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هددددق1440-1439تدددب القياكادددملسيجقي صددد حب قا دددمل ق•

ع ددددتقدصدددد حبيجقيا  دددد قة ددددلق(قدددددددقةنا دددد قملئددددب ق)

ق.يألنع  قةيا ويئحقةد ط بملجقي ابين

 اهلدف العاو للربىامج



 قبل البدء،،



 احملاور اليت سوف ىتياوهلا اليوو

   

ق.يالسةي قيارئاصا قا كملئب•

ق.يهلاه قيا نعا يقبمل ب ش قشبلقجنملحقيا   •

ق.آاا قيا   قدنقخاللقيجململاضقةيا حملنقبمل ب ش •

 .ياصحالجقي ب شا •



 ماٍي الكيادة؟

هيقياكب  قع تق

حتراوقيألتبملعقحنوق

 يهلبف



 ماٍو الدور املطلوب ميُ؟

دومل يجقيا رراو
حتبابقةحتكالقق

يألهبيف

نافقا  ملد قدعق

أتبملعى



 أدوار الكائد

اهيقاغطيقياكملئبققيجململالجقياثالثقحي ملدق

 :ةهيأسةي قدو  قق8ا كامل قبدق

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 



 أدوار الكائد

 الوجــــــَة: 1

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

ق(يهلبفقياب اب)توجاىقيارؤا ق•

قيرتط •



 أدوار الكائد

 الكدوة: 2

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

قي صبيقا •

قيألدددددددملن •



 أدوار الكائد

 التغيري: 3

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

قيالببيع•

قيا ربي•



 أدوار الكائد

 التحفيز: 4

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

ق(قيافرسيقددقيدت ملعيق)يا عحاعق•

قيا كبار•



 أدوار الكائد

 التدريب: 5

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

ق(ياكب يجقةي ومل يج)قتطوارقياذيجق•

قتب القيآلخران•



 أدوار الكائد

 العالقات: 6

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

قعالقملجقخمل جا •

قيا القملجقيابيخ ا •



 أدوار الكائد

 التدخل متى يكوٌ: 7

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

ق.يا فواضقالقا غيقي صؤةاا (قعحسقيالتبملعق)قيا حسق•

قعنبدملقتهونقي عه  قدسدن ق•



 أدوار الكائد

 التنكني: 8

 يا  هني

 أدوار الكائد

 ياوجو 

 ياكبة 

 يا غاري

 يا رفاس

 يا ب ال

 يا القملج

 يا بخ 

ق أعانونيقبكو «قااصتقبصبلقيانكص»ي عمل ن ق•

ق«يا فواض»إعطملءقياصالذاملجق•



حشب ما ورد بالدليل اهليكلي التيعيه 

 االجرائي والتيعيني االصدار الجالح

دبار قي ب ش 

ةنا  

دوظف  دوظف 

ةنا  

دوظف  دوظف 
        



 اخلريطة التيعينية ملدارض التعليه العاو بجالثة وكالء

دبار قي ب ش 

قةا صحا ياكبولق

ةنا  قياعؤةنقيا   ا ا ةنا  قظؤةنقياطالبةنا  قياعؤةنقي ب شا 

يرتبدملجقي صملنب 
  

درنسقدصملس قيا   م
  

ي  ملد قةي د ربيج
  

يارتبا قيرتملص 
  

ي ويسققد   وي
  

 عملا قي وهوبني
  

يانعملطقياطالبي

يال ظملسياطالبي



 بوكيلنياخلريطة التيعينية ملدارض التعليه العاو 

دبار قي ب ش 

قةنا  قياعؤةن
يا   ا ا قةي ب شا ق

ةنا  قظؤةنقياطالب

ياعؤةنقيا   ا ا 
  

ياعؤةنقي ب شا 
  

يإل ظملسياطالبي
  

يانعملطقياطالبي
  



 بوكيل واحداخلريطة التيعينية ملدارض التعليه العاو 

دبار قي ب ش 

ةنا  قي ب شا 

قياعؤةن

ي ب شا 
قياعؤةن  

يا   ا ا 
قظؤةن  

ياطالب
  



 بدوٌ وكيلاخلريطة التيعينية ملدارض التعليه العاو 

دبار قي ب ش 

قياعؤةن
ي ب شا 

قياعؤةن  
يا   ا ا 

قظؤةن  
ياطالب

  



 املَاو التيعينية للجَات العاملة يف املدرسة

 بدوٌ وكيلاخلريطة التيعينية ملدارض التعليه العاو 



 الوصف الوظيفي.. مديرة املدرسة

 اهلدف العاو
قاملس قي ب ش قا ركادلقيألهدبيفقيارتبواد قةيا   ا اد ققققق

قي    ب قدنقةزي  قيا   ام

قدبارقده لقيا   امدبارقإسي  قيا   ام االرتباط التيعيني

دبارقي ب ش املشنى الوظيفي

املشؤول املباطر
ددبارققدبارقإسي  قيا   دامق

ده لقيا   ام

مجاعقدنصوبيقي ب ش املشؤولوٌ جتاٍُ

اهلدف العاو للوظيفة

قاددددددملس قي ب شدددددد قتربواددددددملق

ةت  ا املقا ركالقيألهدبيفقق

ي نعوس 



 العالقات الوظيفية.. مديرة املدرسة

 :اخلارجية

ق.ده لقيا   ام•

ق.إسي  قيا   ام•

قي ؤشصملجقةيابةيئرقيذتهودا •

 :الداخلية

ق.مجاعقدنصوبملجقي ب ش 



 املعارف.. مديرة املدرسة

ق.ي  ر  قيا ملد قبملألسا قةيا   ا ملجقةيإلجريءيجقي    ك قبطبا  قع  ى•

ق.ي  ر  قيا ملد قبأهبيفقي رذ  قيا   ا ا قيايتقا   قبومل•

ق.يإل مل قبهافا قحتكالقيألهبيفقةتنفاذقي نملهخ•

ق.ي  ر  قبملالجتملهملجقيذتباث قبنعراملجقيا   امقةيا   م•

ق.ي  ر  قبملالجتملهملجقيذتباث قاإلسي  قي ب شا •

ق.يإل مل قبرؤا قةيشرتيتاحا قيا   امقيا مل •



 املعارف.. مديرة املدرسة

ق.ي  ر  قيا ملد قبأشملاالقةطرمقياعرين قيجمل   ا •

ق.بملانويذيقي ملاا قةيإلسي ا يإل مل ق•

ق.ي  ر  قمبفملهامقظبهملجقةزت   ملجقيا   م•

ق.ي  ر  قب كوامقيا ب اضقةتطوار•

ق.ي  ر  قبملاكاملس قيا   ا ا قةيا    ا •

ق.ي  ر  قبملالجتملهملجقيذتباث قيفقياكاملس قي ب شا •



 الوصف الوظيفي.. التعلينيةوكيلة الظؤوٌ 

اهلدف العـــــــاو
ي عمل ن قيفقإسي  قةقاملس قي ب ش قةحتصدنيقع  ادملجققق

يا   امقةيا   مقةض ملنقجوستو مل

دبارقي ب ش االرتباط التيعيني

اجلَات املظرف عليَا

ق.د   وقي ويسقياب يشا .ق1

ق. رالقيا طوارقي وين.ق2

ق. عملا قي وهوبني.ق3

.يارتبا قيرتملص .ق4

املشنى الوظيفي
ةناددد قي ب شددد قا عدددؤةنققق

يا   ا ا 

دبارقي ب ش املشؤول املباطر

ي    وناملشؤولوٌ جتاٍُ

اهلدف العاو للوظيفة

ي عدمل ن قيفقإسي  قةقاددملس قق

ي ب شدد قةحتصددنيقع  اددملجق

يا   ددددامقةيادددد   مقةضدددد ملنقق

.جوستومل



 العالقات الوظيفية.. التعلينيةوكيلة الظؤوٌ 

 :اخلارجية

ق.ياطملابملجأةااملءقأدو ق•

ق.يا   امده لق•

 :الداخلية

ق.مجاعقي وظفملجقبمل ب ش 



 املعارف.. التعلينيةوكيلة الظؤوٌ 

ق.ي  ر  قيا ملد قبملألسا قةيا   ا ملجقةيإلجريءيجقي    ك قبطبا  قع  ى•

ق.ي  ر  قيا ملد قبأهبيفقي رذ  قيا   ا ا قيايتقا   قبومل•

ق.ي  ر  قبملالجتملهملجقيذتباث قبنعراملجقيا   امقةيا   م•

ق.ي  ر  قبملألشملاالقيذتباث قيفقت  مقياطالب•



 املعارف.. التعلينيةوكيلة الظؤوٌ 

ق.بملشرتيتاحاملجقيا   امقةيا   مي  ر  ق•

ق.ي  ر  قمبفملهامققظبهملجقةزت   ملجقيا   م•

ق.ي  ر  قبملاكاملس قيا   ا ا قةيا    ا •



 الوصف الوظيفي.. طؤوٌ الطالبوكيلة 

اهلدف العـــــــاو

تنعددامقة عملادد قظددؤةنقياطددالبقيفقي ب شدد قةد ملدتدد ققق

مجاعقياكضملاملقي    ك قبومقمبملقحيكلقأهبيفقيا   ا ق

يارتبوا قةيا   ا ا 

دبارقي ب ش االرتباط التيعيني

اجلَات املظرف عليَا

ق.ياكبولقةيا صحا .ق1

ق.يانعملطقياطالبي.ق2

.يال ظملسقياطالبي.ق3

املشنى الوظيفي
ةنادددد قي ب شدددد قاعددددؤةنق

.ياطالب

دبارقي ب ش املشؤول املباطر

املشؤولوٌ جتاٍُ

 يئددبقي رظددبقياطالبدديقق

دصملعبقإسي يقيانعملطق

دصح قي   ودملج

اهلدف العاو للوظيفة

يا دطاطقةيا نعامقارعملا ق

ظؤةنقياطالبقيفقي ب شد قق

ةد ملدتددد قمجادددعقياكضدددملاملقق

ي    ك قبوم



 العالقات الوظيفية.. وكيلة طؤوٌ الطالب

 :اخلارجية

ق.ياطملابملجأةااملءقأدو ق•

ق.يا   امده لق•

 :الداخلية

ق.مجاعقي وظفملجقبمل ب ش 



 املعارف.. وكيلة طؤوٌ الطالب

ق.ي  ر  قيا ملد قبملألسا قةيا   ا ملجقةيإلجريءيجقي    ك قبطبا  قع  ى•

ق.ي  ر  قيا ملد قبأهبيفقي رذ  قيا   ا ا قيايتقا   قبومل•

ق.بملا  و قيانفصا قةيالج  ملعا يإل مل ق•



 املعارف.. وكيلة طؤوٌ الطالب

ق.يا ملد قخبصملئصقيان وقا طالبي  ر  ق•

ق.يإل مل قبملاكاملطقيانفصيقةيارتبوي•

ق.ياطالبيي  ر  قيا ملد قمبفملهامقةأشضقةعنملصرقيانعملطق•



 الوصف الوظيفي.. الظؤوٌ املدرسيةوكيلة 

ــدف  اهلـــــــــــــ

العـــــــاو

د ملب  قظؤةنقيا ملد نيقيفقي ب ش قةتأدنيقيذ املجملجقي ب ش ق

دددددنقيألسةيجقةيألوددددملثقةيألجوددددس قةي صدددد  سدملجقيا   ا ادددد قققق

ةيإلظريفقع تقنعمل  قةشالد قدري كوملقةيش ث مل همل

االرتبـــــــــــاط 

التيعيني
دبارقي ب ش 

ــات  اجلَــــــــــــ

املظرف عليَا

ق.يرتبدملجقي صملنب .ق1

ق.درنسقدصملس قيا   م.ق2

.ي  ملد قةي د ربيج.ق3

املشنى الوظيفي
ةنادددددد قي ب شدددددد قا عددددددؤةنققق

ي ب شا 

دبارقي ب ش املشؤول املباطر

املشؤولوٌ جتاٍُ

ستضددرقأدددنيقدصددملس قيادد   م

ق-دصددملعبقإسي يقي د ددرب

دصح قد  ودملج

اهلدف العاو للوظيفة

يإلظددريفقع ددتقتكددبامقنمل دد قققق

يرتدددبدملجقيإلسي اددد قةي صدددملنب ق

ا    ادد قيارتبوادد قةيا   ا ادد قيفق

ي ب شدددد قدددددنقخدددداللقتددددأدنيقققق

يذ املجملتوددددددددملقدددددددددنقيألوددددددددملثق

ةيألجودددددددددددس قةي صددددددددددد  سدملجق

يا   ا اددددد قةي مل عددددد قع دددددتققق

دري كوملقةنعمل  ومل



 العالقات الوظيفية.. وكيلة الظؤوٌ املدرسية

 :اخلارجية

ق.ياطملابملجأةااملءقأدو ق•

ق.يا   امده لق•

 :الداخلية

ق.مجاعقي وظفملجقبمل ب ش 



 املعارف.. وكيلة الظؤوٌ املدرسية

ق.ي  ر  قيا ملد قبملألسا قةيا   ا ملجقةيإلجريءيجقي    ك قبطبا  قع  ى•

ق.ي  ر  قيا ملد قبأهبيفقي رذ  قيا   ا ا قيايتقا   قبومل•

ق.يإل مل قبملا  و قيانفصا قةيالج  ملعا •



 املعارف.. وكيلة الظؤوٌ املدرسية

ق.ي  ر  قبملانويذيقي ملاا قةيالسي ا •

ق.ي  ر  قب   قي ص وسعملجقةيا وب•

ق.ةي د ربيجي  ر  قمبفملهامقةيشملشاملجقع  قدصملس قيا   مقةي  ملد ق•



 املَارات والكدرات.. وكيلة الظؤوٌ املدرسية

ق.يا دطاطقةيا نعام•

ق.حتبابقيألةاواملج•

ق.يا ر ا قةيالش ن ملدقةيختملذقياكري يج•

ق.ي  ملب  قةيا نصالقةيا كوام•

ق.يالتصمللقياف مللقةيا  ملد قدعقيالخران•



 ..املَارات والكدرات للوكيلة 

ق.يعبيسقيا كمل ارقةيرتطملبملجقيارمسا •

ق.يا فملةضقةيإلقنملعق•

ق.بنملءق رمقيا   •

ق.يش دبي قيذتملشوبقةتطباكملتىقيفقزتمللقيا   •



 اجملالص واللجاٌ

قي ب ش زت ضق•

قي    نيزت ضق•

قدتن قياعرين قيالشرا قةيجمل   ا •

قدتن قيا وجاىقةيال ظملس•

قيالخ بمل يجدتن ق•

قيا  اسقةيدتوس دتن ق•

قدتن قياصنبةمقي ب شي•

قدتن قيالدنقةياصالد قق•



 الدليل التيعيني



 طكرا للحضور وحشً التفاعل

 اختكه  فاطنة عبدالرمحً الصفار

 قشه الكيادة املدرسية


