مقننة ومعتمد تطبيقها .

4 / 3 فريق القيا�ص و الت�صخي�ص : ي�صكل الفريق برئا�صة قائد املعهد/املدر�صة و وينوب عنه 

الوكيل لل�صوؤون الطالبية وع�صوية  كل من:

معلم الرتبية اخلا�صة .

معلم التعليم العام .

املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي.

املخت�صون ح�صب الفئة ) معلم التدريبات ال�صلوكية , اأخ�صائي ب�صريات , معلم تدريبات النطق 

, اأخ�صائي عالج وظيفي ......... (

ويل اأمر الطالب اإن اأمكن.

من ت�صتدعي حالة الطالب م�صاركته

4/4 مراكز اخلدمات امل�صاندة : مراكز تقدم خدمات بكافة انواعها للطالب وخدمات الدعم 

الفني للعاملني يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة .

4 / 5 التقرير الفني : هو تقرير ي�صتمل على و�صف حالة الطالب وحتديد الجراءات امل�صتخدمة 

للحد من امل�صكلة والتو�صية بتحويله للقيا�ص والت�صخي�ص .

4 /6 الختبارات املنهجية غري الر�صمية : هي الختبارات امل�صتوحاة من املنهج لتحديد م�صتوى 

الطالب ول ت�صمن  نتائجها يف تقييم الطالب الر�صمي .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

التحويل للقيا�ص و الت�صخي�ص من املدر�صة / املعهد :1/5

جلنة التوجيه 

والإر�صاد

1/1/5

مالحظة  تعرث الطالب الدرا�صي  املتكرر اأو عدم مالئمة للتعليم العام من الناحية 

الأكادميية اأو ظهور عالمات واإ�صارات لوجود م�صاكل يف القدرات واحلوا�ص )ال�صمع اأو 

الب�صر اأو النطق ....(

التاأكد من اأ�صباب امل�صكلة باأنها ل تعود لأ�صباب اجتماعية اأو نف�صية اأو اقت�صادية  .2/1/5

اعداد تقرير فني عن حالة الطالب وفق النموذج رقم )و.ط.ع.ن-01-01( .3/1/5

الوكيل ل�صوؤون 

الطالب

4/1/5

اأخذ موافقة ويل الأمر خطيا على حتويل الطالب للقيا�ص و الت�صخي�ص  وفق النموذج 

رقم  )و.ط.ع.ن-02-01(.

5/1/5

رفع خطاب حتويل للطالب والتقرير الفني  اإىل فريق القيا�ص و الت�صخي�ص يف املعهد / 

املدر�صة اأو ملراكز اخلدمات امل�صاندة  وفق النموذج رقم  )و.ط.ع.ن -03-01(.

التحويل للقيا�ص و الت�صخي�ص من الأ�صرة :2/5

1/2/5الأ�صرة

ظهور عالمات واإ�صارات لوجود م�صاكل يف القدرات واحلوا�ص )ال�صمع اأو الب�صر اأو 

النطق ....( اأو تو�صيات تقرير طبي اأو مالحظة تعرث الطالب درا�صيا

2/2/5ويل الأمر

تعبئة  طلب اإجراء القيا�ص و الت�صخي�ص للطالب يف املعهد / املدر�صة اأو مركز اخلدمات 

امل�صاندة وفق النموذج رقم  )و.ط.ع.ن-04-01(.

القيا�ص و الت�صخي�ص :3/5

قائد املعهد/

املدر�صة

اعتماد خطاب التحويل من املدر�صة / املعهد اأو خطاب طلب ويل الأمر  . 1/3/5

قيادة فريق القيا�ص و الت�صخي�ص   2/3/5

املر�صد 

الطالبي اأو 

الأخ�صائي 

الجتماعي

3/3/5

تعبئة املجال اأول : البحث الجتماعي وحتديد امل�صتوى الأكادميي و�صنوات الإخفاق 

الدرا�صي يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج رقم  )و.ط.ع.ن-05-01(

معلم 

التدريبات 

ال�صلوكية

تطبيق  املقايي�ص املعتمدة لقيا�ص القدرات العقلية للطالب وال�صلوك األتكيفي.4/3/5

5/3/5

تعبئة املجال ثانًيا: تقييم القدرات العقلية يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج 

رقم  )و.ط.ع.ن-05-01(

معلم تدريبات

النطق

تطبيق  املقايي�ص املعتمدة لقيا�ص قدرات الطالب يف النطق و اللغة 8/3/5

9/3/5

تعبئة املجال ثالًثا: تقييم النطق و اللغة  يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج رقم 

)و.ط.ع.ن-05-01(
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

معلم الرتبية 

اخلا�صة, 

التعليم العام

تطبيق الختبارات املنهجية غري الر�صمية 10/3/5

11/3/5

تعبئة املجال رابًعا : التقييم الأكادميي يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج رقم 

)و.ط.ع.ن-05-01(

الأخ�صائيون 

ح�صب احلاجة

تطبيق املقايي�ص يف جمال التخ�ص�ص التي يحتاجها الطالب ح�صب احلالة .12/3/5

13/3/5

تعبئة املجال اخلا�ص بنتائج القيا�ص يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج  رقم 

)و.ط.ع.ن-05-01(

فريق القيا�ص و 

الت�صخي�ص

14/3/5

تعبئة املجال تا�صعاأ :  نتائج القيا�ص و الت�صخي�ص) ملخ�ص احلالة( يف �صجل القيا�ص و 

الت�صخي�ص وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن-05-01(

15/3/5

تعبئة املجال تا�صعاأ :  نتائج القيا�ص و الت�صخي�ص) حتديد الفئة التي ينتمي لها الطالب 

( يف �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن-05-01(

16/3/5

تعبئة املجال تا�صعاأ :  نتائج القيا�ص و الت�صخي�ص) تو�صيات عامة( يف �صجل القيا�ص و 

الت�صخي�ص وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن-01-05(و التو�صية بقبول الطالب يف املدر�صة 

/ املعهد وفق الفئة التي ينتمي لها الطالب او عدم قبوله .

قائد املعهد/

املدر�صة

17/3/5

رفع خطاب جلهة الخت�صا�ص لقبول الطالب يف املدر�صة / املعهد  اأو عدم قبوله وفق 

التو�صيات وفق منوذج )و.ط.ع.ن-06-01(.

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظف/ ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-01-01(التقرير الفني عن حالة الطالب1/6

2/6

موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�ص 

والت�صخي�ص

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-02-01(

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-01-03(حتويل الطالب للقيا�ص و الت�صخي�ص3/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-01-04(طلب القيا�ص و الت�صخي�ص من ويل الأمر 4/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-01-05(�صجل القيا�ص و الت�صخي�ص6 /5 

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن-01-06(خطاب قبول  الطالب6 /6 

رمز العملية : )و.ط.ع.02( رقم العملية: )2(   ا�شم العملية :  القبول و الأهلية  

1- الهدف

حتديد الإجراءات املتبعة يف قبول و ت�صجيل الطالب ذوي الإعاقة يف املدر�صة / املعهد , و 

انتقالهم من مرحلة اإىل اأخرى اأو التحويل من برنامج اإىل اآخر .

الطالب ذوو الإعاقة2- نطاق العمل

3- الوثائق ذات 

العالقة

الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة .

4 - التعريفات

1/4 معاهد الرتبية اخلا�صة :  مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم ذوي الإعاقة .

2/4 برامج الرتبية اخلا�صة : برامج ذوي الإعاقة املقدمة يف معاهد الرتبية اخلا�صة و 

مدار�ص التعليم العام .

3/4 ويل اأمر الطالب : والده اأو من يقوم مقامه �صرًعا .

4/4 �صجل الت�صخي�ص : �صجل متكامل يو�صح قدرات واحتياجات الطالب يف جميع اجلوانب 

الأكادميية و النمائية .

5/4 اأهلية الطالب : مالءمة املعهد اأو الربنامج لقدرات واحتياجات الطالب مما يعطيه 

ال�صتحقاق للقبول يف املدر�صة / املعهد.

6/4 جلنة القبول و الأهلية : ت�صكل اللجنة برئا�صة قائد املعهد/املدر�صة وينوب عنه الوكيل 

لل�صوؤون الطالبية وع�صوية  كل من:

معلم الرتبية اخلا�صة .

معلم التعليم العام .

املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي.

املخت�صون ح�صب الفئة ) معلم التدريبات ال�صلوكية , اأخ�صائي ب�صريات , معلم تدريبات 

النطق , اأخ�صائي عالج وظيفي ......... (

ويل اأمر الطالب اإن اأمكن.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب  

قبول وت�صجيل الطالب ذوي الإعاقة :1/5

1/1/5

قبول الطالب يف ال�صف الأول البتدائي لكل عام مع بداية الف�صل الثاين 

45 يوم من بداية الف�صل  اإىل  العام الذي يليه. وميتد قبول الطالب  من 

الدرا�صي الأول ) للحالت اخلا�صة (.
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب 

2/1/5

قبول الطالب يف املرحلتني املتو�صطة والثانوية بعد ظهور نتائج اختبارات 

الف�صل الثاين )الدور الأول( مبا�صرة .

3/1/5

الإجراءات  وا�صتكمال  املعهد   / املدر�صة  ميزانية  ح�صب  الطالب  قبول 

النظامية  واإذا زاد عدد الطالب املتقدمني للمدر�صة اإ�صعار قائد املدر�صة/ 

املعهد للتوا�صل مع اإدارة التعليم مع مراعاة ت�صهيل.

4/1/5

القيام بالتاأكد من ال�صن النظامي وفقًا ملا يلي: 

 التدخل املبكر : اأن يكون  عمر الطفل اأقل من 6 �صنوات للقبول يف برامج 

التدخل املبكر.

القبول  لئحة  يف  الوارد  النظامي   بال�صن  الإلتزام   : البتدائية  املرحلة 

والت�صجيل لل�صف الأول.

يزيد  األ  �صريطة  بنجاح  البتدائية  املرحلة  اجتاز  من  املتو�صطة:  املرحلة 

عمره عن 16 عامًا ويزاد �صنة لكل �صف درا�صي.

العمل با�صتثناء طالب الرتبية اخلا�صة عند القبول مبا ل يزيد عن 3 �صنوات 

�صريطة األ يرتتب على هذا ال�صتثناء هدر حلقوق الطالب الآخرين يف املعاهد 

و الربامج  ممن اأعمارهم يف ال�صن النظامي اأو حرمان من هم اأحق باللتحاق . 

املرحلة الثانوية: من اجتاز املرحلة املتو�صطة بنجاح على اأن ل يزيد عمره 

عن 19 عامًا ويزاد �صنة لكل �صف درا�صي.

5/1/5

يقبل الطالب املحول من التعليم العام يف ال�صف املالئم لقدراته و ت�صمم 

له خطة تعليمية فردية تلبي احتياجاته الرتبوية اخلا�صة يف اأي وقت من 

العام الدرا�صي.

6/1/5

يقبل الطالب ذو الإعاقة يف برنامج الرتبية اخلا�صة املنا�صب له و الأقرب 

ملكان �صكنه قدر الإمكان .

7/1/5

يقبل الطالب ذو العوق الب�صري يف برامج العوق الب�صري املدجمة مبدار�ص 

التعليم العام  اأو الأقرب ملكان �صكنه مع تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة له 

وفق ما تقت�صيه م�صلحة الطالب.

8/1/5

القيام بالتاأكد من احلي ال�صكني للطالب من خالل الوثائق الأ�صلية)�صك 

امللكية, عقد الإيجار...(.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

9/1/5وكيل �صوؤون الطالب

و�صورة  ال�صابقة  املطلوبة  والوثائق  الإجراءات  ا�صتكمال جميع  من  التاأكد 

�صجل  و  حديثة  �صخ�صية  و�صورة  الطالب  فيه  املقيد  املدين  ال�صجل  من 

الوراق  ا�صتكمال  عدم  حال  ويف   , معتمدة  تطعيم  و�صهادة  الت�صخي�ص 

الثبوتية يقوم ويل الأمر مبراجعة اإدارة التعليم للح�صول على موافقة قبول.

جلنة القبول و الأهلية

مراجعة �صجل الت�صخي�ص وحتديد قدرات و احتياجات الطالب. 10/1/5

التاأكد من ا�صتكمال بيانات �صجل ت�صخي�ص الطالب .11/1/5

12/1/5

الرتبية  برامج  و  مبعاهد  لاللتحاق  الطالب  اأهلية  و  منا�صبة  من  التاأكد 

الأهلية اخلا�صة  التنظيمي حول �صوابط  الدليل  ورد يف  ما  وفق  اخلا�صة 

وفق فئات الرتبية اخلا�صة .  

13/1/5

حتديد ال�صف املنا�صب للطالب املحولني من التعليم العام اأو من برنامج 

لآخر .

14/1/5

وفق  املعهد   / املدر�صة  اأو  املعهد  باملوافقة  يف  الطالب  قبول  تعبئة منوذج 

النموذج )و.ط.ع.ن-01-02(.

15/1/5

تعبئة منوذج  قبول الطالب بعدم املوافقة ) ال�صتبعاد ( يف حال عدم اأهليته 

لاللتحاق باملعهد اأو املدر�صة و حتويل الطالب اإىل مدير املعهد اأو املدر�صة  

ليتم الرفع للجهات املعنية وفق النموذج رقم )و.ط.ع.ن-01-02(.

قائد املدر�صة/ املعهد 

مراجعة منوذج قبول الطالب باملوافقة و اعتماده .16/1/5

17/1/5

مراجعة منوذج قبول الطالب بعدم املوافقة ) ال�صتبعاد ( و الرفع للجهات 

املعنية.

امل�صاعد الإداري

القيام با�صتالم ملف الطالب ورقيًا18/1/5

التاأكد من تعبئة بيانات الطالب   وفقًا للنموذج رقم ) و.ط.ع.ن-02-02(19/1/5

التاأكد من تعبئة ويل اأمر الطالب للتعهد  وفق النموذج )و.ط.ع.ن-03-02(20/1/5

م�صجل املعلومات

21/1/5

ا�صترياد البيانات املتعلقة بالطالب املقبولني من خالل النظام احلا�صوبي 

املعتمد واإدخال بيانات الطالب امل�صتجدين يف املرحلة البتدائية والطالب 

املحولني من معاهد وبرامج اأخرى .

22/1/5

التاأكد من وجود بيانات الطالب يف ك�صوفات املعهد اأو املدر�صة  وفقا للنظام 

احلا�صوبي املعتمد .
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

التحويل اإىل معهد اأو مدر�صة اأخرى : 2/5

1/2/5وكيل �صوؤون الطالب

التاأكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل اأمر الطالب لتحويل ابنه اإىل 

معهد اأو مدر�صة اأخرى .

2/2/5م�صجل املعلومات

نقل ملف الطالب اإلكرتونيا على النظام احلا�صوبي للمدر�صة / املعهد التي 

مت النقل اإليها .

3/2/5وكيل �صوؤون الطالب

لويل  وت�صليمه  الورقي  الطالب  ملف  ا�صتكمال جميع حمتويات  التاأكد من 

اأمر الطالب وتوقيعه على ال�صتالم .

التحويل من املدار�ص النهارية اإىل الليلية :3/5

1/3/5وكيل �صوؤون الطالب

التاأكد من وجود طلب خطي مقدم من ويل اأمر الطالب لتحويل ابنه اإىل 

ا�صتحقاق  اأو  )و.ط.ع.ن-04-02(  رقم  النموذج  وتعبئة  الليلية  الدرا�صة 

الطالب للتحويل ح�صب الأنظمة والتعليمات املعتمدة

القيام بتعبئة البيانات اخلا�صة به وفقًا للنموذج 2/3/5املر�صد الطالبي

قائد املدر�صة/ املعهد / 

املعهد

3/3/5

يقوم  املوافقة  متت  واذا   , النموذج  من  به  اخلا�ص  اجلزء  ا�صتكمال  يتم 

برفعها اإىل اإدارة التعليم ل�صتكمال اإجراءات التحويل

4/3/5امل�صاعد الإداري

اتخاذ الإجراءات ال�صابقة يف عملية نقل الطالب ويتم اإعداد امللف ورقيا 

واإلكرتونيا بعد موافقة اإدارة التعليم.

التحويل من املدار�ص النهارية والليلية اإىل النت�صاب4/5

وكيل �صوؤون الطالب

1/4/5

اإىل  ابنه  لتحويل  الطالب  اأمر  ويل  من  مقدم  خطي  طلب  وجود  من  التاأكد 

الدرا�صة عن طريق النت�صاب  اأو ا�صتحقاق الطالب للتحويل ح�صب التعليمات 

املعتمدة

القيام بتعبئة النموذج املعتمد2/4/5

القيام بتعبئة البيانات اخلا�صة به وفقا للنموذج املعتمد3/4/5املر�صد الطالبي

4/4/5قائد املدر�صة/ املعهد

يتم ا�صتكمال اجلزء اخلا�ص به من النموذج يف حالة املوافقة ورفعها اإىل 

اإدارة التعليم ل�صتكمال اإجراءات التحويل

5/4/5وكيل �صوؤون الطالب

اتخاذ الإجراءات ال�صابقة يف عملية نقل الطالب ويتم اإعداد امللف ورقيًا 

واإلكرتونيًا بعد موافقة اإدارة التعليم.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ت�صجيل الطالب للمقررات الدرا�صية )مدرا�ص نظام املقررات(:5/5

وكيل �صوؤون الطالب

1/5/5

ومثلها  الأول  الأ�صبوع  تزيد عن )3(اأيام من  للت�صجيل ل  يتم منح فرتة 

للت�صجيل يف الف�صل الثاين وحتدد املدر�صة / املعهد مدة الت�صجيل املبكر 

للف�صل ال�صيفي نهاية الف�صل الثاين على اأن تبداأ الدرا�صة من اأول يوم 

اأو  التعليم , ول ي�صمح بخروج الطالب  ح�صب التقومي املعتمد من وزارة 

غيابهم اأثناء فرتة الت�صجيل

يراعى  وتركز جداول الطالب يف الف�صلني الدرا�صيني الأولني على الربنامج امل�صرتك2/5/5

3/5/5

بالإر�صاد  مكلف  معلم  الثانوية  باملرحلة  امل�صجل  للطالب  يخ�ص�ص 

بالإر�صاد  مكلف  املعهد)معلم   / املدر�صة  مدر�صي  بني  من  الأكادميي 

الأكادميي لكل 20 طالبًا كحد اأعلى وفق اإمكانية املدر�صة / املعهد(

4/5/5

تتيح املدر�صة / املعهد ثماين ح�ص�ص درا�صية كحد اأعلى يف اليوم ي�صجل 

الطالب فيها ما ينا�صبه من مقررات .وي�صغل ما تبقى بالأن�صطة ال�صفية 

وعدم  املعهد   / املدر�صة  تقدمها  التي  املتنوعة  والربامج  ال�صفية  وغري 

اخلروج من املدر�صة / املعهد يف ح�ص�ص الفراغ

5/5/5

احلمل الدرا�صي لطالب الف�صلني الدرا�صيني يكون من )30-35( �صاعة, 

مبعنى اأن احلمل الدرا�صي للطالب من )5مقررات اإىل 7 مقررات(.

6/5/5

الطالب املتفوق والذي ي�صل معدله الرتاكمي اإىل اأكرث من )90(ممتاز 

حني  .يف  الف�صل  يف  بواقع)40(�صاعة  )8(مقررات  ت�صجيل  له  يحق 

الطالب الذي انخف�ص معدله عن تقدير)جيد(يحق له الت�صجيل ما بني 

)5-6( مقررات للف�صل الدرا�صي اأي بواقع )25-30( �صاعة.

7/5/5

اإطالع املعلمني املكلفني بالإر�صاد الأكادميي على خطة الت�صجيل واآليات 

والإ�صافة  احلذف  بنماذج  وتزويدهم  املعتمدة  والإ�صافة  احلذف 

ومواعيدها وو�صع لوحات اإر�صادية يف املمرات.

8/5/5

الجتماع بالطالب و�صرح اآلية عمل الت�صجيل واحلذف والإ�صافة وتوزيع 

الن�صرات التعريفية التي تو�صح اآلية الت�صجيل واحلذف والإ�صافة
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب

الت�صجيل احلر من اجلدول العام 9/5/5

1/9/5/5

اإعادة جدول عام مقرتح ي�صمل على جميع املقررات التي �صتطرح للت�صجيل 

مع مواعيدها واأ�صماء املعلمني مع مراعاة املتطلبات التالية: 

1- ميزانية املدر�صة / املعهد من املعلمني وال�صعب 

بالإر�صاد  املكلفني  املعلمني  قبل  من  الطالب  رغبات  ح�صر  قوائم   -2

الأكادميي

3- اإعداد الطالب وبيانات الت�صجيل املبكر

2/9/5/5

توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوذج ت�صجيل املقررات الدرا�صية 

وفقًا للنموذج)و.ط.ع.ن-02-05( وذلك لختيار الطالب ما يحتاجه منه.

تعبئة منوذج ت�صجيل املقررات وعر�صه على املر�صد الأكادميي3/9/5/5الطالب

4/9/5/5املر�صد الأكادميي

التاأكد من احلمل الدرا�صي ومنا�صبته مل�صتوى الطالب ونتائجه وفق خطته 

الدرا�صية املقرتحة , يعتمد منوذج ت�صجيل مقررات الطالب

5/9/5/5وكيل �صوؤون الطالب

الطالب  ل�صتقبال  املعلمني  جميع  فيه  ويتواجد  الت�صجيل  مقر  يحدد 

وتقييدهم يف ك�صف ت�صجيل املقررات وفقًا للنموذج)و.ط.ع.ن-06-02(.

يعتمد ت�صجيل الطالب من خالل التوقيع على منوذج ت�صجيل املقررات6/9/5/5املعلم

اعتماد جدول ت�صجيل الطالب وت�صليمه ن�صخة منه7/9/5/5وكيل �صوؤون الطالب

املعلم

8/9/5/5

لوكيل  الت�صجيل  ك�صوف  بت�صليم  القيام  الت�صجيل  عملية  من  النتهاء  بعد 

�صوؤون الطالب والحتفاظ بن�صخة منها

اإدخال اأ�صماء الطالب يف احلا�صب وطباعة الك�صوف لت�صليمها للمعلمني9/9/5/5م�صجل املعلومات

10/9/5/5املعلم

ح�صور  ت�صجيل  يف  والبدء  ومطابقتها  الطالب  اأ�صماء  ك�صوفات  ا�صتالم 

الطالب

وكيل �صوؤون الطالب

11/9/5/5

توجيه مل�صجل املعلومات يف بداية الأ�صبوع الثاين باإ�صدار ك�صوفات املتابعة 

املبدئية وت�صليمها لوكالء املدر�صة / املعهد واملعلمني

الت�صجيل احلر من اجلداول املعدة)ال�صرائح(10/5/5

1/10/5/5

اإعداد جدول عام مقرتح ي�صمل على جميع املقررات التي �صتطرح للت�صجيل 

مع مواعيدها واأ�صماء املعلمني مع مراعاة املعطيات التالية:

1-اإجمايل الطالب الذين اأنهوا من )60-70( �صاعة

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب

1/10/5/5

2- رغبات الطالب يف اختيار امل�صار التخ�ص�صي

3- اإعداد الطالب يف امل�صارين التخ�ص�صني بواقع طالب يف م�صار العلوم 

ال�صرعية مقابل 3 يف م�صار العلوم الطبيعية

4- اعتماد الطالب الراغبني يف املعادلة من واإىل النظام 

5- اإعداد الطالب لكل مرحلة درا�صية) الأوىل, الثانية, الثالثة(

6- ح�صر املقررات املتبقية للطالب )املتعرثين واملتحولني(

2/10/5/5

توزيع اجلدول املقرتح على الطالب مع منوذج ت�صجيل املقررات الدرا�صية 

وفقًا للنموذج )و.ط.ع.ن-02-05( وذلك لختيار الطالب ما يحتاج منه

3/10/5/5

يف  وي�صجلها  للت�صجيل  تنا�صبه  التي  ال�صرائح  اأحد  باختيار  الطالب  توجيه 

منوذج الت�صجيل 

تعبئة منوج ت�صجيل املقررات وعر�صه على املر�صد الأكادميي4/10/5/5الطالب

5/10/5/5وكيل �صوؤون الطالب

الطالب  ل�صتقبال  املعلمني  جميع  فيه  ويتواجد  الت�صجيل  مقر  حتديد 

وتقيدهم يف ك�صف الت�صجيل وفقًا للنموذج )و.ط.ع.ن-06-02(.

توجيه الطالب اإىل اأخذ توقيعات معلمي املقررات الدرا�صية على منوذج الت�صجيل.6/10/5/5

ت�صجيل اأ�صماء الطالب يف الك�صوفات 7/10/5/5املعلم

8/10/5/5الطالب

ن�صخة  وت�صليم  الطالب  �صوؤون  وكيل  من  املقررات  ت�صجيل  جدول  اعتماد 

املر�صد الأكادميي ويحتفظ بن�صخة له

ت�صليم وكيل �صوؤون الطالب اأ�صل ك�صف الت�صجيل والحتفاظ بن�صخة منه9/10/5/5املعلم

10/10/5/5م�صجل معلومات

ا�صتالم ك�صف الت�صجيل من وكيل �صوؤون الطالب للقيام باإدخاله يف احلا�صب 

الآيل وطباعة الك�صوف وت�صليمها للمعلمني

ا�صتالم الك�صوفات من م�صجل املعلومات وحفظها يف امللفات املخ�ص�صة لها11/10/5/5امل�صاعد الإداري

12/10/5/5املعلم

ح�صور  ت�صجيل  يف  والبدء  ومطابقتها  الطالب  اأ�صماء  ك�صوفات  ا�صتالم 

الطالب

وكيل �صوؤون الطالب

13/10/5/5

توجيه مل�صجل املعلومات يف بداية الأ�صبوع الثاين باإ�صدار ك�صوفات املتابعة 

املبدئية وت�صليمها لوكالء املدر�صة / املعهد واملعلمني 

14/10/5/5

توجيه مل�صجل املعلومات يف بداية الأ�صبوع الثالث باإ�صدار ك�صوفات املتابعة 

النهائية وت�صليمها لوكالء املدر�صة / املعهد واملعلمني 
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

الت�صجيل املبكر:11/5/5

وكيل �صوؤون الطالب

حتديد واإعالن فرتة الت�صجيل فبل نهاية الف�صل الدرا�صي بثالثة اأ�صابيع 1/11/5/5

2/11/5/5

توزيع الطالب على اأيام الت�صجيل ح�صب �صنة اللتحاق باملدر�صة / املعهد اأو 

وفق معدلتهم الرتاكمية 

املر�صد الطالبي

3/11/5/5

وفق  تنا�صبهم  التي  الدرا�صية  املقررات  لختيار  الطالب  مع  الجتماع 

احلد امل�صموح به من املقررات و وفق التخ�ص�ص والتاأكد من جناحهم يف 

املتطلبات ال�صابقة.

4/11/5/5

من  الطالب  قبل  من  تعبئته  بعد  الطالب  مقررات  ت�صجيل  منوذج  اعتماد 

معه  امل�صاورة  وبعد  )و.ط.ع.ن-05-02(  للنموذج  وفقًا  املقرتح  اجلدول 

واملوافق عليه.

الطالب

5/11/5/5

ون�صخة  الطالب  �صوؤون  لوكيل  الأ�صل  الت�صجيل  منوذج  من  ن�صخة  ي�صلم 

للمر�صد الأكادميي ويحتفظ بن�صخة له. 

6/11/5/5املر�صد الأكادميي

ي�صلم ن�صخة من ال�صجل الأكادميي للطالب وفقا للنموذج )و.ط.ع.ن-07-02( 

بعد انتهاء فرتة احلذف.

وكيل �صوؤون الطالب

7/11/5/5

يف  الت�صجيل  مناذج  بحفظ  والت�صجيل  القبول  يف  الإداري  امل�صاعد  يوجه 

امللفات املخ�ص�صة لها ح�صب الرتتيب الهجائي اأو ت�صل�صل الأرقام .

الت�صجيل عرب النرتنت ) الت�صجيل الإلكرتوين (.12/5/5

وكيل �صوؤون الطالب

1/12/5/5

نهاية  قبل  واخلطوات  الإنرتنت  عرب  الت�صجيل  اآلية  عن  للطالب  الإعالن 

الف�صل الدرا�صي بوقت مبكر.

ت�صليم الطالب ر�صميا الرقم ال�صري اخلا�ص بربنامج الت�صجيل عرب الإنرتنت2/12/5/5

3/12/5/5

تنزيل اجلدول الدرا�صي على موقع الإنرتنت بعد نهاية الختبارات الف�صلية, 

و�صيتم قبول ت�صجيل الطالب يف املقررات من عدمه ح�صب نتائج الطالب 

واجتيازه ملقررات ال�صال�صل وم�صار التخ�ص�ص

4/12/5/5

الت�صجيل  اأولوية  ح�صب  مرتبة  وتكون  الت�صجيل  ومواعيد  اأوقات  حتديد 

املقرتحة, اخلريجون اأوًل ثم ح�صب الأقدمية يف �صنة اللتحاق

5/12/5/5

الإتاحة للطالب ثالثة حماولت فقط للحذف والإ�صافة خالل الأ�صبوع الأول 

ل�صمان ا�صتقرار اجلدول 

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

طباعة بطاقات الت�صجيل للطالب6/12/5/5م�صجل املعلومات

توقيع بطاقات الت�صجيل من الطالب واعتمادها 7/12/5/5وكيل �صوؤون الطالب

حفظ بطاقات الت�صجيل يف امللفات اخلا�صة بها بعد توقيعها واعتمادها8/12/5/5امل�صاعد الإداري

وكيل �صوؤون الطالب

9/12/5/5

ح�صر اأعداد الطالب يف ال�صعب الدرا�صية لإغالق ال�صعب التي يقل ن�صابها 

عن )10(طالب.

10/12/5/5

ال�صتثنائية  واحلالت  الطالب  جدول  يف  التعار�ص  حالت  معاجلة 

كاخلريجني يدويا .

11/12/5/5

الإيعاز والتوجيه مل�صجل املعلومات بطباعة الك�صوف النهائية بداية الأ�صبوع 

وت�صليمها  الدرا�صي  املقرر  يف  طالب  كل  قيد  تاريخ  فيها  مو�صحا  الثاين 

للمعلمني ر�صيما 

حذف واإ�صافة املقررات الدرا�صية )مدار�ص نظام املقررات(: 6/5

1/6/5

الأ�صبوع  نهاية  اإىل  ت�صتمر  والتي  املقررات  اإ�صافة  عملية  بتنفيذ  ال�صماح 

نور  برنامج  بال�صتفادة من  الأكادميي  املر�صد  بعد موافقة  الأول  الدرا�صي 

يف احلالت التالية: 

للطالب الراغبني يف ت�صجيل احلد الأعلى)7( مقررات

على  احلا�صل  للطالب  يجوز  ح�ص�ص  ثماين  املعهد   / املدر�صة  عندطرح 

معدل ل يقل عن )95( اأن ي�صجل ثمانية مقررات

املر�صد  توجيه  ح�صب  امل�صجلة  املقررات  تبديل  بغر�ص  مقررات  اإ�صافة 

الأكادميي

وكيل �صوؤون الطالب

1/6/5

اإ�صافة مقررات حرة اختيارية مبا ل يتجاوز)4(مقررات يف كامل اخلطة الدرا�صية.

بعذر  اإل  ال�صيفي  الف�صل  با�صتثناء  كاماًل  درا�صي  ف�صل  حذف  يجوز  ل 

يوافق عليه جمل�ص املدر�صة / املعهد 

2/6/5

ال�صماح بتنفيذ عمليات احلذف للمقررات الدرا�صية والتي ت�صتمر اإىل نهاية 

الأ�صبوع الثاين للحالت التالية:

1-حذف مقرر ح�صب تو�صية املر�صد الأكادميي يف حالة و�صعه خطة خا�صة للطالب

2- حذف مقرر اإذا كان م�صتوى الطالب الدرا�صي ل يوؤهله لت�صجيل احلد 

الأعلى ح�صب توجيه املر�صد الأكادميي
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب

3/6/5

وفقًا  مكربنة(  ن�صخ  ثالث  من  )اأبواك  والإ�صافة  احلذف  مناذج  جتهيز 

لنموذج )و.ط.ع.ن-02-08( وكتابة التعليمات خلف النماذج وجتهيز ملف 

حلفظها

4/6/5

تزويد معلمي املقررات واملر�صد الأكادميي بنماذج احلذف والإ�صافة وقوائم 

اأ�صماء الطالب يف نهاية الأ�صبوع الأول لعمليات الإ�صافة ويف نهاية الأ�صبوع 

الثاين لعلميات احلذف.

5/6/5املر�صد الأكادميي

ا�صتقبال الطالب الراغبني يف اإجراء عمليات احلذف والإ�صافة وتزويدهم 

ال�صاعات  عدد  نظامية  من  والتاأكد  وتوجيههم  ومناق�صتهم  بالنماذج 

وتوجيههم باعتمادها من معلمي املقررات الدرا�صية.

6/6/5الطالب

وت�صليمها  املقرر  معلم  من  واعتمادها  والإ�صافة  احلذف  مناذج  تعبئة 

للمر�صد الأكادميي

7/6/5املر�صد الأكادميي

التاأكد من ا�صتبقاء جميع البيانات يف مناذج احلذف والإ�صافة واعتمادها 

من معلم املقرر ومراجعتها واعتمادها وتزويد وكيل �صوؤون الطالب بها.

8/6/5م�صجل املعلومات

وادخالها  الطالب  �صوؤون  وكيل  من  والإ�صافة  احلذف  مناذج  ا�صتالم 

وت�صليمها للم�صاعد الإداري.

ا�صتالم مناذج احلذف والإ�صافة وحفظها يف امللفات اخلا�صة بها9/6/5امل�صاعد الإداري

10/6/5م�صجل املعلومات

ت�صليم وكيل �صوؤون الطالب قوائم اأ�صماء الطالب بعد انتهاء فرتة الإ�صافة 

يف نهاية الأ�صبوع الأول وبعد انتهاء فرتة احلذف يف نهاية الأ�صبوع الثاين

وكيل �صوؤون الطالب

11/6/5

ت�صليم معلمي املقررات واملعلمني املكلفني بالإر�صاد الأكادميي قوائم اأ�صماء 

الطالب بداية الأ�صبوع الثالث من الف�صل الدرا�صي.

ت�صليم جداول الطالب للمر�صدين الأكادمييني12/6/5

املر�صد الأكادميي

تزويد الطالب بجداولهم النهائية بعد النتهاء من عمليات احلذف والإ�صافة13/6/5

تاأجيل الدرا�صة)مدار�ص نظام املقررات(: 7/5

1/7/5الطالب

لوكيل  وتقدميها  الزمنية  الفرتة  فيه  حمدد  الدرا�صة  لتاأجيل  طلب  تعبئة 

�صوؤون الطالب ويجوز له يف تاأجيل الدرا�صة ما يلي: 

درا�صية طيلة  التاأجيل عن )3( ف�صول  مدة  تزيد  األ  على  ملرتني  التاأجيل 

املرحلة الثانوية.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

التاأجيل ملدة ف�صل درا�صي اأو اأكرث من عام1/7/5الطالب

التاأكد من طلب التاأجيل وعر�صه على جمل�ص املدر�صة / املعهد2/7/5وكيل �صوؤون الطالب

جمل�ص املدر�صة

يقبل عذر طلب تاأجيل الدرا�صة عن مدة ل تزيد عن ف�صل درا�صي3/7/5

4/7/5

يقبل عذر طلب تاأجيل الدرا�صة عن مدة تزيد عن عام ويعتمده من �صوؤون 

الطالب يف  اإدارة التعليم .

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-01قبول الطالب1/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-02البيانات ال�صخ�صية للطالب2/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-03تعهد ويل الأمر3/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-04طلب حتويل للمدار�ص الليلية4/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-05منوذج ت�صجيل طالب5/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-06ك�صف باأ�صماء طالب املجموعة6/6

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-02-07ال�صجل الأكادميي للطالب7/6

8/6

منوذج حذف واإ�صافة 

مقررات درا�صية

م�صتمر �صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-08-02
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رقم العملية: )3(        اإ�شم العملية: اخلطط التعليمية                        رمز العملية : )و.ط.ع.03 (

حتديد الإجراءات املتبعة يف اإعداد و بناء اخلطط التعليمية.1- الهدف

الطالب ذوي الإعاقة 2- نطاق العمل

الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة .3-الوثائق ذات العالقة

4 - التعريفات

1/4  اخلطة التعليمية الفردية  : هي وثيقة اأ�صا�صية وُملزمة مكتوبة بني اأطراف العملية 

التعليمية )الطالب - فريق العمل املدر�صي - الأ�صرة( والأفراد واجلهات املن�صو�ص عليها 

يف برنامج الطالب جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�صاندة التي تقت�صيها احتياجات 

كل طالب من ذوي الإعاقة - مبني على نتائج الت�صخي�ص والقيا�ص - ومعد من قبل فريق 

العمل يف املوؤ�ص�صة التعليمية.

2/4  اخلطة التعليمية الأ�صرية : تت�صمن خطة خدمة الأ�صرة الفردية اخلدمات التي يجب 

اأن تقدم لالأطفال ال�صغار و اأ�صرهم يف مرحلة التدخل املبكر, وتعمل هذه اخلطة على 

توجيه عمل الأخ�صائيني يف الربامج التعليمية اخلا�صة مع اأ�صر الأطفال ذوي الإعاقة, 

ومن خاللها يعمل كل من الأخ�صائيني و الآباء معًا و يح�صل الآباء على اإر�صادات من 

املتخ�ص�صني ويتلقون التدريبات على كيفية خدمة الطفل .

3/4 اخلطة النتقالية: تهدف اإىل العمل على اإعداد الفرد ذو الإعاقة لالنتقال من مرحلة 

اأو من بيئة اإىل اأخرى ) املراحل الدرا�صية الثالث ,ما بعد املرحلة الثانوية درا�صٍيا اأو مهنًيا 

, بيئات العمل العامة ( , و تدرج الربامج النتقالية �صمن   اخلطة التعليمية الفردية املعدة 

لكل طالب ويقوم معدو اخلطة بتحديد طبيعة هذه الربامج وكيفية تقدميها ومدتها ومدى 

ا�صتفادة الفرد منها.

4/4  جلنة اخلطط التعليمية : ت�صكل جلنة اخلطط التعليمية برئا�صة قائد املعهد/املدر�صة 

وينوب عنه الوكيل لل�صوؤون التعليمية وع�صوية كل من :

معلم الرتبية اخلا�صة 

معلم التعليم العام . 

املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي .

املخت�صون ح�صب احلاجة )اأخ�صائي نف�صي ,اأخ�صائي اللغة و الكالم , اأخ�صائي ب�صريات 

.)..........

 ويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه .

الطالب قدر الإمكان وحني يكون جاهزًا للم�صاركة ) الن�صج العمري و العقلي (.

يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها من�صًقا للجنة .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

اإعداد اخلطة :1/5

ت�صكيل فريق جلنة اخلطط التعليمية بناء على احتياجات الطالب 1/1/5قائد املدر�صة/ املعهد

2/1/5 جلنة اخلطط التعليمية 

جمع معلومات �صاملة عن الطالب بالرجوع للملفات الر�صمية و القيام باملقابالت 

الالزمة وا�صتخدام املالحظة و تطبيق املقايي�ص املعتمدة و الختبارات املنهجية 

غري الر�صمية وفق منوذج الت�صخي�ص املعتمد يف اإجراءات القيا�ص و الت�صخي�ص .

اخلطط  جلنة  فريق  

التعليمية 

3/1/5

حتديد مواعيد اجتماعات فريق  اخلطط التعليمية  ب�صكل دوري اأو بناء على احلاجات 

املتغرية للطالب  وفقًا للنموذج رقم )و.ط.ع.ن - 03 -01(  والنموذج رقم )و.ط.ع.ن - 

  )02- 03

 جلنة اخلطط التعليمية 

4/1/5

بناء واإعداد اخلطة الأ�صرية لكل طفل يف مرحلة التدخل املبكر من قبل فريق  

اخلطط التعليمية بالرجوع للمعلومات التي مت جمعها و تو�صيات فريق الت�صخي�ص 

والقيا�ص وفق منوذج رقم  )و.ط.ع.ن - 03 -03(  

5/1/5

بناء واإعداد  اخلطة التعليمية الفردية لكل طالب يف مراحل التعليم الثالث  من 

قبل فريق  اخلطط التعليمية بالرجوع للمعلومات التي مت جمعها و تو�صيات فريق 

الت�صخي�ص والقيا�ص وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن - 03 -04(  

تعد  اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعني من نهاية اإجراءات الت�صخي�ص.6/1/5

7/1/5وكيل �صوؤون الطالب

التاأكد من النتهاء من اإعداد  اخلطة التعليمية الفردية اأو اخلطة الأ�صرية خالل 

فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعني من نهاية اإجراءات الت�صخي�ص.

اخلطط  جلنة  من�صق  

التعليمية 

ت�صليم ن�صخة من  اخلطط التعليمية  لويل الأمر .8/1/5

حفظ  اخلطة التعليمية الفردية يف ملف الطالب .9/1/5

تنفيذ اخلطة :2/5

التاأكد من  البدء يف تنفيذ  اخلطط التعليمية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعا من اإعدادها.1/2/5وكيل �صوؤون الطالب

 جلنة اخلطط التعليمية 

البدء يف تنفيذ  اخلطط التعليمية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعا من اإعدادها. 2/2/5

تنفيذ  اخلطط التعليمية  من قبل كل من له عالقة بتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها يف اخلطة. 3/2/5

التن�صيق بني الأع�صاء القائمني بتنفيذ اخلطة. 4/2/5

تقومي اخلطة :3/5

 جلنة اخلطط التعليمية 

)كل فيما يخ�صه(

1/3/5

يتم توثيق و ت�صجيل تقدم الطفل  يف منوذج اخلطة الأ�صرية نحو حتقيق الأهداف 

من خالل التقومي امل�صتمر ب�صكل منتظم .
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

 جلنة اخلطط التعليمية 

2/3/5

يتم توثيق و ت�صجيل تقدم الطالب  يف منوذج  اخلطة التعليمية الفردية نحو 

حتقيق الأهداف من خالل التقومي امل�صتمر ب�صكل منتظم بعد نهاية كل هدف 

�صلوكي تعليمي .

3/3/5

 تقومي مدى تقدم اأداء الطالب نحو حتقيق الأهداف ق�صرية املدى ب�صكل م�صتمر و توثيق 

التقدم يف  منوذج  اخلطة التعليمية الفردية  وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن - 03 -05(  

4/3/5

تقومي  اخلطط التعليمية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات الطالب 

املن�صو�ص عليها يف الأهداف مرة واحدة - على الأقل - كل عام درا�صي. 

5/3/5

مراجعة اخلطة �صنوًيا اأو ن�صف �صنوي والتعديل عليها يف حال عدم حتقق التقدم 

املن�صود من الطالب اأو عند تغري حاجاته اأو حدوث تقدم اأكرث من املتوقع .

 جلنة اخلطط التعليمية 

اخلطط النتقالية :4/5

1/4/5

بناء و اإعداد اخلطة النتقالية للطالب عند النتقال من بيئة اإىل اأخرى )املراحل 

الدرا�صية الثالث ,ما بعد املرحلة الثانوية درا�صٍيا اأو مهنًيا , بيئات العمل العامة(  

وفق  منوذج رقم )و.ط.ع.ن - 03 -06(  

جلنة  فريق  من�صق 

اخلطط التعليمية 

اإدراج اخلطة النتقالية �صمن  اخلطة التعليمية الفردية للطالب .2/4/5

 جلنة اخلطط التعليمية 

)كل فيما يخ�صه(

تنفيذ اخلطة النتقالية للطالب .3/4/5

6- النماذج وال�صجالت

مكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

مدة 

احلفظ

م�صتمرملف اللجنة)و.ط.ع.ن - 03 -01(  بيان مواعيد اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية1/6

م�صتمرملف اللجنة)و.ط.ع.ن - 03 -02(  منوذج حم�صر اجتماع جلنة  اخلطط التعليمية 2/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن - 03 -03(  منوذج اخلطة الأ�صرية 3/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن - 03 -04(  منوذج  اخلطة التعليمية الفردية4/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن - 03 -05(  منوذج تقومي اخلطط التعليمية5/6

م�صتمرملف الطالب)و.ط.ع.ن - 03 -06(  منوذج اخلطة النتقالية6/6

رقم العملية : )4(     ا�شم العملية : اإعداد اجلداول املدر�شية       رمز العملية : ) و.ت.ع. 01(

تو�صيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف اإعداد اجلداول املدر�صية 1- الهدف 

يطبق هذا الإجراء على اإعداد اجلداول املدر�صية التي ت�صهم يف تنظيم احل�ص�ص الدرا�صية2- نطاق العمل

1/3 اخلطط الدرا�صية للمناهج وفق الأدلة املرجعية املعتمدة للرتبية اخلا�صة .3- الوثائق ذات العالقة

4-  التعريفات

جدول احل�ص�ص الأ�صبوعي: هو الذي ينظم ويوزع احل�ص�ص خالل اليوم الدرا�صي على 

الهيئة التعليمية

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل ال�صوؤون التعليمية

جدول احل�ص�ص الأ�صبوعي: 1/5

مراعاة العدل بني املعلمني عند اإعداد جدول احل�ص�ص الأ�صبوعي من حيث 1/1/5

الأن�صبة وطبيعة املادة وطبيعة املتعلمني والأوقات الزمنية.

عدم تكرار ح�ص�ص اأي مادة يف يوم اأكرث من ح�صة اأو ح�صتني متتاليتني اإل اإذا 2/1/5

كانت ح�ص�ص املادة اأكرث من اأيام الأ�صبوع اأو تقت�صي طبيعة املادة ذلك.

عدم جتزئة املادة الواحدة للف�صل الواحد بني اأكرث من معلم كفروع اللغة العربية 3/1/5

, وتوزيع املعلمني على ال�صفوف ح�صب تخ�ص�صاته.

توزيع احل�ص�ص على اجلدول املدر�صي مع مراعاة البنود ال�صابقة و عدد 4/1/5

احل�ص�ص الدرا�صية لكل مادة .

عر�ص اجلداول الدرا�صية على املعلمني والتعرف على مالحظاتهم ومعاجلتها5/1/5

اطالع مدير املدر�صة/املعهد على جدول احل�ص�ص الدرا�صية املقرتح واعتماده.6/1/5

اعتماد جدول احل�ص�ص املدر�صي بعد التاأكد من ا�صتكمال اخلطة الدرا�صية.7/1/5مدير املدر�صة/ املعهد

ال�صوؤون  وكيل 

التعليمية

و�صع اجلدول يف مكان بارز يف مكتب قائد املدر�صة/ املعهد  و الوكالء وغرفة املعلمني.8/1/5

توزيع جدول احل�ص�ص على املعلمني9/1/5

تزويد وكيل �صوؤون الطالب بجدول احل�ص�ص الدرا�صية10/1/5

جدول ح�ص�ص النتظار : 2/5

ال�صوؤون  وكيل 

التعليمية

اإعداد �صجل توزيع ح�ص�ص النتظار وفق منوذج)و.ت.ع.ن-01-01( اأو عرب 1/2/5

الربنامج احلا�صوبي للجداول اخلا�ص بح�ص�ص النتظار 

اإعداد ومراجعة جدول ح�ص�ص النتظار والتاأكد من العتبارات ال�صابقة ورفعه 2/2/5

لقائد املدر�صة/ املعهد لعتماده.

اعتماد جدول ح�ص�ص النتظار3/2/5مدير املدر�صة/املعهد
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ال�صـــوؤون  وكيـــل 

لتعليميـــة ا

تدوين ح�ص�ص النتظار يف جدول احل�ص�ص الدرا�صية وجدول املعلم4/2/5

حتديد املعلمني الغائبني ب�صكل يومي5/2/5

حتديد احل�ص�ص التي تدرج يف قائمة النتظار للمعلمني الغائبني 6/2/5

تعبئة وتدوين ح�ص�ص املعلم الغائب يف �صجل النتظار7/2/5

املعلمون

حتديد ما ينبغي عمله يف ح�صة النتظار من املعلم كا�صتخدامه حقيبة النتظار اأو 8/2/5

حقيبة املعلم اأو مركز م�صادر التعلم.

توقيع املعلمني الذين قاموا باإ�صغال ح�ص�ص النتظار يف ال�صجل اخلا�ص به9/2/5

جدول الإ�صراف اليومي : 3/5

وكيل ال�صوؤون التعليمية

التعرف على رغبات املعلمني يف الإ�صراف اليومي ويف اختيار الأيام املنا�صبة 1/3/5

واختيار الزميل 

حتديد املعلمني الذين يتم تكليفهم بالإ�صراف اليومي2/3/5

توزيع الإ�صراف على املعلمني بالأيام وفقًا للنموذج  )و.ت.ع.ن-02-01(.3/3/5

اإبالغ املعلمني بجدول الإ�صراف اليومي وتوزيعه عليهم4/3/5

التوقيع على جدول الإ�صراف اليومي.5/3/5املعلمون 

تدوين جدول الإ�صراف اليومي يف جدول احل�ص�ص الأ�صبوعي 6/3/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

تدوين جدول الإ�صراف اليومي يف جداول املعلمني و اللتزام به.7/3/5املعلمون

وكيل ال�صوؤون التعليمية

و�صع جدول الإ�صراف اليومي يف غرفة قائد املعهد/املدر�صة و الوكالء و غرف 8/3/5

املعلمني.

الإعالن ب�صكل يومي عن اأ�صماء املعلمني امل�صرفني يف اليوم التايل لالإ�صراف 9/3/5

اليومي يف اأماكن بارزة للمعلمني و مواقع الإ�صراف لكل معلم.

اإعداد تقرير اأ�صبوعي عن �صري الإ�صراف اليومي و رفعه لقائد املدر�صة/ املعهد.10/3/5

جدول املناوبة اليومية:4/5

وكيل ال�صوؤون التعليمية

يجب مراعاة ما يلي يف اإعداد جدول املناوبة اليومية.

التعرف على املناوبة خالل املعلمني يف اختيار اأيام املناوبة.1/4/5

مراجعة الأ�صماء و التاأكد منها مع مراعاة العتبارات ال�صابقة.2/4/5

 حتديد اأيام املناوبة  خالل العام الدرا�صي و حتديد املعلمني املناوبني.3/4/5

التوقيع على جدول املناوبة و اللتزام به وفق منوذج )و.ت.ع.ن.-01-02(4/4/5املعلمون

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

متابعة املعلمني للمناوبة. 5/4/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

املعلم املناوب

ت�صجيل جميع امللحوظات على الطالب قبل و بعد العمل الر�صمي وفق منوذج 6/4/5

)و.ت.ع.ن.-03-01(.

وكيل ال�صوؤون التعليمية

مراجعة التقارير اليومية املقدمة من املعلم املناوب.7/4/5

تزويد وكيل �صوؤون الطالب بجميع امللحوظات على الطالب قبل و بعد العمل 8/4/5

الر�صمي.

اإعداد تقارير اأ�صبوعية و رفعها لقائد املدر�صة/ املعهد .9/4/5

6- النماذج وال�صجالت

ا�صم النموذجالت�صل�صل

رمز النموذج / 

ال�صجل

مدة احلفظمكان احلفظ

عام درا�صيال�صوؤون التعليمية)و.ت.ع.ن-01-01(�صجل توزيع ح�ص�ص النتظار1/6

عام درا�صيال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-01-02جدول املناوبة والإ�صراف اليومي2/6

عام درا�صيال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-01-03تقرير املناوبة اليومي3/6

* ت�صتثنى مدار�ص نظام املقررات
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رقم العملية: )5(        ا�شم العملية :  املقررات الدرا�شية                  رمز العملية : ) و. ط. ع. 4.  (

1- الهدف

حتديد الإجراءات واخلطوات من  احتياجات  املقررات الدرا�صية  و اآلية ت�صليمها للطالب 

يف املعهد / املدر�صة

تطبق هذه الإجراءات على ا�صتالم وت�صليم  املقررات الدرا�صية  للطالب ذوي الإعاقة 2- نطاق العمل

ل يوجد3- الوثائق ذات العالقة

  املقررات الدرا�صية  : هي التي ت�صتمل على املقررات الدرا�صية املقرة من وزارة التعليم.4 - التعريفات

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب

حتديد احتياج املعهد / املدر�صة  من  املقررات الدرا�صية يف �صوء ما يلي:1/5

ا�صتمارة النمو املتوقع للعام القادم2/5

3/5

حتديد عدد الطالب الناجحني يف الدور الأول والطالب املتوقع جناحهم يف 

الدور الثاين

حتديد امليزانية املحددة للمعهد / املدر�صة عن طريق الربنامج احلا�صوبي4/5

5/5

اإعداد خطاب باحتياجات املعهد اأو برنامج الرتبية اخلا�صة من املقررات 

الدرا�صية يف منت�صف الف�صل الدرا�صي الثاين وتقدميه اإىل قائد املدر�صة.وفق 

منوذج رقم )و.ط.ع.ن-01-04(

6/5مدير املدر�صة

رفع الطلب بعد توقعيه وختمه اإىل اإدارة التعليم ) اإدارة امل�صتودعات ( اأو من 

خالل الربامج احلا�صوبية بعد اإدخال البيانات.

7/5امل�صاعد الإداري

اإعداد وجتهيز م�صتودع للمقررات الدرا�صية يف مكان منا�صب باملدر�صة مزود مبا 

يحتاجه حلفظها

مدير املدر�صة

8/5

التن�صيق مع وكيل �صوؤون الطالب با�صتالم املقررات الدرا�صية والتاأكد من 

اكتمالها ومطابقتها للطبعة املعتمدة.

التوقيع واعتماد ا�صتالم املقررات الدرا�صية9/5

و�صع الكتب الدرا�صية يف مكان منا�صب وفرزها ح�صب ال�صفوف10/5امل�صاعد الإداري

11/5وكيل �صوؤون الطالب

ت�صليم الكتب الدرا�صية للطالب املنتظمني واملنتقلني من املعهد اأو برنامج الرتبية 

اخلا�صة والتوقيع على ال�صتالم يف بداية كل ف�صل درا�صي وفق منوذج رقم 

)و.ط.ع.ن-02-04(

12/5امل�صاعد الإداري

ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�صليمهم املقررات الدرا�صية وفقًا لل�صف واملادة 

الدرا�صية وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن-03-04(

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

13/5وكيل �صوؤون الطالب

الرفع لوكيل ال�صوؤون املدر�صية بنواق�ص املقررات الدرا�صية واإعداد اخلطاب 

لإدارة امل�صتودعات واعتماده من قبل مدير املدر�صة.

وكيل �صوؤون الطالب

ت�صليم املقررات الدرا�صية للطالب بعد ا�صتيفائها من اإدارة امل�صتودعات.14/5

ت�صليم املقررات الدرا�صية الناق�صة للطالب والتوقيع على ال�صتالم 15/5

16/5

ا�صتالم املقررات الدرا�صية  امل�صتخدمة من الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�صي 

وفق النموذج ال�صابق

17/5امل�صاعد الإداري

ا�صتالم  املقررات الدرا�صية  امل�صتخدمة من وكيل �صوؤون الطالب وحفظها يف 

امل�صتودعات اأو الأماكن املخ�ص�صة واملنا�صبة لها لتخاذ الإجراءات الالزمة 

ح�صب التنظيمات املعتمدة.

6- النماذج وال�صجالت

ا�صم النموذجالت�صل�صل

رمز النموذج / 

ال�صجل

مدة احلفظمكان احلفظ

عام درا�صي�صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-04-01خطاب طلب توفري املقررات الدرا�صية1/6

عام درا�صي�صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-04-2 0منوذج ت�صليم  املقررات الدرا�صية  للطالب2/6

منوذج ح�صر الطالب الذين مل يتم ت�صليمهم  3/6

املقررات الدرا�صية 

عام درا�صي�صوؤون الطالبو.ط.ع.ن-3-04 0
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رقم العملية: )6(        ا�شم العملية: ت�شيري امليزانية الت�شغيلية            رمز العملية : )و.م.ع-01(

1- الهدف
تو�صيح الإجراءات املتبعة يف اعداد امليزانية الت�صغيلية وعملية �صراء م�صتلزمات املعهد/ 

املدر�صة و�صرفها ح�صب البنود املخ�ص�صة.

يطبق هذا الجراء على عملية ت�صيري واإعداد امليزانية الت�صغيلية وعملية ال�صراء وال�صرف.2- نطاق العمل

3- الوثائق ذات العالقة
1/3 تعميم ال�صناديق املدر�صية.

2/3 الدليل الإجرائي للميزانية الت�صغيلية املدر�صية.

4 - التعريفات

1/4 امليزانية الت�صغيلية: هي خم�ص�صات مالية ل�صنة مالية حمددة يتم ال�صرف منها على 

النفقات اجلارية لتوفري البيئة املالئمة ب�صورة م�صتمرة.

2/4 امل�صرتيات: هي امل�صتلزمات التي يتم تاأمينها و�صراوؤها وفقا لبنود واأوعية ال�صرف 

املنظمة لذلك.

3/4 البند: فرع من فروع اأبواب امليزانية العامة يتم ال�صرف منه على وجه حمدد من اأوجه 

ال�صرف.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

1/5مدير املعهد/ املدر�صة

تزويد جلنة ال�صندوق املدر�صي باإ�صعار امليزانية الت�صغيلية املعتمدة للمعهد /

املدر�صة من قبل اإدارة التعليم او مكتب التعليم وبنود �صرفها.

ال�صندوق  جلنة 

املدر�صي
2/5

التعميم على اجلهات املعنية يف املعهد/ املدر�صة ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات 

وامل�صتلزمات يف بداية العام الدرا�صي.

3/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

حتديد احتياجات املعهد/ املدر�صة من متطلبات وم�صتلزمات النظافة وال�صيانة 

الطارئة.

4/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

حتديد الحتياجات وامل�صتلزمات التعليمية وتقدميها اإىل جلنة ال�صندوق املدر�صي 

يف بداية كل عام.

5/5وكيل �صوؤون الطالب

حتديد متطلبات القبول والت�صجيل والن�صاط الطالبي وتقدميها للجنة ال�صندوق 

املدر�صي يف بداية كل عام.

جلنة     واأع�صاء  رئي�ص 

ال�صندوق املدر�صي

مراجعة الوثائق وامل�صتندات والتاأكد من مطابقتها للبنود.6/5

7/5

و�صع خطة زمنية لل�صرف يف بداية العام الدرا�صي وفقا لأوعية ال�صرف )الن�صاط 

الطالبي, م�صتلزمات تعليمية ...اإلخ( وفقا للتعليمات املعتمدة.

املعهد/  وكالء 

املدر�صة
8/5

يقوم وكالء املعهد/ املدر�صة بعملية ال�صراء واإح�صار الوثائق وامل�صتندات املطلوبة 

وتقدميها للجنة ال�صندوق املدر�صي .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

جلنة    واأع�صاء  رئي�ص 

ال�صندوق املدر�صي

التاأكد من امل�صتندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة.9/5

اعتماد �صرف املبالغ امل�صتحقة وفقا للوثائق وامل�صتندات وبنود امليزانية.10/5

اأمني جلنة

ال�صندوق  املدر�صي

ت�صجيل امل�صرتيات ب�صجل امل�صرتيات وفقا لنموذج )م.م.ع.ن-01-01(.11/5

حفظ الوثائق وال�صجالت يف امللفات اخلا�صة بذلك.12/5

13/5مدير املعهد/ املدر�صة

يف حالة عدم توافر امل�صتحقات املالية لدى املعهد/ املدر�صة القيام برفع املطالبة 

بالتعوي�ص لإدارة التعليم اأو مكتب التعليم ح�صب الإجراءات النظامية ووفقا للنموذج 

)م.م.ع.ن-02-01(.

6- النماذج وال�صجالت

مكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

مدة 

احلفظ

م�صتمراأمني جلنة ال�صندوق املدر�صيو.م.ع.ن-01-01�صجل  م�صرتيات املعهد/ املدر�صة1/6

م�صتمراأمني جلنة ال�صندوق املدر�صيو.م.ع.ن-01-02اأمر مطالبة2/6
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رقم العملية: )7(        ا�شم العملية:    التغذية       رمز العملية : )و.ط.ع.05 (

1- الهدف
تو�صيح الإجراءات املتبعة يف اإعداد م�صتخل�صات متعهد التغذية وكيفية متابعتها ب�صكل 

يومي .

يطبق هذا الإجراء على عملية التغذية وما يتعلق بها من م�صتخل�ص ومتابعة لها2- نطاق العمل

دليل �صروط وموا�صفات وجداول التغذية لطالب وطالبات معاهد الرتبية اخلا�صة3- الوثائق ذات العالقة

4 - التعريفات

1 / التغذية : الوجبة ال�صباحية اخلفيفية املقدمة من متعهد التغذية .

2 / متعهد التغذية : املوؤ�ص�صة التي مت تر�صية م�صروع تغذية الطالب عليها من قبل وزارة التعليم .

3 / فاتورة : منوذج يتم تعبئة عدد الوجبات و�صعرها خالل �صهر

4 / خطاب : اخلطاب املوجه من مدير املعهد/املدر�صة لإدارة التعليم لل�صرف للمتعهد

5 / امل�صتخل�ص ال�صهري : عدد الوجبات امل�صروفة للطالب و�صعرها خالل �صهر يرفعها 

قائد املعهد/املدر�صة لالإدارة

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ال�صماح ملندوبي املتعهد بدخول املدر�صة / املعهد يوميا لت�صليم احتياجاتهم اليومية.1/5احلار�ص

وكيل �صوؤون الطالب

اعتماد ح�صور الطالب يوميا بعد اإح�صار امل�صاعد الإداري ل�صجل الغياب اليومي.2/5

اإعداد ك�صف ح�صور الطالب ل�صرف الوجبات وفق العدد الفعلي للح�صور .3/5

اإعداد امل�صتخل�ص ال�صهري للمتعهد ورفعه للمدير لعتماده .4/5

التاأكد من �صالحية الوجبة املقدمة للطالب واأخذ عينات ع�صوائية منها .5 / 5

6/5امل�صاعد الداري

تعبئة �صجل الغياب اليومي للطالب ومعرفة عدد احل�صور للرفع بهم لوكيل �صوؤون 

الطالب وفق النموذج رقم  )و.ط.ع.ن-01-05(

املر�صد ال�صحي
التاأكد من �صالمة الوجبة املقدمة للطالب7/5

متابعة نظافة العاملني بالتغذية 8/5

وكيل ال�صوؤون املدر�صية 
التاأكد من وجود الرخ�ص الطبية للعاملني9/5

التاأكد من اكتمال كافة الوراق الر�صمية اخلا�صة باملتعهد و�صريان مفعولها10/5

قائد املعهد / املدر�صة

اعتماد خطاب الإدارة ل�صرف م�صتخل�ص متعهد التغذية وفق منوذج رقم 

)و.ط.ع.ن-02-05(

اعتماد امل�صتخل�ص ال�صهري املعد من وكيل �صوؤون الطالب �صهريا وفق منوذج 

رقم )و.ط.ع.ن-05-03( والنموذج رقم )و.ط.ع.ن-04-05(.

6- النماذج وال�صجالت

ا�صم النموذجالت�صل�صل

رمز النموذج / 

ال�صجل

مدة احلفظمكان احلفظ

م�صتمر�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن-05-01(�صجل الغياب اليومي1/6

م�صتمرال�صكرتارية)و.ط.ع.ن-05-02(خطاب ال�صرف املوجه لالإدارة2/6

�صريان عقد املتعهد�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن-05-03(الفاتورة6 / 3

�صريان عقد املتعهد�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن-05-04(امل�صتخل�ص ال�صهري6 / 4
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رقم العملية: )8(         ا�شم العملية: تنظيم الت�شالت الإدارية          رمز العملية: )م.م.ع.01(  

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف تنظيم الت�صالت الإدارية.1- الهدف

يطبق هذا الإجراء على ال�صكرتارية باملعهد/املدر�صة.2- نطاق العمل

ل يوجد3- الوثائق ذات العالقة

4 - التعريفات

1/4 الوارد :جميع املرا�صالت التي ترد للمعهد من خطابات ور�صائل ورقية 

وبريد اإلكرتوين وفاك�صات.

2/4 ال�صادر: جميع املرا�صالت ال�صادرة عن املعهد/املدر�صة من خطابات 

ور�صائل ورقية وبريد اإلكرتوين وفاك�صات.

3/4 �صجل توديع املعامالت: ال�صجل الذي يدون فيه رقم �صادر الر�صالة وا�صم 

وتوقيع امل�صتلم للر�صالة.

4/4 اجلهة املعنية يف املعهد/املدر�صة: جميع العاملني موزعني ح�صب الأن�صطة 

الرئي�صية داخل املعهد/املدر�صة من هيئة تعليمية واإدارية.

5/4 اجلهة اخلارجية: الدوائر اأو املوؤ�ص�صات خارج املعهد/املدر�صة.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املعهد/ مدير  �صكرتري 

املدر�صة اأو امل�صاعد الإداري

الربيد الوارد :1/5

ا�صتقبال جميع املرا�صالت التي ترد اإىل املعهد/املدر�صة .1/1/5

2/1/5
منــوذج  وفــق  العــام  الــوارد  ب�صــجل  املرا�صــالت  جميــع  ت�صــجيل 

احلا�صــوبي. الربنامــج  طريــق  عــن  )م.م.ع.ن-1-01(اأو  رقــم 

و�صع رقم الوارد العام يف اأعلى اأول ورقة للر�صالة.3/1/5

املعهد/ مدير  �صكرتري 

املدر�صة اأو امل�صاعد الإداري

عر�ص جميع ما يرد على قائد املعهد/املدر�صة للتوجيه .4/1/5

5/1/5
املعهد/املدر�صــة  اإىل  الــواردة  املرا�صــالت  ومراجعــة  الطــالع 

املعهد/املدر�صــة. داخــل  املعنيــة  اجلهــة  اإىل  وتوجيههــا 

6/1/5مدير املعهد/املدر�صة
قائــد  توجيــه  ح�صــب  باملعهد/املدر�صــة  املعنيــة  للجهــة  ر�صــالة  كل  تو�صيــل 

املعهد/املدر�صــة.

 7/1/5عامل اخلدمات
وفــق  بهــم  اخلا�صــة  الــواردة  املرا�صــالت  ا�صــتالم  علــى  التوقيــع 

)م.م.ع.ن-02-1(. رقــم  منــوذج 

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

اجلهة املعنية داخل 

املعهد/املدر�صة

8/1/5
منــوذج  التعاميــم  علــى  الــرد  اإنهــاء  متابعــة  �صــجل  علــى  التوقيــع 

)م.م.ع.ن-03-1( رقــم 

�صكرتري مدير املعهد/

املدر�صة اأو امل�صاعد 

الإداري

حفظ جميع املرا�صالت بامللفات املخ�ص�صة .9/1/5

متابعة التنفيذ للمرا�صالت التي حتتاج اإىل ردود .10/1/5

الربيد ال�صادر :2/5

ا�صتقبال جميع املرا�صالت ال�صادرة من قائد املعهد/املدر�صة وت�صجيلها.1/2/5

2/2/5

ت�صجيل كل خطاب ي�صدر من املعهد/املدر�صة للجهات اخلارجية ب�صجل ال�صادر  

وفق منوذج رقم )م.م.ع.ن-1-04( اأو عن طريق الربنامج احلا�صوبي.

و�صع رقم ال�صادر العام على اخلطاب وكذلك تاريخ اخلطاب وعدد املرفقات.3/2/5

و�صع اخلطاب داخل مظروف للحفاظ على ال�صرية.4/2/5

و�صع ن�صخة من كل خطاب مر�صل يف ملف ال�صادر.5/2/5

ت�صجيل اخلطاب الأ�صل ب�صجل التوديع للت�صليم.6/2/5

متابعة ت�صجيل ا�صم وتوقيع امل�صتلم يف �صجل التوديع بعد ال�صتالم.7/2/5

8/2/5

ت�صجيل اأ�صول املرا�صالت ب�صجل توديع املعامالت وفق منوذج رقم 

)م.م.ع.ن-05-1(

و�صع املرا�صالت داخل ال�صجل ويتم ت�صليمها به .9/2/5عامل اخلدمات

عند الت�صليم يدون ا�صم وتوقيع امل�صتلم للر�صالة .10/2/5اجلهات اخلارجية

ي�صلم �صجل التوديع ل�صكرتري مدير املعهد/املدر�صة للرجوع اإليه عند احلاجة.11/2/5عامل اخلدمات

6- النماذج وال�صجالت

ا�صم النموذجالت�صل�صل

رمز النموذج / 

ال�صجل

مدة احلفظمكان احلفظ

ثالث �صنواتال�صكرتري) م.م.ع.ن-1-01(�صجل الوارد العام1/6

عام درا�صيال�صكرتري)م.م.ع.ن-1-02(�صجل اإطالع املوظفني على التعاميم2/6

ثالث �صنواتال�صكرتري)م.م.ع.ن-1-03(�صجل متابعة اإنهاء الرد على  التعاميم3/6

ثالث �صنواتال�صكرتري)م.م.ع.ن-1-04(�صجل ال�صادر العام4/6

عام درا�صيال�صكرتري)م.م.ع.ن-1-05(�صجل توديع املعامالت5/6
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رمز العملية : )و.م.ع. -02( ا�شم العملية: متابعة العمل الر�شمي ملن�شوبي املدر�شة   رقم العملية )9(  

�صبط ومتابعة دوام املوظفني يف اأثناء اأوقات العمل الر�صمي يف املعهد / املدر�صةا- الهدف

يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املعهد / املدر�صة2- نطاق العمل

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3 لئحة الإجازات يف اخلدمة املدنية

2/3 الدليل الإجرائي لق�صايا �صاغلي الوظائف التعليمية

3/3 تعاميم اإجراءات الغياب والتاأخر

4- التعريفات

1/4 املوظفون: هم جميع الأ�صخا�ص املعينون يف املعهد / املدر�صة من الهيئة التعليمية والإدارية 

2/4 العمل الر�صمي : يكون العملالر�صمي يف املعهد / املدر�صة خم�صة اأيام يف الأ�صبوع 

ويحدد عدد �صاعات العمل الر�صمي يف اليوم  ب�صبع �صاعات وفقًا للمنطقة اجلغرافية با�صتثناء 

الإجازات الأ�صبوعية والر�صمية

3/4 الإجازة الأ�صبوعية : يوما اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع. 

4/4 الإجازة الر�صمية : اأيام الإجازة التي يقررها جمل�ص الوزراء مبوجب تعميم ر�صمي .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املوظفون

اللتزام بالعمل الر�صمي:1/5

1/1/5

تبداأ �صاعات دوام املوظفني يف املعهد / املدر�صة قبل خم�صة ع�صرة دقيقة 

من بداية احل�صة الأوىل وتنتهي بعد ان�صراف جميع الطالب من املدر�صة

2/1/5

التزام جميع املوظفني يف املعهد/ املدر�صة بح�صور ال�صطفاف ال�صباحي 

والذي يبداأ قبل ربع �صاعة من الوقت املقرر للدوام الر�صمي

فتح واإغالق اأبواب املعهد / املدر�صة وفقًا للتعاميم الواردة3/1/5حار�ص املدر�صة

املوظفون

4/1/5

تثبيت وقف ح�صور املوظف وتوقيعه للدوام �صباحًا وفقًا للنموذج رقم 

)و.م.ع.ن. -02-01( اأو النظام الإلكرتوين امل�صتخدم

التزام املوظف بتوقيع الن�صراف يف نهاية العمل وت�صجيل الوقت الفعلي5/1/5

اإغالق �صجل احل�صور وفقا للوقت الزمني املحدد6/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

تاأخر املوظفني:2/5

1/2/5املوظفون املتاأخرون

ي�صجل املوظف املتاأخر ا�صمه يف اخلانة اخلا�صة باملتاأخرين مع �صرورة 

تدوين وقت احل�صور الفعلي

2/2/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

متابعة انتظام و�صري احل�ص�ص الدرا�صية والتزام املعلمني بها وتفعيل 

ح�ص�ص النتظار

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

3/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

ح�صر مقدار تاأخر املوظف عن العمل علمًا باأنها ت�صمل ) التاأخر 

ال�صباحي / التاأخر عن دخول احل�ص�ص / اخلروج من احل�صة قبل 

انتهاء الوقت / المتناع عن دخول ح�ص�ص النتظار / فرتات املناوبة / 

اخلروج من املدر�صة قبل نهاية العمل الر�صمي .

ر�صد تاأخر املوظفني عرب الربنامج احلا�صوبي املعتمد4/2/5م�صجل املعلومات

5/2/5قائد املعهد / املدر�صة

يوجه تنبيه  �صفوي للموظف اإذا بلغ جمموع تاأخره �صاعتني فاأكرث خالل 

العام املايل

6/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

اإعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ تاأخره 3 �صاعات فاأكرث خالل العام 

املايل وفقًا للنموذج رقم ))و.م.ع.ن. -02-02(  وي�صتمر يف هذا الإجراء 

يف كل �صاعة زادت ويتم رفعها لقائد املدر�صة

توقيع واعتماد التنبيه اخلطي7/2/5مدير املدر�صة

وكيل ال�صوؤون املدر�صية
تزويد اأ�صحاب العالقة بالتنبيه اخلطي8/2/5

حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف9/2/5

10/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

اإذا بلغ جمموع �صاعات التاأخر ما مقداره 7 �صاعات خالل العام املايل يتم 

اإعداد اأمر ح�صم مبقدار يوم ويرفع لقائد املعهد / املدر�صة وفق منوذج 

رقم )و.م.ع.ن. -03-02(

يتم اعتماد قرار احل�صم ويتم رفعه لإدارة التعليم 11/2/5قائد املعهد / املدر�صة

غياب املوظفني :3/5

1/3/5املوظفون

ينبغي اتباع ما يلي من املوظف:

اللتزام من املوظف بالعمل الر�صمي

اإ�صعار قائد املعهد / املدر�صة قبل الغياب بوقت كاف

تقدمي طلب الإجازة ال�صطرارية لقائد املعهد / املدر�صة قبل الغياب بوقت كاف.

تقدمي العذر عن الغياب خالل اأ�صبوع من تاريخ الغياب

2/3/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

اإعداد ورقة م�صاءلة للموظف يف حال غيابه وفق منوذج رقم )و.م.ع.ن. 

)04-02-

 توقيع واعتماد م�صاءلة الغياب3/3/5قائد املعهد / املدر�صة 

ت�صليم املوظف املعني ورقة امل�صاءلة4/3/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

5/3/5املوظف الغائب

الرد على امل�صاءلة واإرفاق الأعذار والوثائق والتقارير الالزمة -  اإذا 

توفرت- يف مدة اأق�صاها اأ�صبوع , ويتم ت�صليمها لوكيل ال�صوؤون املدر�صية
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

6/3/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

الطالع على رد امل�صاءلة والتعرف على الأ�صباب والقيام ب�صرح ر�صيد 

املوظف من الإجازات ال�صطرارية والإجازات املر�صية ورفعها لقائد 

املعهد / املدر�صة

الطالع على امل�صاءلة والرد والأعذار واتخاذ القرار املنا�صب بذلك7/3/5مدير املدر�صة

وكيل ال�صوؤون املدر�صية

8/3/5

اإذا مت احت�صاب الغياب من الإجازة املر�صية ) وفقا للتقرير ( يتم حفظ 

امل�صاءلة يف امللف مع املرفقات واعتبارها اإجازة بعذر وي�صدر قرار يف ذلك 

9/3/5

اإذا مت احت�صاب الغياب اإجازة ا�صطرارية يتم احل�صم من ر�صيد املوظف 

من الإجازات ال�صطرارية

10/3/5

اإذا مل تكن الوثائق والأعذار مقبولة يتم اإعداد قرار احل�صم من الراتب 

وفق منوذج )و.م.ع.ن. -02-05( ويرفع لقائد املعهد / املدر�صة 

توقيع قرار احل�صم ورفعه لإدارة الرتبية والتعليم11/3/5مدير املدر�صة

حفظ �صورة من قرار احل�صم يف ملف املوظف12/3/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

13/3/5م�صجل املعلومات

ر�صد قرار احل�صم �صمن الربنامج احلا�صوبي املعتمد وا�صتخراج قائمة 

بالغياب ب�صكل �صهري و�صنوي من برنامج نور

ا�صتئذان املوظفني:4/5

املوظف امل�صتاأذن

1/4/5

يتوجب على املوظف ال�صتئذان من قائد املعهد / املدر�صة عند اخلروج  

قبل نهاية العمل باتباع الآتي:

اإ�صعار امل�صوؤول املبا�صر بطلب ال�صتئذان

الطالع على الطلب ورفع الإ�صعار ملدير املدر�صةوكيل ال�صوؤون املدر�صية

التوقيع على الإ�صعار بالعتماد اأو الرف�صقائد املعهد / املدر�صة

املوظف امل�صتاأذن

عند اخلروج من املعهد / املدر�صة بعد موافقة قائد املعهد/املدر�صة 

يتم كتابة ال�صم ووقت اخلروج و�صببه يف �صجل ال�صتئذان اأو يف النظام 

احلا�صوبي امل�صتخدم وفق منوذج رقم )و.م.ع.ن. -06-02(

تثبيت وقت ال�صتئذان  ووقت العودة يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد من الوزارة2/4/5م�صجل املعلومات

3/4/5قائد املعهد / املدر�صة

تنبيه �صفوي للموظف الذي بلغ خروجه من املعهد / املدر�صة بدون 

ا�صتئذان �صاعتني فاأكرث خالل العام املايل

4/4/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

اإعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ خروجه من املعهد / املدر�صة بدون 

ا�صتئذان 3 �صاعات فاأكرث خالل العام املايل وي�صتمر يف هذا الإجراء يف 

كل �صاعة زادت ويتم رفعها لقائد املدر�صة

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

توقيع واعتماد التنبيه اخلطي5/4/5قائد املعهد / املدر�صة

وكيل ال�صوؤون املدر�صية

تزويد اأ�صحاب العالقات بالتنبيه اخلطي6/4/5

حفظ �صورة من التنبيه اخلطي يف ملف املوظف7/4/5

8/4/5

 اإذا بلغ جمموع �صاعات التاأخر �صبع �صاعات خالل العام املايل ب�صبب 

خروج املوظف من املدر�صة دون ا�صتئذان يتم اإعداد اأمر ح�صم مبقدار يوم 

ويرفع ملدير املدر�صة

يتم اعتماد قرار احل�صم ويتم رفعه لإدارة التعليم9/4/5قائد املعهد / املدر�صة

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

م�صتمرال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-01(�صجل العمل الر�صمي1/6

م�صتمرال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-02(تنبه على التاأخر2/6

م�صتمرال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-03(قرار ح�صم التاأخري واخلروج املبكر3/6

م�صتمرال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-04(م�صاءلة الغياب4/6

م�صتمرال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-05(قرار ح�صم الغياب5/6

عام درا�صيال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -02-06(�صجل ال�صتئذان6/6
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رقم العملية : )10(    ا�شم العملية : متابعة تاأخر وغياب الطالب        رمز العملية : )و.ط.ع. -06( 

ا- الهدف

حتديد الإجراءات املتبعة يف ر�صد تاأخر وغياب الطالب عن املدر�صة وتو�صيح الإجراءات 

الالزم اتخاذها من قبل املوظفني يف املعهد / املدر�صة

طالب املعهد / املدر�صة2- نطاق العمل

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3 قواعد تنظيم ال�صلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام

4- التعريفات

1/4 تاأخر الطالب : ح�صور الطالب متاأخرًا عن الوقت املحدد اأو تاأخره عن ح�صور احل�صة

2/4 غياب الطالب : عدم ح�صور الطالب للمدر�صة اأو غيابه عن ح�صور احل�صة

3/4 ويل اأمر الطالب : والده اأو وليه �صرعًا  .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل �صوؤون الطالب 

تاأخر الطالب :1/5

ح�صر الطالب املتاأخرين عن ال�صطفاف ال�صباحي يف �صجل التاأخر وفق منوذج 1/1/5

رقم )و.ط.ع.ن. -01-06(

الت�صال بويل اأمر الطالب واإ�صعاره بتاأخر الطالب عن املدر�صة والتاأكد من �صبب 2/1/5

التاأخر بعذر/ بدون عذر

اإدخال الطالب املتاأخرين اإىل ف�صولهم3/1/5

اإحالة الطالب الذي يتكرر تاأخره بدون عذر يف الف�صل الدرا�صي اأكرث من خم�ص 4/1/5

مرات اإىل املر�صد الطالبي وفقًا لنموذج رقم )و.ط.ع.ن. -02-06(

م�صجل املعلومات
ر�صد حالت تاأخر الطالب يف النظام احلا�صوبي املعتمد يف الوزارة5/1/5

غياب الطالب:2/5

وكيل �صوؤون الطالب

ح�صر الطالب الغائبني عن املدر�صة قبل نهاية احل�صة الأوىل يف �صجل الغياب وفق 1/2/5

منوذج رقم )و.ط.ع.ن. -3-06(

الت�صال بويل اأمر الطالب الغائب بعد نهاية احل�صة الأوىل واإ�صعاره بغيابه عن 2/2/5

املدر�صة والتاأكد من �صبب الغياب 

مراجعة اأعذار غياب الطالب , واعتماد ما يعترب غيابًا بعذر3/2/5

اإحالة الطالب الذي يتكرر غيابه بدون عذر يف الف�صل الدرا�صي اأكرث من خم�ص 4/2/5

مرات اإىل املر�صد الطالبي وفق منوذج رقم )و.ط.ع.ن. -02-06(

ر�صد حالت غياب الطالب يف النظام احلا�صوبي املعتمد يف الوزارة5/2/5م�صجل املعلومات

وكيل �صوؤون الطالب

تطبيق فواعد تنظيم ال�صلوك واملواظبة على الطالب الغائبني با�صتخدام النظام 6/2/5

احلا�صوبي املعتمد يف الوزارة 

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ا�صتئذان الطالب:3/5

يقوم ويل اأمر الطالب بال�صتئذان للطالب من خالل ح�صوره �صخ�صيًا اإىل املدر�صة1/3/5ويل اأمر الطالب

ا�صتقبال ويل اأمر الطالب يف حال ح�صوره والتاأكد من البطاقة ال�صخ�صية له2/3/5وكيل �صوؤون الطالب

تعبئة البيانات يف �صجل ا�صتئذان الطالب وفق النموذج رقم )و.ط.ع.ن. -04-06(3/3/5

التوقيع على �صجل ال�صتئذان من املعهد / املدر�صة4/3/5ويل اأمر الطالب

وكيل �صوؤون الطالب

اإعداد الوثائق الالزمة للطالب يف حال طلبها مثل ) التعريف , حتويل للوحدة 5/3/5

ال�صحية ( وتزويده بها

التاأكد من مغادرة الطالب للمعهد / للمدر�صة مع ويل اأمره6/3/5

يف حال عودة الطالب اإىل املعهد / املدر�صة يقوم بالتوقيع على �صجل ال�صتئذان7/3/5الطالب

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن. -06-01(ك�صف باأ�صماء الطالب املتاأخرين �صباحًا1/6

منوذج حتويل طالب اإىل وكيل �صوؤون الطالب 2/6

واملر�صد

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن. -02-06(

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن. -06-03(�صجل غياب الطالب3/6

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن. -06-04(�صجل ا�صتئذان الطالب4/6
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رقم العملية: )11(     ا�شم العملية: ال�شيانة والنظافة           رمز العملية: )و.م.ع. - 03(

تو�صيح الإجراءات املتبعة وال�صيانة والنظافة يف املعهد / املدر�صة ا- الهدف

يطبق هذا الإجراء لتنفيذ اأعمال ال�صيانة والنظافة يف املعهد / املدر�صة2- نطاق العمل

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3  تعميم ال�صناديق املدر�صية

2/3  الدليل الإجرائي للميزانية الت�صغيلية للمدر�صة

3/3 �صالحيات مديري ومديرات املدار�ص

4- التعريفات

1/4 ال�صيانة الوقائية :اأعمال ال�صيانة التي يجب اأن تتم ب�صفة دورية ملرافق واأجهزة املبني , 

للحد من وقوع اأي اأعطال مفاجئة .

2/4 ال�صيانة الإ�صالحية :ال�صيانة التي تتم لبع�ص الأجهزة واملرافق التي اأ�صبحت غري موؤهلة 

لأداء مهمتها مع انخفا�ص انتاجيتها ب�صكل ملحوظ عن امل�صتويات املحددة لها .

3/4 النظافة :اأعمال النظافة التي يجب اأن تتم ملرافق واأجهزة املبنى ب�صفة دورية وم�صتمرة.

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

 ال�صيانة:1/5

اأعمال الفح�ص وال�صتق�صاء:1/1/5

وكيل ال�صوؤون املدر�صية

1/1/1/5

اإعداد تقرير عن الأعمال املطلوبة �صيانتها وقائيًا قبل نهاية العام 

الدرا�صي ورفعه لإدارة التعليم لعمل ال�صيانة املطلوبة يف فرتة الإجازة 

ال�صيفية 

تفقد املباين وجتهيزاتها والتاأكد من تفعيلها ب�صكل م�صتمر خالل العام الدرا�صي2/1/1/5

حتديد الأعطال وال�صيانة الالزمة للمدر�صة ومرافقها وجتهيزاتها3/1/1/5

4/1/1/5

اإعداد تقرير عن الأعطال وامل�صكالت التي تواجه املبنى املدر�صي ورفعه 

اإىل مدير املدر�صة

خماطبة اإدارة التعليم وفق منوذج رقم )و.م.ع.ن. -03-01(5/1/1/5قائد املعهد / املدر�صة

متابعة املخاطبات التي مت رفعها اإىل اإدارة التعليم6/1/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

ال�صيانة الإ�صالحية:2/1/5

وكيل ال�صوؤون املدر�صية

الإ�صراف على اجلهات التي تقوم باأعمال ال�صيانة1/2/1/5

2/2/1/5

التاأكد من اإمتام عمليات ال�صيانة بال�صكل املطلوب واإ�صعار قائد 

املدر�صةبذلك

اعتماد �صهادة اإمتام عمليات ال�صيانة وتزويد امل�صاعد الإداري ب�صورة منها3/2/1/5مدير املدر�صة

حفظ �صورة من �صهادة اإمتام عمليات ال�صيانة يف امللف اخلا�ص بها4/2/1/5امل�صاعد الإداري

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

وكيل ال�صوؤون املدر�صية

النظافة:2/5

تاأمني م�صتلزمات النظافة:1/2/5

الطالع على امليزانية الت�صغيلية لبند النظافة واللوائح والتعاميم املنظمة لذلك1/1/2/5

حتديد م�صتلزمات النظافة يف املدر�صة2/1/2/5

3/1/2/5

اإح�صار عرو�ص اأ�صعار من موؤ�ص�صات معتمدة ورفعها اإىل وكيل ال�صوؤون 

املدر�صية

رفع م�صتلزمات النظافة مع عرو�ص الأ�صعار للجنة ال�صندوق املدر�صي4/1/2/5امل�صاعد الإداري

اعتماد واإجازة ال�صرف5/1/2/5جلنة ال�صندوق املدر�صي

�صراء متطلبات النظافة6/1/2/5امل�صاعد الإداري

حفظ اأوامر ال�صرف والفواتري يف امللفات اخلا�صة بها7/1/2/5اأمني جلنة ال�صندوق املدر�صي

تاأمني عمال النظافة:2/2/5

1/2/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

الطالع على امليزانية الت�صغيلية بند النظافة واللوائح والتعاميم املنظمة 

لذلك

حتديد العدد الكلي يف ال�صروط الواجب توافرها يف اأعمال النظافة2/2/2/5

اإح�صار عرو�ص اأ�صعار من �صركات معتمدة ورفعها اإىل وكيل ال�صوؤون املدر�صية3/2/2/5امل�صاعد الإداري

مراجعة عرو�ص الأ�صعار ورفعها اإىل قائد املدر�صة4/2/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

درا�صة العرو�ص واعتماد ال�صركة الأف�صل5/2/2/5قائد املعهد / املدر�صة

6/2/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

التاأكد من جميع وثائق عمال النظافة ومن نظاميه اإقامتهم و�صهاداتهم 

ال�صحية

التعاقد مع ال�صركة وفق ال�صروط الواجب توافرها يف عمال النظافة7/2/2/5قائد املعهد / املدر�صة

التاأكد من التزام ال�صركة بال�صروط والرفع بذلك لوكيل ال�صوؤون املدر�صية8/2/2/5امل�صاعد الإداري

طلب �صرف امل�صتحقات من جلنة ال�صندوق املدر�صي9/2/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

10/2/2/5جلنة ال�صندوق املدر�صي

التاأكد من املبالغ املر�صودة وفقًا لأوعية وبند النظافة , و�صرف 

امل�صتحقات وت�صليمها للجهة املعنية 

ال�صندوق  جلنة  اأمني 

املدر�صي

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

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صيال�صوؤون املدر�صية)و.م.ع.ن. -03-01(خطاب طلب �صيانة1/6
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رقم العملية: )12(    ا�شم العملية: النقل املدر�شي               رمز العملية: : )و.ط.ع.-07(

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف ال�صرتاك بالنقل املدر�صي ا- الهدف

من ت�صملهم خدمه النقل املدر�صي من الطالب2- نطاق العمل

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3 دليل النقل املدر�صي

4- التعريفات

1/4 النقل املدر�صي : خدمة تي�صري و�صول الطالب والطالبات من واإىل مدار�صهم بو�صيلة 

نقل اآمنة

2/4 اجلهة املخت�صة : املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة التي تكون م�صوؤولة عن عملية نقل الطالب من 

واإىل املدر�صة/املعهد

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

�صوؤون  وكيل 

الطالب

ح�صر الطالب الراغبني يف النقل املدر�صي .1/5

2/5

مراعاة املعايري وال�صروط املنظمة للنقل املدر�صي التي تتمثل فيما ياأتي :

يتم نقل الطالب ح�صب نوع الإعاقة والتوزيع اجلغرايف.

تطبيق معيار البعد والقرب عن اأقرب مدر�صة ) ينقل الأبعد ثم الأقرب ( ثم معيار 

املرحلة الدرا�صية ) البتدائية ثم املتو�صطة ثم الثانوية ( ثم معيار وعورة الطريق ثم 

معيار اأعداد الطالب املنقولني .

ح�صر وت�صنيف الطالب الراغبني يف النقل وفقًا للمعايري وال�صروط .3/5

4/5

التاأكد من وجود مرافق للحافلة ومرافقني ملعاهد وبرامج املكفوفني والتوحد ومعاهد 

وبرامج الرتبية الفكرية.

5/5

اإعداد خطابات موافقة ويل الأمر والر�صم الكروكي للموقع  وفق منوذج )و.ط.ع.ن. 

)01-07-

تفقد و�صائل الأمن وال�صالمة يف املركبة.5/5

تعبئة التقرير ال�صهري اخلا�ص بنقل الطالب وفق منوذج رقم  )و.ط.ع.ن. -02-07(6/5

رفع التقرير ال�صهري لنقل الطالب جلهة الخت�صا�ص بعد العتماد9/5مدير املدر�صة/املعهد

�صوؤون  وكيل 

الطالب

10/5

يتم الإ�صراف واملتابعة على عملية نقل الطالب من واإىل املدر�صة/املعهد وفق منوذج 

رقم  )و.ط.ع.ن. -03-07(

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن. -07-01(خطاب موافقة ويل الأمر1/6

2/6

ا�صتمارة متابعة نقل الطالب 

والبيانات الأ�صا�صية

عام درا�صي�صوؤون الطالب )و.ط.ع.ن. -02-07(

3/6

التقرير ال�صهري اخلا�ص بنقل 

الطالب

عام درا�صي�صوؤون الطالب )و.ط.ع.ن. -03-07(
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رقم العملية: )13(       ا�شم العملية: الأمن وال�شالمة املدر�شية         رمز العملية : )و.م.ع.ن. -04(

ا- الهدف

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف حتقيق الأمن وال�صالمة داخل املدر�صة/املعهد عن طريق تعبئة 

ا�صتمارة تفقد وتقومي ال�صالمة باملدر�صة/املعهد , وكذلك متابعة تعبئة وحتديث البيانات 

املتعلقة بال�صالمة يف �صجل الأمن وال�صالمة املدر�صية .

2- نطاق العمل

يطبق هذا الإجراء على من�صوبي املدر�صة/املعهد من موظفني وطالب يف تقومي ال�صالمة 

وحتديث البيانات املتعلقة بها.

الدليل التنظيمي لالأمن وال�صالمة املدر�صية يف مدار�ص التعليم العام.3- الوثائق ذات العالقة

4- التعريفات

ال�صالمة املدر�صية : جمموعة اإجراءات وقواعد ومتطلبات تعمل على توفري بيئة اآمنة جلميع 

من�صوبي املدر�صة/املعهد وتقليل م�صادر اخلطر واأ�صباب وقوع الإ�صابة اأو احلوادث قدر 

الإمكان

امل�صتفيد : جميع الطالب والعاملني يف املدر�صة/املعهد 

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

تعبئة ا�صتمارة تقومي ال�صالمة باملدر�صة/املعهد:1/5

جلنة المن وال�صالمة

1/1/5

و�صع خطة تطبيق ال�صتمارة وحتديد مواعيد التقومي وامل�صوؤولني عنه مبا ل يقل 

عن مرة واحدة ف�صليًا

2/1/5

ت�صكيل فريق عمل لتطبيق ال�صتمارة برئا�صة اأمني ومن�صق جلنة الأمن وال�صالمة 

يف املدر�صة / املعهد

اإ�صدار قرار ت�صكيل فريق تطبيق ال�صتمارة3/1/5قائد املدر�صة/املعهد

4/1/5من�صق الأمن وال�صالمة

التح�صري لعمل الفريق قبل موعد التطبيق باأ�صبوع من حيث جتهيز املواد الالزمة 

وتذكري الأع�صاء وحتديد الوقت 

تطبيق ال�صتمارة يف اليوم املحدد وفق برنامج نور احلا�صوبي5/1/5فريق العمل

6/1/5من�صق الأمن وال�صالمة

عر�ص نتائج التطبيق على جلنة ال�صالمة املدر�صية مرفقًا بها اخلطة املقرتحة 

ملعاجلة املالحظات

معاجلة املالحظات على تقومي ال�صالمة باملدر�صة/املعهد :2/5

جلنة المن وال�صالمة
اجتماع اللجنة لالطالع على تقرير نتائج التطبيق 1/2/5

مناق�صة املالحظات والعمل على تفاديها2/2/5

من�صق الأمن وال�صالمة

3/2/5

اإعداد خطاب اإىل اإدارة التعليم يف حالة وجود مالحظات رئي�صية حتتاج اإىل 

خماطبة الإدارة واعتماده من مدير املدر�صة.

يتابع تنفيذ خطة املعاجلة وترفع تقارير اأ�صبوعية  اإىل اجلهات املعنية4/2/5

تعبئة �صجل الأمن وال�صالمة باملدر�صة/املعهد:3/5

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

من�صق الأمن وال�صالمة

تعبئة البيانات الأ�صا�صية عن املدر�صة/املعهد وفق وفق برنامج نور احلا�صوبي1/3/5

تختم جميع �صفحات ال�صجل قبل العمل به2/3/5

3/3/5

اإبالغ الدفاع املدين عن اأية اإ�صافة اأو تعديل للمدر�صة اأو تغيري للمعلومات التي 

يت�صمنها ال�صجل

4/3/5

عند الك�صف على اأجهزة ومعدات ال�صالمة تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة 

بذلك يف بنك الك�صف الذاتي

5/3/5

عند قيام �صركات �صيانة اأجهزة ومعدات ال�صالمة برتكيب اأو �صيانة اأي من 

اأجهزة ومعدات ال�صالمة اخلا�صة باملدر�صة/املعهد تتم تعبئة جميع الفقرات 

اخلا�صة بذلك يف بند ال�صيانة 

6/3/5

عند عقد اأيه دورة تدريبية للعاملني يف املدر�صة/املعهد من الهيئة الإدارية 

والتعليمية اأو من جهات اأخرى تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بند 

التدريب

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل
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ا�شم العملية: الإر�شاد الطالبي                      رمز العملية : )و.ط.ع.-08( رقم العملية: )14(   

ا- الهدف

تو�صح هذه الإجراءات عملية اإعداد وتنفيذ الربامج والأن�صطة الرئي�صية للتوجيه والإر�صاد الطالبي 

يف املدر�صة/ املعهد والتي ت�صهم يف حتقيق رعاية ومعاجلة جميع الق�صايا الطالبية فيها . 

نطاق   -2

العمل

1/2 جميع الن�صاطات املتعلقة بالربامج والأن�صطة الرئي�صية للتوجيه والإر�صاد

2/2 طالب املدر�صة/ املعهد

الوثائق   -3

ذات العالقة

1/3 دليل املر�صد الطالبي ملدار�ص الرتبية والتعليم

2/3 امليثاق الأخالقي للتوجيه والإر�صاد

3/3 قواعد تنظيم ال�صلوك واملواظبة ملراحل التعليم العام

4/3 الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة

5/3 دليل الرتبويني لرعاية ال�صلوك

6/3 دليل الربامج الر�صادية

4- التعريفات

1/4 ويل اأمر الطالب : والده اأو وليه �صرعًا

2/4  التوجيه والإر�صاد : عملية خمططة منظمة تهدف اإىل م�صاعدة الطالب كي يفهم ذاته ويعرف 

قدراته وينمي اإمكانياته ويحل م�صاكله لي�صل اإىل حتقيق توافقه النف�صي والجتماعي والرتبوي 

واملهني وال�صتقاللية وحتقيق اأهدافه يف اإطار تعاليم الدين الإ�صالمي .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

الإر�صاد الطالبي:1/5

1/1/5املر�صد الطالبي

اإعداد وحتديد برامج واأن�صطة  الإر�صاد الطالبي قبل بداية العام الدرا�صي 

وفق التعاميم ال�صادرة بهذا ال�صاأن بالتن�صيق مع جلنة التميز واجلودة.

مراجعة الربامج ورفعها ملدير املدر�صة/ املعهد.2/5وكيل ال�صوؤون الطالب

مراجعة الربامج واعتمادهابالتن�صيق مع جلنة التميز واجلودة3/5مدير املدر�صة/ املعهد

املر�صد الطالبي

4/5

جتهيز امللفات وال�صجالت اخلا�صة بالإر�صاد والعمل على برنامج الإر�صاد 

احلا�صوبي واملحافظة على �صريتها

5/5

توزيع ن�صرة خا�صة عن خ�صائ�ص الطالب ذوي الإعاقة والنمو ح�صب املرحلة 

الدرا�صية واملعدة من الإدارة العامة للتوجيه والإر�صاد.

6/5

توزيع ا�صتمارة اأولية على جميع الطالب حل�صر احلالت ال�صحية والجتماعية 

والنف�صية بعد بدء العام الدرا�صي وتفريغها يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد

7/5

اإعداد تقرير باحلالت املر�صية التي يعاين منها الطالب وتقدميها لوكيل 

�صوؤون الطالب وفقا للنموذج رقم  )و.ط.ع.ن. -01-08(

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

8/5وكيل �صوؤون الطالب

التعميم على جميع العاملني يف املدر�صة/ املعهد بالطالب ذوي احلالت 

املر�صية و�صرورة مراعاة كل منهم واأخذ توقيعاتهم بالعلم وفق النموذج 

رقم  )و.ط.ع.ن. -02-08(

املر�صد الطالبي

جمالت الإر�صاد الطالبي:9/5

رعاية الطالب املعيدين: ت�صتثنى مدار�ص نظام املقررات1/9/5

1/1/9/5

ح�صر الطالب املعيدين يف بداية العام الدرا�صي من واقع نتائج التقومي 

الختبارات يف العام املا�صي والتعرف اأي�صًا على متكرري الر�صوب وكذلك 

املواد التي يتكرر الر�صوب فيها .

فتح �صفحة م�صتقلة لكل معيد يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد ومتابعة حالته2/1/9/5

3/1/9/5

 جمع معلومات عن الطالب املعيد لالطالع على ظروفه الجتماعية 

وال�صحية والنف�صية من خالل مقابلته وويل اأمره ومدر�صي الطالب يف 

العام املا�صي مع املحافظة على �صرية املعلومات

عقد جل�صات اإر�صادية للطالب املعيدين يف بداية العام الدرا�صي4/1/9/5

وكيل �صوؤون الطالب

5/1/9/5

الجتماع باأولياء اأمور الطالب املعيدين وتذكريهم باأهمية رعاية اأبنائهم 

وحثهم على املتابعة من بداية العام 

6/1/9/5

حث املعلمني على متابعة الطالب املعيدين درا�صيًا من خالل الجتماع 

معهم والرتكيز عليهم داخل الف�صل

تزويد املر�صد الطالبي مبا يطراأ وي�صتجد على الطالب املعيدين داخل الف�صول7/1/9/5املعلمون

اإعداد اخلطة العالجية التي تتنا�صب مع م�صتوى الطالب املعيد بالتعاون مع الهيئة التعليمية 8/1/9/5املر�صد الطالبي

9/1/9/5وكيل �صوؤون الطالب

متابعة اأداء الطالب املعيدين من خالل �صجل الواجبات وكرا�ص الواجبات 

والن�صاط والرجوع اإىل معلميه واأي اأمور ذات عالقة

املر�صد الطالبي

10/1/9/5

حث الطالب املعيدين واأولياء اأمورهم على اللتحاق مبراكز اخلدمات 

الرتبوية اأو اأي برنامج تربوي يعالج اأو�صاعهم الدرا�صية

ح�صر الطالب الذين حت�صن م�صتوى اأدائهم11/1/9/5

12/1/9/5

تقدمي  التو�صيات لوكيل ال�صوؤون التعليمية لتكرمي الطالب الذين حت�صن 

م�صتواهم من واقع �صجالت الواجبات والدفاتر والتقارير املقدمة من 

املعلمني للطالب املعيدين

 الرفع ملدير املدر�صة/ املعهد بتكرمي الطالب الذين حت�صن م�صتواهم 13/1/9/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

تكرمي الطالب الذين حت�صن م�صتواهم والإ�صادة بهم يف الإذاعة والحتفالت وغريها14/1/9/5مدير املدر�صة/ املعهد
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

درا�صة حالة كل طالب مل يتح�صن م�صتواه وتوثيقها يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد15/1/9/5املر�صد الطالبي

املر�صد الطالبي

16/1/9/5

تنفيذ التو�صيات الواردة يف الدرا�صة وعقد اإر�صاد جمعي لهذه الفئة ملعرفة 

امل�صتجدات للرفع من دافعيتهم 

حتويل الطالب املحتاجني اإىل مركز اخلدمات الرتبوية بعد موافقة ويل اأمره17/1/9/5

ا�صتمرار املتابعة جلميع حالت الطالب املعيدين خالل العام الدرا�صي  ب�صكل عام18/1/9/5

توثيق ما �صبق يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد وكذلك يف �صجل الإر�صاد19/1/9/5

رعاية الطالب املتاأخرين درا�صيًا: ت�صتثنى مدار�ص نظام املقررات2/9/5

املر�صد الطالبي

1/2/9/5

ح�صر الطالب املتاأخرين درا�صيًا من واقع نتائج تقومي اختبارات الطالب 

يف العام ال�صابق

تدوين اأ�صماء الطالب يف �صجل الطالب املتاأخرين درا�صيًا 2/2/9/5

ت�صنيف الطالب ح�صب م�صتوى التاأخر ) منخف�ص - متو�صط - عال(3/2/9/5

عقد جل�صات اإر�صادية مكثفة مع الطالب للتعرف على اأ�صباب التاأخر الدرا�صي وتدوينها4/2/9/5

5/2/9/5

الجتماع مع معلمي املواد التي يكرث فيها التاأخر للتعرف على اأ�صباب 

التاأخر واحللول املقرتحة من وجهة نظرهم

6/2/9/5

اإعداد خطة عالج منا�صبة ملعاجلة اأو�صاع الطالب املتاأخرين درا�صيًا 

بالتعاون مع الهيئة التعليمية يف املدر�صة/ املعهد واأولياء اأمورهم

وكيل �صوؤون الطالب

واملر�صد الطالبي

7/2/9/5

عقد اللقاءات مع اأولياء الأمور لال�صتفادة منهم وتو�صيح الطرق الرتبوية 

لزيادة التح�صيل الدرا�صي لدى اأبنائهم 

8/2/9/5املر�صد الطالبي

متابعة اأداء الطالب من خالل ) اأعمالهم الكتابية , مذكرة الواجبات , 

مواقع جلو�صهم , رفقائهم .. اإلخ بالتن�صيق مع املعلمني

املر�صد الطالبي
9/2/9/5

عقد لقاءات مع الطالب وتوجيههم لاللتحاق مبراكز اخلدمات الرتبوية اأو 

اأي برنامج تربوي يعالج اأو�صاعهم

ح�صر الطالب الذين حت�صن م�صتوى اأدائهم .10/2/9/5

11/2/9/5املر�صد الطالبي

تقدمي التو�صيات لوكيل ال�صوؤون التعليمية لتكرمي الطالب الذين حت�صن 

م�صتواهم من واقع �صجالت الواجبات واأعمالهم الكتابية والتقارير املقدمة 

من املعلمني للطالب املعيدين 

الرفع ملدير املدر�صة/ املعهد بتكرمي الطالب الذين حت�صن م�صتواهم 12/2/9/5وكيل �صوؤون الطالب

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

تكرمي الطالب الذين حت�صن م�صتواهم والإ�صادة بهم13/2/9/5مدير املدر�صة/ املعهد

املر�صد الطالبي

درا�صة حالة كل طالب مل يتح�صن وفق الربنامج احلا�صوبي املعتمد14/2/9/5

15/2/9/5

تنفيذ التو�صيات التي مت التو�صل اإليها يف درا�صة حالت الطالب املتاأخرين درا�صيًا 

ومن مل يتح�صن م�صتواهم الدرا�صي

 خالل العام الدرا�صي ب�صكل عام16/2/9/5
ً
ا�صتمرار متابعة جميع حالت الطالب املتاأخرين درا�صيا

توثيق ما �صبق من اإجراءات يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد ويف �صجل الإر�صاد17/2/9/5

املر�صد الطالبي

متابعة حالت الغياب والتاأخر ال�صباحي: ت�صتثنى مدار�ص نظام املقررات3/9/5

يتم ح�صر الطالب الذين يتكرر غيابهم اأو تاأخرهم عن احل�صور ال�صباحي1/3/9/5

تدوين اأ�صماء الطالب يف �صجل الطالب الذين يتكرر غيابهم وتاأخرهم2/3/9/5

وكيل �صوؤون الطالب 

املر�صد الطالبي

3/3/9/5

تنفيذ جل�صات اإر�صادية للطالب متكرري الغياب والتاأخر للتعرف على 

الأ�صباب وتدوينها

عقد اللقاءات مع اأوليا اأمور الطالب للتغلب على اأ�صباب التاأخر اأو الغياب واحلد منها4/3/9/5

5/3/9/5

اإعداد خطة عالج منا�صبة بالتعاون مع وكيل �صوؤون الطالب يعر�ص فيها 

مقرتحات للحد من ظاهرة التاأخر والغياب لعر�صها على مدير املدر�صة/ املعهد

6/3/9/5

عمل درا�صة حالة لكل طالب متكرر الغياب اأو التاأخر مل يتح�صن وفق 

الربنامج احلا�صوبي املعتمد

تنفيذ التو�صيات الواردة يف دار�صة حالت الغياب والتاأخر ال�صباحي7/3/9/5

وكيل �صوؤون الطالب 

املر�صد الطالبي

حتويل الطالب لوكيل �صوؤون الطالب8/3/9/5

تطبيق قواعد ال�صلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�صم من درجات املواظبة9/3/9/5

رعاية الطالب املتفوقني:4/9/5

املر�صد الطالبي

ح�صر الطالب املتفوقني يف بداية كل عام درا�صي1/4/9/5

تدوين اأ�صماء الطالب يف لوحة ال�صرف ويف �صجل الطالب املتفوقني2/4/9/5

الإعداد والتنظيم لتكرمي الطالب املتفوقني بالتن�صيق مع رائد الن�صاط3/4/9/5

تكرمي الطالب املتفوقني من اإدارة املدر�صة/ املعهد4/4/9/5مدير املدر�صة/ املعهد

املر�صد الطالبي

اإعداد خطاب �صكر  لويل اأمر الطالب املتفوق5/4/9/5

 تزويد املعلمني باأ�صماء الطالب املتفوقني للعناية بهم ورعايتهم6/4/9/5

7/4/9/5
الإ�صادة بهم ب�صكل متكرر يف الإذاعة املدر�صية واأمام زمالئهم ويف منا�صبات 

املدر�صة/ املعهد وتقدمي اخلدمات امل�صاندة والداعمة ل�صتمرار تفوقهم .
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املر�صد الطالبي

توثيق كل ما �صبق يف الربنامج احلا�صوبي  املعتمد ويف �صجل الإر�صاد 8/4/9/5

املواقف ال�صلوكية اليومية :5/9/5

تدوين املواقف ال�صلوكية اليومية يف الربنامج اخلا�ص بذلك1/5/9/5

درا�صة املواقف ال�صلوكية اليومية والوقوف على اأ�صبابها وحتليلها2/5/9/5

تقدمي ومعاجلة املواقف ال�صلوكية اليومية وفقًا لكل حالة وموقف 3/5/9/5

ا�صتخدام الأ�صاليب الإر�صادية للتعامل مع املواقف ال�صلوكية اليومية4/5/9/5

تقدمي اخلدمات الإر�صادية للطالب 5/5/9/5

فتح درا�صة حالة للطالب وفق الربنامج احلا�صوبي املعتمد ملن يحتاج6/5/9/5

7/5/9/5

تنفيذ التو�صيات الواردة يف درا�صة حالة الطالب الذي تتكرر منه املواقف ال�صلوكية 

اليومية

8/5/9/5

حتويل الطالب لوكيل �صوؤون الطالب يف املرحلني املتو�صط والثانوي وفق 

النموذج رقم )و.ط.ع.ن. -03-08(

تطبيق قواعد ال�صلوك واملواظبة من خالل ر�صد احل�صم من درجات ال�صلوك9/5/9/5وكيل �صوؤون الطالب

املر�صد الطالبي

جمالت الإر�صاد الطالبي الأخرى :6/9/5

1/6/9/5

توعية الطالب خالل العام الدرا�صي وتثقيفهم من خالل لقاءات ون�صرات 

ومطويات خمتلفة على اأن ت�صمل التايل:

التوجيه والإر�صاد الديني والأخالقي

التوجيه والإر�صاد الرتبوي

التوجيه والإر�صاد  الجتماعي

التوجيه والإر�صاد النف�صي

التوجيه والإر�صاد الوقائي

التوجيه والإر�صاد التعليمي واملهني

2/6/9/5

تتعامل مدار�ص نظام املقررات مع احلالت التالية ) الطالب املتعرثين. 

الطالب املوؤجلني من م�صار اإىل اآخر , الطالب املحرومني . الطالب 

احلا�صلني على الإنذار الأكادميي (

توثيق الربامج املنفذة من قبل الإر�صاد الطالبي يف املدر�صة/ املعهد )و.ط.ع.ن. -04-08(2/6/9/5

التعامل مع التعاميم الواردة من اجلهات املختلفة ح�صب حمتوى التعميم4/6/9/5

اإعداد تقرير ف�صلي عن �صري العمل وتقدميه لوكيل �صوؤون الطالب )و.ط.ع.ن. -05-08(5/6/9/5

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

6/6/9/5وكيل �صوؤون الطالب

متابعة اأعمال الإر�صاد الطالبي ورفع التقارير ال�صهرية والتقرير اخلتامي 

ملدير املدر�صة/ املعهد بعد مراجعتها

رفع التقرير النهائي لأعمال الإر�صاد الطالبي لإدارة الرتبية والتعليم7/6/9/5مدير املدر�صة/ املعهد

6- النماذج وال�صجالت

مكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

مدة 

احلفظ

ك�صف باحلالت املر�صية للطالب يف 1/6

املدر�صة/ املعهد

عام درا�صيالإر�صاد الطالبي)و.ط.ع.ن. -01-08(

عام درا�صيالإر�صاد الطالبي)و.ط.ع.ن. -08-02(اإبالغ عن حالة طالب2/6

حتويل طالب متكرر الغياب والتاأخر لوكيل 3/6

�صوؤون الطالب

عام درا�صيالإر�صاد الطالبي)و.ط.ع.ن. -03-08(

عام درا�صيالإر�صاد الطالبي)و.ط.ع.ن. -08-04(الربامج الإر�صادية املقدمة للطالب4/6

عام درا�صيالإر�صاد الطالبي)و.ط.ع.ن. -08-05(التقرير ال�صهري لالإر�صاد الطالبي5/6
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رقم العملية: )15(        ا�شم العملية: الن�شاط الطالبي                       رمز العملية : )و.ط.ع. -09(

ا- الهدف

حتديد جميع الإجراءات املتعلقة بالن�صاط الطالبي وذلك لتفعيل وتنفيذ الأن�صطة الطالبية 

وفقًا لحتياجات الطالب وميولهم ورغباتهم من خالل خطط حمددة وفاعلة تتوافق مع 

�صيا�صة التعليم يف اململكة 

2- نطاق العمل

1/2 الربامج والأن�صطة املتعلقة بالن�صاط الطالبي

2/2 طالب املدر�صة/ املعهد

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3 دليل الن�صاط الطالبي

4- التعريفات

 1/4 الن�صاط الطالبي :جمموعة من اخلربات والربامج والفعاليات التي ميار�صها جميع 

الطالب ح�صب مراحلهم العمرية  وفقًا لحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم بخطة حمددة وفاعلة 

حتت اإ�صراف املدر�صة/ املعهد وبتوجيه من معلميهم  لتحقيق الأهداف الرتبوية التعليمية 

2/4 املعلم :الذي يتوىل م�صوؤولية اإدارة الن�صاط املوكل اإليه بداية كل عام .

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

رائد الن�صاط الطالب

+ وكيل �صوؤون الطالب

1/5

التعاون مع وكيل �صوؤون الطالب باإعداد الربامج ح�صب املرحلة الدرا�صية 

وفق التعاميم ال�صادرة بهذا ال�صاأن مو�صحًا فيها الربامج واأوقاتها وامليزانية 

التقديرية لكل ن�صاط وذلك قبل بداية العام الدرا�صي .

2/5

امل�صاركة يف اختيار املعلمني امل�صرفني على جمالت الن�صاط  مع مراعاة 

التخ�ص�ص املطلوب لكل ن�صاط واخلربات واملهارات ون�صاب املعلم 

رائد الن�صاط الطالبي   

الإ�صراف على جميع الأن�صطة الطالبية والتي ت�صمل املجالت التالية :1/2/5

الن�صاط العلمي1/1/2/5

الن�صاط الجتماعي2/1/2/5

الن�صاط الثقايف3/1/2/5

الن�صاط الك�صفي4/1/2/5

الن�صاط الريا�صي5/1/2/5

الربامج العامة والتدريب6/1/2/5

الن�صاط الفني واملهني7/1/2/5

3/5

تدوين جمالت الن�صاط بعد اختيار وحتديد امل�صرفني عليها بعد اأخذ راأي  

مدير املدر�صة/ املعهد

4/5رائد الن�صاط الطالبي  

ت�صميم وتوزيع ا�صتمارة على الطالب للم�صاركة يف الأن�صطة ح�صب ميولهم 

واجتاهاتهم ورغباتهم 

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ت�صمية ) عرفاء الف�صول , روؤ�صاء املجالت والأن�صطة .... وغريهم (5/5رائد الن�صاط الطالبي 

6/5مدير املدر�صة/ املعهد
مراجعة ت�صكيل جمالت الأن�صطة الطالبية وامل�صرفني عليها من املعلمني يف 

املدر�صة/ املعهد واعتمادها

اإعداد خطط املجالت بالتن�صيق مع املعلمني امل�صرفني عليها7/5رائد الن�صاط الطالبي

املعلم

8/5
توثيق ح�صور الطالب وتنفيذ الربامج جلميع املجالت وتزويد رائد الن�صاط 

بن�صخة وفق النموذج رقم )و.ط.ع.ن. -01-09(

9/5
ح�صر ا�صماء الطالب املتميزين يف برامج الن�صاط واحتياج الربامج وتزويد 

رائد الن�صاط بن�صخة منها.

رائد الن�صاط الطالبي
10/5

متابعة تنفيذ خطط جمالت وجماعات الن�صاط من املعلمني امل�صرفني عليها 

وتقومي خططهم

تزويد وكيل �صوؤون الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�صي بن�صخة مما مت اإجنازه11/5

تقييم ما مت اإجنازه خالل الف�صل الدرا�صي والرفع به اإىل مدير املدر�صة/ املعهد12/5وكيل �صوؤون الطالب

الطالع على ما مت اإجنازه وتكرمي املتميزين يف الأن�صطة وامل�صرفني عليها13/5مدير املدر�صة/ املعهد

الربامج والأن�صطة العامة:14/5

الإذاعة املدر�صية:1/14/5

1/1/14/5رائد الن�صاط الطالبي
التعاون مع وكيل �صوؤون الطالب باإعداد خطة الربنامج الإذاعي وحتديد 

امل�صئولني عن الربنامج وتزويدهم بن�صخة منه

2/1/14/5وكيل �صوؤون الطالب
تقومي الربنامج الإذاعي من وكيل املدر�صة/ املعهد ل�صوؤون الطالب ورائد 

الن�صاط ومعلمني وفق ا�صتمارة التقومي اخلا�صة بذلك

الحتفاظ با�صتمارة التقومي لدى الن�صاط الطالبي يف ملف الإذاعة املدر�صة/ املعهد3/1/14/5رائد الن�صاط الطالبي

4/1/14/5وكيل �صوؤون الطالب
حتديد املعلمني والطالب والف�صول املميزة يف الربنامج الإذاعي وفقا 

ل�صتمارات التقييم من اأجل تكرميهم

مدير املدر�صة/ املعهد

تكرمي املعلمني والطالب والف�صول املميزة بالربنامج الإذاعي نهاية كل ف�صل درا�صي5/1/14/5

الرحالت والزيارات:2/14/5

مراجعة اخلطة بهدف اعتمادها3/2/14/5

اعتماد الرحلة  اأو الزيارة املدر�صية4/2/14/5

 بعد التن�صيق معها.5/2/14/5رائد الن�صاط الطالبي
ً
اإعداد خطة الزيارة اأو الرحلة واخلطابات للجهات املرادة زيارتها ر�صميا

6/2/14/5رائد الن�صاط الطالبي
اأخذ موافقة ويل الأمر على ا�صرتاك الطالب يف ن�صاط مدر�صي وفق منوذج 

رقم )و.ط.ع.ن. -02-09(
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

7/2/14/5رائد الن�صاط الطالبي
ح�صر الطالب امل�صاركني يف الزيارة اأو الرحلة من املتميزين يف الأن�صطة 

الغري �صفية .

8/2/14/5وكيل �صوؤون الطالب
اختيار املعلم امل�صرف على الزيارة وتزويده بتعليمات الرحلة واأ�صماء الطالب 

امل�صاركني بها واأخذ توقيعه بالعلم

اإعداد تقرير بعد نهاية الزيارة اأو الرحلة وتقدمي ن�صخة لرائد الن�صاط .9/2/14/5املعلم

رائد الن�صاط الطالبي

3/14/5

التاأكد من توثيق جميع الرحالت والزيارات بالتقارير وال�صور وحفظها 

وتقدمي ن�صخة منها لوكيل �صوؤون الطالب

4/14/5

ح�صر الطالب غري املتفاعلني مع الن�صاط داخل املدر�صة/ املعهد والتن�صيق 

مع املر�صد الطالبي ملعاجلة حالت عدم التفاعل

5/14/5

ح�صر الطالب املتفوقني يف بع�ص جمالت الن�صاط وتقدميهم لرعاية الطالب 

املوهوبني يف املدر�صة/ املعهد

6/14/5

التعاون مع املعلمني باإعداد املطويات والن�صرات  امل�صتمرة والدورية التي تعزز 

القيم والجتاهات التي تخدم املرحلة الدرا�صية وفقا لل�صوابط املنظمة لذلك

7/14/5

التعامل مع اأ�صابيع املنا�صبات )اأ�صبوع ال�صم , يوم العاقة العاملي, اأ�صبوع 

ال�صجرة , اأ�صبوع املرور, اإلخ ( وفق التعاميم الواردة بهذا ال�صاأن . 

رفع التقارير اخلا�صة بالأن�صطة الطالبية لإدارة التعليم.8/14/5مدير املدر�صة

6- النماذج وال�صجالت

مكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

مدة 

احلفظ

عام درا�صيالن�صاط الطالبي )و.ط.ع.ن. -09-01(�صجل ح�صور الطالب ملجالت الن�صاط1/6

2/6

منوذج طلب موافقة ويل اأمر الطالب 

مل�صاركة الطالب يف ن�صاط مدر�صي

عام درا�صيالن�صاط الطالبي)و.ط.ع.ن. -02-09(

رمز العملية : )و.م.ع.-04( ا�شم العملية :  العهد وامل�شتودع    رقم العملية : )16(    

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف ا�صتالم وت�صليم العهد وح�صر موجودات امل�صتودع1-الهدف 

يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات املتعلقة بتحديد احتياجات املدر�صة / املعهد من التجهيزات وامل�صتلزمات 2- نطاق العمل 

ذات  الوثائق   -3

العالقة 

1/3 نظام  قواعد و اإجراءات امل�صتودعات احلكومية

2/3 نظام مبا�صرة الأموال العامة 

4- التعريفات 

1/4 العهد : كل �صنف م�صتدمي ي�صرف لتحقيق اأو تاأدية خدمة معينة اأو ت�صهيلها.

2/4 العهد ال�صخ�صية: الأ�صناف التي ت�صلم ملوظف بذاته وفقًا لطبيعة العمل الذي يوؤديه

3/4 الأ�صناف امل�صتدمية : الأ�صناف التي ل ت�صتهلك ولكن لها عمر ا�صتعمال وتعاد اأو تعاد 

بقاياها اإىل امل�صتودع بعد انتهاء �صالحيتها وال�صتغناء عنها

4/4 الأ�صناف املعدة لال�صتهالك: الأ�صناف التي ت�صتهلك بال�صتعمال املبا�صر ول يتخلف عنها بقايا من نوعها.

5/4 الرجيع : الأ�صناف التي تزيد عن حاجة املدر�صة /املعهد اأو التي ل ميكن ال�صتفادة منها لعدم �صالحيتها

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

ا�صتالم الأ�صناف :1/5

امل�صاعد الإداري 
1/1/5

القيام بجرد خا�ص مل�صتودع املدر�صة / املعهد وفق منوذج رقم )و.م.ع.ن-01-04(   

و و�صع هذا النموذج يف مكان بارز بامل�صتودع

حتديد الأ�صناف امل�صتدمية والأ�صناف امل�صتهلكة 2/1/5

التعميم على جميع املعنيني يف املدر�صة / املعهد  بتحديد احتياجاتهم3/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

تعبئة وحتديد احتياجاتهم وفقا للتعاميم ويتم ت�صليمه للم�صاعد الإداري 4/1/5وكالء املدر�صة / املعهد

امل�صاعد الإداري 

ا�صتالم احتياجات املعنيني يف املدر�صة / املعهد من الأ�صناف وفقا للتعميم 5/1/5

6/1/5

اإعداد ملخ�ص باحتياجات املعنيني يف املدر�صة / املعهد  من الأ�صناف ورفعها 

اإىل وكيل املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية

7/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

مراجعة ملخ�ص احتياجات املعنيني من الأ�صناف وتعبئته وفق منوذج ال�صرف 

املعتمد يف وزارة التعليم ورفعه اإىل قائد املدر�صة/ املعهد .

مراجعة منوذج احتياجات املدر�صة / املعهد  من الأ�صناف واعتماده ورفعه اإىل اإدارة التعليم 8/1/5قائد املدر�صة/ املعهد

وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

ا�صتالم جميع الأ�صناف الواردة اإىل املدر�صة / املعهد  والتاأكد منها ومطابقتها9/1/5

التوقيع وال�صتالم مع اأخذ �صورة من النموذج قبل ت�صليمه للجهات املعنية 10/1/5

ت�صليم النموذج للم�صاعد الإداري حلفظه بامللفات اخلا�صة بذلك11/1/5

حفظ الأ�صناف يف امل�صتودعات وتنظيمها ح�صب النوع والإجراءات املعمول بها12/1/5امل�صاعد الإداري 

�صرف الأ�صناف : 2/5

مراجعة احتياجات املعنيني يف املدر�صة / املعهد ورفعها لوكيل املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية1/2/5وكالء املدر�صة / املعهد
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

مراجعة الحتياجات ورفعها لقائد املدر�صة/ املعهد لعتماد �صرفها 2/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

مراجعة الحتياجات واعتماد �صرفها3/2/5قائد املدر�صة/ املعهد

امل�صاعد الإداري 
ت�صجيل الأ�صناف امل�صتدمية كعهدة على املوظف 4/2/5

ت�صجيل الأ�صناف امل�صتهلكة يف ال�صجالت اخلا�صة بالأ�صناف 5/2/5

العاملون باملدر�صة/ املعهد
ا�صتالم الأ�صناف امل�صتدمية وامل�صتهلكة والتوقيع عليها وفق النموذج رقم ) و.م.ع.ن-02-04(6/2/5

اإعادة الأ�صناف امل�صتدمية للم�صتودع قبل نهاية العام الدرا�صي وت�صليمها للم�صاعد الإداري 7/2/5

اإعداد حم�صر يف نهاية العام بالعهد التي مل يتم ا�صتالمها من املعلمني ورفعه لوكيل ال�صوؤون املدر�صية 8/2/5امل�صاعد الإداري 

التاأكد من املح�صر ورفعه اإىل قائد املدر�صة/ املعهد.9/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

اتخاذ الإجراءات النظامية املتبعة 10/2/5قائد املدر�صة/ املعهد

فقدان اأو تلف الأ�صناف : 3/5 

يقوم املوظف باإبالغ وكيل ال�صوؤون املدر�صية عند فقدان �صنف اأو تلفه 1/3/5املوظفون 

وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

التق�صي عن اأ�صباب التلف اأو الفقد احلا�صل 2/3/5

3/3/5

حتديد م�صوؤولية املق�صر اأو املت�صبب �صواًء اأكان ب�صبب اإهمال اأو تق�صري اأم �صوء 

ال�صتخدام اأم اأي عار�ص 

4/3/5

اإعداد حم�صر يو�صح الأ�صباب وامل�صوؤولية وتقدميه لقائد املدر�صة/ املعهد   وفقا 

للنموذج رقم ) و.م.ع.ن-03-04(

مراجعة املح�صر ورفعه اإىل اإدارة التعليم لتخاذ الإجراء الالزم 5/3/5قائد املدر�صة/ املعهد

الرجيع: 4/5

امل�صاعد الإداري 

ت�صنيف رجيع املدر�صة / املعهد ) جديد, �صالح لال�صتعمال, ميكن اإ�صالحه, غري �صالح(.1/4/5

ت�صجيل بيانات لكل �صنف 1/4/5

اإعداد تو�صية لكل �صنف وحترير حم�صر ورفعه لوكيل ال�صوؤون املدر�صية 3/4/5

مراجعة وتقدمي التو�صيات الالزمة ب�صاأنه ورفعه اإىل قائد املدر�صة/ املعهد.4/4/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

مراجعة املح�صر والتو�صيات واعتمادها وتقدميها لإدارة التعليم لتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها.5/4/5قائد املدر�صة/ املعهد

6/4/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

مطابقة عهد املدر�صة / املعهد مع العهدة املوثقة يف ال�صجالت املعتمدة يف نهاية 

العام  الدرا�صي واإعادة التقارير الالزمة ب�صاأنها لقائد املدر�صة/ املعهد

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

م�صتمر ال�صوؤون املدر�صيةو.م.ع.ن-04-01موجودات م�صتودع1/6

م�صتمر ال�صوؤون املدر�صيةو.م.ع.ن-04-02�صجل ا�صتالم العهد 2/6

م�صتمر ال�صوؤون املدر�صيةو.م.ع.ن-04-03حم�صر فقد اأو تلف مواد 3/6

ا�شم العملية : مركز م�شادر التعلم     رمز العملية : )و.م.ع.-06( رقم العملية : )17(        

1-الهدف 
تو�صيح الإجراءات املتبعة يف حتديد احتياجات مركز م�صادر التعلم واملكتبة وتفعيل نظام 

ال�صتعارة منها.

2- نطاق العمل 
يطبق هذا الإجراء على من�صوبي املدر�صة / املعهد من موظفني وطالب يف حتديد 

احتياجات م�صادر التعلم وا�صتخدامه وال�صتعارة منه.

1/3 مراكز م�صادر التعلم 3- الوثائق ذات العالقة 

4- التعريفات 
1/4 م�صادر التعلم : جميع املواد التعليمية املطبوعة وامل�صموعة وغريها.

2/4 : امل�صتفيد: جميع الطالب واملوظفني يف املدر�صة / املعهد

5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

توريد الكتب: 1/5

م�صادر  مركز  اأمني 

التعلم 

1/1/5

حتديد الكتب املقرتحة اإ�صافتها للمركز بداية كل عام درا�صي وفقًا للقوائم 

التي حتدد من الوزارة ومبا يتنا�صب مع العمل التعليمي.

رفع خطاب بالكتب املقرتحة اإ�صافتها لوكيل املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية2/1/5

رفع خطاب اإىل قائد املدر�صة/ املعهد ملراجعته واعتماده 3/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

4/1/5قائد املدر�صة/ املعهد

خماطبة اإدارة التعليم مرفقًا طلب احتياجات مركز م�صادر التعلم بالكتب 

املقرتحة 

ا�صتالم الكتب واملواد التعليمية التي مت توريدها وقيدها يف �صجل العهدة.5/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية 

ت�صليم الحتياجات اإىل اأمني مركز م�صادر التعلم 6/1/5امل�صاعد الإداري

فهر�صة وت�صنيف الكتب : 2/5

م�صادر  مركز  اأمني 

التعلم

1/2/5

ت�صجيل ما يرد ملركز م�صادر التعلم من الكتب واملواد التعليمية يف بطاقة 

العهد وفق النموذج ال�صابق.

فهر�صة وت�صنيف كتب املركز وفق النظام املعتمدة )ديوي الع�صري للت�صنيف(2/2/5

ختم الكتب باخلتم املعتمد .3/2/5

و�صع الكتب على الرفوف ح�صب الت�صنيف العام للمكتبة 4/2/5

اأمني مركز  م�صادر التعلم  

ال�صتعارة: 3/5

1/3/5

اإعداد وجتهيز ال�صجالت التالية: 

�صجل ا�صتعارة خا�ص بالطالب وفق منوذج )و.م.ع.ن-01-05(

�صجل ا�صتعارة خا�ص باملوظفني وفق منوذج )و.م.ع.ن-02-05(

�صجل زيارات الف�صول ملركز م�صادر التعلم وفق منوذج )و.م.ع.ن-03-05(
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5- العـمليـة

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

اأمني مركز 

م�صادر التعلم 

�صجل الرتدد اليومي وفق منوذج )و.م.ع.ن-04-05(1/3/5

2/3/5

اإ�صعار املعلمني بالن�صرات الرتبوية والتعليمية التي يحتويها املركز ب�صفة 

دورية. 

3/3/5

طباعة التعليمات اخلا�صة بال�صتعارة وو�صعها يف مكان بارز يف املركز 

واملدر�صة / املعهد.

تنظيم ال�صتعارة والإ�صراف عليها4/3/5

التن�صيق بني اأمني املركز وبني املعلمني حول زيارة الف�صول. 5/3/5

اتباع اخلطوات التالية عند ا�صتعارة الكتب:6/3/5

التاأكد من وجود الكتاب يف املركز 1/6/3/5

التاأكد من اأن الكتاب ي�صمح با�صتعارته 2/6/3/5

تدوين معلومات ال�صتعارة يف ال�صجل اخلا�ص بذلك.3/6/3/5

اإبالغ امل�صتعري بالفرتة املحددة لال�صتعارة 4/6/3/5

ت�صليم الكتاب امل�صتعار 5/6/3/5

عند تاأخر ت�صليم الكتاب تتم خماطبة امل�صتعري يف الوقت املحدد اأو قبل.6/6/3/5

ا�صتالم الكتاب من امل�صتعري يف الوقت املحدد اأو قبل7/6/3/5

تدوين تاريخ و وقت اإعادة الكتاب يف ال�صجل اخلا�ص بذلك 8/6/3/5

التاأكد من �صالمة الكتاب.9/6/3/5

اإعادة الكتاب يف الرف اخلا�ص به.10/6/3/5

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صيمركز م�صادر التعلمو.م.ع.ن-05-01�صجل ا�صتعارة كتب للطالب 1/6

عام درا�صيمركز م�صادر التعلمو.م.ع.ن-05-02�صجل ا�صتعارة كتب للموظفني 2/6

عام درا�صيمركز م�صادر التعلمو.م.ع.ن-05-03�صجل زيارات الف�صول 3/6

عام درا�صيمركز م�صادر التعلمو.م.ع.ن-05-04�صجل الرتدد اليومي4/6

رمز العملية )و.م.ع.-07( رقم العملية : )18(     ا�شم العملية : املختربات واملعامل        

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف اأعمال املختربات واملعامل.1-الـهـــدف

يطبق هذا الإجراء لتنفيذ اأعمال املختربات واملعامل يف املدر�صة/املعهد.2-نطاق العمل

1/3  دليل ال�صالمة والإ�صعافات الأولية يف املختربات املدر�صية.3-الوثائق ذات العالقة

4-التعريفـات

1/4   املخترب املدر�صي :  املكان الذي يخترب فيه املعلم وطالبه فرو�ص العلم , حيث يعد من 

اأ�صا�صيات العملية الرتبوية والتعليمية .

2/4   حم�صر املخترب : املوظف امل�صوؤول عن املخترب فنيًا واإداريًا, وهو الذي يوؤدي دورًا بارزًا 

من خالل م�صاعدة معلمي العلوم يف الإعداد والتنفيذ وتوفري جميع الظروف والإمكانات 

ل�صتخدام املخترب وتفعيله.

3/4   حم�صر املعمل : ال�صخ�ص امل�صوؤول عن معمل احلا�صب فنيًا واإداريا , وهو الذي ي�صاعد 

معلمي احلا�صب يف الإعداد والتنفيذ وتوفري جميع الظروف .

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املختربات: 1/5

قبل بداية العام الدرا�صي:  1/1/5

حم�صر املخترب

1/1/1/5
جرد جميع حمتويات املختربات واملواد الكيميائية وفق النموذج )و.م.ع.ن 

.)01-06-

2/1/1/5
والأدوات  يف  والأجهزة  الأ�صناف  من  والتالف  والزوائد  النواق�ص   ح�صر 

املخترب ورفعها اإىل وكيل ال�صوؤون املدر�صية وفق منوذج )و.م.ع.ن -02-06(.

وكيل ال�صوؤون 

املدر�صية

مراجعتها ورفعها لقائد املدر�صة.3/1/1/5

مدير املدر�صة

خماطبة اإدارة التعليم باحتياجات املخترب اأو طلبها با�صتخدام الربنامج املعتمد.4/1/1/5

ا�صتالم امل�صتلزمات من اإدارة التعليم والتوقيع على منوذج ال�صتالم.   5/1/1/5

تزويد امل�صاعد الإداري باملواد ومنوذج ال�صتالم حلفظه يف امللف اخلا�ص بها. 6/1/1/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

ت�صليم امل�صتلزمات ملح�صر املخترب .7/1/1/5امل�صاعد الإداري

8/1/1/5حم�صر املخترب

حفظ مواد املخترب املختلفة وت�صنيفها يف �صجالت العهدة ح�صب الرتتيب 

التايل :   �صجل الزجاجيات , �صجل الكيماويات , �صجل الأجهزة الفيزيائية, 

يف  امل�صتخدمة  امل�صورة  اللوحات  ك�صف   , امل�صورة  اللوحات  اأ�صماء  ك�صف 

اأجهزة العر�ص , ك�صف اأ�صماء الأفالم العلمية والأقرا�ص املدجمة. 
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5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

حم�صر املخترب

9/1/1/5
حفظ املواد الكيميائية يف اأدراج خا�صة وح�صب النوعية يف الثالجة اأو غرفة 

الغازات اأو �صندوق رملي.

حفظ العينات احليوانية بطرق جافة اأو �صائلة.10/1/1/5

11/1/1/5
دواليب  يف  املدجمة  والأقرا�ص  والأفالم  والأدوات  واملواد  الأجهزة  حفظ 

واأرفف ويكتب قائمة باأ�صمائها وتعلق على الدولب اأو الرف.

12/1/1/5
العهدة  امل�صجل يف �صجل  للرقم  اأو جهاز مماثل  اأرقام على كل مادة  كتابة 

لأغرا�ص اجلودة و�صهولة التعرف عليها.

جلنة المن 

وال�صالمة

التاأكد من حفظ املواد الكيميائية وغريها من املواد يف الأماكن  املخ�ص�صة. 13/1/1/5

التاأكد من طفايات احلريق و�صالمتها و�صالحيتها للعمل.14/1/1/5

اأثناء العام الدرا�صي:  2/1/5

حم�صر املخترب

1/2/1/5
و�صع اخلطة الف�صلية للتجارب العملية يف املخترب  وفق منوذج )و.م.ع.ن 

-06-03(  بعد الطالع على خطط املعلمني  الف�صلية.

حت�صري متطلبات كل جتربة قبل يوم من اإجرائها .2/2/1/5

3/2/1/5
التعاون مع معلم املادة يف اإجراء التجارب م�صبقًا قبل عر�صها على الطالب 

للتاأكد من جناح التجربة والنتائج .

حتديد موعد اإجراء التجربة اأمام الطالب.4/2/1/5معلم املادة

حم�صر املخترب

م�صاعدة املعلم والطالب على اإجراء التجارب واحلفاظ على �صالمتهم .5/2/1/5

القيام بتعبئة �صجل تنفيذ  التجارب العملية وفق للنموذج )و.م.ع.ن -04-06(6/2/1/5

ترتيب الأدوات واملكان وتنظيفهما بعد النتهاء من التجربة .7/2/1/5

حم�صر املخترب

حتديد امل�صتهلك من املواد وخ�صمها من العهدة.8/2/1/5

ت�صجيل ما مت ا�صتعارته من اأجهزة واأدوات و�صور داخل املخترب اأو خارجه.9/2/1/5

املعامل:  2/5

قبل بداية العام الدرا�صي: 1/2/5

حم�صر املعمل
جرد جميع حمتويات املعامل وفقًا لنموذج )و.م.ع.ن -05-06(.1/1/2/5

ح�صر التجهيزات والربامج الناق�صة الالزمة ورفعها اإىل وكيل ال�صوؤون املدر�صية.2/1/2/5

مراجعتها ورفعها اإىل قائد املدر�صة.3/1/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

مدير املدر�صة

خماطبة اإدارة التعليم باحتياجات املعمل اأو طلبها با�صتخدام الربنامج املعتمد.4/1/2/5

ا�صتالم امل�صتلزمات من اإدارة التعليم والتوقيع على منوذج ال�صتالم .   5/1/2/5

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

تزويد امل�صاعد الإداري باملواد ومنوذج ال�صتالم حلفظه يف امللف اخلا�ص بها .6/1/2/5وكيل ال�صوؤون املدر�صية

ت�صليم امل�صتلزمات ملح�صر املعمل .7/1/2/5امل�صاعد الإداري

حم�صر املعمل

8/1/2/5

حفظ التجهيزات والربامج وت�صنيفها يف �صجالت العهدة ح�صب الرتتيب التايل :

�صجل التجهيزات املادية .	 

�صجل التجهيزات الربجمية.	 

ك�صف الو�صائل التعليمية الداعمة للمنهج. 	 

9/1/2/5
حفظ الو�صائل التعليمية الداعمة والأقرا�ص املدجمة املحتوية على الربامج 

يف دولب وتكتب قائمة باأ�صمائها وتعلق على الدولب .

10/1/2/5
و�صع مل�صق على كل جهاز يت�صمن رقمه امل�صجل يف �صجل العهدة لأغرا�ص 

اجلودة و�صهولة التعرف عليه من اأجل عمليات اجلرد .

التاأكد من وجود طفايات احلريق و�صالمتها و�صالحيتها للعمل .11/1/2/5

12/1/2/5
التاأكد من وجود منظمات للتيار الكهربائي حلماية الأجهزة من انخفا�ص 

التيار الكهربائي املفاجئ .

اأثناء العام الدرا�صي:  2/2/5

حم�صر املعمل

تهيئــة الأجهزة والتاأكد من عملها بال�صكل ال�صحيح  والتن�صيق مع معلمي احلا�صب.1/2/2/5

2/2/2/5
بعد  درا�صية  مرحلة  بكل  اخلا�ص  املنهج  ح�صب  املطلوبة  الربامج  تثبيت 

التن�صيق مع معلمي احلا�صب .

حم�صر املعمل

3/2/2/5
تثبيت برامج حماية الأجهزة من الفريو�صات والخرتاقات بعد التن�صيق مع 

معلمي احلا�صب .

ترتيب الأجهزة واملكان بعد النتهاء من الدر�ص.4/2/2/5

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

ثالث �صنواتاملعامل واملخترباتو.م.ع.ن -06-01جرد خمترب1/6

عام درا�صياملعامل واملخترباتو.م.ع.ن -06-02ح�صر النواق�ص2/6

عام درا�صياملعامل واملخترباتو.م.ع.ن -06-03اخلطة الف�صلية للتجارب العملية 3/6

عام درا�صياملعامل واملخترباتو.م.ع.ن -06-04 �صجل تنفيذ  التجارب العملية4/6

ثالث �صنواتاملعامل واملخترباتو.م.ع.ن -06-05جرد املعامل5/6
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رقم العملية: )19(             ا�شم العملية : ت�شميم التدري�ص                   رمز العملية : )و.ت.ع.ن-2(

1/1 تو�صيح الإجراءات املتبعة يف اإعداد الدرو�ص وتنفيذ احل�صة ال�صفية داخل الف�صل الدرا�صي1- الهدف

1/2 يطبق هذا الإجراء على الطالب2- نطاق العمل

الوثائق   -3

ذات العالقة

1/3 دليل املعلم

2/3  اخلطة التعليمية الفردية

4 - التعريفات

1/4احل�صة: عبارة عن فرتة زمنية مقدارها 45 دقيقة تتم فيها عملية التعليم والتعلم من خالل 

التفاعل بني املعلم والطالب.

2/4 التقومي التكويني: هو التقومي الذي يالزم عملية التدري�ص اليومية ويهدف اإىل تزويد املعلم 

واملتعلم بنتائج الأداء با�صتمرار وذلك لتح�صني العملية التعليمية والتعلمية.

3/4 التدري�ص املتمايز : هو تعليم يهدف اىل رفع م�صتوى جميع الطالب , بال�صتناد على خ�صائ�ص 

الطالب  وخرباته ال�صابقة .ويهدف اإىل زيادة اإمكانات وقدرات الطالب عرب ا�صتخدام اأ�صاليب 

تدري�ص ت�صمح بتنوع املهام والنتائج التعليمية 

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املعلم 

1/5

حتليل املحتوى الدرا�صي للمقرر واإجراء التكييف املالئم له ح�صب نوع اإعاقة الطالب ومنها 

تتم �صياغة الأهداف العامة واخلا�صة ملادته يف جميع الوحدات

توزيع الأهداف على اأ�صابيع الف�صل الدرا�صي ويحدد املوا�صيع التي �صتنفذ يف كل اأ�صبوع.2/5

حتديد طرائق التقومي لقيا�ص مدى حتقق الأهداف ومراعاة مواعيد الختبارات التقوميية.3/5

4/5

توزيع اخلطة الف�صلية ب�صكل واأ�صلوب منا�صب مراعيًا العطل الر�صمية وفقًا للنموذج رقم 

)و.ت.ع.ن-1-02 0(

ال�صوؤون  وكيل 

التعليمية
5/5

درا�صة اخلطة الأ�صبوعية والف�صلية  للمعلمني والتاأكد من جميع مكوناتها ومناق�صتها مع 

املعلمني ورفعها ملدير املدر�صة.

مدير املدر�صة

6/5
مراجعة اخلطة الأ�صبوعية والف�صلية للمعلمني واعتمادها.

7/5

اإعداد كل ح�صة �صفية يف دفرت اإعداد الدرو�ص قبل الدخول اإىل حجرة ال�صف واختيار 

وجتهيز جميع املتطلبات من الو�صائل امل�صاندة واأ�صاليب التقومي وفق التعليمات والأ�صاليب 

املتفق عليها يف هذا املجال.

8/5

مبا�صرة احل�صة الفنية من خالل قيا�ص ال�صتعداد التعليمي للطالب )التقومي القبلي( 

ويكون هذا على �صكل هدف مكتوب يف دفرت اإعداد الدرو�ص.

9/5

�صرح الدر�ص اجلديد من خالل مناق�صة الطالب مع ا�صتخدام الطرق املنا�صبة ملو�صوع 

الدر�ص من )�صرح, مناق�صة, ق�صة, متثيل اأدوار , ا�صرتاتيجيات التدري�ص املتمايز وغريها(

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

10/5

التاأكد من حتقيق الهدف من خالل ا�صتخدام و�صائل تقومي وا�صحة وحمددة.

املعلم

11/5

توثيق النتائج التعليمية يف الو�صيلة املخ�ص�صة داخل الف�صل )ال�صبورة اأو اأي و�صائل اآخري(

12/5

ا�صتخدام التقومي املنا�صب لالأهداف من خالل م�صاركة جميع الطالب مع ر�صد الدرجات 

يف �صجل متابعة الطالب.

13/5

بعد النتهاء من حتقيق الهدف الأول والثاين يقوم املعلم يف اإجراء تقومي تكويني للنتائج 

التعليمية للدر�ص.

14/5

ال�صتمرار ب�صرح ومناق�صة جميع الأهداف وت�صجيل النتائج التعليمية واإجراء التقومي 

التكويني لها حتى اإمتام حتقيق جميع اأهداف الدر�ص 

15/5

اإجراء تقومي ختامي جلميع الأهداف من خالل امل�صافهة اأو اأي اأ�صلوب يتنا�صب مع  اخلطة 

التعليمية للطالب.

16/5

ال�صتمرار مبتابعة الطالب فيما تبقى من وقت احل�صة.

ال�صوؤون  وكيل 

التعليمية
17/5

مراجعة اأ�صبوعية لدفرت اإعداد الدرو�ص اخلا�ص باملعلم والتاأكد من:

-�صري الدرو�ص ح�صب اخلطة الف�صلية للمقرر الدرا�صي.

-مطابقة الإعداد الدوري للتعليمات والتوجيهات اخلا�صة باملادة.

-مراجعة مدى تقدم الطالب وفق اأهداف  اخلطة التعليمية الفردية

18/5مدير املدر�صة

مراجعة دفرت حت�صري الدرو�ص ح�صب اخلطة املعتمدة من قبله.

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صي ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-2 0-1 0اخلطة الف�صلية للمادة الدرا�صية 1/6
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رقم العملية : )20(             ا�شم العملية : دعم وتطوير الهيئة التعليمية          رمز العملية : )م.م.ع-02(

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف متابعة وتقومي اأداء الهيئة التعليمية يف املعهد / املدر�صة 1-الهدف

2- نطاق العمل 

1/2 قائد املدر�صة

2/2 وكيل ال�صوؤون التعليمية

3/2 املعلمون 

ليوجد3- الوثائق ذات العالقة 

4- التعريفات 

1/4 ال�صف الدرا�صي: عبارة عن غرفة �صفية تتم فيها عملية التعليم والتعلم للطالب.

2/4 احل�صة : عبارة عن فرتة زمنية مقدارها 45 دقيقة تتم فيها عملية التعليم والتعلم 

من خالل التفاعل بني املعلم والطالب

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

 / املدر�صة  قائد 

املعهد

1/5

القيام بو�صع خطة �صنوية للزيارات ال�صفية للمعلمني وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن 

-02-01(  بحيث ل تقل عن زيارتني لكل معلم يف ال�صنة الدرا�صية.

2/5

و�صع خطة ف�صلية للزيارات ال�صفية للمعلمني بحيث تغطي اخلطة عدة زيارات 

اأ�صبوعية ح�صب عدد معلمي املدر�صة. 

3/5

وتفاعل  املعلم  وقدرة  الدر�ص  �صري  ومالحظة  الدرا�صية  الف�صول  يف  املعلمني  زيارة 

الطالب داخل ال�صف , وفقًا  للنموذج رقم)م.م.ع.ن -02-02(

4/5

يف  العامة  الإر�صادات  واتباع  التعليمية  للهيئة  ال�صفية  الزيارة  اأثناء  ال�صتمارة  يعبئ 

ال�صتمارة.

 اطالع املعلم على ال�صتمارة بعد تعبئتها وتقدمي التغذية الراجعة له 5/5

التوقيع على ال�صتمارة بعد الطالع عليها .6/5املعلم

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

 1/6

خطة الزيارات ال�صفية لقائد 

املعهد / املدر�صة 
عام درا�صي اإدارة املدر�صة م.م.ع.ن-01-02

م�صتمر اإدارة املدر�صة م.م.ع.ن-02-02ا�صتمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية2/6

رمز العملية : )و.ط.ع. -10( رقم العملية: )21(       ا�شم العملية: مكافاآت واإعانات الطالب    

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف �صرف املكافاأة والإعانات لطالب املعهدا- الهدف

يطبق هذا الإجراء على �صرف املكافاأة والإعانات للطالب2- نطاق العمل

ذات  الوثائق   -3

العالقة

1/3 الدليل الإجرائي لعمل مدير املعهد

2/3 دليل مكافاأة الطالب

4- التعريفات

1/4 املكافاأة : هي مبلغ نقدي ي�صرف لطالب بع�ص املدار�ص ) مدار�ص التحفيظ - والرتبية 

اخلا�صة - وخلريجي املدار�ص الليلية (

2/4 الإعانة : هي املبالغ النقدية التي ت�صرف لأبناء املعلمني املتوفني والطالب املغرتبني 

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املر�صد الطالبي

ح�صر جميع الطالب الذين تنطبق عليهم �صروط املكافاأة اأو الإعانة يف املعهد منوذج 1/5

)و.ط.ع.ن-01-10(

التاأكد من مدى انطباق ال�صروط وا�صتكمال جميع الأوراق الالزمة.2/5وكيل �صوؤون الطالب

اإعداد خطاب باأ�صماء الطالب امل�صتحقني للمكافاأة اأو الإعانة وتقدميها ملدير املعهد 3/5

مرفقًا جميع الأوراق الالزمة

مدير املعهد

مراجعة اخلطاب والتاأكد من اكتمال جميع املتطلبات واعتمادها لرفعها للجهة 4/5

املخت�صة يف  اإدارة التعليم 

متابعة ا�صتالم خطاب باأ�صماء الطالب الذين متت املوافقة على ا�صتالمهم للمكافاأة 5/5

اأو الإعانة من  اإدارة التعليم 

وكيل �صوؤون الطالب

اإ�صعار اأولياء الأمور مبوافقة اإدارة التعليم على �صرف املكافاأة اأو الإعانة للطالب 6/5

امل�صتحقني 

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

عام درا�صي�صوؤون الطالب)و.ط.ع.ن-10-01(ح�صر الطالب امل�صتحقني لالإعانة واملكافاأة1/6
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ا�شم العملية : التقومي والختبارات                  رمز العملية : )و.ت.ع.ن-3( رقم العملية: )22(  

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف تنفيذ عملية التقومي و�صري الختبارات1- الهدف

2- نطاق العمل

1/2 املوظفون الذين لهم عالقة بتنفيذ عملية التقومي والختبارات يف املعهد /املدر�صة.

2/2 جميع طالب  املعهد /املدر�صة.

3- الوثائق ذات العالقة

1/3دليل نظم وتعليمات الختبارات.

2/3 لئحة تقومي الطالب املعدلة 1435هـ.

3/3 اآلية الختبارات للمرحلتني املتو�صطة والثانوية.

4/3 املذكرة التف�صريية لالئحة تقومي الطالب. املعدلة 

5/3  اخلطة التعليمية الفردية للطالب 

6/3 الدليل التنظيمي ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ) التقومي الرتبوي واملتابعة (

7/3 دليل القبول والت�صجيل

4 - التعريفات

1/4 اجلهة املخت�صة هي وزارة التعليم اأو اإدارة التعليم.

2/4 ويل اأمر الطالب: والده اأو وليه �صرعًا.

3/4 الطالب امل�صتجد: امللتحق اجلديد بال�صف الأول يف املعهد / املدر�صة البتدائية اأو املتو�صطة اأو 

الثانوية.

4/4 الطالب املرفع: من جنح من �صف اإىل اآخر يف مدر�صته اأو من ٌقبل منقول من مدر�صة اأخرى 

ناجحًا اإىل �صف اأعلى من �صفه الذي كان يدر�ص فيه.

5/4 الطالب املعيد: من اأعاد يف اأي �صف يف مدر�صته اأو من ٌقبل منقوًل من مدر�صة اأخرى معيدًا يف 

�صفه الذي كان يدر�ص فيه.

6/4 املهارات الأ�صا�صية: هي جميع املهارات املكتوبة يف قوائم العلوم واملعارف وهي املهارات املقررة 

على طالب املرحلة البتدائية �صواء ميزت بو�صع عالمة )x( اأمامها يف تلك القوائم اأم مل متيز.

7/4 مهارات احلد الأدنى: هي جمموعة من املهارات متثل الأ�صا�ص يف التمكن من املهارات الالحقة 

ويجب على الطالب اأن يتمكن منها ليتقرر على �صوء ذلك نقل الطالب يف نهاية العام من �صف اإىل 

�صف اأعلى منه فعليها يتوقف جناح الطالب اأو بقاوؤه يف �صفه وقد ميزت بو�صع عالمة )x( اأمامها يف 

قوائم املهارات.

8/4 التقومي امل�صتمر: هو تنظيم بديل لأ�صلوب اختبارات للمواد ال�صفوية وبع�ص املواد التحريرية ويتم 

باأ�صلوب حمدد باإجراءات و�صوابط جلمع معلومات عن حت�صيل الطالب يف املواد ال�صفهية خالل 

العام الدرا�صي يف خمتلف مراحل التعليم العام.

9/4 جلنة الختبارات: هي اللجنة امل�صرفة على عملية الختبارات الف�صلية والنهائية يف املعهد /

املدر�صة ويراأ�صها مدير املعهد /املدر�صة. 

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

عملية التقومي )املرحلة البتدائية(1/5

املعلم 

1/1/5

تقومي الطالب يف املرحلة البتدائية عن طريق املالحظة والتمارين ال�صفية 

والواجبات والختبارات الق�صرية واملناق�صة.. اإلخ وفق الأ�صلوب الذي ينا�صب 

قدراته و احتياجاته .

ر�صد تقومي الطالب يف �صجل متابعة الطالب .2/1/5

3/1/5
ر�صد نتائج املهارات يف نهاية كل فرتة تقوميية يف الربنامج احلا�صوبي  

املعتمد من الوزارة.

4/1/5
ت�صليم وكيل ال�صوؤون التعليمية ن�صخة من نتائج الطالب وفقًا للتخ�ص�ص يف 

نهاية كل فرتة تقوميية.

مراجعة نتائج الطالب والتاأكد منها وتزويد وكيل �صوؤون الطالب بها.5/1/5وكيل ال�صوؤون التعليمية

اإ�صعار ويل اأمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية6/1/5وكيل �صوؤون الطالب

املعلم

مراجعة الأهداف يف  اخلطة التعليمية الفردية واإجراء التعديل عليها اإن لزم7/1/5

8/1/5
اإعداد برنامج عالجي لتح�صني فر�ص تقدم الطالب الذي واجه �صعوبات يف 

حتقيق الأهداف املطلوبة بامل�صاركة مع املر�صد الطالبي

9/1/5املر�صد الطالبي
حتويل حالة التاأخر للطالب الذي مل يبد جتاوبًا مع الربامج العالجية اإىل 

الربامج امل�صاندة بعد اإ�صعار ويل الأمر.

التعليمية  جلنة  اخلطة 

الفردية

10/1/5
اإ�صدار قرار يف نهاية العام الدرا�صي بنقل الطالب الذي مل يحقق احلد 

الأدنى من املهارات للمكان الرتبوي املنا�صب.

يرفع الطالب لل�صف الذي يليه عند اإتقانه جميع مهارات احلد الأدنى.11/1/5

التقومي امل�صتمر )للمرحلتني املتو�صطة والثانوية(2/5

املعلم 

1/2/5
تقومي الطالب عن طريق الختبارات والتدريبات ال�صفية واملالحظة 

واملناق�صة .. اإلخ وفق الأ�صلوب الذي ينا�صب قدراته و احتياجاته .

ر�صد درجات الطالب يف �صجل متابعة تقومي الطالب.2/2/5

3/2/5
ر�صد درجات املادة يف نهاية كل فرتة يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد من 

الوزارة.

4/2/5
ت�صليم وكيل ال�صوؤون التعليمية ن�صخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة 

تقوميية لت�صليمها لوكيل �صوؤون الطالب.

مراجعة نتائج الطالب والتاأكد منها وتزويد وكيل �صوؤون الطالب بها.5/2/5وكيل �صوؤون الطالب

الختبارات التحريرية الق�صرية:3/5
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5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املعلم

اإعداد خطة لتنفيذ الختبارات الق�صرية يطلع عليها وكيل ال�صوؤون التعليمية.1/3/5

تنفيذ الختبارات اأثناء احل�صة الدرا�صية.2/3/5

3/3/5
يكون الختبار بعد نهاية كل باب اأو ف�صل اأو وحدة درا�صية على اأن يكون جزء 

من احل�صة.

تدوين الدرجات يف �صجل املتابعة.4/3/5

ر�صد الدرجات يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد نهاية كل فرتة.5/3/5

6/3/5
ت�صليم وكيل ال�صوؤون التعليمية ن�صخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة 

تقوميية لت�صليمها لوكيل �صوؤون الطالب.

7/3/5وكيل �صوؤون الطالب
مراجعة نتائج الطالب واإ�صعار ويل اأمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية 

وتزويد املر�صد الطالبي بن�صخة من نتيجة الفرتة التقوميية..

الختبارات الف�صلية والنهائية:4/5

رئي�ص جلنة الختبارات 

 / املعهد  )قائد 

املدر�صة( 

1/4/5
ت�صكيل جلان الختبارات الفرعية واأع�صائها وتوزيع املهام فيما بينهم وفقًا 

للنموذج )و .ت. ع...ن -3 0-01( ومنها

جلنة التحكم وال�صبط ويراأ�صها وكيل ال�صوؤون املدر�صية وع�صوية عدد من املعلمني.1/1/4/5

جلنة الإ�صراف واملالحظة ويراأ�صها وكيل �صوؤون الطالب وع�صوية عدد من املعلمني.2/1/4/5

جلنة الت�صحيح واملراجعة ويراأ�صها وكيل ال�صوؤون التعليمية وع�صوية عدد من املعلمني.3/1/4/5

4/1/4/5
جلنة الر�صد واإخراج النتائج ويراأ�صها وكيل ال�صوؤون التعليمية وع�صوية عدد 

من املعلمني.

جلنة  رئي�ص  نائب 

)وكيل  الختبارات 

ال�صوؤون التعليمية(

2/4/5
توجيه املعلمني بو�صع الأ�صئلة مع مراعاة ال�صوابط املو�صحة يف الدليل 

التنظيمي ) التقومي و املتابعة ( ومتابعة ت�صليمها قبل بدء الختبارات

3/4/5
التاأكد من اإنهاء كل معلم للمناهج املقررة قبل بداية الختبارات النهائية 

للف�صل الدرا�صي واأخذ توقيعه على ذلك.

4/4/5
التاأكد من اإدخال الدرجات النهائية ملواد التقومي امل�صتمر وال�صلوك واملواظبة 

وكذلك درجات اأعمال ال�صنة جلميع الطالب بالتن�صيق مع وكيل �صوؤون الطالب.

رئي�صة جلنة الختبارات 

�صوؤون  ووكيل  ونائبه 

الطالب

5/4/5

اإعداد جدول الختبارات مب�صاركة الطالب ويراعى فيه عدد الأيام ح�صب 

التعليمات ال�صادرة من  وزارة التعليم .

6/4/5وكيل �صوؤون الطالب

ت�صوير جداول الختبارات وتوزيعها على الطالب قبل بداية الختبارات 

بوقت منا�صب والتاأكد من و�صول تعليمات الختبارات لكل الطالب.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

7/4/5معلم املادة

ت�صوير اأ�صئلة الختبار وت�صليمها لوكيل ال�صوؤون التعليمية حلفظها يف املكان 

املخ�ص�ص لها.

جلنة التحكم وال�صبط

حتديد عدد الطالب يف كل جلنة وحتديد غرف اللجان.8/4/5

طباعة القوائم باأ�صماء الطالب لكل جلنة وفقًا للربنامج احلا�صوبي املعتمد9/4/5

تثبيت اأرقام اجللو�ص على طاولت الطالب بح�صب نظام الت�صل�صل املعمول به يف املدر�صة.10/4/5

التاأكد من ا�صتبعاد جميع الو�صائل التعليمية وكل ما يتعلق باملواد الدرا�صية.11/4/5

تثبيت اللوحات الإر�صادية للدللة على مقر اللجان.12/4/5

تزويد كل جلنة بجداول الختبارات وك�صوف باأ�صماء الطالب واأرقام جلو�صهم.13/4/5

جلنة الإ�صراف 

واملالحظة

اإعداد اجلداول اخلا�صة باملالحظني والإ�صراف اليومي.14/4/5

متابعة توقيع املالحظني على منوذج �صجل املالحظني اليومي.15/4/5

تاأمني املالحظ البديل عند تاأخر اأو غياب اأحد املالحظني قبل بدء الختبار.16/4/5

التاأكد من �صالمة املظاريف.17/4/5

18/4/5

تفتح مظاريف الأ�صئلة قبل بدء الختبار بـ )15( دقيقة وفقًا للنموذج )و. ت. 

ع. ن-02-03(.

متابعة دخول الطالب للجان الختبار.19/4/5

فرز الأ�صئلة ح�صب توزيع اللجان وت�صليمها للم�صرفني على قاعات الختبار.20/4/5

اإعداد  حم�صر ر�صمي عند الإخالل  ب�صرية الأ�صئلة اأو �صري الختبارات.21/4/5

متابعة �صري الختبارات وح�صور الطالب وخروجهم يف اأثناء الختبارات. 22/4/5

23/4/5

ا�صتالم الأ�صئلة من امل�صرفني على قاعات الختبار قبل بدء الختبار بـ )5( 

دقائق.

توزيع الأ�صئلة على الطالب يف بداية وقت الختبار.24/4/5

متابعة غياب الطالب يف اأثناء الختبارات وح�صر الطالب الغائبني.25/4/5

الت�صال بالطالب الغائبني مع مراعاة الوقت املحدد لوقت الختبار.26/4/5

متابعة اأداء املالحظني داخل اللجان.27/4/5

28/4/5املعلم املالحظ

التعامل مع الطالب املخالف لأنظمة الختبارات وفق اإجراءات لئحة  تقومي  

الطالب وت�صجيل حم�صر وفقًا للنموذج )و. ت. ع. ن-03-03( والتوقيع عليه 

من املالحظ وامل�صرف على اللجنة. 

29/4/5املعلم املالحظ

يدون ا�صم الطالب الغائب يف حم�صر غياب وفقًا للنموذج )و. ت. ع. ن-03-

04( ويقوم املالحظ وامل�صرف  على اللجنة بكتابة ال�صم والتوقيع على املح�صر.

جلنة الإ�صراف 

واملالحظة

30/4/5

توزيع ك�صوف ت�صليم اأوراق الإجابة مل�صريف اللجان بعد انق�صاء ن�صف زمن 

الختبار وفقًا للنموذج )و. ت. ع. ن-03-05( وفقًا للربنامج احلا�صوبي املعتمد.
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5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

املعلم املالحظ

31/4/5

ا�صتالم اأوراق الإجابات من الطالب بعد نهاية الختبارات والتوقيع 

بال�صتالم.

التاأكد من عدد اأوراق الإجابات عند ال�صتالم.32/4/5

ترتيب اأوراق اإجابة كل مادة ح�صب ترتيب الطالب يف اللجان.33/4/5

جلنة التحكم وال�صبط

34/4/5

ا�صتالم اأوراق الجابة من املالحظني واللجان وفقًا للنموذج )و. ت. ع. 

ن-06-03(.

و�صع ك�صوف ر�صد الدرجات مع اأوراق الإجابة يف الظرف اخلا�ص باملادة.35/4/5

36/4/5

ت�صليم املظروف-اأوراق الإجابة-لرئي�ص جلنة الت�صحيح واملراجعة وفقًا 

للنموذج )و. ت. ع. ن-06-03(.

و�صع �صورة من اأ�صئلة الختبار و�صورة من الإجابة النموذجية يف ملف  اإدارة التعليم .37/4/5

38/4/5رئي�ص جلنة الت�صحيح واملراجعة
ت�صليم اأوراق الإجابات مع مناذج الإجابة للجان الت�صحيح وفقًا للتخ�ص�ص.

وفقًا  املعلمون 

للتخ�ص�ص

ت�صحيح اأوراق الإجابات للمواد وفقًا للتخ�ص�ص من املعلمني امل�صححني.39/4/5

40/4/5

مراجعة اأوراق الإجابات للمواد بعد ت�صحيحها وفقًا للتخ�ص�ص من املعلمني 

املراجعني.

طباعة ن�صخة من درجات املادة التي مت ر�صدها ملطابقتها مع اأوراق الإجابة.41/4/5

جلنة التحكم وال�صبط

42/4/5

ا�صتالم اأوراق الإجابة بعد النتهاء من الر�صد واملطابقة وفقا للنموذج )و. 

ت. ع. ن-06-03(.

حفظ ك�صوف الر�صد يف امللفات اخلا�صة بذلك.43/4/5

حفظ اأوراق الإجابة يف اخلزانة املخ�ص�صة لذلك.44/4/5

ر�صد الدرجات يف ك�صوف الر�صد والتوقيع عليها.45/4/5

مطابقة درجات الك�صف مع درجات اأوراق الإجابة.46/4/5

امل�صادقة والتوقيع على ك�صوف الر�صد47/4/5

واإخراج  الر�صد  جلنة 

النتائج

48/4/5

عند وجود خطاأ يف الر�صد يتم تعديل الدرجة مب�صاركة املعلم املخت�ص وفقًا 

للنموذج )و. ت. ع. ن-07-03(.

ا�صتخراج النتيجة الأولية من الربنامج احلا�صوبي املعتمد من الوزارة.49/4/5

املراجعة النهائية للطالب امل�صتحقني للمراجعة النهائية وفق �صروط لئحة التقومي50/4/5

ا�صتخراج النتيجة النهائية وطباعة ال�صهادات 51/4/5

52/4/5
اإدخال جدول الدور الثاين باحلا�صب الآيل يف الربنامج احلا�صوبي املعتمد.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

واإخراج  الر�صد  جلنة 

النتائج

53/4/5

ت�صليم رواد الف�صول ال�صهادات وك�صوفًا باأ�صماء الطالب لتوقيع الطالب 

على ا�صتالم ال�صهادة والحتفاظ بال�صهادات التي مل ت�صلم يف خزانة قائد 

املدر�صةاإىل حني مراجعة الطالب  اأو من ينوب عنه يف ا�صتالمها وعدم 

اتالفها.

54/4/5

طباعة مبي�صة النتائج وتغليفها والحتفاظ بها كعهدة على قائد املدر�صةيف 

CD مع ن�صخ البيانات على PDF خزانة املدر�صة وعلى احلا�صب الآيل

اإر�صال ن�صخة من النتائج لق�صم الختبارات باإدارة التعليم.55/4/5مدير املدر�صة

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

ف�صل درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 0-1 0مهام جلان الختبارات الفرعية 1/6

ف�صل درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 0-02حم�صر فتح مظروف اأ�صئلة2/6

عام درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 0-03حم�صر خمالفة الأنظمة والتعليمات3/6

ك�صف الغياب اليومي للطالب يف 4/6

الختبارات

ف�صل درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 04-0

ف�صل درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 0-05ك�صف ت�صليم اأوراق الإجابة5/6

اإجابات 6/6 اأوراق  وا�صتالم  ت�صليم  بيان 

اختبار 

ف�صل درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-5 06-0

عام  درا�صيوكيل ال�صوؤون التعليميةو.ت.ع.ن-3 0-07تعديل درجة7/6
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رقم  العملية: )23(          ا�شم العملية: تقومي الأداء الوظيفي             رمز العملية : )م.م.ع.-03(

1-الـهـــدف
حتديد املنهجية والتعريف بالطرق التي �صيتم اتباعها يف عملية تقومي الأداء الفردي 

للموظفني يف املدر�صة / املعهد.

يطبق هذا الإجراء على جميع املوظفني يف املدر�صة / املعهد.2-نطاق العمل

3-الوثائق ذات العالقة

1/3  لئحة تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي الوظائف التعليمية.

2/3 لئحة تقومي الأداء الوظيفي )للوظائف الإدارية(.

3/3  الالئحة التف�صريية لعنا�صر التقومي.

4-التعريفـات

1/4  تقومي الأداء الوظيفي: قيا�ص م�صتوى اأداء املعـلم اأو املوظف للعمل املكلف باأدائه ويحتـوي 

على جمموعة من عنا�صر تقومي الكفايات ,ال�صخ�صية ,واملهنية ,والعالقات مع الآخرين.

2/4  مواطن القوة : هي تلك ال�صفات الإيجـابية التي يت�صف بها املوظف وتوؤثر على عمله 

مع وجوب األ تكون تكرارًا لعنا�صر التقومي الأ�صا�صية املحددة يف بطاقة تقومي الأداء الوظيفي 

)عنا�صر الأداء الوظيفي, ال�صفات ال�صخ�صية, العالقات مع الآخرين(.

3/4  مواطن ال�صعف: هي تلك ال�صفات ال�صلبية التي يت�صف بها املوظف وتوؤثر على عمله 

مع وجوب األ تكون تكرارًا لعنا�صر التقومي الأ�صا�صية املحددة يف بطاقة تقومي الأداء الوظيفي 

)عنا�صر الأداء الوظيفي, ال�صفات ال�صخ�صية, العالقات مع الآخرين(.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

مدير املدر�صة

1/5
تزويد املوظفني ب�صورة من الالئحة التف�صريية لعنا�صر التقومي.

مراجعة التقارير والوثائق وامللفات وال�صجالت املتعلقة باملوظفني.2/5

3/5

مناق�صة املوظفني عن تقارير اإجنازاتهم ال�صنوية و�صجل الزيارات والوثائق 

ذات العالقة للوقوف على مواطن القوة وال�صعف و�صبل تطوير اآدائهم .

4/5

امل�صرف  مب�صاركة  للمعلم  الدرجات  ور�صد  الوظيفي  الأداء  تقارير  اإعداد 

للنموذج  ) م.م.ع.ن -  الدرا�صي ب�صهرين وفقًا  العام  الرتبوي قبل نهاية 

) 01 - 03

5/5

اإعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات ملن�صوبي املدر�صة با�صتثناء 

املعلمني وفقًا للنموذج  ) م.م.ع.ن - 03 - 01 ( والنموذج ) م.م.ع.ن - 03 

- 02 ( والنموذج  ) م.م.ع.ن - 03 - 03 ( واملعتمدة من وزارة اخلدمة 

املدنية بعد اإكمال �صنة من تاريخ التعيني ومبا�صرة العمل .

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

6/5املوظفون

الطالع على نتيجة تقومي الأداء الوظيفي والتوقيع على البيان اخلا�ص 

بذلك وفقًا للنموذج ) م.م.ع.ن - 03 - 04 (

7/5مدير املدر�صة

القيام بتزويد ال�صل من مناذج تقارير الأداء الوظيفي ل�صوؤون املوظفني 

يف اإدارة التعليم حلفظها يف ملف املوظف مع الحتفاظ بن�صخة من مناذج  

تقارير الأداء للرجوع اإليها عند احلاجة. 

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

1/6

منوذج تقومي الأداء الوظيفي 

ل�صاغلي الوظائف التعليمية 

4 �صنواتاإدارة املدر�صة م.م.ع.ن - 03 - 01

2/6

منوذج تقومي الأداء الوظيفي 

ل�صاغلي الوظائف التعليمية ) 

مر�صد , مر�صدة طالبية (

4 �صنواتاإدارة املدر�صة م.م.ع.ن - 03 - 02

3/6

منوذج تقومي الأداء 

الوظيفي ل�صاغلي الوظائف 

التنفيذية)اإدارية(

4 �صنواتاإدارة املدر�صة م.م.ع.ن - 03 - 03

4/6

بيان اإطالع املوظفني على تقومي 

الأداء الوظيفي

4 �صنواتاإدارة املدر�صة م.م.ع.ن - 03 - 04
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رمز العملية : )م.م.ع.-04( رقم العملية: )24(       ا�شم العملية: قيا�ص اجتاهات املتعلمني نحو املدر�شة/املعهد   

تو�صيح الإجراءات املتبعة يف تقومي الطالب للخدمات املقدمة من املدر�صة/املعهد.1-الـهـــدف

2- نطاق العمل

يطبق هذا الإجراء على تقومي اخلدمات املقدمة من قبل املدر�صة/املعهد من وجهة 

نظر الطالب.

 ل يوجد .3-الوثائق ذات العالقة

4-التعريفـات

1/4   املجل�ص : جمل�ص املدر�صة/املعهد.

2/4 فريق العمل: ي�صكل من اأع�صاء جمل�ص املدر�صة / املعهد لدرا�صة النماذج التي 

تتم تعبئتها من قبل الطالب بخ�صو�ص تقومي عمل املدر�صة / املعهد من وجهة نظرهم.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

1/5نائب رئي�ص املجل�ص

توزيع النموذج اخلا�ص بعملية تقومي الطالب للخدمات املقدمة من 

املدر�صة/ املعهد وفق النموذج )م.م.ع.ن -01-04(.

2/5الطالب

تعبئة النموذج اخلا�ص بعملية تقومي اخلدمات املقدمة من املدر�صة/

املعهد من وجهة نظره.

3/5نائب رئي�ص املجل�ص

جمع النماذج التي مت توزيعها على الطالب وفقًا لل�صفوف الدرا�صية 

وفهر�صتها وتنظيميها وت�صليمها لرئي�ص جمل�ص املدر�صة/املعهد.

4/5رئي�ص املجل�ص

ت�صكيل فريق عمل للقيام بدرا�صة مناذج التقومي واعداد تقرير ي�صمل على 

عملية التحليل والنتائج والتو�صيات.

5/5فريق العمل

القيام بدرا�صة النماذج وحتليلها واإعداد تقرير ي�صمل على النتائج 

والتو�صيات وتقدميها لرئي�ص جمل�ص املدر�صة/املعهد.

ت�صليم التقرير املتعلق بالنتائج والتو�صيات لرئي�ص جمل�ص املدر�صة/املعهد.6/5رئي�ص فريق العمل

7/5رئي�ص املجل�ص

الطالع على النتائج والتو�صيات والإيعاز لنائبه لدعوة املجل�ص لعقد 

اجتماع ملناق�صة التقرير.

8/5نائب رئي�ص املجل�ص

اإعداد الدعوة لجتماع جمل�ص املدر�صة/املعهد والتاأكيد على احل�صور من 

خالل الت�صال معهم وتبليغهم مبوعد الجتماع.

9/5

تزويد اأع�صاء املجل�ص بالتقرير الذي ي�صمل على نتائج وتو�صيات تقومي املدر�صة/

املعهد من وجهة نظر الطالب قبل ثالثة اأيام على الأقل من اجتماع املجل�ص.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

 يتوىل قراءة نتائج التقرير والتو�صيات يف يوم الجتماع على اأع�صاء املجل�ص.10/5نائب رئي�ص املجل�ص

11/5رئي�ص واع�صاء املجل�ص

مناق�صة التقرير والتو�صيات الواردة فيه, واإمكانية تطبيقها, والفائدة 

املرتتبة على ذلك, واأي اإجراءات ينبغي اتخاذها بهذا اخل�صو�ص.

اإقرار التو�صيات املتفق عليها.12/5رئي�ص املجل�ص

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

منوذج اجتاهات املتعلمني نحو املعهد / 1/6

املدر�صة

عام درا�صياإدارة املدر�صةم.م.ع.ن.-01-04
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ا�شم العملية : التدقيق الداخلي لنظام اجلودة        رمز العملية : )م.م.ع.-05( رقم العملية : )25(   

1-الهدف

التاأكد من نظامية الإجراءات )الطريقة( املتبعة يف تطبيق النظام الداخلي للجودة 

مبعاهد الرتبية اخلا�صة واملعمول بها على جميع الوظائف باملعهد / املدر�صة

يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات يف نظام اجلودة 2- نطاق العمل 

1/3 نظام اجلودة الإدارية 3- الوثائق ذات العالقة 

4- التعريفات 

1/4 فريق التدقيق الداخلي: فريق يتاألف من اأع�صاء جلنة التميز واجلودة يف املعهد وهم 

مدربون وموؤهلون للقيام باأعمال التدقيق الداخلي ح�صب متطلبات نظام اإدارة اجلودة.

2/4 املعهد: مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

1/5جلنة التميز واجلودة 

حتديد فريق التدقيق الداخلي باملعهد من بني اأع�صائها وحتديد رئي�ص للفريق. 

واأ�صماء الأع�صاء واملهمة والهدف واملدة الزمنية املحددة لالإجناز.

2/5مدير املعهد/ املدر�صة

اإعداد اخلطابات للجهات املعنية داخل الوزارة وخارجها لتدريب فريق التدقيق 

الداخلي وتاأهيلهم للقيام مبهام املراجعة الداخلية .

التميز  جلنة  رئي�ص 

واجلودة 

3/5

ت�صليم رئي�ص فريق التدقيق الداخلي ن�صخة كاملة من العمليات والإجراءات 

املعتمدة داخل املعهد. 

4/5فريق التدقيق الداخلي 

درا�صة جميع العمليات والإجراءات ومراجعتها والتاأكد منها وو�صع خطة التدقيق 

لها. 

التدقيق  فريق  رئي�ص 

الداخلي 

5/5

حت�صري القائمة التفقدية لعملية التدقيق بناًء على اآليات وخطوات العمليات 

والإجراءات املراد تدقيقها.

6/5

اإعداد اخلطة لإجراء التدقيق الداخلي وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -01-05( 

وتكون على زيارتني خالل العام الدرا�صي .

توزيع خطة التدقيق على جميع اأع�صاء الفريق وفقًا خلطة التدقيق املعدة .7/5رئي�ص فريق التدقيق الداخلي 

التدقيق  فريق  اع�صاء 

الداخلي 

8/5

تبلغ املوظف املعني الذي �صيتم التدقيق عليه وذلك قبل اأ�صبوع من موعد التدقيق 

وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -02-05(

9/5

زيارة املوظفني املعنيني وامل�صتهدفني يف عملية التدقيق الداخلي و�صرح عملية 

التدقيق للموظف املعني يف املعهد واطالعه على القائمة التي �صيتم التدقيق 

مبوجبها وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -03-05(

10/5اع�صاء فريق التدقيق الداخلي

مراجعة نتائج التدقيق مع املوظف املعني والتفاق على الإجراءات الت�صحيحية 

الوقائية وفق الفرتة الزمنية املحددة وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -04-05(

5- العـمليـة 

الإجــــــــــــراءاملخـــــت�ص

مناق�صة نتائج التقرير وامل�صادقة عليه .13/5جلنة التميز واجلودة

التدقيق  فريق  رئي�ص 

الداخلي 

13/5

تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية املراجعة والتدقيق الداخلي يف 

املعهد/ املدر�صة.

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

3 �صنواتاإدارة املعهد / املدر�صة)م.م.ع.ن. -05-01(خطة التدقيق الداخلي والن�صف �صنوية1/6

3 �صنواتاإدارة املعهد / املدر�صة)م.م.ع.ن. -05-02(اإ�صعار موعد التدقيق الداخلي2/6

3 �صنواتاإدارة املعهد / املدر�صة)م.م.ع.ن. -05-03(منوذج التدقيق الداخلي3/6

3 �صنواتاإدارة املعهد / املدر�صة)م.م.ع.ن. -05-04(منوذج عدم مطابقة4/6

3 �صنواتاإدارة املعهد / املدر�صة)م.م.ع.ن. -05-05(تقرير التدقيق الداخلي5/6
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ا�شم العملية : الإجراءات الت�شحيحية         رمز العملية : )م.م.ع.-06( رقم العملية : )26(     

يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات الواردة يف املعهد 1-الهدف 

يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات والإجراءات يف املعهد 2- نطاق العمل 

1/3 نظام اجلودة الإدارية 3- الوثائق ذات العالقة 

4- التعريفات 

1/4 فريق التدقيق الداخلي : فريق يتاألف من اأع�صاء جلنة التميز واجلودة يف املعهد وهم 

مدربون وموؤهلون للقيام باأعمال التدقيق الداخلي ح�صب متطلبات نظام اإدارة اجلودة .

2/4 املعهد: مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.

5- العملية 

الإجراء املخت�ص 

جلنة التميز واجلودة 

1/5

ا�صتقبال جميع الطلبات واملالحظات واملرئيات املتعلقة باإجراءات العمل يف املعهد 

من جميع اجلهات داخل املعهد اأو خارجها وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -01-06(

2/5

مناق�صة املالحظات واملرئيات الواردة وتقدميها لفريق التدقيق الداخلي للتاأكد 

والفح�ص ولإجراء املطابقة. 

ت�صليم رئي�ص فريق التدقيق الداخلي الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة .3/5رئي�ص جلنة التميز واجلودة 

التدقيق  فريق  رئي�ص 

الداخلي 

4/5

توثيق الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة يف �صجل الإجراءات الت�صحيحية وفقًا 

للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -02-06(.

5/5فريق التدقيق الداخلي 

دار�صة الطلبات واملالحظات مع اجلهة املعنية داخل املعهد اأو خارجها اأو درا�صة 

حالت عدم املطابقة يف الإجراءات التي مت اكت�صافها اأثناء عملية التدقيق الداخلي .

فريق التدقيق الداخلي 

متابعة تنفيذ الطلبات واملالحظات مع اجلهات املعنية داخل املعهد .6/5

7/5

اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية لالإجراءات التي مت اكت�صافها اأثناء التدقيق الداخلي. 

عر�ص الإجراءات الت�صحيحية على جلنة اجلودة والتميز .8/5

مراجعة ومناق�صة الإجراءات الت�صحيحية الوقائية والتطويرية واعتمادها .9/5جلنة التميز واجلودة 

اإ�صعار اجلهة املعنية باملعهد بالإجراء املتخذ.10/5رئي�ص فريق التدقيق الداخلي 

التدقيق  فريق  رئي�ص 

الداخلي 

11/5

تزويد فريق �صبط الوثائق بالإجراءات الت�صحيحية والتعديالت على الأدلة 

وال�صجالت والنماذج الناجتة عن الإجراءات الت�صحيحية.

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

3 �صنواتاإدارة املدر�صةم.م.ع.ن. -06-01طلب الإجراء الت�صحيحي1/6

3 �صنواتاإدارة املدر�صةم.م.ع.ن. -06-02�صجل طلبات الإجراءات الت�صحيحية2/6

رمز العملية : )م.م.ع.-07( ا�شم العملية : �شبط الوثائق     رقم العملية : )27(     

1-الهدف 

و�صع نظام وحتديد م�صوؤوليات اإعداد واإ�صدار ومراقبة و�صبط الوثائق لنظام اجلودة 

باملعهد. 

2- نطاق العمل 

يطبق هذا الإجراء على جميع عمليات التوثيق/ الإعداد/الإ�صدار/ التعديل وال�صبط 

املتعلقة بوثائق نظام اجلودة يف املعهد.

1/3 نظام اجلودة الإدارية 3- الوثائق ذات العالقة 

4- التعريفات 

1/4 الوثائق : هي م�صتندات حتوي بيانات ذات معنى تاأخذ اأي �صكل مثل ال�صيا�صة 

اأو الإجراء اأو تعليمات ..اإلخ. ويرجع اإليها لتنفيذ الأن�صطة و�صبطها وت�صمل الدليل 

والإجراءات وال�صجالت وتعليمات العمل.

2/4 ال�صجالت: هي النماذج املعتمدة يف املعهد قبل وبعد ا�صتخدامها.

3/4املعهد: مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم ذوي الإعاقة فقط.

5- العملية 

الإجراء املخت�ص 

1/5جلنة التميز واجلودة 

حتديد فريق �صبط الوثائق باملعهد من بني اأع�صائها وحتديد رئي�ص الفريق واملهام 

امل�صندة له.

2/5مدير املعهد 

اإعداد اخلطابات للجهات املعنية لتدريب فريق �صبط الوثائق وتاأهيلهم للقيام 

مبهام عملية �صبط الوثائق .

التميز  جلنة  رئي�ص 

واجلودة 

3/5

ت�صليم رئي�ص فريق �صبط الوثائق ملفا يحوي جميع الإجراءات والوثائق املتعلقة 

باجلودة وجميع الإ�صدارات احلالية للوثائق وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -07-

.)01

�صبط  فريق  اأع�صاء 

الوثائق 

درا�صة جميع الوثائق وال�صجالت ومراجعتها والتاأكد منها .4/5

5/5

التاأكد من اأن كل �صفحة من الوثائق حتمل ختما يبني اأنها وثيقة م�صبوطة اأو غري 

م�صبوطة اأو ملغاة.

6/5

التاأكد من اأن كل �صفحة من الوثائق حتمل رقم الإ�صدار , التاريخ, الرمز, ورقم 

املراجعة.

حتديد قائمة باجلهات املعنية بالوثائق وت�صنيف الوثائق تبعًا لها .7/5

8/5

توزيع ن�صخة من الوثائق امل�صبوطة لكل من اجلهات املعنية باملعهد ح�صب القائمة 

املحددة م�صبقًا.

تعديل الوثائق مبا ينتج من عمليات املراجعة والتدقيق وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. -02-07(9/5
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5- العملية 

الإجراء املخت�ص 

�صبط  فريق  اأع�صاء 

الوثائق

10/5

التخل�ص من الوثائق امللغاة بختمها بختم )ملغاة( وفقًا للنموذج رقم )م.م.ع.ن. 

)02-07-

اإعداد تقرير نهائي لعملية �صبط الوثائق وتقدميها للجنة اجلودة والتميز يف املعهد 11/5

مناق�صة نتائج التقرير النهائي وامل�صادقة عليه.12/5فريق �صبط الوثائق

اعتماد التعديالت على الوثائق وال�صجالت وتعميمها على املعنيني.13/5جلنة التميز واجلودة 

�صبط  فريق  رئي�ص 

الوثائق

تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية �صبط الوثائق وال�صجالت يف املعهد.14/5

6- النماذج وال�صجالت

مدة احلفظمكان احلفظرمز النموذج / ال�صجلا�صم النموذجالت�صل�صل

3 �صنواتاإدارة املدر�صةم.م.ع.ن. -07-01منوذج ت�صليم الن�صخ املوثقة1/6

2/6

منوذج طلب )اإ�صدار/اإلغاء/تعديل( 

وثيقة

3 �صنواتاإدارة املدر�صةم.م.ع.ن. -02-07



النماذج والسجالت



91ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 90

نموذج رقم )1(

ا�شم النموذج : تقرير فني عن حالة الطالب                       رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-01-01(

تقرير فني عن حالة الطالب

ال�صم :                                                                  ال�صف :

و�صف حالة الطالب :

الإجراءات امل�صتخدمة للحد من امل�صكلة :

النتائج :

عليه نو�صي بتحويل الطالب للقيا�ص و الت�صخي�ص لتحديد املكان الرتبوي املنا�صب لحتياجاته و قدراته .

اأع�صاء جلنة التوجيه و الإر�صاد

التوقيعال�صمالتوقيعال�صم

نموذج رقم )2(

ا�شم النموذج : موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�ص و الت�شخي�ص                   رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-02-01(

موافقة ويل الأمر على التحويل للقيا�ص و الت�صخي�ص 

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته ,, وبعد 

نظرا ملا لوحظ على اأبنكم من :

وحر�صا منا على تقدمي اخلدمات الرتبوية و التعليمية املنا�صبة فاأنه �صيتم حتويله للقيا�ص و الت�صخي�ص بـ 

عليه ناأمل منكم املوافقة على اإجراء القيا�ص و الت�صخي�ص له وتوجيهه للمكان الرتبوي املنا�صب .

   اأوافق                                                                      ل اأوافق
امل�صوؤول :                                                                التوقيع :
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نموذج رقم )3(

ا�شم النموذج : حتويل الطالب للقيا�ص و الت�شخي�ص                     رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-03-01(

منوذج حتويل طالب للقيا�ص و الت�صخي�ص 

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته ,, وبعد 

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

من ظهور الأعرا�ص التالية :

 )مرفق تقرير فني عن الطالب (

ناأمل منكم اإجراء عمليات القيا�ص و الت�صخي�ص و اإفادتنا بالنتائج و التو�صيات الالزمة.

�صاكرين تعاونكم 

امل�صوؤول :                                                                                      التوقيع :

نموذج رقم )4(

ا�شم النموذج : طلب القيا�ص و الت�شخي�ص من ويل الأمر               رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-04-01(

منوذج طلب القيا�ص و الت�صخي�ص من ويل الأمر

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته ,, وبعد 

ب�صفتي ويل اأمر الطالب  :   .............................................................................

اأتقدم بطلب اإجراء عمليات القيا�ص و الت�صخي�ص له نظرا لظهور الأعرا�ص التالية عليه:

كما اآمل اإفادتي بنتائج القيا�ص و الت�صخي�ص و توجيه البن للمكان الرتبوي املنا�صب .

�صلة القرابةمقدم الطلب

التوقيعالتاريخ

جوالالهاتف



95ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 94

نموذج رقم )5(

ا�شم النموذج : �شجل القيا�ص و الت�شخي�ص            رمز النموذج :  )و.ط.ع.ن-05-01(

اململكة العربية ال�صعودية  /  وزارة التعليم 

�صجل 

القيا�ص و الت�شخي�ص

رقم احلالةال�صم

    العمر    /     /      14هـتاريخ امليالد

اجلن�صية    /     /      14هـتاريخ الفح�ص

املدر�صةجهة التحويل

أواًل: البحث االجتماعي
1: البيانات الأولية :-

اجلن�صيةال�صم رباعًيا

تاريخهارقم �صهادة امليالد

تاريخ امليالدم�صدرها

مكان امليالد

درا�صة  تاريخ 

احلالة

املعهد اأو املدر�صة التي �صبق للحالة اللتحاق 

بها 

2: مع من يقيم الطالب : ..............................................................................................................

املدينةعنوان ال�صكن

رقم املنزلال�صارعاحلي

*اأخرى تو�صح�صقةدورفيالنوع ال�صكن

هاتف اآخرهاتف املنزل

رقم جوال اآخررقم جوال

3: معلومات عن ويل اأمر الطالب :-

�صلة القرابةا�صم ويل الأمر

امل�صتوى التعليمياملهنة

رقم اجلوالهاتف العملهاتف املنزل

�صلة القرابةرقم جوال اآخر

4 : معلومات عن الأ�شرة :-

الوظيفةامل�صتوى التعليمي لالأب     ل     نعمهل الأب على قيد احلياة

الوظيفةامل�صتوى التعليمي لالأم      ل     نعمهل الأم على قيد احلياة

عدد الذكورالرتتيب بني الأخوةعدد اأفراد الأ�صرة

م�صتوى دخل الأ�صرةعدد الإناث

*اقل من 

  2000

*اقل من 

    4000

* اأكرث 

من 6000

*داخل املنزلق�صاء وقت الفراغوجود �صداقات للحالة

*خارج املنزل 

حدد

الهويات و امليول

وجود اإعاقة يف 

الأ�صرة

لنعم

�صلة القرابةنوع الإعاقة

الأم   الأبعمر الأبوين عند اإجناب احلالة

وجود قرابة 

بني الأبوين

نوعها:

ظروف الولدةالظروف امل�صاحبة للحمل

حتددوجود م�صاكل اأ�صرية

املعهد اأو املدر�صة التي �صبق للحالة اللتحاق بها 

5: احلالة ال�شحية للطالب :- 

حدد :لنعمهل يعاين من مر�ص ال�صكر ؟   

حدد :لنعمهل يعاين من اأمرا�ص القلب ؟

حدد :لنعمهل يعاين من ارتفاع �صغط الدم ؟ 

حدد :لنعمهل يعاين من اأمرا�ص احل�صا�صية ؟ 

حدد :لنعمهل يعاين من ال�صرع اأو الت�صنجات ؟

حدد :لنعمهل لديه اأي عملية جراحية يف الراأ�ص ؟
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حدد :لنعمهل لديه عملية جراحية يف �صائر اجل�صم ؟

حدد :لنعمهل يتناول اأي نوع من الأدوية ؟

حدد :لنعمهل هناك مالحظات �صحية حتتاج متابعة 

كما نرجو التكرم ب�صرورة تزويدنا باأي م�صتجدات عن حالة ابنكم من الناحية اجلراحية اأو الدوائية م�صتقباًل

التاريخالتوقيعا�صم ويل الأمر

6: راأي الأخ�شائي الجتماعي : 

التاريخالتوقيعال�صم

ثانًيا : تقييم القدرات العقلية
1: درا�سة احلالة :

اأ - و�شف احلالة 

حدد :لنعميعاين من نوبات �صرع 

حدد :لنعميتحكم يف املخارج 

حدد :لنعميوجد ت�صوهات بدنية   

حدد :لنعملديه عيوب النطق 

حدد :لنعمتظهر عليه �صمات التوحد 

حدد :لنعم يعاين من �صلل دماغي  

حدد :لنعميعاين من اإعاقة حركية 

حدد :لنعمي�صتخدم معينات حركية  

حدد :لنعميعاين من ق�صور ب�صري 

حدد :لنعمي�صتخدم معينات ب�صرية 

حدد :لنعميعاين من ق�صور �صمعي 

حدد :لنعمي�صتخدم معينات �صمعية 

ب-ال�شمات ال�شلوكية للطالب :-    

حدد :لنعميوجد لدية ن�صاط زائد

حدد :لنعماجتماعي مع الآخرين

حدد :لنعميوجد لديه عدوانية  

حدد :لنعمموؤذي لنف�صه  

حدد :لنعمموؤذي لالآخرين 

حدد :لنعم يت�صم بالعناد 

ج- قدرات الطالب اخلا�شة :-

لنعم قادر على التذكرلنعمقادر على ال�صتيعاب  

لنعمقادر على اإم�صاك القلم  لنعم قادر على ترجمة التعليمات 

لنعم قادر على كتابة الأرقام لنعمقادر على التاآزر احلركي الب�صري 

لنعمقادر على كتابة احلروفلنعمقادر على الرتكيز

 د- العتماد على النف�ص :-

لنعم ي�صتحم مبفردة   لنعميعتمد على نف�صه يف الأكل 

لنعميلب�ص مبفردة  لنعم يعتمد على نف�صه يف ال�صرب  

لنعم يهتم مبظهرة  لنعمي�صتخدم احلمام مبفردة

2: القيا�س

اأ- املقايي�ص التي طبقت على الطالب :-

درجة الذكاءالعمر الزمنيالعمر العقليا�صم املقيا�صم

تاريخ 

التطبيق

اجلهة ايل طبقت 

املقيا�ص

1   

2

3

4
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ب- حالة الطالب اأثناء اإجراء القيا�ص  :-   

حدد:متعاونم

حدد:غري متعاون1

حدد:ل مبايل2

حدد:راف�ص3

3: راأي معلم التدريبات ال�سلوكية :

التاريخالتوقيعال�صم

ثالًثا : تقييم النطق و اللغة
فح�ص اأع�شاء النطق :

O لديه عيوبO �صليم 

حتدد:

تقييم اللغة ) ال�شتقبالية _ الإر�شالية _ احل�شيلة والفهم اللغوي ( :

3- تقييم النطق :

درجة ال�شتجابة والتوا�شل اأثناء الفح�ص : ) م�شدر املعلومات : الفح�ص املبا�شر _ معلومات من ويل الأمر (:

راأي اأخ�صائي اللغة و النطق :

التاريخالتوقيعال�صم

رابًعا : التقييم الأكادميي

الدرجات الر�شمية للطالب : املعلومات الأكادميية :      

*ثانوي*متو�صط*ابتدائياملرحلة
ال�صاد�صاخلام�صالرابعالثالثالثاينالأولال�صف

مادة القراءة

مادة الإمالء

مادة الريا�صيات

مادة ......................



101ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 100

نتائج املالحظة داخل الف�صل :

نتائج املالحظة

حدد:مزدحممعتدلو�صع الف�صل

حدد:غري جيدةجيدةالتهوية و التكييف

حدد:غري جيدجيدالتفاعل الجتماعي

حدد:غري مالئممالئمحجم املقاعد 

خلفو�صطاأمامموقع الطالب

حدد:ل توجدتوجدم�صكالت �صلوكية 

الختبارات املنهجية غري الر�صمية املطبقة :

O اأخرىO ريا�صياتO اإمالءO قراءة 

حتدد:

نتائج الختبارات املطبقة :

راأي املعلم :

التاريخالتوقيعال�صم

خامًسا: تقييم السمع 
فح�ص اأع�صاء ال�صمع:

O لديه عيوبO �صليم 

حتدد:

املقايي�ص امل�صتخدمة :

3- نتائج تقييم ال�صمع :

4-درجة ال�صتجابة والتوا�صل اأثناء الفح�ص :

5-راأي اأخ�صائي ال�صمع :

التاريخالتوقيعال�صم
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سادًسا: تقييم البصر
1-فح�ص اأع�صاء الب�صر:

O لديه عيوبO �صليم 

حتدد:

2-املقايي�ص امل�صتخدمة :

3-نتائج تقييم الب�صر:

4-درجة ال�صتجابة والتوا�صل اأثناء الفح�ص :

5-راأي اأخ�صائي الب�صريات :

التاريخالتوقيعال�صم

سابًعا: تقييم العالج الطبيعي

1-فح�ص اأع�صاء اجل�صم:

O لديه عيوبO �صليم 

حتدد:

2-املقايي�ص امل�صتخدمة :

3-نتائج التقييم :

4-درجة ال�صتجابة والتوا�صل اأثناء الفح�ص :

5-راأي اأخ�صائي العالج الطبيعي :

 

التاريخالتوقيعال�صم
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ثامًنا: تقييم .......................................
1-فح�ص...........................:

O لديه عيوبO �صليم 

حتدد:

2-املقايي�ص امل�صتخدمة :

 3-نتائج تقييم ...........................:

درجة ال�صتجابة والتوا�صل اأثناء الفح�ص :

راأي اأخ�صائي ...........................:

التاريخالتوقيعال�صم

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

2-الفئة التي ينتمي لها الطالب  :

 3-التو�صيات العامة  :

4-فريق القيا�ص و الت�صخي�ص :

الوقيعامل�صمى الوظيفيال�صمالتوقيعامل�صمى الوظيفيال�صم

5- يعتمد:

التوقيع:....................      املعهد/املدر�صة:.........................................    قائد  ا�صم  اجلهة:.........................................       ا�صم 

التاريخ:..................
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نموذج رقم )6(

ا�شم النموذج : خطاب قبول الطالب                             رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-06-01(

اإىل : :......................................... ب�صاأن :  قبول الطالب :.........................................  

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...... وبعد 

بناء على نتائج قيا�ص و ت�صخي�ص الطالب ........................................................ ........................................................ ات�صح الآتي : 

عليه نحيل لكم �صجل القيا�ص و الت�صخي�ص لتوجيهه للمكان الرتبوي وفق التو�صيات املذكورة يف ال�صجل .

هذا للعلم ,, واهلل املوفق ,,

قائد املعهد/املدر�صة:  

التوقيع:

       

نموذج رقم )7(

ا�شم النموذج : ا�شتمارة قبول الطالب                   رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-01-02(

جلنة القبول و الأهلية

اجلهة املحول منها/    /تاريخ امليالدا�صم الطالب

ا�صتنادا اإىل :

التقارير الطبيةالتقارير الرتبويةالتقارير النف�صية

اأخرى :  حتددفرتة املالحظةتقرير املعلم

فقد قررت اللجنة :

ا�صتبعاد الطالبقبول الطالب

وذلك لالأ�صباب الآتية : 

1

2

3

4

وتو�صي اللجنة بالآتي  : 

1

2

3

4

التوقيعال�صماأع�صاء اللجنة
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نموذج رقم )8(

ا�شم النموذج : ا�شتمارة البيانات ال�شخ�شية  للطالب                رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-02-02(

البيانات ال�صخ�صية

رقم ال�صجل املدين / الإقامةاجلن�صيةالف�صلال�صف الدرا�صياملرحلة الدرا�صية

رقم الطالب : خا�ص باملدر�صة

تاريخ الهوية

�صنة�صهريوم

ال�صم رباعيًا

العائلة)اللقب(ا�صم اجلدا�صم الأبال�صم الأول

GFATHERFATHERFNAMEFAMILY

مكان الولدة الدولة/        /تاريخ امليالدرقم جواز ال�صفر

ملكية ال�صكنفئة الدممكان امليالد /املدينة

بيانات الت�صال 

 احلياملدينةاملنطقة الإدارية

رقم املنزلال�صارع الفرعيال�صارع الرئي�صي

�صندوق الربيدالرمز الربيديالربيد الإلكرتوين

العنوان يف الإجازةالفاك�ص

  
ر

م
 اأ

يل
و
ت 

نا
يا

ب

ب
ال

ط
ال

نوع الهوية�صلة القرابةاجلن�صيةا�صم ويل الأمر

نهايتهام�صدرهاتاريخها

/         //         /

رقم هاتف العملرقم الهاتف اجلوالرقم هاتف املنزل

العنوانالهاتفا�صم قريب للطالب 1

العنوانالهاتفا�صم قريب للطالب2

التوقيع على �صحة البيانات ا�صم الطالب :      

التوقيع على �صحة البيانات ا�صم ويل الأمر :      

نموذج رقم )9(

ا�شم النموذج : تعهد ويل اأمر                    رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-03-02(

)تعهد( 

اأتعهد اأنا ويل اأمر الطالب :                                                                   مبا يلي :

اللوائح  اإذا كان لدى الطالب مر�ص مينع انتظامه  يف املعهد / املدر�صة فيحق للمعهد / املدر�صة عدم قبوله بناء على 

املعمول بها .

الطالب لديه القدرة على التحكم يف خمارجه و اإذا ات�صح غري ذلك فللمعهد / املدر�صة احلق يف ا�صتبعاده .

اإذا ات�صح بعد فرتة املالحظة عدم ا�صتفادة الطالب من الربنامج التعليمي فللمعهد / املدر�صة احلق يف حتويله للربنامج املنا�صب .

يف حال ظهور نوبات �صرع لدى الطالب اأو اأمرا�ص معدية اأو اإ�صابة يتم احل�صور فورا ل�صتالمه وحتويله جلهة الخت�صا�ص.

اللتزام بنظافة الطالب و الهتمام مبظهره .

املوافقة على م�صاركة الطالب يف الأن�صطة الال�صفية و الزيارات .

اإ�صعار املعهد / املدر�صة بامل�صتجدات ال�صحية الطارئة للطالب .

اإبالغ املعهد / املدر�صة عند تغيري مكان ال�صكن اأو اأحد العناوين .

للمعهد / املدر�صة احلق يف اتخاذ الإجراءات الطبية اأو الإ�صعافية للطالب  داخل املدر�صة / املعهد اأو خارجه عند احلاجة .

اللتزام بالتعليمات ال�صادرة من اإدارة املعهد / املدر�صة .

�صحة جميع البيانات و املعلومات املذكورة عن الطالب .

�صلة القرابةا�صم ويل الأمر

جوالرقم بطاقة الأحوال

التوقيعهاتف
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نموذج رقم )10(

ا�شم النموذج: طلب حتويل اإىل املدار�ص الليلية         رمز النموذج: )و.ط.ع.ن- 02 - 04(

اأوًل: بيانات عامة: 

ال�صم رباعيًا: ....................................................................................................................... اجلن�صية ......................................

تاريخ امليالد ...........................................................................................................ال�صف الدرا�صي : ......................................

اآخر �صهادة درا�صية ح�صل عليها: ........................................................................ م�صدرها : ................................................

تاريخ احل�صول عليها : ........................................................................

نوع الطلب : حتويل من التعليم العام                                                  اإىل: ........................................................................

نوع الدرا�صة املطلوبة:          *م�صائي                            *ليلي                            *انت�صاب

ثانيًا: التح�سيل الدرا�سي :

عدد �صنوات الإعادة يف ال�صف الدرا�صي احلايل )اإن وجدت( ومواد الر�صوب لكل �صنة درا�صية :

عدد �صنوات النقطاع من الدرا�صة )اإن وجدت( ..................................... اأ�صباب النقطاع ......................................................

تقدير الطالب دىل جناحه يف ال�صفني ال�صابقني ن�صفه: 

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

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

مت حتويل ال�صتمارة اإىل اإدارة التعليم برقم ............................................................. وتاريخ  .................................................... 

قائد املدر�صة.......................... .......................... ........................................................... التوقيع .......................... ..........................

ختم املدر�صة 

ثالثًا: درا�سة و�سع الطالب: 

الأ�صباب التي اأبداها الطالب للتحويل : .........................................................................................................................................

التعرف على الدوافع احلقيقية للطالب : ......................................................................................................................................

مدى موافقة ويل اأمر الطالب : ........................................................................................................................................................

مدى موافقة جهة عمله )اإن وجدت( 

اخلدمات املقدمة له :

تب�صريه بالفر�ص التعليمية واملهنية املتاحة له يف جمال درا�صته احلايل .

تب�صريه مبا يرتتب على حتويله من اإطالة اأمد درا�صته وت�صتيت جلهده ال�صابقة .

م�صاعدته على اتخاذ القرار املنا�صب لتحديد م�صتقبله التعليمي واملهني .

نتائج اخلدمات الإر�صادية: اأ- مت اإقناع الطالب ويوا�صل درا�صته احلالية .

مل يقتنع الطالب وهو يرغب يف اإجناز حتويله .

مرئيات اللجنة ب�صاأن الطالب: 

  ي�صمح له بالتحويل                                     ل ي�صمح له 

اأحيل الطالب اإىل ق�صم خدمة الطالب برقم : ........................................................ تاريخ .......................................................

مرئيات مدير التعليم : ................................................ ........................................................... ........................................................ 

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

مت حتويل ال�صتمارة اإىل املدر�صة برقم: ................................................................... وتاريخ ........................................................

مالحظة: ت�صفع ال�صتمارة: 1( اآخر �صهادة ح�صل عليها الطالب . 2( �صهادة ح�صن �صرية و�صلوك . 3( موافقة جهة 

العمل )اإن وجدت( . 
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نموذج رقم )11(

ا�شم النموذج: منوذج ت�شجيل طالب                  رمز النموذج: )و.ط.ع.ن- 02- 05( 

الف�صل الدرا�صي:  14هـ       /14 العام الدرا�صي :   

التخ�ص�ص:ا�صم الطالب: 

الرقم

عدد ال�صاعات امل�صجلة :

ا�صم املقرر م

اأيام الدرا�صة الأ�صبوعية

معلم 

املقرر

توقيع 

املعلم 

اخلمي�صالأربعاءالثالثاءالإثننيالأحد

اإىلمن اإىلمن اإىلمن اإىلمن اإىلمن 

1

2

3

4

5

6

7

8

جمموع ال�صاعات املعتمدة: 

توقيع الطالب : 

توقيع املر�صد الأكادميي :

يعتمد: توقيع وكيل �صوؤون الطالب 

* ن�صخة لويل اأمر الطالب .

نموذج رقم )12(

رمز النموذج: )و.ط.ع.ن- 02 - 06( ا�شم النموذج: ك�شف باأ�شماء الطالب يف املجموعة     

ا�صم املعهد / املدر�صة : ........................................................        العام الدرا�صي : ......................................

ا�صم الطالبرقــــم الطالــــب عدد

مدير املدر�صة وكيل �صوؤون الطالب     املر�صد الأكادميي     
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نموذج رقم )13(

ا�شم النموذج: ال�شجل الأكادميي          رمز النموذج: )و.ط.ع.ن- 02 - 07(

املدر�صة

 �صعودي         غري �صعودياجلن�صيةا�صم الطالب

 العلوم الطبيعية       العلوم الإن�صانية التخ�ص�صالعام الدرا�صي :             14/             14هـ 

الرقم الأكادميي

رقم املنزلرقم اجلوال: 

حمتوى ال�شجل الأكادميي

الف�صل الدرا�صي 

الثامنال�صابعال�صاد�صاخلام�صالرابعالثالثالثاينالأول

14هـ14هـ14هـ14هـ14هـ14هـ14هـ14هـالعام الدرا�صي

ال�صاعات امل�صجلة 

ال�صاعات املكتبة

املعدل 

متوقع التخرج يف:      �صنتان ون�صف      ثالث �صنوات        اأكرث من ذلكجمموع ال�صاعات

املر�صد الأكادميي:

مدير املدر�صة وكيل �صوؤون الطالب         

الخطط والبرامج الدراسية لنظام المقررات في التعليم الثانوي

خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الطبيعية 

ل
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خطة درا�سية مقرتحة لطالب العلوم الإن�سانية
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ال�سجل الدرا�سي للطالب 



117ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 116

الف�صل الدرا�صي ال�صيفي    14هـالف�صل الدرا�صي الثاين    14هـالف�صل الدرا�صي الأول        14هـ

التقديرالدرجةا�صم املقررالتقديرالدرجةا�صم املقررمالتقديرالدرجةا�صم املقررم

11

22

33

44

55

66

املعدل77

التقديرالتقديراملعدلالتقديراملعدل

الف�صل الدرا�صي ال�صيفي    14هـالف�صل الدرا�صي الرابع    14هـالف�صل الدرا�صي الثالث        14هـ

التقديرالدرجةا�صم املقررالتقديرالدرجةا�صم املقررمالتقديرالدرجةا�صم املقررم

11

22

33

44

55

66

املعدل77

التقديرالتقديراملعدلالتقديراملعدل

الف�صل الدرا�صي ال�صيفي    14هـالف�صل الدرا�صي ال�صاد�ص    14هـالف�صل الدرا�صي اخلام�ص        14هـ

التقديرالدرجةا�صم املقررالتقديرالدرجةا�صم املقررمالتقديرالدرجةا�صم املقررم

11

22

33

44

55

66

املعدل77

التقديرالتقديراملعدلالتقديراملعدل

الف�صل الدرا�صي ال�صيفي    14هـالف�صل الدرا�صي الثامن    14هـالف�صل الدرا�صي ال�صابع        14هـ

التقديرالدرجةا�صم املقررالتقديرالدرجةا�صم املقررمالتقديرالدرجةا�صم املقررم

11

22

33

44

55

66

املعدل77

التقديرالتقديراملعدلالتقديراملعدل
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نموذج رقم )14(
ا�شم النموذج: حذف واإ�شافة مقررات درا�شية            رمز النموذج: )و.ط.ع.ن - 02 - 08(

14هـ    /14 العام الدرا�صي :    الف�صل الدرا�صي:        

التخ�ص�ص:ا�صم الطالب: 

الرقم

حذف مقررات 

مالحظاتتوقيعهمعلم املقررال�صعبةعدد ال�صاعاتنوعها�صم املقررم

1

2

2

3

4

5

اإ�صافة مقررات 

مالحظاتتوقيعهمعلم املقررال�صعبةعدد ال�صاعاتنوعها�صم املقررم

1

2

2

3

4

5

 ....................................................................  .................................................................... والإ�صافة  قبل احلذف  ال�صاعات  جمموع 

جمموع ال�صاعات بعد احلذف والإ�صافة .............................................. توقيع الطالب .............................................. توقيع املر�صد 

الأكادميي .............................................. توقيع وكيل �صوؤون الطالب ....................................................................

تعليمات مهمة : 

 O . ي�صتعمل هذا النموذج يف حالة حذف اأو اإ�صافة مقررات

 O .تتم عملية احلذف والإ�صافة باختيار الطالب, وموافقة املر�صد الأكادميي بناًء على توقيع معلم املقرر

 O ي�صلم النموذج اإىل وكيل �صوؤون الطالب بعد اإكمال اإجراءات املطلوبة؛ لي�صمها اإىل مناذج الت�صجيل اخلا�صة بالطالب

ويجري التعديالت الالزمة مبوجبها .

 O. صاعة معتمدة� ) يجب األ يزيد عدد ال�صاعات املعتمدة بعد الإ�صافة عن ) 

 O. صاعة معتمدة� ) يجب اأن ل يقل عدد ال�صاعات املعتمدة بعد احلذف عن ) 

 O . على معلم املقرر حذف اأو اإ�صافة ا�صم الطالب من ك�صف املادة عند اعتماده

 O. ن�صخة لويل اأمر الطالب

نموذج رقم )15(
ا�شم النموذج : بيان مواعيد اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية         رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -01(

م

موعد الجتماع

مالحظاتالهدف من الجتماع

التاريخاليوم 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 من�صق اللجنة

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................
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نموذج رقم )16(
ا�شم النموذج : حم�شر اجتماع جلنة اخلطط التعليمية          رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -02(

املكانالتاريخاليوم

احل�صور :

التوقيعال�صمالتوقيعال�صم

بنود الجتماع :

1

2

3

4

5

التو�صيات والقرارات املعتمدة :

1

2

3

4

5

نموذج رقم )17(
ا�شم النموذج: اخلطة الأ�شرية                     رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -03(

اململكة العربية ال�صعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ................. .................

الرو�صة ................. ................. ................. ...................

ا�صم الطفل :  .................................. .................املرحلة : .................................. ............   تاريخ امليالد :.................................. ..........

تاريخ اللتحاق :.................................. ............رقم امللف :.................................. ............

اأوًل :الهدف العام من اخلطة الأ�سرية ) و�سفي (   :

ثانيًا : م�ستوى اأداء الطفل احلايل   )مهاري، حركي  ، اجتماعي ، نف�سي (   :

نف�صياجتماعيحركيمهارات

ثالثًا :الأهداف و الأن�سطة واخلدمات:

التاريخ الفعليالتاريخ املتوقعامل�صوؤولالن�صاط ) اخلدمة (الهدفم
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رابعًا :تو�سيات    :

خام�سًا :فريق العمل :

التوقيعامل�صمى الوظيفيال�صمم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

نموذج رقم )18(
ا�شم النموذج: اخلطة التعليمية الفردية             رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -04(

اململكة العربية ال�صعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ................. .................

املدر�صة ................. ................. ................. ...................

ا�صم الطالب :................. ................. ................. ...................  تاريخ اللتحاق :................. ................. ................. ...................

رقم امللف :................. ................. ................. ...................

اأوًل : اإر�شادات عامة .

و . 1 النمائية  و  الأكادميية  الحتياجات  و  الرتبوية  للخدمات  تف�صيلي  IEP خمطط  الفردية   التعليمية  تقدم اخلطة 

الوظيفية, بالإ�صافة اإىل الت�صهيالت و اخلدمات امل�صاندة .

1 ..IEP  ت�صمن نتائج التقوميات و الختبارات املنهجية و الالمنهجية يف اخلطة التعليمية الفردية

ي�صمن  يف اخلطة التعليمية الفردية  IEP نقاط القوة والحتياج لدى الطالب .. 1

ي�صمن يف اخلطة التعليمية الفردية IEP اآراء اأولياء الأمور والطالب حول الأن�صطة والهتمامات التي تعزز تعليمه.. 1

يجب مراجعة اخلطة ب�صكل دوري كل ف�صل درا�صي ملعرفة مدى تقدم الطالب من قبل فريق العمل و اأولياء الأمور.. 2

يجب ت�صليم ن�صخة من اخلطة لويل اأمر الطالب اأو الطالب نف�صه .. 3

ثانياً : فريق العمل : 

التوقيع امل�صمى الوظيفي ال�صم م

1

2

3

4

5
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ثالثاً  : املعلومات الأولية .

تاريخ الجتماع  :ا�صم  الطالب:

التاريخ الفعلي للبدء باخلطة  : تاريخ امليـــــالد :      

تاريخ مراجعة اخلطة :ال�صف الدرا�صي :

تاريخ اإعادة التقومي :ال�صنة الـدرا�صية :

تاريخ تعديل اخلطة :الف�صل الدرا�صي :

      الفئة :

ملخ�ص تاريخ احلالة :

رابعاً : جدول الطالب. 

احل�ص�ص املدر�صية اليوم 

الأحد

الثنني

الثالثاء

الأربعاء

اخلمي�ص

خام�شاً  : م�شتوى اأداء الطالب  احلايل    : 

نقاط الحتياج نقاط القوة 

�شاد�شاً :  التواريخ املتوقعة للتنفيذ.

العام الدرا�شي :                                                الف�شل الدرا�شي :    *الأول                                            * الثاين

الأ�صبوع الرابعالأ�صبوع الثالثالأ�صبوع الثاينالأ�صبوع الأولال�صهر

1

 ..../....

..../....-

2

 ..../....

..../....-

3

 ..../....

..../....-

4

 ..../....

..../....-

5

 ..../....

..../....-

6

 ..../....

..../....-

7

 ..../....

..../....-

8

 ..../....

..../....-

9

 ..../....

..../....-

10

 ..../....

..../....-

11

 ..../....

..../....-

12

 ..../....

..../....-

13

 ..../....

..../....-

14

 ..../....

..../....-

15

 ..../....

..../....-

16

 ..../....

..../....-

17

 ..../....

..../....-

18

 ..../....

..../....-

19

 ..../....

..../....-

20

 ..../....

..../....-

ملحوظة : ت�صجل الأهداف التدري�صية و اخلدمات امل�صاندة باخت�صار.
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�شابعاً :  ) اخلدمات الأكادميية (

) اأ (  ا�صم املادة )                                 (:

الهدف بعيد املدى: 

الأهداف ق�صرية املدى والأهداف التدري�صية   : 

تاريخ النتهاءتاريخ البدءالأهداف التدري�صية الأهداف ق�صرية املدى 

ملحوظة : يتم تكرار اخلانات اخلا�صة باخلدمات الأكادميية يف حال وجود احتياج يف اأكرث من مادة باأبجدية على النحو 

)ب( ا�صم املادة )                            ( .

ثامناً : اخلدمات املهارية: 

الهدف بعيد املدى: 

الأهداف ق�صرية املدى والأهداف التدري�صية   : 

تاريخ النتهاءتاريخ البدءالأهداف التدري�صية الأهداف ق�صرية املدى 

تا�شًعا :  اخلدمات امل�شاندة : 

) اأ ( اخلدمات الجتماعية 

تاريخ النتهاءتاريخ البدء امل�صوؤول الأن�صطةالهدف 

) ب ( اخلدمات النف�صية 

تاريخ النتهاءتاريخ البدء امل�صوؤول الأن�صطةالهدف 

) ج ( اخلدمات التقنية  

تاريخ النتهاءتاريخ البدء امل�صوؤول الأن�صطةالهدف 

) ج ( اخلدمات الطبية

تاريخ النتهاءتاريخ البدء امل�صوؤول الأن�صطةالهدف 

تا�صًعا:  الت�صهيالت  :

يف جمال الختباراتيف جمال الواجبات يف جمال املناهج  
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عا�شًرا  :  ال�شت�شارة   : 

املخرجات الن�صاط  التاريخ  

مالحظات   : 

نموذج رقم )19(
رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -05( ا�شم النموذج : تقومي  اخلطط التعليمية        

التاريخاليوم

احل�صور :

التوقيعال�صمالتوقيعال�صم

اجلوانب و الأهداف التي مت مراجعتها وتقوميها :

1

2

3

4

5

التعديالت 

1 

2

3

4

5

6
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نموذج رقم )20(
ا�شم النموذج: اخلطة النتقالية          رمز النموذج : )و.ط.ع.ن - 03 -06(

الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ................. ................. اململكة العربية ال�صعودية      

املدر�صة ................. ................. ................. ................... وزارة التعليم      

ال�صف :                                                                          ا�صم الطالب :                                            

تاريخ اللتحاق :                                                                   رقم امللف : 

اخلطة النتقالية

اأوًل :الهدف العام من اخلطة النتقالية  ) و�صفي (   : 

ثانيًا :م�صتوى اأداء الطالب احلايل   )مهارات , اأكادميي , اجتماعي , نف�صي (   : 

نف�صياجتماعياأكادمييمهارات

ثالثًا :الأن�صطة واخلدمات التي ت�صهل عملية النتقال     : 

التاريخ الفعليالتاريخ املتوقعامل�صوؤولالن�صاط ) اخلدمة (

رابعًا : تو�صيات    : 

خام�صًا :فريق العمل : 

التوقيع امل�صمى الوظيفيال�صم م

1

2

3

نموذج رقم )21(
ا�شم النموذج: �شجل توزيع ح�ش�ص النتظار              رمز النموذج: )و.ت.ع.ن-01-01(

الف�صل)                            ( العام الدرا�صي            14هـ /  

لهذا اليوم                                 زمالئي املعلمني / نظرًاً لغياب الزميل :       

املوافق        /           /        14 هـ اآمل ت�صديد مكانه ح�صب اجلدول املو�صح والتوقيع بالعلم  ,,  ولكم  جزيل ال�صكر 

ملحوظاتالتوقيعما مت تنفيذه يف ح�صة النتظار ا�صم املعلم املنتظراملادةالف�صلاحل�صة

1/

2/

3/

4/

5/

لهذا اليوم                                 زمالئي املعلمني / نظرًاً لغياب الزميل :       

املوافق        /           /        14 هـ اآمل ت�صديد مكانه ح�صب اجلدول املو�صح والتوقيع بالعلم  ,,  ولكم  جزيل ال�صكر 

ملحوظاتالتوقيعما مت تنفيذه يف ح�صة النتظار ا�صم املعلم املنتظراملادةالف�صلاحل�صة

1/

2/

3/

4/

5/

لهذا اليوم                                 زمالئي املعلمني / نظرًاً لغياب الزميل :       

املوافق        /           /        14 هـ اآمل ت�صديد مكانه ح�صب اجلدول املو�صح والتوقيع بالعلم  ,,  ولكم  جزيل ال�صكر 

ملحوظاتالتوقيعما مت تنفيذه يف ح�صة النتظار ا�صم املعلم املنتظراملادةالف�صلاحل�صة

1/

2/

3/

4/

5/

وكيل ال�صوؤون التعليمية :                                                                                                       التوقيع :
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نموذج رقم )22(
ا�شم النموذج: جدول املناوبة والإ�شراف اليومي          رمز النموذج: )و.ت.ع.ن-02-01(

العام الدرا�صي           14هـ / الف�صل)                            (

ع
و
ب
�ص

لأ
ا

التاريخاليوم

 الإ�صراف *املناوبة*

مالحظاتالتوقيعالإ�صرافال�صم**التوقيعال�صم**

الأحد
      

      

الثنني
      

      

الثالثاء
      

      

الأربعاء
      

      

اخلمي�ص
      

      

الأحد
      

      

الثنني
      

      

الثالثاء
      

      

الأربعاء
      

      

اخلمي�ص
      

      

 وكيل ال�صوؤون التعليمية :                                                                               قائد املدر�صة:

      ال�صم :..........................................................                                              ال�صم :.......................................................

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

* ل ي�صرتط اأن يكلف املوظف باملناوبة والإ�صراف يف يوم واحد.

** ل يقل احلد الأدنى للمناوبة والإ�صراف عن موظفني وميكن زيادة العدد ح�صب الحتياج.

نموذج رقم )23(
ا�شم النموذج: تقرير املناوبة اليومي          رمز النموذج: )و.ت.ع.ن-03-01(

العام الدرا�صي           14هـ / الف�صل)                            (

اليوم .........................        التاريخ     /     /          14 هـ

مالحظات *التوقيعا�صم املوظف املناوب * م

1

2

3

4

اأ�صماء الطالب املتاأخرين: 

مالحظاتالجراء املتخذالزمن الف�صلال�صمم

1

2

3

4

5

اأ�صماء الطالب املخالفني:

مالحظاتالإجراء املتخذنوع املخالفةالف�صلال�صمم

1

2

3

4

5

* يتم ت�صليم هذا التقرير اإىل وكيل ال�صوؤون التعليمية يف اليوم التايل للمناوبة.
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نموذج رقم )24(
ا�شم النموذج : خطاب طلب توفري املقررات الدرا�شية                رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-01-04(

املو�صوع / توفري الكتب املدر�صية للمعهد / املدر�صة 

اإىل /  مدير اإدارة امل�صتودعات                                                              حفظه  اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

ناأمل منكم توفري الكتب الدرا�صية وفق التنظيم الآتي :

مالحظاتالعددال�صفاملرحلةنوع الربنامج

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�ص

ال�صاد�ص

و اهلل املوفق ,,,

قائد/ة  ........................................................................................ ..........................................................................................................

نموذج رقم )25(
رمز النموذج : ) و.ط.ع.ن -  02 -  02( ا�شم النموذج : ت�شليم املقررات الدرا�شية للطالب    

املدر�صة )                   (        الربنامج )                                       (        العام الدرا�صي :     

/       /          14هـ التاريخ  اليوم :   الف�صل :    ال�صف :   

وثيقة ا�صتالم وحمافظة على الكتبا�صم الطالبم

توقيع 

الطالب 

توقيع ا�صتالم الكتب نهاية الف�صل

املعلم  مل ت�صتلممت ا�صتالمها

1

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

2

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

3

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

4

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

5

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

6

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة
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وثيقة ا�صتالم وحمافظة على الكتبا�صم الطالبم

توقيع 

الطالب 

توقيع ا�صتالم الكتب نهاية الف�صل

املعلم  مل ت�صتلممت ا�صتالمها

7

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

8

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

9

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

10

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

11

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

12

املحافظة على كتبي وت�صليمها بعد 

نهاية الف�صل الدرا�صي

املواد امل�صتلمة

-4    -3    -2 الكتب غري امل�صلمة : 1-  

التوقيع : ا�صم امل�صوؤول /        

نموذج رقم )26(
ا�شم النموذج : بيان ح�شر الطالب الذين مل يتم ت�شليمهم املقررات الدرا�شية     رمز النموذج : )و.ط.ع.ن-3-04 0(

 

املدر�صة )                   (        الربنامج )                                       (        العام الدرا�صي :     

مالحظاتالكتب التي مل يتم ا�صتالمهاال�صفا�صم الطالبم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

التوقيع : ا�صم امل�صوؤول /        
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نموذج رقم )27(
ا�شم النموذج : �شجل م�شرتيات املعهد/ املدر�شة                    رمز النموذج : )و.م.ع.ن-01-01(

�صجل م�صرتيات املعهد/ املدر�صة من بند ...................................  خالل العام الدرا�صي ........................

اإجمايل مبلغ البند املخ�ص�ص 

للمعهد

كتابــةال�صعررقمــا

جهة الفاتورةرقم الفاتورةالتاريخالإجمايلالإفراديالكميةم

1

2

3

4

5

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

املدر�صة  املعهد/  مدير 

ال�صندوق  جلنة  ورئي�ص 

املدر�صي

ال�صم/اأع�صاء اللجنة :

املر�صد الطالبي / املعلموكيل املعهد/ املدر�صة /املعلم

 / الن�صاط  رائد 

املعلم

التوقيع/

التاريخ /   /   143 هـال�صمال�صمال�صم

اخلتم الر�صميالتوقيعالتوقيعالتوقيع

نموذج رقم )28(
رمز النموذج : )و.م.ع.ن-02-01( ا�شم النموذج : اأمر مطالبة      

اإىل مدير مكتب التعليم يف ................................................................ ................................................................ وفقه اهلل

اإىل مدير ال�صوؤون املالية بالإدارة ................................................................ ..................................................... وفقه اهلل

ب�صاأن طلب �صرف تعوي�ص من امليزانية الت�صغيلية للمعهد .

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإ�صارة اإىل القرار رقـم  32671078 /1 يف 1432/4/17هـ املت�صمن منح املعاهد ميزانية ت�صغيلية ... عليه فاإن املعهد/ 

املدر�صة قام ب�صرف املبالغ املو�صحة يف الفواتري املرفقة البالغ جمموع قيمتها )......................( ريال لقاء تاأمني احتياجات 

املعهد/ املدر�صة ح�صب بند ........................  لذا نرجو التكرم باإكمال الإجراءات الالزمة للتعوي�ص عما مت �صرفه . وبرفقه 

اأ�صل الفواتري للمبلغ املطلوب .

�صاكرا جتاوبكم ..... وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

جلنة  ورئي�ص  املدر�صة  املعهد/  مدير 

ال�صندوق املدر�صي

ال�صم/اأع�صاء اللجنة :

 / املدر�صة  املعهد/  وكيل 

املعلم

املر�صد الطالبي /املعلم

/ الن�صاط  رائد 

التوقيع/املعلم

التاريخ    /    /     14هـال�صمال�صمال�صم

اخلتم الر�صميالتوقيعالتوقيعالتوقيع

مت التاأكد من اكتمال امل�صتندات الالزمة املذكورة واملرفقة وتدقيقها .

ا�صم املوظف املخت�ص

التاريخ       /        /       14هـ

اخلتم

* خا�ص باملدقق يف مكتب التعليم / ال�صوؤون املالية بالإدارة .
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نموذج رقم ) 29 (
ا�شم النموذج: �شجل الغياب اليومي          رمز النموذج: )و.ط.ع.ن-01-05(

اإح�صائية الوجبة خالل �صهر ...............

اليــــــــــــــــــــــــامالف�صل 

 

 

نموذج رقم )30(
ا�شم النموذج: خطاب ال�شرف املوجه لالإدارة                     رمز النموذج: )و.ط.ع.ن-02-05(

�صعادة مدير عام التعليم ب............. ............. ............. ............. ...... ......................... ............................... .............  وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,                 وبعد

جتدون برفقه م�صتحقات الوجبة اخلفيفة املوؤمنة من موؤ�ص�صة ............. ......................... ............. متعهد التغذية(

ل�صهر/............. ............. ............. ......................... ......................... ............. عام.... ..................................... ............. ............. .............

ناأمل الإيعاز ب�صرف ا�صتحقاقهم عن هذا ال�صهر

وتف�صلوا �صعادتكم بقبول خال�ص حتياتي,,,,,,

قائد املعهد / املدر�صة          
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نموذج رقم )31(
ا�شم النموذج: الفاتورة              رمز النموذج: )و.ط.ع.ن-03-05(

موؤ�س�سة ) متعهد تغذية ( 

 رقم         تاريخ      /     /    14هـ

ال�صادة / وزارة التعليم 

اجلهة امل�صتفيدة / معهد / مدر�صة 

نوع الوجبةم

عدد

الوجبات

الإجمايل�صعر الوجبة

مالحظات

ريالهـريالهـ

الإجمايل

مبلغ وقدره ............................................................... ............................................................... ...............................................................

املحا�صب                            املديراملايل                املدير العام

نموذج رقم )32(
ا�شم النموذج: امل�شتخل�ص ال�شهري                   رمز النموذج: )و.ط.ع.ن-04-05(

وزارة التعليم

ال�صتحقاق ال�صايف ملوؤ�ص�صة ............................ الإدارة العامة ..................    

متعهد توريد اإعا�صة معهد / مدر�صة .................... لفرتة من     /    /    14هـ  اإىل    /    /    14هـ

التاريخاليوم

عدد الوجبات امل�صتهلكة

مالحظــــــــــــات�صباحية

الأحد

الثنني

الثالثاء

الأربعاء

اخلمي�ص

الأحد

الثنني

الثالثاء

الأربعاء

اخلمي�ص

الإجمايل

عدد الوجباتنوع الوجبة

�صعر 

الوجبة

الإجمايل

الإفطار

ال�صباحية

 اإجمايل الوجبات خالل ال�صهر

ال�صتحقاق ال�صايف مبلغ وقدره

توقيعات جلنة التغذية : 

ال�صم /                                              ال�صم /                                           قائد املعهد / املدر�صة

التوقيع /                                          التوقيع /                                            اخلتم /
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نموذج رقم )33(
ا�شم النموذج : �شجل الوارد العام                                        رمز النموذج : )م.م.ع.ن-01-1( 

�صجل الوارد للعام الدرا�صي       14هـ

رقم امللفاملو�صوعاملرفقاتاجلهة الوارد منها املعاملةالنوعالتاريخرقم الواردم

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

*اأبداأ برقم جديد, و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري

نموذج رقم )34(
ا�شم النموذج بيان اطالع املوظفني على التعاميم                 رمز النموذج :) م.م.ع.ن-02-1(

بيان اطالع املوظفني على التعاميم للعام الدرا�صي       14هـ /  الف�صل )                      (

الإخوة من�صوبي املعهد/املدر�صة /

اآمل الطالع على التعميم املرفق رقم                   وتاريخ     /      /       14هـ   ال�صادر من /

بخ�صو�ص  /                         التوقيع بالعلم ,  واهلل يحفظكم ,,,,,

التوقيعا�صم املوظفمالتوقيعا�صم املوظفم

119

220

321

422

523

624

725

826

927

1028

1129

1230

1331

1432

1533
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نموذج رقم )35(
ا�شم النموذج : �شجل متابعة اإنهاء الرد على  التعاميم                                 رمز النموذج : )م.م.ع.ن-03-1(

التوقيعال�صفةا�صم املوظف الرباعي

رقم 

التعميم

الأهمية

اخر موعد 

للرد

مل ينفذنفذ

اأ�صباب 

عدم 

التنفيذ

مالحظات

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

    /      /    14هـ     

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

/      /    14هـ

نموذج رقم )36(
ا�شم النموذج : �شجل ال�شادر العام               رمز النموذج : )م.م.ع.ن-04-1(

للعام الدرا�صي          14هـ �صجل ال�صادر العام        

رقم امللفاملو�صوعاملرفقاتاجلهة ال�صادرة اإليها املعاملةالنوعالتاريخرقم ال�صادرم

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

*اأبداأ برقم جديد, و�صفحه جديدة مع بداية كل عام هجري
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نموذج رقم )37(
ا�شم النموذج:  �شجل توديع  املعامالت                                      رمز النموذج : )م.م.ع.ن-05-1(

�صجل توديع املعامالت للعام الدرا�صي           14هـ

رقم 

املعاملة

تاريخ 

املعاملة

اليوما�صم امل�صتلماجلهة املر�صل اإليهااملو�صوعاملرفقاتالنوع

تاريخ 

ال�صتالم

توقيع 

امل�صتلم

*ابداأ برقم جديد, و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري

نموذج رقم )38 (
ا�شم النموذج: �شجل العمل الر�شمي                                         رمز النموذج: )و.م.ع.ن. -01-02(

رمز النموذج : �صجل دوام املوظفني      

الف�صل �صجل دوام املوظفني للعام الدرا�صي:    

14هـ  /  / املوافق:  يوم:        

احلا�صرون قبل بداية ال�صطفاف ال�صباحي 

م

ا�صم املوظف 

الرباعي

الوظيفة

وقت 

احل�صور

التوقيع

وقت 

اخلروج

التوقيع

ا�صم املوظف م

الرباعي

الوظيفة

وقت 

احل�صور

التوقيع

وقت 

اخلروج

التوقيع

11

22

33

44

55

66

8املوظفون الغائبون7

�صبب الغيابالوظيفةا�صم املوظف الرباعيم8

91

102

113

124

135

املعلم املناوب بداية ونهاية العمل14

ا�صم املعلم وتوقيعه15

16

17

18

19

20

مالحظة : يغلق الدوام مرتني يف الفرتة الأوىل بعد بداية الربنامج ال�صباحي مبا�صرة ويف املرة الثانية عند بداية احل�صة الأوىل مبا�صرة
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نموذج رقم )39 (
النموذج : تنبيه على تاأخر / ان�شراف                                    رمز النموذج : )و.م.ع.ن. -02-02(

املعهد / املدر�صة

ال�صجل املدين

العمل احلايلرقم الوظيفةامل�صتوى / املرتبةالتخ�ص�صال�صم 

املكرم املعلم / .................................................................... .................................................................... وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته              وبعد :

اإنه يف يوم ....................................................................  املوافق      /         /         14هـ ات�صح ما يلي :

تاأخركم من بداية  العمل , وح�صوركم ال�صاعة )                   (

عدم تواجدكم اأثناء  العمل من ال�صاعة )         ( اإىل ال�صاعة )             (

ان�صرافكم مبكرًا قبل نهاية  العمل من ال�صاعة )           (

عليه ناأمل تو�صيح اأ�صباب ذلك مع اإرفاق ما يوؤيد عذركم ,,, ولكم حتياتي

قائد املدر�صة: ............................................................... التوقيع  ............................................................ التاريخ :     /      /    14هـ

املكرم / مدير املعهد / مدر�صة ............................................................... وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأقيدكم اأن اأ�صباب ذلك ما يلي

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

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

ال�صم............................................................... التوقيع ............................................................... التاريخ:   /    /     14هـ

راأي قائد املعهد / املدر�صة

عذره مقبول              عذره غري مقبول ويح�صم عليه        

قائد املعهد / املدر�صة : ............................................................... التوقيع ..................................................... التاريخ    /   /    14هـ

مالحظة : ترفق بطاقة امل�صاءلة مع اأ�صل القرار يف حالة عدم قبول العذر حلفظها مبلفه بالإدارة , اأ�صله مللفه باملدر�صة. 

   

نموذج رقم ) 40  (
النموذج: قرار ح�شم جمموع �شاعات تاأخر وخروج مبكر                رمز النموذج : ) و.م.ع.ن. -03-02(

املعهد / املدر�صة

ال�صجل املدين

العمل احلايلرقم الوظيفةامل�صتوى / املرتبةالتخ�ص�صال�صم 

اإن مدير  معهد / مدر�صة  ...................................... ......................................

بناء على �صالحياته , وبناء على املادة )21( من نظام اخلدمة املدنية وبناًء على موافقة معايل الوزير على اإعطاء بع�ص 

ال�صالحيات ملديري املدار�ص بالقرار رقم 1/1139 وتاريخ 1431/3/17هـ , ولبلوغ �صاعات التاأخر عن  العمل واخلروج 

املبكر من  العمل )            ( �صاعة , وحيث اإن عذره غري مقبول , ومبقت�صى النظام .

يقرر ما يلي

)1( ح�صم مدة الغياب املو�صحة بعاليه وعددها )      ( يومًا من راتبه .

مللفه  القرار  وا�صل  خدماته  من  وا�صتبعادها  احل�صم  اإجراء  تنفيذ   ) الأنظمة  تنفيذ   ( املوظفني  �صوؤون  اإدارة  على   )2(

بالإدارة مع الأ�صا�ص مللفه .

واهلل املوفق

الرئي�ص املبا�صر

ال�صم:

 اخلتم                                                                             التوقيع 

التاريخ :        /       /  14هـ

�سورة / للموظفني ملتابعة تنفيذ احل�سم ) تنفيذ الأنظمة (

�سورة / ملكتب التعليم

�سورة/ مللفه باملدر�سة
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نموذج رقم )41(
النموذج : م�شاءلة غياب                                                رمز النموذج : )و.م.ع.ن. -04-02(

املعهد / املدر�صة

ال�صجل املدين

عدد اأيام الغيابالعمل احلايلرقم الوظيفةالدرجةامل�صتوى / املرتبةالتخ�ص�صال�صم 

اإنه يف يوم                       املوافق            /                 /  143هـ تغيبت عن العمل اإىل يوم

املوافق            /          /     14هـ

)1( طلب الإفادة

املكرم /                                                                                           وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ,,,

من خالل متابعة �صجل  العمل تبني غيابكم خالل الفرتة املو�صحة بعاليه , اآمل الإفادة عن اأ�صباب ذلك وعليكم تقدمي ما 

يوؤيد عذركم خالل اأ�صبوع من تاريخه , علمًا باأنه يف حالة عدم اللتزام �صيتم اتخاذ الالزم ح�صب التعليمات .

ا�صم الرئي�ص املبا�صر:                    التوقيع:                       التاريخ :   /    /   14هـ

)2 ( الإفادة

املكرم / قائد املدر�صة                                                                                   وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

اأفيدكم اأن غيابي كان لالأ�صباب التالية :

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

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

و�صاأقوم  بتقدمي ما يثبت ذلك خالل اأ�صبوع من تاريخه

ا�صم املعلم :                التوقيع :                                       التاريخ :   /    /   14هـ

)3( قائد املعهد / املدر�صة :

 حتت�صب له اإجازة مر�صية بعد التاأكد من نظامية التقريرأ. 

يحت�صب غيابه من ر�صيده لالإجازات ال�صطرارية لقبول عذره اإذا كان ر�صيده ي�صمح واإل يح�صم عليه.ب. 

يعتمد احل�صم لعدم قبول عذرهج. 

ا�صم الرئي�ص املبا�صر :                      التوقيع                           التاريخ :         /     /   14هـ

مالحظات هامة

1 -  ت�صتكمل ال�صتمارة من قائد املعهد/املدر�صة املبا�صر واإ�صدار القرار مبوجبه

2 -  اإذا �صبق اإجازة نهاية الأ�صبوع غياب واأحلقها غياب حتت�صب مدة الغياب كاملة

3 -  يجب اأن يو�صح املتغيب اأ�صباب غيابه فور ت�صلمه ال�صتمارة ويعيدها ملديره املبا�صر

4-  يعطي املتغيب مدة اأ�صبوع لتقدمي ما يوؤيد عذره فاإذا انق�صت املدة الزمنية ت�صتكمل ال�صتمارة ويتم احل�صم
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نموذج رقم )42 (
النموذج : قرار ح�شم غياب                                                   رمز النموذج : )و.م.ع.ن. -05-02(

املعهد / املدر�صة

ال�صجل املدين

عدد اأيام الغيابرقم الوظيفةالدرجةامل�صتوى / املرتبةالتخ�ص�صال�صم 

الأيام الواجب ح�صمها ليحدد التاريخ

اإن مدير معهد / مدر�صة...................................

بناء على �صالحياته , وبناء على املادة )21( من نظام اخلدمة املدنية , وبناء على موافقة معايل الوزير على اإعطاء بع�ص 

ال�صالحيات ملديري املدار�ص بالقرار رقم 1/1139 وتاريخ 1421/3/17هـ ولغياب املعلم املو�صح اأ�صمه اأعاله , حيث اإن 

عذره غري مقبول , ومبقت�صى النظام .

يقرر ما يلي :

)1( ح�صم مدة الغياب املو�صحة بعاليه وعددها )          ( يومًا من راتبه .

بالإدارة مع  مللفه  القرار  واأ�صل  وا�صتبعادها من خدماته  اإجراء احل�صم  الأنظمة  تنفيذ  املوظفني  �صوؤون  اإدارة  )2( على 

الأ�صا�ص مللفه )                 (

واهلل املوفق ,,,,,,

الرئي�ص املبا�صر

 اخلتم

ال�صم

التوقيع

التاريخ :      /         /      14هـ

مالحظة / لن يتم ا�صتالم قرار احل�صم بدون امل�صاءلة

�صورة/ ل�صوؤون املوظفني ملتابعة تنفيذ احل�صم ) تنفيذ الأنظمة ( .

�صورة / ملكتب التعليم .

�صورة / مللفه باملدر�صة .

نموذج رقم )43(
ا�شم النموذج : �شجل ا�شتئذان املوظفني                                       رمز النموذج : )و.م.ع.ن. -06-02(

املعهد / املدر�صة

ال�صجل املدين

عدد اأيام الغيابرقم الوظيفةالدرجةامل�صتوى / املرتبةالتخ�ص�صال�صم 

اليومم

 زمن اخلروجالتاريخ

مربرات اخلروجالتوقيع

زمن العودة

مالحظات * التوقيع 
�صاعةدقيقة�صاعةدقيقه

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

* يف مدار�ص البنات يتم كتابة ا�صم املحرم و�صلة القرابة ورقم الهوية 
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نموذج رقم )44(
ا�شم النموذج: ك�شف باأ�شماء الطالب املتاأخرين �شباحاً                      رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -01-06(

ك�سف باأ�سماء الطالب املتاأخرين �سباحًا

اليوم : ..................... التاريخ :.....................

ا�صم الطالبم

ال�صف  

وال�صعبة

مقدار التاأخر

توقيع الطالبا�صباب التاأخر
�صاعةدقيقة

ا�صم امل�صوؤول :.................................

توقيع امل�صوؤول:................................

نموذج رقم )45(
 ا�شم النموذج: حتويل طالب متكرر الغياب والتاأخر لوكيل �شوؤون الطالب             رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -02-06(

احل�صةتاريخ التحويلال�صفا�صم الطالب

اإىل : وكيل �صوؤون الطالب

اأحيل لكم الطالب املو�صح ا�صمه اأعاله لالأ�صباب التالية :

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

علمًا انه مت اتخاذ الإجراءات التالية :

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

التاريخالتوقيعا�صم املر�صد الطالبي

وكيل �صوؤون الطالب 

مت اإنها املوقف بتاريخ      /      /       14هـ

اإىل : م�صجل املعلومات

يتم ح�صم ) ______ ( درجة  على الطالب من درجات  O  ال�صلوك O  املواظبة  ح�صب الالئحة التالية:

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

التاريخالتوقيعا�صم الوكيل  

اإىل م�صجل املعلومات :

O مت ح�صم الدرجة  بتاريخ       /     /      14 هـ

التاريخالتوقيعا�صم م�صجل املعلومات  

اإىل املر�صد الطالبي :

اآمل متابعة الطالب خالل الفرتة القادمة واإبالغنا عن مدى حت�صن م�صتواه وراأيكم يف تثبيت احل�صم من عدمه 

التاريخالتوقيعا�صم الوكيل  

اإىل وكيل �صوؤون الطالب :

O نرى تثبيت درجة احل�صم لعدم ا�صتجابة الطالب خالل الفرتة ال�صابقة   

O نرى اإلغاء ح�صم الدرجة لتح�صن م�صتوى الطالب .

التاريخالتوقيعا�صم املر�صد الطالبي
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نموذج رقم )46(
ا�شم النموذج : ك�شف ح�شور وغياب طالب املعهد / املدر�شة                                 رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -03-06(

        /     /      14هـالتاريخاليومال�صف

ل
�ص

ف
ال

ن
و
جل

�ص
مل
ا

ر
و
�ص

حل
ا

ب
يا

غ
ال

ال�صم

نوع الغياب

رقم الهاتف

ن 
م

ز
ال

ب
ي
ج

مل
ا

�صبب الغياب

م
عل

مل
 ا

ع
ي
ق
و
ت

ر
ذ

ع
ب

ر
ذ

ع
ن 

و
د

ب

1

)1

)2

)3

)4

2

)1

)2

)3

)4

3

)1

)2

)3

)4

4

)1

)2

)3

)4

5

)1

)2

)3

)4

6

)1

)2

)3

)4

التوقيع/ ا�صم امل�صوؤول/                                        

نموذج رقم )47(
ا�شم النموذج: �شجل ا�شتئذان الطالب اأثناء العمل الر�شمي                     رمز النموذج: ) و.ط.ع.ن. -04-06(

التاريخالف�صلا�صم الطالبم
وقت اخلروج

التوقيع�صبب ال�صتئذان
�صد

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

//
ا�صم ويل الأمر :

مالحظة : لبد من ح�صور ويل الأمر  يف حال خروج الطالب اأثناء  العمل الر�صمي , خالف ذلك مينع خروج الطالب من 

املعهد / املدر�صة ح�صب لوائح وزارة التعليم .
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نموذج رقم )48(
ا�شم النموذج / طلب �شيانة                                 رمز النموذج : )و.م.ع.ن. -01-03(

طلب �صيانة للعام الدرا�صي     14هـ  / الف�صل )                   (

معلومات عن املعهد / املدر�صة

ا�صم املعهد / املدر�صة /                                               املرحلة /                      الرقم بالوزارة /

رقم هاتف املعهد / املدر�صة /                                     رقم جوال  قائد املعهد / املدر�صة /

نوع ال�صيانة املطلوبة

 كهرباء                                                          جنارة

�صباكة                                                            تربيد

تكييف                                                            �صيانة ) كرا�صي وطاولت (

اأخرى تذكر :         

اأمل تكليف فريق ال�صيانة بعمل ما يلي :

-1

-2

-3

-4

نوع الطلب               عاجل                                  عاجل جدًا

متى ميكن اإجراء اأعمال ال�صيانة            يف ال�صباح فقط             يف ال�صباح اأو امل�صاء

ملحوظة : عند اختيار ال�صيانة يف وقت ال�صباح فقط قد يوؤخر ذلك اإجراء ال�صيانة

وكيل ال�صوؤون املدر�صية/

التوقيع

قائد املعهد / املدر�صة / 

 التوقيع /

نموذج رقم )49(
ا�شم النموذج : ا�شتمارة موافقة ويل اأمر الطالب لال�شرتاك يف النقل الدرا�شي     رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -01-07(

 

املكرم ويل اأمر الطالب / .................................................................... .................................................................... املحرتم

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأو عدمها  موافاتنا مبوافقتكم  ناأمل  وعليه   , املدر�صي  النقل  ال�صرتاك يف  الراغبني يف  الطالب  بت�صجيل  املدر�صة  تقوم 

ليت�صنى لنا اإجراء الالزم .

   موافق

غري موافق  

التوقيع ....................................................................  ا�صم ويل الأمر ....................................................................   

قائد املعهد / املدر�صة املدر�صة

يف حال املوافقة يرجى ر�صم تو�صيحي لعنوان املنزل

كروكي تو�صيحي ملوقع املنزل
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نموذج رقم )50( 
ا�شم النموذج: بيان الطالب امل�شتفيدين من النقل املدر�شي      رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -02-07 (

بيان باأ�صماء الطالب امل�صتفيدين من النقل املدر�صي ل�صركة........................ ........................ للف�صل الدرا�صي ........................

من العام       14-       14هـ  مبحافظة / منطقة........................ ........................

بيانات عن و�صيلة النقلبيانات املدر�صة

ا�صم 

املدر�صة

عنوانها

ل
ق

ن
ال

ت 
ال

ف
حا

رقم 

اللوحة

�صعة 

احلافلة 

من 

املقاعد

ا�صم ال�صائق

الهاتف 

املحمول

احلياملرحلة

مكتب 

الرتبية 

والتعليم

الرقم 

الوزاري 

للمدر�صة

 

عدد 

الطالب 

امل�صتفيدين 

من النقل

الهاتف 

املرافق)2(املرافق)1(

بيانات الطالب امل�صتفيدين من النقل املدر�صي

م

ا�صم الطالب امل�صتفيد 

من خدمة النقل 

املدر�صي رباعيًا

هاتف 

املنزل

جوال ويل 

الأمر

هواتف بديلة 

ف) اإ�صافية (
�ص

ال

د
حـ

لأ
ا

ني
ن
ث
ل

ا

ء
ـا
ث
ال

لث
ا

ء
عا

ب
ر
لأ

ا

ص
�
ي
م

خل
ا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

املرافق10

اأ�صماء و توقيع املناوبني اأثناء خروج احلافالت

-1-1-1-1-1-1

-2-2-2-2-2-2

يعتمد مدير املدر�صة/ املعهد: م�صرف النقل املدر�صي :     

ال�صم /........................ ............................                        ال�صم / .......................... ........................

التوقيع / ........................ ........................ التوقيع / ........................ ........................  

التاريخ / ........................ ........................               التاريخ / ........................ ........................



165ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 164

نموذج رقم )51(
رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -03-07 ( ا�شم النموذج: التقرير ال�شهري اخلا�ص بنقل الطالب   

الإدارة للتعليم /........       اململكة العربية ال�صعودية          

اإدارة خدمات الطالب    وزارة التعليم         

التقرير اليومي و ال�صهري ملوؤ�ص�صة ........... ........... ........... ........... و اخلا�ص بنقل طالب الرتبية اخلا�صة خالل �صهر )             ( 

للعام الدرا�صي    14 -     14 هـ 

ق
ئ
صا

�
ال

م 
�ص

ا

ة
ي
�ص

ن
جل

ا

ل
وا

جل
 ا

م
ق
ر

ق
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ط
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/
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�ص
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د
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ت
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ف
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ع

و
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ه
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/
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�ص
ر
د

مل
ا

م

م
و
ي
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خ
ي
ر
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ال

احل�صور و الغياب
تاأخر احلافلة

ة 
فل

حلا
 ا

ة
ق

ب
طا

م

ط 
و
ر

�ص
ال

و 
ت 

فا
�ص

وا
م

لل

ة
ب
و
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مل
ا

ى 
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ذ
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فل
حلا

 ا
و
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ق
ئ
صا

�
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ة
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ي
و
ط
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ت

حا
رت

ق
م

)
5

(
ت 

ظا
ح

ال
م املرافقال�صائق

ظهرًا�صباحًاظهرًا�صباحًاظهرًا�صباحًا

1

2

3

4

5

6

7

8

نموذج رقم )52(
ا�شم النموذج : ك�شف باحلالت املر�شية للطالب                               رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -01-08(

ال�صفا�صم الطالبم
هاتف ويل الأمر

اجلوالالعملاملنزل

1

و�صف احلالة املر�صية

التو�صياتالإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ال�صفا�صم الطالبم
هاتف ويل الأمر

اجلوالالعملاملنزل

2

و�صف احلالة املر�صية

التو�صياتالإجراء املطلوب عند وقوع احلالة

ال�صفا�صم الطالبم

هاتف ويل الأمر

اجلوالالعملاملنزل

3

و�صف احلالة املر�صية

التو�صياتالإجراء املطلوب عند وقوع احلالة
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نموذج رقم )53(
ا�شم النموذج: ا�شتمارة اإبالغ عن حالة طالب         رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -02-08(

املكرم الأ�صتاذ /                                                             وفقه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد :

التعامل معها ح�صب ما هو  تتطلب منكم  والتي   , الطالب   للطالب /  ال�صحية  اأدناه احلالة / احلالت  يو�صح اجلدول 

مو�صح. 

ا�صم الطالبم

ف
�ص

ال

التو�صياتالإجراء املطلوب عند وقوع احلالةو�صف احلالة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قائد املدر�صةاملر�صد الطالبي

نموذج رقم )54(
ا�شم النموذج : حتويل طالب لوكيل �شوؤون الطالب       رمز النموذج : ) و.ط.ع.ن. -03-08(

حتويل طالب لوكيل �سوؤون الطالب

بال�صف / ا�صم الطالب/       

احل�صة الدرا�صية/ املادة/        

�شبب التحويل

م�صاغبة                                     تاأخر عن احل�صة    عدم اأداء الواجب      

      �صعف درا�صي                                          اأخرى تذكر ...............................................................................................

اإي�شاح امل�شكلة

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

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

ا�صم املعلم/                                             التوقيع /                                التاريخ: /    /   14هـ

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

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

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

       مت اإحالته للمر�صد الطالبي

       وكيل املعهد /املدر�صة /                                        التوقيع /                    التاريخ: /    /   14 هـ

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

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

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

املر�صد الطالبي /                                        التوقيع/                                        التاريخ: /    /   14هـ

مالحظات

1 - يتم اإخطار  وكيل �صوؤون الطالب ح�صب هذا النموذج بعد انتهاء احل�صة الدرا�صية

2 - يقوم  وكيل �صوؤون الطالب با�صتدعاء الطالب يف وقت ل يوؤثر عليه درا�صيًا 

3 - يتم حتويل الطالب اإىل املر�صد يف حالة تكرار ال�صلوك اأو ال�صعف الدرا�صي 

4 - يقوم املر�صد الطالبي باإخطار املعلم مبا مت حيال الطالب

5 - يحفظ هذا النموذج لدى وكيل �صوؤون الطالب ون�صخة لدى املر�صد الطالبي
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نموذج رقم )55(
ا�شم النموذج : الربامج الإر�شادية املقدمة للطالب       رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -04-08(

خالل العام الدرا�صي ......................./.....................هـ 

عدد امل�صتفيديناملنا�صبةتاريخ التنفيذا�صم الربنامجم

نموذج رقم )56(
ا�شم النموذج: التقرير الف�شلي لالإر�شاد الطالبي                    رمز النموذج: )و.ط.ع.ن. -05-08(

�صهر     /         هـ

رعاية الطالب املعيديًن

الربامج املنفذةعدد الطالب

عدد 

امل�صتفيدين

مدى 

ال�صتجابة

-1-2

-3-4

املقرتحاتال�صعوبات التي حدثت

رعاية الطالب املتاأخرين درا�صيا

الربامج املنفذةعدد الطالب

عدد 

امل�صتفيدين

مدى 

ال�صتجابة

-1-2

-3-4

املقرتحاتال�صعوبات التي حدثت

رعاية الطالب املتفوقني

الربامج املنفذةعدد الطالب

عدد 

امل�صتفيدين

-1-2

-3-4

املقرتحاتال�صعوبات التي حدثت

حالت التاأخر والغياب
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عدد 

الطالب

عدد امل�صتفيدينالربامج املنفذة

مدى 

ال�صتجابة

-1-2

% -3-4

املقرتحاتال�صعوبات التي حدثت

احلالت ال�صلوكية

الإجراءات املتخذةالتكرارو�صف احلالة

فاعلية 

الإجراء

و�صع احلالة 

Oم�صتمر          O انتهى

Oم�صتمر          O انتهى

Oم�صتمر          O انتهى

Oم�صتمر          O انتهى

املقرتحاتمالحظات عامة

الربامج والن�صرات التوعوية

تاريخ تنفيذها�صم الربنامج

عدد 

امل�صتفيدين

التوقيعالتاريخا�صم املر�صد الطالبي

نموذج رقم )57(
ا�شم النموذج : �شجل ح�شور الطالب ملجالت الن�شاط                 رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -01-09(

العام الدرا�صي   14هـ / الف�صل )                (

املقرم�صوؤول الن�صاطا�صم املجال

من     /              اإىل      /           /                14هـالأ�صبوع

ملحوظاتالأربعاءالثالثاءالثننيالأحدال�صبتال�صفا�صم الطالبم

غحغحغحغحغح/1

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

16/

17/

18/

19/

20/

م�صوؤول الن�صاط:                                                  التوقيع :

رائد الن�صاط:                                          التوقيع :
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نموذج رقم )58(
ا�شم النموذج: موافقة ويل اأمر الطالب مل�شاركة ابنه يف ن�شاط مدر�شي          رمز النموذج : )و.ط.ع.ن. -02-09(

) /   الف�صل )    14 هـ   للعام الدرا�صي   

املكرم ويل اأمر الطالب :                                                     حفظه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     وبعد :

تعتزم املدر�صة بقيام بـ         رحلة          زيارة        م�صاركة        اأخرى تذكر

وذلك يوم /                     املوافق   /      /    14هـ من ال�صاعة )           ( �صباحًا /م�صاء و�صتكون العودة مب�صيئة اهلل ال�صاعة 

)         ( وقد مت تر�صيح اأبنكم �صمن الطالب امل�صاركني يف هذا الن�صاط عليه ناأمل موافاتنا مبوافقتكم اأو عدمها ليت�صنى 

لنا اإجراء الالزم .

                                                                                 مدير املدر�صة

راأي ويل الأمر :       موافق           غري موافق

ا�صم ويل الأمر :

التوقيع :

مالحظة

يجب اإعادة هذا اخلطاب للمدر�صة بعد اإطالع وتوقيع ويل الأمر .

نموذج رقم )59(
ا�شم النموذج : ك�شف مبوجودات امل�شتودع العام للمدر�شة / املعهد         رمز النموذج : )و.م.ع.ن-01-04(

اأو�صافهرقم ال�صنفم
احلالة

الكمية
نوعه

مالحظاتالتاريخ

م�صتدميم�صتهلكتالف�صليم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وكيل ال�صوؤون املدر�صية امل�صوؤول عن امل�صتودع      

ال�صم / ال�صم /       

التوقيع/ التوقيع/       
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نموذج رقم )60(
ا�شم النموذج : �شجل ا�شتالم عهدة           رمز النموذج : )و.م.ع.ن-02-04(

الوظيفة /  ......................... ..................................... ال�صم / ............................... ...............................    

اأنا املوقع اأدناه ا�صتلمت العهدة املجدولة من تاريخه واأتعهد باملحافظة عليها من الفقدان و التلف.

 العددال�صنفم

يخ  ر تا

ال�صتالم

التوقيع

اإعادة  تاريخ 

العهدة

م�صتلم  توقيع 

العهد امل�صرتجعة

مالحظات

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

نموج رقم )61(

ا�شم النموذج : حم�شر فقد اأو اإتالف مواد              رمز النموذج : )و.م.ع.ن-03-04(

التاريخاليوم

رقم 

ال�صنف

الكميةالوحدةنوعها�صم ال�صنف وموا�صفاته

اأ�صباب 

الفقد/ التلف

مالحظات

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

Oم�صتهلك  O م�صتدمي

قائد املدر�صة/ املعهد    وكيل ال�صوؤون املدر�صية                  امل�صاعد الإداري    

.................................................       .................................................                .................................................
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 نموذج رقم )62(
ا�شم النموذج : �شجل ا�شتعارة كتب للطالب           رمز النموذج : )و.م.ع.ن-01-05(

) /   الف�صل )    14 هـ   للعام الدرا�صي   

عنوان الكتابم

ا�صم 

املوؤلف

تاريخ 

ال�صتعارة

ا�صم 

الطالب

التوقيعال�صف

تاريخ 

العادة

توقيع اأمني 

املركز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اأمني مركز م�صادر التعلم :..........................................

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

نموذج رقم )63(
ا�شم النموذج : �شجل ا�شتعارة كتب للموظفني       رمز النموذج : )و.م.ع.ن  - 05  -  02(

 

ا�صم املوؤلفعنوان الكتابم

تاريخ 

ال�صتعارة

ا�صم 

املوظف

التوقيع

تاريخ 

الإعادة

توقيع اأمني 

املركز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اأمني مركز م�صادر التعلم :..........................................

التوقيع :...........................................................................
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نموذج رقم )64(
رمز النموذج : )و.م.ع.ن  -  05  -   03( ا�شم النموذج : �شجل  زيارات الف�شول     

) 14 هـ /   الف�صل )    للعام الدرا�صي   

من       /         /                اإىل        /       /        14 هـالأ�صبوع

123456احل�صةاليوم

الأحد

املادة

ال�صف

ا�صم املعلم

الثنني

املادة

ال�صف

ا�صم املعلم

الثالثاء

املادة

ال�صف

ا�صم املعلم

الأربعاء

املادة

ال�صف

ا�صم املعلم

اخلمي�ص

املادة

ال�صف

ا�صم املعلم

اأمني مركز م�صادر التعلم :..........................................

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

نموذج رقم )65(
ا�شم النموذج : �شجل الرتدد اليومي         رمز النموذج : ) و.م.ع.ن- 05 -04(

) /   الف�صل )    14 هـ   للعام الدرا�صي   

م

اليوم 

والتاريخ

ال�صفا�صم الطالب

وقت 

الزيارة

الغر�ص من 

الزيارة

املواد 

والأجهزة 

امل�صتخدمة

توقيع 

الطالب 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اأمني مركز م�صادر التعلم :..........................................

التوقيع :...........................................................................
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نموذج رقم )66(
ا�شم النموذج: جرد خمترب           رمز النموذج: )و.م.ع.ن -01-06 (

اوًل: جرد املخترب

مالحظاتالكميةالوحدةا�صم ال�صنفرقم ال�صنفم

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

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /ال�صم /

التوقيعالتوقيع

ثانيًا: بيان بعهدة خزانة املواد الكيميائية رقم اخلزانة )                      (

مالحظاتالكميةالوحدةا�صم ال�صنفرقم ال�صنفم

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

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /ال�صم /

التوقيعالتوقيع
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نموذج رقم )67(
ا�شم النموذج: ح�شر النواق�ص             رمز النموذج: )و.م.ع.ن -02-06 (

اأ�صماء املواد و الأدوات الناق�صة يف خمترب املعهد للعام الدرا�صي:       

الف�صل الدرا�صي:                

مالحظاتالكمية املطلوبة  ا�صم ال�صنفرقم ال�صنفم

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

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /ال�صم /

التوقيعالتوقيع

نموذج رقم )68(
ا�شم النموذج: اخلطة الف�شلية للتجارب العملية                  رمز النموذج: )و.م.ع.ن -03-06 (

للعام الدرا�صي:....................................................

املادةالف�صلم

ا�صـم 

التجربـة

ا�صم الكتاب 

ورقم ال�صفحة

اأ�صبوع 

التجربة

معلم املادةاأدوات التجربـة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /                                                                                                            

التوقيع

ال�صم /                                                                                                                                  

التوقيع
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نموذج رقم )69(
ا�شم النموذج: �شجل تنفيذ  التجارب العملية               رمز النموذج: )و.م.ع.ن -04-06 (

م

ة
د

ملا
ا

ل
�ص

ف
ال

ة
بـ

ر
ج

لت
 ا

م
صـ
�
ا

م
عل

مل
 ا

م
�ص

ا

ذ
ف
ن

ة
ب
ر

ج
لت

 ا
ع
و
ب
�ص

اأ

ء
را

ج
لإ

 ا
خ

ي
ر
تا

مكان اإجراء 

التجربة

مل ينفذ

م
عل

مل
 ا

ع
ي
ق
و
ت

رب
خت

مل
ا

ل
�ص

ف
ال

ر
خ

 اأ
ن

كا
م

د
وا

مل
 ا

ر
ف
و
 ت

م
د

ع
ل

ز 
ي
ه

جت
م 

د
ع

ت
وا

د
الأ

 ل
ر

�ص
ح

مل
ا

م 
عل

مل
 ا

م
يا

ق
م 

د
ع

ة
ب
ر

ج
لت

با

ى
ر

خ
 اأ

ب
با

�ص
اأ

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /                                                   

التوقيع

ال�صم /                                                                                                                                  

التوقيع

نموذج رقم )70(
ا�شم النموذج: جرد املعامل                 رمز النموذج: )و.م.ع.ن -05-06 (

الزيــادةغري �صالح�صالحاملقيد بالعهدةالوحدةا�صم ال�صنفرقم ال�صنفم

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

وكيل ال�صوؤون املدر�صيةحم�صر املخترب

ال�صم /ال�صم /

التوقيعالتوقيع
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نموذج رقم )71(
ا�شم النموذج: اخلطة الف�شلية لتوزيع املادة الدرا�شية                     رمز النموذج: )و.ت.ع.ن-1-02 0(

املرحلة الدرا�صية:                                                      املادة:

ال�صف:

الأ�صبوع الرابعالأ�صبوع الثالثالأ�صبوع الثاينالأ�صبوع الأول 

الأ�صبوع 

اخلام�ص

الأ�صبوع 

ال�صاد�ص

  /    اإىل     /  /     اإىل      /  /    اإىل     /  /    اإىل   /  /      اإىل     /  /    اإىل    /

الأ�صبوع ال�صابع

الأ�صبوع 

الثامن

الأ�صبوع العا�صرالأ�صبوع التا�صع

الأ�صبوع احلادي 

ع�صر

الأ�صبوع الثاين 

ع�صر

  /    اإىل     /  /     اإىل      /  /    اإىل     /  /    اإىل   /  /      اإىل     /  /    اإىل    /

الأ�صبوع ا لثالث 

ع�صر

الأ�صبوع الرابع 

ع�صر

الأ�صبوع اخلام�ص 

ع�صر

الأ�صبوع ال�صاد�ص 

ع�صر

الأ�صبوع  ال�صابع 

ع�صر

الأ�صبوع الثامن 

ع�صر

  /    اإىل     /  /     اإىل      /  /    اإىل     /  /    اإىل   /  /      اإىل     /  /    اإىل    /

الختبارات 

مدير املدر�صة وكيل ال�صوؤون التعليمية     معلم املادة   

ال�صم: ال�صم     ال�صم:     

التوقيع: التوقيع      لتوقيع:     

نموذج رقم )72(
ا�شم النموذج: خطة الزيارات ال�شفية ملدير املعهد            رمز النموذج: )م.م.ع.ن-01-02(

م

ا�صم 

املعلم

ص
�

�ص
خ

لت
ا

ذ
ي
ف
ن
لت

ا

الزيارة الثانيةالزيارة الأوىل

اليوم

خ
ي
ر
تا

ال

ة
د

ح
و
ال

ط
صا

�
ن
ال

ل
�ص

ف
ال

م
و
ي
ال

خ
ي
ر
تا

ال

ة
د

ح
و
ال

ط
صا

�
ن
ال

ل
�ص

ف
ال

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

يف 

املوعد

      /   /

14

/

      /   /

14

/

تعديل

      /   /

14

/

      /   /

14

/

التوقيع : مدير املعهد :        
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نموذج رقم )73(
ا�شم النموذج: ا�شتمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية          رمز النموذج: )م.م.ع.ن-02-02(

 يف مدر�صة )........................................................................(

اأوًل: اإر�سادات عامة:

تعباأ ال�صتمارة من قبل قائد املدر�صة/ وكيل ال�صوؤون التعليمية اأثناء الزيارة ال�صفية للمعلم لدعم وتطوير الأداء التعليمي.

تعباأ ال�صتمارة للمعلم املتميز بواقع زيارة واحدة يف العام الدرا�صي كحد ادنى.

تعباأ ال�صتمارة للمعلم مب�صتوى متو�صط بواقع زيارتني يف العام الدرا�صي كحد ادنى .

تعباأ ال�صتمارة للمعلم اجلديد واملعلم مب�صتوى �صعيف  بواقع ثالثة زيارات يف العام الدرا�صي كحد ادنى .

التنمية  التدريبية وحتقيق  الحتياجات  لتحديد  دقيقة  ) كمعطيات  ال�صتمارة  الواردة يف  واملعلومات  البيانات  ت�صتخدم 

املهنية للمعلمني, ولبناء وتفعيل �صبكات وجمتمعات التعلم املهني داخل املدر�صة, ولتحديد املعلمني ذوي القدرات املتميزة 

يف املدر�صة لتقدمي الدعم لزمالئهم(.

تعد ال�صتمارة م�صدر من م�صادر تقومي الأداء الوظيفي املعتمد من وزارة اخلدمة املدنية للمعلمني.

ي�صتفيد امل�صرف الرتبوي للمادة من هذه ال�صتمارة عند زيارته للمدر�صة.

ثانيًا: معلومات عامة

�صنوات اخلدمة:املوؤهل:الإ�صم:

التخ�ص�ص:املادة:

ثالثًا: عملية التعليم والتعلم

م

ل
جا

مل
ا

العن�صر

م�صتوى الأداء

جوانب 

التميز

ت 
جا

يا
حت

ا

ة
ي
ن
ه

مل
 ا

ة
ي
م

ن
لت

ا

ت
ظا

و
ح

مل

�صعيفمتو�صطمتميز

ز3ز2ز1ز3ز2ز1ز3ز2ز1

1

ط 
ي
ط

خ
لت

ا

ص
�
ي
ر
د

لت
ل

يخطط املعلم للدر�ص مبنهجية 

علمية وا�صحة

2

ص
�
ي
ر
د

لت
 ا

ت
يا

ج
ي
ات

رت
�ص

ي�صتخدم ا�صرتاتيجيات التعلم مبا ا

يتنا�صب وطبيعة الدر�ص

يربط بني اأهداف املادة واملواد 

الأخرى

يلتزم ا�صتخدام اللغة العربية يف 

التحدث مع الطالب

3

ف
�ص

ال
ة 

ر
دا

اإ

ي�صبط ال�صف ويديره بكفاءة 

تدعم حتقيق الأهداف التعليمية

يدير وقت التعلم بكفاءة عالية

يلتزم باملهنية واأخالقيات املهنة 

وقيمها

ينظم ال�صــف مبا يتنا�صــب مـــع 

ال�صرتاتيجيــات امل�صتخدمة و 

التغلب علــى ال�صعوبات التــي 

قد تواجهـــه مثــل )الإمكانات 

املتاحة, كثافة الف�صول,... (.

4

ني
م

عل
ملت

 ا
م

ع
د

الطــالب  لــدى  مــا  يعــزز 

�صــابقة خــربات  مــن 

التعبــري  علــى  الطــالب  ي�صــجع 

واآرائهــم حاجاتهــم  عــن 

تعلمــه  مــا  توظيــف  يدعــم 

حياتهــم يف  الدر�ــص  يف  الطــالب 

للمتعلمــني  الــالزم  الدعــم  يقــدم 

درا�صــيا. واملتاأخريــن  ال�صعــاف 
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م�صتوى الأداء
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ز3ز2ز1ز3ز2ز1ز3ز2ز1

5

ي
ف
�ص

ال
مي 

و
ق

لت
ا

ينفذ التقومي ال�صفي وفق حتليل 

النتائج ال�صابقة

ي�صتخدم �صجل املتابعة كتحفيز 

للطالب على امل�صاركة

ي�صاأل اأ�صئلة مثرية لعمليات 

التفكري العليا.

ينفذ تقوميا ختاميا للدر�ص يدعم 

تر�صيخ اأهداف الدر�ص

ي�صتخدم اأدوات تقومي متنوعة 

لقيا�ص اأداء املتعلمني مثل 

ملف الجناز وبطاقات التاأمل 

الذاتي  والختبارات التح�صيلية 

وبطاقات تقومي الأقران...الخ

متميز: اأداء يحقق جميع متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية.         متو�صط: اداء يحقق معظم متطلبات العمل .     �صعيف 

: اداء مل يحقق متطلبات العمل بامل�صتوى املطلوب.

)ز1( تعنى الزيارة الوىل.                 )ز2( تعنى الزيارة الثانية.                   )ز3( تعنى الزيارة الثالثة.

التخطيط للتدري�س: التفكري والعمل املنظم واملن�صق وامل�صبق املكتوب ملا يعتزم املعلم القيام به مع الطالب, من اأجل 

حتقيق اأهداف علمية معينة, �صواء اأكان ذلك على م�صتوى املقرر الدرا�صي, اأو الوحدة الدرا�صية, اأو الدر�ص اليومي.

ب�صكل  ال�صفية  الغرف  داخل  املعلم  يوظفها  املنظمة  الإجرائية  من اخلطوات  التدري�س: جمموعة  ا�سرتاتيجيات 

منتظم ومت�صل�صل ومبا يراعي املوقف التعليمي وطبيعة املتعلمني؛ لتحقيق خمرجات تعليمية حمددة م�صبقًا.

اإدارة ال�سف: جمموعة من الأن�صطة التي ي�صتخدمها املعلم لتنمية الأمناط ال�صلوكية املنا�صبة لدى الطالب , وتنمية 

العالقات الإن�صانية اجليدة , وخلق جو اجتماعي فعال و منتج داخل الف�صل واملحافظة على ا�صتمراريته.

النق�ص احلا�صل لدى  اإىل تدارك  املعلم  ي�صتخدمها  التي  التعلمية  التعليمية  الأن�صطة   املتعلمني: جمموعة من  دعم 

املتعلمني خالل عملية التعلم.

التقومي ال�سفي: جمموعة من العمليات املنظمة تت�صمن املالحظة والو�صف وجمع الأدلة والر�صد والت�صحيح وتف�صري 

البيانات حول تعلم الطالب , وتوظيفها لأغرا�ص تعليمية خمتلفة.

رابعًا: الأدوات امل�ساندة لعملية التعليم والتعلم

مفعلالأدواتم

جوانب 

التميز*

مفعل 

اإىل حد 

ما**

غري 

مفعل
الأ�صباب**

ت
ظا

و
ح

مل

ي�صتخدم ويتابع كتاب الطالب 1

ي�صتخدم ويتابع تطبيق كتاب الن�صاط 2

3

 ينفذ تطبيقات وواجبات اإ�صافية وي�صححها  

للطالب  

يوظف كتاب دليل املعلم4

 ي�صتخدم م�صادر التعلم بكفاية 5

يوظف املعامل واملختربات6

يوظف التقنية يف تو�صيح ومعاجلة مو�صوعات التعلم.7

8

ي�صجع الطالب على ال�صتزادة من املعرفة 

حول مو�صوع الدر�ص 

9

يحث الطالب  على الإفادة من م�صادر التعلم  

خمتلفة  مثل) النرتنت , املراجع,...(

ي�صارك بفعالية يف الأن�صطة املدر�صية10

خام�سًا : الدعم املقدم من قائد املدر�سة/ وكيل ال�سوؤون التعليمية للمعلم:

الدعم املقدم للمعلم

تاريخ الزيارة الثالثة: تاريخ الزيارة الثانية: تاريخ الزيارة الأوىل: 

املعلم:

التوقيع:

مقدم الدعم:

وظيفته:

املعلم:

التوقيع:

مقدم الدعم:

وظيفته:

املعلم:

التوقيع:

مقدم الدعم:

وظيفته:

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

** يف حال عدم التفعيل اأو التفعيل حلد ما  لالأدوات امل�صاندة لعملية التعليم والتعلم يرجى ذكر الأ�صباب.
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نموذج رقم )74(
ا�شم النموذج : ك�شف باأ�شماء الطالب امل�شتحقني لالإعانة واملكافاأة             رمز النموذج: )و.ط.ع.ن-01-10(

ا�صم الطالبم

رقم ال�صجل 

املدين

التاريخنوع الإعانةال�صف

توقيع 

الطالب

رقم احل�صاب 

البنكي

114   /   /   

214   /   /   

314   /   /   

414   /   /   

514   /   /   

614   /   /   

714   /   /   

814   /   /   

914   /   /   

1014   /   /   

1114   /   /   

1214   /   /   

1314   /   /   

1414   /   /   

1514   /   /   

ا�صم امل�صوؤول/                                                                         وكيل �صوؤون الطالب/

التوقيع/                                                                                  التوقيع/

نموذج رقم )75(
ا�شم النموذج: مهام جلان الختبارات الفرعية                   رمز النموذج: )و.ت.ع.ن-3 1-0 0(

الف�صل الدرا�صي العام الدرا�صي                             الدور      

الأول           الثاين                                                        الأول         الثاين ــــــــــ/ـــــــــــ هـ          

جلنة التحكم وال�صبط

التوقيع املهمةال�صفةال�صمم

رئي�ص1

2

3

جلنة الإ�صراف واملالحظة 

التوقيع املهمةال�صفةال�صمم

رئي�ص1

2

3

جلنة الت�صحيح واملراجعة

التوقيع املهمةال�صفةال�صمم

رئي�ص1

2

3

جلنة الر�صد واإخراج النتائج

التوقيع املهمةال�صفةال�صمم

رئي�ص1

2

3

مدير املدر�صة
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نموذج رقم )76(
ا�شم النموذج: حم�شر فتح مظرف اأ�شئلة                          t   رمز النموذج )و. ت. ع ن-02-03(

الفرتةالتاريخاليوم

الف�صلالدورال�صفاملادة

مت فتح مظرف الأ�صئلة عند ال�صاعة )             ( ووجود:

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

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

..................................................................................................................................................................    ومت حترير حم�صر بذلك.

اأع�صاء اللحنة:

التوقيعال�صفةاأع�صاء اللجنةم

رئي�ص

ع�صو

ع�صو

ع�صو

قائد املدر�صة

التوقيع:

نموذج رقم )77(
ا�شم النموذج: حم�شر خمالفة الأنظمة والتعليمات                    رمز النموذج )و. ت. ع ن-03-03(

العام الدرا�شي                          الف�شل الدرا�شي       املادة

ــــــــــ/ـــــــــــ هـ                           الأول           الثاين                                             )................(

التاريخ                                                                الفرتة اليوم 

ــــــ/ ــــــــ/ ـــــــــــــ هـ             )................(  ).............(

بيانات الطالب 

ا�صم الطالب

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

رقم اجللو�ص

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

ال�صف/ الف�صل

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

التوقيع

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

املرة الثانية                                        املرة الثالثة املرة الأوىل                   تكرار املخالفة:  

و�شف املخالفة     فردي                               جماعي

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

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

امل�شادقة

ال�صم:.........................................          ال�صفة:............................................     التوقيع:..................................       

ال�صم:.........................................         ال�صفة:............................................    التوقيع:..................................       

ال�صم:.........................................         ال�صفة:............................................    التوقيع:..................................      
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نموذج رقم )78(
ا�شم النموذج: ك�شف الغياب اليومي للطالب يف الختبارات            رمز النموذج )و. ت. ع ن-04-03(

الدورالف�صل الدرا�صيالعام الدرا�صيالتاريخاليوم

مالحظاتاملادةالفرتةرقم اجللو�صا�صم الطالبال�صف:.......................

عدد امل�صجلني

.1

.2

عدد الغائبني

.3

.4

مالحظاتاملادةالفرتةرقم اجللو�صا�صم الطالبال�صف:.......................

عدد امل�صجلني

.1

.2

عدد الغائبني

.3

.4

مالحظاتاملادةالفرتةرقم اجللو�صا�صم الطالبال�صف:.......................

عدد امل�صجلني

.1

.2

عدد الغائبني

.3

.4

مالحظاتاملادةالفرتةرقم اجللو�صا�صم الطالبال�صف:.......................

عدد امل�صجلني

.1

.2

عدد الغائبني

.3

.4

مالحظاتاملادةالفرتةرقم اجللو�صا�صم الطالبال�صف:.......................

عدد امل�صجلني

.1

.2

عدد الغائبني

.3

.4

نموذج رقم )79(
ا�شم النموذج: ك�شف ت�شليم اأوراق الإجابة                            رمز النموذج )و. ت. ع ن-05-03(

الأ�صبوع:............................... من الفرتة:ــــــــــــ/ـــــــــــــ/ 14 هـ اإىل ــــــــــــ/ـــــــــــــ/   14هـ

ال�صمم

اخلمي�صالأربعاءالثالثاءالثننيالأحد

مادة2مادة1مادة2مادة1مادة2مادة1مادة2مادة1مادة2مادة1

التوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيع

ا�صم املالحظ

التوقيع
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نموذج رقم )80(
ا�شم النموذج: بيان ت�شليم وا�شتالم اأوراق اإجابات اختبار                                                  رمز النموذج )و. ت. ع ن-06-03(

الف�صل الدرا�صي: ...............................  لعام......................................  لل�صف................................. 

خ
ي
ر
تا

ال
و
م 

و
ي
ال

ة
د

ملا
ا

ة
ن
ج

لل
 ا

م
ق
ر

عدد اأوراق الإجابة

جلنة التحكم 

وال�صبط

ا�صتالم  اأوراق 

الإجابة

جلنة 

الت�صحيح 

واملراجعة

جلنة الر�صد 

واإخراج النتائج

جلنة التحكم 

وال�صبط

حفظ ك�صوف 

الر�ص واأوراق 

الإجابة

ت
ظا

ح
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م

ر
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م
�ص

ا

ع
ي
ق
و
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ا

نموذج رقم )81(
ا�شم النموذج: تعديل الدرجة              رمز النموذج )و. ت. ع ن-07-03(

املكرم/ مدير املدر�صة

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اآمل التكرم باملوافقة على تعديل الدرجة/ الدرجات للطالب التالية اأ�صماوؤهم,, مع جزيل ال�صكر.

التوقيعالتاريخال�صم

ال�صفا�صم الطالباملادةم

الدرجة 

�صبب التعديل

م�صجل معلومات

قبل 

التعديل

بعد التعديل

تاريخ 

التعديل

التوقيع

راأي مدير املدر�صة/   املوافقة               عدم املوافقة 

التوقيعالتاريخال�صم
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نموذج رقم )82(

ا�شم النموذج: منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية                رمز النموذج: )م.م.ع.ن.-01-03(

فئة ) ج ( الأول : معلومات عامة :         فئة ) اأ (                   فئة ) ب (   

املدينة اأو القريةاملرحلة التعليميةاملدر�صةاملنطقة التعليميةاجلهاز

ال�صم رباعيا

تاريخ 

امليالد

العمل 

احلايل

اجلن�صيةالراتبالدرجةامل�صتوى

نوع العقد 

وتاريخه

بداية 

خدمته يف 

التعليم

  

اآخر موؤهل علمي 

ح�صل عليه

التخ�ص�صتاريخه

الدورات 

التدريبية

عالقتها باملادةاملكانمدتهاتاريخها

املادة اأو املواد التي 

يدر�صها اأو ي�صرف عليها 

ال�صنة الدرا�صية

عدد 

احل�ص�ص

اآخر تقريري اأداء ح�صل عليهما

تاريخ 

الإعداد

  

التقدير

الثاين : عنا�سر التقومي

العنا�صــــــــــــــــــــــــــر

احلدالأعلى 

لدرجات التقومي

ة
طا

ع
مل
 ا

ة
ج

ر
د

جمموع ال

درجات 

الأداء 

الوظيفي

جمموع 

درجات 

ال�صفات 

ال�صخ�صية

جمموع 

درجات 

العالقات

املجموع 

الكلي

الدرجة 

النهائية 

 اأ
ة
فئ

ب
ة 

فئ

ج
ة 

فئ

ي
ف
ي
ظ

و
ال

ء 
دا

لأ
 ا

-
اأ 

5املهارة يف اتخاذ القراراتاأ

56العناية بو�صع خطط العمل وتنفيذهااأب

ممتاز   90 77الإملام بنظم العمل واإجراءاتهاأب

100 -

جيد جدًا  

89 -80

جيد      70 

 79 -

مر�صي  60 

 69 -

غري مر�صي 

اأقل من 60 56التفهم لتكامل الرتبية والتعليماأب

55القدرة على تطوير اأ�صاليب العملاأب

78املهارة يف املتابعة والتوجيهاأب
الرابع ملحوظات عامة :

65العناية ببيئة املدر�صة وتوظيف التجهيزاتاأب

اأب 

ج
666اللتزام با�صتخدام اللغة الف�صحى

اأذكر مواطن قوة ومواطن �صعف ترى اأهمية 

اإ�صافتها ) اإن وجدت (

اأب 

ج
مواطن القوة : الجنازات اأو الن�صاطات 545احلر�ص على تنظم الن�صاط املدر�صي وتنفيذه

العملية الأخرى التي يتميز بها ومل ت�صتمل 

عليها العنا�صر ال�صابقة.

اأب 

ج
555الهتمام بالنمو املعريف

اأب 

ج
777املحافظة على اأوقات الدوام

اأب 

ج

الإملام بالأ�ص�ص الرتبوية يف اإعداد الدرو�ص 

وتطبيقها

577

ب 

ج

التمكن من املادة العلمية والقدرة على 

حتقيق اأهدافها

مواطن ال�صعف : ) اجلوانب ال�صلبية التي 67

يت�صف بها وتوؤثر على عمله دون اأن يكون يف 

ذلك تكرار للعنا�صر ال�صابقة (
ج

الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق 

الفردية

7

4توزيع املنهج ومالءمة مانفذ منه للزمنج

ج

ا�صتخدام ال�صبورة والكتب املدر�صية 

والو�صائل التعليمية الأخرى

4

5املهارة يف عر�ص الدرو�ص واإدارة الف�صلج

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته  

) اإن وجدت ( .

10م�صتوى حت�صيل الطالب العلميج

ج

التطبيقات والواجبات املدر�صية والعناية 

بت�صحيحها

5

املجموع



203ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 202

ة
ي
�ص

خ
�ص

ال
ت 

فا
�ص

ال
 -

ب 

راأي معد التقرير : 44القدرة على احلوار واإدارة النقا�صاأب

اأب 

ج
444ال�صلوك العام ) القدوة احل�صنة (

اأب 

ج
444تقدير امل�صئولية

اأب 

ج
444تقبل التوجيهات

ب  اأ

ج

444ح�صن الت�صرف

املجموع

التاريختوقيعه :وظيفته :ا�صم معتمد التقرير :

ع
م

ت 
قا

ال
ع
ال

 -
ج 

اأب 

ج

  /       /         14هـ444الروؤ�صاء

اأب 

ج

444الزمالء

ملحوظات معتمد التقرير :

44الطالب واأولياء الأموراأج

املجموع

فئة اأ : تخ�ص قائد املعهد/املدر�صةين وقائد املعهد/

املدر�صةات يف املدار�ص واملعاهد واملراكز التعليمية 

والتدريبية ووكالءها .

فئة ب : تخ�ص املوجهني واملوجهات .

ا�صم معتمد 

التقرير :

التاريختوقيعه :وظيفته :

  /       /         14هـفئة ج : تخ�ص املدر�صني واملدر�صات واملدربني واملدربات .

�صدق التقومي ودقته يعتمدان على ا�صتيعاب الإر�صادات والعناية مب�صادر تقومي الأداء الوظيفي املكتوبة خلف هذا النموذج 

ور�صد ملحوظاته وتوجيهاته للمدر�ص ) للمدر�صة ( اأوًل باأول . 

نموذج رقم ) 83 (

ا�شم النموذج: تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية ) مر�شد , مر�شدة طالبية (   

رمز النموذج: )م.م.ع.ن.-02-03(

الأول : معلومات اأ�سا�سية

املدر�صةاملرحلة التعليميةاملدينة اأو القريةالإدارة التعليميةاجلهاز

ال�صم رباعيًا

تاريخ 

امليالد

الدرجةامل�صتوىم�صمى الوظيفة

بداية اخلدمة 

يف التعليم

بداية اخلدمة يف 

الإر�صاد الطالبي

اآخر موؤهل 

علمي

التخ�ص�صتاريخه

اآخر دورة 

تدريبية

املكانمدتهاتاريخها

عالقتها 

بالعمل

الثاين : عنا�سر التقومي

 

العنا�صر

احلد 

الأعلى 

للدرجات

الدرجة 

املعطاة

ممتاز

100 - 90

جيد جدًا

 89 - 80

جيد

 79 - 70

مر�صي

 69 - 60

غري 

مر�صي

اأقل من 60

ي
ف
ي
ظ

و
ال

ء 
دا

لأ
ا

4اللتزام بخطط العمل وتنفيذها

الرابع : ملحوظات عامة :5الإملام بنظم العمل واإجراءاته

مواطن قوة ومواطن �صعف ترى اأهمية اإ�صافتها4التفهم لتكامل الرتبية والتعليم

5القدرة على تطوير اأ�صاليب العمل

مواطن القوة : ) الجنازات اأو الن�صاطات العملية الأخرى 

التي يتميز بها ومل ت�صتمل عليها العنا�صر ال�صابقة (

ال�صتفادة من بيئة املدر�صة 

وتوظيف التجهيزات

4

4اللتزام باللغة الف�صحى

4الهتمام بالنمو املعريف
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العنا�صر

احلد 

الأعلى 

للدرجات

الدرجة 

املعطاة

ممتاز

100 - 90

جيد جدًا

 89 - 80

جيد

 79 - 70

مر�صي

 69 - 60

غري 

مر�صي

اأقل من 60

ي
ف
ي
ظ

و
ال

ء 
دا

لأ
ا

7املحافظة على اأوقات الدوام

مواطن ال�صعف : ) اجلوانب ال�صلبية التي يت�صف بها وتوؤثر 

على عمله دون اأن يكون هناك تكرار للعنا�صر ال�صابقة (

العناية بدار�صة نتائج التح�صيل 

العلمي للطالب

7

8املهارة يف درا�صة احلالة ومتابعتها

الهتمام مبتابعة الواجبات 

املدر�صية لأ�صحاب احلالت

5

القدرة على تنفيذ برامج الإر�صاد 

التعليمي واملهني

التوجيهات والتو�صيات العامة لتطوير قدراته : )اأن وجدت(6

5القدرة على تنفيذ برامج الإر�صاد الوقائي

68املجموع

ة
ي
�ص

خ
�ص

ال
ت 

فا
�ص

4القدرة على احلوار واإدارة النقا�صال

راأي معد التقرير : 6ال�صلوك العام ) القدوة احل�صنة(

4تقدير امل�صئولية

3تقبل التوجيهات وتنفيذها

وظيفته :ا�صم معد التقرير :3ح�صن الت�صرف

التاريخ :توقيعه :20املجموع

ع
م

ت 
قا

ال
ع
ال

راأي معد التقرير : 2الروؤ�صاء

2الزمالء

4الطالب

وظيفته :ا�صم معتمد التقرير :4اأولياء الأمور

التاريخ :توقيعه :12املجموع

الثالث : جمموع الدرجات والتقدير

جمموع درجات اآخر تقريري اأداء ح�صل عليهما ) يف الإر�صاد الطالبي (

الأداء الوظيفي

جمموع درجات 

ال�صفات ال�صخ�صية

جمموع درجات 

العالقات

املجموع الكل 

الدرجة النهائية  تاريخ 

الإعداد

التقدير

نموذج رقم )84(

ا�شم النموذج: منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التنفيذية)اإدارية(              رمز النموذج: )م.م.ع.ن.-03-03(

الأول : معلومات عامة 

املدينة املنطقةال�صعبةالإدارةاجلهاز

بداية اخلدمةتاريخ �صغلهاالرقماملرتبةم�صمى الوظيفةال�صم رباعيا

اآخر موؤهل 

علمي 

التخ�ص�ص

اآخر برنامج 

تدريبي

نتيجة اآخر تقرير اأداء ح�صل عليه

تاريخ الإعدادالتقدير

ة
فئ

ال

العن�صر

 احلد الأعلى    للدرجات

ة 
ج

ر
د

ال

ة
طا

ع
مل
ا

باأ

6القدرة على  تطوير اأ�صاليب العملاأ

6القدرة على تدريب غريه من العاملنياأ

77القدرة على حتديد  متطلبات اإجناز العمل علىالنحواملطلوباأ ب

76املهارة يف التنفيذاأ ب

66القدرة علىحتديدخطوات العمل والربنامج الزمنياأ ب

67املحافظة على اأوقات العملاأ ب

55القدرة على التغلب على �صعوبات العملاأ ب

44       املعرفة بالأ�ص�ص واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعملاأ ب

44املعرفة بنظم العمل واإجراءاتهاأ ب

43املتابعة ملا ي�صتجد يف جمال العملاأ ب

43امل�صاركة الفعالة يف الجتماعاتاأ ب

43القدرة على اإقامة ات�صالت عمل فعالة مع الآخريناأ ب

34اإمكانية حتمل م�صئوليات اأعلىاأ ب

33املعرفة باأهداف ومهام اجلهازاأ ب

33تقدمي الأفكار واملقرتحاتاأ ب

7اإجناز العمل يف الوقت املحددب

7القدرة على املراجعة والتدقيقب



207ا�صدار ا�ول - الدليل ا�جرائي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 206

ة
فئ

ال

العن�صر

 احلد الأعلى    للدرجات

ة 
ج

ر
د

ال

ة
طا

ع
مل
ا

باأ

7272املجموع

43القدرة على احلوار وعر�ص الراأياأ ب

44تقدير امل�صئولية اأ ب

44ح�صن الت�صرف اأ ب

44تقبل التوجيهات وال�صتعداد لتنفيذهااأ ب

34الهتمام باملظهر اأ ب

1919املجموع

33الروؤ�صاء اأ ب

33الزمالء اأ ب

33املراجعنياأ ب

99املجموع

الثالث : جمموع الدرجات والتقدير

املجموع الكــلي )الدرجة 

النهائية(

درجـــــــــــات العـــــالقــــات

درجات ال�صفات 

الــ�صــخـ�صــيــة

درجات الأداء الوظــــيـــفـــي

جيد )70-79(جيد  جدا )80-89(ممتاز )100-90(

-60( مر�صي 

)69

)اقل  مر�صي  غري 

من60(

الرابع : ملحوظات عامة

مواطن قوة ومواطن �صعف ترى اأهمية اإ�صافتها

مواطن القوة : )اإجنازات اأو ن�صاطات اأخرى يتميز بها ومل ت�صتمل عليها    العنا�صر ال�صابقة(

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

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

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

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

مواطن ال�صعف: ) جوانب �صلبية يت�صف بها وتوؤثر على عمله دون اأن يكون هناك تكرار  للعنا�صر ال�صابقة(

مواطن قوة ومواطن �صعف ترى اأهمية اإ�صافتها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راأي معد التقرير

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

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

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

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

ال�صم:الوظيفة:

التوقيع:التاريخ :

ملحوظات معتمد التقرير

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

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

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

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

ال�صم:الوظيفة:

التوقيع:التاريخ :

فئة )ا( تخ�ص املوظفني �صاغلي املراتب )11-13( التنفيذية)الإدارية()1426/01هـ(

فئة )ب( تخ�ص املوظفني �صاغلي املراتب العا�صرة فما دون
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نموذج رقم )85(

ا�شم النموذج: بيان اإطالع املوظفني على تقومي الأداء الوظيفي        رمز النموذج: )م.م.ع.ن.-04-03(

 العام الدرا�صي:        14/       14هــ

مالحظاتالتوقيعالتاريخالوظيفة ال�صم  م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 قائد املدر�صة/ 

التوقيع: .......................................................  ال�صم: .......................................................    

على الرئي�ص املبا�صر تزويد املوظف بن�صخة من تقومي الأداء الوظيفي املعد عنه بعد اإعتماده0

نموذج رقم )86(

ا�شم النموذج: قيا�ص اجتاهات  املتعلمني نحو املدر�شة         رمز النموذج: )م.م.ع.ن.-01-04(

عزيزي الطالب *:

بيئة مدر�صية  اإىل خدمتك وحتقيق  النهاية  يهدف يف  اإمكانات  توفره من  وما  املدر�صة من خدمات  تقدمه  ما  اإن جميع 

ت�صاعدك على حتقيق اأعلى م�صتويات الأداء.

ونظرا لأنك امل�صتهدف الأول والأخري من تلك اخلدمات واملمار�صات التي تقدمها املدر�صة فاإن راأيك حولها ي�صاعدنا على 

حت�صينها وتطويرها, ولهذا قامت املدر�صة باإعداد هذه ال�صتبانة التي ن�صعى من ورائها اإىل التعرف على اجتاهاتك عن 

مدر�صتك .

لذا نرجو منك الإجابة عن بنود هذه ال�صتبانة بكل و�صوح و�صراحة و�صفافية, مع احلر�ص على عدم ترك اأي عبارة بدون 

اإجابة.

تاأكد من اأن اإجاباتك �صوف تكون يف غاية ال�صرية ولن ت�صتخدم اإل لغر�ص التعرف على م�صتوى اخلدمات التي تقدمها 

لتطويرها وحت�صينها, ولن ت�صتخدم بالتايل لأي غر�ص اآخر .

اأجب  بو�صع عالمة )     ( اأمام كل بند ويف اخلانة التي تتفق مع روؤيتك من اخلانات الثالث, وهي :

ل اأوافق        اأوافق متاما          اأوافق اإىل حد ما        

ال�صم ) اختياري(:....................................................................................

ال�صف الدرا�صي  ........................................................................................

 

* مالحظة: ميكن تعبئة هذا النموذج مب�صاعدة ويل اأمر الطالب لبع�ص فئات الرتبية اخلا�صة.

يرجى و�صع عالمة )      ( اأمام كل عبارة من العبارات الآتية يف اخلانة التي تتفق مع راأيك:
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العباراتماملجال

اأوافق 

متامًا

اأوافق اإىل 

حد ما

ل اأوافق 

اإطالقًا

ة
د

يا
ق

ال

   تو�صح املدر�صة تعليماتها من بداية العام الدرا�صي جلميع الطالب1

   القرارات التي تتخذها املدر�صة عادلة بني الطالب.2

   اأتوا�صل مع املدر�صة ب�صهولة عند احلاجة3

ت�صتطلع املدر�صة اآراء الطالب حول خدماتها.4

ص
�
ي
ر
د

لت
ا

   اأحاور املعلمني بحرية وبال تخوف5

   ل تراعي املدر�صة اختالف القدرات بني الطالب6

   ميكن اأن اأحقق اأداء اأف�صل لو كنت يف مدر�صة اأخرى7

يحر�ص املعلمون يف املدر�صة على ا�صتثمار زمن احل�صة الدرا�صية.8

   يحر�ص املعلمون على توجيهي تربويا9

ب
ال

ط
ال

ة 
ي
عا

ر

   ت�صعى املدر�صة اإىل التعرف على مواهبي واإبداعاتي10

   يح�صل الطالب املجّد على تقدير كاف من املدر�صة11

   اأتوجه اإىل املر�صد الطالبي عندما اأتعر�ص مل�صكلة ما12

13

ت�صّخر املدر�صة مرافقها واإمكاناتها خلدمة طالبها ) معامل , 

م�صادر تعلم, �صالت , ... (

   

الن�صباط
   اأحر�ص على احل�صور املبكر يوميًا اإىل املدر�صة14

   الن�صباط يف مدر�صتي قلل من م�صكالت الطالب15

ك
و
صل

�
ال

   اأ�صعر بالقلق اأثناء وجودي يف املدر�صة16

ميكن اأن اأتعر�ص لالإيذاء من قبل بع�ص الطالب داخل املدر�صة17

اأعرف النظام املطبق يف املدر�صة ب�صاأن ال�صلوك.18

   اأرى من بع�ص الطالب �صلوكيات غري لئقة داخل املدر�صة.20

ة
ي
�ص

ر
د

مل
 ا

ة
يئ

ب
   اأحب مدر�صتي كثريا21ال

   اأرغب يف النتقال اإىل مدر�صة اأخرى22

توجهني املدر�صة لال�صتخدام الأمثل لو�صائل الأمن وال�صالمة23

تقام يف املدر�صة اأن�صطة وفعاليات طالبية.24

Oصعيف� Oجيد Oممتاز التقومي العام للمدر�صة

القرتاحات لتطوير املدر�صة:

  .1

  .2

نموذج رقم )87(

رمز النموذج: )م.م.ع.ن. -01-05( ا�شم النموذج: خطة التدقيق الداخلي الن�شف �شنوية    

نهاية التدقيق بداية التدقيقالف�صل الدرا�صيالعام الدرا�صي

/    /      هـ

 O الأول     

O الثاين

/    /      هـ/    /      هـ

ا�صم 

املدقق

الأ�صخا�ص 

املعنيني بالتدقيق

العملياتالتاريخ

ر
ه

�ص
ال

ع
و
ب
�ص

لأ
ا

م
و
ي
ال

ن
م

ز
ال

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

رئي�ص فريق التدقيق الداخلي: .................................................................... 

التوقيع : .........................................................................................................
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نموذج رقم )88(
ا�شم النموذج: اإ�شعار موعد التدقيق الداخلي        رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -02-05 ( 

التاريخ الفعلي للتدقيقتاريخ التدقيق ح�صب اخلطةتدقيق داخلي رقم )    (التاريخاليوم

رئي�ص فريق التدقيق الداخليمن 

اإىل

ا�صم العملية

ا�صم املراجعالوقتتاريخ الزيارة

مكان التدقيق 

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

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

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

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

الوثائق والأدوات املطلوبة للتدقيق 

رئي�ص فريق التدقيق الداخلي

التوقيع: 

الأ�صل املدقق عليه .

�صورة املدقق . 

�صورة مللف التدقيق الداخلي .

نموذج رقم )89(
ا�شم النموذج: منوذج التدقيق الداخلي           رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -03-05( 

ا�صم املدقق عليها�صم املدققالعمليةالتاريخاليوم

الإجابةال�صوؤال 

احلالة: Oمطابق        Oغري مطابق

احلالة: Oمطابق        Oغري مطابق

احلالة: Oمطابق        Oغري مطابق

احلالة: Oمطابق        Oغري مطابق

الإجراءات املتخذة نتيجة التدقيق النهائية

            Oمطابق        Oغري مطابق

التوقيعا�صم املدقق عليهالتوقيعا�صم املدقق 
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نموذج رقم )90(
ا�شم النموذج: عدم مطابقة        رمز النموذج : )  م.م.ع.ن. -04-05 ( 

ا�صم املدقق عليها�صم املدققالعمليةالتاريخاليوم

الإجراء الت�صحيحي املطلوب حالت عدم املطابقة

التوقيعا�صم امل�صوؤول عن التنفيذتاريخ التنفيذ

املتابعة من قبل املدقق

مت تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية بتاريخ ................... / ..................... / .......................... هـ 

التوقيعا�صم املدقق

نموذج رقم )91(
ا�شم النموذج: تقرير التدقيق الداخلي         رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -05-05( 

نهاية اأعمال التدقيقبداية اأعمال التدقيقتاريخ التقرير اليوماإىل

..... / ..... / ..............هـ..... / ..... / ..............هـ..... / ..... / ..............هـرئي�ص جلنة التميز واجلودة

م

العمليات املدقق 

عليها

نوع 

التدقيق 

نتيجة 

التدقيق

و�صف حالت عدم 

املطابقة

اأ�صباب عدم التنفيذالتنفيذالإجراء الت�صحيح

نتيجة التدقيق: نوع التدقيق:

)1( مطابق    )2( غري مطابق 

التنفيذ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�صلبيات خالل فرتة التدقيق

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

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

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

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

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

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

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

التو�صيات

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

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

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

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

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

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

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

التاريخالتوقيعرئي�ص فريق التدقيق الداخلي

نموذج رقم )92(
ا�شم النموذج : طلب اإجراء ت�شحيحي        رمز النموذج : )م.م.ع.ن-06 - 01 (

تاريخ الإ�صدار : رقم الإ�صدار :     

طريقة الك�صف عن امل�صكلة

رمز الإجراء  :ا�صم الإجراء :

�صبب امل�صكلة�صرح امل�صكلة

اقرتاح احلل

التاريخ:               /                   /               14 هـتوقيع املوظف :

راأي م�صئول اجلهة املعنية  يف املعهد

امل�صمى الوظيفيال�صم

التاريخ:     /    /    14 هـتوقيعهتوقيع املوظف

اإجراء جلنة التميز واجلودة

التاريخ:       /     /   14 هـتوقيعها�صم املوظف
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نموذج رقم )93(
ا�شم النموذج : �شجل طلبات اإجراءات ت�شحيحية         رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -02-06(

تاريخ الإ�صدار : رقم الإ�صدار :      

اجلهة املعينة  يف املعهد: 

رقم 

الطلب

ا�صم الإجراء

رمز 

الإجراء

طريقة الك�صف عن 

امل�صكلة 

اإجراء 

اجلودة

التاريخاملراجعةالتاريخ

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

14   /    /14   /    /

نموذج رقم )94(
ا�شم النموذج : ت�شليم ن�شخ موثقة           رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -01-07(

  رقم الإ�صدار :                   تاريخ الإ�صدار :

ا�صم الوثيقةم

رمز 

الوثيقة

عدد الإ�صدار

الن�صخ

اجلهة

بيانات امل�صتلم

التاريخالتوقيعال�صمتاريخرقم

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�شم النموذج :  طلب ) اإ�شدار /  اإلغاء /  تعديل  ( وثيقة       رمز النموذج : )م.م.ع.ن. -02-07 (

تاريخ الإ�صدار : رقم الإ�صدار :     

/      /        14 هـ اوًل: اجلهة املعنية : ................................................................................. التاريخ 

ثانيًا: نوع و ا�صم الوثيقة :  ................................................................................. .................................................................................

ثالثًا: رمز الوثيقة :.............................. رقم الإ�صدار  : :.............................. تاريخ الإ�صدار  :   /   /   14 هـ 

Oاإلغاء Oتعديل    رابعًا:  ملخ�ص املطلوب و�صببه : Oاإ�صدار    

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

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

التوقيع : ال�صم :     مقدم  الطلب   

خام�صًا: راأي م�صوؤول جهة الإ�صدار : 

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

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

/          /                14 هـ التوقيع :                              التاريخ   ال�صم :   

ا�صم اجلهة: �صاد�صًا: راأي م�صوؤول  اجلهة املتاأثرة بالوثيقة :    

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

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

/          /                14 هـ التوقيع :                          التاريخ   ال�صم :   

O يف حالة وجود اأكرث من جهة ترفق موافقاتهم وتوقيعاتهم يف جدول يبني اجلهة و راأيها و توقيع امل�صوؤول .

�صابعًا:  قرار معتمد الوثيقة : ) رئي�ص جلنة التميز واجلودة  ( 

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

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

الوظيفة : التوقيع :    ال�صم :    التاريخ :   اليوم:  
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	اسم النموذج: سجل الغياب اليومي					     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-01)
	اسم النموذج: خطاب الصرف الموجه للإدارة             			     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-02)
	اسم النموذج: الفاتورة						  	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-03)
	اسم النموذج: المستخلص الشهري					        	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-04)
	اسم النموذج بيان اطلاع الموظفين على التعاميم      			        رمز النموذج :( م.م.ع.ن-1-02)
	اسم النموذج : سجل متابعة إنهاء الرد على  التعاميم              	        	         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-03)
	اسم النموذج : سجل الصادر العام						         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-04)
	اسم النموذج:  سجل توديع  المعاملات                          			         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-05)
	اسم النموذج: سجل العمل الرسمي                          			       	    رمز النموذج: (و.م.ع.ن. -02-01)
	النموذج : مساءلة غياب                                       				     رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-04)
	النموذج : قرار حسم غياب                                            			    رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-05)
	اسم النموذج : سجل استئذان الموظفين                 		 	                  رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-06)
	اسم النموذج: كشف بأسماء الطلاب المتأخرين صباحاً                  		  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -06-01)
	 اسم النموذج: تحويل طالب متكرر الغياب والتأخر لوكيل شؤون الطلاب             رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -06-02)
	اسم النموذج : كشف حضور وغياب طلاب المعهد / المدرسة                                 رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -06-03)
	اسم النموذج: سجل استئذان الطلاب أثناء العمل الرسمي                  	  رمز النموذج: ( و.ط.ع.ن. -06-04)
	اسم النموذج / طلب صيانة                       					     رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -03-01)
	اسم النموذج : استمارة موافقة ولي أمر الطالب للاشتراك في النقل الدراسي     رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -07-01)
	اسم النموذج: التقرير الشهري الخاص بنقل الطلاب			رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -07-03 )
	اسم النموذج : كشف بالحالات المرضية للطلاب                          		   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -08-01)
	اسم النموذج: استمارة إبلاغ عن حالة طالب				     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-02)
	اسم النموذج : تحويل طالب لوكيل شؤون الطلاب   			 رمز النموذج : ( و.ط.ع.ن. -08-03)
	اسم النموذج : البرامج الإرشادية المقدمة للطالب 				  رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-04)
	اسم النموذج: التقرير الفصلي للإرشاد الطلابي 	        	    		   رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-05)
	اسم النموذج : سجل حضور الطلاب لمجالات النشاط            		   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -09-01)
	اسم النموذج: موافقة ولي أمر الطالب لمشاركة ابنه في نشاط مدرسي       	  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -09-02)
	اسم النموذج : كشف بموجودات المستودع العام للمدرسة / المعهد 		      رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-01)
	اسم النموذج : سجل استلام عهدة						     رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-02)
	اسم النموذج : محضر فقد أو إتلاف مواد   				       رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-03)
	اسم النموذج : سجل استعارة كتب للطلاب					      رمز النموذج : (و.م.ع.ن-05-01)
	اسم النموذج : سجل استعارة كتب للموظفين				   رمز النموذج : (و.م.ع.ن  - 05  -  02)
	اسم النموذج : سجل  زيارات الفصول					رمز النموذج : (و.م.ع.ن  -  05  -   03)
	اسم النموذج : سجل التردد اليومي					    رمز النموذج : ( و.م.ع.ن- 05 -04)
	اسم النموذج: جرد مختبر						     رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-01 )
	اسم النموذج: حصر النواقص						       رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-02 )
	اسم النموذج: الخطة الفصلية للتجارب العملية	        			      رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-03 )
	اسم النموذج: سجل تنفيذ  التجارب العملية	     			      رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-04 )
	اسم النموذج: جرد المعامل      						     رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-05 )
	اسم النموذج: الخطة الفصلية لتوزيع المادة الدراسية             		      رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-02-1 0)
	اسم النموذج: خطة الزيارات الصفية لمدير المعهد 				       رمز النموذج: (م.م.ع.ن-02-01)
	اسم النموذج: استمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية 			      رمز النموذج: (م.م.ع.ن-02-02)
	اسم النموذج : كشف بأسماء الطلاب المستحقين للإعانة والمكافأة       	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-10-01)
	اسم النموذج: محضر فتح مظرف أسئلة                 			      t   رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-02)
	اسم النموذج: محضر مخالفة الأنظمة والتعليمات             			    رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-03)
	اسم النموذج: كشف تسليم أوراق الإجابة                  			       رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-05)
	اسم النموذج: بيان تسليم واستلام أوراق إجابات اختبار                                                  رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-06)
	اسم النموذج: تعديل الدرجة						        رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-07)
	اسم النموذج: نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية                رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-01)
	اسم النموذج: نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التنفيذية(إدارية)              رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-03)
	اسم النموذج: بيان إطلاع الموظفين على تقويم الأداء الوظيفي		      رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-04)
	اسم النموذج: قياس اتجاهات  المتعلمين نحو المدرسة			      رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-04-01)
	اسم النموذج: خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية 			رمز النموذج: (م.م.ع.ن. -05-01)
	اسم النموذج: إشعار موعد التدقيق الداخلي 				   رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-02 ) 
	اسم النموذج: نموذج التدقيق الداخلي 					     رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-03) 
	اسم النموذج: عدم مطابقة						  رمز النموذج : (  م.م.ع.ن. -05-04 ) 
	اسم النموذج: تقرير التدقيق الداخلي					    رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-05) 
	اسم النموذج : طلب إجراء تصحيحي					   رمز النموذج : (م.م.ع.ن-06 - 01 )
	اسم النموذج : سجل طلبات إجراءات تصحيحية				     رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -06-02)
	اسم النموذج : تسليم نسخ موثقة 						    رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -07-01)
	اسم النموذج : تقرير فني عن حالة الطالب            			  	     رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-01-01)
	اسم النموذج : موافقة ولي الأمر على التحويل للقياس و التشخيص            	      رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-01-02)
	اسم النموذج : تحويل الطالب للقياس و التشخيص     	           		  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-01-03)
	اسم النموذج : طلب القياس و التشخيص من ولي الأمر     			       رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-01-04)
	اسم النموذج : سجل القياس و التشخيص					       رمز النموذج :  (و.ط.ع.ن-01-05)
	اسم النموذج : خطاب قبول الطالب         	 			          	    رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-01-06)
	اسم النموذج : استمارة قبول الطالب        					      رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-02-01)
	اسم النموذج : استمارة البيانات الشخصية  للطالب        			     رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-02-02)
	اسم النموذج : تعهد ولي أمر            					   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-02-03)
	اسم النموذج: طلب تحويل إلى المدارس الليلية 				    رمز النموذج: (و.ط.ع.ن- 02 - 04)
	اسم النموذج: نموذج تسجيل طالب 		 	       		    رمز النموذج: (و.ط.ع.ن- 02- 05) 
	اسم النموذج: كشف بأسماء الطلاب في المجموعة 				رمز النموذج: (و.ط.ع.ن- 02 - 06)
	اسم النموذج: السجل الأكاديمي 						   رمز النموذج: (و.ط.ع.ن- 02 - 07)
	اسم النموذج: حذف وإضافة مقررات دراسية			      	  رمز النموذج: (و.ط.ع.ن - 02 - 08)
	اسم النموذج : بيان مواعيد اجتماعات لجنة الخطط التعليمية     		  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -01)
	اسم النموذج : محضر اجتماع لجنة الخطط التعليمية     			  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -02)
	اسم النموذج: الخطة الأسرية      			       			  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -03)
	اسم النموذج: الخطة التعليمية الفردية      				   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -04)
	اسم النموذج : تقويم  الخطط التعليمية     			رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -05)
	اسم النموذج: الخطة الانتقالية						    رمز النموذج : (و.ط.ع.ن - 03 -06)
	اسم النموذج: سجل توزيع حصص الانتظار    				      رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-01-01)
	اسم النموذج: جدول المناوبة والإشراف اليومي				      رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-01-02)
	اسم النموذج: تقرير المناوبة اليومي					     رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-01-03)
	اسم النموذج : خطاب طلب توفير المقررات الدراسية      		  	     رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-04-01)
	اسم النموذج : تسليم المقررات الدراسية للطلاب				رمز النموذج : ( و.ط.ع.ن -  02 -  02)
	اسم النموذج : بيان حصر الطلاب الذين لم يتم تسليمهم المقررات الدراسية	    رمز النموذج : (و.ط.ع.ن-04-3 0)
	اسم النموذج : سجل مشتريات المعهد/ المدرسة     	    			       رمز النموذج : (و.م.ع.ن-01-01)
	اسم النموذج : أمر مطالبة						رمز النموذج : (و.م.ع.ن-01-02)
	اسم النموذج: سجل الغياب اليومي					     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-01)
	اسم النموذج: خطاب الصرف الموجه للإدارة             			     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-02)
	اسم النموذج: الفاتورة						  	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-03)
	اسم النموذج: المستخلص الشهري					        	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-05-04)
	اسم النموذج : سجل الوارد العام                                 			    رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-01)	
	اسم النموذج بيان اطلاع الموظفين على التعاميم      			        رمز النموذج :( م.م.ع.ن-1-02)
	اسم النموذج : سجل متابعة إنهاء الرد على  التعاميم              	        	         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-03)
	اسم النموذج : سجل الصادر العام						         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-04)
	اسم النموذج:  سجل توديع  المعاملات                          			         رمز النموذج : (م.م.ع.ن-1-05)
	اسم النموذج: سجل العمل الرسمي                          			       	    رمز النموذج: (و.م.ع.ن. -02-01)
	النموذج : تنبيه على تأخر / انصراف                        	 	      	  رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-02)
	النموذج: قرار حسم مجموع ساعات تأخر وخروج مبكر           	    رمز النموذج : ( و.م.ع.ن. -02-03)
	النموذج : مساءلة غياب                                       				     رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-04)
	النموذج : قرار حسم غياب                                            			    رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-05)
	اسم النموذج : سجل استئذان الموظفين                 		 	                  رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -02-06)
	اسم النموذج: كشف بأسماء الطلاب المتأخرين صباحاً                  		  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -06-01)
	 اسم النموذج: تحويل طالب متكرر الغياب والتأخر لوكيل شؤون الطلاب             رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -06-02)
	اسم النموذج : كشف حضور وغياب طلاب المعهد / المدرسة                                 رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -06-03)
	اسم النموذج: سجل استئذان الطلاب أثناء العمل الرسمي                  	  رمز النموذج: ( و.ط.ع.ن. -06-04)
	اسم النموذج / طلب صيانة                       					     رمز النموذج : (و.م.ع.ن. -03-01)
	اسم النموذج : استمارة موافقة ولي أمر الطالب للاشتراك في النقل الدراسي     رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -07-01)
	اسم النموذج: بيان الطلاب المستفيدين من النقل المدرسي 			  رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -07-02 )
	اسم النموذج: التقرير الشهري الخاص بنقل الطلاب			رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -07-03 )
	اسم النموذج : كشف بالحالات المرضية للطلاب                          		   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -08-01)
	اسم النموذج: استمارة إبلاغ عن حالة طالب				     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-02)
	اسم النموذج : تحويل طالب لوكيل شؤون الطلاب   			 رمز النموذج : ( و.ط.ع.ن. -08-03)
	اسم النموذج : البرامج الإرشادية المقدمة للطالب 				  رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-04)
	اسم النموذج: التقرير الفصلي للإرشاد الطلابي 	        	    		   رمز النموذج: (و.ط.ع.ن. -08-05)
	اسم النموذج : سجل حضور الطلاب لمجالات النشاط            		   رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -09-01)
	اسم النموذج: موافقة ولي أمر الطالب لمشاركة ابنه في نشاط مدرسي       	  رمز النموذج : (و.ط.ع.ن. -09-02)
	اسم النموذج : كشف بموجودات المستودع العام للمدرسة / المعهد 		      رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-01)
	اسم النموذج : سجل استلام عهدة						     رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-02)
	اسم النموذج : محضر فقد أو إتلاف مواد   				       رمز النموذج : (و.م.ع.ن-04-03)
	اسم النموذج : سجل استعارة كتب للطلاب					      رمز النموذج : (و.م.ع.ن-05-01)
	اسم النموذج : سجل استعارة كتب للموظفين				   رمز النموذج : (و.م.ع.ن  - 05  -  02)
	اسم النموذج : سجل  زيارات الفصول					رمز النموذج : (و.م.ع.ن  -  05  -   03)
	اسم النموذج : سجل التردد اليومي					    رمز النموذج : ( و.م.ع.ن- 05 -04)
	اسم النموذج: جرد مختبر						     رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-01 )
	اسم النموذج: حصر النواقص						       رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-02 )
	اسم النموذج: الخطة الفصلية للتجارب العملية	        			      رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-03 )
	اسم النموذج: سجل تنفيذ  التجارب العملية	     			      رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-04 )
	اسم النموذج: جرد المعامل      						     رمز النموذج: (و.م.ع.ن -06-05 )
	اسم النموذج: الخطة الفصلية لتوزيع المادة الدراسية             		      رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-02-1 0)
	اسم النموذج: خطة الزيارات الصفية لمدير المعهد 				       رمز النموذج: (م.م.ع.ن-02-01)
	اسم النموذج: استمارة دعم وتطوير الهيئة التعليمية 			      رمز النموذج: (م.م.ع.ن-02-02)
	اسم النموذج : كشف بأسماء الطلاب المستحقين للإعانة والمكافأة       	     رمز النموذج: (و.ط.ع.ن-10-01)
	اسم النموذج: مهام لجان الاختبارات الفرعية            			    رمز النموذج: (و.ت.ع.ن-3 0-1 0)
	اسم النموذج: محضر فتح مظرف أسئلة                 			      t   رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-02)
	اسم النموذج: محضر مخالفة الأنظمة والتعليمات             			    رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-03)
	اسم النموذج: كشف الغياب اليومي للطلاب في الاختبارات   			      رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-04)
	اسم النموذج: كشف تسليم أوراق الإجابة                  			       رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-05)
	اسم النموذج: بيان تسليم واستلام أوراق إجابات اختبار                                                  رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-06)
	اسم النموذج: تعديل الدرجة						        رمز النموذج (و. ت. ع ن-03-07)
	اسم النموذج: نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية                رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-01)
	اسم النموذج: تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ( مرشد , مرشدة طلابية )			رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-02)
	اسم النموذج: نموذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التنفيذية(إدارية)              رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-03)
	اسم النموذج: بيان إطلاع الموظفين على تقويم الأداء الوظيفي		      رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-03-04)
	اسم النموذج: قياس اتجاهات  المتعلمين نحو المدرسة			      رمز النموذج: (م.م.ع.ن.-04-01)
	اسم النموذج: خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية 			رمز النموذج: (م.م.ع.ن. -05-01)
	اسم النموذج: إشعار موعد التدقيق الداخلي 				   رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-02 ) 
	اسم النموذج: نموذج التدقيق الداخلي 					     رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-03) 
	اسم النموذج: عدم مطابقة						  رمز النموذج : (  م.م.ع.ن. -05-04 ) 
	اسم النموذج: تقرير التدقيق الداخلي					    رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -05-05) 
	اسم النموذج : طلب إجراء تصحيحي					   رمز النموذج : (م.م.ع.ن-06 - 01 )
	اسم النموذج : سجل طلبات إجراءات تصحيحية				     رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -06-02)
	اسم النموذج : تسليم نسخ موثقة 						    رمز النموذج : (م.م.ع.ن. -07-01)

