
 قسم المتابعة  

 (مكتب التعليم شرق الدمام)  

 مي حسين البغيل/األستاذة  



 (6)إدارة رائدة 

لقاء القائدات والوكيالت 

 المستجدات 

 في مدارس شرق الدمام 

 ـه1440/هـ1439



    اهلدف هي اللماء   

 .الرعزٌف تاالرذثاط الرٌظٍوً لمسن املراتعح/أ
 اهلدف العام هي أًشاء وحدج املراتعح/ ب
 .الرعزٌف مبهام وهسؤولٍاخ المسن /ج
 .هدوًح السلىن الىظٍفً/ د



               

              
 

 االرذثاط الرٌظٍوً /أ

   الثغٍلهً حسني / رئٍسح لسن املراتعح املكلفح 
 املٍوىًًهىن / هشزفح املراتعح

 عوزج المحطاًً  –عسلح حمىي / احملمماخ اإلدارٌاخ
 

 هدٌزج هكرة الرعلٍن شزق
 الدهام                 

 فزٌدج تٌد علً اهلدٌة/ أ 
 

   االرعلٍنسعادج هدٌز عام  
 الشلعاىًاصز . د

 املراتعح تاإلدارجهدٌز إدارج     
 سعٍد تي علً المحطاًً. أ       

لسن املراتعح الٌسائٍح      رئٍسح   
 تاإلدارج

 المىٌزعىاطف . أ    
 

 



 اهلدف العام للوراتعح/ب

تحقيققا المتابعققة الةعالققة للققمان المحافالققة طلقق  سققالمة ت بيققا 

األنالمققققة واللققققوائي والتعليمققققات فققققي اددارة وكافققققة الوحققققدات 

 . المرتب قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة ب قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا
 



ههام وهسؤولٍاخ لسن /ج
 املراتعح 



:أولا   

العمل طل  تقوية 

وتنمية مة وم 

الرقابة الذاتية لدى 

منسوبي ومنسوبات 

المكتب والمدارس 

 .التابعة له 
 



هً إحساس الموظف بأنى مكلْف بأداء العمل 

ومؤتمٌن علجى َ من غجر حاجٌ إلٍ مسؤول 

 .يذك ِّره بمسؤولجتى

 :وتعرف الرقابة الذاتية بأن ا 

 كيف ننمي الرقابة الذاتية ؟؟* 

 .الحرص طل  تعزيز مخافة هللا /1

 .أن يكون الرئيس قدوة حسنة /2

إتاحة الةرصة للموالةات لتقويم /3

ا   .  أنةس م ذاتيا



مراقبقققققققة حلقققققققور و يقققققققاب 

منسقققوبي ومنسقققوبات المكتقققب 

والمققدارس  التابعققة لققه أ نققاء 

 .ساطات الدوام الرسمي 

ا  : انيا  



تتابع الوذرسة في التزاهيا بآلية هتابعة دًام 

 الوٌظفين كوا ًردت باألدلة اإلجزائية ًالتعاهين 



اكتبي اىن ها يتن هتابعتو في سجل الذًام قبل 
 اعتواده يٌهيا  

 منوذج سجل دوام

 (1)نشاط 











اىن هٌاطن القصٌر ًالخلل الذي يقف علييا 

 قسن الوتابعة عنذ الجٌالت الويذانية 

وضع الخط األحمر من قبل المساعد اإلداري بدون تكلجف خطً من قاُدة المدرسٌ •

. 

 عدم اتخاذ إجراءات مع الموظفات الػجر ملتزمات فً توقجع انصراف•

 أتخاذ القاُدة القرار المناسب علٍ مساءلٌ الػجاب أو اعتمادها •

 تأخر الموظفات فً تسديد الػجاب•

 عدم وجود ما يثبت اعتماد القاُدة بقبول استُذان الموظفات•

عدم الرفع لمكتب التعلجم للموظفات الذي تجاوز غجابوم بدون عذر عشرة أيام خّل •

 .ساعٌ خّل العام المال21ًالعامَ أو التأخر بدون عذر 

عدم اِلتزام بالدوام الرسمً كما ورد فً التعمجم رقم  وتاريخ فجما يخص دوام يوم •

 .الخمجس

 .التزام الموظفات فً اإلدخال فً نظام فارس •



 .اكتشفي األخطاء يف النماذج اليت بني يديك

 

 د3(                  2)وشاط                       





التأكددم  ددا  ة الددل الن دد  لللو ددل  ال دد ا   •

 . التن  يم

ال قدد ع ى ددا  دد اةا اللكدد ف  اكت دد ع •

ح الت اإلخدل  اد اماا ال اااد ت ال وي يدل 

أ  التفاخدددي إدددي الاددد و ااى ددد     دددا  دددم 

الن دددد  ى ددددا تكددددحي  ال  دددد فات  تلدددد يم 

 .االى ا ج ا لتل يق  ع الاه ت ال ختكل



   :.املخالفة التأديبية ** 

اإلخالالالالاللو بالواأوالالالالالا  حملو رالفالالالالال  ا  الالالالالو ا   

املنصالالوع يها الالا يف النيالالوااني حملو الهالالوا   و   الال     

يهى ذلالك التر يالن اتاجال  بالن الو  مل   و الا         

 .مراقوته  أديواًا"هي 



 مخالفات مالجٌ

هو الفعل أو اِمتناع عن الفعل الذي يقع من الموظف ويخالف بى أحكاام 

أنظمااٌ الدولااٌ ولواُحوااا المتعلقااٌ بالمحافظااٌ علااٍ أموالوااا المنقولااٌ أو 

الثابتٌَ عدا ما يندرج تحت مسمٍ الجراُم الجناُجٌ مثل اِختّس وتبدياد 

 .المال العام

  خ ل  ت امافيل 
ه  ال ن  أ  اال تل ع ىا ال ن  الذ يلع إيه ال  ودع  يخد لع اده  اااد ت 

  حودد فات  وي تدده ال لكدد ا ى يهدد  إددي االو ددل  ال دد ا   الكدد مف  

 .ا أله 



 العقوبات التأديبجٌ

يترتب علٍ المخالفٌ التأديبجٌ عقوبٌ تأديبجٌ وذلك حسب 

 ما نص علجوا نظام تأديب الموظفجن وهً ثّث أقسام

 .اإلنذار واللوم: عقوبٌ أدبجٌ 1.

الحسم من الراتب والحرمان من : العقوبٌ المالجٌ 2.

 .العّوة

الفصل : العقوبٌ التً تؤدي إلٍ اإلبعاد عن الوظجفٌ 3.

 .من الخدمٌ



فحص الشكاوى التقي تحقال إلق  القسقم حقول 

المخالةقققات  ادداريقققة والماليقققة و يرهقققا فقققي 

 .المكتب والمدارس التابعة له 

ا  :رابعا  



 ماهً الشكوى
كل أدعاء مكتوب مان شاخص أو مجموعاٌ أشاخاصَ أو 

من جوٌ ضد شخص أو مجموعٌ أشخاص أو حالٌ واقعاٌ 

 .مثبتٌ ومشوود بوا



 اإلجراءات اإلداريٌ عند التعامل مع الشكاوى 



 :.الرمصً أو الرحزي أو اإلفادج **/

جمع المعلومات والحقائا  واألدلة التي تساطد 

طل  الوصول لمعرفة جوانب مشكلة ما ، 

 ..واستجالء جوانب ا وولوح معالم ا



 :.املساءلح **/  

 لب توليي موجه إل  الموالف بخصوص 

فعل ما ، وتسجيل رده طل  السؤال دون أن 

يتلمن مناقشة مستةيلة أو مجاب ة بأدلة 

 ..ات ام 



 مثلث اإلجراءات فً الشكاوى

الرحزي /1
والرمصً أو 
 أخذ إفادج
 أو هسائلح 

 

 من يقوم ؟

 من يملك القرار؟ ماذا  يترتب طليه؟

  ميف  ال مف ل، ال  فإل التفا يل

   فإل ال ت انل

 ت ايه،تأكيم،تلايه

 ، تنهم ، ل ت لوف(   ي ،خةي)

 ال ميف ، ال  فإل 

 ال ت انل ،

  ميف  ال كتب



 1دراسة حالة 





وكيله شؤون الطالباث هي المسئوللت **

األولى عه متابعت مشاكل الطالباث مئ  

المرشدة الطالبيت وإذا استعصئى األمئر 

يرجئئ  للئاةئئدة عئئه طريئئة اللكيلئئت مئئ  

 .ضرورة تفعيل لجىت التلجيه واالرشاد
 



 2دراسة حالة 



 دراسٌ حالٌ 

 23قضجٌ ث•



المشاركٌ فً لجنٌ القضايا التربويٌ فً مكتب : خامسًا 

 التعلجم

 



التحقيققا فققي المخالةققات 

التقققققي تقققققتم مقققققن قبقققققل 

منسقققققوبي ومنسقققققوبات 

المكتققب والمققدارس بعققد 

التعميققققققد مققققققن سققققققعادة 

المققدير العققام  أو مققديرة 

  .مكتب التعليم



 :.الرحمٍك أو االسرجىاب **/ 

 

مجموطققة مققن ادجققراءات تققتم مققع شققا لي الوالققائف 

التعليميققة فيمققا ينسققب إلققي م مققن مخالةققات إداريققة أو 

تربويققة ،ت ققدف إلقق  الكشققف طققن حقيقققة العالقققة بققين 

الموالققف المحققال للتحقيققا والواقعققة محققل التحقيققا أو 

المخالةات المنسوبة إليقه وإطقداد تقريقر بقذلك لعرلقه 

 .طل  صاحب الصالحية 

 

 



 مثلث اإلجراءات

 الرحمٍك/2
 

 من يقوم ؟

 ماذا  يترتب طليه؟
 من يملك القرار؟

 الذاف  ا ال ميف الن م

 ل م

 ح م  ا ك إي الفاتب
 حف  ا  ا ىل   أ  تف ي 

 إك  أ  لل  تأمياي

 ال ميف الن م

 ال ويف

  فإل ال ت انل أ  

 ال حللل اإلمافيل



الققققرد طلقققق  هيئققققة الرقابققققة والتحقيققققا حققققول 

المالحالققات التققي ترصققد فققي المققدارس خققالل 

 الجولت الميدانية لل يئة

ا  :سادسا  



الدلال اإلأ ا ي لنيضايا شاغهي الوظا ن 

 الترهاما 



 استرجاع المعلومات



               

              
  
حزصا على عدم ضٍاع ولتد املىظفتح عٌتد **

رغثرهتتا تزٌتتارج المستتن ٌز تتى اختتذ هىعتتد 
 8091431هستتثك عتتي طزٌتتك لتتاذف المستتن 

 233حتىٌله 



 وصلى اهلل على ًثٌٍا حمود وعلى آله وسلن 

 سثحاًه اللهن وحبودن
 أشهد أى ال إله إال أًد 
 أسرغفزن وأذىب إلٍه   




