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الوصف الوظيفي لوظيفت مدير مساعد 

 
 

ّ

ّ

انٕصف انٕظيفي نٕظيفخ يذيش يسبػذ  
 
 

دارة شئون  ىي من الوظائف الفنية واإلدارية من سمم الوظائف اإلشرافية وتختص بتنظيم وا 
ف العامة لمتربية واألىداف المدرسة ككل من خالل النظم والنشرات الخاصة ليذا الغرض في إطار األىدا

. التربوية لممرحمة التعميمية 
ّ

يٍ ْٕ ادلذيش ادلسبػذ   
 

ىي القيادية الثانية في الروضة ،الساعد األيمن لممديرة وىي المسئولة بعد المديرة 
،وتساعد في أداء رسالتيا وميمتيا التربوية،والبد أن تكون المديرة والمديرة المساعدة متفاىمتان 

دة منين سندا لألخرى لما فيو مصمحة العمل التربوي إذا غابت المديرة ألي ظرف ما فإن كل واح
. المديرة المساعدة تقوم بجميع أعماليا دون استثناء

 
في مظيره وسموكو قدوة في  يحتذيالمدير المساعد الناجح قيادي ذي مشاعر إنسانية 
مو قادر عمى اتخاذ القرار المناسب وفي مواظبتو وانتظامو وأمانتو في عممو عادل وحازم في أحكا

. الوقت المناسب قادر عمى التجديد واالبتكار والتطوير 
 

ويعمل المدير المساعد وفق الييكل التنظيمي لممنطقة التعميمية وتحت اإلشراف المباشر 
. لمدير المدرسة ومراقب الشئون التعميمية لممرحمة التابع ليا 

 
ّ

ّ

ّ
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يخ نهًذيشح ادلسبػذح انصفبد انشخصيخ ٔانٕظيف
فن فً أسلوب التعامل .المدٌرة المساعدة قائدة إدارٌة ،والقٌادة صفة،واإلدارة فن وعلم  -

والعمل، وأسلوب القٌادة الناجحة هو الدٌمقراطٌة التً تقوم على التشاور فً العمل والمشاركة 

ر لضبط ونجاح فً الرأي وٌحتاج ألن ٌكون القائد الحازم فً بعض األحٌان وصاحب القرا

. األمور

: صفات المدٌرة المساعدة الشخصٌة والوظٌفٌة

:- والبشاشة  االبتسامة  -1

  –أولٌاء األمور  –عامالت  –معلمات ) أن تتعاملً مع مختلؾ األفراد      

. باختالؾ النوعٌات والثقافات والنفسٌات بكل بشاشة ورحابة صدر( عمال الصٌانة       

 

:- حسن التصرؾ   -2

. بصورة إٌجابٌة تبعا لطبٌعة الموقؾ والمناسبة      

 

. الشدة فً موضعها والرفق فً موضعه   -3

( . ال تكن شدٌدا فتكسر وال تكن لٌنا فتعصر )      

  لمشاكل العامالت الفنٌات واإلدارٌات اإلنسانٌة وعاملٌهم على  االعتبارأنظري بعٌن

. أساس ظروفهم الفردٌة 

 

 اأما وأختمن معك  اجعلًودودة حنونة طٌبة مستمعة ومتفهمة للجمٌع ، كونً عطوفة    -4

. بناتك  وارحمًأختك  وحفظًفبري أمك .  وأبنه

 

:- المزاج الثابت   -5

الثابتة المزاج ال تؽٌر قرارات حسب أهدافها ، فمن الخطؤ أن تكون  المساعدة المدٌرة     

، ألن ذلك ٌجعل العامالت فً حٌرة من أمرهن متشائمة الٌوم متفائلة ؼدا  المساعدة المدٌرة

.  وٌشعرن  بالتوتر 
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:- الهدوء   -6

الكل ٌحب التعامل مع الشخصٌة الهادئة ألنها تستطٌع أن تسٌطر عار نفسها فً وقت      

. الؽضب 

 

:- الدقة   -7

بٌان المعلومة أن تكون دقٌقة فً المعاملة ، دقٌقة فً اإلنصات ، دقٌقة بالتحدث ، دقٌقة فً      

. وصحتها 

 

:- فً تصدٌر القرار  االزدواجٌة  -8

على اتفاق مسبق من حٌث وضع الخطط المدرسٌة حتى  المساعدة ٌجب أن تكون المدٌرة     

. خط ومنهج واحد  ىتسٌر عل

 

:- الصدق   -9

 .ٌولد الصدق عند الموظفات فً الروضة  المساعدة الصدق لدي المدٌرة       

 

. تخذ قراراتها بناء على حقائق متوفرة لدٌها أن ت  -11

 

. أن تبادر لكل عمل ونشاط تسعى للتمٌز به   -12

 

. فً مواظبتها وانتظامها فً عملها  هقدو  -13

 

. ذات منهج شورى دٌمقراطً ومرن فً تعاملها   -14

 

. عادلة حازمة فً أحكامها وعلى قدر من المساواة والعدل واإلنصاؾ   -15

 

. والتطوٌر ذات أفكار متنوعة  واالبتكارا قدرة على التجدٌد له  -16

 

. مطلعة على المستجدات التربوٌة وتسعى لإلبداع والتمٌز   -17

 



 5 

. ملمة بجوانب عملها   -18

 

. ملتزمة بؤخالقٌات المهنة   -19

 

. متعاونة مع الجمٌع ومشاركة فً األنشطة التربوٌة المختلفة   -20

 

. رعة وبصورة متقنة ومتمٌزة وفً الوقت المناسب تنجز عملها بس  -21

 

ملمة بقوانٌن المنطقة التعلٌمٌة وكل ما ٌصدر من نشرات وتعلٌمات وتوجٌهات إدارٌة من   -22

. قبل المسئولٌن وتنفٌذها فً وقتها 

 

. ملمة بالهٌكل التنظٌمً للمنطقة والوزارة   -23

 

لٌمٌة واإلدارٌة وإنجازه بإتقان وفً الوقت حرٌصة عل متابعة عملها وعمل الهٌئة التع  -24

. المحدد 

 

المعٌن األول لألسرة التربوٌة من خالل تبادل وجهات النظر وتقرٌبها   المساعدة المدٌرة  -25

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

 

ّ
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ّٔاججبد ٔيسئٕنيبد انٕظيفخ     

ّ

. في مجال المنيج  .1
 .في مجال الييئة التعميمية والعاممين بالمدرسة  .2

 .بة في مجال الطل .3

 .في مجال المجالس والمجان والتقارير  .4

 .في مجال العالقات واالتصاالت  .5

 .في مجاالت أخرى  .6

ّ

ّ

:  ف  مجا  المنه  : أوال 
 
 

. اإلشراف عمى توفير متطمبات العممية التعميمية  .1
التعرف من خالل رؤساء األقسام والمعممين عمى مدى تحقيق المناىج الدراسية بما فييا  .2

بداء الرأي والتوصية بما يراه مناسبا التقنيات الترب  .وية وأىدافيا وا 

 .اإلشراف عمى تنفيذ األنشطة المدرسية  .3

 .القيام بأداء األعمال المدرسية األخرى التي يكمف بيا من مدير المدرسة  .4

 
 
  مجا  اننئة  اتعلنلنة و اعج لنن بجالدرسة:  جانج   

 

والمشرفين الفنيين  ماألقساورؤساء ر إعداد الجدول المدرسي بعد وضع الخطة مع المدي .1
 .

 .والمشرفين الفنيين  رؤساء األقسامإعداد جدول االحتياط بالتعاون مع  .2

وضع وتنفيذ خطة لزيارة الفصول وذلك بالتنسيق مع مدير المدرسة ورؤساء األقسام  .3
 .العممية 

 لبة التعرف عمى مدى كفاءة المعمم في تحقيق رسالتو ومستوى التحصيل العممي لمط .4

اقتراح الوسائل المناسبة لتنمية مستوى أداء العاممين في المدرسة بعد عرضيا عمى  .5
 .مدير المدرسة 
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اقتراح االحتياجات التدريبية لمعاممين بالمدرسة ونوعية ىذه االحتياجات من خالل المالحظات  .6
 .بذلك  التي تكشف عنيا المتابعة اليومية ألعماليم وما يدون بشأنيا في السجالت الخاصة

بداء الرأي في تقارير الكفاءة لمعاممين من الييئة التعميمية واإلدارية بالمدرسة  .7  المشاركة وا 

 .واعتمادىا باالتفاق مع مدير المدرسة  عمميناإلطالع عمى دفاتر تحضير الم .8

 .وضع خطة لزيارة األقسام العممية وحضور جانب من اجتماعاتيا  .9

 .ومتابعة أعمال رواد الفصول  اإلطالع عمى كشوف وسجالت الدرجات .10

 .اإلشراف عمى معممي المواد التي ليس ليا رؤساء أقسام  .11

تعريف المعممين الجدد بالنظم والموائح المعمول بيا بالوزارة واالستفادة من زمالئيم  .12
 .القدامى في نقل خبراتيم إلييم 

 .متابعة العمل الميني لمعاممين بالمدرسة  .13

رؤساء األقسام لمتعرف عمى مشكالت العمل ووضع الحمول عقد المقاءات الدورية مع  .14
 .المناسبة ليا 

 
  مجا  اطلبة:  جالج   

 

. ومتابعتيا  لمحاالت الخاصة ألتحصيمياقتراح خطة رفع المستوى  .1
الفائقين ومتابعتيا مع عرض النتائج عمى مدير المدرسة  األطفالاقتراح ما يمزم في شأن رعاية  .2

. 

لظواىر السمبية ووضع الخطط والحمول ليا ومتابعة نتائجيا بالتعاون مع اإلشراف عمى دراسة ا .3
 .األخصائي االجتماعي 

 .مدير المدرسة في توثيق الصمة بأولياء األمور مساعدة  .4

 .عمى المشاركة فييا األطفالالمساىمة في إقامة األنشطة المدرسية المختمفة وحث  .5

 
  مجا  المجاس و المجن و اتق جرير: ر بعج   
 

مشاركة مدير المدرسة في عقد المقاءات الدورية مع العاممين في المدرسة كل في مجال  .1
. تخصصو 

تواجو العاممين لتنفيذ مياميم بالعمل  المشاركة في حل المشكالت والصعوبات اليومية التي .2
 .ووضع الحمول المناسبة ليا 

مور لبحث أوجو الرعاية اإلشراف عمى تنظيم المقاءات الدورية التي يدعى ليا أولياء األ .3
 .المناسبة ألبنائيم 

وضع توصيات المجالس والمجان المدرسية موضع التنفيذ واتخاذ ما يمزم من إجراءات أو  .4
بالغ مدير المدرسة بيا   .اتصاالت وا 
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 .المشاركة بالمجان التربوية التي يدعى لعضويتيا  .5

 .دير المدرسة تعبئة التقارير المعتمدة لإلدارة المدرسية واعتمادىا من م .6

 .رئاسة مجمس اإلشراف اإلداري  .7

 .المساىمة في مجمس أولياء األمور والمعممين والعمل مع المدير إلنجاحو  .8

 
 

ّ اجملبنس انؼبيهخ ثبدلذسسخ

ّ

: جملس اإلدارة  .1
: يزشكم يٍ 

رئيسا  مدير المدرسة    ّ*
نائب لمرئيس المدراء المساعدين    * 
عضوا                 اإلشراف الفني                *
مقررا االختصاصي االجتماعي   * 

عضوا أمينة المكتبة             

: جملس اآلباء واملعلمني  .2
: رزكٌٕ ْيئخ اجملهس يٍ  
رئيسا مدير المدرسة    *ّ
وينتخب  أولياء األموربحيث يمثمون جميع إدارة الروضة  متنتخبو من أولياء األمورتسعة * 

. با لمرئيس المجمس من بينيم نائ
ينتخبيم المعممون في اجتماع وينتخب المجمس من بينيم  من معممات الروضة معممات تسعة* 

. أمينا لمسر 
. ويكون مقررا لممجمس  لروضةاالختصاصي االجتماعي با* 
الكفاءة بالمدرسة من ذوي الخبرة و طفالاأل في اختيار ثالثة من أولياء أمور الحقلممجمس * 

. ة المجمسوضميم إلى عضوي
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  ف  مجا  اععال جا و الالتجالا  :  ج مج   

ّ

. تنمية العالقات اإلنسانية في المدرسة  .1
 .إجراء االتصاالت مع الجيات المعنية بالوزارة أو المنطقة التعميمية بتكميف من مدير المدرسة  .2

اقتراح الوسائل التي تكفل توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي  .3
 .وغيرىا ( وصف،جمعيات تعاونيةمخفر،مست)

جعل المدرسة مركز إشعاع عممي تربوي من خالل مجالس اآلباء والمعممين والنشاطات العامة  .4
 .والندوات والحفالت وغيرىا 

ّ

 : ف  مجالا أ رى:سجاسج   
 
 

. عمل زٌارات مٌدانٌة لتفقد أحوال العمل ألنشطة ومكاتب ومرافق المدرسة المختلفة  .1

 .سٌر العمل وصالحٌة المرافق  التؤكد من حسن .2

 .توجٌه القائمٌن بالعمل بما ٌراه مناسبا من مالحظات  .3

 .إبداء الرأي فً النظم واللوائح التً تتعلق بالعمل المدرسً بعد التطبٌق العملً  .4

 .متابعة مالحظات مدٌر المدرسة لما قد ٌكون وإحاطته بنتائج المتابعة  .5

بات والمشكالت التً تعترض سٌر العمل وإحاطة مدٌر التعرؾ من خالل المتابعة على الصعو .6

 .المدرسة بها 

المشاركة فً دراسة الظواهر السلبٌة والعمل على عالجها داخلٌا بمشاركة المعلمٌن فً  .7

 .المدرسة وإحاطة مدٌر المدرسة بذلك 

 .اإلشراؾ على تنظٌم اللقاء الصباحً والتؤكد من وجود المعلمٌن ومشرفً األجنحة  .8

 .توقٌعات حضور العاملٌن بالمدرسة وانصرافهم وحفظها  متابعة .9

متابعة تؤخر الطلبة عن اللقاء الصباحً والمشاركة فً حل مشكالت الؽٌاب بالتشاور مع  .10

 .مشرفً األجنحة واألخصائً االجتماعً 

 .متابعة أعمال الصٌانة وأمور الصندوق المالً  .11

 .غ المنطقة عن المخالفات مع إبال( نظافة/حراسة)متابعة أداء شركات الخدمات  .12

 .اإلشراؾ على زٌارات الطلبة العلمٌة وترتٌب المواصالت الالزم لها  .13

 .متابعة وتسجٌل ؼٌاب العاملٌن واإلجازات المرضٌة والعرضٌة  .14

 .متابعة أعمال رجل األمن وؼٌره من المستخدمٌن ومتابعة األعمال الصحٌة والنظافة  .15

 .المراقبة بداٌة الدوام ونهاٌته تنظٌم وترتٌب المناوبات الٌومٌة و .16
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 ( .طالب،مدرسٌن،فصول)إعداد اإلحصائٌات المتعلقة بمٌزانٌة المدرسة  .17

متابعة دخول المدرسٌن للفصول وانتقال الطلبة من فصولهم إلى أماكن أخرى بالمدرسة  .18

 ( .مراسم،موسٌقى،ورش)بالتعاون مع مشرفً األجنحة 

 .مخزن ومشرؾ األجنحة متابعة سالمة أثاث المدرسة مع أمٌن ال .19

 .وتؤمٌن مواده  الصباحًبعة النشاط امت .20

اإلطالع على البرٌد الرسمً والمراسالت بٌن المدرسة والجهات المسئولة لٌكون على  .21

 .دراٌة بها 

 .المشرفة الفنٌةاإلشراؾ على توزٌع حصص االحتٌاط بالتعاون مع  .22

 .لعاملٌن متابعة االستئذان والؽٌاب ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وا .23

 .القٌام بما ٌسند إلٌه من أعمال أخرى فً مجال عمله  .24

 

االخزصبصبد  
 

. أعمال شئون الطمبة من التسجيل والنقل وخالفو  .1
 .األعمال المخزنية  .2

 ( .قبل وأثناء الدوام)المراقبة اليومية  .3

 .عمل إحصائيات غياب الطمبة اليومية والشيرية والسنوية  .4

 .المالي األعمال المتعمقة بالصندوق  .5

 .األعمال المتعمقة بالمقصف المدرسي  .6

 .اإلشراف عمى أعمال الصيانة الجزئية لممبنى المدرسي  .7

 .اإلشراف عمى متابعة األعمال اإلدارية والسكرتارية في المدارس  .8

. أي أعمال أخرى يكمف بيا من مدير المدرسة  .9
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 ػذيٍرٕصيغ انٕاججبد ٔادلسئٕنيبد نكم يٍ ادلذساء ادلسب 
ّ

ّ

يذيش ادلذسسخ ادلسبػذ نهشئٌٕ اإلداسيخ 
ٔادلبنيخ 

يذيش ادلذسسخ ادلسبػذ نهشئٌٕ 
انزؼهيًيخ 

:  يف رلبل ادلُٓج: أٔال 
 

يزبثؼخ رٕفٛز يزطهجبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

ٔانززثٕٚخ اػزًبد انخطظ انجذٚهخ نًؼبنجخ 

انظٕاْز انظهجٛخ انزٙ ركزشف ٔإثالغٓب نًذٚز 

رذَٙ انزحصٛم /يظزًزانغٛبة ال)انًذرطخ 

( . انشغت/انذراطٙ

إثذاء انزأ٘ ثبنًُبْج ػهٗ ضٕء رحقٛقٓب 

. نألْذاف انززثٕٚخ 

ٚزبثغ انُشبط انًذرطٙ ٕٔٚفز يٕادِ ٔنٕاسيّ 

. نٛؼطٙ انُزبئج انًطهٕثخ 

:  يف رلبل ادلُٓج: ٔال أ

 

يزبثؼخ رُفٛذ انًُٓج انًذرطٙ ػهٗ يذار انؼبو 

. انذراطٙ 

. يزحبَبد اإلشزاف ػهٗ رُظٛى اال

ٚذرص الئحخ االيزحبَبد ٔٚزبثغ رُفٛذْب 

. ٔاالنزشاو ثٓب 

إثذاء انزأ٘ ثبنًُبْج ػهٗ ضٕء رحقٛقٓب 

. نألْذاف انززثٕٚخ 

ٚؼذ جذأل االيزحبَبد ٔٚشزف ػهٗ أػًبل 

. نجبٌ انُظبو ٔانًزاقجخ 

يف رلبل اذليئخ انزؼهيًيخ ٔانؼبيهني يف : ثبَيب 
:  ادلذسسخ

 

اء انصجبح ٔ ٔجٕد ٚشزف ػهٗ رُظٛى نق

. انًؼهًٍٛ ٔيشزفٙ األجُحخ 

ٚزبثغ رٕقٛؼبد حضٕر انؼبيهٍٛ ٔاَصزافٓى 

. ٔحفظٓب 

ٚزبثغ ٔٚظجم غٛبة انؼبيهٍٛ ٔاإلجبساد 

. انًزضٛخ ٔانطبرئخ 

. ُٚظى انًُبٔثبد ٔانًزاقجخ انٕٛيٛخ 

ٚزبثغ َشبط يشزفٙ األجُحخ ٔطجالرٓى 

ٔاطزًبراد انغٛبة ٔٚؼقذ االجزًبػبد انذٔرٚخ 

 .

. ٚجذ٘ انزأ٘ فٙ رقزٚز انكفبءح 

. ٚزبثغ الئحخ ضٕاثظ انذٔاو انزطًٙ نهؼبيهٍٛ 

يف رلبل اذليئخ انزؼهيًيخ ٔانؼبيهني يف : ثبَيب 
:  ادلذسسخ

 
ٚؼذ جذٔل انًذرطخ ثؼذ ٔضغ انخطخ يغ يذٚز 

. انًذرطخ ٔرؤطبء األقظبو انذراطٛخ 

. ٕٚسع االحزٛبط ثبنزؼبٌٔ يغ رؤطبء األقظبو 

. رح انفصٕل ثصحجخ انًذٚز ٚقٕو ثشٚب

. ٚطهغ ػهٗ دفبرز رحضٛز انذرٔص نهًؼهًٍٛ 

ٚشٔر األقظبو انؼهًٛخ ٔٚحضز جبَت يٍ 

. االجزًبػبد 

. ٚجذ٘ انزأ٘ فٙ رقزٚز انكفبءح 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 ٍربثغ رٕصيغ انٕاججبد ٔادلسئٕنيبد نكم يٍ ادلذساء ادلسبػذي 
ّ

ّ

ّ

يذيش ادلذسسخ ادلسبػذ نهشئٌٕ اإلداسيخ 
ح ٔادلبيل

يذيش ادلذسسخ ادلسبػذ نهشئٌٕ 
انزؼهيًيخ 

:  يف رلبل انطهجخ: أٔال 
 

ٌشرؾ على زٌارات الطلبة العلمٌة وٌوفر 
المواصالت لهم وٌتابع جماعة التعاون 

. المدرسً 
. ٌشرؾ وٌتابع اللجان الطالبٌة المختلفة 

:  يف رلبل انطهجخ: أٔال 
 

ٌتابع تؤخر الطلبة عن لقاء الصباح وٌشارك 
ل مشكالت الؽٌاب بالتشاور مع مشرفً فً ح

. األجنحة واالختصاصً االجتماعً 
ٌطلع على كشوؾ وسجالت الدرجات وٌقوم 

. بتحلٌلها بالتعاون مع األقسام العلمٌة 
. ٌتابع الئحة االمتحانات وتنفٌذ بنودها 

رفع المقترحات الخاصة بالطلبة المتفوقٌن 
. والضعاؾ

. فٌذها ٌتابع الئحة النظام المدرسً وتن

:  يف رلبل اجملبنس ٔانهجبٌ ٔانزمبسيش: ثبَيب 
 

ٌشارك فً أعمال مجلس اإلدارة وٌترأس 
. مجلس اإلشراؾ اإلداري 

ٌتابع اإلحصائٌات المتعلقة بالكثافة الطالبٌة 
. ومٌزانٌة المدرسة 

-مراسلة-حراسة)ٌتابع أداء شركات الخدمات 
. ورفع التقارٌر للمنطقة ( نظافة

الصٌانة وأمور الصندوق المالً  ٌتابع أعمال
 .

ٌطلع على البرٌد والمراسالت بٌن المدرسة 
والجهات المسئولة لٌكون على دراٌة بها 

. وٌقوم بها عند تؽٌب المدٌر 
ٌتابع سالمة أثاث المدرسة مع أمٌن المخزن 

 .

:  يف رلبل اجملبنس ٔانهجبٌ ٔانزمبسيش: ثبَيب 
 

س ٌشارك فً أعمال مجلس اإلدارة وٌترأ
. مجلس اإلشراؾ اإلداري 

ٌطلع على البرٌد والمراسالت بٌن المدرسة 
والجهات المسئولة لٌكون على دراٌة بها 

. وٌقوم بها عند تؽٌب المدٌر 
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 انسجالد انؼبيخ نهًذيش ادلسبػذ 
 
 

من حٌث أن السجالت لها دور فً عمل مدٌر مساعد فإن أهم السجالت التً ٌمكن أن 

: مدٌر المساعد تكون تحت ٌد ال

 . للهٌئة التعلٌمٌة واإلدارٌةسجل الحضور واالنصراؾ  .1

 (.عامالت النظافة)سجل حضور المستخدمات .2

 .سجل المناوبة .3

 (.الهٌئة اإلدارٌة والتعلٌمٌة والوظائؾ المعاونة)سجل الؽٌاب واستئذان والتؤخٌر .4

 .سجل استئذان األطفال .5

 .سجل االستئذان الرسمً للموظفات .6

 .سجل االحتٌاط .7

 .سجل االجتماعات .8

 .سجل زٌارات المدٌرة المساعدة للهٌئة التعلٌمٌة .9

 .الؽٌاب الٌومً لألطفال ةسجل إحصائً .  10

 .سجل خطة عمل المدٌرة المساعدة.  11

 .سجل البٌانات العامة للروضة.  12

 .سجل شراء القرطاسٌة للمعلمات.  13

 .سجل المتابعة الٌومٌة للصٌانة.  14

 (.ة والتعلٌمٌة والوظائؾ المعاونةالهٌئة اإلداري)ملؾ بٌانات .   15

 .ملؾ إحصائٌة الؽٌاب الشهري للمعلمات .  16

 .ملؾ إحصائٌة الؽٌاب الشهري لألطفال.  17

 (.الهٌئة اإلدارٌة والتعلٌمٌة والوظائؾ المعاونة)ملؾ بطاقات تقوٌم الكفاءة لـ.  18

 .ملؾ النشرات.  19

 .ملؾ الصندوق المالً المدرسً.  20

 .ملؾ الجدول المدرسً.  21

 .لؾ التقارٌر الشهرٌة لشركة النظافة والحراسة والمراسلةم.  22

. سجل أرقام هواتؾ األطفال.  23
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اخلطخ انسُٕيخ    
 

  

. توزٌع العمل على المستخدمات كل و اختصاصه .1

االطالع على مٌزانٌة الروضة من األطفال و الفصول للتحضٌر لعمل  .2

 .الجدول

جالت اإلدارٌة التً إعداد السجالت الخاصة بالمدٌرة المساعدة و الس .3

 :-تستخدمها المدٌرة المساعدة و التً ٌحفظ لدٌها مثل

  سجل الحضور الٌومً و االنصراؾ .

 سجل الؽٌاب و االستئذان و التؤخٌر .

 سجل المناوبة الٌومٌة .

  سجل متابعة المعلمات .

 سجل أحوال العامالت .

 سجل الؽٌاب الٌومً لألطفال .

 خزن و المجهزات و منفذة الخدمةسجل متابعة السكرتٌرات و أمن الم .

و تدوٌنها فً ( حدادة - نجارة –كهربائٌة  - صحٌة)متابعة أعمال الصٌانة  .4

. السجل الخاص للمتابعة الٌومٌة للصٌانة

 .متابعة األعمال الصحٌة و أعمال النظافة فً الروضة .5

التقارٌر  متابعة أداء أعمال شركات الخدمات و الحراسة و النظافة و المراسلة و إعداد .6

 .لقسم الخدمات العامة بالمنطقة التعلٌمٌة إن وجدت إرسالهاالشهرٌة الخاصة و 

ضابط -منفذة الخدمة-مجهزة التؽذٌة-أمٌنة المخزن-متابعة أداء كل من السكرتٌرات .7

 .األمن

منفذه -مجهزة التؽذٌة-أمٌنة المخزن–عقد االجتماعات الدورٌة لكل من السكرتٌرات  .8

 .ضابط األمن-الخدمة

 .عمل التوقٌت الٌومً للفترات و دوام شهر رمضان المبارك  .9

إعداد الجدول المدرسً بعد وضع الخطة مع المدٌرة و المشرفة الفنٌة مع  . 10

فً إعداده و تنظٌمه حسب توجٌها التوجٌه الفنً العام لرٌاض  العدالةمراعاة 

 .فنٌةاألطفال و توزٌعه على المعلمات و عمل نسخة للمدٌرة و المشرفة ال

 .عمل نشرة بالدوام المدرسً و توزٌعه على المعلمات و األطفال . 11
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إعداد جدول المراقبة الٌومٌة مناوبة الفرص و جدول الحركٌة و الموسٌقى و المكتبة و - 12

. ومراقبة المرحلة جدول االحتٌاط و عمل نسخة منه للمدٌرة و المشرفة الفنٌة

. الدوام و نهاٌته و تسجٌلها فً السجل الخاص بذلك متابعة المناوبة أثناء الفرص و بداٌة -13

. متابعة توقٌعات حضور و انصراؾ الموظفات و حفظه فً السجل الخاص بذلك -14

. تسجٌل ؼٌاب الموظفات من إجازات مرضٌة و طارئة و ؼٌرها -15

. تسجٌل استئذان الموظفات وحاالت التؤخٌر عن الدوام  -16

 .لقة بكثافة األطفال المتع اإلحصائٌاتمتابعة  -17

متابعة مٌزانٌة الروضة التً ترد من إدارة التخطٌط و من مراقبة رٌاض األطفال و  -18

. إلى الشهرٌة اإلحصائٌات

. إلى قسم التخطٌط اإلحصائٌاتمتابعة إرسال النماذج و  -19

اب و الؽٌاب الشهرٌة لألطفال بعد االطالع على تقارٌر الحضور و الؽً إحصائٌةإعداد  -20

. اعتمادها

متابعة حاالت الؽٌاب لدى األطفال و تسجٌله فً السجل الخاص بذلك من قبل معلمة  -21

. الفصل

. إعداد إحصائٌات الؽٌاب الشهرٌة للمعلمات و إرسالها إلى مراقبة رٌاض األطفال -22

. إعداد التقارٌر الثالثة و المدونة فً دلٌل العمل المدرسً -23

صندوق المالً من إعداد فواتٌر موارد أخرى و إرسالها شهرٌا إلى الوحدة متابعة أمور ال -24

. المحاسبٌة فً المنطقة التعلٌمٌة

. متابعة سالمة أثاث الروضة بالتعاون مع أمٌنة المخزن -25

. و لوازمه موادهالحضور الٌومً للنشاط الصباحً و متابعة تؤمٌن  -26

. الت بٌن الروضة و الجهات الرسمٌةاالطالع على البرٌد الرسمً و المراس -27

. االطمئنان على األطفال خالل الوجبات الؽذائٌة و متابعة نظافة الوجبة و كفاٌتها -28

على تنظٌم خروج األطفال فً رحالت و ذلك من منها إلى قسم النقلٌات و  اإلشراؾ -29

ألخرى لألطفال خارج االتصال هاتفٌا لتوفٌر المواصالت الالزمة لهذه الرحالت و الزٌارات ا

 .الروضة 

لألطفال وتدوٌنها فً بطاقات خاصة  ( المرضٌة ) متابعة الحاالت الخاصة   -30

وعرضها فً مطعم الروضة للرجوع إلٌها عند تقدٌم الوجبة الؽذائٌة        

. لألطفال من قبل المجهزات ومعلمة الفصل      

. الرسمً للموظفات ستئذاناالالتسجٌل فً سجل االستئذان لألطفال وسجل  -31



 16 

. اواعتمادهزٌارة المعلمات فً فصولهن واإلطالع على سجالت اإلعداد للمعلمات  -32

. توزٌع االحتٌاط فً حالة ؼٌاب البعض من المعلمات ومتابعة تنفٌذه -33

. إبداء الرأي فً تقارٌر تقوٌم الكفاءة للهٌئة اإلدارٌة والتعلٌمٌة -34

. اسٌة للمعلمات وتدوٌنها فً السجل الخاص بذلكمتابعة شراء القرط -35

. و الهٌئة التعلٌمٌة  اإلدارٌةحضور اجتماع المدٌرة بالهٌئة  -36

. المشاركة فً اللجان التً تشكل من قبل مجلس إدارة الروضة -37

 .المشاركة فً أعمال مجلس إدارة الروضة -38

 

 

اخلطخ انشٓشيخ  
 

. متابعة أعمال الصٌانة فً الروضة  (1

. إعداد إحصائٌة الؽٌاب الشهري لألطفال و إرسالها إلى قسم شئون الطلبة  (2

. إعداد إحصائٌة الؽٌاب الشهري للمعلمات  و إرسالها إلى مراقبة رٌاض األطفال  (3

إعداد التقرٌر الشهري لشركة النظافة و الحراسة و المراسلة و إرساله إلى قسم  (4
. الخدمات العامة 

لمالً المدرسً و إعداد كشوفات تفرٌػ المصروفات و سندات إعداد فواتٌر الصندوق ا (5
. الصرؾ و إرسالها إلى الوحدة المحاسبٌة فً المنطقة التعلٌمٌة 

من السكرتٌرات ، أمٌنة المخزن ، مشرفة التؽذٌة ،  لالدورٌة لكعقد االجتماعات  (6
. أول منفذة الخدمة ، منفذات الخدمة، ضابط األمن . مجهزات التؽذٌة ، م

داد اإلحصائٌات المتعلقة بكثافة األطفال و الفصول و مٌزانٌة الروضة من الهٌئة إع (7
. اإلدارٌة و التعلٌمٌة و الوظائؾ المساعدة و المعاونة 

متابعة أداء كل من السكرتٌرات ، أمٌنة المخزن ، مشرفة التؽذٌة ، مجهزات التؽذٌة ،   (8
 .أول منفذة الخدمة ، منفذات الخدمة . م
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 ألسجٕػيخاخلطخ ا

 

. علٌمٌةسواء مع مجلس اإلدارة أو مع الهٌئة الت مدٌرةحضور اجتماع ال -

 .متابعة سجالت أمٌنة المخزن ، و اإلشراؾ على عملها -

 .متابعة تقوٌم و تسجٌل عمل مجهزات التؽذٌة فً السجل الخاص بهن -

 .متابعة أعمال منفذة الخدمة -

 (الوارد والصادر سكرتارٌة –شئون الطلبة )متابعة أعمل السكرتارٌة -

 .مع مجهزات التؽذٌة و عامالت النظافة كلما دعت الحاجة االجتماع -

 .لمدٌرةزٌارة المعلمات فً فصولهن بصحبة ا -

 .متابعة اإلحصائٌات المتعلقة بشركات النظافة و الحراسة  -

 .بالمنطقة و الوزارة الخاصةمتابعة اإلحصائٌات  -

تدرٌسٌة و مجهزات التؽذٌة فً بطاقات متابعة تسجٌل ؼٌاب و استئذان الهٌئة اإلدارٌة ال -

 .الكفاءةتقوٌم 

 .تسجٌل أسماء المناوبات من معلمات فً سجل المناوبة -

 .تسجٌل أسماء عامالت النظافة فً سجل حضورهن -

 .إعداد البٌانات الخاصة بسجل الؽٌاب الٌومً األطفال -

 

 

 

اخلطخ انيٕييخ 
 

 

. انحضٕر إنٗ انزٔضخ يجكزا  -

 .ايالد انُظبفخيزبثؼخ ػًم ع -

يزبثؼخ حضٕر انًؼهًبد ٔ اإلطالع ػهٗ طجم انحضٕر نؼًم انالسو نهًزغٛجبد ٔ رذٍٔٚ  -

 .نهًزأخزاد ويب ٚهشجذٔل االحزٛبط ٔ إجزاء 

ػًم جٕنخ أثُبء انُشبط انفزد٘ نًزبثؼخ طٛز انؼًم داخم انفصٕل ٔ ثقٛخ يزافق انزٔضخ  -

 .ٔ رٕفٛز كم يب ٚهشيٓى

 .األطفبل نؼًم إحصبئٛخ انغٛبة انٕٛيٛخيزبثؼخ طجم حضٕر ٔ غٛبة  -

 .حضٕر انُشبط انصجبحٙ -

 .اإلطالع ػهٗ انجزٚذ -
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 .االطًئُبٌ ػهٗ األطفبل أثُبء فززح انفطٕر -

 .اإلشزاف ػهٗ ػًم انًُبٔثبد فٙ انفزصخ  -

 .سٚبرح ثؼض انًؼهًبد حض انظزٔف أثُبء انفززاد -

 .ٖ رٕقٛذ االَصزافاإلشزاف ػهٗ اَصزاف األطفبل ٔ جًٛغ انؼبيالد ٔ االطالع ػم -

.  اإلشزاف ػهٗ انًؼهًخ انًُبٔثخ ٔ رظجٛم أطى انًؼهًخ ٔ انًظزخذيخ فٙ طجم انًُبٔثخ -

 
 

ادلشاسالد  
 
 

هً العالقة بٌن المدرسة والوزارة والمنطقة التعلٌمٌة وكذلك أولٌاء األمور وألهمٌة هذه 

د وترسل بعد اعتمادها إلى المراسالت فإن االهتمام البد أن ٌكون بها من قبل المدٌر المساع

( . صادر/وارد)الجهات المعنٌة 

 

 

ّ

انزمبسيش  
 
 

وهً ما ٌكتبه مدٌر مساعد المدرسة عن مختلؾ مجرٌات العمل بالمدرسة لذا البد أن 

 ضابطتقرٌر / تقرٌر عمال النظافة)تلقى باالهتمام واالعتماد قبل أن ترسل إلى الجهات المعنٌة 

. ر وؼٌره من التقاري( األمن

ّ

اجلذٔل ادلذسسي  
 
 
حٌث أن الجدول المدرسً من أهم األعمال التً البد أن ٌقوم بها المدٌر المساعد وتلقى ّّ

 االهتمام والمتابعة وهناك بعض الخطوات الالزم إتباعها قبل عمل وإعداد الجدول المدرسً وهً 
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: اخلطوات الالزمة قبل إعداد اجلدول **

 
الخاصة للمدرسة من الفصول والمدرسٌن والتً تحدد من قسم  اإلطالع على المٌزانٌة -

. التخطٌط بالمنطقة التعلٌمٌة 

فً الصفوؾ التً ٌرؼبون بتدرٌسها عن طرٌق المشرفٌن الفنٌٌن إن  علماترؼبات الم -

 .أمكن ذلك 

 .تحدٌد الحاالت الخاصة إن وجدت فً وضع الجدول  -

ّ

: اإلجراءات والضوابط عند إعداد اجلدول **

 
( . صالة األلعاب،الموسٌقى،المالعب،المراسم)راعاة مرافق المدرسة م -

. العدالة فً توزٌع الحصص  -

 :مواصفات اجلدول اجليد ** 

 
الجدول الجٌد اإلعداد هو أداة تنظٌم لبرامج العمل فً المدرسة فال بد أن ٌتصؾ 

: باآلتً 

.  فلتهٌئة أحسن الظروؾ لعمل المعلم والط -1

 .رونة والعدالة ٌقوم على التنوع والم -2

 .ٌراعى الوسائل واإلمكانٌات المدرسٌة  المتاحة -3

 .ٌراعً معدالت النشاط والتعب  -4

 .ٌتسم بالدٌنامٌكٌة وٌخضع للمراجعة والتعدٌل باستمرار  -5

 :أنواع اجلداول املدرسية 

 

 :الجدول العام للمدرسة  -1
 

ٌالته الٌومٌة خالل هو الجدول الخاص بكل ما تقوم المدرسة به من البرامج الدراسٌة بتفص

النشاط  –المادة الدراسٌة : وتنظم فٌه بصورة جلٌة أبعاد الجداول الخمسة .األسبوع 

وٌعتبر الجدول العام ( الوقت ) الحصة  –الحجرة الدراسٌة  –الصؾ  –المعلم  –التربوي 
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أسس  لذا البد أن ٌعد إعدادا دقٌقا على. للمدرسة األساس الذي تبنى علٌه الجداول األخرى 

:  ٌنبؽً االهتمام بما ٌلً   إعدادهعلمٌة وموضوعٌة ، وعند 

 

 :جدول الصؾ  -2

 
هو الجدول الذي ٌخص الصؾ الواحد ، وٌتم فٌه توزٌع الحصص والمواد الدراسٌة على 

. المعلمٌن ومواعٌد الدروس خالل األسبوع 

ٌنعكس  ما ٌصٌب الجدول المدرسً العام من مشكالت  أو خلل إنومن الجدٌر بالذكر 

 .بالضرورة على جدول الصؾ 

 

 : جدول المعلم  -3

 
وهو الجدول الذي ٌخص كل معلم فً المدرسة على حدة ، وفٌه ٌحدد نوع وزمن العمل 

. الذي ٌقوم به المعلم والمكان الذي ٌعمل فٌه 

 

 :جدول توزٌع حصص االنتظار  -4

 
ي القسم ألسباب طارئة ٌبٌن فٌه توزٌع وقت فراغ المعلم فً حالة وجود أحد المعلمٌن ؾ   

وذلك للمحافظة على النظام بالمدرسة ،  وٌفضل فً حصص االنتظار استؽاللها فً ما ٌفٌد 

 .الطالب بعرض أفالم تعلٌمٌة أو استخدام المكتبة وؼٌرها من األنشطة 

 

 (:اإلشراؾ الٌومً ) جدول المناوبة  -5
 

، بحٌث ٌسهم أكبر عدد ممكن ٌبٌن هذا الجدول عملٌة تنظٌم اإلشراؾ العام على المدرسة 

. من أعضاء هٌئة التدرٌس فً اإلشراؾ 

 

 :قاعة الحركٌة وقاعة المكتبةجدول استخدام  -6
 

 

الخاصة باألنشطة على  القاعاتٌوضح فً هذا الجدول توزٌع حصص المواد الدراسٌة على 

الصاالت والمالعب والمكتبة ، وٌساعد هذا الجدول على تجنب  التضارب بٌن حصص 
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وهناك . مواد واألنشطة التعلٌمٌة ، و استخدام المرافق واألجهزة المتوفرة فً المدرسة ال

. جدول النشاط المدرسً وؼٌرها  –أنواع أخرى من الجداول كجداول الطفل المدرسٌة 

إن إعداد الجدول المدرسً ٌشكل عبئا كبٌرا لإلدارة المدرسٌة وبخاصة عندما ٌعد دون 

 .ولوجٌا الحدٌثة مثل الحاسب اآللً االستعانة بؤدوات التكن

 

 

 

 

: وإعداد الجداول المدرسٌة باستخدام الحاسب اآللً له فوائد كثٌرة 
 

. ٌوفر الكثٌر من الوقت والجهد  -1

 .ٌقلل من حدوث األخطاء  -2

 .ٌسهل عملٌة إدخال تعدٌل أو تؽٌٌر عند الضرورة  -3
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ٔػاللزٓب يغ ادلذيشح  ادلذسسخاألػًبل انزي رمٕو ثٓب سكشرريح 
ادلسبػذح 

 
مجاالت  3تنحصر أعمال ومهام سكرتٌرة المدرسة فً : سكرتٌرة المدرسة

: هً 
: أعمال السكرتٌرة -1
  استالم البرٌد الوارد وتسجٌله وعرضه على الناظرة والوكٌلة وتوزٌعه وتعمٌمه

. النشرات وحفظها

 ى الجهة المعنٌةتسجٌل البرٌد الصادر وتؽلٌفه ومتابعة تسلٌمه إل. 

  (.ترقٌات-إفادات-نشرات) توزٌع البرٌد الخاص على العاملٌن فً المدرسة من 

 إعداد الملفات الموضوعٌة وحفظ األوراق بها. 

 إعداد ملفات للمدرسات واإلدارٌات فً المدرسة وحفظ األوراق الخاصة بها. 

 خاصة بهااستالم ملفات المدرسات واإلدارٌات فً المدرسة وحفظ األوراق ال. 

 استالم ملفات المدرسات واإلدارٌات المنقولٌن من وإلى المدرسة. 

  تجهٌز كشوؾ توقٌعات العاملٌن فً المدرسة وإجراء التعدٌالت علٌها كلما دعت
 .الحاجة

  كتابة اإلشعارات الخاصة بالؽٌاب مرفقة معه اإلفادة عن ؼٌاب أو تؤخٌر وإرسالها إلى
 .ٌع الناظرةقسم اإلجازات والدوام بعد توق

 إعداد المراسالت الخاصة وحفظ صور منها فً الملفات. 

 إعداد كشوؾ بؤسماء وبٌانات العاملٌن بالمدرسة. 

  استٌفاء نموذج نقل ومباشرة عمل لكل موظفة ٌنقل إلى المدرسة وٌرسل إلى اإلجازات
 .والدوام

 تعمٌم النشرات. 

  نموذج طلب + ب بطاقة شخصٌة استمارة طل+ استٌفاء نموذج إشعار الؽٌاب أو التؤخٌر
 .نموذج إخالء طرؾ+ إجازة 

 

: أعمال الجوازات -2
 طلب منح أو تجدٌد إقامة: نرسل جوازات سفر العاملٌن بالمنطقة فً الحاالت التالٌة +

. عند طلب بٌانات لتقدٌمها داخل وخارج المنطقة+ إنهاء خدمة + عودة من إجازة 

 
: أعمال النسخ والطباعة والتصوٌر -3
 ونسخ وتصوٌر كل ما ٌكلؾ به من أعمال تقتضٌها ضرورة العمل مع ضرورة  طباعة

. المحافظة على السرٌة المطلوبة
 

. المشاركة فً أعمال ونشاطات واحتفاالت الروضة -4
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 ٔػاللزٓب يغ ادلذيشح ادلسبػذح يٓبو سكشرريح شئٌٕ انطهجخ
 

 :تتلخص مهام سكرتٌرة شئون الطلبة باآلتً

: جدٌن بالكمبٌوتر وذلك بعد استجماع األوراق التالٌةتسجٌل األطفال المست -1

 صور شخصٌة للطفل .

  صورة عنها 2+ البطاقة المدنٌة للطفل األصلٌة. 

  صورة عنها 2+ شهادة المٌالد للطفل األصلٌة. 

  صورة عنها 2+ شهادة الجنسٌة لألب األصلٌة. 

  صورة عنها 2+ البطاقة المدنٌة لألب األصلٌة. 

فقط بالروضة أما الفئات الثانٌة فتسجل بالمنطقة  الكوٌتٌٌنال ٌتم تسجٌل األطؾ -2

(. األم المطلقة –األب الؽٌر كوٌتً )التعلٌمٌة مثال 

 (.ثالث سنوات ونصؾ. )ٌراعى عند التسجٌل السن القانونً للطفل -3

عند التسجٌل تحرص سكرتٌرة شئون الطلبة على كتابة استمارة االلتحاق بالكمبٌوتر  -4

 .هاوعمل نسختٌن من

عند التسجٌل ٌتم استخراج ورقة اللٌاقة الصحٌة للطفل لكً ٌؤخذها األب لعمل الكشؾ  -5

 .الصحً له

عمل ملؾ لكل طفل بعد قبوله فً الروضة وفرزهم فً صفوؾ على حسب سلم  -6

 .األعمار

 .عمل السجل المدرسً بالكمبٌوتر وذلك بعد إدخال جمٌع بٌانات الطفل صحٌحة وكاملة -7

وفرزهم فً الصفوؾ ٌتم طباعة األسماء حسب التسلسل األبجدي  عند تسجٌل األطفال -8

 .وٌتم توزٌعها لكل مدرسة فصل وعمل نسخة للناظرة والوكٌلة والمشرفة الفنٌة

ٌجب مراعاة عند تؽٌب الطفل مدة تزٌد أكثر من الشهر ٌتم فصله نهائٌا وإرسال نسخة  -9

 .للمنطقة بذلك

 : تحوٌلهم للمرحلة االبتدائٌة فٌراعى التالًبالنسبة لألطفال مستوى ثانً الذٌن سٌتم  -10

  الكرت الصحً + طلب االلتحاق + ٌجب مالحظة أن الملؾ ٌوجد به كل األوراق كاملة

. وذلك عند إرسال ملفه
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  ٌتم نقلهم من خالل الكمبٌوتر للمرحلة االبتدائٌة على حسب البطاقة المدنٌة وذلك بعد

منطقة التعلٌمٌة وهذا ٌسمى بالنقل عمل الكشؾ الٌدوي وإرسال نسخ بعد ذلك لل

 .الجماعً

  ًترسل الملفات على حسب المٌزانٌة التً تم تحدٌدها لكل مدرسة مع منطقة حول

 .التعلٌمٌة

 ٌخطر ولً أمر كل طفل باسم المدرسة االبتدائٌة التً تم تحوٌل ابنه إلٌها. 

 انتقال مكونة  عند انتقال الفردي للطفل من مدرسة حكومٌة إلى أخرى ٌتم عمل شهادة

نسخ على أن ترسل النسخة الصفراء للمنطقة عالمة قبوله فً المدرسة المحول  4من 

 .إلٌها
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ٔػاللزٓب يغ ادلذيشح ادلسبػذح يٓبو أييُخ ادلكزجخ 
 

:  من األنشطة واألعمال المكتبٌة 

. إعداد لوحة الخبرة -1

 .الخبرات التربوٌةتكبٌر مجموعة من القصص التً تساند  -2

شور ، ألبومات صور تخدم الخبرات التربوٌة، أرشٌؾ وعمل مجالت مطبوعة ، بر -3

 .معلومات ، كشافات ، مسابقات والتشجٌع علٌها

 .إعداد قوائم ببلوجرافٌة مبسطة وشارحة بالكتب العربٌة المصنفة -4

 .استعارة للمعلمات واإلدارٌات واألطفال والتشجٌع علٌها -5

 .كتبة لكل عام دراسً مضًتسوٌة جرد الم -6

 .تنسٌق وتزٌن المكتبة وعرض اللوحات ووسائل اإلٌضاح المناسبة -7

 (.األرشٌؾ اإلداري) إعداد السجالت  -8

سجل استعارة المدرسات  –سجل حصص المكتبة  –سجل النشرات  –سجل اإلنجاز الشهري 

سجل كتب عربً  ( –عربً وأجنبً)سجل كتب األطفال  –سجل استعارة األطفال  –واإلدارٌات 

سجل أوراق  –سجل المجالت المستهلكة والمستدٌمة  –سجل قوائم صرؾ الكتب  –مصنؾ 

. الجرد 

: مدٌرة المساعدةعالقة أمٌنة المكتبة مع ال

 جدول حصص المكتبة مدٌرة المساعدةتعد ال .

  الفواتٌر الشهرٌة المشتراة من قبل الصندوق المالً مدٌرة المساعدةالإعطاء. 

 ظافة وترتٌب مكتبة الروضةمتابعة ن. 

  لحصص المكتبة مدٌرة المساعدةالحضور. 

 ًاستعارة كتب من المكتبة وخصوصا دلٌل العمل المدرس. 

 المشاركة فً األنشطة المختلفة واللجان التً ٌتم تشكٌلها فً الروضة مع اإلدارة. 

 المشاركة فً مجلس اإلدارة. 
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ػاللزٓب يغ ادلذيشح ٔ يٓبو ٔٔاججبد يششفخ انزمُيبد انرتثٕيخ

 ادلسبػذح
 

  المشرفة التقنٌة هً التً تقوم بإعداد وعمل التقنٌات والوسائل بشكل مبسط ومالئم

لمستوى األطفال وٌخدم الخبرات التربوٌة ومساعدات المعلمات وإعداد الكثٌر من 

 .التقنٌات التربوٌة

 

: دور مشرفة التقنٌات التربوٌة

 –فلٌن  –الالزمة إلعداد التقنٌات التربوٌة من ألوان  توفٌر القرطاسٌة والمواد الخام -1

. شفافٌان

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة الفعالة فً األنشطة واألعمال المراد القٌام  -2

 .بها

 .إعداد المشارٌع واألنشطة المالئمة -3

 مسجالت –إذاعة  –تلفاز )متابعة صٌانة األجهزة والتقنٌات التربوٌة ومدى صالحٌتها  -4

 (.جهاز عرض علوي –

 .تصنٌؾ وفهرسة األجهزة وتسجٌلها فً سجل خاص -5

 .توزٌع األجهزة على المعلمات  -6

 .مساعدة أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة -7

 .تعرٌؾ المعلمات باألفالم واألشرطة التً ترد من إدارة التقنٌات التربوٌة -8

 .القٌام بما ٌسند إلى من أعمال -9
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ْب يغ ادلذيشح ادلسبػذح ٔػاللذ خطخ ػًم أييُخ ادلخضٌ
. استالم الجرد من إدارة التورٌدات والمخازن وتسجٌلها فً السجالت الخاصة بها  -1

 .توزٌع المقاعد والطاوالت على الفصول الدراسٌة واإلدارة -2

 .توزٌع األجهزة والمسجالت على الفصول -3

 .توزٌع األلعاب التربوٌة على الفصول -4

واإلدارٌات  علماتقرطاسٌة وتوزٌعها على المشراء كل ما تحتاجه الروضة من أدوات  -5

 .على حسب الحاجة لها

وفً نهاٌة كل خبرة  علماتتوزٌع أدلة كل خبرة على حدة مع الكتب والكراسات على الم -6

 .ترد األدلة ألمٌنة المخزن الستالم األدلة للخبرة الجدٌدة

 .استالم أدوات النظافة من الشركة على حسب الطلب -7

 .وذلك حسب الحاجة لها كل أسبوع( العامالت)افة على الفراشات توزٌع أدوات النظ -8

 .عمل استمارات التزوٌد إذا وجدت وإرسالها إلى إدارة التورٌدات والمخازن لتسجٌلها -9

 .عمل كشؾ للمصروفات الشهرٌة إذا وجدت وإرسالها إلى إدارة التورٌدات والمخازن -10

جودة فً المخزن فً المخزن عمل جرد فً نهاٌة العام الدراسً على المواد المو -11

 .لمطابقتها مع السجالت الخاصة بها وإرسالها إلى إدارة التورٌدات والمخازن

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

ٔػاللزٓب يغ ادلذيشح ادلسبػذح  يٓبو يششفخ انزغزيخ
 
: وٌتلخص فً اآلتً مدٌرة المساعدةالعالقة ٌومٌة مع *

(. كرت الصحًال)إجراء الفحص الطبً السنوي فً بداٌة العام  -1

قسم الخدمات ) االلتزام بالحضور مبكرا وفق طبٌعة العمل الستالم الوجبات الؽذائٌة لألطفال  -2

(. العامة والتعاقد مع إحدى الشركات المحلٌة

اإلشراؾ العام على وجبة األطفال من حٌث الصالحٌة وتارٌخ اإلنتاج والجدول حسب الخطة  -3

. فً نوع الوجبة

. ول الوجبات فً سٌارة مجردةالتؤكد من وص -4

. متابعة مجهزات التؽذٌة أثناء تؤدٌة الواجب -5

. متابعة نظافة وترتٌب وتنظٌم المطعم -6

فً حالة تؤخٌر الوجبة إلجراء الالزم وفً حالة تؤخٌر  مدٌرة المساعدةال و لمدٌرةإبالغ ا -7

فلس سعر الوجبة  400) الوجبة ٌتم شراء الوجبة وفق النظم واللوائح الواردة من الوزارة

(. فاتورة الشراء) وتزوٌد الوزارة باستمارة الشراء ( الواحدة

. إبداء المالحظات على الوجبات ومدى تقبل األطفال لها -8

متابعة وجبات األطفال ذو الحاالت الخاصة من األطفال الذٌن ٌعانون من أمراض وحساسٌة  -9

( . الموز  –العدس )من بعض األطعمة مثل 

. التواجد فً المطعم أثناء تناول الوجبة -10

. القٌام باألعمال التً تسند إلٌها من قبل اإلدارة بما ٌتفق مع النظم واللوائح المتبعة -11
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ٔػاللزٓب يغ ادلذيشح ادلسبػذح  يٓبو رلٓضح انزغزيخ
 .الحضور المبكر الستالم الوجبات .1

ي قبل دوام األطفال وتسلٌم وكٌلة الروضة إجراء الفحص الطبً فً بداٌة العام الدراس .2

 .البطاقة الصحٌة الجدٌدة لالحتفاظ بصورة منها

أبٌض والحذاء األبٌض والحرص على  أشارب" البالطو األبٌض"الرسمً  الزىارتداء  .3

 .ارتداء القفاز عند تقدٌم الوجبة الؽذائٌة لألطفال

التؽذٌة والتؤكد من أن التؤكد من صالحٌة البطاقة الصحٌة الخاصة بمندوب شركة  .4

 .الوجبات الؽذائٌة تصل فً سٌارات مبردة

 .الحرص على النظافة الشخصٌة وتقلٌم األظافر .5

 .االهتمام بنظافة مطعم الروضة وملحقاته  .6

 .الحرص على عد الوجبات عند استالمها من مندوب الشركة .7

صورة منظمة من خالل ترتٌبها ووضعها فً سالل على شكل تقدٌم الوجبة الؽذائٌة ب .8

بوفٌه حدٌث ٌتم دخول األطفال بانتظام الستالم الوجبة ثم الجلوس فً األماكن 

 .المخصصة

ؼسل السالل جٌدا قبل استخدامها لوضع الوجبات بداخلها وخاصة الوجبة الخفٌفة  .9

 .فالوإعادتها إلى ؼرفة المطعم بعد االنتهاء من تقدٌمها لألط

 .ؼسل التفاح أو الكمثرى قبل توزٌعه على األطفال . 10

توزٌع الوجبة الخفٌفة فً الوقت المخصص لها وااللتزام بالتوقٌت الزمنً بتقدٌم . 11

 .الوجبة

 .تبلٌػ عن الوجبات المرفوضة من قبل األطفال. 12

االطالع على بطاقات الحاالت الخاصة الصحٌة لكل فصل والمعروضة فً الطعم أمام كل . 13

 .فصل 

تؽطٌة سلة المهمالت بالؽطاء الخاص بها وعدم تركها مكشوفة وذلك عند االنتهاء من . 14

 .ترتٌب المطعم وتنظٌفه

 .تبلٌػ إدارة الروضة فً حالة تسلٌم الشركة عصٌر حار لألطفال . 15

االطالع عن النشرات الخاصة بطبٌعة عمل مجهزات التؽذٌة واالحتفاظ بنسخ منها . 16

 .ل على تنفٌذ ما ورد فٌها للرجوع إلٌها والعم

 .التؤكد من نظافة الوجبة وتارٌخ صالحٌتها . 17
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 .التوقٌع على استالم الوجبة ثم اعتمادها بتوقٌع إدارة الروضة مع الختم . 18

 .حفظ الحلٌب والعصٌر فور استالم بالثالجة . 19

 .التؤكد من حضور جمٌع الفصول لتناول الوجبة الؽذائٌة . 20

 .ٌة لألطفال فً حالة طلبها من بعض األطفال تقدٌم وجبة ؼذائٌة إضاؾ. 21

 .مطابقة برنامج التؽذٌة الٌومً لكل روضة بالوجبات الؽذائٌة المقدمة من قبل المتعهد . 22

ٌتم تسلٌم الشركة الوجبات الؽذائٌة للرٌاض ما بٌن الساعة السابعة والساعة الثامنة . 23

 .والنصؾ صباحا وفً حالة التؤخٌر ٌتم التبلٌػ عنها 

 .تؤكد من وصول التؽذٌة قً سٌارات مبردة تابعه للشركة ال. 24

المنشآت والخدمات العامة قسم  إدارة إلًمنها  األصلٌةسندات التؽذٌة النسخ  إرسال. 25

 . أسبوعمتابعة شركات الخدمات فً نهاٌة كل 

 .التكسر بالدم  أوالسكر  أوالذٌن ٌعانون من الحساسٌة  لألطفالتوفٌر وجبات خاصة . 26

 أنفلس لكل وجبه شرٌطة . ( 400) بقٌمة أخرىالروضة بشراء وجبات  دارةإتقوم . 27

تكون مطابقة لبرنامج التؽذٌة وذلك فً حالة تؤخر الوجبات الؽذائٌة أو وجود نقص فً 

 .أعدادها أو فساد جزء منها

تدوٌن الكمٌة الناقصة أو الفاسدة تحت بند المالحظات بسند التؽذٌة مع كتابة العدد . 28

 .و التالؾ باألرقام الناقص أ
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 ٔػاللزّ يغ ادلذيشح ادلسبػذح ضبثظ األيٍ

 
 (:دور ومهام ضابط األمن) 

تمثل الحراسة الواجهة الخارجٌة للروضة والمحافظة على سالمتها خالل الدوام المدرسً 

ته لمهم وبقدر ما ٌحافظ ضابط األمن على مظهره وبقدر ما ٌتحلى به من ٌقظة وإدراك. وبعده

 التابقدر ما ٌتحقق االطمئنان على سالمه المبانً المدرسٌة و مرافقها من من مختبرات وص

. رٌاضٌة و من أجهزة إطفاء و خزانات المٌاه إلى حدٌقة الروضة 

 

و من هنا كان وعً ضابط األمن و إحساسه بالخطر و تعاونه مع إدارة الروضة من األمور 

ا ما أخل ضابط األمن بمسإولٌاته و رأت ضرورة تؽٌٌره ذو إالهامة فً مسار العملٌة التربوٌة 

ب إتباعها لتحقٌق لك جبآخر كان لزاما على اإلدارة أن تعرؾ من خالل دلٌل الخطوات التً ي

. ضمانا لحسن سٌر العمل و المحافظة على المبنى المدرسً و مرافقه 

 

: الشروط الواجب توافرها فً ضابط األمن 

 

. الدول العربٌة ، و أن ٌكون ملما بالقراءة والكتابة أن ٌكون من رعاٌا  (1

. أن ٌكون الئق المظهر ، خالٌا من العاهات  (2

. أن ٌكون مقٌما بصفة شرعٌة و تحت كفالة ومسئولٌة المتعهد  (3

سنه   55،  45نٌن و ما بٌن سنه لمدارس الب  55،  35أن ٌتراوح عمره ما بٌن  (4

جٌة ، و أحواض السباحة للبنات ، ذارس النموطفال ، و المدرٌاض األ س البنات ولمدار

. و مساكن الطالبات و المدرسات و المكتبات النسائٌة و مراكز البنات الكشفٌة 

. أن ٌجد استعمال آالت اإلطفاء المتوفرة بالموقع  (5
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الجهة التً ٌتم مكاتبتها فً حالة مخالفة الشروط السابقة أو اإلخالل بؤي 

: منها 

 

نسختٌن إحداهما ٌتم إرسالها إلى إدارة المنشآت و الخدمات ، و األخرى إلى ٌعد الكتاب من 

 .المنطقة التعلٌمٌة 

 

: مهام وواجبات ضابط األمن 

 

حراسة الموقع المكلؾ بحراسته ، و المحافظة على سالمة كافة محتوٌاته و مرافقه و  (1

. تؤمٌنها ضد السرقة و الكسر و اإلتالؾ و الحرٌق 

. مة األشخاص المتواجدٌن بموقع الحراسة المحافظة على سال (2

و خلو الموقع من األشخاص بعد  ذالتؤكد من إطفاء األنوار و إؼالق األبواب و النواؾ (3

. انتهاء الدوام الرسمً 

. التقٌد بالزي الرسمً و حمل الهوٌة الخاصة به أثناء الدوام المدرسً  (4

. طٌلة األربع و العشرٌن ساعة االلتزام بحراسة الموقع  (5

أوامر و مالحظات   ذااللتزام بكافة اللوائح و األنظمة المعمول بها فً الوزارة و تنفً (6

. اإلدارة و توجٌهاتها ، و التحلً بحسن السٌر و السلوك 

فً حالة وقوع حوادث تهدد ( اإلطفاء  –الطوارئ  –الشرطة ) إبالغ الجهات المختصة  (7

. رة األمن و السالمة أو  تخل بهما فور وقوعها مباش

 

التصرؾ الواجب إتباعه فً حالة وجود أي مخالفه أو تقصٌر فً المهام و 

: كورة سابقا ذالواجبات الم

 

الموقع تدوٌن  مسئولفً حالة تقصٌر ضابط  األمن أو مخالفته ألي من المهام السابقة فعلى 

الً إلى إرسال نسخه منه فً األسبوع األول من الشهر الت أوج التقرٌر الشهري ذلك فً نموذ

 .إدارة المنشآت و الخدمات العامة و نسخه إلى المنطقة التعلٌمٌة 
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يف ػًهٓب  األدنخ انزي رسزؼني ثٓب ادلذيشح ادلسبػذح

 

:  دلٌل العمل المدرسً  -1

 

فً المجالٌن الفنً واإلداري على مدار العام  ة المساعدةمدٌرالٌتناول بالتفصٌل أعمال ومهام 

 . ت ومهام شاؼلً الوظائؾ اإلشرافٌة واإلدارٌة فً المدرسة الدراسً ، وكذلك واجبا

 

 :الدلٌل اإلرشادي  -2

 

.  لمتابعة أعمال الصٌانة والخدمات العامة فً مدارس ورٌاض األطفال لوزارة التربٌة 

 

 : دلٌل بطاقات الوصؾ الوظٌفً  -3

 

ة المدرسٌة ووظائؾ الذي ٌوضح وصؾ الوظائؾ اإلشرافٌة بالمنطقة التعلٌمٌة ووظائؾ اإلدار

والخبرة ، وٌحدد المهام التً ٌجب القٌام بها فً كل وظٌفة  االستشارةالتوجٌه الفنً ووظائؾ 

والمسئولٌات والعالقات وظروؾ العمل المترتبة علٌها والشروط والمإهالت الواجب توافرها فً 

.  للتمكن من اإلطالع بهذه المهام بالشكل السلٌم  شؽلٌها

لوظائؾ حجر األساس فً تقٌٌم وترتٌب الوظائؾ ومن ثم ترشٌد عملٌات وٌمثل توصٌؾ ا

 والتوظٌؾ والترقٌات وتخطٌط القوى العاملة وبالتالً عملٌات تدرٌب وتطوٌر العاملٌن  االختٌار

 

 : الئحة النظام المدرسً  -4

وزٌعها مع هً التً تساعد اإلدارة المدرسٌة على تقوٌم سلوك المتعلمٌن من خالل العناٌة بها وت

بداٌة العام الدراسً على جمٌع أولٌاء األمور والمعلمٌن لإلطالع على بنودها والتعامل مع 

.  األبناء وفق قواعدها التربوٌة وإجراءاتها اإلرشادٌة 

وتهدؾ القواعد الواردة فً هذه الالئحة إلى توفٌر الجو التربوي للمدارس ، وتهٌئتها ألداء 

ي التربٌة والتعلٌم وذلك بمعالجة األمور المسلكٌة لبعض الطلبة والتً رسالتها التربوٌة فً مجال

.  تإثر على المسٌرة التربوٌة من خالل اإلجراءات الواردة فً هذه الالئحة 
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  :-بالنسبة للقواعد العامة التً تخص رٌاض األطفال فٌها  -

 الهادئاألسلوب  وإتباعتماما عن العقاب البدنً واأللفاظ الجارحة والتحقٌر  االبتعاد -1

.  والعصبٌة  االنفعالبعٌدا عن 

إذا تطاول ولً األمر أو من ٌمثله على اإلدارة المدرسٌة أو أحد العاملٌن فٌها توصً  -2

 . إدارة الروضة بنقل الطفل إلى روضة أخرى 

ٌنم تحدٌد ولً األمر مع بداٌة العام الدراسً وتحدٌد صلة القرابة وعنوان ولً األمر  -3

 . ه وال ٌجوز تؽٌٌر ولً األمر إال بمعرفة مدٌرة الروضة وأرقام هواتؾ

األخ ٌكون قد تجاوز –العم  –الجد  –مثل األم ( األب ) بالنسبة لمن ٌنوب عن ولً األمر ) 

 ( . عمره واحد وعشرٌن عاما 

 

:  دلٌل اإلجازات  -5

مثل حصول  راجعا لسبب قانونً االنقطاععن سواء كان  باالنقطاعٌتناول كل ما ٌتعلق    

ال  االنقطاعالموظؾ على إجازة من اإلجازات المنصوص علٌها فً القانون أو المرسوم أو 

ٌستند إلى سبب من األسباب الواردة فً القانون ومن ثم ٌحالك قواعد المساءلة والمحاسبة 

   .اإلدارٌة بل وإنهاء الخدمة إذا توفرت شروطها وتحققت أركانها 

 

. قًدلٌل المٌثاق األخال -6

. القرارات الوزارٌة والنشرات الرسمٌة من مدٌر عام المنطقة -7
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 احلضٕس ٔاالَصشاف
 

ثم توضع كشوؾ  000صباحا  7:30ترفع كشوؾ الحضور واالنصراؾ عند الساعة #  

كمدة  التؤخٌر لٌوقع المتؤخرون مع كتابة وقت التوقٌع بالساعة والدقٌقة ثم ٌحسب التؤخٌر

 0(  7) نموذج بالدقائق لٌسجل بنموذج لتؤخٌر خالل الشهر 

 0صباحا  8:30ترفع كشوؾ التؤخٌر بعد ساعة من رفع كشوؾ الحضور #  

من لم ٌوقع فً هذه الفترة ٌعتبر متؽٌبا وال ٌسمح له بمزاولة العمل إن حضر بعد ذلك  #  

إال إذا سمحت 000

مع إعفاءها ( إذا استدعت ظروؾ العمل) التعلٌمٌة فقط  لها المدٌرة فً الدوام ألعضاء الهٌئة

من مدة التؤخٌر 

 0ال ٌجوز للمدٌرة قبول العذر أكثر من مرتٌن خالل الشهر ألسباب مقبولة #  

 000( 7:30)ٌتم تجمٌع مدد التؤخٌر فً نهاٌة كل شهر و تحسب المدة من بداٌة الدوام #  

فإذا بلؽت أقل من 

وإذا بلؽت  ربع ٌوم  ومضاعفاته ٌحرر النموذج  000من الحرمان ربع ٌوم  ٌعفً الموظؾ 

المعد لذلك 

وٌكتب به الموظؾ إفادته وٌعتمده المدٌر وٌرسل للجهة المختصة بالدوام لتنفٌذ إجراءات الحرم 

مدة التؤخٌر بالدقائق فً 
العقوبة الشهر 

 إلى من 

ٌوم  4/ 1ٌخصم  134 68

ٌوم   1/2ٌخصم   202 135

ٌوم   3/4ٌخصم   269 203

ٌخصم ٌوم كامل  337 270

ٌخصم ٌوم وربع  405 338

 
 

الئحخ ضٕاثظ انذٔاو انشمسي 
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:- إذا بلػ مجموع مدد التؤخٌر خالل شهر ماٌزٌد على عدد ساعات ٌوم عمل #  

 0 ( 8) نموذج تدون مدد التؤخٌر على النموذج المعد   -1      

 مدٌرٌرسل النموذج إلى الجهة المختصة فً المنطقة لعرضه على ال   -2 

 0العام للتؤشٌر علٌه باإلحالة للتحقٌق    

ٌعاد النموذج للمرفق التعلٌمً لتدوٌن إفادة الموظؾ ورأي رئٌس المرفق ثم  -3

ٌعرضه على المدٌر 

 0المختص الذي بدوره ٌعرضه على المدٌر العام لتوقٌع الجزاء              

:- بدأ تدرج العقوبة ٌراعى عند توقٌع الجزاء المشار إلٌه تطبٌق م#            

إنذار  00000000المخالفة األول                       

خصم ٌوم  0000000المخالفة الثانٌة                       

خصم ٌومٌن وبحد أقصى ثالثة أٌام  0000000المخالفة الثالثة                       

سم الشئون القانونٌة بالمنطقة إذا زادت المخالفات عن هذا الحد ٌحال الموظؾ إلى ق#  

    0التعلٌمٌة للنظر فً مجازاته بعقوبة اشد

 االَصشاف
ٌلتزم كل موظؾ بالتوقٌع فً كشوؾ االنصراؾ أو ؼٌرها من أدوات اإلثبات وتقوم المدٌرة #   

المساعدة  

 0التؤشٌر أمام كل من لم ٌوقع وتعرضها فً الٌوم التالً على المدٌرة      

لم ٌوقع فً كشوؾ االنصراؾ النموذج المعد لذلك لبٌان السبب فً عدم التوقٌع  ٌستلم من#   

وتقوم المدٌرة  

  ( 9)  نموذج0بقبول العذر او رفضه مع تحدٌد مدة التؽٌب     

إذا لم ٌكن العذر مقبوال رفع األمر إلى المدٌر المختص ومن فً حكمه إلبداء الرأي ثم #   

ٌعرض على المدٌر  

 0فإذا رأى معاقبته فإنه ٌتم إتباع اإلجراءات المقررة 000لٌقرر ما ٌراه  العام     

 اجملهس انطجي

إذا تقرر إعفاء موظفة من التوقٌع عند الحضور لمدة محدودة بناء على توصٌة من #   

المجلس الطبً العام البد  
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راؾ من إثبات حضورها فً سجل خاص ٌدون فٌه حضورها بالساعة والدقٌقة تحت إش     

 000(رئٌس المرفق  التعلٌمً)

وعلٌها إ ثبات مؽادرتها مكان عملها عند نهاٌة الدوام بالتوقٌع فً كشوؾ االنصراؾ مع      

باقً زمالءها 

 0إذا لم تحضر الموظفة فً موعده المحدد اعتبرت منقطعة عن العمل#  

لتزام فً الموعد على الموظفة اال 0000إذا كان اإلعفاء قاصرا على مواعٌد االنصراؾ#  

.  المسموح لها فٌه

 0بذلك  وتثبت انصرافها فً سحل خاص تحت إشراؾ رئٌس المرفق التعلٌمً     

إذا صدر قرار ٌقضً بإعفاء موظفة من التوقٌع عند الحضور أو عند االنصراؾ أو كلٌهما  #  

والٌعنً  0000هذا ال ٌعنً باإلعفاء من الحضور واالنصراؾ فً المواعٌد المحددة      

 0اإلعفاء من أداء واجبات الوظٌفة بدقة وامانة

انزكهيف ثأػًبل خبسج ادلشفك انزؼهيًي 
 

إذا كلفت المدٌرة إحدى العامالت بعمل ما خارج المرفق ٌثبت ذلك فً كشؾ ٌدون فٌه بٌانا #   

موجزا   

ودتها والجهة ٌدون وقت ذهابها ووقت ع) بموضوع مهمتها إذا كانت المهمة أثناء الدوام      

 0( المقصودة 

إذا كانت المهمة تحول دون التوقٌع فً الحضور أو االنصراؾ ٌتم التؤشٌر بذلك فً سجالت #  

الحضور  واالنصراؾ 

 ناالسزئزا

بحٌث ال ٌتجاوز االستئذان  أربع مرات  000ٌسمح للموظفة باالستئذان لمدة ساعتٌن بالٌوم #  

 00فً الشهر

 0ح لالستئذان إال ألسباب ضرورٌة و جدٌةوال ٌجوز بالتصري     

إذا لم تعد الموظفة فً الوقت المحدد أضٌفت مدة تؤخٌرها إلى مدد التؤخٌر فً بداٌة #  

 0إال إذا قبلت المدٌرة العذر الذي أدى إلى تؤخٌرها 000الدوام

 0ال ٌجوز للمدٌرة قبول العذر بما ٌزٌد عن مرتٌن فً الشهر#  
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الموظؾ حتى نهاٌة الدوام علٌه إبداء األسباب على النموذج المعد لذلك فً حالة عدم عودة #  

فً الٌوم التالً 

 0حٌث  تقوم المدٌرة بقبول العذر أو عدمه ( 10) نموذج      

إذا لم تقبل المدٌرة العذر رفع إلى المدٌر المختص إلبداء رأٌه ثم ٌعرض على المدٌر العام #  

 0توقٌع الجزاء المناسبلٌقرر ما ٌراه إما بالحفظ أو ب

فً حالة تقرٌر المراجعة الدورٌة للطبٌب ٌومٌا أو ٌوما بعد ٌوم فً األسبوع للعالج بؤقسام #  

ٌجوز للموظفة المراجعة  000العالج الطبٌعً أوأمراض النساء والوالدة أو أمراض األسنان 

 0باألوقات المحددة بعد تقدٌم المستندات المعتمدة من وزارة الصحة 

 الَمطبع ػٍ انؼًما

 

إذا ثبت انقطاع الموظفة ٌرجع إلى سبب ال دخل إلرادتها كحدوث كوارث طبٌعٌة حالته دون #  

عودتها إلى  

 0عملها فً الموعد المحدد       

ٌعتبر ؼٌابا بإذن دون ترتٌب آثار االنقطاع لكنه ٌحرم من مرتبه عن هذه المدة عمال 000    

                     :-بقاعدة 

األجش يمبثم انؼًم 

 0العطل الرسمٌة التً ٌسبقها انقطاع وٌلحقها انقطاع تؤخذ حكم االنقطاع#  

إذا تؽٌب الموظؾ لمدة ٌوم واحد قبل  أو  بعد إجازة  فعلٌه تقدٌم أسباب ؼٌابه على #   

 000إلى  المدٌرة وهً التً تقرر قبول العذر أو عدمه( 11)النموذج المعد  نموذج  

وإذا  000ا قبلت المدٌرة العذر ٌعتبر هذا الٌوم إجازة طارئة إذا كان له رصٌد ٌسمح بذلكإذ#   

 0استنفذت اإلجازات الطارئة تحرم الموظفة من الراتب 

فً حالة عدم قبول المدٌرة العذر تحرم الموظفة من الراتب سواء كان لها رصٌد أم الوٌحرر     

 0( 12) نموذج لها 

ع عن ٌوم واحد فإنه على الموظفة إخطار المدٌرة بنفسها أو من ٌنوب عنها إذا زاد االنقطا#  

 0عن األسباب التً دعت النقطاعها

أٌام وال ٌجوز احتساب أحد أٌام االنقطاع إجازة (  7) ٌوقؾ صرؾ راتبه عند بلوغ االنقطاع #  

  0طارئة
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ٌنتظر لحٌن عودته  000إذا انقطع الموظؾ مدة طوٌلة ولم ٌتم اإلخطار وفقا لما سبق #  

لمعرفة سبب ؼٌابه لفترة ال تزٌد عن شهر من بعدها ٌتخذ اإلجراء المناسب مع مراعاة  وقؾ 

 0راتبه

 

الئحخ اإلجبصاد 
 

إجبصح انٕضغ 

 شهرٌن للموظفة:  يذرٓب 
جٌات ٌوم للخل60ً

 تكوٌتٌاٌوم الؽٌر 30

: إجشاءارٓب

: إحضار تقرٌر طبً من المستشفى مدون فٌه التالً

ٌخ الدخول وتارٌخ الوضع تار -1

 توقٌع الطبٌب وختم مدٌر المستشفى -2

وٌرفق معه التقرٌر الطبً ( 11)ٌحرر نموذج رقم  -3

ادلشضيخ االجبصِ 

سنتٌن للموظؾ الكوٌتً :يذرٓب

شهور للموظؾ الؽٌر كوٌتً تقسم الى شهرٌن براتب كامل 4

التقاعدٌة  السنةوشهرٌن اخرٌن بنصؾ راتب خالل 

: إجشاءارٓب
: وٌرفق معه التقرٌر الطبً وٌراعً التالً(11)رر نموذج رقم ٌح

اسم المستوصؾ حسب  –الرقم المدنً  – الهوٌةرقم  –رقم الملؾ  –االسم )كتابة -1

بوضوح  (المدنٌة البطاقة
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 التحوٌل مع التقرٌر الطبً للموظؾ الذي راجع المستشفى أوكرت الموعد  إرفاق -2

 ن ٌستخرج نموذج طبً جدٌدال ٌجوز تمدٌدها على نفس النموذج ولك -3

تعتمد من طبٌبٌن ( 7-4)تعتمد من طبٌب واحد ومن  أٌام 3لمدة  المرضٌةاالجازه  -4

 .من ٌنوب عنه  أومن طبٌبان ومدٌر المستشفى  دم تعتماٌا 7من  وأكثر

 .تدوٌن تارٌخ بداٌة االنقطاع ونهاٌته وتارٌخ المباشرة -5

االجبصح انزؼضيخ 

لكل حاله وفاة  أٌام 4 :يذرٓب

 أو( االبنة –االبن  – األم – األب) وهم  األولى الدرجةمن  األقاربتمنح فً حاله وفاة احد 

 أبناء –البن  -أبناء – األخت – األخ – الجدة –الجد )وهم  الثانٌة الدرجةمن  األقارباحد 

( البنت 

: إجشاءارٓب
( 11)ٌحرر نموذج رقم  -1

 الصحؾ وٌكون مإرخاالنعً المنشور ب أوصوره من شهادة الوفاة  إرفاق -2

انؼبسضخ  اإلجبصح

ال تعتبر حق  أنهاتقسم لكل فصل دراسً ٌومان وال تمنح خارج الكوٌت كما  أٌام 4 :يذرٓب

. بموافقة الرئٌس المباشر أالللموظؾ 

 :إجشاءارٓب
. تسجل فً النموذج المعد للؽٌاب العرضً 

احلج  إجبصح

ٌوم  30 :يذرٓب

: إجشاءارٓب
ازة إجتكتب على نموذج طلب  -1

 .اإلسالمٌة نوالشإو األوقاؾمعتمد من وزاره  الحملةكتاب من  إرفاق -2
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عوده وٌرفق معه صوره من الجواز علٌه ختم الحجاج  إقرارمن الحج ٌقدم  العودةعند  -3

 البالد إلى العودةٌفٌد بتارٌخ  الحملةكتاب من  أو

االيٕيّ   إجبصح

أشهر  4 :يذرٓب

: إجشاءارٓب
إجازة ٌسجل الطلب على نموذج طلب  -1

 مٌالد الطفل شهادةٌرفق بالطلب صورة من  -2

والدوام الستالم تحدٌد مركز العمل وال  اإلجازاتقبل انتهاء االجازه تراجع الموظفة قسم  -3

 التعلٌمٌةبعد مراجعتها للمنطقة  إالتسلم الموظفة العمل 

ايٕيّ ثذٌٔ سارت  إجبصح

الخدمة سنوات خالل مده  4وال تزٌد عن  أشهر 6ال تقل عن  :يذرٓب

: إجشاءارٓب
إجازة كتابة الطلب على نموذج طلب  -1

 األبناءشهادة مٌالد احد  أوصوره من عقد الزواج  إرفاق -2

 التعلٌمٌة المنطقةبعد مراجعه  إالالعمل بعد انتهاء االجازه  الموظفةال تسلم  -3

انؼذح  أجبصِ

أٌام وعشر  أشهر 4 :يذرٓب

: إجشاءارٓب
إجازة ٌحرر نموذج طلب  -1

 ة من عقد الزواج وما ٌثبت وفاة الزوجٌرفق معه صور -2
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يشافمخ انضٔج  إجبصح

وترتبط بتواجد الزوج فً الخارج  ادنًلٌس لها حد  :يذرٓب

: إجشاءارٓب
أجازه ٌحرر نموذج طلب  -1

 من جهة عمل الزوج مبٌن فٌه تارٌخ بداٌة ونهاٌة مهمة الزوج( أصل)كتاب  إرفاق -2

 صورة من عقد زواج إرفاق -3

لتحدٌد مركز  التعلٌمٌةبعد مراجعه المنطقة  إال اإلجازةلعمل بعد انتهاء ال تسلم الموظفة ا -4

 عمل لها

ح اخلبصخ انمصري اإلجبصح

ٌوم فً السنة المٌالدٌة  15 :يذرٓب

: إجشاءارٓب
إجازة ٌحرر نموذج طلب  -1

 والدوام اإلجازاتقسم  إلى إجازةعودة من  إقرار إرسالبعد العودة من االجازة ٌجب  -2

ب الخصم من الرات

: ُْبن َٕػبٌ يٍ اخلصى
خصم بعذر ؼٌر مقبول  -1

 خصم بعذر مقبول -2

الخصم بعذر ؼٌر مقبول  إجراءات

المدٌر العام  إلىوٌرسل ( 11)نموذج رقم  وإرفاق( 12)نموذج رقم  إعداد -1

 ورأىوتوقٌعه  إفادتهالمرفق التعلٌمً لٌكتب الموظؾ  إلىبعد اعتماد المدٌر العام ٌعاد  -2

 .االجازات والدوام إلىمن ثم ٌرسل مدٌر المرفق التعلٌمً و

: اجاراءات الخصم بعذر مقبول

فقط ( 11)نموذج رقم  إعداد -1

 اإلجازاتقسم  إلىعلى الخصم وثم ٌرسل  بنفسهوتوقٌع الموظؾ  إفادةضرورة كتابة  -2

 .والدوام



 43 

واالستئذان نماذج المستخدمة فً التؤخٌر 

 إلىفً نهاٌة الشهر وٌرسل للتؤخٌر فً بداٌة الدوام ٌجمع ( 7)ٌستخدم نموذج رقم  -1

االجازات والدوام 

المدٌر  إلىٌوم عمل كامل وٌرسل  تؤخٌرفً حاله تجاوز الموظؾ ( 8)ٌحرر نموذج رقم  -2

 العام

 فً حاله عدم توقٌع الموظؾ على كشوؾ االنصراؾ( 9)ٌحرر نموذج رقم  -3

لو لم  ٌعامل كما ألنه( 9)ٌحرر نموذج رقم  االستنانفً حاله عدم عودة الموظؾ بعد  -4

 ٌوقع على كشوؾ االنصراؾ

: يالحظبد ْبيخ
أٌام  3ٌجب تبلٌػ عن انقطاع الموظؾ عن العمل خالل  -1

بدون عذر ال ٌسلم العمل وعلٌه مراجعه قسم  متصلةٌوم  15انقطع الموظؾ  إذا -2

 االجازات والدوام

عارضة  إجازةانقطع الموظؾ عن العمل ٌومٌن متتالٌٌن ال ٌجوز احتساب احدهما  إذا -3

 حرمان من الراتب ألخروا

الستالم  التعلٌمٌةبعد مراجعه المنطقة  إالطوٌلة العمل  إجازةال ٌسلم الموظؾ العائد من  -4

. تحدٌد مركز العمل
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نظام الصندوق املايل 
: يمصذ ثُظبو انصُذٔق ادلبيل 

ه القواعد واإلجراءات المالٌة والقانونٌة التً تحكم وتنظم تصرؾ المسئولٌن بهذ -أ  

. الجهات فً المبالػ المحولة من مٌزانٌة الوزارة للحسابات الجارٌة لهذه الجهات 

التصرؾ فً المبالػ المحصلة من أٌة موارد أخرى كالتبرعات المالٌة أو المحصلة  –ب 

. من أرباح المقاصؾ المدرسٌة 

. بٌان الجهات التً تتولى اإلشراؾ والرقابة على تنفٌذه  –ج 

:  ايل أْذاف انصُذٔق امل

. جعل المدارس وحدة مالٌة مستقلة  -أ  

. إعطاء المدارس حرٌة التصرؾ بشكل أكبر لتوفٌر احتٌاجاتها  –ب 

. سرعة إنجاز األعمال وتوفٌر االحتٌاجات  –ج 

. عبر المساهمة فً توفٌر مستلزماتها  علٌمٌةتطوٌر العملٌة الت -د  

 . ٌإدي إلى توفٌر النفقات  تخفٌض تكالٌؾ النقل والتخزٌن والعمالة مما -هـ

:  إداسح انشئٌٕ ادلبنيخ يف ٔصاسح انرتثيخ 

فتح ومتابعة الحسابات الجارٌة لدى البنوك المحلٌة وٌكون لكل : مراقبة الصرؾ  -أ  

: مدرسة حسابان 

. حساب التحوٌالت الوزارٌة * 

. حساب الموارد األخرى والمقصؾ * 

اقبة المٌزانٌة والحسابات تموٌل حساب الصندوق مر/ تتولى إدارة الشئون المالٌة  –ب 

المالً بتحوٌل دفعة فً بداٌة العام الدراسً حسب الحاجة وحساب الرصٌد المتوفر 

فً حساب الموارد األخرى لكل جهة ، ثم تحول باقً الدفعات المستحقة حسب 

. الحاجة الفعلٌة 

المدارس والمعاهد لتسجٌل إرسال بطاقة تعارؾ فً بداٌة العام الدراسً إلى جمٌع  –ج 

. البٌانات المطلوبة من قبل المدٌر وإعادتها للوزارة 
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شعبة متابعة العهد عند استالمها لكتاب المدرسة / تقوم إدارة الشئون المالٌة  -د  

ومرفقاته بالتدقٌق والتؤكد من مطابقة اإلجراءات للنظام المالً وإجراء التسوٌة 

. المالٌة الالزمة 

ا ٌعتبر  -هـ ًٌ ا وجنائ ًٌ ا ومدن ًٌ السادة المفوضون فً الصرؾ من الحسابٌن مسئولٌن إدار

. عن كافة العملٌات المالٌة المتعلقة بالصندوق المالً 

ال ٌجوز فتح أٌة حسابات أخرى بخالؾ الحسابٌن المذكورٌن إال بعد الحصول على  –و 

. موافقة من وزارة المالٌة بهذا الشؤن 

ب 
ً
:   دلٕاسد األخشٖ ا/ متٕيم حـ : ثبَي

 :الموارد األخرى من / ٌمول حـ 

 التبرعات المقدمة من مجالس اآلباء ، الجمعٌات التعاونٌة ، المإسسات ، أو الشركات  -

 .واألفراد ( حكومٌة ، أهلٌة ) 

: انششٔط انٕاجت رٕفشْب يف فٕارري انصشف يٍ احلسبثني 

: ٌجب على المدٌر التؤكد من اآلتً 

. تٌر أصلٌة موقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التلٌفون والتارٌخ أن تكون الفوا -

. أن تكون دون شطب أو تؽٌٌر أو تحرٌؾ  -

. أن تكون األصناؾ المشتراة فً حدود األصناؾ المصرح بها  -

. فً حالة الشراء من الجمعٌات التعاونٌة ٌرفق شرٌط ماكٌنة النقد مع الفاتورة  -

.  ةر المسجل علٌها مجموعة أؼراض وٌجب تحدٌد األؼراض المشتراال تقبل الفواتً -

واستثناء مما سبق ، تقبل سندات الصرؾ من دون إرفاق الفاتورة فً حاالت الشراء  -

. من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس 

. ال ٌجوز تجزئة الشراء من صنؾ واحد على عدة فواتٌر  -

مقصؾ مدرسً  –مالً الصندوق ال) اتٌر بختم المصدر ضرورة وضع ختم جمٌع الفو -

( . موارد أخرى  –

ال ٌجوز للمدرسة التخلص من اآلالت أو المعدات باالستبدال أو البٌع إال عن طرٌق  -

( . إدارة النشاط المدرسً ، إدارة التورٌدات والمخازن ) الجهات المختصة بالوزارة 
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نات األساسٌة للفاتورة مثل اسم الوزارة واسم عدم إجراء إضافة أو تعدٌل على البٌا -

. المدرسة أو التارٌخ والمبلػ 

: يف حبنخ ٔجٕد فٕارري  –أ 

ٌقوم المسئول عن الصندوق المالً فً المدرسة بتجمٌع الفواتٌر التً ٌتم دفعها نقداً 

وق الصندوق المالً واعتمادها من الناظر وختمها بختم المدرسة وختم الصند/ خصماً من حـ 

المالً وعمل استمارة تزوٌد لألصناؾ المستدٌمة فقط على أن تعتمد من إدارة التورٌدات 

. والمخازن وتحرٌر سند صرؾ واحد بإجمالً قٌمة هذه الفواتٌر 

وٌعتمد سند الصرؾ من ناظر المدرسة وختمه وبنزع األصل وتبقى الصورة بالدفتر، 

سند الصرؾ فً كشؾ تفرٌػ المصروفات  وٌرفق األصل بؤصل الفواتٌر وٌتم تسجٌل بٌانات

. المتنوعة 

: احلبالد انزي حيشس ػُٓب سُذ صشف دٌٔ إسفبق فٕارري  –ة 

عند صرؾ مبالػ صؽٌرة وٌتعذر الحصول على فاتورة مثل الشراء من سوق السمك ، 

الخ ، ٌقوم الموظؾ المختص بتحرٌر كافة بٌانات سند الصرؾ مع ذكر  …سوق الحمام ، النقل 

المستفٌد وأخذ بٌانات عنه وٌؤخذ سند الصرؾ فً هذه الحاالت رقم مسلسل مع نفس اسم 

التسلسل الخاص بسندات الصرؾ وٌسجل فً كشؾ تفرٌػ المصروفات المتنوعة كما سبق 

. شرحه 

: انصشف مبٕجت شيكبد : ثبَيًب 

دا فً حالة الدفع بشٌك فإن بٌانات سند الصرؾ تكزن كما هً فً الحالة السابقة ما ع

وٌتم أخذ البٌانات . الشطب على كلمة نقداً وٌذكر رقم الشٌك واسم البنك المسحوب علٌه الشٌك 

من حرر لصالحه الشٌك كنوع ورقم الهوٌة والتوقٌع باالستالم ثم ٌعتمد سند الصرؾ من ناظر 

المدرسة وٌنزع أصل سند الصرؾ من دفتر سندات الصرؾ وتبقى الصورة بالدفتر وٌرفق 

أصل الفاتورة وفً نفس الٌوم ٌتم تسجٌل بٌانات سند الصرؾ فً كشؾ تفرٌػ  األصل من

وٌجب االنتباه إلى عدم جمع . المصروفات المتنوعة كما سبق ذكره فً حالة الصرؾ نقداً 

 .شٌكٌن أو أكثر فً سند صرؾ واحد 
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:  دٔس ادلسئٕل ػٍ انصُذٔق ادلبيل ثؼذ جتٓيض انجيبَبد انسبثمخ 

سندات الصرؾ من واقع كشؾ التفرٌػ المسجل به سندات الصرؾ أوالً تجمٌع مبالػ  – 1

. بؤول ومعرفة إجمالً قٌمة هذه السندات خالل شهر 

حصر عدد سندات الصرؾ التً تم تحرٌرها خالل الشهر على أن ٌحدد رقم أول سند  – 2

. صرؾ خالل الشهر وآخر رقم لسند الصرؾ خالل نفس الشهر 

صورة ٌرسل  ÷شعبة متابعة العهد من أصل : ى اإلدارة المالٌة تحرٌر كتاب موجه إل – 3

: األصل مرفقاً به 

أصل سندات الصرؾ ومرفقاً بها أصل الفواتٌر مع الصورة الزرقاء من استمارة 

التزوٌد لألصناؾ المستدٌمة فقط مع أصل كشؾ التفرٌػ موضحاً بهذا الكتاب 

ي تم فٌه الصرؾ وعدد سندات ك ، اسم الشهر الذ.دإجمالً مصروفات المدرسة  

الصرؾ والتً تبدأ برقم وتنتهً برقم لهذا الشهر مع ذكر وقم تلٌفون وفاكس 

المدرسة واسم الشخص المسئول عن الصندوق المالً لمراجعته فً حالة ظهور أي 

مالحظات عند تدقٌق مستندات الصرؾ من قبل محاسبً اإلدارة شعبة متابعة العهد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

تؾًزمّاجلفاتّاخلاضعةّلـظامّالصـدوقّاملاليّبادًُدامّالـؿاذجّ

املعًؿدةّوالّجيوزّادًيداهلاّبأخرىّأوّإعادةّطياعًفاّوتًوىلّإدارةّ

:ّالًوروداتّواملُازنّتزوودّهذهّاجلفاتّبالـؿاذجّوهيّ

 

  إشعار بنماذج التواقيع :  1نموذج رقم .

  سند الصرف :  2نموذج رقم .

 سند القبض :  3م نموذج رق .

  كشف موارد المدرسة :  4نموذج رقم .

  كشف توزيع المصروفات :  5نموذج رقم. 

  كتاب المدرسة :  6نموذج رقم .

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًُبرج ادلسزخذيخ
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وًُِدمّهذاّالـؿوذجّلًيؾقغّالوزارةّمعّبدءّتطيقؼّالـظامّبًوققعّ

اّوًُِدمّبًغقريّكم.ّمدورّاملدردةّواملدورّاملِاعدّأوّمنّحيلّحمؾفاّ

تواققعّكلّمنّلهّصالحقةّالًوققعّيفّاملدردةّبِيبّتركهّلؾعؿلّبشؽلّ

.ّمؤقتّأوّدائمّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليغإشؼبس ثًُبرج انزٕ(  1) منٕرج سلى 
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لعؿؾقاتّالصرفّاليتّتًمّباملدردةّووؽونّدًُدمّهذاّالـؿوذجّي

ادًعؿاهلاّأولّبأولّحِبّاملصروفاتّوالّجيوزّصرفّأيّميؾغّمنّ

تٍِقلّبقاناتّالصرفّيفّهذاّاملًِـدّ،ّووؽونّتِؾِؾهّّاملدردةّإالّبعد

وِؾمّاألصلّمعّاملرفؼاتّلؾشىونّاملالقةّ،ّحتػظّ.ّمنّأصلّنًُِنيّ

.ّالـُِةّاألوىلّباملدردةّوتظلّالـًقٍةّالٌانقةّبالدفرتّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 صشفسُذ (  2) منٕرج سلى 
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لًَصقلّمواردّاملدردةّدواءّنؼًداّأوّدًُدمّهذاّالـؿوذجّي

لِاًلّمطيوًعاّمِيًؼاّووًوىلّادًُدامهّمدورّاملدردةّأوّبشقؽاتّووؽونّمًس

مِاعدهّّأوّمنّحيلّحمؾفؿاّووًؽونّمنّأصلّوثالثّنِخّوِؾمّاألصلّ

لصاحبّالعالقةّوالـُِةّاألوىلّلؾشىونّاملالقةّوحتػظّالـُِةّالٌانقةّيفّ

.ّاملدردةّوتظلّالـُِةّالٌالٌةّيفّالدفرتّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 لجضسُذ (  3) منٕرج سلى 
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ّ

ّ

لًٍِقلّحركةّاملواردّالقومقةّمنّواقعّموذجّدًُدمّهذاّالني

ووِؾمّاألصلّ.ّدـداتّالؼيضّووًؽونّالؽشػّمنّأصلّونُِةّواحدةّ

.ّمعّاملرفؼاتّلؾشىونّاملالقةّوحتػظّنُِةّيفّاملدردةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 
 

 

 كشف يٕاسد ادلذسسخ(  4) منٕرج سلى 
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ّ

ّ

ّ

لًٍِقلّكافةّعؿؾقاتّالصرفّاليتّتًمّدًُدمّهذاّالـؿوذجّي

صرفّووًؽونّهذاّالؽشػّمنّأصلّداخلّاملدردةّمنّواقعّدـداتّال

وصورةّواحدةّوِؾمّاألصلّلؾشىونّاملالقةّمعّاملرفؼاتّوحتػظّالـُِةّ

.باملدردةّ

كشف رفشيغ ادلصشٔفبد (  5) منٕرج سلى 
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ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كزبة ادلذسسخ(  7) منٕرج سلى 
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 عدم توفر مشرفة فنٌة فً الروضة ؟  -

 عدم توفر أمٌنة مكتبة فً الروضة ؟ -

 لكفاءة وأٌهما أفضل التقرٌر القدٌم أو الحالً ؟ما رأٌك فً نموذج تقوٌم ا -

مشرفة فنٌة تنقل صورة خاطئة لمدٌرة الروضة عن المعلمات والمدٌرة  -

 تعتمد على كالمها فً وضع التقرٌر ؟

ماذا تفعل المدٌرة المساعدة فً حال ؼٌاب المدٌرة ؟  -

وترفض االحتٌاط وكثٌرة ، اذاكان فً المدرسة معلمة مقربة من المدٌرة  -

 الؽٌاب واالستئذان ؟

 عملت مع مدٌرة تتؤخر فً الصباح وكثٌرة االستئذان ؟ -

 طلب منك ولً أمر استدعاء معلمة ضربت أبنه ؟ -

 خروج طفل من الروضـة أثناء المناوبة الصباحٌة دون انتباه من المعلمة ؟ -

 عدم توفر عامالت نظافة من قبل الشركة فً بداٌة العام ؟ -

 إصابة طفل أثناء الدوام ؟ -

 أو جسم ؼرٌب فً الروضة ؟، سرقة ، وجود حرٌق  -

 معلمة كثٌرة الخروج من الفصل أثناء الحصة والمدٌرة تتجاهل ذلك ؟  -

 ؟ ئذانتاالسمدٌرة مساعدة متهاونة فً عملها وكثٌرة  -

 ة ؟علماختالؾ المدٌرة والموجهة فً تقرٌر الم -

وتإكد بؤن لدٌها  فً إحدى اجتماعاتك كمدٌرة وجدت معلمة ال تعبؤ بما تقوله -

 أمر مخالؾ وتصر على تبنً رأٌها ؟

 معلمة ؼٌر متجاوبة لتوجٌهاتك وتنفٌذ القرارات واللوائح ؟ -

 عدم التزام ضابط األمن بالدوام والنظم واللوائح ؟ -

 ؟( عطل فً شبكة المٌاه ) خرٌر وتسرب فً خزانات الماء  -

:  كيف تتصرفني وما هو احلــــل
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 ما أول عمل تقوم به المدٌرة فً أول ٌوم ؟ -

 ا رفضت معلمة التوقٌع فً نموذج الملحوظات وتقوٌم الكفاءة ؟إذ -

تدنً مستوى معلمة من ممتاز إلى جٌد ؟  -

 معلمة تضرب األطفال ؟ -    

 معلمة تتحدث بالنقال داخل الفصل ؟ -

 معلمة ترتدي النقاب داخل الفصل وأثناء النشاط الصباحً ؟ -

 ؟( ٌاط االحت –اإلحصائٌة ) مدٌرة ترفض إعطاءك بعض مهامك  -

 –الموظفات ) تعملٌن مع مدٌرة التحسن التصرؾ مع المحٌطٌن حولها  -

 ؟( أولٌاء األمور 

 وجود زٌادة كبٌرة فً الوجبة المقررة لألطفال ؟ -

  حضور أحد رجال األمن ٌطلب إحدى الموظفات إلى المخفر -

 أنت كمدٌرة مساعدة أثناء ؼٌاب المدٌرة طلبت منك تقرٌر طبً ؟ -

 منك توزٌع نشرات أو اجتماع مع الموظفات ؟ لجنة خٌرٌة طلبت -

 تؤخر الوجبة عن موعدها ؟ -

 وجود وجبة فاسدة ؟  -

 وجود انهٌار جزئً وتشققات فً أسقؾ الروضة ؟ -

 ولً أمر طفل اعتدى على طفل ألنه ضرب ابنه ؟ -

 مشرفتٌن فً روضة واحدة ؼٌر متعاونتٌن ؟ -

 مع اآلخرٌن ؟  تعملٌن مع وكٌلة ؼٌر مرنة ولٌس لدٌها عالقات إنسانٌة -

 تعملٌن مع مدٌرة مساعدة مرنة جدا مما ٌسبب تسٌب وتراخً فً العمل ؟ -

 مدٌرة مساعدة التنفذ اللوائح والقرارات ؟ -

 وكٌلة كثٌرة الشكوى من العامالت بالروضة ؟ -

 

 اذكري بعض من أعمال الوكٌلة الفنٌة ؟ -

ت ؟ ماهو الهدؾ من زٌارة المدٌرة المساعدة للفصول والحضور للمعلما
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ماهً المستندات المطلوبة عند تسجٌل األطفال فً الروضة ؟  -

 ؟( شئون طلبة ) ماهً الفئات التً ٌتم تسجٌلها فً المنطقة التعلٌمٌة 

 متى ٌعتبر الطالب مقبوال فً الروضة بصفة نهائٌة ؟ -

 من هم األطفال الذٌن ٌتم تحوٌلهم إلى المرحلة االبتدائٌة ؟ -

  األمور بتحوٌل أبناءهم إلى المرحلة االبتدائٌة متى تقدم الرؼبات إلى أولٌاء -

 متى تقوم الروضة بعمل قوائم بؤسماء األطفال المحولٌن إلى االبتدائً ؟ -

 متى ٌتم تحوٌل ملفات األطفال إلى المرحلة االبتدائٌة ؟ -

 ما هً أنواع اإلحصائٌات الخاصة بالحضور والؽٌاب التً تعدها الروضة ؟

 ة الٌومٌة للؽٌاب ؟ما هو المقصود باإلحصائً -

 ماهو المقصود باإلحصائٌة السنوٌة للؽٌاب ؟ -

 كم نسخة لإلحصائٌة الشهري -

 اذكري بعض مهام سكرتٌرة الروضة ؟ -

ما هو اإلجراء الذي ٌجب أن ٌتبع فً حالة انقطاع إحدى العامالت فً الروضة  -

 عن العمل ؟

تصرؾ اذكري مخالفة من المخالفات التً تحدث فً المدارس وكٌفٌة ال -

 حٌالها فٌما ٌخص اإلجازات والدوام ؟

 :-أنت مدٌرة مساعدة ولدٌك معلمة أداء متدنً كٌؾ ترفعٌن من أداءها -

 :-كٌؾ تلتقً المدٌرة المساعدة مع أولٌاء األمور  -

موقؾ  أنت مدٌرة مساعدة تمشٌن فً الروضة جاء ولً أمر ٌرٌد أن         -

 :-ٌضرب معلمة

؟ ي رٌاض األطفالاألهداؾ العامة للتربٌة ؾ-

:- معلمة كٌؾ تعملٌن الجدول 22فصول و 10أنت مدٌرة مساعدة ولدٌك-1

 :-مواصفات رجل األمن  -

:- ال ٌوجد أٌدي عاملة فً الروضة ماذا تفعلٌن 

 :-وماهً أختامها
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 (:كمدٌرة مساعدة) كٌؾ تحدٌن من ؼٌاب المعلمات -

 :-ما اسم سجالت أمنٌة المخزن -

 :-لس اإلدارة ولماذا تم تطبٌق مجلس اإلدارةمن ٌرأس اجتماع مج -

 :-ماهً بنود تقوٌم الكفاءة أو عناصر تقوٌم الكفاءة -

متى ٌبدأ التسجٌل ؟ وماهً اإلجراءات؟  ومن الذي ٌسجل؟ وأي عمر وأي  -

 الفئات؟

 ٌوجد لدٌك نقص فً السكرتارٌة فؤي جهة تخاطبٌن؟ -

 كٌؾ ترتقٌن بدور المعلمات؟ -

 :-ة فً الروضة ماذا تفعل المدٌرة المساعدةال ٌوجد مدٌر -

  :-ماهً شروط ترشٌح المعلمة المتمٌزة -

 :-ما أهداؾ وفائدة البٌئة -

 :-روضة جدٌدة وكاملة من الصٌانة ولدٌك صندوق مالً متوفر ماذا تفعلٌن  -

 :-هل تحتاجون إلى معلمة التربٌة الحركٌة -

 :-مساعدة وماهً أنواعهاماهً التقارٌر المسئولة عنها المدٌرة ال -

 :-ماهً المستجدات التربوٌة  -

 قبل موسم الشتاء ماهً أعمال المدٌرة المساعدة -

 :-سجالت المدٌرة المساعدة  -

 متى تؤسست روضة القصور؟ وتابعة لمن؟  -

 ماهً طلبات التسجٌل؟ وفً أي ختم ٌختم وتوقٌع من ؟  -

 لماذا ؟ عددي أنواع اإلدارات و أي نوع تفضلٌن؟  و -

ة ؟ و ما هً المستندات المطلوبة  حددي شروط تسجٌل طفل للروض -

هناك أنماط مختلفة للموظفات العامالت معك حددي ثالث أنواع و كٌؾ تتعاملٌن  -

 مع كل نمط ؟

 أذكري اسم الكتاب الذي إستقٌتً منه بعض معلومات العمل للوكالة ؟ -

 ي ؟حددي توارٌخ  تقارٌر دلٌل العمل المدرس -
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 اذكري إدارات المنطقة التعلٌمٌة ، و مراقبات اإلدارة التً تتبعٌنها ؟ -

 من أي مرحلة ٌبدأ التعلٌم اإللزامً ؟ و أي مرحلة ٌنتهً عندها؟ -

عددي خمس من األدلة الواجب توافرها و اإلطالع علٌها من قبل المدٌرة أو  -

 المدٌرة المساعدة للروضة ؟

 ات الالزم اتخاذها قبل الشروع فً إعداده ؟الجدول المدرسً ما الخطو -

 ما اإلجراءات  و الضوابط الواجب مراعاتها عند إعداد الجدول ؟ -

 للتربٌة ؟( الشامل ) ما الهدؾ العام  -

 ما الهدؾ من زٌارة المدٌرة المساعدة للمدرسات و الفصول من الجانب الفنً ؟ -

 فال ؟ما الدور الذي تإدٌه المدٌرة المساعدة لألط -

 الصعوبات التً تعترض سٌر العمل  ما دور المدٌرة المساعدة بالنسبة للمشاكل و -

 اذكري بعض مهام سكرتٌرة الروضة ؟-

ما هو اإلجراء الذي ٌجب أن ٌتبع فً حالة انقطاع إحدى العامالت فً الروضة  -

 عن العمل ؟

 اذكري أنواع اإلجازات الجوازٌة ؟ -

 ت الطبٌة بعد مباشرة الموظفة ؟إلى أي قسم ترسل اإلجازا -

 إلى أي قسم ترسل االستفسارات بالتؤخٌر عن الدوام ؟ -

 ما هً أعمال الصٌانة التً تقوم بها الروضة ؟ -

ضابط األمن ٌمثل الوجه الخارجً للروضة للمحافظة على سالمتها خالل العام  -

ما .. اجباته الدراسً و بعده و فً حالة مخالفته لمهامه أو تقصٌره فً أداء و

التصرؾ الواجب إتباعه ؟ 

 

 ما الجهة المسئولة عن تلبٌة احتٌاجات الروضة من الباصات ؟  -

 متى تستعٌنٌن بممثلً الصٌانة فً المنطقة ؟ -

 ؟      ما هً المستندات المطلوبة إلجازة الوضع  -
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الدراسً و  ما هً اإلجراءات التً تتخذٌنها لتوفٌر الوجبة الؽذائٌة فً بداٌة العام -

كٌؾ ٌتم تحدٌد الفائض بعد تناول األطفال للوجبة الٌومٌة ؟ و كٌؾ تتصرفٌن فً 

 حالة الزٌادة ؟

 ؟( شإون الطلبة )ما هً الفئات التً ٌتم تسجٌلها فً المنطقة التعلٌمٌة  -

 ما هو المقصود باإلحصائٌة للؽٌاب ؟ -

 ما هو المقصود باإلحصائٌة السنوٌة للؽٌاب ؟ -

 خة لإلحصائٌات  الشهرٌة للؽٌاب ؟كم نس -

 ما عالقة المدٌرة المساعدة بالمشرفة الفنٌة ؟ -

 أذكري بعض من أعمال المدٌرة المساعدة الفنٌة ؟ -

 ما الهدؾ من زٌارة المدٌرة المساعدة للفصول و الحضور للمعلمات ؟ -

 ماذا ٌحدث ؟(  للؽٌاب العرضً )فً حالة عدم قبول العذر  -

 ك بالعمل ؟ و من ٌقومك ؟من هو رئٌس -

 إذا اتصلت بك المدٌرة و طلبت إجازة مرضٌة هل تعطٌها ؟ -

 إذا تؽٌبت المدٌرة عن العمل ؟ ما هو اإلجراء الذي تتخذٌنه فً هذه الحالة ؟ -

 إذا انتظرت و لم تتصل المدٌرة ماذا تفعلٌن ؟ -

 و ماذا إذا حضرت  بعد ذلك ؟ -

 ما هً أنواع إحصائٌة الؽٌاب ؟ -

 مدٌرة متشددة أخطؤت ماذا تفعلٌن ؟ -

 إذا كانت المدٌرة التعطً احتٌاط لبعض المعلمات ؟ ماذا تفعلٌن ؟ -

 معلمة كثٌرة الؽٌاب مرضً ماذا تفعلٌن ؟ -

 وقوع شجرة فً الروضة ماذا تفعلٌن ؟    -


