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سٝح قاَت داٖد٠ يف ٚضع ايديٌٝ ، صبح ٖادظ ٚشاز٠ ايتعًِٝاإٕ تطٜٛس ايتعًِٝ            

ٚقد تٓاٍٚ ايعًُٝات  ايجايح،صداز صداز ايٓطد١ املطٛز٠ َٓ٘ ٖٚٞ اإلإٚمت  ،اإلدسا٥ٞ

، ٖٚٓاى ٚتػتٌُ نٌ ع١ًُٝ ع٢ً عدد َٔ املدتصني ٜكَٕٛٛ بٗا، ع27١ًُٝدسا١ٝ٥ ٚعددٖا اإل

دا٤ت ؾهس٠ املدتصني يف نٌ ع١ًُٝ ٖٚرا ٜطبب بعض اـًط عٓد ايتٓؿٝر; يرا  تداخٌ بني

بتصٓٝـ املدتصني يف  املدزض١ٝ مبهتب ايتعًِٝ سلاٍ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايكٝاد٠قطِ ٖرا ايعٌُ َٔ 

ٚمت اضتبعاد ايُٓاذز  .يهٌ كتص يف نٌ ع١ًُٝ اتدسا٤ايعًُٝات اإلدسا١ٝ٥ ٚمجع اإل

 إ يٛضٛسٗا يف ايديًٝني.ٚايًذٚايطذالت ٚاجملايظ 

َدزض١  قا٥د _ ٚقد يكٝت ٖرٙ ايؿهس٠ قبٍٛ ٚاضتشطإ َٔ االضتاذ عبداملعني ايكسايف         

  .ٖرا ايعٌَُٔ  صداز ايجايحاإل بإعداد َٚسادع١االبتدا١ٝ٥،  عبداهلل بٔ دشؼ

  دق١ ٚدٛد٠.ايتٓؿٝر ايطًِٝ يهٌ اإلدسا٤ات بهٌ  ا قحكلمبٕ ٜٓؿع بٗرا ايعٌُ أْطأٍ اهلل         
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 ٜطع٢ ايديٌٝ ع٢ً ؼكٝل األٖداف ايتاي١ٝ:  

 َعسؾ١ نٌ كتص بايعًُٝات اإلدسا١ٝ٥ اـاص١ ب٘.  .1

 ضٗٛي١ تٛشٜع املٗاّ يًُدتصني.  .2

 .ايدق١ يف َتابع١ ايعًُٝات اإلدسا١ٝ٥  .3

 ٜطاعد املدتص يف إلاش ايعًُٝات ٚتستٝبٗا. .4

 ٚتٛضٝشٗا. دسا٥ٞ اإلصداز ايجاْٞ يف ايديٌٝ اإل دسا١ٝ٥َطاْد٠ ايعًُٝات اإل .5

 ػٜٛد ايعٌُ اإلدسا٥ٞ. .6

 ضسع١ تٓؿٝر ايع١ًُٝ اإلدسا١ٝ٥. .7

 . ْػس ايٛعٞ املعسيف عٔ ايعًُٝات اإلدسا١ٝ٥ .8

ِٖ ( َصٓؿ١ سطب املدتصني ٚعدد27ٚايبايؼ عددٖا ) اإلدسا١ٝ٥ٜػتٌُ ايديٌٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعًُٝات         

 كتص.18

     

 ٚصـ يًعًُٝات ٚاإلدسا٤ات اييت تكّٛ بٗا اؾٗات ٚايًذإ ايعا١َ يف املدزض١.ايديٌٝ اإلدسا٥ٞ :         

فُٛع١ َٔ األْػط١ املذلابط١ اييت ٜؤدٟ تٓؿٝرٖا إىل ؼٌٜٛ َدخالت قدد٠ ملدسدات َطًٛب١ ايع١ًُٝ:        

 باالعتُاد ع٢ً تطًطٌ ٚاضح ٚقدد.

 ٖٛ ايػدص ايرٟ ٜكّٛ باإلدسا٤ ايعًُٞ.املدتص:       
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 تسَٝص اإلدسا٤ات :-أ

 ٜهٕٛ يًسَٛش ايتاي١ٝ داليتٗا يف تسَٝص اإلدسا٤ات :

 .    )ّ( َدزض١.     )ع( ع١ًُٝ. َدٜسّ. ّ. ع : )ّ( -

 ٚ. ت. ع : )ٚ( نٌٝ .    )ت( تع١ًُٝٝ.   )ع( ع١ًُٝ.-

 : )ٚ( نٌٝ.    )ط( طالب.   )ع( ع١ًُٝ. . ط. عٚ-

 ٚ. ّ. ع : )ٚ( نٌٝ.    )ّ( َدزض١.   )ع( ع١ًُٝ.-

 تسَٝص ايُٓاذز :-ب

 ٜهٕٛ يًسَٛش ايتاي١ٝ داليتٗا يف تسَٝص ايُٓاذز :

 .    )ّ( َدزض١.     )ع( ع١ًُٝ.   )ٕ( منٛذز. َدٜسّ. ّ. ع. ٕ : )ّ( -

 )ع( ع١ًُٝ.  )ٕ( منٛذز.   ٚ. ت. ع. ٕ : )ٚ( نٌٝ .    )ت( تع١ًُٝٝ.-

 . ط. ع. ٕ : )ٚ( نٌٝ.    )ط( طالب.   )ع( ع١ًُٝ.    )ٕ( منٛذز.ٚ-

 ٚ. ّ. ع. ٕ : )ٚ( نٌٝ.    )ّ( َدزض١.   )ع( ع١ًُٝ.     )ٕ( منٛذز.-
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 قبول وتشجيل الطالب: 5/1

 َسادع١ خطاب قبٍٛ ايطايب يف املدزض١ ٚاعتُادٙ. 5/1/12

 لليلية: إىلالتحويل مً املدازس اليَازية  5/3

5/3/3 
الضتهُاٍ  ايتعًِٝ إداز٠ إىلٜتِ اضتهُاٍ اؾص٤ اـاص ب٘ َٔ ايُٓٛذز ٚإذا متت املٛاؾك١ ٜكّٛ بسؾعٗا 

 ايتشٌٜٛ. اتدسا٤إ

 االىتشاب: إىلاملدازس اليَازية والليلية  التحويل مً 5/4

5/4/4 
الضتهُاٍ ادسا٤ات  ايتعًِٝإداز٠  إىلٜتِ اضتهُاٍ اؾص٤ اـاص ب٘ َٔ ايُٓٛذز يف ساٍ املٛاؾك١ ٚزؾعٗا 

 ايتشٌٜٛ.

  

 

 جدول احلصص األسبوعي : 5/1

 .ٞاعتُاد ددٍٚ اؿصص املدزض 5/1/7

 جدول حصص االىتعاز : 5/2

 .اعتُاد ددٍٚ سصص االْتعاز 5/2/3

 

 تعب١٦ االستٝاز  َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ َٔ خالٍ ايدلْاَر اؿاضٛبٞ بعد إدخاٍ ايبٝاْات . 5/1

5/3 
نتُاشلا َٚطابكتٗا يًطبع١ ايتٓطٝل َع ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب باضتالّ ايهتب ايدزاض١ٝ ٚايتأند َٔ ا

 املعتُد٠.

 ايتٛقٝع ٚاعتُاد اضتالّ ايهتب. 5/4

  

 

5/1 
ايتعًِٝ أٚ َهتب تصٜٚد ؾ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ بإغعاز املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًٝٝ املعتُد٠ يًُدزض١ َٔ قبٌ إداز٠ 

 ٚبٓٛد صسؾٗا. ايتعًِٝ

5/13 
أٚ َهتب  طايب١ بايتعٜٛض إلداز٠ ايتعًِٝؾس املطتشكات املاي١ٝ يد٣ املدزض١ ايكٝاّ بسؾع املاعدّ تٛيف ساٍ 

 (.02-01-ايذلب١ٝ ٚ ايتعًِٝ سطب اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ ٚٚؾكًا يًُٓٛذز ) ّ.ّ.ع.ٕ

 
 

 

 اختياز املؤسشة : 5/1

 .اييت قدَت ايعسض األؾطٌ يتٛقٝع ايعكد ملؤضط١ااالتصاٍ ب 5/1/9

 .املع١ٝٓ يف فاٍ األغر١ٜ املؤضط١تٛقٝع ايعكد َع  5/1/10

 ْطد١ َٔ ايعكد.املؤضط١ تطًِٝ  5/1/11

 .ايتعًِٝ ٠زادإ إىلزؾع ْطد١ ايعكد  5/1/12

 استالو إيسادات املكصف: 5/2

 ـ.املػػ١ً يًُكص املؤضط١اضتالّ ايػٝو َٔ  5/2/1
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 .االستؿاظ بصٛز٠ َٔ ضٓد االضتالّ َع املؤضط١ايتٛقٝع ع٢ً ضٓد اضتالّ ايػٝو َٔ قبٌ  5/2/2

 تطًِٝ اإلٜساد ألَني ؾ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ. 5/2/3

 متابعة أعنال املكصف: 5/3

 بايعكد ٜتِ تٓؿٝر ايػسٚط اؾصا١ٝ٥ ايٛازد٠ ؾٝ٘. املؤضط١خًت أإذا ٚددت كايؿ١ أٚ  5/3/5

 

 
 الربيد الوازد:  5/1

 اؾ١ٗ املع١ٝٓ داخٌ املدزض١. إىلاملدزض١ ٚتٛدٝٗٗا  إىلاالطالع َٚسادع١ املساضالت ايٛازد٠  5/1/5

  

 

 تأخس املوظفني: 5/2

 ٜٛد٘ تٓبٝ٘ غؿٟٛ يًُٛظـ إذا بًؼ فُٛع تأخسٙ ضاعتني ؾأنجس خالٍ ايعاّ املايٞ. 5/2/5

 تٛقٝع ٚاعتُاد ايتٓبٝ٘ اـطٞ. 5/2/7

 .ايتعًِٜٝتِ اعتُاد قساز اؿطِ ٜٚتِ زؾع٘ إلداز٠  5/2/11

 غياب املوظفني: 5/3

 ػٝاب.تٛقٝع ٚاعتُاد َطا٤ي١ اي 5/3/3

 االطالع ع٢ً املطا٤ي١ ٚايسد ٚاألعراز ٚاؽاذ ايكساز املٓاضب بريو. 5/3/7

 .ايتعًِٝتٛقٝع قساز اؿطِ ٚزؾع٘ إلداز٠  5/3/11

 استئراٌ املوظفني: 5/4

 ايتٛقٝع ع٢ً اإلغعاز باالعتُاد أٚ ايسؾض. 5/4/1/3

 اضت٦رإ ضاعتني ؾأنجس خالٍ ايعاّ املايٞ. تٓبٝ٘ غؿٟٛ يًُٛظـ ايرٟ بًؼ خسٚد٘ َٔ املدزض١ بدٕٚ 5/4/3

 تٛقٝع ٚاعتُاد ايتٓبٝ٘ اـطٞ. 5/4/5

 .ايتعًِٜٝتِ اعتُاد قساز اؿطِ ٜٚتِ زؾع٘ إلداز٠  5/4/9

  

 

 الصياىة: 5/1

 عنال الفحص واالستكصاء:أ 5/1/1

 (01-03-ز )ٚ.ّ.ع.ٕٚؾل منٛذ ايتعًِٝكاطب١ إداز٠  5/1/1/5

 الصياىة اإلصالحية : 5/1/2

 .اعتُاد غٗاد٠ إمتاّ عًُٝات ايصٝا١ْ ،ٚتصٜٚد املطاعد اإلدازٟ بصٛز٠ َٓٗا 5/1/2/3

 اليعافة : 5/2

 تأمني عنال اليعافة : 5/2/2

 .ايعسٚض ٚاعتُاد ايػسن١ األؾطٌ دزاض١ 5/2/2/5

 ايٛادب تٛؾسٖا يف عُاٍ ايٓعاؾ١.ايتعاقد َع ايػسن١ ٚؾل ايػسٚط  5/2/2/7

 

 
 .َسادع١ اـطاب ٚايتأند َٔ ايػسٚط ٚؾكا يًُعاٜرل 5/5

 .يًشصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٓكٌ املدزضٞ ايتعًِٝزؾع اـطاب َع ايٛثا٥ل إلداز٠  5/6

 

 



               

 

                                  

 

الثالثصدار إلااملعني القرايفإعداد : عبداملدرسية . القيادة مشال املدينة املنورة . التعليممكتب                             

 

 
 .تِ تٛقٝع ايعكد َع اؾ١ٗ املدتص١ بايٓكٌ املدزضٜٞ ايتعًِٝاز٠ إذا ٚاؾكت إد 5/7

 .ٚتطًِٝ ْطد١ أخس٣ يًذ١ٗ املدتص١ بايٓكٌ ايتعًِٝإزضاٍ ْطد١ َٔ ايعكد إلداز٠  5/8

 
 

 قساز تػهٌٝ ؾسٜل تطبٝل االضتُاز٠.إصداز  5/1/3 

  

 

 اإلزشاد الطالبي: 5/1

 ايدلاَر ٚاعتُادٖا بايتٓطٝل َع ؾ١ٓ ايتُٝص ٚاؾٛد٠.َسادع١  5/3

 دلاالت اإلزشاد الطالبي: 5/9

 زعاية الطالب املعيديً.   5/9/1

 .ِ يف اإلذاع١ ٚاالستؿاالت ٚغرلٖاتهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ ٚاإلغاد٠ بٗ 5/9/1/14

 زعاية الطالب املتأخسيً دزاسيا : 5/9/2

 .تهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ ٚاالغاد٠ بِٗ 5/9/2/13

 زعاية الطالب املتفوقني: 5/9/4

 .تهسِٜ ايطالب املتؿٛقني َٔ إداز٠ املدزض١ 5/9/4/4

 دلاالت اإلزشاد الطالبي األخسى : 5/9/6

 ايتعًِٝ.ايطالبٞ إلداز٠  زؾع ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ألعُاٍ اإلزغاد 5/9/6/7

  

 

 .ْػط١ ايطالب١ٝ ٚاملػسؾني عًٝٗا َٔ املعًُني يف املدزض١ ٚاعتُادٖاَسادع١ تػهٌٝ فاالت األ 5/6

  .مت إلاشٙ ٚتهسِٜ املتُٝصٜٔ يف األْػط١ ٚاملػسؾني عًٝٗاَا االطالع ع٢ً  5/13

 لعامة :الربامج واألىصطة ا 5/14

 االذاعة املدزسية : 5/14/1

 .تهسِٜ املعًُني ٚايطالب ٚايؿصٍٛ املُٝص٠ بايدلْاَر اإلذاعٞ ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ دزاضٞ 5/14/1/5

 السحالت والزيازات :  5/14/2

  .َسادع١ اـط١ بٗدف اعتُادٖا 5/14/2/3

 .داز٠ ايتعًِٝزؾع ايتكازٜس اـاص١ باألْػط١ ايطالب١ٝ إل 5/14/8

 
 

 
 أثياء الفصل الدزاسي: 5/2

 .املدزض١ قا٥داعتُاد ايتكسٜس ايػٗسٟ َٔ  5/2/12

  

 

 استالو األصياف: 5/1

 .ايتعًِٝإداز٠  إىلَسادع١ منٛذز استٝادات املدزض١ َٔ األصٓاف ٚاعتُادٙ ٚزؾع٘  5/1/8

 صسف األصياف: 5/2

  .َسادع١ االستٝادات ٚاعتُاد صسؾٗا 5/2/3

  .دسا٤ات ايٓعا١َٝ املتبع١اؽاذ اإل 5/2/10

 فكداٌ أو تلف االصياف : 5/3

 .الؽاذ االدسا٤ ايالشّ ايتعًِٝإداز٠  إىلَسادع١ احملطس ٚزؾع٘  5/3/5
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 السجيع : 5/4

 .الؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ بػأْٗا ايتعًَِٝسادع١ احملطس ٚايتٛصٝات ٚاعتُادٖا ٚتكدميٗا إلداز٠  5/4/5

  

 
 توزيد الكتب :  5/1

  .س١َسؾكا طًب استٝادات َسنص َصادز ايتعًِ بايهتب املكذل ايتعًِٝكاطب١ إداز٠  5/1/4

  

 

 املختربات : 5/1

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/1/1

  .باستٝادات املدتدل أٚ طًبٗا باضتدداّ ايدلْاَر املعتُد ايتعًِٝكاطب١ إداز٠  5/1/1/4

 .ٚايتٛقٝع ع٢ً منٛذز االضتالّ ايتعًِٝاضتالّ املطتًصَات َٔ إداز٠  5/1/1/5

 املعامل :  5/2

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/2/1

  .باستٝادات املعٌُ أٚ طًبٗا باضتدداّ ايدلْاَر املعتُد ايتعًِٝكاطب١ إداز٠  5/2/1/4

  .ٚايتٛقٝع ع٢ً منٛذز االضتالّ ايتعًِٝاضتالّ املطتًصَات َٔ إداز٠  5/2/1/5

  

 
 ١ اـط١ األضبٛع١ٝ ٚايؿص١ًٝ يًُعًُني ٚاعتُادٖا.َسادع 5/6

 ايدزٚع سطب اـط١ املعتُد٠ َٔ قبً٘. ؼطرل َسادع١ دؾذل 5/18

 
 

 

5/1 
كٌ عٔ ( عٝح ال ت01-03-ضع خط١ ض١ٜٛٓ يًصٜازات ايصؿ١ٝ يًُعًُني ٚؾًكا يًُٓٛذز زقِ )ّ.ّ.ع.ٕٛايكٝاّ ب

 شٜازتني يهٌ َعًِ يف ايط١ٓ ايدزاض١ٝ.

5/2 
ٚضع خط١ ؾص١ًٝ يًصٜازات ايصؿ١ٝ يًُعًُني عٝح تػطٞ اـط١ عد٠ شٜازات أضبٛع١ٝ سطب عدد َعًُٞ 

 املدزض١.

5/3 
شٜاز٠ املعًُني يف ايؿصٍٛ ايدزاض١ٝ َٚالسع١ ضرل ايدزع ٚقدز٠ املعًِ ٚتؿاعٌ ايطالب داخٌ ايصـ ٚؾًكا 

 (. 02-03-ِ )ّ.ّ.ع.ٕيًُٓٛذز زق

 ٜعب٧ االضتُاز٠ أثٓا٤ ايصٜاز٠ ايصؿ١ٝ ي١٦ًٝٗ ايتع١ًُٝٝ ٚاتباع اإلزغادات ايعا١َ يف االضتُاز٠.  5/4

 طالع املعًِ ع٢ً االضتُاز٠ بعد تعب٦تٗا ٚتكدِٜ ايتػر١ٜ ايسادع١.ا 5/5
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  ايتعًَِٝسادع١ اـطاب ٚايتأند َٔ انتُاٍ مجٝع املتطًبات ٚاعتُادٖا يسؾعٗا يًذ١ٗ املدتص١ يف إداز٠  5/4

5/5 
َتابع١ اضتالّ خطاب بأزلا٤ ايطالب ايرٜٔ متت املٛاؾك١ ع٢ً اضتالَِٗ يًُهاؾأ٠ أٚ اإلعا١ْ َٔ إداز٠ 

 .ايتعًِٝ

  

 

 االختبازات الفصلية واليَائية : 5/4

5/4/1 
( 01-05-.ت.ع.ٕٚتػهٌٝ ؾإ االختبازات ايؿسع١ٝ ٚأعطا٥ٗا ٚتٛشٜع املٗاّ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚؾًكا يًُٓٛذز)

 َٚٓٗا :

 ؾ١ٓ ايتشهِ ٚايطبط ٜٚسأضٗا ٚنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ ٚعط١ٜٛ عدد َٔ املعًُني . 5/4/1/1

 ؾ١ٓ االغساف ٚاملالسع١ ٜٚسأضٗا ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚعط١ٜٛ عدد َٔ املعًُني . 5/4/1/2

 ؾ١ٓ ايتصشٝح ٚاملسادع١ ٜٚسأضٗا ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚعط١ٜٛ عدد َٔ املعًُني . 5/4/1/3

  .خساز ايٓتا٥ر ٜٚسأضٗا ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚعط١ٜٛ عدد َٔ املعًُنيإؾ١ٓ ايسصد ٚ 5/4/1/4

5/4/5 
ٜٚساع٢ ؾٝ٘ عدد األٜاّ سطب ايتعًُٝات ايصادز٠ َٔ ٚشاز٠  إعداد ددٍٚ االختبازات مبػازن١ ايطالب 

 . ايتعًِٝ

  .ايتعًِٝإزضاٍ ْطد١ َٔ ايٓتا٥ر يكطِ االختبازات بإداز٠  5/4/55

  

 

  ايتؿطرل١ٜ يعٓاصس ايتكِٜٛ.املٛظؿني بصٛز٠ َٔ ايال٥ش١ تصٜٚد  5/1

 َسادع١ ايتكازٜس ٚايٛثا٥ل ٚاملًؿات ٚايطذالت املتعًك١ باملٛظؿني 5/2

5/3 
َٓاقػ١ املٛظؿني سٍٛ تكازٜس الاشاتِٗ ٚضذٌ ايصٜازات ٚايٛثا٥ل ذات ايعالق١ يًٛقٛف ع٢ً َٛاطٔ ايك٠ٛ 

 ٚايطعـ 

5/4 
ِ مبػازن١ املػسف ايذلبٟٛ قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ إعداد تكازٜس األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚزصد ايدزدات يًُعً

 (.01-05-بػٗسٜٔ ٚؾًكا يًُٓٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ.

5/5 

-املعًُني ٚؾًكا يًُٓٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ. باضتجٓا٤إعداد تكازٜس األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚزصد ايدزدات ملٓطٛبٞ املدزض١ 

عتُد٠ َٔ ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ بعد ( ٚامل03-05-( ٚايُٓٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ.02-05-( ٚايُٓٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ.05-01

 إنُاٍ ض١ٓ َٔ تازٜذ ايتعٝني َٚباغس٠ ايعٌُ.

5/7 
ايكٝاّ بتصٜٚد االصٌ َٔ مناذز تكازٜس األدا٤ ايٛظٝؿٞ يػؤٕٚ املٛظؿني يف إداز٠ ايتعًِٝ ؿؿعٗا يف ًَـ 

 املٛظـ َع االستؿاظ بٓطد١ َٔ مناذز تكازٜس األدا٤ يًسدٛع إيٝٗا عٓد اؿاد١.

 

 5/2 
إعداد اـطابات يًذٗات املع١ٝٓ داخٌ ايٛشاز٠ ٚخازدٗا يتدزٜب ؾسٜل ايتدقٝل ايداخًٞ ٚتأًِٖٝٗ يًكٝاّ 

  .مبٗاّ املسادع١ ايداخ١ًٝ

  

 ايٛثا٥ل ٚتأًِٖٝٗ يًكٝاّ مبٗاّ ع١ًُٝ ضبط ايٛثا٥ل .إعداد اـطابات يًذٗات املع١ٝٓ يتدزٜب ؾسٜل ضبط  5/2 
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 جدول احلصص األسبوعي : 5/1

 ٚاألخرل٠ . داد اؾداٍٚ ٚيف تٛشٜع اؿصص األٚىل َساعا٠ ايعدٍ بني املعًُني عٓد إع 5/1/1

5/1/2 
جس َٔ سص١ أٚ سصتني َتتايٝتني إال اذا ناْت سصص املاد٠ أنعدّ تهساز سصص أٟ َاد٠ يف ّٜٛ 

 ذيو. أنجس َٔ أٜاّ االضبٛع أٚ تكتطٞ طبٝع١ املاد٠ 

5/1/3 
عدّ ػص١٥ املاد٠ ايٛاسد٠ يًؿصٌ ايٛاسد بني أنجس َٔ َعًِ نُػسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ ، ٚتٛشٜع املعًُني ع٢ً 

 ب ؽصصاتِٗ .ايصؿٛف سط

5/1/4 
تٛشٜع اؿصص ع٢ً اؾدٍٚ ايدزاضٞ َساعًٝا ايبٓٛد ايطابك١ َع َساعا٠ عدد اؿصص ايدزاض١ٝ يهٌ 

 َاد٠ .

 عسض اؾدٍٚ ايدزاضٞ ع٢ً املعًُني ٚايتعسف ع٢ً َالسعاتِٗ َٚعاؾتٗا . 5/1/5

 املدزض١ العتُادٙ . قا٥د إىلزؾع ددٍٚ اؿصص املدزضٞ املكذلح  5/1/6

 املدزض١ ٚٚنال٤ املدزض١ ٚغسف املعًُني . قا٥دٚضع اؾدٍٚ يف َهإ بازش يف َهتب  5/1/8

 تٛشٜع ددٍٚ اؿصص ع٢ً املعًُني . 5/1/9

 تصٜٚد ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ظدٍٚ اؿصص ايدزاض١ٝ . 5/1/10

 جدول حصص االىتعاز : 5/2

5/2/1 
عدل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ يًذداٍٚ  أٚ( 01-01-ت.ع.ٕإعداد ضذٌ تٛشٜع سصص االْتعاز ٚؾل منٛذز ) ٚ.

 ٚاـاص عصص االْتعاز .

 املدزض١ العتُادٙ . كا٥دإعداد َٚسادع١ ددٍٚ سصص االْتعاز ٚايتأند َٔ االعتبازات ايطابك١ ٚزؾع٘ ي 5/2/2

 تدٜٚٔ سصص االْتعاز يف ددٍٚ اؿصص ايدزاض١ٝ ٚددٍٚ املعًِ . 5/2/4

  ايػا٥بني بػهٌ َٜٛٞ .ؼدٜد املعًُني 5/2/5

 ؼدٜد اؿصص اييت تدزز يف قا١ُ٥ االْتعاز يًُعًُني ايػا٥بني . 5/2/6

 تعب١٦ ٚتدٜٚٔ سصص املعًِ ايػا٥ب يف ضذٌ سصص االْتعاز. 5/2/7

 جدول اإلشساف اليومي : 5/3

 ١ ٚاختٝاز ايصٌَٝ .ايتعسف ع٢ً زغبات املعًُني يف االغساف ايَٝٛٞ ٚيف اختٝاز األٜاّ املٓاضب 5/3/1

 ؼدٜد املعًُني ايرٜٔ ٜتِ تهًٝؿِٗ باإلغساف ايَٝٛٞ . 5/3/2

 ( . 02-01-تٛشٜع اإلغساف ع٢ً املعًُني باألٜاّ ٚؾكًا يًُٓٛذز ) ٚ.ت.ع.ٕ 5/3/3

 إبالؽ املعًُني ظدٍٚ اإلغساف ايَٝٛٞ ٚتٛشٜع٘ عًِٝٗ . 5/3/4

 اؿصص األضبٛعٞ. تدٜٚٔ ددٍٚ اإلغساف ايَٝٛٞ يف ددٍٚ 5/3/6

 ٚايٛنال٤ ٚغسف املعًُني . كا٥دٚضع ددٍٚ اإلغساف ايَٝٛٞ يف غسؾ١ اي 5/3/8

5/3/9 
اإلعالٕ بػهٌ َٜٛٞ عٔ أزلا٤ املعًُني املػسؾني يف ايّٝٛ ايتايٞ يإلغساف ايَٝٛٞ يف أَانٔ بازش٠ 

 يًُعًُني َٚٛاقع اإلغساف يهٌ َعًِ .

 املدزض١ . كا٥د اإلغساف ايَٝٛٞ ٚزؾع٘ يإعداد تكسٜس أضبٛعٞ عٔ ضرل 5/3/10
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 جدول املياوبة اليومية : 5/4

 ايتعسف ع٢ً زغبات َٚكذلسات املعًُني يف اختٝاز أٜاّ املٓاٚب١ . 5/4/1

 . َسادع١ االزلا٤ ٚايتأند َٓٗا َع َساعا٠ االعتبازات ايطابك١ 5/4/2

 ؼدٜد أٜاّ املٓاٚب١ خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ ٚؼدٜد املعًُني املٓاٚبني . 5/4/3

 َتابع١ املعًُني يًُٓاٚب١ . 5/4/5

 َسادع١ ايتكازٜس اي١َٝٛٝ املكد١َ َٔ املعًِ املٓاٚب . 5/4/7

 تصٜٚد ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ظُٝع املًشٛظات ع٢ً ايطالب قبٌ ٚبعد ايدٚاّ ايسزلٞ . 5/4/8

 املدزض١ . كا٥دإعداد تكازٜس إضبٛع١ٝ ٚزؾعٗا ي 5/4/9

  

 

 ؾ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ يف بدا١ٜ نٌ عاّ . إىلؼدٜد االستٝادات ٚ املطتًصَات ايتع١ًُٝٝ ٚ تكدميٗا  5/4

5/8 
ٓدات املطًٛب١ ٚتكدميٗا يًذ١ٓ ايصٓدٚم ٜكّٛ ٚنال٤ املدزض١ بع١ًُٝ ايػسا٤ ٚإسطاز ايٛثا٥ل ٚاملطت

 املدزضٞ.

  

 

 أثياء الفصل الدزاسي :  5/2

 االغساف ع٢ً تٓؿٝر اـط١ ٚتكُٜٛٗا ٚاالضٗاّ يف تطٜٛسٖا خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ  5/2/1

 دٚات اييت تطاِٖ يف ت١ُٝٓ املٛاٖب .٥ٌ ٚاألتصٜٚد ايطالب املٖٛٛبني باملطبٛعات ٚايٓػسات ٚايٛضا 5/2/2

5/2/3 
املطابكات ٚايدلاَر ع٢ً املطتٜٛني احملًٞ ٚايعاملٞ املٓاضبات ايٛط١ٝٓ ٚ تسغٝح املٖٛٛبني يًُػازن١ يف

 ٚتٛؾرل مجٝع املتطًبات ايالش١َ .

 تٛع١ٝ األضس٠ ٚاجملتُع بأ١ُٖٝ زعا١ٜ املٖٛٛبني  5/2/4

5/2/5 
طالب املٖٛٛبني َٔ خالٍ املعازض ٚاالْػط١ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ٚيٛسات ايػسف يف إبساش إلاشات اي

 املدزض١ بايتٓطٝل َع زا٥د ايٓػاط 

5/2/11 
تٓعِٝ يكا٤ات دٚز١ٜ َع أٚيٝا٤ اَٛز ايطالب املٖٛٛبني يتشكٝل بعض ضبٌ ايتهاٌَ يف زعا١ٜ املٛاٖب 

 داخٌ ٚخازز املدزض١ .

  

 .املدزض١ كا٥دَسادع١ ايتكسٜس ايػٗسٟ ٚتكدمي٘ ي 5/2/11

  

 استالو األصياف : 5/1 

 

 .تعب١٦ ٚؼدٜد استٝاداتِٗ ٚؾكا يًتعُِٝ ٜٚتِ تطًُٝ٘ يًُطاعد اإلدازٟ 5/1/4

 صسف األصياف : 5/2

  يف املدزض١ ٚزؾعٗا يٛنٌٝ املدزض١ يًػؤٕٚ املدزض١ٝ َسادع١ استٝادات املعٓٝني 5/2/1

  

 

5/5 
دزاض١ اـط١ األضبٛع١ٝ ٚايؿص١ًٝ يًُعًُني ٚايتأند َٔ مجٝع َهْٛاتٗا َٚٓاقػتٗا َع املعًُني ٚزؾعٗا 

 املدزض١. كا٥دي

5/17 

 ٚايتأند َٔ :َسادع١ أضبٛع١ٝ يدؾاتس إعداد ايدزٚع اـاص باملعًِ 

 ضرل ايدزع سطب اـط١ ايؿص١ًٝ يًُكسز ايدزاضٞ.-

 َطابك١ اإلعداد ايدٚزٟ يًتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات اـاص١ باملاد٠.-
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 :عنلية التكويه ) املسحلة االبتدائية ( 5/1

 َسادع١ ْتا٥ر ايطالب ٚايتأند َٓٗا ٚتصٜٚد ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب بٗا. 5/1/5

 االختبازات الفصلية واليَائية : 5/4

 تٛدٝ٘ املعًُني بٛضع األض١ً٦ َٚتابع١ تطًُٝٗا قبٌ بد٤ االختبازات . 5/4/2

5/4/3 
ايدزاضٞ ٚأخر تٛقٝع٘ ايتأند َٔ إْٗا٤ نٌ َعًِ يًُٓاٖر املكسز٠ قبٌ بدا١ٜ االختبازات ايٓٗا١ٝ٥ يًؿصٌ 

 عًٞ ذيو .

5/4/4 
ايتأند َٔ إدخاٍ ايدزدات ايٓٗا١ٝ٥ ملٛاد ايتكِٜٛ املطتُس ٚايطًٛى ٚاملٛاظب١ ٚنريو دزدات أعُاٍ 

 ايط١ٓ ؾُٝع ايطالب بايتٓطٝل َع ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب . 

5/4/5 
ُٝات ايصادز٠ َٔ ٚشاز٠ إعداد ددٍٚ االختبازات مبػازن١ ايطالب ٜٚساع٢ ؾٝ٘ عدد األٜاّ سطب ايتعً

 . ايتعًِٝ
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 قبول وتشجيل الطالب: 5/1

 .ٜطبكٜ٘بدأ قبٍٛ ايطالب يف ايصـ األٍٚ االبتدا٥ٞ يهٌ عاّ َع بدا١ٜ ايؿصٌ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ايرٟ  5/1/1

5/1/2 
 ٜبدأ قبٍٛ ايطالب يف املسسًتني املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ بعد ظٗٛز ْتا٥ر اختبازات ايؿصٌ ايجاْٞ .

 )ايدٚز األٍٚ( َباغس٠.

5/1/3 
تطٌٗٝ قبٍٛ ايطالب . سطب َٝصا١ْٝ املدزض١ ، ٚاضتهُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ ٚإذا شاد عدد ايطالب 

 . ايتعًَِٝع إداز٠  املدزض١ يًتٛاصٌ  قا٥داملتكدَني ٜتِ إغعاز 

 ايكٝاّ بايتأند َٔ ايطٔ ايٓعاَٞ ٚؾكًا ملا ًٜٞ : 5/1/4

5/1/4/1 
ُّ ٔ تكٌ أعُازِٖ عٔ ٖرا املسس١ً االبتدا١ٝ٥ َٔ أنٌُ ضت ضٓٛات يف ايّٝٛ األٍٚ يًدزاض١ ٜٚتِ ايتذاٚش ع

 ايطٔ بتطعني ًَٜٛا ؾكط.

5/1/4/2 
ٔ ضت ضٓٛات مبا١٥ ٚمثاْني ًَٜٛا يف ايصـ األٍٚ ابتدا٥ٞ تطذٌٝ ايطالب ٚايطايبات ايرٜٔ تكٌ أعُازِٖ ع

 ًٜٞ: بعد ايتشكل َٔ تٛؾس َا

 غٗاد٠ َٔ زٜاض االطؿاٍ تجبت اْتعاّ ايطايب ملد٠ ؾصًني دزاضٝني . 5/1/4/2/1

5/1/4/2/2 
اَتالنِٗ يًُٗازات ايُٓا١ٝ٥ األضاض١ٝ اييت متهِٓٗ َٔ االْتعاّ يف املدزض١ ٚانتطاب املعازف 

 ٗازات.ٚامل

 ايتطذٌٝ يف املٛعد احملدد شلِ ع٢ً ايسابط االيهذلْٚٞ . 5/1/4/3

 عاَا. 16املسس١ً املتٛضط١: َٔ ادتاش املسس١ً االبتدا١ٝ٥ بٓذاح غسٜط١ أال ٜصٜد عُسٙ عٔ  5/1/4/4

 عاَا. 19املسس١ً ايجا١ْٜٛ : َٔ ادتاش املسس١ً املتٛضط١ بٓذاح ع٢ً أال ٜصٜد عُسٙ عٔ  5/1/4/5

 عاَا. 19أال ٜصٜد عُسٙ عٔ  إٔ ع٢ًأٚ َا ٜعادشلا املسس١ً ايجا١ْٜٛ : َٔ ادتاش املسس١ً املتٛضط١ بٓذاح  5/1/4/6

 ًه١ٝ ، عكد االاجاز.... (.املايكٝاّ بايتأند َٔ اؿٞ ايطهين يًطايب َٔ خالٍ ايٛثا٥ل األص١ًٝ )صو  5/1/5

5/1/6 
َهتب ايتعًِٝ ٚيف ساي١ عدّ  إىلايطهين ٜتِ تٛدٝ٘ ايطايب يف ساٍ عدّ اْطبام ايطٔ ايٓعاَٞ ٚ اؿٞ 

 .داز٠ ايتعًِٝإ إىلتٛدٝ٘ اي ايكبٍٛ ٜتِ

5/1/7 

املسادع١ ٚ ايتأند َٔ ْعا١َٝ ايػٗادات ايدزاض١ٝ املكد١َ ٚ يف ساٍ ناْت ايػٗادات َٔ خازز املًُه١ 

ًَا َٔ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاض 45ٚذيو خالٍ ٜتِ ايتأند َٔ َعاديتٗا  ٛدٝ٘ ٚ يف ساٍ عدّ املعادي١ ٜتِ تٞ ، ٜٛ

ايتعًِٝ إلدسا٤ ايالشّ يًُسس١ً املتٛضط١ ٚ ايجا١ْٜٛ أَا املسس١ً االبتدا١ٝ٥ ؾتهٕٛ ؾ١ٓ ٚىل األَس إلداز٠ 

 .باملدزض١ يتشدٜد ايصـ ايدزاضٞ يًطايب

5/1/8 

ع١ًُٝ اىل َدازع ايتعًِٝ اٖد ايــــــايتأند َٔ سصٍٛ ايساغبني بايتشٌٜٛ َٔ َدازع ؼؿٝغ ايكسإ  ٚ املع

 ِٝ ـــــايتعًَٛاؾك١ َٔ اداز٠  ع٢ًممٔ لح َٔ ايصـ األٍٚ ايجاْٟٛ  يف بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ملد٠ غٗس  ايعاّ

، ٚإلداز٠ ايتعًِٝ  (01-01-ٕع.ٚ.ط.ـــــُٛذز ) ٚؾكا يًٜٓٚهٕٛ ذيو يف ايؿـــــصٌ ايـــدزاضــٞ األٍٚ 

 ز١ٜ ايكص٣ٛ.ايصالس١ٝ يف اضتجٓا٤ اؿاالت ايطسٚ

5/1/9 

 ِايتأند َٔ ٚدٛد املعادي١ يطالب املسس١ً ايجا١ْٜٛ ايساغبني بايتشٌٜٛ َٔ ْعاّ املكسزات ايٞ ْعاّ ايتعًٝ

يف ايؿصٌ  ْعاّ املكسزات املعتُد٠ َٔ اؾ١ٗ املدتص١ يتشٌٜٛ َٔ ْعاّ ايتعًِٝ ايعاّ اىلا ايؿصًٞ أٚ ايعاّ اٚ

 ١ تعتُد بكساز َٔ َدٜس ايتعًِٝ.ايدزاضٞ األٍٚ ، ٚاؿاالت االضتجٓا٥ٝ

5/1/10 
ايتأند َٔ مجٝع االدسا٤ات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ ايطابك١ ٚصٛز٠ َٔ ايطذٌ املدْٞ املكٝد ؾٝ٘ ايطايب ٚصٛز٠ 

 .غدص١ٝ سدٜج١ ٚغٗاد٠ تطعِٝ َعتُد٠

 .املدزض١ املٓكٍٛ َٓٗا إىلإعداد خطاب يًطايب َٛد٘  5/1/11

 

             

 



               

 

                                  

 

الثالثصدار إلااملعني القرايفإعداد : عبداملدرسية . القيادة مشال املدينة املنورة . التعليممكتب                             

 

 مدزسة أخسي: إىل اليكل 5/2

 ند َٔ ٚدٛد خطاب قبٍٛ َٔ املدزض١ املساد ايتشٌٜٛ شلا.ايتأ 5/2/1

5/2/3 
ٚتٛقٝع٘ ع٢ً  بايطاي أَسايتأند َٔ اضتهُاٍ مجٝع قتٜٛات  ًَـ ايطايب ايٛزقٞ ٚتط١ًُٝ يٛيٞ 

 .االضتالّ

5/2/4 
دازع ايطعٛد١ٜ يف خازز املًُه١ ٜتِ اتباع االدسا٤ات ايطابك١ باضتجٓا٤ خطاب عٓد ؼٌٜٛ ايطايب َٔ امل

 .ايكبٍٛ

 لليلية: إىلالتحويل مً املدازس اليَازية  5/3

5/3/1 
ايدزاض١ اي١ًًٝٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛذز   إىلايطايب يتشٌٜٛ اب١ٓ  أَسايتأند َٔ ٚدٛد طًب خطٞ َكدّ َٔ ٚيٞ 

 .ْع١ُ ٚايتعًُٝات املعتُد٠تشٌٜٛ سطب األٚ اضتشكام ايطايب يًأاملعتُد 

 االىتشاب: إىلالتحويل مً املدازس اليَازية والليلية  5/4

5/4/1 
ٚ أايدزاض١ عٔ طسٜل االْتطاب  إىلايطايب يتشٌٜٛ اب١ٓ  أَسايتأند َٔ ٚدٛد طًب خطٞ َكدّ َٔ ٚيٞ 

 .اضتشكام ايطايب يًتشٌٜٛ سطب ايتعًُٝات املعتُد٠

 .بتعب١٦ ايُٓٛذز املعتُدايكٝاّ  5/4/2

5/4/5 
 إداز٠يهذلْٚٝا بعد َٛاؾك١ إاؽاذ االدسا٤ات ايطابك١ يف ع١ًُٝ ْكٌ ايطالب ٜٚتِ اعداد املًـ ٚزقٝا ٚ

 ايتعًِٝ.

 تشجيل الطالب للنكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات (: 5/5

5/5/1 

َجًٗا يًتطذٌٝ يف ايؿصٌ ايجاْٞ ٚؼدد املدزض١ َد٠ ٍ ٚٚضبٛع األ( اٜاّ َٔ األ3ؾذل٠ ايتطذٌٝ ال تصٜد عٔ )

ٍ ّٜٛ سطب ايتكِٜٛ أٚايدزاض١ َٔ  إٔ تبدأايتطذٌٝ املبهس يًؿصٌ ايصٝؿٞ ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايجاْٞ ع٢ً 

 .ثٓا٤ ؾذل٠ ايتطذٌٝأغٝابِٗ  أٚٚال ٜطُح غسٚز ايطالب ،  ايتعًِٝاملعتُد َٔ ٚشاز٠ 

 .يٝني ع٢ً ايدلْاَر املػذلىٚدزاضٝني األتسنص دداٍٚ ايطالب يف ايؿصًني اي 5/5/2

5/5/3 
َٔ بني َدزضٞ املدزض١)َعًِ  االنادميٞخيصص يًطايب املطذٌ باملسس١ً ايجا١ْٜٛ َعًِ َهًـ باإلزغاد 

 .املدزض١( إَها١ْٝع٢ً ٚؾل أطايب نشد  20يهٌ  االنادميَٞهًـ باإلزغاد 

5/5/4 

َٔ َكسزات ٜٚػػٌ  ٘يّٝٛ ٜطذٌ ايطايب ؾٝٗا َا ٜٓاضبع٢ً يف اأد شتتٝح املدزض١ مثإ سصص دزاض١ٝ ن

َا تبكٞ باألْػط١ ايصؿ١ٝ ٚغرل ايصؿ١ٝ ٚايدلاَر املتٓٛع١ اييت تكدَٗا املدزض١ ٚعدّ اـسٚز َٔ املدزض١ 

 .يف سصص ايؿساؽ

5/5/5 
 ٕ اؿٌُ ايدزاضٞأ( ضاع١ مبعين 35-30ني ٜهٕٛ َٔ )ٚيني األيطالب ايؿصًني ايدزاضاؿٌُ ايدزاضٞ 

 .َكسزات( 7) إىلَكسزات ( 5يًطايب )

5/5/6 

( 40( َكسزات بٛاقع ) 8( قحل ي٘ تطذٌٝ )90جس َٔ )أن إىلايطايب املتؿٛم ٚايرٟ ٚصٌ َعدي١ ايذلانُٞ 

( 6-5) ضاع١ يف ايؿصٌ يف سني ايطايب ايرٟ اخنؿض َعدي٘ عٔ تكدٜس )دٝد( قحل ي٘ ايتطذٌٝ َا بني

 .( ضاع30١-25بٛاقع ) أَٟكسزات يًؿصٌ ايدزاضٞ 

5/5/7 
املعتُد٠  اإلضاؾ١ات اؿرف ٚآيٝع٢ً خط١ ايتطذٌٝ ٚ االنادميٞاطالع املعًُني املهًؿني باإلزغاد 

 .َٚٛاعٝدٖا ٚٚضع يٛسات ازغاد١ٜ يف املُسات اإلضاؾ١ٚتصٜٚدِٖ بُٓاذز اؿرف ٚ

5/5/8 
يٓػسات ايتعسٜؿ١ٝ اييت تٛضح ٚتٛشٜع ا اإلضاؾ١عًُٝات ايتطذٌٝ ٚاؿرف ٚ آي١ٝاالدتُاع بايطالب ٚغسح 

 اإلضاؾ١.ايتطذٌٝ ٚاؿرف ٚ آي١ٝ
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 التشجيل احلس مً اجلدول العاو: 5/5/9

5/5/9/1 

َكذلح ٜػٌُ ع٢ً مجٝع املكسزات اييت ضتطسح يًتطذٌٝ َع َٛاعٝدٖا ٚازلا٤ املعًُني َع عاّ ددٍٚ إعداد 

 عات املعطٝات ايتاي١ٝ:َسا

 .املدزض١ َٔ املعًُني ٚايػعب ١َٝصاْٝ -1

 .االنادميٞقٛا٥ِ سصس زغبات ايطالب َٔ قبٌ املعًُني املهًؿني باإلزغاد  -2

 .ايطال ب ٚبٝاْات ايتطذٌٝ املبهساعداد  -3

5/5/9/2 
( 03-01-ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ تٛشٜع اؾدٍٚ املكذلح ع٢ً ايطالب َع منٛذز تطذٌٝ املكسزات ايدزاض١ٝ

 .ٚذيو  الختٝاز ايطايب َا قحتاد٘ َٓ٘

5/5/9/5 
ايطالب ٚتكٝٝدِٖ يف نػـ تطذٌٝ املكسزات  ٍقحدد َكس ايتطذٌٝ ٜٚتٛادد ؾٝ٘ مجٝع املعًُني الضتكبا

 .(04-01-ٚؾكا يًُٓٛذز)ٚ.ط.ع.ٕ

 .اعتُاد ددٍٚ تطذٌٝ ايطالب ٚتط١ًُٝ ْطد١ َٓ٘ 5/5/9/7

5/5/9/11 
االٜعاش ملطذٌ املعًَٛات يف بدا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ بإصداز نػٛؾات املتابع١ املبد١ٝ٥ ٚتطًُٝٗا يٛنال٤ 

 .املدزض١ ٚاملعًُني

5/5/9/12 
االٜعاش ملطذٌ املعًَٛات يف بدا١ٜ االضبٛع ايجايح بإصداز نػٛؾات املتابع١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚتطًُٝٗا يٛنال٤ 

 .املدزض١ ٚاملعًُني

 شجيل احلس مً اجلداول املعدة ) الصسائح(:الت 5/5/10

5/5/10/1 

ددٍٚ عاّ َكذلح ٜػٌُ ع٢ً مجٝع املكسزات اييت ضتطسح يًتطذٌٝ َع َٛاعٝدٖا ٚازلا٤ املعًُني َع إعداد 

 َساعات املعطٝات ايتاي١ٝ:

 .( ضاع70١-60امجايٞ ايطالب ايرٜٔ اْٗٛا َٔ )-1

 .دصصٞزغبات ايطالب يف اختٝاز املطاز ايت-2

يف َطاز ايعًّٛ  3اعداد ايطالب يف املطازٜٔ ايتدصصني بٛاقع طايب يف املطاز ايعًّٛ ايػسع١ٝ َكابٌ -3

 .ايطبٝع١ٝ

 .ايٓعاّ إىلاعداد ايطالب ايساغبني يف املعادي١ َٔ ٚ-4

 .ٍ ، ايجاْٞ ، ايجايح (ٚاعداد ايطالب يهٌ َسس١ً دزاض١ٝ )األ-5

 .احملٛيني ( أ١ٝٚ يًطالب )املتعجسٜٔ سصس املكسزات املتبك-6

5/5/10/2 
( 03-01-تٛشع اؾداٍٚ املكذلح ع٢ً ايطالب َع منٛذز  تطذٌٝ املكسزات ايدزاض١ٝ ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع. ٕ

 .ٚذيو الختٝاز ايطايب َا قحتاد٘  ١َٓ

 .ٛذز ايتطذٌٝتٛدٝ٘ ايطايب باختٝاز اسد ايػسا٥ح اييت تٓاضب٘ يًتطذٌٝ ٜٚطذًٗا يف من 5/5/10/3

5/5/10/5 
دِٖ يف نػـ تطذٌٝ ٚؾكا ؼدٜد َكس ايتطذٌٝ ٜٚتٛادد ؾٝ٘ مجٝع املعًُني الضتكباٍ ايطالب ٚتكٝ

 .(04-01-ٚ.ط.ع. ٕيًُٓٛذز )

 .اخر تٛقٝعات َعًُٞ املكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً منٛذز ايتطذٌٝ إىلتٛدٝ٘ ايطايب  5/5/10/6

5/5/10/13 
 بدا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ بإصداز نػٛؾات املتابع١ املبد١ٝ٥ ٚتطًُٝٗا يٛنال٤ االٜعاش ملطذٌ املعًَٛات يف

 .املدزض١ ٚاملعًُني

5/5/10/14 
االٜعاش ملطذٌ املعًَٛات يف بدا١ٜ االضبٛع ايجايح بإصداز نػٛؾات املتابع١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚتطًُٝٗا يٛنال٤ 

 .املدزض١ ٚاملعًُني
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 التشجيل املبكس: 5/5/11

 .عالٕ ؾذل٠ ايتطذٌٝ قبٌ ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايدزاضٞ بجالث١ اضابٝعإؼدٜد ٚ 5/5/11/1

 .ٚ ٚؾل َعدالتِٗ ايذلان١ُٝأتٛشٜع ايطالب ع٢ً اٜاّ ايتطذٌٝ سطب ض١ٓ االيتشام باملدزض١  5/5/11/2

5/5/11/7 
ؿغ مناذز ايتطذٌٝ يف املًؿات املدصص١ شلا سطب ايذلتٝب دازٟ يف ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ عٜٛد٘ املطاعد اإل

 .تطًطٌ االزقاّ أٚاشلذا٥ٞ 

 التشجيل عرب االىرتىت: 5/5/12

 .ْت ٚاـطٛات قبٌ ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايدزاضٞ بٛقت َبهسْذلي١ٝ ايتطذٌٝ عدل االآعالٕ يًطالب عٔ اإل 5/5/12/1

 .َر ايتطذٌٝ عدل االْذلْتتطًِٝ ايطالب ززلٝا زقِ ضسٟ خاص يدلْا 5/5/12/2

5/5/12/3 
تٓصٌٜ اؾدٍٚ ايدزاضٞ ع٢ً َٛقع االْذلْت بعد ْٗا١ٜ االختبازات ايؿص١ًٝ ٚضٝتِ قبٍٛ ٚتطذٌٝ ايطالب يف 

 .املكسزات َٔ عدَ٘ سطب ْتا٥ر ايطايب ٚادتٝاشٙ ملكسزات ايطالضٌ  َٚطاز ايتدصص

5/5/12/4 
ال ثِ سطب أٚي١ٜٛ ايتطذٌٝ املكذلس١: اـساجٕٛ أٚسطب  قات َٚٛاعٝد ايتطذٌٝ ٚتهٕٛ َستب١أٚؼدٜد 

 .االقد١َٝ يف ض١ٓ االيتشام

 ٍ يطُإ اضتكساز اؾدٍٚٚخالٍ االضبٛع األ اإلضاؾ١االتاس١ يًطايب ثالث١ قاٚالت ؾكط يًشرف ٚ 5/5/12/5

 تٛقٝع بطاقات ايتطذٌٝ َٔ ايطالب ٚاعتُادٖا. 5/5/12/7

 .( طالب10يف ايػعب ايدزاض١ٝ إلغالم ايػعب ايدزاض١ٝ اييت ٜكٌ ْصابٗا عٔ ) سصس اعداد ايطالب 5/5/12/9

 .َعاؾ١ ساالت ايتعازض يف ددٍٚ ايطالب ٚاؿاالت االضتجٓا١ٝ٥ ناـساجني ٜدٜٚا 5/5/12/10

5/5/12/11 
تازٜذ قٝد نٌ  االٜعاش ٚايتٛدٝ٘ ملطذٌ املعًَٛات بطباع١ ايهػٛف ايٓٗا١ٝ٥ بدا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ َٛضشا ؾٝٗا

 .طايب يف املكسز ايدزاضٞ ٚتطًُٝٗا يًُعًُني ززلٝا

 حرف واضافة املكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات ( : 5/6

5/6/1 

ٍ بعد َٛاؾك١ املسغد ْٚٗا١ٜ االضبٛع ايدزاضٞ األ إىلايطُاح بتٓؿٝر ع١ًُٝ اضاؾ١ املكسزات ٚاييت تطتُس 

 ر ْٛز يف اؿاالت ايتاي١ٝ:باالضتؿاد٠ َٔ بسْاَ االنادميٞ

 .( َكسزات7يًطالب ايساغبني يف تطذٌٝ اؿد األع٢ً )-1

 .( إ ٜطذٌ مثإ َكسزات95عٓد طسح املدزض١ مثإ سصص اجٛش يًطايب اؿاصٌ ع٢ً َعدٍ ال ٜكٌ عٔ )-2

 .االنادميٞاضاؾ١ َكسزات بػسض تبدٌٜ املكسزات املطذ١ً سطب تٛدٝ٘ املسغد -3

 .(َكسزات يف ناٌَ اـط١ ايدزاض4١ٝؾ١ َكسزات سس٠ اختٝاز١ٜ مبا ال ٜتذاٚش )اضا-4

 .ال اجٛش سرف ؾصٌ دزاضٞ ناَال باضتجٓا٤ ايؿصٌ ايصٝؿٞ اال بعرز ٜٛاؾل ع١ًٝ فًظ املدزض١-5

5/6/2 

 :١ت ايتايْٝٗا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ يًشاال إىلايطُاح بتٓؿٝر عًُٝات اؿرف يًُكسزات ايدزاض١ٝ ٚاييت تطتُس  

 .يف اؿاي١ ٚضع١ خط١ خاص١ يًطايب االنادميٞسرف َكسز سطب تٛص١ٝ املسغد -1

سرف َكسز اذا نإ َطت٣ٛ ايطايب ايدزاضٞ ال ٜؤًٖ٘ يتطذٌٝ اؿد األع٢ً سطب تٛدٝ٘ املسغد -2

 .االنادميٞ

5/6/3 
( ٚنتاب١ 06-01-ٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ)ابٛاى َٔ ثالخ ْطذ َهسبٓ٘ ( ٚؾكا يًُٓ اإلضاؾ١ػٗٝص مناذز اؿرف ٚ

 .ايتعًُٝات خًـ ايُٓاذز ٚػٗٝص ًَـ ؿؿعٗا

5/6/4 
ٚقٛا٥ِ ازلا٤ ايطالب يف ْٗا١ٜ االضبٛع  اإلضاؾ١بُٓاذز اؿرف ٚ االنادميٞتصٜٚد َعًُٛ املكسزات ٚاملسغد 

 .ٚيف ْٗا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ يعًُٝات اؿرف اإلضاؾ١ٍٚ يعًُٝات ألا

5/6/11 
قٛا٥ِ ازلا٤ ايطالب بدا١ٜ االضبٛع ايجايح َٔ  االنادميٞاملكسزات ٚاملعًُني املهًؿني باإلزغاد  تطًِٝ َعًُٛ

 .ايؿصٌ ايدزاضٞ

 .نياالنادميٝتطًِٝ دداٍٚ ايطالب يًُسغدٜٔ  5/6/12

 تأجيل الدزاسة)مدازس ىعاو املكسزات(: 5/7

 .د َٔ طًب ايتأدٌٝ ٚعسض١ عًٞ فًظ املدزض١أنايت 5/7/4
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5/6 
ايدزاض١ٝ يًطالب املٓتعُني ٚاملٓتكًني َٔ املدزض١ ٚايتٛقٝع ع٢ً االضتالّ يف بدا١ٜ  املكسزاتتطًِٝ 

 ( . 01-02-نٌ ؾصٌ دزاضٞ ٚؾل منٛذز ) ٚ.ط.ع.ٕ

 .  قا٥د املدزض١اض١ٝ إلداز٠ املطتٛدعات ٚاعتُادٙ َٔ ايدز املكسزاتبٓٛاقص  إعداد خطاب  5/8

 ايدزاض١ٝ يًطالب بعد اضتٝؿا٥ٗا َٔ إداز٠ املطتٛدعات . املكسزاتتطًِٝ  5/9

 ايدزاض١ٝ ايٓاقص١ يًطالب ٚايتٛقٝع ع٢ً االضتالّ . املكسزاتتطًِ  5/10

 ٞ ٚؾل ايُٓٛذز  ايطابل .ايدزاض١ٝ َٔ ايطالب يف ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايدزاض املكسزات اضتالّ 5/11

  

 

5/5 
ؼدٜد َتطًبات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ ٚ ايٓػاط ايطالبٞ ٚ تكدميٗا يًذ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ يف بدا١ٜ 

 نٌ عاّ .

5/8 
يًذ١ٓ ايصٓدٚم ٜكّٛ ٚنال٤ املدزض١ بع١ًُٝ ايػسا٤ ٚإسطاز ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ ٚتكدميٗا 

 املدزضٞ.

 

 

 تأخس الطالب : 5/1

 (.01-03-سصس ايطالب املتأخسٜٔ عٔ االصطؿاف ايصباسٞ يف ضذٌ ايتأخس ٚؾل منٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ 5/1/1

5/1/2 
بدٕٚ  ايتأخس بعرز/االتصاٍ بٛيٞ أَس ايطايب ٚإغعازٙ بتأخس ايطايب عٔ املدزض١ ٚايتأند َٔ ضبب 

 .عرز

 ؾصٛشلِ . إىلإدخاٍ ايطالب املتأخسٜٔ  5/1/3

5/1/4 
املسغد  إىلإساي١ ايطايب ايرٟ ٜتهسز تأخسٙ بدٕٚ عرز يف ايؿصٌ ايدزاضٞ أنجس َٔ مخظ َسات 

 .(02-03-ايطالبٞ ٚؾكا يُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ

 غياب الطالب : 5/2

5/2/1 
-بٌ ْٗا١ٜ اؿص١ األٚىل يف ضذٌ ايػٝاب ٚؾل منٛذز )ٚ.ط.ع.ٕسصس ايطالب ايػا٥بني عٔ املدزض١ ق

03-03). 

5/2/2 
االتصاٍ بٛيٞ أَس ايطايب ايػا٥ب بعد ْٗا١ٜ اؿص١ األٚىل ٚاغعازٙ بػٝاب٘ عٔ املدزض١ ٚايتأند َٔ 

 ضبب ايػٝاب .

 ٚاعتُاد َا ٜعتدل غٝابا بعرز . َسادع١ أعراز غٝاب ايطالب، 5/2/3

5/2/4 
املسغد  إىلايب ايرٟ ٜتهسز غٝاب١ بدٕٚ عرز يف ايؿصٌ ايدزاضٞ أنجس َٔ مخظ َسات إساي١ ايط

 .(02-03-ايطالبٞ ٚؾل منٛذز اإلساي١ )ٚ.ط.ع.ٕ

5/2/6 
تطبٝل قٛاعد تٓعِٝ ايطًٛى ٚاملٛاظب١ ع٢ً ايطالب ايػا٥بني باضتدداّ ايٓعاّ اؿاضٛبٞ املعتُد َٔ 

 ايٛشاز٠ .

 استئراٌ الطالب : 5/3

 .ي٘ اضتكباٍ ٚيٞ أَس ايطايب يف ساي١ سطٛزٙ ٚايتأند َٔ ايبطاق١ ايػدص١ٝ 5/3/2

 .(04-03-)ٚ.ط.ع.ٕ تعب١٦ ايبٝاْات يف ضذٌ االضت٦رإ َٔ املدزض١ ٚؾل منٛذز زقِ 5/3/3

 ؼٌٜٛ يًٛسد٠ ايصش١ٝ...(.ٚتصٜٚدٙ بٗا. إعداد ايٛثا٥ل ايالش١َ يًطايب يف ساي١ طًبٗا َجٌ )ايتعسٜـ، 5/3/5

 ٠ .أَسايتأند َٔ َػادز٠ ايطايب يًُدزض١ َع ٚيٞ  5/3/6
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 اإلزشاد الطالبي: 5/1

 .كا٥د املدزض١ ٚزؾعٗا ي ايدلاَر َسادع١  5/2

5/8 
َساعا٠ نٌ َِٓٗ ٚأخر  ٠ذٟٚ اؿاالت املسض١ٝ ٚضسٚزايتعُِٝ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف املدزض١ بايطالب 

 .(02-04-تٛقٝعاتِٗ بايعًِ ٚؾكا يًُٓٛذز ) ٚ.ط.ع.ٕ 

 دلاالت اإلزشاد الطالبي: 5/9

 زعاية الطالب املعيديً:  5/9/1

 املدزض١ بتهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ . كا٥دايسؾع ي 5/9/1/13

 زاسيا :زعاية الطالب املتأخسيً د 5/9/2

5/9/2/7 
م ايذلب١ٜٛ يصٜاد٠ ايتشصٌٝ ايدزاضٞ يد٣ سعكد ايًكا٤ات َع أٚيٝا٤ األَٛز يالضتؿاد٠ َِٓٗ ٚتٛضٝح ايط

 أبٓا٥ِٗ .

 .املدزض١ بتهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ كا٥دايسؾع ي 5/9/2/12

 متابعة حاالت الػياب والتأخس الصباحي : 5/9/3

 .يطًٛى ٚاملٛاظب١ َٔ خالٍ زصد اؿطِ َٔ دزدات املٛاظب١تطبٝل قٛاعد ا 5/9/3/9

 املواقف الشلوكية اليومية : 5/9/5

 .تطبٝل قٛاعد ايطًٛى ٚاملٛاظب١ َٔ خالٍ زصد اؿطِ َٔ دزدات ايطًٛى 5/9/5/9

 دلاالت اإلزشاد الطالبي : 5/9/6

 .املدزض١ بعد َسادعتٗا كا٥دٚايتكسٜس اـتاَٞ يَتابع١ أعُاٍ اإلزغاد ايطالبٞ ٚزؾع ايتكازٜس ايػٗس١ٜ  5/9/6/6

  

 

5/1 
إعداد ايدلاَر سطب املسس١ً ايدزاض١ٝ ٚؾل ايتعاَِٝ ايصادز٠ بٗرا ايػإٔ َٛضشا ؾٝٗا ايدلاَر ٚأٚقاتٗا 

  .ٚاملٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يهٌ ْػاط ٚذيو قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ

5/2 
از املعًُني املػسؾني ع٢ً فاالت ايٓػاط َع َساعا٠ ايتدصص املطًٛب يهٌ ْػاط ٝيف اخت املػازن١

 .ٚاـدلات ٚاملٗازات ْٚصاب املعًِ

  .املدزض١ قا٥د إىلتكِٝٝ َا مت إلاشٙ خالٍ ايؿصٌ ايدزاضٞ ٚايسؾع ب٘  5/12

 الربامج واألىصطة العامة : 5/14

 ذاعة املدزسية :اإل 5/14/1

5/14/1/2 
تكِٜٛ ايدلْاَر االذاعٞ َٔ ٚنٌٝ املدزض١ يػؤٕٚ ايطالب ٚزا٥د ايٓػاط َٚعًُني ٚؾل اضتُاز٠ ايتكِٜٛ 

 .اـاص١ بريو

 .أدٌ تهسِٜٗالضتُازات ايتكِٝٝ َٔ  ذاعٞ ٚؾكًااملُٝص٠ يف ايدلْاَر اإل املعًُني ٚايطالب ٚايؿصٍٛؼدٜد  5/14/1/4

 السحالت والزيازات :  5/14/2

5/14/2/8 
اختٝاز املعًِ املػسف ع٢ً ايصٜاز٠ ٚتصٜٚدٙ بتعًُٝات ايسس١ً ٚأزلا٤ ايطالب املػازنني بٗا ٚأخر تٛقٝع٘ 

  .بايعًِ
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  .ًُطاعد اإلدازٟتعب١٦ ٚؼدٜد استٝاداتِٗ ٚؾكا يًتعُِٝ ٜٚتِ تطًُٝ٘ ي 5/1/4

  

 

 ايتأند َٔ َد٣ اْطبام ايػسٚط اضتهُاٍ مجٝع األزام ايالش١َ. 5/2

5/3 
املدزض١ َسؾًكا مجٝع  كا٥دإعداد خطاب بأزلا٤ ايطالب املطتشكني يًُهاؾأ٠ أٚ اإلعا١ْ ٚتكدميٗا ي

 األٚزام ايالش١َ.

 ع٢ً صسف املهاؾأ٠ أٚ اإلعا١ْ يًطالب املطتشكني. ايتعًَِٝس مبٛاؾك١ إداز٠ إغعاز أٚيٝا٤ األ 5/6

  

 

 عنلية التكويه ) املسحلة االبتدائية (: 5/1

 اغعاز ٚيٞ أَس ايطايب بٓتٝذ١ ايؿذل٠ ايتكٛمي١ٝ . 5/1/6

 لجاىوية (:التكويه املشتنس ) للنسحلتني املتوسطة وا 5/2

 َسادع١ ْتا٥ر ايطالب ٚاغعاز ٚيٞ أَس ايطايب بٓتٝذ١ ايؿذل٠ ايتكٛمي١ٝ . 5/2/5

 االختبازات التحسيسية الكصرية : 5/3

5/3/7 
َسادع١ ْتا٥ر ايطالب ٚاغعاز ٚيٞ أَس ايطايب بٓتٝذ١ ايؿذل٠ ايتكٛمي١ٝ ٚتصٜٚد املسغد ايطالبٞ بٓطد١ 

 َٔ ْتٝذ١ ايؿذل٠ ايتكٛمي١ٝ .

 االختبازات الفصلية واليَائية : 5/4

5/4/5 
إعداد ددٍٚ االختبازات مبػازن١ ايطالب ٜٚساع٢ ؾٝ٘ عدد األٜاّ سطب ايتعًُٝات ايصادز٠ َٔ ٚشاز٠ 

 . ايتعًِٝ

5/4/6 
تصٜٛس ددٍٚ االختبازات ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ايطالب قبٌ بدا١ٜ االختبازات بٛقت َٓاضب ٚايتأند َٔ 

 زات يهٌ ايطالب .ٚصٍٛ تعًُٝات االختبا
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 ؼدٜد استٝادات املدزض١ َٔ َتطًبات ٚ َطتًصَات ايٓعاؾ١ ٚ ايصٝا١ْ ايطاز١٥. 5/3

5/8 
سطاز ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ ٚتكدميٗا يًذ١ٓ ايصٓدٚم ٜكّٛ ٚنال٤ املدزض١ بع١ًُٝ ايػسا٤ ٚإ

 املدزضٞ.

 
 

 

 اختياز املؤسشة : 5/1

5/1/1 
سصس املؤضطات اييت ضبل شلا ايعٌُ يف فاٍ املكاصـ املدزض١ٝ أٚ األغر١ٜ يف ايعاّ ايطابل َٔ 

 ٟ املدازع ايكسٜب١.قا٥دايذلب١ٝ ٚ ايتعًِٝ أٚ َٔ  داز٠إخالٍ قطِ خدَات ايطالب يف 

 ؼدٜد ؾذل٠ اضتكباٍ ايعسٚض املكد١َ َٔ ايػسنات ٚ املؤضطات يتػػٌٝ املكصـ. 5/1/2

 ؼدٜد ؾذل٠ ايتٛقـ عٔ اضتكباٍ عسٚض ايػسنات ٚ املؤضطات قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ بأضبٛعني. 5/1/3

5/1/4 
ؤضطات يف فاٍ األغر١ٜ يتكدِٜ عسٚضٗا يًُدزض١ عٔ طسٜل اإلعالٕ االتصاٍ بايػسنات ٚ امل

 .بايٛضا٥ٌ املدتًؿ١

 ضتالّ ايعسٚض املكد١َ َٔ ايػسنات ٚ املؤضطات يف فاٍ األغر١ٜ.إ5/1/5

 سؿغ ْطد١ ايعكد. 5/1/13

 متابعة أعنال املكصف: 5/3

 يصش١ٝ.شٜاز٠ املكصـ بػهٌ اضبٛعٞ يًتأند َٔ تٛؾس ايػسٚط ا 5/3/1

 بساش ايػٗاد٠ ايصش١ٝ يف املكصـ ٚتهٕٛ ضاز١ٜ املؿعٍٛ خالٍ َد٠ ايعكد.إايتأند َٔ  5/3/2

 ايتأند َٔ َتطًبات تػػٌٝ املكصـ. 5/3/3

 املدزض١ . كا٥دإعداد تكازٜس عٔ ايصٜاز٠ ايدٚز١ٜ ٚتكدميٗا ي 5/3/4

 
 

 

 اإللتزاو بالدواو السمسي : 5/1

 إغالم ضذٌ اؿطٛز ٚؾكا يًٛقت ايصَين احملدد. 5/1/6

 تأخس املوظفني: 5/2

 َتابع١ اْتعاّ ٚضرل اؿصص ايدزاض١ٝ ٚايتصاّ املعًُني بٗا ٚتؿعٌٝ سصص االْتعاز. 5/2/2

5/2/3 

سٞ / ايتأخس عٔ دخٍٛ سصس َكداز تأخس املٛظؿني عٔ ايدٚاّ عًُا بأْٗا تػٌُ) ايتأخس ايصبا

اؿصص / اـسٚز َٔ اؿص١ قبٌ اْتٗا٤ ايٛقت / االَتٓاع َٔ دخٍٛ سصص االْتعاز / ؾذلات 

 املٓاٚب١ / اـسٚز َٔ املدزض١ قبٌ ْٗا١ٜ ايدٚاّ ايسزلٞ(.

5/2/6 
ضاعات ؾأنجس خالٍ ايعاّ املايٞ ٚؾكا يًُٓٛذز   3إعداد تٓبٝ٘ خطٞ يًُٛظـ ايرٟ بًؼ تأخسٙ 

 املدزض١. كا٥د( ٜٚطتُس يف ٖرا اإلدسا٤ يف نٌ ضاع١ شادت ٜٚتِ زؾعٗا ي02-02-)ٚ.ّ.ع.ٕ

 تصٜٚد أصشاب ايعالق١ بايتٓبٝ٘ اـطٞ. 5/2/8

 سؿغ صٛز٠ َٔ ايتٓبٝ٘ اـطٞ يف ًَـ املٛظـ. 5/2/9

5/2/10 
كداز ّٜٛ ضاعات خالٍ ايعاّ املايٞ ٜتِ إعداد أَس سطِ مب7إذا بًؼ فُٛع ضاعات ايتأخس َا َكدازٙ 

 (.03-02-املدزض١ ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ كا٥دٜٚسؾع ي
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 غياب املوظفني: 5/3

 .(04-02-إعداد ٚزق١ َطا٤ي١ يًُٛظـ يف ساٍ غٝاب٘ ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/3/2

 تطًِٝ املٛظـ املعين ٚزق١ املطا٤ي١. 5/3/4

5/3/6 
الطالع ع٢ً زد املطا٤ي١ ٚايتعسف ع٢ً األضباب ٚايكٝاّ بػسح زصٝد املٛظـ َٔ اإلداشات االضطساز١ٜ ا

 املدزض١. كا٥دٚاإلداشات املسض١ٝ ٚزؾعٗا ي

5/3/8 
إذا مت استطاب ايػٝاب َٔ اإلداش٠ املسض١ٝ )ٚؾكا يًتكسٜس( ٜتِ سؿغ املطا٤ي١ يف املًـ َع املسؾكات 

 دز قساز يف ذيو.ٚاعتبازٖا إداش٠ بعرز ٜٚص

 إذا مت استطاب ايػٝاب إداش٠ اضطساز١ٜ ٜتِ اؿطِ َٔ زصٝد املٛظـ َٔ االداشات االضطساز١ٜ. 5/3/9

5/3/10 
( 05-02-إذا مل تهٔ ايٛثا٥ل ٚاألعراز َكبٛي١ ٜتِ إعداد قساز اؿطِ َٔ ايساتب ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ

 املدزض١. كا٥دٜٚسؾع ي

 اؿطِ يف ًَـ املٛظـ. سؿغ صٛز٠ َٔ قساز 5/3/12

 استئراٌ املوظفني: 5/4

 املدزض١. كا٥داالطالع ع٢ً ايطًب ٚزؾع اإلغعاز ي 5/4/1/2

5/4/4 
ضاعات ؾأنجس خالٍ ايعاّ  3إعداد تٓبٝ٘ خطٞ يًُٛظـ ايرٟ بًؼ خسٚد٘ َٔ املدزض١ بدٕٚ اضت٦رإ 

 املدزض١. ٥دكااملايٞ ٜٚطتُس يف ٖرا اإلدسا٤ يف نٌ ضاع١ شادت ٜٚتِ زؾعٗا ي

 تصٜٚد أصشاب ايعالق١ بايتٓبٝ٘ اـطٞ. 5/4/6

 سؿغ صٛز٠ َٔ ايتٓبٝ٘ اـطٞ يف ًَـ املٛظـ. 5/4/7

5/4/8 
إذا بًؼ فُٛع ضاعات ايتأخس ضبع ضاعات خالٍ ايعاّ املايٞ ، بطبب خسٚز املٛظـ َٔ املدزض١ دٕٚ 

 ض١.املدز كا٥داضت٦رإ ٜتِ إعداد أَس سطِ مبكداز ّٜٛ ٜٚسؾع ي

  

 

 الصياىة: 5/1

 أعنال الفحص واالستكصاء: 5/1/1

5/1/1/1 
اٍ املطًٛب١ صٝاْتٗا ٚقا٥ٝا قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚزؾع٘ إلداز٠ ايتعًِٝ يعٌُ عُاجب إعداد تكسٜس عٔ األ

 ايصٝا١ْ املطًٛب١ يف ؾذل٠ اإلداشات ايصٝؿ١ٝ.

 املباْٞ ٚػٗٝصاتٗا ٚايتأند َٔ تؿعًٝٗا بػهٌ َطتُس خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ .تؿكد  5/1/1/2

 ؼدٜد األعطاٍ ٚايصٝا١ْ ايالش١َ يًُدزض١ َٚساؾكٗا ٚػٗٝصاتٗا . 5/1/1/3

 املدزض١. قا٥د إىلإعداد تكسٜس عٔ األعطاٍ ٚاملػهالت اييت تٛاد٘ املب٢ٓ املدزضٞ ٚزؾع٘  5/1/1/4

 .ايتعًِٝإداز٠  إىلطبات اييت مت زؾعٗا َتابع١ املدا 5/1/1/6

 الصياىة اإلصالحية : 5/1/2

 اإلغساف ع٢ً اؾٗات اييت تكّٛ بأعُاٍ ايصٝا١ْ. 5/1/2/1

 املدزض١ بريو. قا٥دايتأند َٔ إمتاّ عًُٝات ايصٝا١ْ بايػهٌ املطًٛب ،ٚإغعاز  5/1/2/2

 اليعافة : 5/2

 تأمني مشتلزمات اليعافة : 5/2/1

 االطالع ع٢ً املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًٝٝ يبٓد ايٓعاؾ١ ٚايًٛا٥ح ٚايتعاَِٝ املٓع١ُ يريو . 5/2/1/1

 ؼدٜد َطتًصَات ايٓعاؾ١ يف املدزض١ . 5/2/1/2

 عسض َطتًصَات ايٓعاؾ١ َع عسٚض األضعاز ع٢ً ؾ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ . 5/2/1/4

 تأمني عنال اليعافة : 5/2/2
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 االطالع ع٢ً املٝصا١ْٝ ايتػػ١ًٝٝ بٓد ايٓعاؾ١ ٚايًٛا٥ح ٚايتعاَِٝ املٓع١ُ يريو. 5/2/2/1

 اٍ ايٓعاؾ١ .أعُؼدٜد ايعدد ايهايف ٚايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف  5/2/2/2

 املدزض١ . قا٥د إىلَسادع١ عسٚض األضعاز ٚزؾعٗا  5/2/2/4

 قاَتِٗ ٚغٗاداتِٗ ايصش١ٝ .إند َٔ مجٝع ٚثا٥ل عُاٍ ايٓعاؾ١ َٚٔ ْعا١َٝ ٚايتأ 5/2/2/6

 طًب صسف املطتشكات َٔ ؾ١ٓ ايصٓدٚم املدزضٞ . 5/2/2/9

 

 

 َساعا٠ املعاٜرل ٚايػسٚط املٓع١ُ يًٓكٌ املدزضٞ اييت تتُجٌ ؾُٝا ٜأتٞ : 1/  5

  .الب املٓكٛيني عٔ مخط١ طالب ٜٚتِ ْكًِٗ ألقسب َدزض١ َٔ ضهِٓٗال ٜكٌ عدد ايط 5/1/1

  .نِ يف ايطسم املعبد٠ (5( نِ يف ايطسم اؾب١ًٝ ايٛعس٠ ٚ )2ال تكٌ َطاؾ١ ايٓكٌ عٔ ) 5/1/2

  .( نِ يف ايطسم ايط١ًٗ ٚاملعبد25٠( نِ يف ايطسم اؾب١ًٝ ايٛعس٠ ٚ )15ال تصٜد َطاؾ١ ايٓكٌ ع٢ً ) 5/1/3

5/1/4 
تطبٝل َعٝاز ايبعد ٚايكسب عٔ أقسب َدزض١ )ٜٓكٌ األبعد ثِ األقسب( ثِ َعٝاز املسس١ً ايدزاض١ٝ )االبتدا١ٝ٥ 

 .عداد ايطالب املٓكٛينيأثِ املتٛضط١ ثِ ايجا١ْٜٛ( ثِ َعٝاز ٚعٛز٠ ايطسٜل ثِ َعٝاز 

  .سصس ايطالب ايساغبني يف ايٓكٌ ٚؾكا يًُعاٜرل ٚايػسٚط 5/2

 .(01-04-طابات َٛاؾك١ ٚيٞ األَس ٚايسضِ ايهسٚنٞ يًُٛقع منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕإعداد خ 5/3

 .املدزض١ قا٥د إىلإعداد خطاب يًشصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ ع٢ً ايٓكٌ املدزضٞ ٚؾكا يًػسٚط ٚزؾع٘  5/4

  .املدزض١ إىلٜتِ اإلغساف ٚاملتابع١ ع٢ً ع١ًُٝ ْكٌ ايطالب َٔ ٚ 5/9

  

 

 استالو األصياف: 5/1

  .ايتعُِٝ ع٢ً مجٝع املعٓٝني يف املدزض١ بتشدٜد استٝاداتِٗ 5/1/3

  .تعب١٦ ٚؼدٜد استٝاداتِٗ ٚؾكا يًتعُِٝ ٜٚتِ تطًُٝ٘ يًُطاعد اإلدازٟ 5/1/4

5/1/7 
ٚزؾع٘  ايتع٠ًِٝ َسادع١ ًَدص استٝادات املعٓٝني َٔ األصٓاف ٚتعب٦ت٘ ٚؾل منٛذز ايصسف املعتُد يف ٚشاز

  .املدزض١ قا٥د إىل

 املدزض١ ٚايتأند َٓٗا َٚطابكتٗا . إىلاضتالّ مجٝع األصٓاف ايٛازد٠  5/1/9

  .ايتٛقٝع ع٢ً االضتالّ َع أخر صٛز٠ َٔ ايُٓٛذز قبٌ تطًُٝ٘ يًذٗات املع١ٝٓ 5/1/10

 تطًِٝ ايُٓٛذز يًُطاعد اإلدازٟ ؿؿع٘ باملًؿات اـاص١ بريو . 5/1/11

 صسف األصياف: 5/2

  .َسادع١ استٝادات املعٓٝني يف املدزض١ ٚزؾعٗا يٛنٌٝ املدزض١ يًػؤٕٚ املدزض١ٝ 5/2/1

  .املدزض١ العتُاد صسؾٗا كا٥دَسادع١ االستٝادات ٚزؾعٗا ي 5/2/2

 املدزض١ . قا٥د إىلايتأند َٔ احملطس ٚزؾع٘  5/2/9

 فكداٌ أو تلف االصياف : 5/3

 .كصٞ عٔ أضباب ايتًـ أٚ ايؿكد اؿاصٌ ايت 5/3/2

 ؼدٜد َطؤٚي١ٝ املكصس أٚ املتطبب ضٛا٤ أنإ بطبب إُٖاٍ أّ تكصرل أّ ض٤ٛ االضتدداّ أّ أٟ عازض . 5/3/3

 ( .03-06-املدزض١ ٚؾكا يًُٓٛذز زقِ )ٚ.ّ.ع.ٕ كا٥دإعداد قطس ٜٛضح االضباب ٚاملطؤٚي١ٝ ٚتكدمي٘ ي 5/3/4

 السجيع : 5/4

  .املدزض١ قا٥د إىلَسادع١ ٚتكدِٜ ايتٛصٝات ايالش١َ بػأْ٘ ٚزؾع٘  5/4/4
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 5/4/6 
َطابك١ عٗد املدزض١ َع ايعٗد٠ املٛثك١ يف ايطذالت املعتُد٠ يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚإعداد ايتكازٜس 

 املدزض١ .  كا٥دايالش١َ بػأْٗا ي

  

 

 توزيد الكتب :  5/1

  .دعت٘ ٚاعتُادٙااملدزض١ ملس قا٥د إىلزؾع خطاب  5/1/3

 اضتالّ ايهتب ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ اييت مت تٛزٜدٖا ٚقٝدٖا يف ضذٌ ايعٗد٠ . 5/1/5

  

 

 املختربات : 5/1

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/1/1

  .املدزض١ كا٥دَسادعتٗا ٚزؾعٗا ي 5/1/1/3

 . اتصٜٚد املطاعد االدازٟ باملٛاد ٚمنٛذز االضتالّ ؿؿع٘ يف املًـ اـاص بٗ 5/1/1/6

 املعامل :  5/2

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/2/1

  .املدزض١ قا٥د إىلَسادعتٗا ٚزؾعٗا  5/2/1/3

  .تصٜٚد املطاعد اإلدازٟ باملٛاد ٚمنٛذز االضتالّ ؿؿع٘ يف املًـ اـاص بٗا 5/2/1/6
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 تشجيل الطالب للنكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات (: 5/5

 التشجيل احلس مً اجلدول العاو: 5/5/9

 .ٜعتُد تطذٌٝ ايطالب َٔ خالٍ ايتٛقٝع ع٢ً منٛذز تطذٌٝ املكسزات 5/5/9/6

5/5/9/8 
بعد االْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ ايتطذٌٝ ايكٝاّ بتطًِٝ نػٛف ايتطذٌٝ يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚاالستؿاظ 

 .بٓطد١ َٓٗا

 .تٗا ٚايبد٤ يف تطذٌٝ سطٛز ايطالباضتالّ نػٛؾات ازلا٤ ايطالب َٚطابك 5/5/9/10

 التشجيل احلس مً اجلداول املعدة ) الصسائح(: 5/5/10

 تطذٌٝ ازلا٤ ايطالب يف ايهػٛؾات: 5/5/10/7

 .صٌ نػـ ايتطذٌٝ ٚاالستؿاظ بٓطد١ َٓ٘أتطًِٝ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب  5/5/10/9

 . تطذٌٝ سطٛز ايطالباضتالّ نػٛؾات ازلا٤ ايطالب َٚطابكتٗا ٚايبد٤ يف 5/5/10/12 

  

 

 جدول حصص االىتعاز : 5/2

5/2/8 
َسنص  ٝب١ االْتعاز أٚ سكٝب١ املعًِ أٜٚٓبػٞ عًُ٘ يف سص١ االْتعاز َٔ املعًِ ناضتدداّ سك ؼدٜد َا

 َصادز ايتعًِ .

 تعاز يف ايطذٌ اـاص ب٘ .تٛقٝع املعًُني ايرٜٔ قاَٛا بإغػاٍ سصص االْ 5/2/9

 جدول اإلشساف اليومي : 5/3

 ايتٛقٝع ع٢ً ددٍٚ اإلغساف ايَٝٛٞ . 5/3/5

 تدٜٚٔ ددٍٚ اإلغساف ايَٝٛٞ يف دداٍٚ املعًُني ٚااليتصاّ ب٘ . 5/3/7

 جدول املياوبة اليومية : 5/4

 ( . 03-01-ٕب٘ ٚؾل منٛذز ) ٚ.ت.ع. ٚااليتصاّايتٛقٝع ع٢ً ضذٌ املٓاٚب١  5/4/4

 5/4/6 املعًِ املٓاٚب
(  03-01-ُٓٛذز ) ٚ.ت.ع.ٕيً اٚؾكتطذٌٝ مجٝع املًشٛظات ع٢ً ايطالب قبٌ ٚبعد ايدٚاّ ايسزلٞ 

 .ٚتطًُٝٗا يًٛنٌٝ

  

 

 دلاالت اإلزشاد الطالبي: 5/9

 زعاية الطالب املعيديً: 5/9/1

 ايطالبٞ مبا ٜطسأ ٜٚطتذد ع٢ً ايطالب املعٝدٜٔ داخٌ ايؿصٍٛ . تصٜٚد املسغد 5/9/1/7

  

 

  .(01-05-تٛثٝل سطٛز ايطالب ؾُٝع اجملاالت ٚتصٜٚد زا٥د ايٓػاط بٓطد١ ٚؾل ايُٓٛذز ) ٚ.ط.ع.ٕ 5/8

 صٜٚد زا٥د ايٓػاط بٓطد٘ َٓٗا.سصس ازلا٤ ايطالب املتُٝصٜٔ يف بساَر ايٓػاط ٚاستٝاز ايدلاَر ٚت 5/9

 الربامج واألىصطة العامة : 5/14

 السحالت والزيازات :  5/14/2

  .ٚتكدِٜ ْطد١ يسا٥د ايٓػاط إعداد تكسٜس يف ْٗا١ٜ ايصٜاز٠ أٚ ايسس١ً 5/14/2/9
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 املعًِ املدتص باملٖٛٛبني

 بداية الفصل الدزاسي : 5/1

5/1/1 
سصس ايطالب املٖٛٛبني يف بدا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ بايتعإٚ َع املعًُني ٚاملسغد ايطالبٞ َٚع بدا١ٜ 

 .ايؿصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

5/1/2 
ّ اختبازات ايتؿهرل ايهػـ ٚايتأند َٔ ايطالب املٖٛٛبني َٔ املعًِ املدتص َٔ خالٍ اضتددا

 .ٚايرنا٤ ٚاالبداع

  .تصٓٝـ ايطالب سطب ْٛع َٛاٖبِٗ يف املدزض١ 5/1/3

  .ػٗٝص املًؿات ٚايطذالت اـاص١ بايطالب املٖٛٛبني 5/1/4

  .ؼدٜد االستٝادات ٚاملتطًبات ايالش١َ اييت تطاِٖ يف ت١ُٝٓ املٛاٖب يد٣ ايطالب 5/1/5

5/1/6 
ايتدطٝط  –آي١ٝ ايتٓؿٝر  –ثسا١ٝ٥ االطاز ايعاّ يًٛسد٠ اإل –طاز ايعاّ يًدلْاَر إلإعداد خط١ خاص١ ) ا

 ايَٝٛٞ يًكا٤ات ( ٚذيو يسعا١ٜ املٖٛٛبني يف املدزض١ نٌ ؾصٌ ع٢ً سد٠ .

  .العتُادٖا كا٥د املدزض١عسض اـط١ ايعا١َ ع٢ً ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚزؾعٗا ي 5/1/7

  أثياء الفصل الدزاسي : 5/2

  .ضٗاّ يف تطٜٛسٖا خالٍ ايعاّ ايدزاضٞاالغساف ع٢ً تٓؿٝر اـط١ ٚتكُٜٛٗا ٚاإل 5/2/1

 . ِٗتصٜٚد ايطالب املٖٛٛبني باملطبٛعات ٚايٓػسات ٚايٛضا٥ٌ ٚاالدٚات اييت تطاِٖ يف ت١ُٝٓ َٛاٖب 5/2/2

5/2/3 
ع٢ً املطتٜٛني احملًٞ ٚايعاملٞ  املطابكات ٚايدلاَراملٓاضبات ايٛط١ٝٓ ٚتسغٝح املٖٛٛبني يًُػازن١ يف 

 ٚتٛؾرل مجٝع املتطًبات ايالش١َ .

  .تٛع١ٝ األضس٠ ٚاجملتُع بأ١ُٖٝ زعا١ٜ املٖٛٛبني 5/2/4

5/2/5 
ْػط١ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ٚيٛسات ايػسف يف املدزض١ إبساش إلاشات ايطالب املٖٛٛبني َٔ خالٍ املعازض ٚاأل

  .بايتٓطٝل َع زا٥د ايٓػاط

 .إعداد تكازٜس غٗس١ٜ عٔ ايدلاَر ٚاالْػط١ اييت مت تٓؿٝرٖا 5/2/7

 .ايتعإٚ َع َعًُٞ ايصؿٛف ايدزاض١ٝ يف تصُِٝ ٚسدات إثسا١ٝ٥ يًطالب املٖٛٛبني  5/2/8

5/2/9 
ايتٓطٝل َع َسنص املٖٛٛبني يف اختٝاز ايطالب املٖٛٛبني يدلاَر أنجس نجاؾ١ خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ أٚ 

 ٝؿ١ٝ أٚ تًو ايدلاَر اييت تكاّ يف ْٛادٟ اؿٞ .يف ايدلاَر ايص

 دعِ منٛ قدزات ايطالب املٖٛٛبني ايؿسد١ٜ َٔ خالٍ تكدِٜ بساَر ؾسد١ٜ خاص١ تٓاضب قدزاتِٗ املتٓٛع١ . 5/2/10

 تٛع١ٝ أٚيٝا٤ أَٛز مجٝع ايطالب بأْٛاع ٚأمناط املٖٛب١ ٚضبٌ تكدِٜ ايسعا١ٜ املٓاضب١ يهٌ َٓٗا . 5/2/12

5/2/13 
تكدِٜ ْصا٥ح يؿع١ٝ ٚنتاب١ٝ يف صٛز٠ قاضسات عا١َ ٚيكا٤ات خاص١ َٚطٜٛات تتطُٔ أضايٝب 

  .ٚبساَر ميهٔ اضتدداَٗا يف املٓاشٍ ملطاعد٠ أٚيٝا٤ أَٛز ايطالب يف تكدِٜ ايدعِ ايهايف يًُٖٛٛبني

5/2/14 
ٖٛٛبني َٔ خالٍ تٓعِٝ بساَر ْٚػاطات خاص١ يت١ُٝٓ ايكدزات ايػدص١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يًطالب امل

  .ايًكا٤ات ايدٚز١ٜ

  .تٓؿٝر اؿصص األضبٛع١ٝ ٚاملدطط١ باضتدداّ ايٛضا٥ٌ ٚاالدٚات اييت تطاِٖ يف ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ 5/2/15

 ضايٝب ايع١ًُٝ اؿدٜج١ ايه١ُٝ َٓٗا ٚايٓٛع١ٝ يف متٝٝص املٖٛب١ ٚتصٓٝؿٗا .تطبٝل األ 5/2/16

5/2/17 
دزاض١ٝ يف تٓؿٝر بساَر ٚأضايٝب ع١ًُٝ سدٜج١ يت١ُٝٓ ايكدزات ايتؿهرل١ٜ ايتعإٚ َع َعًُٞ ايصؿٛف اي

  .يًطالب يف ايصؿٛف ايعاد١ٜ
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 املعًِ املدتص باملٖٛٛبني
5/2/18 

ت١ُٝٓ ايتؿهرل  املطاعد٠ يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتؿهرل يًطالب املٖٛٛبني َٔ خالٍ تدزٜبِٗ ع٢ً بعض بساَر

  .ايٓاقد ٚاالبداعٞ ٚاالبتهازٟ ٚؾل آي١ٝ َدزد١

 تٓؿٝر بساَر ملطاعد٠ ايطالب املٖٛٛبني ع٢ً ت١ُٝٓ قدزات ايبشح ايعًُٞ ٚأضايٝب٘ . 5/2/19

  

 املعًِ املدتص

  :بداية الفصل الدزاسي 5/1

 َٔ ايطالب ذٟٚ االستٝادات اـاص١ َٔ خالٍ اضتدداّ املكاٜٝظ املتدصص١ . ايهػـ ٚايتأند 5/1/1

5/1/2 
سصس ايطالب ذٟٚ االستٝادات اـاص١ يف بدا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ بايتعإٚ َع املعًُني ٚاملسغد ايطالبٞ 

 َٚع بدا١ٜ ايؿصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ .

  .ؼدٜد االستٝادات ٚاملتطًبات ايالش١َ 5/1/3

 .تصٓٝـ ايطالب سطب ْٛع االستٝاز يف املدزض١  5/1/4

  .ػٗٝص املًؿات ٚايطذالت اـاص١ بايطالب ذٟٚ االستٝادات اـاص١ 5/1/5

 إعداد خط١ تسب١ٜٛ ؾسد١ٜ تتٛا٤ّ َع خصا٥ص ٚاستٝاز نٌ طايب َٔ ذٟٚ اإلعاق١ . 5/1/6

 ١ العتُادٖا .املدزض كا٥دعسض اـط١ ع٢ً ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚزؾعٗا ي 5/1/7

  أثياء الفصل الدزاسي : 5/2

 اإلغساف ايَٝٛٞ ع٢ً طالب ذٟٚ االستٝادات اـاص١ ٚاْصساؾِٗ . 5/2/1

 تٓؿٝر اؿصص األضبٛع١ٝ ٚاملدطط١ باضتدداّ ايٛضا٥ٌ ٚاألدٚات اييت تطاِٖ يف ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ . 5/2/2

 إعداد ددٍٚ املتابع١ يًطالب ذٟٚ اإلعاق١ . 5/2/3

 َتابع١ تدْٞ َطت٣ٛ ايطالب ذٟٚ اإلعاق١ ٚتدٜٚٔ مجٝع املالسعات . 5/2/4

 إعداد تكازٜس غٗس١ٜ عٔ ايدلاَر ٚاألْػط١ اييت مت تٓؿٝرٖا .  5/2/6

 املعًُٕٛ
  .دَر ايطالب ضُٔ أضايٝب ايتدزٜظ االعتٝاد١ٜ بايتعإٚ َع َعًِ ايذلب١ٝ اـاص١ 5/2/7

  .١ سدٜج١ يت١ُٝٓ قدزات ايطالب بايتعإٚ َع َعًِ ايذلب١ٝ اـاص١تٓؿٝر بساَر ٚأضايٝب عًُٝ 5/2/8

 املعًِ املدتص

 

  .تٛع١ٝ أٚيٝا٤ أَٛز مجٝع ايطالب بأْٛاع االستٝادات اـاص١ ٚنٝؿ١ٝ تكدِٜ ايسعا١ٜ املٓاضب١ يهٌ َٓٗا 5/2/9

  .إعداد تكسٜس غٗسٟ َٔ َعًِ ايذلب١ٝ اـاص١ 5/2/10

  .َٛز بايتكازٜس ايػٗس١ٜ ٚايؿص١ًٝ عٔ َطت٣ٛ ايطايبتصٜٚد أٚيٝا٤ األ 5/2/12

  .تكِٜٛ اـط١ ايذلب١ٜٛ يًطالب املطتؿٝدٜٔ ٚإعداد تكسٜس ٚزؾع٘ يٛنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ 5/2/13

  

 ؼدٜد َٛعد إدسا٤ ايتذسب١ أَاّ ايطالب.5/1/2/4َعًِ املاد٠

  

 

 ؼًٌٝ احملت٣ٛ ايدزاضٞ يًُكسز َٚٓٗا تتِ صٝاغ١ األٖداف ايعا١َ ٚاـاص١ ملادت٘ يف مجٝع ايٛسدات. 5/1

 تٛشٜع األٖداف ع٢ً أضابٝع ايؿصٌ ايدزاضٞ ٚقحدد املٛاضٝع اييت ضتٓؿر يف نٌ أضبٛع. 5/2

 ٛاعٝد االختبازا ايتكٛمي١ٝ .ؼدٜد طسم ايتكِٜٛ ايكٝاع َد٣ ؼكل األٖداف َٚساعا٠ َ 5/3

5/4 

( 01-04-تٛشٜع اـط١ ايؿص١ًٝ بػهٌ ٚأضًٛب َٓاضب َساعًٝا ايعطٌ ايسزل١ٝ ٚؾًكا يًُٓٛذز زقِ )ٚ.ت.ع.ٕ

ٚايتأند َٔ َد٣ تػطٝتٗا يًُاد٠ ايدزاض١ٝ ٚتكدميٗا يٛنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يف ساٍ عدّ تٛاؾسٖا يف 

 ايهتاب ايدزاضٞ .

5/7 
سذس٠ ايصـ ٚاختٝاز ٚػٗٝص مجٝع  إىلصؿ١ٝ يف دؾذل إعداد ايدزٚع قبٌ ايدخٍٛ  إعداد نٌ سص١

 اٍ.املتطًبات َٔ ايٛضا٥ٌ املطاْد٠ ٚأضايٝب ايتكِٜٛ ٚؾل ايتعًُٝات ٚاألضايٝب املتؿل عًٝٗا يف ٖرا اجمل
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5/7 
سذس٠ ايصـ ٚاختٝاز ٚػٗٝص مجٝع  إىلايدزٚع قبٌ ايدخٍٛ إعداد نٌ سص١ صؿ١ٝ يف دؾذل إعداد 

 املتطًبات َٔ ايٛضا٥ٌ املطاْد٠ ٚأضايٝب ايتكِٜٛ ٚؾل ايتعًُٝات ٚاألضايٝب املتؿل عًٝٗا يف ٖرا اؿاٍ.

5/8 
، ٜٚهٕٛ ٖرا يكبًٞ ( َباغس٠ اؿص١ ايصؿ١ٝ َٔ خالٍ قٝاع االضتعداد ايتعًُٝٞ يًطالب ) ايتعًُٝٞ ا

 ب يف دؾذل إعداد ايدزٚع .ٛتع٢ً ٖدف َه

5/9 
غسح ايدزع اؾدٜد َٔ خالٍ َٓاقػ١ ايطالب َع اضتدداّ ايطسم املٓاضب١ ملٛضٛع ايدزع َٔ 

 )غسح،َٓاقػ١،قص١،ٚغرلٖا(.

 ايتأند َٔ ؼكٝل اشلدف َٔ خالٍ اضتدداّ ٚضا٥ٌ تكِٜٛ ٚاضش١ ٚقدد٠. 5/10

 صص١ داخٌ ايؿصٌ )ايطبٛز٠ أٚ أٟ ٚضا٥ٌ أخس٣(.تٛثٝل ايٓتا٥ر ايتع١ًُٝٝ يف ايٛض١ًٝ املد 5/11

5/12 
اضتدداّ ايتكِٜٛ املٓاضب يألٖداف َٔ خالٍ َػازن١ مجٝع ايطالب َع زصد ايدزدات يف ضذٌ َتابع١ 

 ايطالب .

 بعد االْتٗا٤ َٔ ؼكٝل اشلدف األٍٚ ٚايجاْٞ ٜكّٛ املعًِ يف إدسا٤ تكِٜٛ تهٜٛين يًٓتا٥ر ايتع١ًُٝٝ يًدزع . 5/13

5/14 
إدسا٤ ايتكِٜٛ ايتهٜٛين شلا ست٢ إمتاّ ؼكٝل ٚ  االضتُساز بػسح َٚٓاقػ١ مجٝع األٖداف ٚتطذٌٝ ايٓتا٥ر ايتع١ًُٝٝ

 مجٝع أٖداف ايدزع .

 إدسا٤ تكِٜٛ ختاَٞ ؾُٝع األٖداف َٔ خالٍ املػاؾ١ٗ أٚ إدسا٤ تكِٜٛ ختاَٞ. 5/15

 قت اؿص١.االضتُساز مبتابع١ ايطالب ؾُٝا تبك٢ َٔ ٚ 5/16

 
 

 ايتٛقٝع ع٢ً االضتُاز٠ بعد االطالع عًٝٗا. 5/6

  

 

 عنلية التكويه ) املسحلة االبتدائية (: 5/1

5/1/1 
يتُازٜٔ ايصؿ١ٝ ٚايٛادبات ٚاالختبازات ايكصرل٠ تكِٜٛ ايطايب يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ عٔ طسٜل املالسع١ ٚا

 .ٚاملٓاقػ١ ...... اخل

 زصد تكِٜٛ ايطايب يف ضذٌ َتابع١ ايطايب . 5/1/2

 زصد ْتا٥ر املٗازات يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ تكٛمي١ٝ يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد َٔ ايٛشاز٠ . 5/1/3

 .٥ر ايطالب ٚؾكا يًتدصص يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ تكٛمي١ٝتطًِٝ ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ْطد١ َٔ ْتا 5/1/4

 ٜعد بسْافا عالدٝا إذا مل ٜتكٔ ايطايب َٗاز٠ ٚاسد٠ أٚ أنجس  ٚؾكا يًتدصص . 5/1/7

5/1/8 
املسغد ايطالبٞ باملدزض١ بعد  إىلقحاٍ ايطايب ايرٟ مل ٜتكٔ َٗاز٠ أٚ أنجس َٔ َٗازات اؿد األد٢ْ 

 نٌ ؾذل٠ تكٛمي١ٝ .

 :تكويه املشتنس ) للنسحلتني املتوسطة والجاىوية (ال 5/2

 .تكِٜٛ ايطايب عٔ طسٜل االختبازات ٚايتدزٜبات ايصؿ١ٝ ٚاملالسع١ ٚاملٓاقػ١ ...... اخل 5/2/1

 .زصد دزدات ايطايب يف ضذٌ َتابع١ تكِٜٛ ايطايب 5/2/2

 عتُد َٔ ايٛشاز٠ .زصد دزدات املاد٠ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ امل 5/2/3

5/2/4 
تطًِٝ ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ْطد١ َٔ ْتا٥ر ايطالب يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ تكٛمي١ٝ يتطًُٝٗا يٛنٌٝ 

 .غؤٕٚ ايطالب

  :االختبازات التحسيسية الكصرية 5/3

 إعداد خط١ يتٓؿٝر االختبازات ايكصرل٠ ٜطًع عًٝٗا ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ. 5/3/1

 ر االختبازات أثٓا٤ اؿص١ ايدزاض١ٝ.تٓؿٝ 5/3/2

 ٜهٕٛ االختباز بعد ْٗا١ٜ نٌ باب أٚ ؾصٌ أٚ ٚسد٠ دزاض١ٝ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ دص٤ َٔ اؿص١ . 5/3/3
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 تدٜٚٔ ايدزدات يف ضذٌ املتابع١. 5/3/4

 ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ . زصد ايدزدات يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد 5/3/5

5/3/6 
تطًِٝ ٚنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ْطد١ َٔ ْتا٥ر ايطالب يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ تكٛمي١ٝ يتطًُٝٗا يٛنٌٝ غؤٕٚ 

 .ايطالب

 االختبازات الفصلية واليَائية : 5/4

 تصٜٛس  أض١ً٦ االختباز ٚتطًُٝٗا يٛنٌٝ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ؿؿعٗا يف املهإ املدصص شلا . 5/4/7

 املعًِ املالسغ

 

5/4/28 
ايتعاٌَ َع ايطايب املدايـ ألْع١ُ االختبازات ٚؾل إدسا٤ات ال٥ش١ تكِٜٛ ايطايب ٚتطذٌٝ قطس ٚؾًكا 

 ( ٚايتٛقٝع عًٝ٘ َٔ املالسغ ٚاملػسف ع٢ً ايًذ١ٓ .03-05-يًُٓٛذز)ٚ.ت.ع.ٕ

5/4/29 
سغ ٚاملػسف ع٢ً (، ٜٚكّٛ املال04-05-ٜدٕٚ اضِ ايطايب ايػا٥ب يف قطس غٝاب ٚؾًكا يًُٓٛذز)ٚ.ت.ع.ٕ

 ايًذ١ٓ بهتاب١ االضِ ٚايتٛقٝع ع٢ً احملطس .

 اضتالّ أٚزام اإلدابات َٔ ايطالب بعد ْٗا١ٜ االختبازات ٚايتٛقٝع باالضتالّ. 5/4/31

 ايتأند َٔ عدد أٚزام اإلدابات عٓد االضتالّ. 5/4/32

 ب يف ايًذإ.تستٝب أٚزام إداب١ نٌ َاد٠ سطب تستٝب ايطال 5/4/33

 املعًُٕٛ ٚؾكا يًتدصص

 .عًُني املصششنيامل َٔ تصشٝح أٚزام اإلدابات يًُٛاد ٚؾكا يًتدصص 5/4/39

 .َسادع١ أٚزام اإلدابات يًُٛاد بعد تصشٝشٗا ٚؾكا يًتدصص َٔ املعًُني املسادعني 5/4/40

 ام اإلداب١.طباع١ ْطد١ َٔ دزدات املاد٠ اييت مت زصدٖا ملطابكتٗا َع أٚز 5/4/41
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 لليلية: إليالتحويل مً املدازس اليَازية  5/3

 .ٚؾكًا يًُٓٛذز املعتُد ب٘ ايكٝاّ بتعب١٦ ايبٝاْات اـاص١ 5/3/2

 االىتشاب: إىل التحويل مً املدازس اليَازية والليلية 5/4

 .كٝاّ بتعب١٦ ايبٝاْات اـاص١ ب٘ ٚؾكًا يًُٓٛذز املعتُداي 5/4/3

  

 

 اإلزشاد الطالبي: 5/1

5/1/1 
إعداد ٚؼدٜد بساَر ٚأْػط١ اإلزغاد ايطالبٞ قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚؾل ايتعاَِٝ ايصادز٠ بٗرا ايػإٔ 

 ؾ١ٓ ايتُٝص  ٚاؾٛد٠.بايتٓطٝل َع 

5/4 
ػٗٝص املًؿات ٚايطذالت اـاص١ باإلزغاد َٔ ًَـ ايتعاَِٝ ٚضذٌ شٜاز٠ أٚيٝا٤ األَٛز ٚايعٌُ ع٢ً بسْاَر 

 .اإلزغاد اؿاضٛبٞ

 تٛشٜع ْػس٠ خاص١ عٔ خصا٥ص ايُٓٛ سطب املسس١ً ايدزاض١ٝ ٚاملعد٠ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد . 5/5

5/6 
ٜع اضتُاز٠ أٚي١ٝ ع٢ً مجٝع ايطالب ؿصس اؿاالت ايصش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ بعد بد٤ ايعاّ تٛش

 ايدزاضٞ ٚتؿسٜػٗا يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد .

5/7 
إعداد نػـ باؿاالت املسض١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايطالب ٚتكدميٗا يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚؾكا يًُٓٛذز 

 ( .01-04-)ٚ.ط.ع.ٕ

5/8 
َساعا٠ نٌ َِٓٗ ٚأخر  ٠ايتعُِٝ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف املدزض١ بايطالب ذٟٚ اؿاالت املسض١ٝ ٚضسٚز

 .(02-04-تٛقٝعاتِٗ بايعًِ ٚؾكا يًُٓٛذز ) ٚ.ط.ع.ٕ 

 دلاالت اإلزشاد الطالبي: 5/9

 زعاية الطالب املعيديً : 5/9/1

5/9/1/1 
يف ايعاّ املاضٞ  –االختبازات  –َٔ ٚاقع ْتا٥ر ايتكِٜٛ سصس ايطالب املعٝدٜٔ يف بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ 

 .ٚايتعسف أٜطا ع٢ً َتهسزٟ ايسضٛب ٚنريو املٛاد اييت ٜتهسز ايسضٛب ؾٝٗا

 ؾتح صؿش١ َطتك١ً يهٌ َعٝد يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد َٚتابع١ سايت٘ . 5/9/1/2

5/9/1/3 
٘ االدتُاع١ٝ ٚايصش١ٝ ٚايٓؿط١ٝ َٔ خالٍ َكابًت٘ مجع َعًَٛات عٔ ايطايب املعٝد يالطالع ع٢ً ظسٚؾ

 ٚٚيٞ أَسٙ َٚدزضٞ ايطايب يف ايعاّ املاضٞ َع احملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات .

 .عكد دًطات إزغاد١ٜ يًطالب املعٝدٜٔ يف بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ 5/9/1/4

5/9/1/5 
أبٓا٥ِٗ ٚسجِٗ ع٢ً َتابعتِٗ َٔ بدا١ٜ  االدتُاع بأٚيٝا٤ أَٛز ايطالب املعٝدٜٔ ٚترنرلِٖ بأ١ُٖٝ زعا١ٜ

 ايعاّ .

 سح املعًُني ع٢ً َتابع١ ايطالب املعٝدٜٔ دزاضٝا َٔ خالٍ االدتُاع َعِٗ ٚايذلنٝص عًِٝٗ داخٌ ايؿصٌ . 5/9/1/6

 .إعداد اـط١ ايعالد١ٝ اييت تتٓاضب َع َطت٣ٛ ايطايب املعٝد بايتعإٚ َع اشل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ 5/9/1/8

5/9/1/9 
َتابع١ أدا٤ ايطالب املعٝدٜٔ َٔ خالٍ ضذٌ ايٛادبات ٚنساع ايٛادبات ٚايٓػاط ٚايسدٛع إىل َعًُٝ٘ 

 ٚأٟ أَٛز ذات عالق١ .

5/9/1/10 
سح ايطالب املعٝدٜٔ ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ ع٢ً االيتشام مبسانص اـدَات ايذلب١ٜٛ أٚ أٟ بسْاَر تسبٟٛ ٜعاجل 

 أٚضاعِٗ ايدزاض١ٝ .

 طالب ايرٜٔ ؼطٔ َطت٣ٛ أدا٥ِٗ .سصس اي 5/9/1/11

5/9/1/12 
تكدِٜ ايتٛصٝات يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب يتهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ َٔ ٚاقع ضذالت 

 ايٛادبات ٚايدؾاتس ٚايتكازٜس املكد١َ َٔ املعًُني يًطالب املعٝدٜٔ .
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 ض١ ساي١ نٌ طايب مل ٜتشطٔ َطتٛاٙ ٚتٛثٝكٗا يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد .دزا 5/9/1/15

 . أضايٝب إزغاد١ٜ يًطالب ايرٜٔ مل ٜتشطٔ َطتٛاِٖتٓؿٝر  5/9/1/16

 َسنص اـدَات ايذلب١ٜٛ بعد َٛاؾك١ ٚيٞ أَسٙ . إىلؼٌٜٛ ايطالب احملتادني  5/9/1/17

 ت ايطالب املعٝدٜٔ خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ بػهٌ عاّ .اضتُساز املتابع١ ؾُٝع ساال 5/9/1/18

 تٛثٝل َا ضبل يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد ٚنريو يف ضذٌ اإلزغاد . 5/9/1/19

 زعاية الطالب املتأخسيً دزاسيا : 5/9/2

 ل .ايطالب يف ايعاّ ايطاب –اختبازات  –سصس ايطالب املتأخسٜٔ دزاضٝا َٔ ٚاقع ْتا٥ر تكِٜٛ  5/9/2/1

 .تدٜٚٔ أزلا٤ ايطالب يف ضذٌ ايطالب املتأخسٜٔ دزاضٝا 5/9/2/2

 ..عاٍ(،َتٛضط  ،تصٓٝـ ايطالب سطب َطت٣ٛ ايتأخس )َٓدؿض 5/9/2/3

 عكد دًطات إزغاد١ٜ َهجؿ١ َع ايطالب يًتعسف ع٢ً أضباب ايتأخس ايدزاضٞ ٚتدٜٚٓٗا . 5/9/2/4

5/9/2/5 
جس ؾٝٗا ايتأخس يًتعسف ع٢ً اضباب ايتأخس ٚاؿًٍٛ املكذلس١ َٔ ٚد١ٗ االدتُاع َع َعًُٞ املٛاد اييت ٜه

 ْعسِٖ .

5/9/2/6 
 إعداد خط١ عالز َٓاضب١ ملعاؾ١ أٚضاع ايطالب املتأخسٜٔ دزاضٝا بايتعإٚ َع اشل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يف املدزض١

 . ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ

5/9/2/7 
م ايذلب١ٜٛ يصٜاد٠ ايتشصٌٝ ايدزاضٞ يد٣ سٛضٝح ايطعكد ايًكا٤ات َع أٚيٝا٤ األَٛز يالضتؿاد٠ َِٓٗ ٚت

 أبٓا٥ِٗ .

 .َتابع١ أدا٤ ايطالب َٔ خالٍ )أعُاشلِ ايهتاب١ٝ ، َرنس٠ ايٛادبات ، َٛاقع دًٛضِٗ .. إخل ( 5/9/2/8

5/9/2/9 
عكد يكا٤ات َع ايطالب ٚتٛدِٝٗٗ ياليتشام مبسانص اـدَات ايذلب١ٜٛ أٚ أٟ بسْاَر تسبٟٛ ٜعاجل 

 عِٗ .أٚضا

 سصس ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطت٣ٛ أدا٥ِٗ . 5/9/2/10

5/9/2/11 
تكدِٜ ايتٛصٝات يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب يتهسِٜ ايطالب ايرٜٔ ؼطٔ َطتٛاِٖ َٔ ٚاقع ضذالت 

 ايٛادبات ٚأعُاشلِ ايهتاب١ٝ ٚايتكازٜس املكد١َ َٔ املعًُني يًطالب املعٝدٜٔ .

 .طٔ ٚؾل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُددزاض١ ساي١ نٌ طايب مل ٜتش 5/9/2/14

5/10/2/15 
َٚٔ مل ٜتشطٔ َطتٛاِٖ  تٓؿٝر ايتٛصٝات اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا يف دزاض١ ساالت ايطالب املتأخسٜٔ دزاضٝا

 ايدزاضٞ.

 .اضتُساز َتابع١ مجٝع ساالت ايطالب املتأخسٜٔ دزاضٝا خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ بػهٌ عاّ 5/9/2/16

 اإلزغاد.ٝل َا ضبل َٔ إدسا٤ات يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد ٚنريو يف ضذٌ تٛث 5/10/2/17

 متابعة حاالت الػياب والتأخس الصباحي: 5/10/3

 .ٜتِ سصس ايطالب ايرٜٔ ٜتهسز غٝابِٗ أٚ تأخسِٖ عٔ اؿطٛز ايصباسٞ 5/9/3/1

 .تأخسِٖتدٜٚٔ أزلا٤ ايطالب يف ضذٌ ايطالب ايرٜٔ ٜتهسز غٝابِٗ أٚ  5/9/3/2

 .تٓؿٝر دًطات إزغاد١ٜ يًطالب َتهسزٟ ايػٝاب ٚايتأخس يًتعسف ع٢ً األضباب ٚتدٜٚٓٗا 5/10/3/3

 .عكد ايًكا٤ات َع أٚيٝا٤ أَٛز ايطالب يًتػًب ع٢ً أضباب ايتأخس أٚ ايػٝاب ٚاؿد َٓٗا 5/9/3/4

5/9/3/5 
ٗا َكذلسات يًشد َٔ ظاٖس٠ ايتأخس إعداد خط١ عالز َٓاضب١ بايتعإٚ َع ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٜعسض ؾٝ

 .املدزض١ قا٥دٚايػٝاب يعسضٗا ع٢ً 

5/9/3/6 
 ايتعًِٝعٌُ دزاض١ ساي١ يهٌ طايب َتهسز ايػٝاب أٚ ايتأخس مل ٜتشطٔ ٚؾل ايُٓٛذز ايصادز َٔ إداز٠ 

 .يهٌ طايب َتهسز ايتأخس ٚايػٝاب أٚ ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد

 .زد٠ يف دزاض١ ساالت ايػٝاب ٚايتأخس ايصباسٞتٓؿٝر ايتٛصٝات ايٛا 5/9/3/7

 .(03-04-ؼٌٜٛ ايطايب يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ 5/9/3/8
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 زعاية الطالب املتفوقني: 5/9/4

 .َر اؿاضٛبٞ املعتُدسصس ايطالب املتؿٛقني يف بدا١ٜ نٌ ؾصٌ دزاضٞ َٔ ٚاقع ايدلْا 5/9/4/1

 .تدٜٚٔ أزلا٤ ايطالب يف يٛس١ ايػسف ٚيف ضذٌ ايطالب املتؿٛقني 5/9/4/2

 .اإلعداد ٚايتٓعِٝ يتهسِٜ ايطالب املتؿٛقني بايتٓطٝل َع زا٥د ايٓػاط 5/9/4/3

 .إعداد خطاب غهس يٛيٞ أَس ايطايب املتؿٛم 5/9/4/5

 .ملتؿٛقني يًعٓا١ٜ بِٗ ٚزعاٜتِٗتصٜٚد املعًُني بأزلا٤ ايطالب ا 5/9/4/6

5/9/4/7 
اإلغاد٠ بِٗ بػهٌ َتهسز يف اإلذاع١ املدزض١ٝ ٚأَاّ شَال٥ِٗ ٚيف َٓاضبات املدزض١ ٚتكدِٜ اـدَات املطاْد٠ 

 ٚايداع١ُ الضتُساز تؿٛقِٗ .

 تٛثٝل نٌ ضبل يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد . 5/9/4/8

 :املواقف الشلوكية اليومية  5/9/5

 تدٜٚٔ املٛاقـ ايطًٛن١ٝ اي١َٝٛٝ يف ايدلْاَر اـاص بريو . 5/9/5/1

 دزاض١ املٛاقـ ايطًٛن١ٝ اي١َٝٛٝ ٚايٛقٛف ع٢ً أضبابٗا ٚؼًًٝٗا . 5/9/5/2

 .تكدِٜ َٚعاؾ١ املٛاقـ ايطًٛن١ٝ اي١َٝٛٝ ٚؾكا يهٌ ساي١ َٚٛقـ 5/9/5/3

 اي١َٝٛٝ. ع املٛاقـ ايطًٛن١ٝاضتدداّ األضايٝب اإلزغاد١ٜ يًتعاٌَ َ 5/9/5/4

 تكدِٜ اـدَات اإلزغاد١ٜ يًطالب. 5/9/5/5

 .ملٔ قحتاز ؾتح دزاض١ ساي١ يًطايب ٚؾل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد 5/9/5/6

 .تٓؿٝر ايتٛصٝات ايٛازد٠ يف دزاض١ ساي١ ايطايب ايرٟ تتهسز َٓ٘ املٛاقـ ايطًٛن١ٝ اي١َٝٛٝ 5/9/5/7

 .(03-04-طايب يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕؼٌٜٛ اي 5/9/5/8

 دلاالت اإلزشاد الطالبي األخسى : 5/9/6

 تٛع١ٝ ايطالب خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ ٚتجكٝؿِٗ َٔ خالٍ يكا٤ات ْٚػسات َٚطٜٛات كتًؿ١ ع٢ً إٔ تػٌُ ايتايٞ : 5/9/6/1

 .ايدٜين ٚاألخالقٞ اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/1

 .ايذلبٟٛ اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/2

 .االدتُاعٞ اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/3

 .ايٓؿطٞ اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/4

 .ايٛقا٥ٞ اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/5

 .ايتعًُٝٞ ٚاملٗين اإلزغادايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚ 5/9/6/1/6

5/9/6/2 
ايطالب املؤدًني َٔ  –ايطالب املؤدًني  –تتعاٌَ َدازع ْعاّ املكسزات َع اؿاالت ايتاي١ٝ ) ايطالب املتعجسٜٔ 

  .... ( االنادميٞايطالب اؿاصًني ع٢ً اإلْراز  –َني ٚايطالب احملس –آخس  إىلَطاز 

 .(04-04-)ٚ.ط.ع.ٕ  يًُٓٛذزتٛثٝل ايدلاَر املٓؿر٠ َٔ قبٌ اإلزغاد ايطالبٞ يف املدزض١ ٚؾكا  5/9/6/3

 ايتعاٌَ َع ايتعاَِٝ ايٛازد٠ َٔ اؾٗات املدتًؿ١ سطب قت٣ٛ ايتعُِٝ . 5/9/6/4

 .(05-04-ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ ايطالب عٔ ضرل ايعٌُ ٚتكدمي٘ يٛنٌٝ غؤٕٚ  ؾصًٞإعداد تكسٜس  5/9/6/5

 

  .بع١ اؿاي١ االدتُاع١ٝ ٚايطًٛن١ٝ يًطالب املٖٛٛبني بايتٓطٝل َع املعًِ املدتصَتا 5/2/6 

  

  .َتابع١ اؿاالت االدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ يًطالب ذٟٚ اإلعاق١ بايتٓطٝل َع املعًِ املدتص 5/2/5 

 



               

 

                                  

 

الثالثصدار إلااملعني القرايفإعداد : عبداملدرسية . القيادة مشال املدينة املنورة . التعليممكتب                             

  

 (.01-06-ٚ.ط.ع.ٕ ٠ أٚ اإلعا١ْ يف املدزض١ منٛذز ) سصس مجٝع ايطالب ايرٜٔ تٓطبل عًِٝٗ غسٚط املهاؾأ 5/1

  

 

 

 :عنلية التكويه ) املسحلة االبتدائية ( 5/1

5/1/9 
ايدلاَر املطاْد٠ بعد إغعاز ٚيٞ  إىليًطايب ايرٟ مل ٜبد ػاٚبا َع ايدلاَر ايعالد١ٝ  ؼٌٜٛ ساالت ايتأخس

  .األَس
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5/1 
بٗرا ايػإٔ َٛضشا ؾٝٗا ايدلاَر ٚأٚقاتٗا  إعداد ايدلاَر سطب املسس١ً ايدزاض١ٝ ٚؾل ايتعاَِٝ ايصادز٠

  .ٚاملٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يهٌ ْػاط ٚذيو قبٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ

5/2 
از املعًُني املػسؾني ع٢ً فاالت ايٓػاط َع َساعا٠ ايتدصص املطًٛب يهٌ ْػاط ٝاملػازن١ يف اخت

 .ٚاـدلات ٚاملٗازات ْٚصاب املعًِ

 ىصطة الطالبية وال ي تصنل ااجماالت التالية :شساف على مجيع األاإل 5/2/1

  .ايٓػاط ايعًُٞ 5/2/1/1

  .ايٓػاط االدتُاعٞ 5/2/1/2

 .ايٓػاط ايجكايف 5/2/1/3

 .ايٓػاط ايهػؿٞ 5/2/1/4

 .ايٓػاط ايسٜاضٞ 5/2/1/5

 .ايدلاَر ايعا١َ ٚايتدزٜب 5/2/1/6

 .ايٓػاط ايؿين ٚاملٗين 5/2/1/7

  .املدزض١ قا٥دفاالت ايٓػاط بعد اختٝاز ٚؼدٜد املػسؾني عًٝٗا بعد أخر زأٟ تدٜٚٔ  5/3

 .تصُِٝ ٚتٛشٜع اضتُاز٠ ع٢ً ايطالب يًُػازن١ يف األْػط١ سطب َٝٛشلِ ٚاػاٖاتِٗ ٚزغباتِٗ 5/4

  .تط١ُٝ ) عسؾا٤ ايؿصٍٛ ، زؤضا٤ اجملاالت ٚاألْػط١ ..... ٚغرلِٖ ( 5/5

  .ت بايتٓطٝل َع املعًُني املػسؾني عًٝٗاإعداد خطط اجملاال 5/7

  .َتابع١ تٓؿٝر خطط فاالت ٚمجاعات ايٓػاط َٔ املعًُني املػسؾني عًٝٗا ٚتكِٜٛ خططِٗ 5/10

  .تصٜٚد ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب يف ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايدزاضٞ بٓطد١ مما مت إلاشٙ 5/11

 الربامج واألىصطة العامة : 5/14

 دزسية :االذاعة امل 5/14/1

5/14/1/1 
ايتعإٚ َع ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب بإعداد خط١ يًدلْاَر االذاعٞ ٚؼدٜد املط٦ٛيني عٔ ايدلْاَر ٚتصٜٚدِٖ 

 بٓطد١ َٓ٘ .

  .االستؿاظ باضتُاز٠ ايتكِٜٛ يد٣ ايٓػاط ايطالبٞ يف ًَـ االذاع١ املدزض١ٝ 5/14/1/3

 السحالت والزيازات :  5/14/2

  .ط١ ايصٜاز٠ أٚ ايسس١ً ٚاـطابات يًذٗات املساد شٜازتٗا ززلٝا بعد ايتٓطٝل َعٗاإعداد خ 5/14/2/5

 .(02-05-أخر َٛاؾك١ ٚيٞ األَس ع٢ً اغذلاى ايطايب يف ْػاط َدزضٞ ٚؾل منٛذز زقِ )ٚ.ط.ع.ٕ 5/14/2/6

  .سصس ايطالب املػازنني يف ايصٜاز٠ أٚ ايسس١ً َٔ املتُٝصٜٔ 5/14/2/7

5/14/3 
َٔ تٛثٝل مجٝع ايسسالت ٚايصٜازات بايتكازٜس ٚايصٛز ، ٚسؿعٗا ٚتكدِٜ ْطد١ يٛنٌٝ غؤٕٚ  ايتأند

 ايطالب .
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5/14/4 
عدّ سصس ايطالب غرل املتؿاعًني َع ايٓػاط داخٌ املدزض١ ٚايتٓطٝل َع املسغد ايطالبٞ ملعاؾ١ ساالت 

  .ايتؿاعٌ

  .سصس ايطالب املتؿٛقني يف بعض فاالت ايٓػاط ٚتكدميِٗ يسعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني يف املدزض١ 5/14/5

5/14/6 
ايتعإٚ َع املعًُني بإعداد املطٜٛات ٚايٓػسات املطتُس٠ ٚايدٚز١ٜ اييت ُتعصش ايكِٝ ٚاالػاٖات اييت ؽدّ 

 ١ُ يريو .املسس١ً ايدزاض١ٝ ٚؾكا يًطٛابط املٓع

5/14/7 
ايتعاٌَ َع أضابٝع املٓاضبات ) أضبٛع ايػذس٠ ، أضبٛع املسٚز ، ...... إخل ( ٚؾل ايتعاَِٝ ايٛازد٠ بٗرا ايػإٔ 

 ، ٚعٌُ ْػسات خاص١ بهٌ أضبٛع .
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 قبول وتشجيل الطالب: 5/1

5/1/13 
-ايتأند َٔ تعب١٦ ايبٝاْات املتعًك١ بايطايب ٚؾكًا يًُٓٛذز ) ٚ.ط.ع.ٕٚ ايكٝاّ باضتالّ ًَـ ايطايب ٚزقًٝا

01-02). 

 لليلية: إىلالتحويل مً املدازس اليَازية  5/3

5/3/4 
 إداز٠يهذلْٚٝا بعد َٛاؾك١ إعداد املًـ ٚزقًٝا ٚإ١ًٝ ْكٌ ايطالب ٜٚتِ اؽاذ اإلدسا٤ات ايطابك١ يف عُ

 .ايتعًِٝ

 التشجيل احلس مً اجلداول املعدة ) الصسائح(: 5/5/10

 .اضتالّ ايهػٛؾات َٔ َطذٌ املعًَٛات ٚسؿعٗا يف املًؿات املدصص١ شلا 5/5/10/11

 التشجيل عرب االىرتىت: 5/5/12

 .ايتطذٌٝ يف املًؿات اـاص١ بٗا بعد تٛقٝعٗا ٚاعتُادٖا سؿغ بطاق١ 5/5/12/8

 حرف واضافة املكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات ( : 5/6

 .ٚسؿعٗا يف املًؿات اـاص١ بٗا اإلضاؾ١اضتالّ مناذز اؿرف ٚ 5/6/9

  

 

 اضب باملدزض١ َصٚد مبا قحتاد٘ ؿؿعٗا .إعداد ٚػٗٝص َطتٛدع ايهتب يف َهإ َٓ 5/2

 ٚضع ايهتب ايدزاض١ٝ يف َهإ َٓاضب ٚؾسشٖا سطب ايصؿٛف . 5/5

 سصس ايطالب ايرٜٔ مل ٜتِ تطًُِٝٗ ايهتب ايدزاض١ٝ ٚؾكًا يًصـ  ٚاملاد٠ ايدزاض١ٝ . 5/7

5/12 
َانٔ املدصص١ اضتالّ ايهتب ايدزاض١ٝ َٔ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚسؿعٗا يف املطتٛدعات أٚ األ

 اإلدسا٤ات ايالش١َ سطب ايتٓعُٝات املعتُد٠. ؽاذالٚاملٓاضب١ شلا 

 

 

 تأخس الطالب : 5/1

 (.01-03-سصس ايطالب املتأخسٜٔ عٔ االصطؿاف ايصباسٞ يف ضذٌ ايتأخس ٚؾل منٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ 5/1/1

 .يطايب ٚإغعازٙ بتأخس ايطايب عٔ املدزض١ ٚايتأند َٔ ضبب ايتأخس بعرز/بدٕٚ عرزاالتصاٍ بٛيٞ أَس ا 5/1/2

 ؾصٛشلِ . إىلإدخاٍ ايطالب املتأخسٜٔ  5/1/3

5/1/4 
املسغد  إىلإساي١ ايطايب ايرٟ ٜتهسز تأخسٙ بدٕٚ عرز يف ايؿصٌ ايدزاضٞ أنجس َٔ مخظ َسات 

 .(02-03-ايطالبٞ ٚؾكا يُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ

 اب الطالب :غي 5/2

 (03-03-سصس ايطالب ايػا٥بني عٔ املدزض١ قبٌ ْٗا١ٜ اؿص١ األٚىل يف ضذٌ ايػٝاب ٚؾل منٛذز )ٚ.ط.ع.ٕ 5/2/1

5/2/2 
غعازٙ بػٝاب٘ عٔ املدزض١ ٚايتأند َٔ ضبب إاالتصاٍ بٛيٞ أَس ايطايب ايػا٥ب بعد ْٗا١ٜ اؿص١ األٚىل ٚ

 ايػٝاب .

 ٚاعتُاد َا ٜعتدل غٝابا بعرز . ب،َسادع١ أعراز غٝاب ايطال 5/2/3

5/2/4 
املسغد  إىلإساي١ ايطايب ايرٟ ٜتهسز غٝاب١ بدٕٚ عرز يف ايؿصٌ ايدزاضٞ أنجس َٔ مخظ َسات 

 .(02-03-ايطالبٞ ٚؾل منٛذز اإلساي١ )ٚ.ط.ع.ٕ

 استئراٌ الطالب : 5/3 

 ؼٌٜٛ يًٛسد٠ ايصش١ٝ...(.ٚتصٜٚدٙ بٗا. إعداد ايٛثا٥ل ايالش١َ يًطايب يف ساي١ طًبٗا َجٌ )ايتعسٜـ، 5/3/5 

 ٠ .أَسايتأند َٔ َػادز٠ ايطايب يًُدزض١ َع ٚيٞ  5/3/6 
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 الصياىة: 5/1

 الصياىة اإلصالحية : 5/1/2

 متاّ عًُٝات ايصٝا١ْ يف املًـ اـاص بٗا .سؿغ صٛز٠ َٔ غٗاد٠ إ 5/1/2/4

 اليعافة : 5/2

 تأمني مشتلزمات اليعافة : 5/2/1

 ٚنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ .  إىلإسطاز عسٚض أضعاز َٔ َؤضطات َعتُد٠ ٚزؾعٗا  5/2/1/3

 غسا٤ َتطًبات ايٓعاؾ١ . 5/2/1/6

 تأمني عنال اليعافة : 5/2/2

 ٚنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ . إىلز َٔ غسنات َعتُد٠ ٚزؾعٗا إسطاز عسٚض أضعا 5/2/2/3

 ايتأند َٔ ايتصاّ ايػسن١ بايػسٚط ٚايسؾع بريو يٛنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ . 5/2/2/8

  

 

 استالو األصياف: 5/1

5/1/1 
ضع ٖرا ايُٓٛذز يف َهإ بازش ( 01ٚٚ-06-ايكٝاّ ظسد خاص ملطتٛدع املدزض١ ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ

 باملطتٛدع .

  .ؼدٜد األصٓاف املطتدمي١ ٚاألصٓاف املطتًٗه١ 5/1/2

  .اضتالّ استٝادات املعٓٝني يف املدزض١ َٔ األصٓاف ٚؾكا يًتعُِٝ 5/1/5

  .دزض١ٝٚنٌٝ املدزض١ يًػؤٕٚ امل إىلإعداد ًَدص باستٝادات املعٓٝني يف املدزض١ َٔ األصٓاف ٚزؾعٗا  5/1/6

 سؿغ األصٓاف يف املطتٛدع ٚتٓعُٝٗا سطب ايٓٛع ٚاإلدسا٤ات املعٍُٛ بٗا . 5/1/12

 صسف األصياف: 5/2

  .تطذٌٝ األصٓاف املطتدمي١ نعٗد٠ ع٢ً املٛظـ 5/2/4

  .تطذٌٝ األصٓاف املطتًٗه١ يف ايطذالت اـاص١ باألصٓاف 5/2/5

 د اييت مل ٜتِ اضتالَٗا َٔ املعًُني ٚزؾع٘ يٛنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ .إعداد قطس يف ْٗا١ٜ ايعاّ بايعٗ 5/2/8

 السجيع : 5/4

  .تصٓٝـ زدٝع املدزض١ ) ددٜد ، صاحل يالضتعُاٍ ، ميهٔ إصالس٘ ، غرل صاحل ( 5/4/1

 تطذٌٝ بٝاْات يهٌ صٓـ. 5/4/2

  .١إعداد تٛص١ٝ يهٌ صٓـ ٚؼسٜس قطس ٚزؾع٘ يٛنٌٝ ايػؤٕٚ املدزضٝ 5/4/3

  

 
 توزيد الكتب :  5/1

  .أَني َسنص َصادز ايتعًِ إىلتطًِٝ االستٝادات  5/1/6

  

 

 املختربات : 5/1

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/1/1

 .تطًِٝ املطتًصَات حملطس املدتدل  5/1/1/7

 املعامل :  5/2

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/2/1

  .تطًِٝ املطتًصَات حملطس املعٌُ 5/2/1/7
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 قبول وتشجيل الطالب: 5/1

5/1/14 
ايٓعاّ اؿاضٛبٞ املعتُد ٚإدخاٍ بٝاْات ايطالب  اضترلاد ايبٝاْات املتعًك١ بايطالب املكبٛيني َٔ خالٍ

 .املطتذدٜٔ يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ ٚايطالب ايكادَني َٔ خازز املًُه١

 .ايتأند َٔ ٚدٛد بٝاْات ايطايب يف نػٛف املدزض١ ٚؾكا يًٓعاّ اؿاضٛبٞ املعتُد 5/1/15

 مدزسة أخسي: إىل اليكل 5/2

 .ٗاإيْٝٞ ع٢ً ايٓعاّ اؿاضٛبٞ يًُدزض١ اييت مت ايٓكٌ ْكٌ ًَـ ايطايب اإليٝهذلٚ 5/2/2

 تشجيل الطالب للنكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات (: 5/5

 التشجيل احلس مً اجلدول العاو: 5/5/9

 .ادخاٍ ازلا٤ ايطالب يف اؿاضب ٚطباع١ ايهػٛف يتطًُٝٗا يًُعًُني 5/5/9/9

 املعدة ) الصسائح(:التشجيل احلس مً اجلداول  5/5/10

5/5/10/10 
ٚطباع١ ايهػٛف  يٞاضتالّ نػـ ايتطذٌٝ َٔ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب يًكٝاّ بإدخاي٘ يف اؿاضب اآل

 ٚتطًُٝٗا يًُعًُني.

 التشجيل عرب االىرتىت: 5/5/12

 .طباع١ بطاقات تطذٌٝ ايطالب 5/5/12/6

 ات ( :حرف واضافة املكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسز 5/6

 َٔ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚادخاشلا يف اؿاضب ٚتطًُٝٗا يًُطاعد االدازٟ اإلضاؾ١اضتالّ مناذز اؿرف ٚ 5/6/8

5/6/10 
ٍ ٚبعد ٚيف ْٗا١ٜ االضبٛع األ اإلضاؾ١تطًِٝ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب  قٛا٥ِ ازلا٤ ايطالب بعد اْتٗا٤ ؾذل٠ 

 .اْتٗا٤ ؾذل٠ اؿرف يف ْٗا١ٜ االضبٛع ايجاْٞ

  

 

 تأخس املوظفني: 5/2

 زصد تأخس املٛظؿني عدل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد. 5/2/4

 غياب املوظفني: 5/3

 ،ٚاضتدساز قا١ُ٥ بايػٝاب بػهٌ غٗسٟ ٚضٟٓٛ.زصد قساز اؿطِ ضُٔ ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد 5/3/13

 راٌ املوظفني:استئ 5/4

 تجبٝت ٚقت االضت٦رإ ٚٚقت ايعٛد٠ يف ايدلْاَر اؿاضٛبٞ املعتُد َٔ ايٛشاز٠. 5/4/2

 

 

 تأخس الطالب : 5/1

 زصد ساالت تأخس ايطالب يف ايٓعاّ اؿاضٛبٞ املعتُد َٔ ايٛشاز٠ . 5/1/5

 غياب الطالب : 5/2

 زصد ساالت تأخس ايطالب يف ايٓعاّ اؿاضٛبٞ املعتُد َٔ ايٛشاز٠ . 5/2/5
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 الربيد الوازد: 5/1

 املدزض١. إىلاضتكباٍ مجٝع املساضالت اييت تسد  5/1/1

 ( أٚ عٔ طسٜل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ.01-02-ملساضالت بطذٌ ايٛازد ايعاّ منٛذز )ّ.ّ.ع.ٕتطذٌٝ مجٝع ا 5/1/2

 ٚضع زقِ ايٛازد ايعاّ يف أع٢ً أٍٚ ٚزق١ يًسضاي١. 5/1/3

 يًتٛدٝ٘. كا٥دعسض مجٝع َا ٜسد ع٢ً اي 5/1/4

 سؿغ مجٝع املساضالت باملًؿات املدصص١. 5/1/8

 زدٚد. إىلاييت ؼتاز َتابع١ ايتٓؿٝر يًُساضالت  5/1/9

 الربيد الصادز: 5/2

 ٚتطذًٝٗا. كا٥داضتكباٍ مجٝع املساضالت ايصادز٠ َٔ اي 5/2/1

5/2/2 
( أٚ عٔ 03-02-تطذٌٝ نٌ خطاب ٜصدز َٔ املدزض١ يًذٗات اـازد١ٝ بطذٌ ايصادز منٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ

 طسٜل ايدلْاَر اؿاضٛبٞ .

 طاب ٚنريو تازٜذ اـطاب ٚعدد املسؾكات.ٚضع زقِ ايصادز ايعاّ ع٢ً اـ 5/2/3

 ٚضع اـطاب داخٌ َعسٚف يًشؿاظ ع٢ً ايطس١ٜ. 5/2/4

 ٚضع ْطد١ َٔ نٌ خطاب َسضٌ مبًـ ايصادز. 5/2/5

 تطذٌٝ اـطاب األصٌ بطذٌ ايتٛدٜع يًتطًِٝ. 5/2/6

 َتابع١ تطذٌٝ اضِ ٚتٛقٝع املطتًِ يف ضذٌ ايتٛدٜع بعد االضتالّ. 5/2/7

 .(04-02-تطذٌٝ أصٍٛ املساضالت بطذٌ تٛدٜع املعاَالت منٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ 5/2/8
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 توزيد الكتب :  5/1

5/1/1 
نٌ عاّ دزاضٞ ٚؾكا يًكٛا٥ِ اييت ؼدد َٔ ايٛشاز٠ ٚمبا ؼدٜد ايهتب املكذلس١ إضاؾتٗا يًُسنص بدا١ٜ 

 .ٜتٓاضب َع ايعٌُ ايتعًُٝٞ 

  .زؾع خطاب بايهتب املكذلس١ إضاؾتٗا يٛنٌٝ املدزض١ يًػؤٕٚ املدزض١ٝ 5/1/2

 فَسسة الكتب وتصييفَا :  5/2

 ١ ايعٗد ٚؾل ايُٓٛذز ايطابل .تطذٌٝ َا ٜسد ملسنص َصادز ايتعًِ َٔ ايهتب ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ يف بطاق 5/2/1

 .ٚتصٓٝـ ايهتب ٚاملسنص ٚؾل ايٓعاّ املعتُد )دٜٟٛ ايعػسٟ يًتصٓٝـ( ١ؾٗسض 5/2/2

  .ختِ ايهتب باـتِ املعتُد 5/2/3

  .ٚضع ايهتب ع٢ً ايسؾٛف سطب ايتصٓٝـ ايعاّ يًُهتب١ 5/2/4

 االستعازة :  5/3

 إعداد وجتَيز الشجالت التالية : 5/3/1

 .(01-07-ضذٌ اضتعاز٠ خاص بايطالب ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/3/1/1

 .(02-07-ضذٌ اضتعاز٠ خاص باملٛظؿني ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/3/1/2

 .(03-07-ضذٌ شٜازات ايؿصٍٛ ملسنص َصادز ايتعًِ ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/3/1/3

 .(04-07-ز )ٚ.ّ.ع.ٕضذٌ ايذلدد ايَٝٛٞ ع٢ً َسنص َصادز ايتعًِ ٚؾل منٛذ 5/3/1/4

 إغعاز املعًُني بايٓػسات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ اييت قحتٜٛٗا املسنص بصؿ١ دٚز١ٜ . 5/3/2

 .طباع١ ايتعًُٝات اـاص١ باالضتعاز٠ ٚٚضعٗا يف َهإ بازش يف املسنص ٚاملدزض١ 5/3/3

  .تٓعِٝ االضتعاز٠ ٚاالغساف عًٝٗا 5/3/4

  .نص ٚبني املعًُني سٍٛ شٜاز٠ ايؿصٍٛايتٓطٝل بني أَني املس 5/3/5

 اتباع اخلطوات التالية عيد استعازة الكتب :  5/3/6

 .ايتأند َٔ ٚدٛد ايهتاب يف املسنص 5/3/6/1

  .ايتأند َٔ إٔ ايهتاب ٜطُح باضتعازت٘ 5/3/6/2

  .تدٜٚٔ َعًَٛات االضتعاز٠ يف ايطذٌ اـاص بريو 5/3/6/3

 . بايؿذل٠ احملدد٠ يالضتعاز٠ إبالؽ املطتعرل 5/3/6/4

 .تطًِٝ ايهتاب يًُطتعرل 5/3/6/5

 .عٓد تأخس تطًِٝ ايهتاب تتِ كاطب١ املطتعرل يف ايٛقت احملدد أٚ قبٌ  5/3/6/6

  .اضتالّ ايهتاب َٔ املطتعرل يف ايٛقت احملدد أٚ قبٌ 5/3/6/7

  .بريوتدٜٚٔ تازٜذ ٚٚقت إعاد٠ ايهتاب يف ايطذٌ اـاص  5/3/6/8

  .ايتأند َٔ ضال١َ ايهتاب 5/3/6/9

  ٘.إعاد٠ ايهتاب يف ايسف اـاص ب 5/3/6/10
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 تشجيل الطالب للنكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات (: 5/5

 ً اجلدول العاو:التشجيل احلس م 5/5/9

5/5/9/4 
ايتأند َٔ اؿٌُ ايدزاضٞ َٚٓاضبت٘ ملطتٟٛ ايطايب ْٚتا٥ذ٘ ٚؾل خطت٘ ايدزاض١ٝ املكذلس١ ٜعتُد منٛذز 

 .تطذٌٝ َكسزات ايطايب

 التشجيل املبكس: 5/5/11

5/5/11/3 
ٔ املكسزات ٚٚؾل تٓاضبِٗ ٚؾل اؿد املطُٛح ب٘ َ االدتُاع َع ايطالب الختٝاز املكسزات ايدزاض١ٝ آييت

 .ايتدصص ٚايتأند َٔ لاسِٗ يف املتطًبات ايطابك١

5/5/11/4 
 ط. اعتُاد منٛذز تطذٌٝ َكسزات ايطايب بعد تعب٦ت٘ َٔ قبٌ ايطايب َٔ اؾدٍٚ املكذلح ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.

 .( بعد املػاٚز٠ َع٘ ٚاملٛاؾك١ ع03ً٘ٝ-01-ع. ٕ

 .( بعد اْتٗا٤ ؾذل٠ اؿرف05-01-ًطايب ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ط.ع.ٕي االنادميٜٞطًِ ْطد١ َٔ ايطذٌ  5/5/11/6

 حرف واضافة املكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو املكسزات ( : 5/6

5/6/5 
ٚتصٜٚدِٖ بايُٓاذز َٚٓاقػتِٗ ٚتٛدِٝٗٗ  اإلضاؾ١اضتكباٍ ايطالب ايساغبني يف ادسا٤ عًُٝات اؿرف ٚ

 .ٖا َٔ َعًُٛ املكسزات ايدزاض١ٝباعتُاد ١ٝ عدد ايطاعات ٚتٛدِٝٗٗٚايتأند َٔ ْعاَ

5/6/7 
ٚاعتُادٖا َٔ َعًِ املكسز َٚسادعتٗا  اإلضاؾ١ايتأند َٔ اضتٝؿا٤ مجٝع ايبٝاْات يف مناذز اؿرف ٚ

 .ٚاعتُادٖا ٚتصٜٚد ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب بٗا

 .اإلضاؾ١تصٜٚد ايطالب ظداٚشلِ ايٓٗا١ٝ٥ بعد اْتٗا٤ َٔ عًُٝات اؿرف ٚ 5/6/13
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 قطس املدتدل

 املختربات : 5/1

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/1/1

 .( 01-08-دسد مجٝع قتٜٛات املدتدلات ٚاملٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚؾل ايُٓٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/1/1/1

5/1/1/2 
ٚنٌٝ ايػؤٕٚ  إىلسصس ايٓاقص ٚايصا٥د ٚايتايـ َٔ األصٓاف ٚاألدٗص٠ ٚاالدٚات يف املدتدل ٚزؾعٗا 

 (. 02-08-املدزض١ٝ ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ

5/1/1/8 

 –ضذٌ ايصدادٝات  -سؿغ َٛاد املدتدل املدتًؿ١ ٚتصٓٝؿٗا يف ضذالت ايعٗد٠ سطب ايذلتٝب ايتايٞ : 

نػـ ايًٛسات  -نػـ أزلا٤ ايًٛسات املصٛز٠   -ضذٌ األدٗص٠ ايؿٝصٜا١ٝ٥   –ات ضذٌ ايهُٝاٜٚ

 نػـ أزلا٤ األؾالّ ايع١ًُٝ ٚاألقساص املدف١ . -املصٛز٠ املطتدد١َ يف أدٗص٠ ايعسض  

  .سؿغ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ يف أدزاز خاص١ سطب ايٓٛع١ٝ يف ايجالد١ أٚ غسؾ١ ايػاشات أٚ صٓدٚم زًَٞ 5/1/1/9

 .سؿغ ايعٝٓات اؿٝٛا١ْٝ بطسم داؾ١ أٚ ضا١ً٥ 5/1/1/10

5/1/1/11 
سؿغ األدٗص٠ ٚاملٛاد ٚاألدٚات ٚاألؾالّ ٚاألقساص املدف١ يف دٚايٝب ٚأزؾـ ٜٚهتب قا١ُ٥ بأزلا٥ٗا 

 ٚتعًل ع٢ً ايدٚالب أٚ ايسف .

5/1/1/12 
٠ ألغساض اؾٛد٠ ٚضٗٛي١ ايتعسف أٚ دٗاش مماثٌ يًسقِ املطذٌ يف ضذٌ ايعٗد ٠نتاب١ أزقاّ ع٢ً نٌ َاد

 عًٝٗا . 

 أثياء العاو الدزاسي : 5/1/2

5/1/2/1 
( بعد االطالع ع٢ً خطط 03-08-ٚضع اـط١ ايؿص١ًٝ يًتذازب ايع١ًُٝ يف املدتدل ٚؾل منٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ

  .املعًُني ايؿص١ًٝ

  .ؼطرل َتطًبات نٌ ػسب١ قبٌ ّٜٛ َٔ إدسا٥ٗا 5/1/2/2

5/1/2/3 
عإٚ َع َعًِ املاد٠ يف إدسا٤ ايتذازب َطبكا قبٌ عسضٗا ع٢ً ايطالب يًتأند َٔ لاح ايتذسب١ ايت

 ٚايٓتا٥ر .

  .َطاعد٠ املعًِ ٚايطالب ع٢ً إدسا٤ ايتذازب ٚاؿؿاظ ع٢ً ضالَتِٗ 5/1/2/5

 .(04-08-ايكٝاّ بتعب١٦ ضذٌ تٓؿٝر ايتذازب ايع١ًُٝ ٚؾل ايُٓٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/1/2/6

  .تستٝب األدٚات ٚاملهإ ٚتٓعٝؿٗا بعد االْتٗا٤ َٔ ايتذسب١ 5/1/2/7

  .ؼدٜد املطتًٗو َٔ املٛاد ٚخصُٗا َٔ ايعٗد٠ 5/1/2/8

  .تطذٌٝ َا متت اضتعازت٘ َٔ أدٗص٠ ٚأدٚات ٚصٛز داخٌ املدتدل أٚ خازد٘ 5/1/2/9
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 املعامل :  5/2

 قبل بداية العاو الدزاسي : 5/2/1

 .(05-08-دسد مجٝع قتٜٛات املعاٌَ ٚؾكا يُٓٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/2/1/1

  .ٚنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ إىلسصس ايتذٗٝصات ٚايدلاَر ايٓاقص١ ايالش١َ ٚزؾعٗا  5/2/1/2

5/2/1/8 

 ذٗٝصات ٚايدلاَر ٚتصٓٝؿٗا يف ضذالت ايعٗد٠ سطب ايذلتٝب ايتايٞ :سؿغ ايت

  ضذٌ ايتذٗٝصات املاد١ٜ. 

 ضذٌ ايتذٗٝصات ايدلف١ٝ.  

 نػـ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايداع١ُ يًُٓٗر.  

5/2/1/9 
سؿغ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايداع١ُ ٚاألقساص املدف١ احملت١ٜٛ ع٢ً ايدلاَر يف دٚالب ٚتهتب قا١ُ٥ 

   .ا ٚتعًل ع٢ً ايدٚالببأزلا٥ٗ

5/2/1/10 
ٚضع ًَصل ع٢ً نٌ دٗاش ٜتطُٔ زقُ٘ املطذٌ يف ضذٌ ايعٗد٠ ألغساض اؾٛد٠ ٚضٗٛي١ ايتعسف عًٝ٘ 

 َٔ أدٌ عًُٝات اؾسد . 

  .ايتأند َٔ ٚدٛد طؿاٜات اؿسٜل ٚضالَتٗا ٚصالسٝتٗا يًعٌُ 5/2/1/11

 .دٗص٠ َٔ اخنؿاض ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املؿاد٧ٞ ؿُا١ٜ األايتأند َٔ ٚدٛد َٓعُات يًتٝاز ايهٗسب 5/2/1/12

 أثياء العاو الدزاسي : 5/2/2

 .ت١٦ٝٗ األدٗص٠ ٚايتأند َٔ عًُٗا بايػهٌ ايصشٝح ٚايتٓطٝل َع َعًُٞ اؿاضب 5/2/2/1

  .ضبتجبٝت ايدلاَر املطًٛب١ سطب املٓٗر اـاص بهٌ َسس١ً دزاض١ٝ بعد ايتٓطٝل َع َعًُٞ اؿا 5/2/2/2

 .تجبٝت بساَر محا١ٜ األدٗص٠ َٔ ايؿرلٚضات ٚاالخذلاقات بعد ايتٓطٝل َع َعًُٞ اؿاضب 5/2/2/3

  .تستٝب األدٗص٠ ٚاملهإ بعد االْتٗا٤ َٔ ايدزٚع 5/2/2/4
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 االلتزاو بالدواو السمسي : 5/1

5/1/1 
تبدأ ضاعات دٚاّ ايعاًَني يف املدزض١ قبٌ مخظ عػس٠ دقٝك١ َٔ بدا١ٜ اؿص١ األٚىل ٚتٓتٗٞ بعد اْصساف 

 مجٝع ايطالب َٔ املدزض١ ، عٝح ال تصٜد عٔ ٚقت ايدٚاّ ايسزلٞ .

5/1/2 
ٛز االصطؿاف ايصباسٞ ، ٚايرٟ ٜبدأ قبٌ زبع ضاع١ َٔ ايٛقت املكسز ايتصاّ مجٝع ايعاًَني يف املدزض١ عط

 يًدٚاّ ايسزلٞ.

5/1/4 
( أٚ ايٓعاّ اإليهذلْٚٞ 01-02-تجبٝت ٚقت سطٛز املٛظـ ٚتٛقٝع٘ يًدٚاّ صباسا ٚؾكا يًُٓٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ

 املطتددّ.

 يؿعًٞ.إيتصاّ املٛظـ بتٛقٝع االْصساف يف ْٗا١ٜ ايدٚاّ ٚتطذٌٝ ايٛقت ا 5/1/5

 تأخس املوظفني: 5/2

 ٜطذٌ املٛظـ املتأخس ازل٘ يف اـا١ْ اـاص١ باملتأخسٜٔ َع ضسٚز٠ تدٜٚٔ ٚقت اؿطٛز ايؿعًٞ. 5/2/1

 غياب املوظفني: 5/3

 ييبػي اتباع مايلي مً املوظف: 5/3/1

 االيتصاّ َٔ املٛظـ بايدٚاّ ايسزلٞ. 5/3/1/1

 بٌ ايػٝاب بٛقت ناف.املدزض١ ق قا٥دإغعاز  5/3/1/2

 .املدزض١ قبٌ ايػٝاب بٛقت ناف كا٥دتكدِٜ طًب اإلداش٠ االضطساز١ٜ ي 5/3/1/3

 تكدِٜ ايعرز عٔ ايػٝاب خالٍ أضبٛع َٔ تازٜذ ايػٝاب. 5/3/1/4

5/3/5 
تِ يف َد٠ أقصاٖا أضبٛع ، ٜٚ-إذا تٛؾست-ايسد ع٢ً املطا٤ي١ ٚإزؾام األعراز ٚايٛثا٥ل ٚايتكازٜس ايالش١َ

 تطًُٝٗا يٛنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ.

 استئراٌ املوظفني: 5/4

 املدزض١ عٓد اـسٚز َٔ املدزض١ قبٌ ْٗا١ٜ ايدٚاّ باتباع االتٞ: قا٥دٜتٛدب ع٢ً املٛظـ االضت٦رإ َٔ  5/4/1

 إغعاز يًُطؤٍٚ املباغس بطًب االضت٦رإ. 5/4/1/1

5/4/1/4 
ٜتِ نتاب١ االضِ ٚٚقت اـسٚز ٚضبب٘ يف ضذٌ االضت٦رإ أٚ يف  ا٥دكعٓد اـسٚز َٔ املدزض١ بعد َٛاؾك١ اي

 (.06-02-ايٓعاّ اؿاضٛبٞ املطتددّ ٚؾل منٛذز زقِ )ٚ.ّ.ع.ٕ

  

 صسف األصياف : 5/2

 .(02-06-اضتالّ األصٓاف املطتدمي١ ٚاملطتًٗه١ ٚايتٛقٝع عًٝٗا ٚؾل ايُٓٛذز )ٚ.ّ.ع.ٕ 5/2/6

  .إعاد٠ األصٓاف املطتدمي١ يًُطتٛدع قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ٚتطًُٝٗا يًُطاعد اإلدازٟ 5/2/7

 فكداٌ أو تلف االصياف : 5/3

  .أٚ تًؿ٘ صٓـ ٜكّٛ املٛظـ بإبالؽ ٚنٌٝ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ عٓد ؾكدإ 5/3/1

 

 (.04-05-ع٢ً ايبٝإ اـاص بريو ٚؾًكا يًُٓٛذز )ّ.ّ.ع.ٕ. ايتٛقٝعْتٝذ١ تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚاالطالع ع٢ً  5/6 

 
     

 

 

 

 



               

 

                                  

 

الثالثصدار إلااملعني القرايفإعداد : عبداملدرسية . القيادة مشال املدينة املنورة . التعليممكتب                             

 

 

 

 

 الربيد الوازد: 5/1

 .كا٥دتٛدٝ٘ اي تٛصٌٝ نٌ زضاي١ يًذ١ٗ املع١ٝٓ باملدزض١ سطب 5/1/6

 الربيد الصادز: 5/2

 ٚضع املساضالت داخٌ ايطذٌ ٜٚتِ تطًُٝٗا ب٘. 5/2/9

 املدزض١ يًسدٛع إيٝ٘ عٓد اؿاد١. قا٥دٜطًِ ضذٌ ايتٛدٜع يد٣ ضهسترل ُ 5/2/11

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 االلتزاو بالدواو السمسي : 5/1

 ؾتح ٚإغالم أبٛاب املدزض١ ٚؾكا يًتعاَِٝ ايٛازد٠. 5/1/3
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 و املكسزات (:تشجيل الطالب للنكسزات الدزاسية )مدازس ىعا 5/5

 :التشجيل احلس مً اجلدول العاو 5/5/9

 .االنادميٞتعب١٦ منٛذز تطذٌٝ املكسزات ٚعسض١ ع٢ً املسغد  5/5/9/3

 التشجيل احلس مً اجلداول املعدة ) الصسائح(: 5/5/10

 االنادميٞ.تعب١٦ منٛذز تطذٌٝ املكسزات ٚعسض١ ع٢ً املسغد  5/5/10/4

 ٍ تطذٌٝ املكسزات َٔ ٚنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ٚتطًِٝ ْطد١ املسغد االنادميٞ ٚقحتؿغ بٓطد١ ي٘اعتُاد ددٚ 5/5/10/8

 التشجيل املبكس: 5/5/11

 ٚقحتؿغ بٓطد١ ي٘ االنادميٜٞطًِ ْطد١ َٔ منٛذز ايتطذٌٝ االصٌ يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب ْٚطد١ يًُسغد  5/5/11/5

 ملكسزات ( :حرف واضافة املكسزات الدزاسية )مدازس ىعاو ا 5/6

 االنادميٞ.ٚاعتُادٖا َٔ َعًِ املكسزات ٚتطًُٝٗا يًُسغد  اإلضاؾ١تعب١٦ مناذز اؿرف ٚ 5/6/6

 تأجيل الدزاسة )مدازس ىعاو املكسزات (: 5/7

 .( ؾصٍٛ دزاض١ٝ ط١ًٝ املسس١ً ايجا3١ْٜٛاجٛش يًطايب ايتأدٌٝ ملستني ع٢ً اال تصٜد َد٠ ايتأدٌٝ عٔ ) 5/7/1

 .جس َٔ عاّأن أٚٛش يًطايب ايتأدٌٝ ملد٠  ؾصٌ دزاضٞ ناٌَ اج 5/7/2

 .ٜتِ تعب١٦ طًب تأدٌٝ ايدزاض١ قدد ؾٝ٘ ايؿذل٠ ايص١َٝٓ ٚتكدميٗا يٛنٌٝ غؤٕٚ ايطالب 5/7/3

 

 استئراٌ الطالب 5/3

5/3/7 
 يّٝٛ  ٜكّٛ بايتٛقٝع ع٢ً ضذٌ االضت٦رإ.املدزض١ يف ْؿظ ا إىليف ساي١ عٛد٠ ايطايب 

 

 تعب١٦ ايُٓٛذز اـاص بع١ًُٝ تكِٜٛ اـدَات املكد١َ َٔ املدزض١ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايطايب. 5/2 
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