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 .امرتكزي ػىل معليات ما أ مكن •

كفال اجلوال  •  .أ و ضبعة ػىل اموضع امطامت ,ا 

حراء املاكملات خارج املاػة غند احلاجلة •  ا 

 املشاركة بعرح الآراء وال فاكر •
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 ال هطات وثلبل أ راء املآخرين •
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كساب همارة امخدكيق ادلاخيل وكيفية  ا 

معل ال حراءات امخطحيحية وامامنذج 

 اخلاضة هبم 



  :..ثؼاىل كال هللا 



سرتاثيجية كراءة امطورة  (1)وشاط ا   







  (2)وركة وشاط 

 م املوضوع هؼم ل

 1 امخدكيق ادلاخيل ًلوم بة ػدة أ شخاص من هجة خارحية     

يزو      2 امخدكيق ادلاخيل مذعلب من مذعلبات ال 

 3 ثدكق اموكيةل ػىل امؼمليات اخلاضة هبا     

 4 املدكق ادلاخيل خشص حيادي من هفس اجلهة املدكق ػلهيا     

 5 ثدكيق امفاػلية من أ هواع امخدكيق ادلاخيل     

 6 هأ خذ ابل غخبار اتجئ امخدكيق امسابلة غند وضع خعة امخدكيق     

معلية ( 30)معليات امخدكيق ادلاخيل يف ادلميل ال حرايئ ال ضدار امثامر       7 

 (فردي)ادلاخيل  ورشة امخدكيق 



 ماذا ٌعنً لن ترمٌز النماذج ؟:س 

ن.ع.ط.و/ 1  

 ن.ع.م.و/ 2

 ماذا ٌعنً لن ترمٌز اإلجراءات ؟:س 

 ع.م.م/ 1

 ع.ت. و/ 2



 املطعلحات 

 : الدلٌل اإلجرائً

 وصف للعملٌات

 واإلجراءات التً تموم بها

 الجهات واللجان العامة فً

 . المدرسة

 :العملٌة
مجموعة من األنشطة التً 

 ٌإدي

 تنفٌذها إلى تحوٌل مدخالت

 محددة لمخرجات مطلوبة

 باالعتماد على تسلسل واضح

 .ومحدد

فً حالة مطابمة اإلجابة 

 لإلجراءات

السلٌمة ٌكتفً بوضع عالمة 

 ) مطابك)

 أمام السإال





 ثطنيف امؼمليات يف ادلميل ال حرايئ نلمدرسة 



 (7امؼملية)وركة معل 

متابعة العمل الرسمً لمنسوبً : اسم العملٌة 7: رلم العملٌة
 المدرسة

 02-. ع.م.و: رمز العملٌة

 .ضبط ومتابعة دوام الموظفٌن فً أثناء أولات الدوام الرسمً فً المدرسة الهدف-1

 .ٌطبك هذا االجراء على جمٌع الموظفٌن فً المدرسة نطاق العمل-2

 الوثائك ذات العاللة-3

 .الئحة اإلجازات  فً الخدمة المدنٌة  3/1

 .الدلٌل اإلجرائً لمضاٌا شاغلً الوظائف التعلٌمٌة  3/2

 .تعامٌم إجراءات الغٌاب والتؤخر 3/3 

 التعرٌفات-4

 .هم جمٌع األشخاص المعنٌون فً المدرسة من الهٌئة التعلٌمٌة واإلدارٌة: الموظفون  4/1

عدد ساعات العمل الرسمً فً الٌوم بسبع ساعات  وٌحدد,األسبوعٌكون الدوام الرسمً فً المدرسة خمسة أٌام فً : الدوام الرسمً  4/2

 .وفما للمنطمة الجغرافٌة باستثناء العطل األسبوعٌة والرسمٌة

 .ٌوما الجمعة والسبت من كل أسبوع: العطلة األسبوعٌة  4/3

 .أٌام العطل التً ٌمررها مجلس الوزراء بموجب تعمٌم رسمً: العطل الرسمٌة  4/4

 :العملٌة-5



 اإلجراء المختص

 الموظفٌن

 : االلتزام بالدوام الرسمً  5/1

5/1/1 
تبدأ ساعات دوام الموظفٌن فً المدرسة لبل خمس عشرة دلٌمة من بداٌة الحصة األولى وتنتهً بعد انصراف 

 .جمٌع الطالب من المدرسة , بحٌث ال تزٌد عن ولت الدوام الرسمً 

5/1/2 
والذي ٌبدأ لبل ربع ساعة من الولت الممرر , التزام جمٌع الموظفٌن فً المدرسة بحضور االصطفاف الصباحً 

 .للدوام الرسمً

 .فتح وإغالق أبواب المدرسة وفما للتعامٌم الواردة 5/1/3 حارس المدرسة

 الموظفون
5/1/4 

أو النظام اإللكترونً ( 01-02-ن.ع.م.و)تثبٌت ولت حضور الموظف وتولٌعه للدوام صباحا وفما للنموذج 

 .المستخدم

 .إلتزام الموظف بتولٌع االنصراف فً نهاٌة الدوام وتسجٌل الولت الفعلً 5/1/5

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/1/6 

 .المحدد الزمنً للولت وفما الحضور سجل إغالق

 :تؤخر الموظفٌن 5/2  

الموظفون 

 المتؤخرون
5/2/1 

 .ٌسجل الموظف المتؤخر اسمه فً الخانة الخاصة بالمتؤخرٌن مع ضرورة تدوٌن ولت الحضور الفعلً

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/2/2 

 .االنتظار حصص وتفعٌل بها المعلمٌن والتزام الدراسٌة الحصص وسٌر انتظام متابعة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/2/3 

/ التؤخر عن دخول الحصص / التؤخر الصباحً ) حصر ممدار تؤخر الموظفٌن عن الدوام علما بؤنها تشمل

الخروج من / فترات المناوبة / االمتناع من دخول حصص االنتظار / الخروج من الحصة لبل انتهاء الولت 

 (.المدرسة لبل نهاٌة الدوام الرسمً

مسجل 
 المعلومات

5/2/4 
 .رصد تؤخر الموظفٌن عبر البرنامج الحاسوبً المعتمد

 .ٌوجه تنبٌه شفوي للموظف إذا بلغ مجموع تؤخره ساعتٌن فؤكثر خالل العام المالً 5/2/5 لائد المدرسة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/2/6 

(  02-02-ن.ع.م.و)ساعات فؤكثر خالل العام المالً وفما للنموذج   3إعداد تنبٌه خطً للموظف الذي بلغ تؤخره 

 .وٌستمر فً هذا اإلجراء فً كل ساعة زادت وٌتم رفعها لمائد المدرسة

 .تولٌع واعتماد التنبٌه الخطً 5/2/7 لائد المدرسة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة

 .تزوٌد أصحاب العاللة بالتنبٌه الخطً 5/2/8

 .حفظ صورة من التنبٌه الخطً فً ملف الموظف 5/2/9

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/2/10 

ساعات خالل العام المالً ٌتم إعداد أمر حسم بممدار ٌوم وٌرفع لمائد 7إذا بلغ مجموع ساعات التؤخر ما ممداره 

 (.03-02-ن.ع.م.و)المدرسة وفك نموذج 

 .ٌتم اعتماد لرار الحسم وٌتم رفعه إلدارة التعلٌم 5/2/11 لائد المدرسة



 :غٌاب الموظفٌن 5/3  

 الموظفون

 :ٌنبغً اتباع ماٌلً من الموظف 5/3/1

 .االلتزام من الموظف بالدوام الرسمً 5/3/1/1

 .إشعار لائد المدرسة لبل الغٌاب بولت كاف 5/3/1/2

 تمدٌم طلب اإلجازة االضطرارٌة لمائد المدرسة لبل الغٌاب بولت كاف 5/3/1/3

 .تمدٌم العذر عن الغٌاب خالل أسبوع من تارٌخ الغٌاب 5/3/1/4

وكٌل 

الشإون 

 المدرسٌة

5/3/2 

-02-ن.ع.م.و)إعداد ورلة مساءلة للموظف فً حال غٌابه وفك نموذج 

04) 

لائد 

 المدرسة
5/3/3 

 .تولٌع واعتماد مساءلة الغٌاب

وكٌل 

الشإون 

 المدرسٌة

5/3/4 

 .تسلٌم الموظف المعنً ورلة المساءلة

الموظف 

 الغائب
5/3/5 

إذا -الرد على المساءلة وإرفاق األعذار والوثائك والتمارٌر الالزمة

 .وٌتم تسلٌمها لوكٌل الشإون المدرسٌة, فً مدة ألصاها أسبوع -توفرت

وكٌل 

الشإون 

 المدرسٌة

5/3/6 

االطالع على رد المساءلة والتعرف على األسباب والمٌام بشرح رصٌد 

الموظف من اإلجازات االضطرارٌة واإلجازات المرضٌة ورفعها لمائد 

 .المدرسة

لائد 

 المدرسة
5/3/7 

 .االطالع على المساءلة والرد واألعذار واتخاذ المرار المناسب بذلن



  

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة

5/3/8 
ٌتم حفظ المساءلة فً الملف مع المرفمات واعتبارها إجازة ( وفما للتمرٌر)إذا تم احتساب الغٌاب من اإلجازة المرضٌة 

 .بعذر وٌصدر لرار فً ذلن

 .إذا تم احتساب الغٌاب إجازة اضطرارٌة ٌتم الحسم من رصٌد الموظف من االجازات االضطرارٌة 5/3/9

5/3/10 
وٌرفع لمائد ( 05-02-ن.ع.م.و)إذا لم تكن الوثائك واألعذار ممبولة ٌتم إعداد لرار الحسم من الراتب وفك نموذج 

 .المدرسة

 .تولٌع لرار الحسم ورفعه إلدارة التعلٌم 5/3/11 لائد المدرسة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/3/12 

 .حفظ صورة من لرار الحسم فً ملف الموظف

 .رصد لرار الحسم ضمن البرنامج الحاسوبً المعتمد 5/3/13 مسجل المعلومات

 :استئذان الموظفٌن 5/4  

 الموظف المستؤذن
 :ٌتوجب على الموظف االستئذان من لائد المدرسة عند الخروج من المدرسة لبل نهاٌة الدوام باتباع االتً 5/4/1

 .إشعار للمسإول المباشر بطلب االستئذان 5/4/1/1

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/4/1/2 

 .االطالع على الطلب ورفع اإلشعار لمائد المدرسة

 .التولٌع على اإلشعار باالعتماد أو الرفض 5/4/1/3 لائد المدرسة

 5/4/1/4 الموظف المستؤذن
عند الخروج من المدرسة بعد موافمة المدٌر ٌتم كتابة االسم وولت الخروج وسببه فً سجل االستئذان أو فً النظام 

 (.06-02-ن.ع.م.و)الحاسوبً المستخدم وفك نموذج رلم 

 .تثبٌت ولت االستئذان وولت العودة فً البرنامج الحاسوبً المعتمد من الوزارة 5/4/2 مسجل المعلومات

 .تنبٌه شفوي للموظف الذي بلغ خروجه من المدرسة بدون استئذان ساعتٌن فؤكثر خالل العام المالً 5/4/3 لائد المدرسة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة
5/4/4 

ً وٌستمر فً  3إعداد تنبٌه خطً للموظف الذي بلغ خروجه من المدرسة بدون استئذان  ساعات فؤكثر خالل العام المال

 .هذا اإلجراء فً كل ساعة زادت وٌتم رفعها لمائد المدرسة

 .تولٌع واعتماد التنبٌه الخطً 5/4/5 لائد المدرسة

وكٌل الشإون 

 المدرسٌة

 .تزوٌد أصحاب العاللة بالتنبٌه الخطً 5/4/6

 .حفظ صورة من التنبٌه الخطً فً ملف الموظف 5/4/7

5/4/8 
بسبب خروج الموظف من المدرسة دون استئذان ٌتم , إذا بلغ مجموع ساعات التؤخر سبع ساعات خالل العام المالً 

 .إعداد أمر حسم بممدار ٌوم وٌرفع لمائد المدرسة

 .ٌتم اعتماد لرار الحسم وٌتم رفعه إلدارة التعلٌم 5/4/9 لائد المدرسة
 النماذج والسجالت -6

 مدة الحفظ مكان الحفظ رلم النموذج اسم النموذج التسلسل

 مستمر وكٌل الشإون المدرسٌة 01-02-ن.ع.م.و سجل العمل الرسمً 6/1

 مستمر وكٌل الشإون المدرسٌة 02-02-ن.ع.م.و تنبٌه على التؤخر 6/2

 لرار حسم مجموع ساعات  6/3

 التؤخر والخروج المبكر

 مستمر وكٌل الشإون المدرسٌة 03-02-ن.ع.م.و

 خمس سنوات وكٌل الشإون المدرسٌة 04-02-ن.ع.م.و مساءلة الغٌاب 6/4

 مستمر وكٌل الشإون المدرسٌة 05-02-ن.ع.م.و لرار حسم الغٌاب  6/5

 عام دراسً وكٌل الشإون المدرسٌة 06-02-ن.ع.م.و سجل االستئذان 6/6



 أ ساس يات يف امخدكيق ادلاخيل

 ) فرٌك التدلٌك الداخلً)مجموعة من اإلجراءات ٌموم بها أفراد 

الدلٌل اإلجرائً االصدار للتؤكد من صحة تنفٌذ العملٌات وفك اإلجراءات الواردة فً 

 ..الثالث

ـــفة**  ثؼــًر

 أ هــدافة** 
ًالتؤكٌد على أن تنفٌذ األنشطة داخل المدرسة ٌتم وفك إجراءات كل عملٌة من عملٌات الدلٌل اإلجرائ 

 النماذج                     *اإلجراءات * الترمٌز : التحمك من أن كل عملٌة مٌزت عن األخرى من خالل                       

اكتشاف حاالت عدم المطابمة واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لها  

 خعواثة** 

ملخابؼةا امخخعيط   امخلرير امخنفيذ 



 ًجاح أي هذرست أو فشلها 



 –التمارٌر  –السجالت النماذج  –اإلجراءات  –الخطة = : دراسة العملٌات

                      الوثائك المرجعٌة 

وضع نموذج= : إعداد الخطة   

عدم + التدلٌك الداخلً + التدلٌك موعد إشعار + نموذج وضع خطة = تجهٌز النماذج 

 النهائً                             التدلٌك تمرٌر+ المطابمة 

التفمدٌة )تحدٌد لائمة الضبط   

 توزيع اخلطة
 على الفريق

 توزيع األعضاء
 على العمليات

 خماطبة
 املدقق
 عليهم

املعنيني خماطبة  
 مبواعيد
 التدقيق

ق .1  امخدكيقفًر

 رئيس الفريق.2

 التخطيط. 1



* 

طرح= المٌام بالتدلٌك   

تعبئة –المعاٌنة  –األسئلة   
 نموذج عدم المطابمة

 اجتماع افتتاحً لائد

 المدرسة مع رإساء

 العملٌات وفرٌك التدلٌك
 الداخلً

 ال  تنفيذ. 2

اجتماع ختامً 

 المدلك
الفرٌك مع رئٌس 

 العملٌة



 المتابعة.3

 زٌارة فرٌك العملٌة
 المستهدفة

متابعة حاالت عدم 

 المطابمة من
 خالل النموذج

 تولٌع الجزء المخصص

 بتنفٌذ اإلجراءات
 التصحٌحٌة



إ
نة

ج
 ل
س

ئٌ
لر

ه 
ال
س

ر
 

دة
جو

وال
ز 

مٌ
لت
ا

 

 تعبئة النموذج

 الخاص بتمرٌر
 التدلٌك الداخلً

 : لجنة التمٌز والجودة

منالشة  -استالم التمرٌر والمصادلة علٌه . 1

 حفظ التمرٌر -إرساله لرئٌس التدلٌك  -النتائج 

تحسٌنات ٌتم : اإلجراءات التصحٌحٌة . 2

 إدخالها على العملٌات للمضاء
على أسباب عدم المطابمة أو أي عٌوب أخرى 

 غٌر مرغوب فٌها

 امخلرير.4



 أ دوات امخدكيق ادلاخيل نلجودة  ًجاح أي هذرست أو فشلها 



 ًجاح أي هذرست أو فشلها 
 كوامئ امفحص 

 المجال  النماط التً ٌجب التركٌز علٌها

فهمهم لنظام الجودة مدى 

 وعٌهم بتعلٌمات العمل واإلجراءات 

ممدرتهم على المٌام بالمهام المطلوبة 

 والصالحٌات وأثر التدرٌب الذي تلموة لمسإلٌاتهمفهمهم 

ت/ الموظفٌن  

درجة الضبط والفاعلٌة 

توافر اإلجراءات تعلٌمات العمل الخاصة بها فً موالع تنفٌذها 
 

 العملٌات

توافر اإلصدارات المناسبة فً أماكن العمل 

وترمٌزها وتصنٌفها كٌفٌة تمٌٌزها 

وضوحها والمصادلة علٌها 

 

أرشفتها وتخزٌنها 

 الوثائك والسجالت

والترتٌب النظافة 

 نماط السالمة والتجمع 

اإللتزام باإلعالنات والمالحظات 

الملصمات العامة 

 ممر العمل



 ٌتم التدلٌك خالل أسبوعٌن فً كل مدة امخدكيق

 .فصل دراسً

 .تمسم األٌام بٌن أعضاء فرٌك التدلٌك

 الفرٌكٌتؤلف 

 أعضاء 5من 

 ٌتم اختٌارهن

 من ضمن لجنة

 الجودة والتمٌز

 منسمة الجودة

 إذا كانت

 مساعد إداري

 التكون من

 أعضاء الفرٌك

 رئٌس فرٌك

 التدلٌك ٌكون

 أحد األعضاء

 الخمسة

 المختارٌن

 عملٌات 24توزع

 على الفرٌك

 وٌكون التو زٌع بالكم

ق  أ غضاء امفًر



 , ماذا) استخدم األصدلاء الستة 

 ) كٌف, من , أٌن , متى , لماذا 

الصدٌك أرنً ال تنسى 

 والصدٌك ما

 وتكون, ال تستخدم السإال هل 

 .األسئلة ذات نهاٌات مفتوحة
 فً حالة مطابمة اإلجابة لإلجراءات

 ) مطابك)السلٌمة ٌكتفً بوضع عالمة 

 أمام السإال
 حالة عدم المطابمة اكتب مختصرفً 

 . وتوصٌف المخالفة, إجابته

 ضوابط وضع ال س ئةل



 ال حراء امخطحيحي وحالت ػدم املعابلة

2 

3 

4 

5 

    

برامج امخدكيق خالل من حالت ػدم املعابلة مع امنظام ميكن امكشف غهنا أ ًضا 

 ادلاخيل اميت ثنفذها املدرسة

ال حراءات امخطحيحية ميكن أ ن ثخخذ فورًا أ و أ ن ثعبق لحلًا من خالل حتدًد وكت امخنفيذ  

زبات ذكل يف منوذج امخطحيح اخملطص مهذا امغرض مت ا   وامشخص املس ئول غن امخنفيذ ًو
 

شؼارابمخؼدًالت . ذا اكهت امنديجة غري معابلة ًؼعى املدكق ػليه ا   .ا 
 

 مذابؼة ال حراء امخطحيحي ثؼىن مذابؼة امخنفيذ يف امفرتة امزمنيةاحملددة هل 
 

 

 . ًؼاد امخدكيق ػىل امؼملية بؼد امخؼدًل

1 



 عملٌة 24رئٌس التدلٌك ٌستلم العملٌات من الدلٌل وعددها 

 
 ) ضبط الوثائكالتدلٌك  اإلجراءات التصحٌحٌة ( عملٌات وهً  3ٌستبعد 

  دراسة وفهم العملٌاتتوزع العملٌات على أعضاء الفرٌك وٌطلب من كل عضو

 . ٌتم إعالن خطة التدلٌك لجمٌع منسوبً المدرسة

 المدلك علٌهظروف خطة التدلٌك تكون مرنة بحٌث ٌمكن التغٌٌر فٌها حسب 
 

 . التدلٌك فرصة للتحسٌن والتطوٌر للمدرسة

 . فً حالة المطابمة ننهً جلسة التدلٌك بوضع مطابك 

 التصحٌحً المناسب اإلجراءعدم المطابمة ٌتم االتفاق مع المدلك علٌه على فً حالة
 

ال ٌدلك علٌها  27,  26,  25العملٌة رلم   

 ضوابط ػامة 



 ًجاح أي هذرست أو فشلها 
ضاءة ....ا 



ثوزًع معليات ادلميل ال حرايئ 

ق امخدكيق ادلاخيل ابممك   ػىل فًر



 رلم العملٌة اسم العملٌة المدلك المدلك علٌه الوثائك المطلوبة التارٌخ

  

01 - 01 -ن.ع.ط.و  

02 - 01 -ن.ع.ط.و  

03 - 01 -ن.ع.ط.و  

04 - 01 -ن.ع.ط.و  

05 - 01 -ن.ع.ط.و  

06 - 01 -ن.ع.ط.و  

 1 المبول والتسجٌل    

  

01 – 01 -ن.ع.ت.و  

02 – 01 -ن.ع.ت.و  

03 - 01 -ن.ع.ت.و  

 2 إعداد الجداول المدرسٌة    

01 - 02 -ن.ع.ط.و    3 الكتب المدرسٌة     

  
01 - 01 -ن.ع.م.م  

02 - 01 -ن.ع.م.م  
 4 تسٌٌر المٌزانٌة التشغٌلٌة    

 5 تشغٌل الممصف المدرسً ذاتًٌا     ------------  

  

01 - 02 -ن.ع.م.م  

02 - 02 -ن.ع.م.م  

03 - 02 -ن.ع.م.م  

04 - 02 -ن.ع.م.م  

 6 تنظٌم االتصاالت اإلدارٌة    

  

01 - 02 -ن.ع.م.و  

02 - 02 -ن.ع.م.و  

03 - 02 -ن.ع.م.و  

04 - 02 -ن.ع.م.و  

05 - 02 -ن.ع.م.و  

06 - 02 -ن.ع.م.و  

    
 متابعة العمل الرسمً لمنسوبً

 المدرسة
7 

  
03 - 03 -ن.ع.ط.و  

04 - 03 -ن.ع.ط.و  
 8 متابعة تؤخر وغٌاب الطالب    

0 - 03 -ن.ع.م.و    9 الصٌانة والنظافة     

 معليات ادلميل ال حرايئ 



 رلم العملٌة اسم العملٌة المدلك المدلك علٌه الوثائك المطلوبة التارٌخ

0 - 04 -ن .ع.م.و    10 النمل المدرسً     

 11 األمن والسالمة المدرسٌة        

  

01 - 04 -ن.ع.ط.و  

02 - 04 -ن.ع.ط.و  

03 - 04 -ن.ع.ط.و  

04 - 04 -ن.ع.ط.و  

05 - 04 -ن.ع.ط.و  

 12 اإلرشاد الطالبً    

  
01 - 05 -ن.ع.ط.و  

0 - 05 -ن.ع.ط.و  
 13 النشاط الطالبً    

 14 رعاٌة الطالب الموهوبٌن        

 15 رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة        

  

01 - 06 -ن.ع.م.و  

02 - 06 -ن.ع.م.و  

03 - 06 -ن.ع.م.و  

 16 العهد والمستودع    

  

01 - 07 -ن.ع.م.و  

02 - 07 -ن.ع.م.و  

03 - 07 -ن.ع.م.و  

04 - 07 -ن.ع.م.و  

 17 مركز مصادر التعلم    

  

01 - 08 -ن.ع.م.و  

02 - 08 -ن.ع.م.و  

03 - 08 -ن.ع.م.و  

04 - 08 -ن.ع.م.و  

05 - 08 -ن.ع.م.و  

 18 المختبرات والمعامل    

0 - 04 -ن.ع.ت.و    19 تصمٌم التدرٌس     

  
01 - 03 -ن .ع.م.م  

0 - 03 -ن .ع.م.م  
    

 دعم وتطوٌر أداء الهٌئة

 التعلٌمة
20 

0 - 06 -ن .ع.ط.و    21 مكافآت وإعانات الطالب     



 رلم العملٌة اسم العملٌة المدلك المدلك علٌه الوثائك المطلوبة التارٌخ

0 - 04 -ن .ع.م.م        
 لٌاس اتجاهات المتعلمٌن نحو

 المدرسة
22 

  

01 - 05 -ن .ع.ت.و  

02 - 05 -ن .ع.ت.و  

03 - 05 -ن .ع.ت.و  

04 - 05 -ن .ع.ت.و  

05 - 05 -ن .ع.ت.و  

06 - 05 -ن .ع.ت.و  

07 - 05 -ن .ع.ت.و  

 23 التموٌم واالختبارات    

  

01 - 05 -.ن.ع.م.م  

02 - 05 -.ن.ع.م.م  

03 - 05 -.ن.ع.م.م  

04 - 05 -.ن.ع.م.م  

 24 تموٌم األداء الوظٌفً    



 االستمارات
عملية  المستخدمة في  

 التدقيق الداخلي من
اإلجرائيالدليل    



 نهاٌة التدلٌك
 العام الدراسً الفصل الدراسً بداٌة التدلٌك  

......../........./...........ـه ...../....../......ـه   q ًالثان q ـه األول....../.......  

 التارٌخ العملٌات

 األشخاص

 المعنٌٌن

 بالتدلٌك

 اسم

 المدلك

     الشهر السبوعا الٌوم الزمنا                
                    1       
                    2       
                    3       
                    4       
                    1       
                    2       
                    3       
                    4       

 (01  06ن  .ع.م.م: )خطة التدلٌك الداخلً النصف سنوي                   النموذج : اسم النموذج

 (                                                          64)نموذج رلم         

  ........................................:التولٌع :..............................................رئٌس فرٌك التدلٌك الداخلً

  



العام 

 الدراسً

/هـ1439

 هـ  1440

 الفصل 
 الثانً

   نهاٌة التدلٌك بداٌة التدلٌك

 هـ7/7/1440 هـ26/6/1440
  

 اسم المدلك
األشخاص المعنٌٌن 

 بالتدلٌك

   العملٌات التارٌخ

ر
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 امل الزٌد 

منال 

 الرولً

 المبول والتسجٌل

 المفرفشمنً 

 حنان المرٌن

 نور الجامع 

 الوكٌلة

ي
امد

ح
2- 

ب
رح

 

  

9- 

  

  

  

  

  

10 

    8-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 

                                                

ماجدة 

 الدهام 

نوال 

 الشمرانً

 الوكٌلة

 ماجدة السعٌد

  8-
10 

                                                

  

فاتن 

 الخالدي 

حنان 

 المرٌن

 مساند/ الوكٌلة 

 شإون مدرسٌة

 عبٌر الصمر

 ماجدة السعٌد

  8 -
10 

                                                

 امل الزٌد 

نوال 

 الشمرانً

 االتصاالت

 عبٌر بوبشٌت

  8-
10 

                                            

  

  

    

 (01-06,ن.ع.م.رمز النموذج م)خطة التدلٌك الداخلً النصف سنوي                           

 



 (02  06ن  .ع.م.م: )إشعار موعد التدلٌك الداخلً                   رمز النموذج : اسم النموذج

(                                                          65)نموذج رلم   

 تدلٌك داخلً تارٌخ التدلٌك حسب الخطة التارٌخ الفعلً للتدلٌك

( 1)     رلم   

 الٌوم التارٌخ

   20|6     15|6   االثنٌن 

 من فرٌك التدلٌك رذٌس

 إلى المائدة سكرتٌرة 

 اسم عملٌة تنظٌم االتصاالت االدارٌة 

اهل  –ًىرة   10|9  اسم المراجع  6|20  الولت   تارٌخ الزٌارة 

 مكان التدلٌك
............q q النشاط qمصادر التعلم اإلرشاد q المختبر q المكتب q الفصل 

 الوثائك واألدوات المطلوبة للتدلٌك
سجل الىارد     

سجل الصادر     

حىدٌغ الوؼاهالث     

الموظفات   تولٌع  
:......................................التولٌع:................................................... رئٌس فرٌك التدلٌك الداخلً . 



 (03  06ن  .ع.م.م: )نموذج التدلٌك الداخلً                    رمز النموذج : اسم النموذج

 ( 66)نموذج رلم 

 الٌوم التارٌخ العملٌة اسم المدلك اسم المدلك علٌه
ػبٍر الخالذ  اهل|ًىرة    حٌظٍن االحصاالث   

 االدارٌت
 20|6  االثٌٍي 

 السإال اإلجابة

 1..2.ى.ع.م.حسجٍلها بٌوىرج م/2اسخقبال جوٍغ الوراسالث    1 -  

 ػرض جوٍغ ها ٌرد للقائذة للخىجٍه/ 4وضغ رقن للىارد الؼام     / 3
االلٍت الوخبؼت ػٌذ اسخقبال البرٌذ الىارد الً الوذرست هاهً   

حن االطالع ػلً السجل الىارد والخأكذ هي سٍر االجراءاث حسب الذلٍل   الحالة 
 مطابك مطابكغٌر 

 السإال اإلجابة

االطالع ػلى الوراسالث الىاردة وحىجٍهها الً الجهاث الوؼٌٍت بؼذ اطالع  
 القائذة

كٍف ٌخن حىجٍه الوراسالث الىاردة   

حن االطالع ػلً السجل والخأكذ هي هطابقت الذلٍل    الحالة 

 مطابك    مطابكغٌر 

 السإال اإلجابة 

    
 نتٌجة التدلٌك النهائٌة :اإلجراءات المتخذة

 مطابك     مطابكغٌر 

المدلك اسم  التولٌع اسم المدلك علٌة التولٌع  

        



 (04  06ن  .ع.م.م: )عدم المطابمة                    رمز النموذج : اسم النموذج
(67)نموذج رلم   

 الٌوم التارٌخ  العملٌة اسم المدلك اسم المدلك علٌه

عبير الخالذ  المذرسيهاعذاد الجذاول    امل -نورة     20-6  االثنٌن 

المطابمةحاالت عدم  اإلجراء التصحٌحً المطلوب  
تعدٌل الحصص بما ٌتناسب مع الخطط بالوزارة  عدم مطابمة الحصص بالخطة الدراسٌة    

    
 تارٌخ التنفٌذ اسم المسإول عن التنفٌذ التولٌع

عبير الخالذ      30\6  

اهل -ًىرة    المتابعة من لبل المدلك 

  

  

  

هـ../..........6../.....30....تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة بتارٌخ تم   

 اسم المدلك   التولٌع  



 (05  06ن  .ع.م.م: )رمز النموذج          تمرٌر التدلٌك الداخلً              : اسم النموذج
 ( 68)نموذج رلم 

 إلى الٌوم تارٌخ التمرٌر بداٌة أعمال التدلٌك نهاٌة أعمال التدلٌك

......../......./.....ـه ......../........./......ـه  ...7./...12....ـه 

....../ 
االحذ   رئٌس لجنة التمٌز والجودة 

 اسباب

 عدم

 التنفٌذ

ٌذ
نف

لت
ا

 

 اإلجراء

 التصحٌحً

 وصف حاالت عدم

 المطالبة

 نتٌجة

التد
 لٌك

 نوع

 لتدلٌكا

 العملٌات المدلك

 علٌها

 م

 -   -   - مطابق     1 د   القبىل والخسجٍل     1  
 -   1 تم رلك   عذد الحصص غير   

 مطابق لحصص الوزارة
د  2   2  اػذاد الجذاول   

 -   -   - مطابق     1 المدرسٌة الكتب  د   3  
 - مطابق   -  -    1 د    الوٍزاحٍتحسٍر   

 الخشغلٍت
4  

-  -  -     1 حشغٍل الوقصف راحٍا  د   5  
-   1 رلك تم   عذم توريع الجذول   

 المذرسي بعذالت
الؼول الرسوً هخابؼت    2  6  

 التنفٌذ
 نتٌجة التدلٌك ( 2)ال ( 1)نعم 

 غٌر مطابك( 2) مطابك (  1)

    
 : نوع التدلٌك

  



 (05  06ن  .ع.م.م: )رمز النموذج  (  68)نموذج رلم 

 الشفافٌة..
 توحٌد اجراءات العمل 

 توحٌد السجالت  
.................................................................... 

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

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

 

  
 اإلٌجابٌات خالل فترة

 التدلٌك

 فهم اإلجراءات للبعض عدم
 ...........................................................................................بعض الكوادر مستجدة فً العمل

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

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

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

  
 السلبٌات خالل فترة

 التدلٌك

 .مرالبة هللا فً السر والعلن .
 بالدلٌل اإلجرائً االصدار الثالث ونماذجه  االلتزام. 

 الحرص علً الدلة والمتابعة 
البعد عن التشهٌر باي مالحظات توجد اثناء التدلٌك وٌكتفً بتسجٌلٌها فً التمرٌر 
......................................................................................... 

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

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

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

 التوصٌات

 رئٌس فرٌك التدلٌك الداخلً التولٌع التارٌخ

      



 (01-07ن  .ع.م.م: )النموذج رمز                 ( 69)طلب إجراء تصحٌحً   نموذج رلم : النموذج
   .:..................تارٌخ اإلصدار                .:..................رلم اإلصدار 

   

 المشكلة طرٌمة الكشف عن
 

من خالل االطالع على الجدول المدرسً    

4/1/5اإلجراء   رمز  الحصص على الجدول المدرسً  توزٌع: اإلجراءاسم  

 مراعٌاً البنود 
الحصص فً الجدول مع  عدم مطابمة:المشكلة شرح  فً العمل  عدم الدلة: المشكلة سبب 

 الخطة المعتمدة من الوزارة 
 ..:تعدٌل الحصص بما ٌناسب الخطة المعتمدة من الوزارة: الحلالتراح  

 :................................تولٌع الموظف

خٌالتار  ./........./.........ـه  

 ال مانع التعدٌل والمتابعة :  المدرسة رأي مسإول الجهة المعنٌة فً 
   المسمى الوظٌفً  

 االسم
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...../...../........ـه  التارٌخ 
  

 اسم   الموظف   تولٌعه  

  

 إجراء فرٌك الجودة
حوج الوخابؼت والخؼذٌل    

...../...../..... 

 

 اسم   تولٌعه   التارٌخ

 الموظف



 (02-07ن  .ع.م.م: )رمز النموذج                   سجل طلبات إجراءات تصحٌحٌة: النموذج
  

 :...................اإلصدار تارٌخ :................... رلم اإلصدار 
 (70)رلم نموذج :.................................... الجهة المعنٌة فً المدرسة

  

 التارٌخ المراجعة التارٌخ
 إجراء

 الجودة

 طرٌمة

 الكشف عن

 المشكلة

 رمز

 اإلجراء

 اسم

 اإلجراء

 رلم

 الطلب

14ـه  / / 14ـه     / /           
14ـه 14ـه   / /   / /           

14ـه 14ـه   / /   / /           

14ـه 14ـه   / /   / /           

14ـه 14ـه   / /   / /           

14ـه 14ـه   / /   / /           



 (01-08ن  .ع.م.م: )رمز النموذج                                 تسلٌم نسخ موثمة : النموذج

 (71)رلم نموذج  
 :...................اإلصدار تارٌخ                      :................... اإلصدار رلم 

  

   بٌانات المستلم
 الجهة

 عدد

 النسخ

 رمز اإلصدار

 الوثٌمة

 اسم

 الوثٌمة

  
 م

 االسم التولٌع التارٌخ رلم تارٌخ

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         

14ـه 14ـه         / /   / /         



 (02-08ن  .ع.م.م: )رمز النموذج رمز النموذج(              وثٌمة / تعدٌل / إلغاء /إصدار )طلب : النموذج
(72)نموذج رلم   

  
 :...................اإلصدار تارٌخ :...................                  اإلصدار رلم 

 هـ 14:    /          /      التارٌخ :................................................ الجهة المعنٌة -أوالً  

 :نوع واسم الوثٌمة -ثانٌاً  

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

:    /     /    تارٌخ اإلصدار : ........................رلم اإلصدار: .....................................رمز الوثٌمة -ثالثاً  

 هـ14

 ً  إصدار                 تعدٌل                    إلغاء:           ملخص المطلوب وسببه  -رابعا

 الطلبممدم ................................................................................................................... 

 :..................................التولٌع :....................................االسم

 ً  :رأي مسإول جهة اإلصدار -خامسا

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

 :االسم 

 :التولٌع 

 هــ14:     /      /     التارٌخ 

 ً  :اسم الجهة: رأي مسإول الجهة المتؤثرة بالوثٌمة  -سادسا

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

 :   التولٌع :                                                  االسم 

 هــ14:     /      /     التارٌخ 
 .فً حال وجود أكثر من جهة ترفك موافماتهم وتولٌعاتهم فً الجدول ٌبٌن الجهة ورأٌها وتولٌع المسإول 

 )رئٌس لجنة التمٌز والجودة : )لرار معتمد الوثٌمة  -سابعا  

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

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

 :....................التارٌخ: .......................الوظٌفة:.................التولٌع :...........................االسم 

 



 )  (نشاط رقم  
 :....  بالتعاون مع افراد مجموعتك  

تطبيق عملي على بناء خطة التدقيق  
 وطريقة العمل في النماذج  



 امهدف من امللف 1)

ق 2)  جشكيل امفًر

 الاحامتػات 3)

 خعة امخدكيق 4)

 ثوزًع املهام 5)

 .امؼمليات ومناذهجا 6)

 امخلرير 7)

حراءات امخطحيح  8)  ا 



 1437ادلميل ال حرايئ وامخنظميي ال ضدار امثامر مؼام 1)

 (امخعبيق الامثل ماْل س ئةل املساػدة ندلميل ال حرايئ 2)

 فاحن سامل ابشامخ / منوذج ملرتح نلمرشفة 

 ايرس احلازيم / الاس خاذ   امخيليجرامكناة 1)



 ......إضاءة ختامية
من الورشة  هدفنا    

باألخطاء  نرضي  00نصل الي جودة مهنية بحته    
00جديدونتعلم من كل   ونتعلم من بعضنا  


