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المقدمة

ينظــر املجتمــع إىل وزارة  التعليــم بوصفهــا إحــدى أهــم اجلهــات املســؤولة عــن رعايــة النــشء والشــباب يف داخــل 
املدرســة وخارجهــا، وتعــد األنشــطة غــر الصفيــة مــن أهــم الربامــج الــي تتبن�اهــا وزارة التعليــم . إذ تبــ�ذل الــوزارة برامــج 

ــا. ــددة إلجناحه ــروعات متع ومش

وألجــل اســتثمار طاقــات أفــراد املجتمــع املحلــي لتحقيــق التنميــة الذاتيــ�ة والشــخصية املتكاملــة، يقــدم مشــروع خــادم 
احلرمــني الشــريفني لتطويــر التعليــم العــام )تطويــر( بالتنســيق مــع قطاعــات الــوزارة ذات العالقــة وإدارات التعليــم 
دليــاًل تنظيميــًا لتأســيس برنامــج أنديــة مــدارس الــيّح لألنشــطة التعليميــة والرتوحييــة يتــواءم مــع االحتي�اجــات 

التربويــة. 

ويعــرف برنامــج أنديــة مــدارس الــيح لألنشــطة التعليميــة والرتوحييــة  عــن املــدارس احلكوميــة داخــل األحياء الســكني�ة 
مــن خــالل جتهزيهــا ملمارســة األنشــطة التعليميــة والرتوحييــة يف الفــرتة املســائي�ة لتفعيــل الــدور، وتســتهدف الطــالب 
والطالبــات – بشــكل خــاص – إضافــة إىل أفــراد املجتمــع بشــكل عــام . ويمكــن أن تكــون مرافــق مســتقلة يف شــكل أنديــة 

 وجتّهــز لتكــون أكــر شــمواًل واســتعدادًا لتلبيــ�ة رغبــات املســتهدفني ميولهــم.
ُ
نموذجيــة تنشــأ

وتقــدم أنديــة مــدارس الــيّح خدماتهــا مســاًء خــارج الــدوام الرســيم , حيــث يلتقــي رواد النــادي بمجموعــات لهــا 
ــة  ــات واعي ــن صداق ــت، وتكوي ــتثمار الوق ــات، واس ــة الهواي ــارات وممارس ــة امله ــها؛ لتنمي ــول نفس ــات واملي االهتمام
تضيــف لهــم خــربات مفيــدة، وتســهم يف تكامــل الشــخصية بمــا حيقــق للجميــع توافقــًا اجتماعيــًا، واســتقرارًا نفســيًا يف 

ــة. ــوقة وآمن ــة مش ــ�ة تربوي بيئ

ــات  ــراءات وتعليم ــة وإج ــيح بأنظم ــدارس ال ــة م ــج أندي ــني يف برنام ــف العامل ــور لتعري ــل املط ــذا الدلي ــاء ه ــد ج       ولق
برنامــج أنديــة مــدارس الــيح لألنشــطة التعليميــة والرتوحييــة يف مشــروع خــادم احلرمــني الشــريفني لتطويــر التعليــم 

العــام )تطويــر( مركــزًا  علــى النقــاط التاليــة 
ــر كذلــك آليــات . 1

ّ
عرضــًا ملخصــًا عامــًا عــن الربنامــج وأهدافــه ونطاقــه ومدتــه وقيمتــه بالنســبة للمجتمــع. كمــا يوف

اإلعــداد والتنفيــذ والتجهــزي واإلشــراف الــي  يســتن�د إليهــا يف رســم اخلطــط التنفيذيــة للربنامــج يف مراحــل اإلجنــاز 
املختلفــة.

توضيــح معلومــات أساســية للعاملــني يف أنديــة مــدارس الــيّح اســتن�ادًا إىل رؤية مشــروع خادم احلرمني الشــريفني  . 2
لتطويــر التعليــم العــام )تطويــر( وبمــا يضمــن إجيــاد أماكــن الســتيعاب أوقــات الفــراغ لــدى الطــالب والطالبــات، 

واســتثمار وقــت فراغهــم يف املفيــد والنافــع ، وتوفــر األنشــطة املناســبة لطبيعتهــم.
التقسيمات اإلدارية اخلاص بالربنامج واملهام الوظيفية للعاملني وضوابط اختي�ارهم .. 3
إجــراءات افتتــ�اح أنديــة مــدارس الــيّح فيمــا يتعلــق بمواصفاتهــا وإمكاني�اتهــا، ومعايــر العاملــني فيهــا وفيمــا يتعلــق . 4

خبرباتهــم وقدراتهــم بالشــكل الــذي يســمح لهــم بمزاولــة العمــل داخــل أنديــة مــدارس الــيّح.
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التنظيمات الماليه وآليات الصرف والضبط المايل واملزياني�ات .. 5
شروط العضوية واالنتساب.. 6
ــات . 7 ــة وأوق ــة والرتوحيي ــطة التعليمي ــيح لألنش ــدارس ال ــة م ــج أندي ــل يف برنام ــني بالعم ــازات املكلف ــط إج  الضواب

ــا . ــل فيه العم
استعراض لكافة النماذج اخلاصة بتنظيم العمل يف الربنامج.. 8
إتاحــة الفرصــة إلدارات التعليــم  لتشــغيل أنديتهــا ذاتيــ�ا بشــكل جــزئ وفــق ضوابــط وتعليمــات  متفــق عليهــا مــع . 9

إدارة الربنامــج .
بالرغــم مــن أن هــذا الدليــل يقــدم الكثــر مــن املعلومــات األساســية عــن أنديــة مــدارس الــيّح واإلجــراءات اإلداريــة . 10

ــات  ــاث والدراس ــن األحب ــد م ــذل املزي ــم ب ــا ويف إدارات التعلي ــني فيه ــى العامل ــني عل ــه يتع ــا، إال أن ــة يف عمله املتبع
امليدانيــ�ة واستشــارة مســؤويل مشــروع خــادم احلرمــني الشــريفني  لتطويــر التعليــم العــام )تطويــر( مــن أجــل أن 

حتقــق أنديــة مــدارس الــيح أهدافهــا وتكــون بيئ�ةجاذبــة ومحببــ�ة للمســتهدفني.
         إن أنديــة مــدارس الــيّح – بوصفهــا جــزًءا مــن مشــروع خــادم احلرمــني الشــريفني لتطويــر التعليــم العــام )تطويــر( 
ملزتمــة باألنظمــة واللــواحئ املعتمــدة يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية، ومنهــا: السياســة التعليميــة، ومــا يصــدره مجلــس 
إدارة برنامــج أنديــة مــدارس الــيّح مــن قــرارات وتوجيهــات مــن خــالل هــذا الدليــل وغــره مــن اإلصــدارات الرســمية، 
كمــا تلــزتم بتوفــر البيئــ�ة التربويــة الســليمة بعيــدًا عــن األنشــطة الــي ال تتــ�الءم مــع أي مــن املســتهدفني أو تؤثــر علــى 

فكرهــم أو ســلوكهم.
ــذا  ــص ه ــر يف ن ــن التغي ــوع م ــري أي ن ــام )تطويــر( أن جي ــم الع ــريفني لتطويــر التعلي ــني الش ــادم احلرم ــروع خ         ملش
الدليــل كإضافــة مــادة أو تعليقهــا أو إلغائهــا أو تعديلهــا، ويكــون هــذا الدليــل بمزنلــة املوجــه واملرشــد للعاملــني يف 
املــدارس مــن أجــل بنــ�اء ســائر أدلــة العمــل اخلاصــة يف كل نــادي مدرســة يح وفقــًا ملتطلبــات إدارة األنشــطة والربامــج 

ــادي. ــل الن ــق داخ واملراف

... وهللا املوفق...
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مفهومهاملصطلحم

مبىن تعلييم حكويم بمواصفات محددة تكون مقرًا إلقامة مناشط تعليمية نادي مدرسةاليح1
تروحيية.

اجلهة املسؤولة يف شركة تطوير للخدمات التعليمية عن تنفيذ برنامج أندية مدارس إدارة الربنامج 2
اليح.

مجموعة من القيادات التربوية من إدارة التعليم تشرف على األندية، ويرأس مدير فريق تنفيذي3
التعليم أو من ينوبه

مجموعة من التربويني من منسويب وزارة التعليم يقومون بمهمة اإلشراف على طاقم )فريق( نادي4
النادي وبرامجه وخططه .

أحد املكلفني بمهمة خدمات  النادي أو نظافته .عامل5
له مهام محددة وملدة محددة .مكلف6
مجموعة من األنشطة والربامج تشرتك يف صفات واحدة .مجال نشاط7
كل سكان اليح الذين يسجلون يف النادي املدريس .عضو منتسب8

عضو مشارك 9
  هو أحد مرتادي  النادي يب�دي رغبت�ه يف العمل التطوعي واخلدمة االجتماعية وتكون 

مشاركته يف النادي من باب التعاون بأجر أو بدون أجر  حيدده مجلس إدارة النادي، 
مع مراعاة االلزتام بالتعليمات والضوابط املنظمة للعمل التطوعي.

هو عضو النادي املنتسب واملرتدد على النادي بشكل متكررمرتاد/مرتدد10

من تقدم للعمل بالنادي  بدون أجر.متطوع11

مدير إدارة النشاط يف املنطقة أو من ينوبه ويمثل الربنامج) بنني( يف املنطقة  .ممثل12
مديرة إدارة النشاط يف املنطقة أو من ينوبها وتمثل الربنامج)بن�ات( يف املنطقة .ممثلة13

من يكلف بمهام العمل يف نادي مدرسة اليح من املعلمني التربويني للقيام مشرف نشاط14
بالتخطيط واملتابعة والتنفيذ والتقييم لألنشطة داخل النادي .

أحد أعضاء الفريق التنفيذي ) مشرف تربوي (ويكلف بزيارة النادي ومتابعته مشرف متابع15
وتقييمه .

نموذج  معتمد حيوي مهام محددة يقوم بها املكلف ملدة محددة .نموذج التكليف16

نموذج معتمد حيوي بي�انات املكلف وحساباته البنكية .نموذج إعتماد17

جلنة تعىن بدراسة مدى مناسبة التجهزيات املقرتحة من قبل قادة أندية  مدارس  جلنة املشرتيات18
اليح وفق الضوابط المالية 

استمارة تعبأ من قائد النادي إيذانًا بافتت�اح النادي املدريس .بطاقة انطالقة19
مبلغ مقطوع يصرف للمكلفني بمهام محددة .مكافأة شهرية20

مجموعة من التجهزيات واألدوات الرياضية وغر الرياضية ومواصفاتها لالستعانة قائمة اسرتشادية21
بها عند التجهزي .



الفصل األول 
وصف البرنامج

رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.
الفئة المستهدفة.

مجاالت الخدمة
عناصر تنفيذ البرنامج
النطاق المستهدف
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وصف البرنامج :
أنديــة مجتمعيــة متخصصــة يف اســتثمار أوقــات فــراغ أفــراد املجتمــع ، تســهم يف تعزيــز الــوالء للوطــن وتســعى لتنميــة 
املهــارات وممارســة الهوايــات وتنميــة العالقــات االجتماعيــة اآلمنــة وقيــادة التغــر االجتماعــي حنــو مجتمــع املعرفــة و 

تعميــق مفهــوم العمــل التطوعــي والتعــاون والشــعور بالواجــب والبــذل للصالــح العــام .
ويقــوم الربنامــج علــى نظــام مفتــوح )الالمركزيــة(, وينتهــج نمــط املشــاركة يف اختــاذ القــرار، ويرتكــز علــى تشــريعات 
وأدلــة  تنظيميــة تعــد مــن قبــل إدارة الربنامــج، إن شــعار الربنامــج هــو ملكيــة لشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة ، وال 

جيــوز اســتخدامه يف غــر مــا نصــت عليــه هــذه المــادة إال بــإذن مــن شــركة تطويرللخدمــات التعليميــة . 

رؤية البرنامج:
أندية مدارس يح جاذبة ملجتمع واعد.

رسالة البرنامج:
اإلســهام يف تنميــة التفاعــل االجتماعــي وذلــك عــن طريــق اســتثمار أوقــات فــراغ أفــراد املجتمــع خاصــة الطــالب 
والطالبــات بربامــج تروحييــة وتربويــة وتنمويــة جاذبــة لبنــ�اء الشــخصية وصقــل املوهبــة وتعزيــز القيــم داخــل أنديــة 

ــة. ــطة نوعي ــزية وأنش ــرية متم ــوادر بش ــالل ك ــن خ ــة م ــدارس يح نموذجي م

أهداف البرنامج:
أهمية االعزتاز بالدين اإلساليم والوالء للمليك واالنتماء للوطن.. 1
التأكيد على املبادئ والقيم  اإلجيابي�ة ألفراد املجتمع.. 2

اســتثمار أوقــات فــراغ النــشء والشــباب بممارســة أنشــطة تعليميــة وتروحييــة تلــي االحتي�اجــات النفســية ،وتنيم . 3
شــخصياتهم يف اجلوانــب االجتماعيــة والعقلية.

إجياد بيئ�ة جاذبة وآمنة داخل األحياء جلذب الطالب  والطالبات  وأولياء أمورهم وسكان اليح.. 4
جذب القطاع العام واخلاص لالستثماريف أندية مدارس اليح )الشراكة املجتمعية(.. 5
استثماراملرافق واملنشات املدرسية داخل األحياء السكني�ة  وإقامة أندية مدارس يح يف الفرتةاملسائي�ة.. 6

الفئة المستهدفة:
ــرهم  ــني، وأس ــن اجلنس ــم م ــة التعلي ــم طلب ــة األوىل ويف مقدمته ــة بالدرج ــع كاف ــراد املجتم ــج أف ــتهدف الربنام      يس

ــة. ــات اخلاص ــال وذوي االحتي�اج ــاض األطف ــة ري ــه إىل فئ ــج خدمات ــدم الربنام ــا يق ــيح . كم ــكان ال وس
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أوقات الدوام الرسمي :
 تتــ�اح خدمــات أنديــة مــدارس الــيح للمســتهدفني علــى مــدار العــام مســاًء وبمعــدل أربــع ســاعات يوميــًا وملــدة أربعــة 

أيــام يف األســبوع، وذلــك مايقــارب  )18( يومــًا شــهريا

مجاالت الخدمة:
ــبني  ــاء املنتس ــول األعض ــات ومي ــق رغب ــو حتقي ــيّح ه ــدريس ال ــادي م ــة يف ن ــج املتاح ــطة والربام ــد األنش ــل يف حتدي األص
ــ�ة -   ــت أو إلكرتوني ــة كان ــتقصاء -  تقليدي ــتفتاء واالس ــق ادوات االس ــرب تطبي ــتخالصها  ع ــم اس ــم. ويت ــن يف حكمه وم
تكفــل مشــاركة املعنيــني يف إبــداء رغباتهــم وميولهــم. ويتــم تطبيــق تلــك األدوات )االســتفتاء واالســتقصاء( بمــا اليقــل 

عــن مــرة كل عــام – أو حســبما يــرى رئيــس الفريــق وأعضــاءه يف النــادي  - يف موعــد حيــدد مــن قبــل مديــر النــادي. 
وتقدم األنشطة التعليمية والثقافية والرتوحيية واملجتمعية يف املجاالت اآلتي�ة : 

ــزتازًا 	  ــاًل واع ــرا وعم ــة فك ــز املواطن ــالل تعزي ــن خ ــة م ــى املواطن ــ�ة عل ــتدامة والرتبي ــرية املس ــة البش ــال التنمي مج
خبصوصيتنــ�ا. وكذلــك تقديــم الربامــج املعنيــ�ة بتطويــر الــذات وصناعــة األعمــال.

مجال الصحة واألنشطة البدني�ة والرتوحيية ومايقدم من خالل من برامج تعزيز الصحة واألنشطة البدني�ة.  	 
مجــال البيئــ�ة واألنشــطة العلميــة ومــا يقــدم مــن خاللــه مــن برامــج تهتــم بالبيئــ�ة مــن حولنــا وباملحافظــة علــى 	 

ــة. ــة والصناعي ــ�ا الطبيعي ثرواتن
املجــال الثقــايف واالجتماعــي ومايفعــل  مــن خاللــه مــن األنشــطة املهنيــ�ة والفنيــ�ة ومايشــمله مــن حــرف وفنــون و 	 

كذلــك الفعاليــات املجتمعيــة واملســابقات واألنشــطة املســرحية واإللقــاء واخلطابــة، واأليــام العامليــة واملبــادرات 
التطوعيــة.

متطلعــني أن حتقــق هــذه  املجــاالت املتنوعــة درجــة عاليــة مــن الكفايــات الــي تتطلبهــا املتغــرات العامليــة )الثقافيــة 
ــارف  ــم باملع ــرات وتزويده ــذه املتغ ــع ه ــايب م ــل اإلجي ــن التعام ــم م ــة ( لتمكينه ــادي األندي ــن )مرت ــة (.م واالقتصادي
ــة  ــات االجتماعي ــة العالق ــل ، وتنمي ــم والعم ــر العل ــباته وتقدي ــن ومكتس ــوالء للوط ــز ال ــات لتعزب ــارات واالجتاه وامله

ــي ،  ــل التطوع ــالمية والعم ــم اإلس ــززة للقي املع

عناصر التنفيذ:
حيتاج الربنامج إىل حزمة من العناصر األساسية لتنفيذه على النحو التايل:

تهيئ�ة مرافق تعليمية قائمة من خالل جتهزيها أو إضافة مبان أو صاالت متعددة األغراض.. 1
توفر مزياني�ات مالية تشغيلية.. 2

توفر كوادر مؤهلة  للعمل.. 3
إجياد برامج ومسارات تدريبي�ة.. 4
إعداد لواحئ وتشريعات تنظيمية.. 5

النطاق المستهدف:
ــج،  ــداف الربنام ــق أه ــة( لتحقي ــة وتروحيي ــدارس يح  تعليمي ــة م ــغيل  )أندي ــ�ة وتش ــداد وتهيئ ــج إع ــتهدف الربنام  يس
ــة ومحافظاتهــا كافــة مــع  وتــوزع هــذه األنديــة جغرافيــًا وفــق نســبة عــدد املســتهدفني حبيــث تغطــي مناطــــق اململكــ
مراعــاة إمكانيــ�ة املناقلــة بــني مخصــص البنــني أو البنــ�ات مــن األنديــة وفــق احتيــ�اج اإلدارة التعليميــة شــريطة عــدم 

ــة.  ــإلدارة التعليمي ــرر ل ــدد املق ــايل الع ــن إجم ــن 75% م ــ�ات( ع ــاع )بنني-بن ــكل قط ــررة ل ــبة املق ــاوز النس جت



الفصل الثاني

أوال: خريطة الهيكل التنظيمي 
لإلشراف اإلداري على برنامج أندية 

مدارس الحي 
٤. مستوى تشريعي .

٥. مستوى توجيهي .
٦. مستوى تنفيذي .

ثانيًا: خريطة الهيكل التنظيمي 
للفريق التنفيذي 

١. مهام ومسؤليات الفريق التنفيذي
ثالثًا: خريطة الهيكل التنظيمي ألندية 

مدارس الحي . 
٣. الهيكل التنظيمي لألندية فئة أ 

٤. الهيكل التنظيمي لألندية فئةب 
رابعا: مهام ومسؤليات  فريق العمل 

بأندية مدارس الحي . 
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أوال: خريطــة الهيــكل التنظيمــي لإلشــراف اإلداري علــى برنامــج أنديــة مــدارس 
الحــي 

التقسيمات  اإلدارية  لربنامج أندية مدارس اليّح :
وتشمل التقسيمات اإلدارية لربنامج أندية مدارس  اليّح  ثالثة مستويات و هي: 

املستوى التشريعي – املستوى اإلشرايف – املستوى التنفيذي ) إدارة التعليم – نادي مدرسة اليح ( شكل1

1 : المستوى التشريعي ) اللجنة التوجيهية ( :  
ويمثله وزارة التعليم و مشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير التعليم العام 

مهام اللجنة التوجيهية :
اإلشراف العام على أعمال الربنامج وتقديم التوجيه والدعم الفين الالزم .. 1
 اعتماد اخلطط والسياسات العامة للربنامج.. 2

 دعم متطلبات الربنامج الالزمة من اجلهات ذات العالقة .. 3
املساعدة يف تنسيق جميع األعمال واملتطلبات املرتبطة بوزارة التعليم .. 4

2ً: المستوى  اإلشرافي ) شركة تطوير للخدمات التعليمية( :
ويمثلها برنامج أندية مدارس اليح لألنشطة التعليمية والرتوحيية ، وتقوم باملهام التالية :

وضع اخلطط والسياسات العامة للربنامج ورفعها إىل اللجنة التوجيهية العتمادها.. 1
اإلشراف على أعمال الفرق التنفيذية واألندية ومتابعة ما يرتبط بذلك .. 2

وضع خطط زمني�ة الفتت�اح األندية وتوزيعها على املناطق .. 3
 اعتماد جلان وفرق العمل التطويرية والتنفيذية داخل الربنامج.. 4
مواءمة أهداف الربنامج وخططه مع اخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير التعليم العام.. 5
 حل املشكالت والصعوبات املتعلقة بالربنامج.. 6
اإلشراف على تصميم الربامج التعليمية والرتوحيية والتقني�ة واملوقع اإللكرتوين واعتمادها.. 7
اإلشراف على تصميم وتنفيذ برامج وآليات التدريب والتأهيل .. 8
 اإلشراف على وضع معاير لضبط اجلودة والتقويم لعمليات التشغيل.. 9

 إقرار التوصيات ذات العالقة بطلب التغير )يف نطاق العمل أو املواصفات(.. 10
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3 : المستوى التنفيذي ) إدارات التعليم (:  
الفريق التنفيذي :  أ . 

ويتــم تشــكيل الفريــق التنفيــذي  مــن قبــل  ســعادة مديرالتعليــم ويرتبــط مباشــرة بربنامــج أنديــة مــدارس الــيح بشــركة 
تطويــر للخدمــات التعليميــة كالتــايل :

مدير التعليم أو من ينوبه رئيسَا للفريق التنفيذي.	 
مدير / رئيس النشاط الطاليب أو مايراه رئيس الفريق التنفيذي ) نائب�ا للرئيس(  وممثاًل للربنامج )للبنني(.	 
ـراه رئيــس الفريــق التنفيــذي ) نائبــ�ة للرئيــس( وممثلــة للربنامــج 	  ـرة / رئيســة نشــاط الطالبــات أو ماـي مدـي

)للبنــ�ات(.
محاسب.	 
مشرف صيانة.	 
مشــرف متابــع ) بنــني ( ويــزاد عــدد املشــرفني حبســب عــدد األنديــة بمــا ال يزيــد عــن ثالثــة أنديــة يح مدرســية لــكل 	 

مشــرف متابــع .    
ــن 	  ــد ع ــا ال يزي ــة بم ــدد األندي ــب ع ــرفات  حبس ــدد املش ــة  /  ويــزادد ع ــة أندي ــكل ثالث ــ�ات ( ل ــة ) بن ــرفة متابع مش

ــة  . ــرفة متابع ــكل مش ــة ل ــة أندي ثالث

ثانيا: خريطة الهيكل التنظيمي للفريق التنفيذي:

شكل رقم 1



15

ــاق  ــون النط ــث يك ــة حبي ــة يف اإلدارة التعليمي ــدد األندي ــب ع ــذي حبس ــق التنفي ــني يف الفري ــات العامل ــع نطاق ــم وض . ت
األول مــن )1-5( أنديــة، والنطــاق الثــاين مــن )6-10( أنديــة، والنطــاق الثالــث مــن )11-فأكــر(، حســب املوضــح يف 

اجلــدول أدنــاه:

عدد األندية  عضو الفريق التنفيذي

  من 1 - 5 أنديةممثل / ة الربنامج 1
من 6 - 10أنديةممثل / ة الربنامج 2 

من 11 نادي فأكرممثل / ة الربنامج 3 
لكل 3 أندية مشرف متابعمشرف متابع 

من 1 - 5 أنديةمحاسب 1 

من 6 - 10أنديةمحاسب 2 

من 11 نادي فأكرمحاسب 3 
من 1 - 5 أنديةمشرف صيانة 1
من 6 - 10أنديةمشرف صيانة 2

من 11 نادي فأكرمشرف صيانة 3
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مهام  رئيس الفريق التنفيذي :
ــكل . 1 ــق الهي ــيح، وف ــدارس ال ــة م ــني يف أندي ــذي، والعامل ــق التنفي ــاء الفري ــف أعض ــاء تكلي ــف وإنه ــيح وتكلي ترش

املعتمــد يف الدليــل التنظيــيم.
اعتماد ترشيح مقرات األندية املقرر افتت�احها ،وفق الضوابط املنظمة .. 2

املوافقــة علــى نقــل األنديــة واســتب�دال مقراتهــا حســب املصلحــة العامــة، مــع مراعــاة حتديــث الوثائــق. وفــق مــا . 3
يســتجد.

اعتماد اخلطة التشغيلية واخلطة اإلعالمية للتعريف بربنامج أندية مدارس اليح .. 4
متابعة خطة التنمية املهني�ة  للفريق التنفيذي والعاملني يف األندية .. 5
حتفزي العاملني يف األندية على التمزي ومنحهم احلوافز للحد من التسرب بما ال يتعارض مع النظام .. 6
تكليف جهة االختصاص باعتماد الدورات املنفذة داخل األندية من قبل اجلهات التدريبي�ة املرخصة .. 7
املوافقة على اتفاقات الشراكة املجتمعية مع املؤسسات ذات النشاط الداعم ألندية مدارس اليح   .. 8
املوافقة على اعتماد عقود متعهدي احلراسة ونقل الطالب والطالبات وفق إمكاني�ات اإلدارة .. 9

قبــول الرعايــات والهبــات والتربعــات املقدمــة لألنديــة مــن الهيئــ�ات واألفــراد وفقــا للضوابــط املنظمــة ، بشــرط أال . 10
يرتتــب علــى ذلــك أي الزتامــات ماليــة علــى اإلدارة التعليميــة أو علــى إدارة الربنامــج .

تعليق العمل يف األندية واختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سالمة اجلميع.. 11
تكليــف جهــة االختصــاص لتحديــد األدوار املشــرتكة بــني مديــر النــادي ومديــر املدرســة صباحــا بمــا يعــود بالفائــدة . 12

علــى النــادي واملدرســة.
املوافقة على مشاركة النادي بالفعاليات والربامج املنفذة خارج النادي، والزيارات والرحالت وفق األنظمة.. 13
البت يف شكاوى العاملني يف األندية واملرتادين  وفق األنظمة .. 14
تنفيذ زيارات ميداني�ة ملتابعة سر العمل يف األندية وحضور الفعاليات ،. 15
التعميــم علــى العاملــني يف األنديــة بالضوابــط املنظمــة وفــق مــا ورد يف الدليــل التنظيــيم، وأن املكافــأة الشــهرية . 16

تعــد مكافــأة مقطوعــة ومســتقلة بذاتهــا وال يرتبــط صرفهــا بنهايــة كل شــهر عمــل ،    
اعتماد نسبة إجناز الفريق التنفيذي وفق ما ورد يف الدليل التنظييم.. 17
اســتب�دال أحــد أعضــاء الفريــق التنفيــذي ) املمثــل ، املمثلــة ( بقيــادات أكــر تمــزيا ،وحتقيقــا جلــودة العمــل وتطويره . 18

يف حــال احلاجــة لذلــك .
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مهام  ممثل البرنامج :
ترشيح املشرفني املتابعني ألندية مدارس اليح .. 1
املشاركة يف تشكيل الفريق التنفيذي.. 2

ترشيح أندية مدارس اليح وفق الضوابط والشروط املطلوبة رئاسة جلنة املقابالت للعاملني يف األندية.. 3
وضع اخلطط التطويرية والعالجية لرفع األداء الفين ألندية مدارس اليح .. 4
تنفيــذ زيــارات دوريــة ألنديــة مــدارس الــيح ملتابعــة ســر العمــل ومــدى االلــزتام بالضوابــط والتعليمــات املنظمــة . 5

حســب نطــاق األنديــة التابعــة :
ــني )10-6( .   - 8 	  ــة ماب ــة التابع ــهرية لألندي ــارات ش ــني )1-5(.   -  6 زي ــة ماب ــة التابع ــهرية  لألندي ــارات ش 4زي

زيــارات لألنديــة التابعــة  مــن 11 نــاد فأكــر  .
ـرات ومشــريف  ومشــرفات أنديــة مــدارس الــيح لعــرض . 6 ـري /مدـي عقــد لقــاءات واجتماعــات دوريــة مــع مدـي

منجــزات األنديــة وحصــر التحديــات واقــرتاح احللــول لهــا.
حتفزي إدارات أندية مدارس اليح على األداء املتمزي واإلشادة باملتميزين بالوسائل املناسبة.. 7
املشاركة يف تقويم األداء الفين ملديري / مديرات أندية مدارس اليح.. 8
تقويم أداءاملشرف املتابع فني�ا وإداريا .. 9

تدريب العاملني بالتنسيق مع إدارة التدريب التابعة لتنفيذ الدورات التدريبي�ة وبرامج التنمية املهني�ة.. 10
إعداد الدراسات واستطالعات الرأى اخلاصة بقياس أداء الربنامج على مستوى إدارة التعليم.. 11
إعــداد تقريــر إجنــاز املهمــة الشــهري للفريــق التنفيــذي ، بالتنــ�اوب بــني البــني والبنــ�ات وفــق توجيــه رئيــس الفريــق . 12

التنفيــذي.
 التواصل الفاعل مع إدارة الربنامج والعمل على سرعة إجناز املهام بالدقة املطلوبة.. 13

مهام المشرف المتابع :
متابعة استكمال العاملني  يف األندية واملشاركة يف جلنة املقابالت للعاملني يف األندية .. 1
اإلشراف على خطة النادي الفصلية وتوزيع املهام.. 2

التأكد من استكمال جتهزيات األندية.. 3
اعتماد الربامج واألنشطة وآليات التنفيذ يف نادي مدرسة اليح وفق الضوابط والتعليمات.. 4
تنفيذ زيارات ميداني�ة لألندية بواقع )زيارتان لكل ناد شهريا(. 5
إعداد تقرير مفصل ملستوى أداء النادي من خالل زياراته الدورية.. 6
متابعة انضباط العاملني خالل ساعات العمل يف نادي مدرسة اليح وفاعلية أدائهم .. 7
الرفع بالتقارير الدورية والطارئة بعد استيفاء االجراءات اخلاصة للرئيس املباشر )املمثل(.. 8
عقد لقاءات دورية بالعاملني يف األندية التابعة  ملناقشة إجراءات العمل وحتسينها.. 9

ــة . 10 ــن املمثل/املمثل ــاده م ــاع واعتم ــتوى كل قط ــى مس ــيح عل ــدارس ال ــة م ــني أندي ــارات ب ــ�ادل زي ــج تب ــم برنام تنظي
ــذه. ــى تنفي ــل عل والعم

مراجعة واعتماد كشوف احلضور للعاملني يف أندية مدارس اليح ورفعها للمحاسب عضو الفريق التنفيذي.. 11
متابعــة املنســقني اإلعالميــني يف األنديــة، للتأكــد مــن رصــد وتوثيــق الربامــج والفعاليــات وإبرازهــا للجهــات . 12

املختصــة  جبــودة عاليــة . 
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مهام المحاسب المالي  :
إعــداد ملــف بي�انــات للعاملــني يف برنامــج أنديــة مــدارس الــيح و يشــمل البي�انــات الماليــة واإلداريــة ) ملــف العهــد . 1

المالية،ملــف كشــوف احلضــور( . 
عمل ورش مصغرة لإلداريني يف األندية لشرح طرق تعبئ�ة النماذج واالستمارات والتأكد من استكمالها .. 2

رفع تقرير مفصل إلدارة الربنامج عن أهم املشكالت المالية املتعلقة بمكافآت العاملني يف األندية. . 3
تنفيذ زيارات تدقيقية للتأكد من  النسبة املخصصة لكل بن�د ألندية البنني التابعة: . 4

ــني )10-6( .   - 8 	  ــة ماب ــة التابع ــهرية لألندي ــارات ش ــني )1-5(.   -  6 زي ــة ماب ــة التابع ــهرية  لألندي ــارات ش 4زي
زيــارات لألنديــة التابعــة  مــن 11 نــاد فأكــر  .

املشاركة يف اجتماعات الفريق التنفيذي .. 5
ــدال . 6 ــة واالستبــ ــوذج اإلضافــ ــايل ونمــ ــاد الم ــف واالعتــمــ ــة والتكاليــ ــد المالي ــر العه ــق  فوات ــة وتدقيــ مــراجعــ

للعــــاملني يف النــــادي والفريــق التنفيــذي.
رفــع كشــــوف احلضــــور شــهريا إلدارة الربنامــج الكرتونيــ�ا بعــد مراجعتهــا واســتكمال متعلقاتهــا مــن الوثائــق خالل . 7

خمســة أيــام عمــل مــن اســتحقاقه . 
حفــظ كافــة املســتن�دات والوثائــق وأصــل الفواتــر اخلاصــة باملصروفــات للرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة ) حتفــظ ملــدة . 8

ال تقــل عــن ثــالث ســنوات (.
 املشاركة يف جلنة املشرتيات وإطالع اجلهة الرقابي�ة على جميع  املصروفات يف حال طلبهم ذلك.. 9

مهام مشرف الصيانة :
املشاركة يف اختي�ار األندية املرشحة للربنامج .. 1
استكمال متطلبات األمن والسالمة الالزمة عند تركيب األجهزة وتشغيلها.. 2

زيارة األندية ملتابعة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والدعم ملقرات األندية التابعة :. 3
  4 زيــارات شــهرية  لألنديــة التابعــة مابــني )1-5(.   -  5 زيــارات شــهرية لألنديــة التابعــة مابــني )10-6( .   - 6 	 

زيــارات لألنديــة التابعــة  مــن 11 نــاد فأكــر  .   
الرفع لرئيس الفريق التنفيذي بتقارير الزيارات امليداني�ة الدورية والطارئة .. 4
املشاركة يف جلنة املشرتيات .. 5
معاجلة الطوارئ املتعلقة بأعمال الصيانة.. 6
متابعة طلبات الصيانة املطلوبة والعمل على حتقيقها.. 7
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    لجنة مشتريات أندية مدارس الحي في إدارة التعليم : 
تشكل جلنة للمشرتيات بقرار من سعادة مدير التعليم ،

 وتضم اللجنة يف عضويتها كل من: 

رئيسًا للجنة. 1 ممثل برنامج أندية مدارس اليح يف إدارة التعليم    
نائب�ة للرئيس. 2 ممثلة برنامج أندية مدارس اليح يف إدارة التعليم      

أمني اللجنة. 3 املحاسب  املعتمد لربنامج أندية مدارس اليح يف إدارة التعليم     
عضوًا. 4 قائد/ة  نادي مدرسة اليح )األندية املعني�ة  بالتجهزي(     

ويمكــن لســعادة مديــر التعليــم  تقديــر تشــكيل جلنــة مشــرتيات لــكل قطــاع ) بنــني / بنــ�ات ( حســب حاجــة إدارتــه 
ووفــق حجــم العمــل

شــريطةأن يتــوىل رئاســة جلنــة قطــاع البنــني ممثــل الربنامــج وجلنــة قطــاع البنــ�ات ممثلــة الربنامــج وعضويــة بقيــة 
األعضــاء لــكل جلنــة.

3/1 - مهام اللجنة:
اإلشراف على أوجه صرف مبلغ العهدة المالية املؤقتة و املخصصة لتأمني التجهزيات الالزمة للنادي. 1
التأكد من العمل بالقائمة االسرتشادية لتأمني األدوات والتجهزيات الرياضية املطلوب تأمينها للنادي.. 2

التأكد من سداد املستحقات المالية للموردين واملتعهدين وفق التعليمات املنظمة .. 3
متابعة  أعمال صيانة التجهزيات املؤمنة والتأكد من سالمتها وصالحيتها للعمل.. 4
رفــع تقريــر إجنــاز األعمــال عنــد انتهــاء اللجنــة مــن تأمــني التجهــزيات وإرســال نمــاذج ســداد العهــدة )األصــول( إىل . 5

يف إدارة الربنامــج بشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة.
يعــد أمــني اللجنــة محضــر شــراء مباشــر لكافــة األصنــاف واألدوات والتجهــزيات الــي تــم تأمينهــا ويرفــق بهــا كافــة  . 6

مســتن�دات وفواتــر ســداد العهــدة الماليــة ، ويوقــع املحضــر مــن أعضــاء اللجنــة ويعتمــد مــن رئيســها.
ــد . 7 ــك بع ــتالمها وذل ــخ اس ــن تاري ــًا م ــعني يوم ــا تس ــدة أقصاه ــة يف م ــدة المالي ــداد العه ــة س ــة بمتابع ــوم اللجن تق

ــه. ــع علي ــوذج  والتوقي ــتكمال النم ــة و اس ــزيات الالزم ــة التجه ــني كاف تأم
يقــوم قائــد  نــادي مدرســة الــيح حبفــظ كافــة ضمانــات املورديــن للتجهــزيات الــي تــم تأمينهــا يف ملفــات للرجــوع لهــا . 8

واالســتفادة منهــا يف أعمــال الدعــم والصيانــة، أو يف حالــة وجــود عيــوب فنيــ�ة فيهــا  والتأكــد مــن توفــر قطــع غيــار 
لألجهــزة املؤمنــة.

التأكــد مــن اســتكمال كافــة متطلبــات األمــن والســالمة الالزمــة عنــد تركيــب األجهــزة وتشــغيلها مــن قبــل . 9
مشــرف الصيانــة.

تســلم كافــة جتهــزيات نــادي مدرســة الــيح كعهــدة عينيــ�ة علــى مديــر نــادي مدرســة الــيح وفــق النمــوذج )رقــم 5.3( . 10
موقعــًا مــن قائــد  نــادي مدرســة الــيح وخيتــم خبتــم النــادي ويرفــق معــه نســخة مــن وثائــق اســتالم التجهــزيات مــن 

املورديــن وحيفــظ لــدى ممثــل الربنامــج يف إدارة التعليــم.
يوقــع قائــد  نــادي مدرســة الــيح علــى نمــوذج اســتالم العهــدة محضــر اســتالم«، ويوقــع مشــرف الصيانــة كعضــو . 11

فــين، ويعتمــد مــن قبــل ممثــل الربنامــج )الرئيــس املســئول( يف إدارة  التعليــم  وحتفــظ هــذه النمــاذج لــدى ممثــل 
الربنامــج يف إدارة التعليــم  .
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تصنيف أندية مدارس الحي  حسب الفئات  :
أوال: صنفــت  جميــع األنديــة إىل فئتــني حبســب مايتوفــر فيهــا مــن مرافــق وســاحات خارجيــة وحبســب مايتوقــع مــن 

كثافــة تــردد علــى النــادي وجــاء التقســيم كالتــايل :
نادي مدرسة اليح )فئة أ( .  .1

- إجمايل املرتادين يف األندية املصنفة حتت هذه الفئة مابني الـ )700-800( مرتاد أسبوعيا.
ويفضل أن يشتمل على:

ساحات خارجية ملزاولة األنشطة الرياضية احلركية والرتفيهية	 
قاعة مكتب�ة أو قراءة	 
قاعة تدريب ومحاضرات	 
صالة ترفيهية	 
صالة لياقة ومزاولة األنشطة الرياضية	 
مالعب خارجية   	 
صالة لياقة 	 
صالة العاب )بلياردو تنس.....(	 
مكتب�ة 	 
قاعة املحاضرات والتدريب	 
صالة انرتنت 	 

- املسجلني يف ملف العضوية يف األندية املصنفة حتت هذه الفئة مايقارب الـ )1000( عضومسجل .

نادي مدرسة اليح )فئة ب(:  .2
ينكون من املرافق التالية:

ملعب خاريج 	 
صالة لياقة	 
قاعة التدريب واملحاضرات .	 
صالة انرتنت .	 
مقر لإلدارة 	 

- املسجلني يف ملف العضوية يف األندية املصنفة حتت هذه الفئة مايقارب الـ )800( عضومسجل .
- إجمايل املرتادين يف األندية املصنفة حتت هذه الفئة مابني  الـ )500-600( مرتاد أسبوعيا.
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ثانيا : . العاملون في أندية مدارس الحي  :  
- يقصــد بهــم املكلفــون بتنفيــذ الربامــج واألنشــطة داخــل أنديــة مــدارس الــيح ويتــم اختي�ارهم بعــد اســتكمال إجراءات 

املقابلــة والرتشــيح واملفاضلــة ،وذلــك مــن قبــل جلنة يشــكلها رئيــس الفريــق التنفيذي .
1.:فريــق العمــل يف )نــادي مدرســة الــيح فئــة أ ( »شــكل 2« يتكــون مــن  مجموعــة مــن الكــوادر البشــرية ويبلــغ 

.)10( مجموعهــم  
قائد النادي .	 
مشرف نشاط  يف مجال البيئ�ة واألنشطة الرتفيهية والصحة واألنشطة البدني�ة والرياضية عدد )3(.	 
مشرف  نشاط يف مجال  التدريب والتنمية البشرية عدد )1(.  .	 
مشرف نشاط يف املجال الثقايف واالجتماعي عدد )1( .	 
سكرتر )مساعد اداري(.	 
عامل عدد )2(.	 
حارس عدد )1(. 	 

شكل رقم 2
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ــغ  ــرية ويبل ــوادر البش ــن الك ــة م ــن  مجموع ــون م ــكل 3« ويتك ــة ب(«ش ــيح فئ ــة ال ــادي مدرس ــل يف )ن ــق العم 2 : فري
مجموعهــم  )8( : 

قائد النادي 	 
مشرف نشاط  يف مجال البيئ�ة واألنشطة الرتفيهية والصحة واألنشطة البدني�ة والرياضية عدد )2(	 
مشرف نشاط  يف مجال التدريب والتنمية البشرية  )1(	 
مشرف نشاط يف املجال الثقايف واالجتماعي عدد )1( 	 
سكرتر )مساعد اداري(	 
عامل عدد )1(	 
حارس عدد )1( 	 

مهام قائد نادي مدرسة الحي:
اإلشراف على إدارة النادي، وتنفيذ املهام من املسؤوليات وضبط األداء.. 1
وضع خطة التشغيل ملرافق النادي، وإعداد اجلداول الزمني�ة لكل مرفق.. 2

توزيع املهام بني منسويب فريق النادي، ومتابعة أدائهم.. 3
إعداد املزياني�ة المالية واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.. 4
حل املشكالت الي تعرتض أداء النادي وفريق العمل  .. 5
اإلشراف على إعداد التقارير الدورية اإلدارية والمالية .. 6
تنظيم اجتماع دوري ملنسويب  النادي ملتابعة أداء العاملني وسر العمل.. 7
إعداد التقرير المايل اخلتايم ورفعه إىل املمثل سنويًا.. 8

شكل رقم 3
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مهام مشرف النشاط :
تنفيذ اخلطط والسياسات العامة واخلاصة بربنامج أندية  مدارس اليح داخل األندية .. 1
تنظيم الربامج واألنشطة التعليمية والرتوحيية واإلشراف على تنفيذها .. 2

ــة يف املجتمــع . 3 مســح الرغبــات وامليــول للمســتهدفني جتــاه األنشــطة والربامــج التعليميــة والرتوحييــة والرياضي
ــة . ــط باملدرس املحي

املشاركة يف إدارة قنوات التواصل على صفحة االنرتنت ) مواد – حتديث – متابعة ( .. 4
املشاركة  يف  تنفيذ إجراءات األمن والسالمة العامة .. 5
املشــاركة يف إعــداد احلمــالت التســويقية واإلعالميــة لألنشــطة والربامــج والفعاليــات الــي ينظمهــا نادي مدرســة  . 6

الــيح .
وضع اخلطط التفصيلية للمجال الذي يشرف عليه .. 7
تصميم وابتكار فعاليات وأنشطة جاذبة وتشويقية .. 8
اإلشراف املباشر على نشاطات األعضاء  وتدريبهم والعمل على توجيههم .. 9

املشاركة يف جلان واجتماعات ولقاءات العاملني يف النادي أو على مستوى اإلدارة التعليمية .. 10
إعداد التقارير الدورية لربامج املجال والعمل على توثيقها . . 11

مهام )المساعد اإلداري  (:
إعداد ملف بي�انات للعاملني باألندية  يشمل البي�انات المالية واإلدارية .. 1
تنظيم وحفظ امللفات والسجالت وأرشفتها بمافيها سجل العضوية .. 2

متابعة الشؤون المالية والتعقيب عليها ضمن االختصاص .. 3
االتصال بالعاملني وأولياء األمور وغرهم من شراحئ املجتمع عند احلاجة .. 4
صياغة وحترير املكاتب�ات اإلدارية وطباعتها .. 5
جدولة املواعيد و تنظيم االجتماعات ومتابعة قراراتها .. 6
 استالم وتوزيع مراسالت النادي.. 7

مهام العامل: 
ــات . 1 ــاءة واملكيف ــاء اإلض ــن إطف ــد م ــادي والتأك ــد الن ــه قائ ــب توجي ــة حس ــواب الداخلي ــال األب ــح وإقف ــام بفت القي

ــدوام ــاء ال ــد انته ــاه بع ــادر املي ــالق مص وإغ
متابعة أعمال النظافة يف املقرات وأفني�ة النادي وممراته. 2

التأكد من خلو النادي من املرتادين والعاملني بعد انتهاء وقت الدوام . 3
أي مهام يكلف بها من قبل املسؤول املباشر .. 4
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مهام الحارس: 
يقــوم بمباشــرة عملــه قبــل حضــور منســويب النــادي وفتــح وإغــالق بــاب النــادي وانصرافــه بعــد آخــر مرتــاد أو عامــل . 1

لنادي  با
القيام حبراسة املبىن بمحتوياته. 2

عدم السماح خبروج أو دخول أحد إىل النادي إال بإذن قائد النادي .. 3
 إبــالغ إدارة النــادي عنــد حــدوث أي طــارئ والتأكــد مــن وعــدم وجــود أي مــواد مخلفــات قابلــة لالشــتعال أو الــي . 4

تشــكل خطــورة علــى نــادي الــيح. 
ــق . 5 ــايئ وغل ــ�ار الكهرب ــل التي ــيح ، وفص ــة ال ــادي مدرس ــاء دوام ن ــد انته ــني بع ــاء والعامل ــراف األعض ــن انص ــد م التأك

ــواب. ــع األب ــالق جمي ــن إغ ــد م ــة والتأك ــزيات واألدوات الرياضي ــف التجه ــن مختل ــادر  الطاقةع مص
متابعة أعمال النظافة والصيانة ومصاحبة العمال حني احلاجة.. 6
املحافظة على محتويات النادي وممتلكاته . 7
القيام بأي مهام يكلف بها من قبل املسؤول املباشر يف مجال اختصاصه.. 8



الفصل الثالث

تهيئةوافتتاح وتشغبل أندية مدارس الحي
أوال: عملية التهيئة لالفتتاح 

- آليةترشيح المدارس واعتمادها كمقرات 
ألندية مدارس الحي.

-  آلية ترشيح العاملين في أندية مدارس 
الحي وتدريبهم   .

- متطلبات افتتاح نادي مدرسة الحي، 
وانطالقته.

ثانيا: عملية تشغيل أندية  مدارس الحي.
- ضوابط تنفيذ األنشطة والبرامج  بأندية  

مدارس الحي
- إجراءات المتابعة اإلدارية 

- العضوية في أندية مدارس الحي .
- مسوغات العضوية. 

- السياسة العامة لالنتساب في أندية 
مدارس الحي.

- إجراءات ضبط مخالفات المرتادين 
- .إجراءات األمن والسالمة
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أوال: افتتاح أندية مدارس الحي: 
تتم عملية  اعتماد افتت�اح أندية مدارس اليح من خالل اإلجراءات التالية : 

1. ترشيح املدارس واعتمادها وفق اخلطوات اآلتي�ة: 
الرفــع باســماء املــدارس املرشــحة خبطــاب رســيم مــن مديــر التعليــم إىل إدارة برنامــج أنديــة مــدارس الــيح يف شــركة . 1

تطويــر للخدمــات التعليميــة بعــد تعبئــ�ة اســتمارة ترشــيح املدرســة مــع اقــرتاح  فئــة املدرســة وفــق ماين�اســبها مــن 
معايــر .

يزور فريق من إدارة الربنامج املدارس املرشحة للتحقق من موافقتها  للمعاير املعتمدة .. 2
يقــرر الفريــق الزائــر إمــا بإجــازة املوقــع فــورًا , أو إجازتــه بعــد اســتكمال النواقــص الــي حيددهــا أعضــاء الفريــق , أو . 3

رفــض املوقــع وطلــب البحــث عــن بديــل.
ــق . 4 ــارة الفري ــ�اجئ زي ــات التعليميــة بإرســال خطــاب ملديــر التعليــم بنت ــوم إدارة الربنامــج يف شــركة تطويــر للخدم تق

ــبتها . ــدم مناس ــتب�دالها لع ــب اس ــحة ،أو طل ــدارس املرش ــاد امل ــة يف اعتم واملتمثل

مالحظة هامة 
رقــم  النائــب  معــايل  تعميــم  يف  املذكــورة  املعايــر  وفــق  يتــم  لالنديــة  كمقــرات  املرشــحة  املــدارس  اختيــ�ار 

كالتــايل: وهــي  هـــ   1 432/6/11 وتاريــخ   )39/32990573/1/2/37(
أ . أن يكون اليح ذا كثافة سكاني�ة وموقع جغرايف مناسب.

ب . أن يكــون املبــىن حكوميــًا وحيــوي املرافــق والتجهــزيات الالزمــة ) مالعــب , صــاالت , معامــل , مســرح , مكتبــ�ة .. 
ألــخ ( .

ت . يفضل أن ال يزيد عمر املبىن عن خمس سنوات.
ث . تب�اعد املواقع الي يتم اختي�ارها عن بعضها البعض قدر املستطاع.

ج . توفر اخلدمات املساندة.
ح . يفضل توفر مساحات يمكن إضافة منشآت مساندة عليها.

خ . ضــرورة تــوفر شــروط األمــن والسالمــة والفــاعليــة ألجــهزة اإلنــذار وطفايــات احلريــق ومخارج الطوارئ 

2.  ترشيح العاملني يف أندية مدارس اليح  وتدريبهم :
ــني يف . 1 ــني /ات الراغب ــيح املعلم ــا لرتش ــة له ــدارس التابع ــع امل ــم جلمي ــل ادارة  التعلي ــن قب ــم م ــدار تعمي ــني إص يتع

العمــل ضمــن فريــق نــادي مدرســة الــيح  .
رفــع اســماء املرشــحني املعتمديــن رســميًا إىل إدارة برنامــج أنديــة مــدارس الــيح, بعــد اتمــام اختيــ�ار فريــق العمــل يف . 2

النــادي وفــق ضوابــط املفاضلــة ،ملــن هــم ) داخــل الســلك التعليــيم ( . و بعــد  موافقــة اجلهــات احلكوميــة ذات 
ــة العالقة يف املنطقـــ

يتــوىل ممثــل الربنامــج مهمــة إحلــاق فريــق العمــل يف نــادي مدرســة الــيح بربنامــج )تأهيــل العاملــني يف أنديــة . 3
مــدارس الــيح ( بالتنســيق مــع إدارة التدريــب باملنطقــة .
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ضوابط اختيار العاملين في أندية مدارس الحي .
أ : ضوابط اختي�ار قائد النادي:

أن يكون سعودي اجلنسية.	 
أن يكون من منسويب وزارة التعليم.	 
أن يكون ممارسا لألعمال القيادية ) قائد مدرسة , وكيل , مدير نادي موسيم .. الخ (.	 
أن يكون الئقا صحيا .	 
لديه مشاركات يف مجال الربامج والفعاليات الطالبي�ة)قائد نادي , مشرف برامج يف  نادي .. الخ(.	 
تزكية اإلدارة املدرسية.	 
اجتي�از االختب�ار التحريري.	 
اجتي�از املقابلة الشخصية.	 
لديه مشاركات مجتمعية.	 

ب : ضوابط اختي�ار مشرف نشاط يف النادي : 
أن يكون سعودي اجلنسية. 	 
أن يكون من منسويب التعليم  .	 
حاصل على مؤهل تربوي والئق صحيا..	 
ال تقل خدمته يف مجال التعليم.عن 3 سنوات  .	 
لديه مشاركات وبرامج طالبي�ة يف مدرسته.	 
شارك يف أندية أو برامج طالبي�ة خارجية )مشرف برامج(.	 
لديه القدرة على تقديم الدورات وإدارة ورش العمل.	 
تزكية جهة عمله.	 
أن جيتاز االختب�ار التحريري.	 
أن جيتاز املقابلة الشخصية.	 

ضوابط اختي�ار املشرف الريايض ) بنني(:
أن يكون سعودي اجلنسية. 	 
أن يكون من منسويب التعليم  .	 
حاصــل علــى مؤهــل تربــوي ومتخصــص يف الرتبيــ�ة البدنيــ�ة أو ممــارس للنشــاط الريــايض ولــه اســهامات وطنيــ�ة 	 

يف هــذا املجــال .
لديه مشاركات وبرامج طالبي�ة يف مدرسته.	 
أن يكون الئقا طبي�ا من حيث الصحة واحلواس .	 
أن جيتاز االختب�ار التحريري.	 
أن جيتاز املقابلة الشخصية.	 
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ج : ضوابط اختي�ار اإلداري يف النادي 
أن يكون سعودي اجلنسية .	 
أن يكون من منسويب التعليم .	 
لديه القدرة على التعامل مع برامج األوفس على أقل تقدير .	 
يتمتع حبسن السرة والسلوك .	 
أن جيتاز املقابلة الشخصية.	 

ثالثًا : متطلبات افتتاح   نادي مدرسة الحي وانطالقته :
ــان  ــيح ولضم ــة ال ــادي مدرس ــزي ن ــات جته ــاء بمتطلب ــراءات للوف ــن االج ــة م ــذ مجموع ــج تنفي ــل الربنام ــن ممث ــع م يتوق

ــدد . ــت املح ــادي يف الوق ــة الن انطالق
االطــالع علــى املتطلبــات اجلوهريــة واملرفوعــة مــن قبــل قائدالنــادي لتحســني مقــرات النــادي حســب املســاحات . 1

املتاحــة تمهيــدا ملناقشــتها مــع الفريــق التنفيــذي ومــن ثــم املوافقــة وفــق التعليمــات املنظمــة للربنامــج .
االطــالع علــى قائمــة التجهــزيات املقرتحــة مــن قبــل  إدارة النــادي ومناقشــتها مــع الفريــق التنفيــذي وتفعيــل دور . 2

جلنــة املشــرتيات يف الفريــق إلتمــام العمليــة وفــق الضوابــط..
اعتمــاد  اخلطــة التشــغيلية للنــادي والربنامــج الزمــين لألنشــطة والربامــج النوعيــة بعــد الرفــع بهــا مــن قبــل قائــد . 3

النــادي .
التحقق من استكمال إجراءات األمن والسالمة يف املبىن والتجهزيات .. 4
مراجعــة مجموعــة الوثائــق التاليــة : ) اإلقــرار الرســيم – اعتمــاد العاملــني – تكاليــف العاملني-مشــاهد بنكيــة– . 5

قوائــم التحقــق ملتطلبــات افتتــ�اح نــادي مدرســة الــيح ( واعتمادهــا قبــل إرســالها إىل إدارة الربنامــج ، وذلــك 
ــ�ة  ــرف املزياني ــراءات ص ــتكمال إج الس

يشــعر ممثــل الربنامــج جلنــة املشــرتيات بماتــم بإيداعــه يف حســاب قائــد نــادي مدرســة اليح..مــن مزيانيــ�ة . 6
التجهــزيات والتشــغيلية بعــد التواصــل مــع قائــد النــادي .

يقــوم قائــد نــادي مدرســة الــيح بالتعــاون مــع فريــق العمــل يف النــادي بت�أمــني املســتلزمات واألدوات وذلــك وفــق . 7
آليــة صــرف مبلــغ التجهــزيات واملزيانيــ�ة التشــغيلية ألنديــة مــدارس الــيح )عــن طريــق جلنــة املشــرتيات(.

يرســل  نمــوذج ســداد وإقفــال العهــدة الماليــة املؤقتــة فقــط إىل اجلهــة املعنيــ�ة يف شــركة تطويــر للخدمــات . 8
التعليميــة خــالل فــرتة الســداد املحــددة للمزيانيــ�ة التشــغيلية علمــًا بأنــه ال يتــم صــرف الدفعــة التاليــة مــن املزيانيــ�ة 

ــا، ــايم حياله ــراء النظ ــتيفاء اإلج ــابقة واس ــة الس ــداد الدفع ــم س ــى يت ــغيلية ح التش
يــزور املشــرف املتابــع النــادي للتحقــق مــن اســتكمال متطلبــات انطالقــة النــادي مــع مراعــاة أن يرفــع النمــوذج يف . 9

موعــد أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ انطالقــة نــادي مدرســة الــيح )يتــم إرســال األصــل علــى عنــوان شــركة تطويــر 
ــادي  ــح ن ــك  يصب ــة  ( وبذل ــى اإلدارة التعليمي ــين عل ــرف الف ــد املش ــى بري ــة عل ــخة ورقي ــة ونس ــات التعليمي للخدم

ــن   .  ــتقبال املرتادي ــالق واس ــزًا لالنط ــيح جاه ــة ال مدرس
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ثانيا:  تشغيل أندية مدارس  الحي : 
1.  ضوابط تنفيذ األنشطة والربامج  يف أندية مدارس اليح :

أ : ضوابط إدارية  وتتمثل يف اآليت :
أن تكون موافقة للضوابط الشرعية والتربوية والوطني�ة .. 1
احلصول على موافقة اجلهات ذات االختصاص يف األنشطة والربامج الي تتطلب ذلك .. 2

تنفيذ األنشطة والربامج وفق إمكانات النادي وحاجات املستفيدين .. 3
 أن تنطلق املناشط والربامج بما حيقق رؤية ورسالة أندية مدارس اليح . 4
االستفادة من املؤسسات املجتمعية يف تنفيذ الربامج واألنشطة كشراكة مجتمعية .. 5
 إدارة املوارد المالية والتشغيل الذايت للمرافق وفق األنظمة والتعلميات املتفق عليها مع إدارة الربنامج .. 6

ب : ضوابط فني�ة وتتمثل يف اآليت :
أن تنطلق األنشطة والربامج والفعاليات  من خطة تشغلية منبثقة من أهداف الربنامج .. 1
أن حتقق األنشطة والربامج رغبات وحاجات املستفيدين .. 2

أن تتسم بالشمولية والتنوع جلميع املستفيدين من الفئات العمرية .. 3
التجديد واالبتكار يف عرض الربامج وأنشطة النادي .. 4
أن تسهم أنشطة وبرامج النادي يف النمو الشامل للمستفيدين تربويًا وعلميًا ورياضيًا . 5
أن تعزز الربامج واألنشطة القيم  واملفاهيم واالجتاهات اإلجيابي�ة لدى املستفيدين .. 6
االهتمام باملستفيدين من ذوي االحتي�اجات اخلاصة ودمجهم يف أنشطة وبرامج النادي . 7
أن تعزز االهتمام باملبدعني واملوهوبني وعمل الربامج املناسبة وإبراز مواهبهم .. 8
أن تعزز األنشطة والربامج االنتماء والوالء للوطن .. 9

 تعزيز قيمة العمل التطوعي يف اليح .. 10
 مساهمة يف تكوين اجتاهات إجيابي�ة للمحافظة على املمتلكات العامة وتعزيز روح املسؤولية االجتماعية .. 11
 توثيق األنشطة والربامج إحصائي�ًا واستخالص النت�اجئ واالستفادة من التوصيات .. 12

التعرف على رضا املستفيدين من خالل استطالع األراء والعمل بالتوصيات وفق الضوابط .. 13
 حتفزي وتشجيع املستفيدين للمشاركة يف األنشطة والربامج  ماديًا ومعنويًا .. 14

د .  ضوابط العضوية يف أندية مدارس اليّح:
مسوغات احلصول على العضوية:

تعبئ�ة نموذج العضويةوالتعهد الصيح.. 1
خطاب االنضمام بالنادي. . 2

صورة عن بطاقة األحوال املدني�ة. – أو بطاقة العائلة لغر البالغني – أو اإلقامة لغر السعوديني.. 3
صورة شمسية ملونة خبلفية بيضاء )للبنني فقط(.. 4
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أنواع العضوية :
عضو منتسب )عامة ( أ . 

تمنــح هــذه العضويــة للطــالب والطالبــات يف كافــة مراحــل التعليــم ومــن يف حكمهــم )أوليــاء األمــور واملعلمــني( بمجــرد 
اســتكمال مســوغات العضويــة الــواردة أعاله.

عضو مشارك: ب . 
تمنــح هــذه العضويــة لألفــراد الذيــن يبــ�دون رغبــة يف العمــل التطوعــي واخلدمــة االجتماعيــة وتكــون مشــاركتهم مــن 
ــل  ــة للعم ــط املنظم ــات والضواب ــزتام بالتعليم ــاة االل ــع مراع ــادي، م ــدده إدارة الن ــر  حي ــدون أج ــر أو ب ــاون بأج ــاب التع ب
التطوعــي واســتكمال إجــراءات ترشــيح العاملــني وموافقــة ادارة التعليــم علــى االســتعانة بهــم وذلــك ملــن يكلــف منهــم 

بأحــد بمهــام مشــريف النــادي بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر .

شروط احلصول على بطاقة عضوية مشارك: ج.  
ــني . 1 ــخصية بن ــة الوطني�ة،صورةش ــة الهوي ــورة بطاق ــل النادي)ص ــن قب ــة م ــوذج العضوي ــات نم ــتكمال متطلب اس

ــط ( فق
نسخة من السرة الذاتي�ة واخلربات .. 2

موافقة ممثل الربنامج .. 3

رسوم االشرتاك: د.    
يقــدم النــادي األنشــطة والفعاليــات بشــكل مجــاين يف املرافــق كافــة ، والبــد أن تكــون معلنــة وفق جــداول زمنيــ�ة واضحة 

يف مدخــل كل مرفــق ويجــب التقيــد بها.
ويمكــن للنــادي فــرض رســوم علــى بعــض الــدورات والفعاليــات النوعيــة واالســتثن�ائي�ة مثــل: دروس التقويــة، 
والــدورات املتوســطة واملتقدمــة يف املجــاالت كافــة ، أو األنشــطة الرياضيــة مثــل: دورات الدفــاع عــن النفــس، وبرامــج 

ــادي. ــريف الن ــن مش ــوا م ــني وليس ــني متخصص ــر مدرب ــب توف ــي تتطل ــة ال ــة اخلاص اللياق
ه.  السياسة العامة لالنتساب يف أندية مدارس اليح:

تــم بنــ�اء هــذا الربنامــج الســتيعاب الطــالب والطالبــات ومــن يف حكمهــم يف أنشــطة تعليميــة وتروحيية وتقديــم خدمات 
استشــارية. وقــد تــم إعــداد أنظمــة وأدلــة تســهم يف رفع مســتوى جــودة اخلدمــات، وتؤكــد علــى االنضباط.

يتعــني علــى األعضــاء جميعــًا إبــراز بطاقــة العضويــة عنــد دخــول مبــىن النــادي، وال يســمح بالدخــول مطلقــًا دون . 1
حملهــا، وتعليقهــا علــى الصــدر أثنــ�اء التجــول يف مرافــق النــادي.

إن االلــزتام بتعاليــم الديــن اإلســاليم واآلداب العامــة أمــر أســايس يف األوقــات كافــة ، كمــا أن احلفــاظ علــى . 2
الســالمة العامــة مــن األولويــات املهمــة.

تمنــح البطاقــة لألعضــاء والعاملــني بشــكل مجــاين يف املــرة األوىل، ويلــزم دفــع غرامــة قدرهــا )10 ريــاالت( يف حــال . 3
طلــب إصدارهــا مــرة أخــرى ألي ســبب كان ويمكــن إلدارة النــادي إلغــاء أبنــ�اء املســتفيدين مــن الضمــان اإلجتماعــي 

أو اجلمعيــات اخلريــة مــن ذلــك مــع توقيــع ذلــك يف البي�انــات اخلاصــة.
ــى . 4 ــني عل ــا، ويتع ــق جميعه ــن يف املراف ــراءات األم ــق إج ــة وتطبي ــالمة العام ــى الس ــادي  عل ــون يف الن ــرص العامل حي

األعضــاء كافــة االلــزتام بهــا. ويعفــى النــادي مــن أيــة مســؤولية ماديــة أو معنويــة نتيجــة الضــرر الواقــع علــى أي 
عضــو جــراء عــدم الزتامــه بتعليمــات  األمــن الســالمة أو األنظمــة املعمــول بهــا داخــل النــادي .
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يمنع التدخني يف املرافق كافة.. 5
ال يسمح باصطحاب احليوانات أو الطيور إىل داخل النادي .. 6
ال يسمح باصطحاب األفراد الذين يعانون أمراضًا نفسية أو إعاقات عقلية تفقدهم التحكم بتصرفاتهم.. 7
اليسمح باألكل أو الشرب يف غر املكان املخصص لذلك.. 8
ال يسمح بالتصوير إال بإذن من إدارة النادي. . 9

2. - ضوابط املرافق واملقرات  وتتمثل يف اآليت : 
يلــزم توفــر أعلــى مســتويات األمــن والســالمة والوقايــة  الصحيــة يف كافــة املرافــق واملقــرات املعتمــد فيهــا تنفيــذ 	 

الربامــج واألنشــطة وكذلــك مقــر تنــ�اول الوجبــات الصحيــة ، مــع أهميــة توفــر متطلبــات مقــر ذوي االحتي�اجــات 
اخلاصــة وحضانــة األطفــال  يف حــال كانــت متوفــرة يف النــادي .

أن يعكــس مقــر النشــاط الــذي ينفــذ بداخلــه مــن خــالل اللوحــة التعريفيــة  املثبتــ�ة علــى مدخلــه عــن الربامــج مــن 	 
األنشــطة ،واألهــداف املتوقعــة مــن التنفيــذ، وإجمــايل عــدد املســتفيدين منــه. 

3.  إجراءات املتابعة اإلدارية 
إرســال كشــف احلضــور إىل إدارة الربنامــج عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين بعــد تعبئتــ�ه  شــهريًا على أن يكــون مختوما . 1

وموقعــا مــن قائــد النــادي وممثــل الربنامــج أو املشــرف املتابع  .
ــيح . 2 ــة ال ــادي مدرس ــة يف ن ــطة املقام ــن األنش ــاليم ( ع ــامل + التقريــر اإلع ــة )التقريــر الش ــة التقاريــر الدوري كتاب

ــهر. ــتة أش ــكل س ــركة تطويــر .ل ــج بش ــم إدارة الربنام ــن ث ــج وم ــة الربنام ــا إىل ممثل/ممثل ورفعه
زيارة املشرف املتابع لنادي مدرسة اليح ،للتأكد من سر األنشطة وعمل النادي وفق نسبة اإلجناز املطلوبة.. 3

4. إجراءات  املحافظة على السلوك العام للمرتادين 
تطبــق الحئــة الســلوك وتشــمل التعامــل مــع األجهــزة اإللكرتونيــ�ة الــواردة يف وزارة  التعليــم يف احلــاالت الــي ورد ذكرهــا 
نصــًا يف هــذا الدليــل، أمــا مالــم يــرد ذكــره يف الحئــة الســلوك فيتــم تطبيــق اإلجــراءات كمــا يــرد بشــأنها يف هــذه المــادة.  

وتتــ�درج املخالفــات مــن األعلــى ضــررا  إىل األدىن حيــث تمثــل مخالفــات الدرجــة األوىل األكــر ضــررا.

مخالفات الدرجة األوىل وتشّخص يف احلاالت التالية: أ - 
عدم االلزتام بالتعاليم الديني�ة أو اآلداب العامة أو السياسة العامة للربنامج.. 1
التحّرش اجلنيس قواًل أو فعاًل أو إحياًء.. 2

عرض أو جلب مواد إعالمية ممنوعة أو إرسالها بوسائل االتصال املحمول.. 3
سرقة ممتلكات أو خصوصيات النادي أو األعضاء.. 4
تصوير النساء يف أندية البن�ات.. 5
التعدي بالضرب على اآلخرين.. 6
التدخني داخل النادي.. 7
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  إجراءات الضبط  )بالتدريج(:
التنبي�ه الشفهي. مع التسجيل)التوثيق(.. 1
تنبي�ه مكتوب، مع منع دخول مبىن النادي ملدة أسبوع.. 2

تنبي�ه مكتوب مع حفظ نسخة يف امللف ومنع من دخول املبىن ملدة شهر.. 3
سحب العضوية، ملدة ستة أشهر. مع تكرار العقوبة الرابعة إذا تكررت.. 4
التأكد من  مسح التصوير النسايئ وعدم تداوله. . 5

مخالفات الدرجة الثاني�ة وتشّخص يف احلاالت التالية: ب - 
التعدي على اآلخرين بالسّب أو اإلهانة.  .1

إتالف ممتلكات النادي أو ممتلكات اآلخرين.  .2

   إجراءات الضبط )بالتدريج(:
التنبي�ه الشفهي مع إصالح الضرر.  .1

تنبي�ه مكتوب مع حفظ نسخة يف امللف ، مع إصالح الضرر.  .2
تكرار اإلجراءالثاين، مع سحب العضوية ملدة شهر.  .3

تكرار اإلجراء الثاين مع سحب العضوية ملدة ستة أشهر،   .4

مخالفات الدرجة الثالثة، وتشّخص يف احلاالت التالية: ج - 
إدخال احليوانات أو الطيور.  .1

عدم االلزتام باللباس الريايض داخل املالعب ) للبنني( .  .2
الدخول بدون حمل بطاقة العضوية، أو عدم تعليق بطاقة العضوية.  .3

األكل أو الشرب يف غر املكان املخصص لذلك.  .4

إجراءات الضبط  )بالتدريج(:
التنبي�ه الشفهي، مع التحقق من االلزتام.  .1

تنبي�ه مكتوب مع حفظ نسخة بامللف، واإليقاف عن مزاولة النشاط ملدة ثالثة أيام.  .2
تنبي�ه مكتوب مع حفظ نسخة بامللف، مع مضاعفة مدة اإليقاف كلما تكررت املخالفة.  .3

 5. إجراءات األمن والسالمة:
إعــداد خطــة شــاملة إلجــراءات األمــن والســالمة داخــل النــادي حبيــث يتــ�درب عليهــا كافــة منســوبي�ه ومرتاديــه 	 

جبدولــة واضحــة مــع التأكيــد علــى وضــع قائمــة بإجــراءات األمــن والســالمة يف مرافــق النــادي كافــة. 
يرجــع إغــالق املبــىن أو أحــد مرافقه)مؤقتــًا( إىل الســلطة التقديريــة ملديــر التعليــم و ممثــل الربنامــج، وملديــر النــادي 	 

يف احلــاالت العامــة التاليــة:
سوء األحوال اجلوية.. 1
يف حال وجود تلوث يف املياه أو اكتشاف حالة تتسبب يف نقل عدوى بكترية أو جرثومية. 2

عــدم وجــود مختــص أو مشــرف مباشــر يف أحــــد املرافــــق، مثــــل: عــــدم وجــــود منقــــذ يف منطقــــة السباحــــة)إن . 3
وجــدت(.

يف حال وقوع خطر خاريج  يهدد النادي .. 4

الفصل الرابع

أوال: آلية الصرف المالي 
لميزانية التجهيزات والميزانيات 

التشغيلية ألندية مدارس 
الحي

- آليه الصرف والضبط المالي 
لبرنامج أندية مدارس الحي.

- المخصصات المالية 
للتجهيزات .

- الميزانية التشغيلية.
- المكافآت  المالية.

ثانيا : اإليرادات المالية الذاتية  .
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الفصل الرابع

أوال: آلية الصرف المالي 
لميزانية التجهيزات والميزانيات 

التشغيلية ألندية مدارس 
الحي

- آليه الصرف والضبط المالي 
لبرنامج أندية مدارس الحي.

- المخصصات المالية 
للتجهيزات .

- الميزانية التشغيلية.
- المكافآت  المالية.

ثانيا : اإليرادات المالية الذاتية  .
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أوال:  آلية الصرف والضبط المالي لبرنامج  أندية مدارس الحي:

      ســعيًا لتنظيــم إجــراءات صــرف املبالــغ املعتمــدة للمزيانيــ�ات التشــغيلية املخصصــة لربنامــج أنديــة مــدارس الــيح 
لألنشــطة التعليميــة والرتوحييــة علــى الوجــه األمثــل لتحقيــق أقــى درجــات الضبــط المــايل، وتماشــيًا مــع التنظيمــات 
الماليــة احلكوميــة املعتمــدة، ســيتم عــرض مفصــل آلليــة  الصــرف المــايل  ملزيانيــ�ة التجهــزيات واملزيانيــ�ات  التشــغيلية 

املخصصــة ألنديــة مــدارس الــيح، واعتمــاد نمــاذج عمــل تســهم يف تنظيــم وتوثيــق هــذه اإلجــراءات.
 وتلــزتم شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة بتطبيــق بنــود وإجــراءات الصــرف وضوابطهــا املنصــوص عليهــا يف هــذه 

اآلليــة الــي تــم إعدادهــا واعتمادهــا مــن قبــل اجلهــة املعنيــ�ة يف برنامــج أنديــة مــدارس الــيح دون أي تبعــات أخــرى.

 املخصصات المالية لتجهزيات أندية  مدارس اليح)مزياني�ة التجهزيات ( :
تقــوم شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة بتحويــل مبلــغ العهــدة الماليــة املخصصــة لــكل نــادي مدرســة يح )مزيانيــ�ة 

التجهــزيات(  علــى النحــو التــايل:

املجموعالتجهزيات األخرىاألدوات الرياضيةالفئةم
150.000150.000300.000مدرسة اليح فئة ) أ (1
100.000100.000200.000مدرسة اليح فئة ) ب (2

 املزياني�ة التشغيلية ألندية مدارس اليح:
خيصــص لــكل نــادي يح مــدريس  مزيانيــ�ة تشــغيلية وفــق فئــة نــادي مدرســة الــيح املعتمــدة تســدد علــى دفعتني ســنويًا، 

كمــا هــو موضــح يف اجلــدول أدناه: 

املزياني�ة الشهريةفئة نادي مدرسة اليحم
8000مدرسة اليح فئة ) أ (1
6000مدرسة اليح فئة ) ب (2
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آلية توزيع  بنود املزياني�ة التشغيلية ألندية مدارس اليح :

النسبةالبن�دم
50%احتي�اجات الربامج1
10%صيانة  األجهزة2
10%الدعاية واإلعالن3
15%النقل4
15%نريات عامة        5

ولقائــد نــادي مدرســة الــيح ووفقــًا حلاجــة العمــل بنــ�ادي مدرســة الــيح ومــا يــراه محققــًا ملصلحــة العمــل إجــراء مناقلــة 
حبــد أقــى  10% مــن  بنــ�د إىل بنــ�د آخــر.

مكافآت العاملين :
1.  الفريق التنفيذي  :  

يتم توزيع املكافأة المالية للفريق التنفيذي حبسب نطاق األندية التابعة وهي كالتايل: 

مبلغ املكافأةعدد األندية لكل فئةاملسىم الوظيفي / والتصنيف 
3000من 1 - 5 أنديةمدير التعليم / 1
3500من 6 - 10أنديةمدير التعليم / 2
4000من 11 ناد فأكرمدير التعليم / 3

2000  من 1 - 5 أنديةممثل / ة الربنامج 1
3000من 6 - 10أنديةممثل / ة الربنامج 2 
4000من 11 ناد فأكرممثل / ة الربنامج 3 

2000من 1 - 5 أنديةمحاسب 1 
3000من 6 - 10أنديةمحاسب 2 
4000من 11 ناد فأكرمحاسب 3 

1500من 1 - 5 أنديةمشرف صيانة 1
2000من 6 - 10أنديةمشرف صيانة 2
2500من 11 ناد فأكرمشرف صيانة 3

1000مشرف متابع لكل نادينيمشرف املتابع 
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آلية حساب نسبة االنجاز للفريق التنفيذي:

إدارات التعليم حتتوي على عدد أندية من )1 -  5(

2000ممثل الربنامج3000مدير التعليم
املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة

القيام باملهام املذكورة يف 
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 501500%نموذج التكليف

501000%التكليف

حضور اجتماع الفريق 25750%عقد اجتماع الفريق التنفيذي
10200%التنفيذي

40800%زيارة عدد 4 أندية25750%زيارة األندية
10200%زيارة واحد

1500مشرف الصيانة2000املحاسب
املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة

القيام باملهام املذكورة يف 
701%نموذج التكليف القيام باملهام املذكورة يف نموذج 400

30450%التكليف

حضور اجتماع الفريق 
حضور اجتماع الفريق 10200%التنفيذي

10150%التنفيذي

زيارات تدقيقية ميداني�ة 
زيارة األندية بما ال يقل عن 4 20400%لألندية

60900%زيارات

15225%زيارة واحد5100%زيارة واحد
1000مشرف متابع لنادي واحد

املبلغالوزن النسياملهمة
القيام باملهام املذكورة يف 

20200%نموذج التكليف

حضور اجتماع الفريق 
20200%التنفيذي

60600%زيارتان شهريًا لكل نادي
30300%زيارة واحد
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إدارات التعليم حتتوي على عدد أندية من )6 -  10(
3000ممثل الربنامج3500مدير التعليم

املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 

القيام باملهام املذكورة يف نموذج 501750%التكليف
501500%التكليف

حضور اجتماع الفريق 25875%عقد اجتماع الفريق التنفيذي
10300%التنفيذي

401%زيارة عدد 6 أندية25875%زيارة األندية 200
7200%زيارة واحد

2000مشرف الصيانة3000املحاسب
املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة

القيام باملهام املذكورة يف نموذج 
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 702100%التكليف

30600%التكليف

حضور اجتماع الفريق 
حضور اجتماع الفريق 10300%التنفيذي

10200%التنفيذي

زيارة األندية بما ال يقل عن 5 20600%زيارة عدد 6 أندية
601%زيارات 200

12240%زيارة واحد3100%زيارة واحد
2000مشرف متابع لناديني

املبلغالوزن النسياملهمة
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 

20400%التكليف

حضور اجتماع الفريق 
20400%التنفيذي

601%زيارتان شهريًا لكل نادي 200
15300%زيارة واحد
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إدارات التعليم حتتوي على عدد أندية من )11 -  فأكر(
4000ممثل الربنامج4000مدير التعليم

املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 

القيام باملهام املذكورة يف نموذج 502000%التكليف
502000%التكليف

حضور اجتماع الفريق 251000%عقد اجتماع الفريق التنفيذي
10400%التنفيذي

401600%زيارة عدد 8 أندية251000%زيارة األندية
7200%زيارة واحد

2500مشرف الصيانة4000املحاسب
املبلغالوزن النسياملهمةاملبلغالوزن النسياملهمة

القيام باملهام املذكورة يف نموذج 
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 702800%التكليف

30750%التكليف

حضور اجتماع الفريق 10400%حضور اجتماع الفريق التنفيذي
10250%التنفيذي

زيارة األندية بما ال يقل عن 6 20800%زيارة عدد 8 أندية
601500%زيارات

10250%زيارة واحد3100%زيارة واحد
3000مشرف متابع لثالث أندية

املبلغالوزن النسياملهمة
القيام باملهام املذكورة يف نموذج 

20900%التكليف

20600%حضور اجتماع الفريق التنفيذي
601800%زيارتان شهريًا لكل نادي

10300%زيارة واحد
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2.  مكافأة العاملني يف نادي مدرسة اليح :

مبلغ املكافأة الشهرية فئة ) ب (فئة ) أ ( املسىم الوظيفي 
113240قائد النادي

543060مشرف نشاط
112160إداري 
111800حارس
211عامل 440

ثانيا: اإليرادات المالية الذاتية :
هــي مجموعــة األنشــطة املحققــة ملــوارد ماليــة إضافيــة تتــم بصفــة ذاتيــ�ة مــن إدارة نــادي مدرســة الــيح  والــي تتمثــل يف 
عوائــد املشــروعات االســتثمارية كركــن الوجبــات الصحيــة ) الكافيرتيــا(، واملعــارض، والبــازارات، الــدورات التدريبيــ�ة 
ومــا يف حكمهــا، الهبــات والتربعــات مــع أهميــة تطبيــق اللــواحئ والتعليمــات  املنظمــة للعمــل واملبلغــة مــن وزارة التعليــم 

إىل إدارات التعليــم ، تدويــن كافــة املــوارد الذاتيــ�ة يف ســجل خــاص حيــدد جهــة اإليــراد ومقدارهــا  . 
ويتــم صــرف  اإليــرادات الماليــة علــى الربامــج واألنشــطة والفعاليــات يف نــادي مدرســة الــيح وفــق النســب املحــددة 

فيمــا يلــي :
ــيم  ــل التنظي ــواردة يف الدلي ــغيلية ال ــ�ة التش ــود املزياني ــرف بن ــة ص ــب آلي ــة  حس ــات الصحي ــن الوجب ــوزع إيــرادات رك ت
للربنامــج  كاآليت مــع أهميــة توثيقهــا يف الســجل المــايل للنــادي وعــدم  التداخــل بــني مــا يتــم صرفــه مــن املزيانيــ�ة 

التشــغيلية ومبالــغ املــوارد الماليــة .
ومن االنشطة الى حتقق هذه املوارد المالية الذاتي�ة :  

1  / ركن الوجبات الصحية )مقهى النادي (:
ــايح أو  ــدريس الصب ــف امل ــتثمار املقص ــواء باس ــة س ــروبات الصحي ــات واملش ــن الوجب ــاص برك ــق خ ــاد مرف إجي  -
إجيــاد ركــن خــاص بذلــك مــع مراعــاة املواصفــات اخلاصــة والــواردة يف الحئــة الشــروط الصحيــة باملقاصــف املدرســية 

1 ه. خاصــة يف اجلوانــب التاليــة: رقــم  50819623 / 12 وتاريــخ 20/ 5/ 422
اختي�ار املوقع.	 
 التجهزيات والتأثيث.	 
التعليمات اخلاصة بتشغيل املقصف املدريس. 	 
الشروط الواجب توفرها يف المأكوالت املقدمة. 	 



40

أهم الشروط الواجب توفرها في ركن الوجبات الصحية :
وجود خطة لإلخالء  وحتديد مخارج الطوارئ.	 
وجود وسائل األمن والسالمة مع فاعليتها .	 
خلو املبىن من املخاطر أو االضافات املخالفة .	 
وجود تعليمات لكيفية تشغيل أجهزة املرافق .	 
وجود شهادات ضمان لألجهزة .	 
توفر متطلبات املقصف املدريس) مقهى النادي( .	 
وجود لوحات إرشادية لألمن والسالمة.	 
اإللزتام باألطعمة السموح بها نظامًا يف  وزارة التعليم.	 

أهم متطلبات المقصف
 ) مغســلة صحيــة، مــواد مطهــرة، طــاوالت، مظهــر جمــايل خــاريج، مروحــة شــفط، لوحــة قوائــم األســعار، جهــاز صائــد 

احلشــرات ، االلــزتام بــزي صــيح للعاملــني أو للعامــالت(

2 / إيرادات وعوائد المشروعات االستثمارية:
تنقسم مصادر اإليرادات ألندية مدارس اليح إىل قسمني وهما كالتايل :

عوائــد املشــروعات االســتثمارية كالــدورات التدريبيــ�ة واملعــارض والبــازارات  ودروس التقويــة ومــا يف حكمهــا مــع 	 
أهميــة إجــازة تنفيذهــا مــن إدارة التعليــم وفــق املتبــع نظامــا.

العوائــد الــي تدفــع هبــات أو تربعــات مــن أوليــاء األمــور أو املؤسســات الرســمية أو القطــاع اخلــاص بعــد إجازتهــا 	 
مــن إدارة التعليــم وفــق املتبــع نظاما.ومراعــاة أي ضوابــط أو تعليمــات تصــدر لتنظيــم  العمــل مــن وزارة التعليــم أو 

مشــروع خــادم احلرمــني الشــريفني  للتعليــم العــام  أو شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة.



الفصل الخامس

أوال: تقويم األداء الوظيفي للعاملين في 
أندية مدارس الحي

ثانيا: ضوابط االجازات 
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أوال :تقويم األداء الوظيفي للعاملين في برنامج أندية مدارس الحي*
ــف  ــتوى أداء املوظ ــاس مس ــراءات لقي ــن إج ــة  م ــة باملتابع ــة املكلف ــه اجله ــوم ب ــا تق ــي م ــم األداء الوظيف ــد بتقوي يقص
لواجبــات وظيفتــه وفقــًا لعناصــر ومعايــر معينــ�ة خــالل فــرتة زمنيــ�ة محــددة بمــا يمكنهــا مــن إختــاذ القــرارات املناســبة 

عــن املوظــف 
ــبة 	  ــق نس ــو ،ووف ــكل عض ــة ب ــام املوكل ــوء امله ــك يف ض ــق وذل ــس الفري ــل رئي ــن قب ــذي م ــق التنفي ــم الفري ــم تقيي يت

ــة ،  ــاز املتحقق اإلجن
ــ�اء 	  ــدد التكليــف بن ــن كل ســتة أشــهر  ويج ــادي ع ــني يف الن ــع العامل ــًا للجمي ــم األداء  بشــكل دوري ــداد تقوي ــم إع يت

علــى نت�اجئــه  
يتــم تقويــم أداء املوظــف خــالل فــرتة التجربــة مرتــني األوىل بعــد مــي ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ مباشــرته العمــل 	 

املكلــف بــه والثانيــ�ة يف نهايــة فــرتة التجربــة وذلــك للتأكــد مــن ممارســة مهــام الوظيفــة الفعليــة املكلــف بهــا بمــا 
يمّكــن مــن حتديــد مــدى صالحيتــ�ه .

يكون األداء الوظيفي بأحد التقديرات اآلتي�ة :	 
أداء عاٍل: من ) 100-97( جتديد العقد ومنح شهادة تقدير .	 
أداء متوسط  : من ) 90- 96( جيدد العقد .	 
أداء منخفض : من )89-فمادون  ( إنهاء تكليف .	 
يعــد تقويــم األداء الوظيفــي مــن قبــل الرئيــس املباشــر للموظــف ويعتمــد مــن قبــل رئيســه وملعتمــد التقويــم أن 	 

يعــدل فيــه بمــا يــراه مالئمــًا.
على الرئيس املباشر تزويد املوظف بنسخة من تقويم األداء الوظيفي املعد عنه بعد إعتماده.	 
يكون األداء الوظيفي نهائي�ا بعد اعتماده ، والحيق للموظف االعرتاض عليه .	 

 *الحئة األداء الوظيفي –اململكة العربي�ة السعودية

صفة العملمعد التقريرمعتمد التقرير

ممثل الربنامج  / ممثلة الربنامجرئيس الفريقرئيس الفريق التنفيذي
املشرف املتابعممثل الربنامج  / ممثلة الربنامجرئيس الفريق التنفيذي
مشرف الصيانةممثل الربنامج  / ممثلة الربنامجرئيس الفريق التنفيذي

املحاسباملشرف متابعممثل الربنامج
قائد النادياملشرف املتابعممثل الربنامج
مشرفو الناديقائد النادي + مشرف املتابعممثل الربنامج
العمال واحلارسقائد النادياملشرف املتابع
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ثانيــا: ضوابــط إجــازات المكلفيــن بالعمــل فــي أنديــة مــدارس الحــي لألنشــطة 
والترويحيــة التعليميــة 

أ.  : الشروط واألحكام: 
املكلــف: املقصــود بــه كل مــن تــم تكليفــه مــن قبــل إدارة برنامج أنديــة مدارس الــيح لألنشــطة التعليميــة والرتوحيية . 1

ويشــمل منســويب ومنســوبات وزارة التعليم ومــن يف حكمهم.
يمنــح املكلف/املكلفة)الفريــق التنفيذي+فريــق النادي+العامــل( بالعمــل يف أنديــة مــدارس الــيح إجــازة ســنوية . 2

مقدارهــا 30 يــوم بــدون مكافــأة ويمكــن أن جتــزأ بمــا ال يزيــد عــن فرتتــني.
يمكن للمكلف/املكلفة التقدم بطلب إجازة شريطة مرور ثالثة أشهر من بداية تكليفه.. 3
جيــب أن يكــون احلــد األدىن ملشــريف النشــاط يف نــادي مدرســة الــيح أثنــ�اء اإلجــازة أربعــة مشــرفني بمــا فيهــم مدير/ة . 4

النــادي مــع مراعــاة أعــداد املرتدديــن علــى النــادي وختصصــات املشــرفني أمــا بالنســبة لإلداريــني والعمــال فيتــم 
تنســيق إجازاتهــم وفــق مــا يــراه مديــر النــادي.

عنــد رغبــة قائــد نــادي مدرســة الــيح بالتمتــع باإلجــازة فإنــه يقــوم بتفويــض أحــد املشــرفني بــإدارة النــادي  وحتمــل . 5
ــع  ــرف املتاب ــك املش ــة وكذل ــج يف اإلدارة التعليمي ــل الربنام ــة ممث ــع إحاط ــة م ــات مالي ــؤولية دون الزتام ــل املس كام

علــى النــادي.
يبــ�دأ احتســاب عــدد أيــام اإلجــازة للمكلفــني يف أنديــة مــدارس الــيح مــع املباشــرة علمــًا أن اإلجــازة يتــم احتســابها . 6

وفــق الســنة الماليــة والترحــل للســنة الــي تليهــا.
يقوم  قائد نادي مدرسة اليح بعمل سجل لإلجازات وذلك لتنظيم وتنسيق اإلجازات بني املكلفني.. 7
املرشحون للدراسة املسائي�ة أو الدورات الي تتجاوز شهرًا يتم إنهاء تكليفهم وتأمني بديل عنهم وفق املتبع.. 8

ب. : اإلجـــــــــــــازات :
نظــرًا ألن العمــل يف برنامــج أنديــة مــدارس الــيح يعتمــد علــى املكافــأة نظــر العمــل اليــويم وعــدم التعامــل مــع املكلــف 

كموظــف رســيم  فقــد  تقــرر منــح  العاملــني يف األنديــة اإلجــازات التاليــة وهــي غــر مدفوعــة األجــر:
اليوم الوطين.. 1
إجازات نهاية األسبوع.. 2

اإلجازات اإلضطرارية أو املرضية ومرافقة املريض بما ال يزيد عن 5 أيام يف السنة المالية.. 3
اإلجازة الرسمية ملوظفي الدولة، أو ما يراه الفريق التنفيذي لإلدارة التعليمية مناسبًا.. 4
إجازة سنوية بمقدار )30( يومًا يمكن للمكلف جتزئتها إىل فرتتني.. 5
إجــازة عــدة الوفــاة: تمنــح املكلفــة إجــازة عــدة وفــاة غــر مدفوعــة علــى أن يتــم تكليــف احــدى مشــرفات النــادي . 6

ــاإلدارة يف فــرتة العــدة لقائــدة النــادي، مــع مراعــاة اســتالمها خــالل مــدة عملهــا لتعــادل مكافــأة قادائــة النــادي ب
إجازة الوضع للمكلفة بما ال يزيد عن )30 (يوما متصلة من تاريخ الوضع.. 7
يعطى املكلف إجازة اختب�ار حسب عدد أيام االختب�ارات الفعلية.. 8
يعطى املكلف إجازة للمشاركات الرياضية والوطني�ة وحنوها حسب خطاب التكليف باملهمة.. 9
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الفصل السادس

النماذج
أوًال: ملحق  (أ) نماذج تنظيم العمل بالبرنامج

ثانيًا: ملحق  (ب) نماذج مراحل افتتاح النادي 
.

ثالثًا: ملحق  ( ج) قوائم األداء الوظيفي 
للعاملين في أندية مدارس الحي

رابعًا: ملحق  (د) نماذج التنظيمات المالية .
خامسًا: ملحق  (هـ) نموذج العضوية.

سادسًا: ملحق  (و)  نماذج مساندة
سابعا : ملحق  (ز) قائمة استرشادية 

بالتجهيزات .
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ملحق )أ(
نماذج تنظيم العمل يف الربنامج

نموذج اعتماد العاملني )الفريق التنفيذي يف اإلدارة التعليمية(.. 1
نموذج التكليف بمهمة )الفريق التنفيذي يف اإلدارة التعليمية(.. 2

نموذج إجناز مهمة للفريق التنفيذي.. 3
نموذج إضافة/ استب�دال/ اعتذار موظف/ ـة )على مستوى اإلدارة التعليمية(.. 4
نموذج اعتماد العاملني )على مستوى أندية مدارس اليح(.. 5
نموذج تكليف العاملني)على مستوى أندية مدارس اليح(.. 6
كشف احلضور الشهري.. 7
نموذج إضافة/ استب�دال/ اعتذار موظف/ ـة )على مستوى مدارس اليح(.. 8

األخطاء الشائعة .	 
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1-  نموذج اعتماد العاملين ) الفريق التنفيذي في اإلدارة التعليمية (:
يوضــح نمــوذج اعتمــاد الفريــق التنفيــذي بي�انــات املوظفــني ومســمياتهم الوظيفيــة وكذلــك بي�انــات االتصــال كرقــم 
الهاتــف اجلــوال أو الربيــد اإللكــرتوين وكذلــك البي�انــات البنكيــة كاســم البنــك ورقــم احلســاب الــدويل املعــروف باســم 

IBANآيبــ�ان(.  -(

أمور جيب مراعاتها: 
التأكــد عنــد تعبئــ�ة النمــوذج مــن أنــه النمــوذج اخلــاص بالفريــق التنفيــذي ذو اللــون األزرق، وعــدم اخللــط بينــ�ه 	 

وبــني اعتمــاد العاملــني يف  أنديــة مــدارس الــيح.
عند إدخال البي�انات جيب مسح اسم احلقل املراد تعبئت�ه إذا كان رمادي اللون وكتابة البي�انات املطلوبة.	 
يكون اإلدخال إلكرتوني�ًا وباللون األسود أما التواقيع واخلتم فيكون يدويًا.	 
إدخال االسم الثاليث باللغة اإلجنلزيية طبقًا للبي�انات البنكية.	 
عدم تغير املسميات الوظيفية للعاملني.	 
التأكــد مــن إدخــال رقــم احلســاب اآليبــ�ان بالشــكل الصحيــح والتأكــد مــن إدخــال 22 رقمًا مســبوقًة بـــ SA وكذلك 	 

كتابــة اســم البنك.
التأكد من إدخال البي�انات الشخصية وبي�انات االتصال للعاملني بشكل صحيح ودقيق.	 
توقيع كل من ممثل الربنامج ومدير التعليم وكذلك اخلتم اخلاص يف إدارة التعليم .	 
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نموذج اعتماد العاملين )الفريق التنفيذي في اإلدارة التعليمية( 
برنامج أندية مدارس اليح لألنشطة التعليمية والرتوحيية

االعتماد:
ختم إدارة التعليم ممثل الربنامج

التوقيع:االسم:

مدير إدارة التعليم  بـــ ......................
التوقيع:االسم:

مالحظة :
يرشح املشرف املتابع حسب عدد أندية  مدارس اليح  )مشرف متابع لكل ثالثة أندية ( 
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2-نموذج التكليف بمهمة »الخاص بالفريق التنفيذي«:
ــا  ــام به ــف القي ــى املوظ ــالزم عل ــام ال ــح امله ــاب يوض ــو خط ــذي ه ــق التنفي ــاء الفري ــاص بأعض ــف اخل ــوذج التكلي نم
واملســؤوليات املكلــف بهــا؛ كرتشــيح املــدارس واملتابعــة واإلشــراف علــى ســرالعمل يف أنديــة مــدارس الــيح. كمــا يوضــح 
ــرة  ــخ مباش ــك تاري ــدين، وكذل ــجل امل ــم الس ــي, ورق ــىم الوظيف ــف كاملس ــة باملوظ ــات املتعلق ــف البي�ان ــاب التكلي خط

العمــل.

أمور جيب مراعاتها:
حتري الدقة عند كتابة البي�انات وخاصة عند حتديد الوظيفة وكذلك تاريخ مباشرة العمل.	 
أن يكون االسم مطابقًا تمامًا لالسم الوارد يف نموذج اعتماد الفريق التنفيذي.	 
أن يقوم املوظف بالتوقيع وكذلك توقيع مدير  التعليم وختم اإلدارة.	 
إدخال البي�انات إلكرتوني�ًا والتوقيع واخلتم يدويًا.	 



49

نموذج تكليف بمهمة )رئيس الفريق التنفيذي (
برنامج أندية مدارس اليح لألنشطة التعليمية والرتوحيية

سعادة مدير عام التعليم بـ منطقة /  محافظة                                                                     وفقه هللا   
 ســعيا لتطويــر العمــل يف امليــدان التربــوي علــى كافــة املســتويات اإلداريــة والتربويــة, ورغبــًة يف أن تتجــه إدارات التعليــم 
ــرعة  ــق س ــا حيق ــيح بم ــدارس ال ــة م ــج أندي ــح برنام ــرة لصال ــة واملباش ــات التنفيذي ــب املمارس ــن جوان ــر م ــويل كث إىل ت
اإلجنــاز، واختــاذ أفضــل القــرارات وأكرهــا مرونــة حبكــم االحتــكاك املباشــر بامليــدان التربــوي . عليــه نــود إحاطتكــم أنــه 
قــد تــم تتويــج الفريــق الفــين برئاســتكم ألعضائــه، راجــني لكــم وللزمــالء العاملــني يف الفريــق النجــاح فيمــا أســند إليكــم 

مــن مهــام.                                                                                                            

ترشيح وتكليف وإنهاء تكليف أعضاء الفريق التنفيذي، والعاملني يف أندية مدارس اليح ،وفق الدليل التنظييم.. 1
املوافقة على نقل األندية واستب�دال مقراتها حسب املصلحة العامة ،مع مراعاة حتديث الوثائق. وفق ما يستجد.. 2

اعتماد اخلطة التشغيلية واخلطة اإلعالمية للتعريف بربنامج أندية مدارس اليح .. 3
متابعة خطة التنمية املهني�ة  للفريق التنفيذي والعاملني يف األندية .. 4
حتفزي العاملني يف األندية على التمزي ومنحهم احلوافز للحد من التسرب بما ال يتعارض مع النظام .. 5
تكليف جهة االختصاص باعتماد الدورات املنفذة داخل األندية من قبل اجلهات التدريبي�ة املرخصة .. 6
املوافقة على اتفاقات الشراكة املجتمعية مع املؤسسات ذات النشاط الداعم ألندية مدارس اليح   .. 7
املوافقة على اعتماد عقود متعهدي احلراسة ونقل الطالب والطالبات وفق إمكاني�ات اإلدارة .. 8
قبــول الرعايــات والهبــات والتربعــات املقدمــة لألنديــة مــن الهيئــ�ات واألفــراد وفقــا للضوابــط املنظمــة ، بشــرط أال يرتتــب علــى ذلــك أي الزتامــات ماليــة علــى . 9

إدارة التعليــم أو إدارة الربنامــج .
تعليق العمل يف األندية واختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سالمة اجلميع.. 10
تكليف جهة االختصاص لتحديد األدوار املشرتكة بني قائد النادي وقائد املدرسة بما يعود بالفائدة على النادي واملدرسة.. 11
املوافقة على مشاركة النادي بالفعاليات والربامج املنفذة خارج النادي ، والزيارات والرحالت وفق األنظمة  .. 12

البت يف شكاوى العاملني يف األندية واملرتادين  وفق األنظمة .. 13
تنفيذ زيارات ميداني�ة ملتابعة سر العمل يف األندية وحضور الفعاليات  ،. 14
ــا وال . 15 ــتقلة بذاته ــة ومس ــأة مقطوع ــد مكاف ــأة الشــهرية تع ــيم، وأن املكاف ــل التنظي ــا ورد يف الدلي ــق م ــة وف ــة بالضوابــط املنظم ــني يف األندي ــى العامل التعميــم عل

يرتبــط صرفهــا بنهايــة كل شــهر عمــل ،    
اعتماد نسبة إجناز الفريق التنفيذي وفق ما ورد يف الدليل التنظييم .. 16
استب�دال أحد أعضاء الفريق التنفيذي ) املمثل ،املمثلة( بقيادات أكر تمزيا ،وحتقيقا جلودة العمل وتطويره يف حال احلاجة لذلك. 17

إدارة التعليم 
1هـالتوقيع:مدير عام التعليم : التاريخ:     /      /       43

إدارة برنامج أندية مدارس اليح

1هـالتوقيع :مدير عام األنشطة الطالبي�ة واملجتمع                    التاريخ:   /    /      43
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نموذج تكليف بمهمة )الفريق التنفيذي(

املحرتماألخ األستاذ/                                                                                                           

ذي
نفي

الت
يق 

فر
ال

أود إحاطتكم بأنه قد تم ترشيحكم للعمل ضمن الفريق التنفيذي على مستوى 
إدارة التعليم أعاله، راجني لكم وللزمالء العاملني يف الفريق النجاح فيما أسند 

إليكم من مهام.
ونود التأكيد على مراعاة ما جاء يف الدليل التنظييم ألندية مدارس اليح والتقيد 

بما ورد فيه من أنظمة وتعليمات، كما نود التأكيد على مراعاة التايل: 
ترشيح املواقع املناسبة وفق الضوابط والرفع العتمادها.

ترشيح العاملني يف املدارس مديرين و مشرفني.
إقرار خطط العمل وبرامج مدارس اليح.

متابعة توفر السيولة المالية وتدقيق املصروفات.
جتهزي املقرات ومتابعة متطلباتها من الصيانة.

التواصل مع مؤسسات املجتمع حكومية وأهلية لتيسر أعمال املدارس.
اإلعداد واإلشراف على اخلطة اإلعالمية وبرامج املسابقات واإلشراف على 

تنفيذها.
متابعة سر أعمال األندية  ورفع التقارير الالزمة ملدير التعليم ولشركة تطوير 

للخدمات التعليمية.
حيق لرئيس الفريق التنفيذي إنهاء تكليف أحد أعضاء الفريق حسب ما تقتضيه 

مصلحة العمل .

ع (
تاب

ف امل
شر

)امل
ذي

نفي
الت

يق 
فر

ال

أود إحاطتكم بأنه قد تم ترشيحكم للعمل ضمن الفريق التنفيذي على مستوى 
إدارة التعليم أعاله،

 راجني لكم وللزمالء العاملني يف الفريق النجاح فيما أسند ليكم من مهام .
ونود التأكيد على مراعاة ما جاء يف الدليل التنظييم ألندية مدارس اليح والتقيد 

بما ورد فيه من أنظمة وتعليمات، كما نود التأكيد على مراعاة التايل:
1/ يب�دأ العمل الفين واإلداري  للمشرف املتابع من بداية نزول مزياني�ة جتهزيات 

نادي مدرسة اليح .
2/ يتوىل املشرف متابعة األندية املكلف بها   ، ويف حال بعد أحد األندية بمسافة 

تتجاوز )50( كلم فرشح مشرف آخر لذلك . 
3/ الرفع بنموذج االنطالقة وفق التأريخ املحدد وذلك بالتنسيق مع ممثل 

الربنامج لالعتماد 
4/ إقرار جميع خطط العمل وبرامج أندية مدارس اليح بالتنسيق مع ممثل 

الربنامج لالعتماد والرفع .
5/ عقد الزيارات امليداني�ة ألندية مدارس اليح  بواقع زيارتني شهريًا ورفع 

التقارير الالزمة ملمثل الربنامج لالعتماد والرفع  . 
6/ رفع كشوفات احلضور والغياب الشهرية ملمثل الربنامج  لالعتماد من قبله 

والرفع به إلدارة الربنامج.
  7/ املشاركة ) على مستوى النادي واإلدارة ( يف تطوير برامج أندية مدارس 

اليح بما يتن�اسب مع حاجة كل منطقة.
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نموذج إنجاز مهمة للفريق التنفيذي :  -3
يقــوم ممثــل الربنامــج يف إدارة الرتبيــ�ة والتعليــم بزتويــد إدارة الربنامــج يف شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة بنمــوذج 
ــم  ــق« مديــر التعلي ــس الفري ــن رئي ــادة م ــد اعتم ــري بع ــهر هج ــة ش ــذي كل نهاي ــق التنفي ــاص بالفري ــة اخل ــاز مهم إجن
ــاء  ــهر ألعض ــأة الش ــرف مكاف ــم ص ــه يت ــى وعلي ــذي م ــهر ال ــالل الش ــه خ ــق ملهّمات ــاز الفري ــدى إجن ــح م ــذي يوض »وال

ــق. الفري

أمور جيب مراعاتها:
كشف إجناز مهمة للفريق التنفيذي يعتمد على حتديد النسب املوضحة تفصيال كشف اجناز املهمة ..	 
حتديد املدة الزمني�ة لكشف اإلجناز وذلك من خالل حتديد الشهر والتاريخ.	 
أن يعتمد النموذج من قبل مدير التعليم 	 
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نموذج إنجاز مهمة الفريق التنفيذي لبرنامج أندية مدارس الحي )الشهري(
سعادة مدير برنامج أندية مدارس اليح بشركة تطوير للخدمات التعليمية                                وفقه هللا

البي�انــات املوضحــة أدنــاه لألعمــال املنجــزة الــي أتمهــا أعضــاء الفريــق التنفيــذي لربنامــج أنديــة مــدارس الــيح لشــهر 
.  ).............................(

وقد تم تقييم الفريق التنفيذي بن�اًء على:

ما ورد من مهام يف  الدليل التنظييم .1
املشاركة يف االجتماعات  .2
متابعة األندية وزيارتها والرفع بما خيصه.3

وذلك وفق النسبة املئوية املوضحة أمام كل منهم، ولكم حتيايت.

عدد الزيارات املنفذةاملهمةاالسمم

النسبة 
املئوية 
للمهام 
املنجزة

املهام 

القيام باملهام املذكورة يف الدليل التنظييم 	 %مدير إدارة التعليم 1
عقد اجتماع الفريق التنفيذي	 

%ممثل الربنامج2

القيام باملهام املذكورة يف الدليل التنظييم	 
حضور اجتماع الفريق التنفيذي	 
 4 زيارات شهريا لألني�ة التابعة  ما بني 1- 5	 
6زيارات شهريا لألندية التابعة ما بني 10-6	 
8زيارات شهريا لألندية التابعة من 11 فأكر 	 

%ممثلة الربنامج3

%املحاسب4

%مشرف الصيانة5

القيام باملهام املذكورة يف الدليل التنظييم	 
حضور اجتماع الفريق التنفيذي	 
 4 زيارات شهريا لألني�ة التابعة  ما بني 1- 5	 
5زيارات شهريا لألندية التابعة ما بني 10-6	 
6زيارات شهريا لألندية التابعة من 11 فأكر	 

%مشرف متابع 6

)زيارتان لكل ناٍد شهريا(	 
 القيام باملهام املذكورة يف الدليل التنظييم	 
حضور اجتماع الفريق التنفيذي.	 

تكرر احلقول حبسب عدد أعضاء 
الفريق التنفيذي

اسم معد التقرير/ ممثل الربنامج:                                                          التوقيع:

معتمد التقرير مدير التعليم  :                                                             التوقيع:

ختم إدارة التعليم
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4- نموذج إضافة/ استبدال/ اعتذار موظف/ موظفة :
يف احلــاالت الــي حيــدث فيهــا إضافــة مشــرف جديــد أو احلــاالت الــي يتــم فيهــا اســتب�دال موظــف مــكان آخــر أو عنــد 
اعتــذار موظــف عــن مواصلــة العمــل؛ فــال بــد للفريــق التنفيــذي أن يقــوم  بتبليــغ إدارة الربنامــج بآخــر التغــرات فــورًا.  

أمور جيب مراعاتها:
جيب حتري الدقة عند كتابة بي�انات املوظف وحتديد املسىم الوظيفي بشكل صحيح حسب الدليل اإلجرايئ.	 
عنــد إضافــة موظــف/ مشــرف جديــد جيــب إرفــاق نمــوذج تكليــف جديــد )املرفــق 5( موضــح فيــه بي�انــات املوظــف 	 

وتاريــخ مباشــرة العمل. 
يف حالة االستب�دال جيب التأكد من كتابة تاريخ إنهاء العمل للموظف السابق.	 
حتري الدقة يف إدخال بي�انات البنك )اسم البنك ورقم اآليب�ان( وكذلك بي�انات االتصال.	 
تصديق النموذج من قبل ممثل الربنامج وكذلك مدير التعليم وختم اإلدارة.	 
إدخال البي�انات إلكرتوني�ًا، أما التوقيع واخلتم فيكون يدويًا.	 

االعتماد:
ممثل الربنامج

التوقيع:االسم:
مدير عام التعليم بـــ ......

التوقيع:االسم:

ختم إدارة التعليم

نموذج إضافة/ استب�دال/ اعتذار موظف/ موظفة
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5-  نموذج اعتماد العاملين في نادي مدرسة الحي :
ــات  ــك بي�ان ــة وكذل ــمياتهم الوظيفي ــني ومس ــات املوظف ــيح بي�ان ــدارس ال ــة م ــني يف أندي ــاد العامل ــوذج اعتم ــح نم يوض
االتصــال كرقــم الهاتــف اجلــوال أو الربيــد اإللكــرتوين وكذلــك البي�انــات البنكيــة كاســم البنــك ورقــم احلســاب الــدويل 

املعــروف باســم )- IBAN آيبــ�ان(.

أمور جيب مراعاتها:
جيــب التأكــد عنــد تعبئــ�ة النمــوذج مــن أنــه النمــوذج اخلــاص يف اعتمــاد العاملــني يف أنديــة مــدارس الــيح وعــدم 	 

اخللــط بينــ�ه وبــني اعتمــاد الفريــق التنفيــذي.
عنــد إدخــال البي�انــات جيــب مســح احلقــل املــراد تعبئتــ�ه إذا كان رمــادي اللــون وكتابــة البي�انــات املطلوبــة باللــون 	 

األســود.
أن يكون اإلدخال إلكرتوني�ًا وباللون األسود، أما التواقيع واخلتم فيكون يدويًا.	 
إدخال االسم الثاليث باللغة اإلجنلزيية طبقًا للبي�انات البنكية.	 
عدم تغير املسميات الوظيفية للعاملني.	 
 	.SA التأكد من إدخال رقم احلساب اآليب�ان بالشكل الصحيح والتأكد من إدخال 22 رقمًا مسبوقًة بـ
التأكد من إدخال البي�انات الشخصية وبي�انات االتصال للعاملني بشكل صحيح ودقيق.	 
توقيع كل من قائد نادي مدرسة اليح وممثل الربنامج ومدير التعليم وكذلك اخلتم اخلاص بإدارة التعليم.	 
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نمــوذج اعتمــاد العامليــن فــي نــادي مدرســة الحــي خــاص بـــ  )فريــق العمــل فــي 
نــادي مدرســة الحــي(

االعــــــتـــــمـــــاد
ممثل الربنامجقائد نادي مدرسة اليح

االسماالسم

ختم إدارة التعليم
التوقيعالتوقيع

مدير/ إدارة التعليم 

التوقيع
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6-  نموذج تكليف العاملين بمهمة في أندية مدارس الحي : 
ــف  ــى املوظ ــالزم عل ــام ال ــح امله ــة توض ــو وثيق ــيح ه ــدارس ال ــادي م ــني يف ن ــاء العامل ــاص بأعض ــف اخل ــوذج التكلي نم
القيــام بهــا واملســؤوليات املناطــة بــه، وكذلــك تعهــد املوظــف بالزتامــه باألنظمــة كافــة كمــا توضــح وثيقــة التكليــف 

ــل. ــرة العم ــخ مباش ــك تاري ــدين وكذل ــجل امل ــم الس ــي, ورق ــىم الوظيف ــف كاملس ــة باملوظ ــات املتعلق البي�ان

أمور جيب مراعاتها:
حتري الدقة عند كتابة البي�انات وخاصة عند حتديد الوظيفة وكذلك تاريخ مباشرة العمل.	 
هذا التكليف خاص بقائد النادي نادي مدرسة اليح ومشريف األنشطة وكذلك اإلداري.	 
أن يكون االسم مطابقًا تمامًا لالسم الوارد يف اعتماد العاملني.	 
أن يقوم املوظف بالتوقيع وكذلك توقيع قائد النادي ، وممثل الربنامج يف املنطقة.	 
إدخال البي�انات إلكرتوني�ًا والتوقيع واخلتم يدويًا.	 
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ري
إدا

 – 
ف

شر
–  م

ئد 
قا

أود إحاطتكم بأنه قد تم ترشيحكم للعمل ضمن فريق العمل يف املدرسة وفقًا لما هو موضح أعاله.
ــة  ــن أنظم ــه م ــا ورد في ــد بم ــيح والتقي ــدارس ال ــة م ــغيل أندي ــل تش ــاء يف دلي ــا ج ــاة م ــى مراع ــد عل ــود التأكي ون

وتعليمــات:
ــة  ــذ كاف ــيح، وتنفي ــة ال ــادي مدرس ــن إدارة ن ــدة م ــغيل واملعتم ــل التش ــددة يف دلي ــل املح ــد العم ــرتام مواعي اح
ــم  ــع النظ ــرعية، وجبمي ــد واآلداب الش ــلوك احلمي ــالق والس ــزتام باألخ ــا اإلدارة واالل ــي تصدره ــات ال التعليم

ــم. ــا يف وزارة التعلي ــول به ــني املعم والقوان
حيــق ملمثــل الربنامــج يف إدارة الرتبيــ�ة والتعليــم بالتنســيق مــع مديــر نــادي مدرســة الــيح إنهــاء تكليفكــم عندمــا 
ــك,  ــراء ذل ــيح ج ــة ال ــادي مدرس ــم أو ن ــى إدارة التعلي ــؤولية عل ــا أدىن مس ــك دونم ــة ذل ــة العام ــي املصلح تقت
وخيضــع هــذا اإلنهــاء لتقديــر اجلهــة املعنيــ�ة باألمــر يف إدارة التعليــم أو إدارة الربنامــج بشــركة تطويــر للخدمــات 

التعليميــة.
مــدة التكليــف )12( شــهر ,ويجــدد حســب احلاجــه وبالنظــر إيل مســتوى أداء املكلــف واملصلحــة العامــة 

للنــادي.
ال يرتتــب علــى املكافــأة الشــهرية أي آثــار قانونيــ�ة مــن حيــث احتســابها ضمــن مكافــأة نهايــة اخلدمــة، أو ضمهــا 
إىل خدمــة املكلــف، وتعــد هــذه املكافــأة مقطوعــة ومســتقلة بذاتهــا وال يرتبــط صرفهــا بنهايــة كل شــهرعمل ، 

وال تنشــأ عنهــا أي حقــوق أو الزتامــات مــن نــادي مدرســة الــيح أو مــن إدارة التعليــم.

مل
عا

أود إحاطتكــم بأنــه قــد تــم ترشــيحكم للعمــل ضمــن فريــق العمــل يف نــادي مدرســة الــيح بمهمــة )عامــل( وفقــًا 
لمــا هــو موضــح أعــاله.

ــة  ــن أنظم ــه م ــا ورد في ــد بم ــيح والتقي ــدارس ال ــة م ــغيل أندي ــل تش ــاء يف دلي ــا ج ــاة م ــى مراع ــد عل ــود التأكي ون
ــايل: ــاة الت ــى مراع ــد عل ــود التأكي ــا ن ــات ،كم وتعليم

املســؤولية عــن حفــظ أمــن وســالمة مبــىن نــادي مدرســة الــيح ومــا حيتويــه مــن أجهــزة ومعــدات. أثنــ�اء فــرتة 
إقامــة برامــج النــادي وفعالياتــه.

ــة  ــات قابل ــواد مخلف ــود أي م ــدم وج ــن وع ــد م ــالمة ،والتأك ــق بالس ــي تتعل ــات ال ــن املخالف ــوري ع ــالغ الف اإلب
لالشــتعال أو الــي تشــكل خطــورة علــى نــادي مدرســة الــيح، وإشــعار إدارة نــادي مدرســة الــيح بــأي مالحظات.

ــل  ــن فص ــد م ــني التأك ــاء والعامل ــراف األعض ــيح وانص ــة ال ــادي مدرس ــاء دوام ن ــد انته ــل بع ــى العام ــب عل جي
التيــ�ار الكهربــايئ وغلــق مصــادر الغــاز عــن مختلــف التجهــزيات واألدوات الرياضيــة والتأكــد مــن إغــالق جميــع 

األبــواب.
التأكد من إطفاء األنوار واملكيفات واملراوح وخاصة )مراوح الشفط( والصنابر واملحابس.

ال يرتتــب علــى املكافــأة الشــهرية أي آثــار قانونيــ�ة مــن حيــث احتســابها ضمــن مكافــأة نهايــة اخلدمــة، أو ضمهــا 
إىل خدمــة املكلــف، وتعــد هــذه املكافــأة مقطوعــة ومســتقلة بذاتهــا وال يرتبــط صرفهــا بنهايــة كل شــهر عمــل ، 

وال تنشــأ عنهــا أي حقــوق أو الزتامــات مــن نــادي مدرســة الــيح أو مــن إدارة التعليــم.
قبول تنفيذ ما يسند إليه من مهام وأعمال من قبل مدير نادي مدرسة اليح.                             

نموذج  تكليف العاملين بمهمة في أندية مدارس الحي
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7- كشف الحضور الشهري :
نمــوذج كشــف احلضــور الشــهري لألنديــة مــدارس الــيح هــو نمــوذج يوضــح عــدد أيــام الغيــاب للعاملــني داخــل أنديــة 
مدرســة الــيح لــكل شــهر، وبنــ�اًء عليــه يتــم صــرف املكافــآت للعاملــني. ومــن مســؤوليات قائــد النــادي أن يــزود املشــرف 
املتابــع  بكشــف احلضــور الشــهري نهايــة كل شــهر هجــري وبــدوره يقــوم بإرســاله إىل املحاســب لتدقيقــه ومــن ثم يرســل 

إىل إدارة الربنامــج يف شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة.

أمور جيب مراعاتها:
كشف احلضور يوضح إجمايل عدد أيام الغياب وليس عدد أيام احلضور.	 
ال تقبل الغيابات سواء كانت تلك الغيابات بعذر أو بدون عذر.	 
كتابة بي�انات جميع العاملني يف نادي مدرسة اليح مع ذكر مسمياتهم الوظيفية.	 
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عدد أيام الغياب الوظيفةالسجل املديناســـــــم املوظف
مخصومة االجر*

قائد نادي مدرسة اليح
مشرف نشاط
مشرف نشاط
مشرف نشاط
مشرف نشاط
مشرف نشاط

إداري
عامل
عامل

حارس

يف حال إضافة موظفني ألول مرة جيب تدوينهم مرة أخرى يف اجلدول أدناه، مع إرفاق النماذج املطلوبة كما هو مبني:

جيب إرفاق ما يلي:تاريخ املباشرةاالسمم

1   1 43   /   /

نموذج تكليف مع حتديد املسىم الوظيفي ) مشرف، إداري، مدير ، عامل(.	 
- نموذج إضافة أو استب�دال.	 
صورة للمشهد البنكي, موضح بها االسم بالعريب واالجنلزيي ورقم 	 

احلساب مع اآليب�ان.
اقرار رسيم ونقل عهدة مالية اذا تم اضافة مدير نادي جديد	 

21 43   /   /
31 43   /   /
41 43   /   /

قائد نادي  مدرسة اليح
التوقيعاالسم

ختم نادي مدرسة اليح املشرف متابع
التوقيعاالسم 

املدين�ة / املحافظة:اإلدارة التعليمية:

1هـالشهراسم نادي مدرسة اليح: 43

الحضور الشهري للعاملين في نادي مدرسة الحي
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• األخطاء الشائعة :
إن مــن أكــرب األســباب الــي تعطــل ســر العمــل يف أنديــة مــدارس الــيح هــو النقــص أو اخلطــأ يف الوثائــق املطلوبــة وهــو 
مــا قــد يتســبب يف تأخــر العمــل بشــكل كبــر. وبنــ�اًء عليــه فإننــ�ا نعــرض لكــم مجموعــة مــن األخطــاء الشــائعة والــي 

نأمــل منكــم جتنبهــا:

	 عدم تصديق الوثائق سواء كان بالتوقيع أو اخلتم.

	 تعبئ�ة البي�انات كتابًة باليد.
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ملحق رقم (ب)
نماذج مراحل افتتاح النادي

١. استمارة ترشيح مدرسة .
٢. استمارة رغبة معلم في المشاركة في 

نادي مدرسة الحي .
٣.  نموذج المفاضلة الختيار مرشح للعمل 

ضمن طاقم نادي مدرسة الحي  .

٤. قائمة التحقق لمتطلبات افتتاح أندية 
مدارس الحي .

أ) قائمة التحقق لمتطلبات افتتاح نادي 
مدرسة الحي ( ممثل البرنامج) .

ب) قائمة التحقق لمتطلبات افتتاح نادي 
مدرسة الحي (قائد نادي مدرسة الحي) .

٥. نموذج تحقق انطالق نادي مدرسة الحي .
٦. نموذج التقرير نصف السنوي 

٧. نموذج تقرير الزيارة الفنية للمشرف المتابع . 
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استمارة بيانات ) نادي مدرسة الحي( لألنشطة التعليمية والترويحية

اسم املنسق
رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوين

مدير  اإلدارة التعليمية 

ختم إدارة 
التعليم

االسم

التوقيع

التاريخ



64

استمارة رغبة معلم في المشاركة في برنامج نادي مدرسة الحي
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نموذج المفاضلة الختيار مرشح للعمل ضمن طاقم نادي مدرسة الحي

املدرسةالتخصصاسم املرشح

نادي مدرسة رقم اجلوال
اليح املرشح له

رغبة 2رغبة 1

الدرجة أسس املعايراملعيارم
املقررة

الدرجة
مالحظاتاملستحقة 

1

طة
ش

ألن
ربة ا

املشاركة يف خمسة برامج خ
متنوعة متخصصة يف األنشطة 

الطالبي�ة. )أربع درجات لكل 
برنامج(

20

2

يل
أه

الت

الدورات التدريبي�ة املعتمدة 
 )مركز التدريب التربوي. معهد 
اإلدارة املؤسسة العامة للتعليم 

الفين.. إلخ(
)لكل دورة درجة حبد أقى 

خمسة دورات(

20

3

لة
قاب

ر امل
عاي

م
ية

ص
شخ

ة ال
ابل

ملق
ا

115/ القيادة                                

215/ السمات الشخصية                   

310/ املهارات الفني�ة                        

410/ الثقافة العامة                        

10  5/السالمة البدني�ة                                

100املجموع

اعتماد ممثل 
التوقيع:االسم:الربنامج:

ة:
نـــ

جــ
 الل

ـاء
ضـــ

أعـ

التوقيع:االسم:

التوقيع:االسم:

التوقيع:االسم:
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5-نمــوذج )أ( قائمــة التحقــق لمتطلبــات افتتــاح نــادي مدرســة الحــي )ممثــل 
البرنامــج(

اإلدارة التعليمية:
املدين�ة/ املحافظة:             

املالحظات×1.ممثل برنامج أندية مدارس اليح

ترشيح جميع العاملني يف املدارس.
أخذ املوافقات املطلوبة لألسماء املرشحة.

اعتماد العاملني يف كل مدرسة.)وفق النموذج املرفق(
مــن  التنفيــذ(  )وحــدة  التعليــم  إدارة  يف  العاملــني  ترشــيح 

صيانــة. ومشــرف  محاســب  و  الربنامــج  ممثلــي 
حســب  األنديــة   قــادة  مــن  املقدمــة  التجهــزيات  حصــر 
الربنامــج  إدارة  مــع  ملناقشــتها  تمهيــدًا  املتاحــة  املســاحات 

. هــا د عتما ال
حصــر املتطلبــات اجلوهريــة للمبــىن واملرافــق لــكل املــدارس 

تمهيــدًا ملناقشــتها مــع إدارة الربنامــج العتمادهــا.
اعتماد خطة كل مدرسة ) اجلدولة / الربامج(.

التأكد من تدريب طاقم مدرسة اليح.
املشاركة يف االجتماعات الي تعقد على مستوى املدارس.

ــكل  ــام ل ــر الع ــالمة واملظه ــن والس ــراءات األم ــن إج ــق م التحق
ــة. مدرس

ترشيح 3 أسماء مقاولني للصيانة والتشغيل.

قائد نادي مدرسة اليح

ختم نادي مدرسة اليح
االسم

التوقيع

14هالتاريخ
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5-نمــوذج )ب( قائمــة التحقــق لمتطلبــات افتتــاح نــادي مدرســة الحــي )قائــد 
نــادي مدرســة الحــي(

اإلدارة التعليمية:
املدين�ة/ املحافظة:

اسم املدرســـــة:
اسم القائد :
0رقم الهاتف:

مفتاح املنطقة

املالحظات×1. قائد نادي مدرسة اليح

االجتماع مع طاقم العمل ووضع اخلطط وتوزيع مهام الربامج 
واألنشطة, وفق ما ورد بالدليل.

إعداد خطة نادي مدرسة اليح )اجلدولة / الربامج(

حتديد املرافق اخلاصة بن�ادي مدرسة اليح على املخطط مع توضيح 
األبعاد 

)رسم كروكي وحتديد املساحات املتاحة(. 

اختي�ار التجهزيات وحصرها حسب املساحات املتوفرة بن�ادي مدرسة 
اليح.

حصر املتطلبات اجلوهرية اخلاصة بت�أهيل املبىن واملرافق ورفعها ملمثل 
الربنامج.

التحقق من إجراءات األمن والسالمة واملظهر العام لكل النادي .

ممثل الربنامج

ختم إدارة النشاط
االسم

التوقيع

14هالتاريخ
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- )نموذج تحقق انطالق نادي مدرسة الحي(

- )نموذج حتقق انطالق نادي مدرسة اليح(
اسم نادي مدرسة اليح:                                                                     

اإلدارة التعليمية:

الوقت14هتاريخ الزيارة

نعمتم استالم مبلغ التجهزيات
تاريخ االستالمال

تم استالم مبلغ املزياني�ة 
التشغيلية

نعم
تاريخ االستالمال

تاريخ مباشرة العاملني يف نادي 
مدرسة اليح

تاريخ انطالقة نادي 
14همدرسة اليح

غر مفعلمفعلغر موجودموجودالسجالت
سجل بي�انات األعضاء                                   
سجل االنصراف واحلضور                            
سجل املزياني�ات                                        
سجل الُعهد                                            
سجل االجتماعات                                      
سجل الربامج                                      
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غر مفعلمفعلغر موجودموجوداملرافق

املالعب اخلارجية                                     

صالة لياقة                                              

صالة األلعاب )بلياردو, 
تنس..(                   

املكتب�ة              

قاعة التدريب واملحاضرات                          

صالة انرتنت                                          

مضمار جري                                         

اإلدارة     

أخرى )                        (               

ممتازجيدمقبولغر موجودموجودالربامج
مسح الرغبات حنو األنشطة 

والربامج املطلوبة         
اخلطة الزمني�ة لتنفيذ األنشطة 

والربامج
تطبيق إجراءات األمن 

والسالمة

التوصيات:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

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

....................................................
مالحظــة/ يرســل األصــل عربالربيــد الرســيم بعــد اســيفاء كافــة احلقول.خــالل خمســة أيــام عمــل مــن انطالقــة النــادي 

.
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التقرير الشامل  نصف السنوي
)فرتة التقرير نصف السنوي(

نهاية شهر ) 6( يونيو – حزيران          نهاية شهر )12( ديسمرب – كانون 1             تاريخ االرسال    /    /    201م

أواًل : بي�انات عامة

اسم نادي 
مدرسة اليح 

شعار 
مدرسة 

اليح 
لفظي أو 

رسم

فئة اليح
رقم اسم قائد/ة النادي

مالحظات  الهاتف 

............................
الربيد اإللكرتوين اخلاص 

بالنادي  
.............................

.........

*هل قائد النادي قائد/ة 
للمدرسة ذاتها صباحا.

   نعم       ال
*هل املدرسة مقر النادي 

ضمن مدارس تطوير 
  نعم       ال

ثاني�ًا : اإلحصائي�ات

1.   عدد العاملني يف نادي مدرسة اليح 
عامل/ةإداري/ةمشرف/ةقائد/ة

2. عدد األعضاء املنتسبني ) املسجلني( يف نادي مدرسة اليح

إجمايلاإلجــــــــمايلغر ذلكجامعيثانويمتوسطابت�دايئقبل االبت�دايئ
املرتادين  يومــيًا

غر سعودي
غر سعوديسعودي

غر سعوديسعودي
غر سعوديسعودي

غر سعوديسعودي
غر سعوديسعودي

غر سعوديسعودي
سعودي

يرتاوح ما بني 
)     -      (

3. عدد ذوي االحتي�اجات اخلاصة )إن وجد(
عوق بصريعوق سمعيعوق حركي
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ثالثا: امللف اإلعاليم 

امللف 
الصحفي 

             قنوات التواصل *
املنسق اإلعاليم

الهاتف
 أبرز منجزاته رقم  اسم  

للتعريف بالنادي

دوره يف جذب 
اجلهات 

الداعمة للنادي
ترفق 

نماذج من 
األخبار 

الصحفية 
واملقابالت 
واللقاءات 

والتغطيات 

يوتيوبانستقرام تويرت 
  له دور فاعل 
 ليس له دور 

فاعل 

*قنــوات التواصــل حســابات رســمية الحيــق للمنســق اإلعــاليم أو غــرة مــن العاملــني االحتفــاظ بهــا بعــد تــرك العمــل 
بــل تســلم كعهــدة رســمية بمــا تشــمله مــن أرقــام ســرية.

 
رابعا: اجلهات الداعمة لنادي مدرسة اليح

نوع الدعماسم اجلهةت
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ثالثا: الربامج املنفذة )تضاف احلقول حسب الربامج املنفذة(

م

مجاالت األنشطة املنفذة داخل نادي مدرسة اليح

أنشطة 
املجال التعلييم والثقايف

أنشطة
 املجال الفين واملهين 

والريايض 

أنشطة 
املجال الرتوييح

أنشطة 
املجال االجتماعي

اسم 
الربنامج

تكرار 
تنفيذه

إجمايل  
املستفيدين 

اسم
 الربنامج

تكرار 
تنفيذه

إجمايل
املستفيدين 

اسم 
الربنامج

تكرار 
تنفيذه

إجمايل 
املستفيدين 

اسم
 الربنامج

تكرار 
تنفيذه

إجمايل 
املستفيدين 

1

2

3

4

5

املجموع

     *ترفــق نمــاذج اخلطط)نصــف الســنوية (ألنديــة مــدارس الــيح  وتشــمل  : اخلطــة الزمنيــ�ة والتفصيلية)برامــج-
تدريب......

رابعا : املتمزيون يف نادي مدرسة اليح)العاملون يف النادي (

العملاالسمم
]مشرف/ة –إداري / ة 

-عامل/ة [

أبرز إجنازاتهمجال التمزي*

*مجال التمزي/ اجلانب املهين / الربامج واملشروعات :أخري......... 



73

رابعا : املتمزيون يف نادي مدرسة اليح)املرتادون/ املستفيدون  (

أبرز إجنازاته*مجال التمزياملرحلة العمريةمنتسب/ زائر االسمم

راشدون شباب أطفال 
فما فوق 

 *مجال التمزي/ريايض-ثقايف-اجتماعي-تطوع-تدريب-إلخ 

خامسا : البيئ�ة المادية  )آمنة وجاذبة(

تهيئ�ةمقرات ومرافق النادي

اإلجراء:مناسبة )     ( غر مناسبة   )    (النظافة العامة
اإلجراء:متوفر    )     (   غر متوفرة )     (املياة الصحية

اإلجراء:مناسب )    ( غر مناسب   )    (التكييف
اإلجراء:مناسبة )     ( غر مناسبة   )    (اإلضاءة الداخلية 

اإلجراء:مناسبة )    ( غر مناسبة   )    (صيانة املبىن والتجهزيات 
اللوحة التعريفية بالنادي

)لوحة نيون تسهل رؤيتها مساء ، ووفق 
التسمية الرسمية  (

اإلجراء:مناسبة  )    ( غر مناسبة   )    (

اإلجراء:جاذب )    ( غر جاذب  )    (ركن االستقبال والديكور الداخلي
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سابعا  : الرؤى واملقرتحات

اإلجيابي�ات :
.................................................................................................................................

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

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

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

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

املقرتحات التحديات 

قائد  النادي                      
التوقيع/                                                     التاريخ/                           االسم/                        

              
 

 NSC@t4edu.com مالحظة يرسل  التقرير بعد ختمه من قائد النادي على الربيد االلكرتوين
ترسل نسخة من التقرير للمشرف /ة املتابع لإلحاطة
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تقرير الزيارة الفنية لنادي مدرسة الحي لألنشطة التعليمية والترويحية

يوم الزيارة: ..................................           تاريخ الزيارة:       /       /       201م 
أواًل : البي�انات األولية:

فئة اإلدارة التعليمية
رقم اسم نادي مدرسة اليحالنادي

اجلوال  اسم مدير / ة الناديالزيارة 

   عدد العاملني يف نادي مدرسة اليح ) املرشحني من ادارة التعليم (.
املتطوعون *عامل/ةإداري/ةمشرف/ةقائد/ة

ال *هل تم تمكني  املتطوعني للعمل يف النادي وفق اآللية املنظمة لذلك ؟.                                             نعم                      

ثاني�ًا : املوارد البشرية :

*.مطابقة عدد العاملني )فريق العمل (للنسبة املخصصة للنادي.
*.مناسبة املؤهالت األكاديمية 

للعاملني.

مناسبة إىل مناسبة 
النعمغر مناسبة حد ما 

*يرفق الشاهد

*.رفع االحتي�اج 
التدريي 

*.وجود خطة تب�ادل زيارات داخلية 
وخارجية 

*.وجود خطة تشغيلية
*.وجود معاير لقياس أداء األفراد       لكل مشرف برنامج

النعمالنعم النعمالنعم
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ثالثا: العالقات التنظيمية 

*. وضوح املهام واملسؤوليات 
*.   االلزتام بآداب وأخالق املهنة .للعاملني كافة.

*. وجود تفويض 
لبعض العاملني 
حسب املهارات.

*. وجود مشاركات 
فاعلة وتعاوني�ة بني 

العاملني.

وجود برامج تستهدف ذوي 
االحتي�اجات اخلاصة

واضحة إىل واضحة
حد ما

غر 
النعم النعمالنعمضعيفمتوسطعايلواضحة

رابعا: المالية والتجهزيات 
*توثيق املصروفات واإليرادات يف 

سجل املزياني�ة .

*  وجود بعض 
املرافق  املستثمرة 
للتشغيل الذايت .

*التقيد بنسب 
توزيع املزياني�ة حسب 

التعليمات.

*. توظيف مزياني�ة النادي بما  يكفل 
التوزيع املناسب للمجاالت املحددة .

نعم
ال

وجود خطة لإلخالء محدد بها 
خلو املبىن من املخاطر أو اإلضافات توفر  وسائل  األمن  والسالمة، وفعاليتها.مخارج الطوارئ.

املخالفة.
نعم

ال

توفر املرافق الالزمة للنادي 
حسب فئت�ه.

وجود مضمار ومسطح أخضر مناسب 
للمرتادين.

وجود صالة رياضية 
جاذبة.

نعم
ال

توفر جتهزيات مناسبة ذات جودة 
وجود صيانة دورية للمبىن واملرافق واألجهزة.وكفاءة.

توفر املرافق اخلدمية 
اجليدة ) املصلى ، املقهى ، 

دورات مياه،...(.
نعم

ال

خامسا: الربامج واألنشطة 
مناسبة الربامج واألنشطة 

الحتي�اجات املستفيدين 
بشراحئهم كافة.

وجود برامج وأنشطة منفذة 
بمشاركة املؤسسات احلكومية 

والقطاع اخلاص.

وجود مبادرات نفعية خلدمة 
املجتمع وحل مشكالته.

وجود برامج مشرتكة 
بني املدرسة والنادي.

مناسبة إىل مناسبة 
ال يوجديوجدال يوجديوجد ال يوجديوجدحد  ما
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سادسا :املرتادون / املستفيدون

توجد  مشاركات للمرتادين 
يف تنفيذ الربامج .

يوجد تكريم 
للمتميزين  يف  

سلوكياتهم املتفقة 
مع  قيم النادي.

يوجد أعضاء من 
املرتادين يف  املجلس 
االستشاري بن�ادي 

اليح

إجمايل عدد املرتددين 
يوم الزيارة الفني�ة .

إجمايل عدد املسجلني يف 
سجل العضوية 

أطفال : يوجد
شباب :ال يوجد

                                                                                                                      راشدون فما فوق:

سابعا : اجلودة والتمزي املؤسيس
مــن  نمــوذج  ارفــاق   : مالحظــة  اخلطة التشغيلية للربامج واألنشطة:                        متوفرة                غر متوفرة         

اخلطــة + نســخة مــن آخــر تقريــر - 
                                                                     

            تلــزتم بالنســب املعتمــدة ألنــواع الربامــج )20%تعليــيم ،70% ترفيهــي ريــايض ، 10%اجتماعــي(              غــر ملزتمــة ، 
ويغلــب عليهــا )         االجتماعــي           التعليــيم (   

اإلعالن  عن سياسة النادي 
.رؤية، رسالة ،أهداف.

وجود خريطة توزيع 
مرافق النادي موضوعة 

بشكل مناسب.

توجد إجراءات ملتابعة 
إجناز األعمال اليومية.

توفر حلواًل بديلة 
إلدارة األزمات 

وحاالت الطوارئ.

تفعل اإلجراءات  اخلاصة 
بالعمليات الفني�ة 

واإلدارية.
 نعم 

ال
جهود إدارة النادي للتعريف بدوره  يف خدمة سكان اليح املجتمع 

 
     توزيع برنات أو نشرات 

تعريفية يف املدارس.
     توظيف قنوات التواصل 

يف الدعاية واالعالن عن 
النادي.

     عقد شراكات لدعم 
ورعاية عدد من الربامج 

    أخرى تذكر ...............

..............................
.....................
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نت�اجئ الزيارة الفني�ة :أ. جوانب التمزي : 
.................................................................................................................................

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

........................................................................................
ب. فــرص التحســني : ........................................................................................................

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

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

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

ترسل صورة من التقرير ملمثل الربنامج لإلحاطة وللمتابعة

قائد  النادي:                                                                                                         املشرف املتابع :
االسم/........................................                   االسم/.................................................
التاريخ/.....................................                                                       التاريخ/...............................................
التوقيع/....................................                                                               التوقيع/...............................................



79

ملحق ( ج ) قوائم األداء الوظيفي للعاملين 
في أندية مدارس الحي

قائد النادي   -١
مشرف النشاط   -٢

المساعد اإلداري  -٣
العامل  -٤

الحارس   -٥
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بطاقة تقييم قائد النادي

الدرجة املستحقة الدرجة 
املقررة العنصر املجال

6 القدرة على  تطوير أساليب العمل بأندية مدارس اليح

األداء املهين

6 القدرة على تطوير العاملني معه على النحو املطلوب
7 القدرة على حتديد  متطلبات إجناز العمل بأندية مدارس اليح 
7 املهارة يف تنفيذ املهام املوكلة له بأندية مدارس اليح
5 القدرة على حتديد خطوات العمل واإلطار الزمين لتنفيذها
7 االلزتام بمقتضيات املتابعة املحددة نظاما
5 القدرة على التغلب على صعوبات العمل ووضع احللول املناسبة لها

5 املعرفة باألسس واملفاهيم الفني�ة املتعلقة بالعمل بأندية مدارس  اليح

5 املعرفة بنظم العمل  بأندية مدارس  اليح وإجراءاته 
4 املتابعة لما يستجد يف مجال العمل
4 القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين
4 املعرفة بأهداف ومهام أندية مدارس اليح
4 تقديم األفكار واملقرتحات الي تسهم يف حتسني العمل وتطويره
6 إجناز العمل يف الوقت املحدد بإتقان وجودة
5 القدرة على املراجعة والتدقيق
2 العالقة مع إدارة الربنامج

اجلدارات 
الشخصية 
والعالقات

2 العالقة مع الرؤساء يف العمل
2 العالقة مع املستفيدين
2 القدرة على احلوار وتقبل الرأي  اآلخر
2 تقدير املسؤولية
2 حسن التصرف  يف املواقف املتعددة
2 االهتمام باملظهر

100 املجموع
جوانب التحسني جوانب التمزي

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

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

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

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

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

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

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

التوصيات اإلدارية
جتديد العقد ومنح خطاب شكر          ) أداء عال ( من97  إىل 100

جتديد العقد   من 90 إىل 96 درجة )أداء متوسط(
إنهاء تكليف                    من 89 درجة  فما دون ) أداء منخفض(

اسم معد التقرير / .........................
التوقيع................

اسم معتمد التقرير / ......................
التوقيع................

استمارة تقييم األداء المهني للعاملين في برنامج أندية مدارس الحي
قائد النادي 
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اسم مشرف الربنامج :                       التخصص  :                 اسم النادي:                        سنوات اخلربة:

جوانب التمزي الدرجة 
املستحقة 

الدرجة 
املقررة العناصر  

ت 
املهارا

7 االنضباط  و االلزتام

ذاتي�ة

4 االستقاللية والثقة بالنفس

2 العناية باملظهر املحتشم

7 االهتمام بسالمة الفكر 
5 القدرة على التطوير واإلبداع
5 استخدام التقني�ة
6 إدارة املعلومات
6 األسلوب املنطقي يف التعليل والشرح

فرص التحسني 6 مهارات التواصل مع اآلخرين
) االستماع ـ العرض والتقديم (

تفاعلية

6 مهارات العمل اجلماعي
6 الرتكزي على املستفيد . 
4 االهتمام بتطوير اآلخرين
4 املهارات القيادية

6 مدون به الرؤية والرسالة )املهمة( واخلطة 
التفصيلية )الفصلية واألسبوعية(

ف إجناز 
التوثيق يف مل

ف الربنامج
شر

م

6 ملزتم بمنهجية تربوية صحيحة يف توثيق 
الربامج

4 مناسبة إجمايل الربامج املنفذة لإلطار الزمين

4 توظيف التجهزيات العناية بمقر 
الربنامج

4 حتقيق عنصر اجلذب
4 مراعاة خطوات اجلودة يف التنظيم والتنظيف
4 العناية باشرتاطات األمن والسالمة

100 املجموع الكلي
التقدير العام 

 

التوصيات اإلدارية

    جتديد العقد ومنح خطاب شكر
   

أداء عال (      من97 إىل 100)
    جتديد العقد            

   من 90 إىل 96 درجة )أداء متوسط(
إنهاء تكليف                 

  من 89درجة  فما دون ) أداء منخفض(
اسم معد التقرير:

بطاقة تقييم مشرف البرنامج
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اسم إداري/ة النادي :                      التخصص  :                                 اسم النادي:                 سنوات اخلربة:

جوانب التمزي
الدرجة 

املستحقة الدرجة 
املقررة العناصر

املجال

6 القدرة على حتديد   متطلبات إجناز العمل

ين
األداء امله

7 املهارة يف تنفيذ املهام

5 القدرة على حتديد خطوات  العمل 
والربنامج الزمين لها.

7 املحافظة على أوقات العمل 
5 التغلب على صعوبات العمل 

5 املعرفة باألسس واملفاهيم الفني�ة 
املتعلقة بالعمل

7 املعرفة بنظم العمل وإجراءاته

5 املتابعة لما يستجد يف مجال العمل 
بأندية مدارس اليح

6 القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة 
مع اآلخرين

3 إمكاني�ة حتمل مسؤوليات أعلى

3 املعرفة بأهداف برنامج أندية مدارس 
اليح ومهامه

3 تقديم األفكار واملقرتحات يف مجال عمل 
األندية 

7 إجناز العمل بإتقان  يف الوقت املحدد 
7 القدرة على املراجعة والتدقيق
3 القدرة على احلوار وعرض الرأي

ت 
صفا

ال
صية

شخ
ال

3 تقدير املسؤولية
3 حسن التصرف يف املواقف املختلفة 
3 تقبل التوجيهات  واالستعداد لتنفيذها
3 االهتمام باملظهر
3 مع الرؤساء ت

العالقا

3 مع الزمالء
3 مع املستفيدين

100 املجموع الكلي
التقدير

التوصيات اإلدارية

جتديد العقد ومنح خطاب شكر         ) أداء عال ( درجة                     
من97 إىل 100        

جتديد العقد            من 90 إىل 96 درجة )أداء متوسط(            
إنهاء تكليف       من 89درجة  فما دون ) أداء منخفض(              

اسم معد التقرير :             

بطاقة تقييم مساعد إداري
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 تقويم األداء الوظيفي للعامل / الحارس

أوال:  
اسم نادي مدرسة اليح :اإلدارة التعليمية: املنطقة :

االسم رباعيًا:
املؤهل العليم:

   مسىم الوظيفة بالنادي:
�  العامل /ة 
�   الحارس .

تاريخ إشغالها:

الدرجة التقديـــــــرثاني�ًا :
الي حصل 

عليها عناصر التقويم
غر 

ممتازجيد جدًاجيدمريضمريض
123456

مستوى إجناز املهام املوكلة له  
املحافظة على أوقات الدوام

تقبل التوجيهات
التعامل مع :  1 – الرؤساء

2 – الزمالء
3 - املراجعني

املجموع

النتيجة من - إىلالدرجة النهائي�ة للتقييم
31 – 36الذي حيصل على مجموع الدرجاتممتاز

جيدد تكليفه 25 - 30الذي حيصل على مجموع الدرجاتجيد جدًا ) 5(
19 – 24الذي حيصل على مجموع الدرجاتجيد جدًا ) 4 (

إنهاء تكليفه18 فمادون الذي حيصل على مجموع الدرجاتغر مريض

مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير

o     جيد                                  o   متوسط                             o   ضعيف
التوصيات العامة لتطوير القدرات ) إن وجدت (

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

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

توقيعه /          التاريخ   /   /    اسم معتمد  التقرير)قائد / ة النادي           
مالحظات: ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................
.......................................................
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ملحق رقم (د)
نماذج التنظيمات المالية

١. نموذج اإلقرار الرسمي الخاص بمدير نادي 
مدرسة الحي . (قبل افتتاح مدرسة الحي).

٢. إقرار باستالم العهدة المالية. (أثناء افتتاح 
نادي مدرسة الحي).

٣. محضر تسليم عهدة. (بعد افتتاح نادي 
مدرسة الحي).

٤. بيان سداد عهدة مالية مؤقتة. (بعد افتتاح 
نادي مدرسة الحي).

٥. خطاب سداد وإقفال عهدة مالية مؤقتة 
(بعد افتتاح نادي مدرسة الحي).
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ملحق ) د ( نموذج إقرار رسمي

رقم السجل املدينأقر أنا
التابع لإلدارة التعليمية  بـقائد النادي

وأنــا بكامــل األهليــة املعتــربة شــرعًا؛ أنــين قــد اطلعــت علــى آليــة صــرف مبلــغ التجهــزيات واملزيانيــ�ة التشــغيلية ألنديــة 
مــدارس الــيح، وإنــين أتعهــد بأنــه ال يوجــد علــي أي مطالبــات للبنــك الــذي ســوف حيــول إليــه مبلــغ التجهــزيات, وكذلك 

مبلــغ املزيانيــ�ة التشــغيلية.

 كمــا أتعهــد بــأن أقــوم بصــرف هــذا املبلــغ وفــق آليــة الصــرف، وأن أقــدم جميــع األوراق الرســمية مــن فواتــر وأصــول 
ــن  ــًا م ــالل 60 يوم ــاله خ ــور أع ــلفة املذك ــغ الس ــل مبل ــة كام ــزة لتغطي ــورد لألجه ــاول امل ــل املق ــن قب ــة م م ــليم واملقدَّ تس

ــغيلية.  ــ�ة التش ــغ املزياني ــًا ملبل 1 يوم ــالل 20 ــزيات خ ــاص للتجه ــي اخل ــايب البنك ــغ إىل حس ــل املبل ــخ حتوي تاري

ــر،  ــط ال غ ــة فق ــات التعليمي ــركة تطويــر للخدم ــه إىل ش ــوم بإعادت ــايل أن أق ــض م ــود فائ ــال وج ــه يف ح ــد بأن ــا أتعه كم
وبالطــرق الرســمية الــي يتــم التوجيــه بهــا يف حينــ�ه مــن قبــل إدارة برنامــج مــدارس الــيح يف شــركة تطويــر للخدمــات 

ــة. التعليمي

توقيع قائد النادي  على 
صحة اإلقرار:

التاريخ:

تصديق ممثل الربنامج

ختم إدارة التعليم 
اسم املمثل :

التوقيع:

التاريخ:
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2-إقرار باستالم عهدة مالية

اسم مدرسة اليح:

اإلدارة التعليمية:

مدارس اليح لألنشطة التعليمية والرتوحييةالربنامج

املبلغ

ف به العمل املكلَّ

اسم مستلم العهدة 
السجل املدينالمالية

14هـالتاريخالتوقيع باالستالم

ختم إدارة التعليماسم املحاسب:

التوقيع:
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 3)محضر تسليم عهدة(

الرقم التسلسلي/تأريخ آخر صيانة للجهازحالة اجلهازاسم اجلهازم
الفاتورة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بي�انات املستلم

االســــــــــم:

مسىم نادي مدرسة 
اليح:

املنطقة/ املحافظة

رقم الهوية:

14هـتاريخ االستالم:

توقيع املستلم:

ختم إدارة  اسم ممثل الربنامج :
التعليم التوقيع
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)بيان سداد عهدة مالية مؤقتة(                
طرف املحاسب /  ..........................................................

املالحظاتالبي�اناملبلغتاريخهارقم الفاتورةم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

إجمايل املبلغ

االسم معد البي�ان

ختم نادي مدرسة اليح التوقيع

14هالتاريخ
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5-خطاب سداد وإقفال عهدة مالية مؤقتة

اإلدارة التعليمية:

اسم نادي مدرسة اليح:

السادة/ شركة تطوير للخدمات التعليمية                        املحرتمني                                    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
وبعد:

إشارًة إىل العهدة المالية املؤقتة املستلمة يف تاريخ       /        /     14هـ والبالغة:

                             املبلغ رقما
املبلغ كتابة 

وذلك مزياني�ة :
        مزياني�ة جتهزيات نادي يح.       

        مزياني�ة تشغيلية ............... لنادي اليح لعام..............14هـ
لقد تم استالم فواتر السلفة املذكورة أعاله، وكافة مستن�داتها ومراجعتها ورصدها من قبلنا.

وعليه نفيدكم بما يلي:
تم سداد العهدة المالية املؤقتة كامال حسب اإلجراءات املتبعة نظامًا يف سداد العهد املؤقتة.

تم سداد مبلغ وقدرة )             رياال ( من العهد المالية املؤقتة، وتبقى من العهدة مبلغ وقدرة )                رياال ( مرفق بشيك 
مصريف باسم شركة تطوير للخدمات التعليمية.   

          
ممثل الربنامج:اسم املحاسب:

التوقيع:التوقيع:

اخلتم الرسيم

.....................................................
مالحظة 

يرسل أصل خطاب سداد وإقفال العهدة المالية إىل إدارة برنامج أندية مدارس اليح يف الشركة عرب الربيد الرسيم 
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ملحق رقم (هـ)
    نموذج العضوية 

١- نموذج طلب عضوية



91

نموذج طلب عضوية
ــات  ــوف تعامــل املعلوم ــؤول التســجيل بالنــادي. س ــا إىل مس ــات بــكل دقــة، وتوقيعهــا ، ثــم إعادته ــ�ة البي�ان جيــب تعبئ
كافــة بالســرية التامــة, وحتفــظ يف ملفــات مســتقلة ؛الســتخدامها مــن قبــل طاقــم النــادي يف األغــراض الرســمية 

ــة. البحت
مشرف مشارك.   منتسب.   نوع العضوية املطلوبة:  

العائلة: األوسط:   االسم األول:   
املدرسة الي تدرس بها: العنوان:       

الربيد اإللكرتوين:
هاتف املزنل:  الهاتف املحمول:     

الوظيفة: جهة العمل:    تاريخ امليالد:     

ــراد  ــع األف ــة. )جمي ــب العضوي ــم إىل طل ــب يف ضمه ــك وترغ ــون مع ــن يعيش ــرتك الذي ــراد أس ــماء أف ــاًل أدرج أس فض
ــم(. ــكل منه ــتقل ل ــب مس ــ�ة طل ــب تعبئ ــب، ويج ــة منتس ــى عضوي ــون عل ــماؤهم حيصل ــدرج أس ــن ت الذي

1 .
2 .

3 .
4 .

معلومات االتصال يف حال الطوارئ
صلة القرابة:        والد/ة       أخ/ت       قريب.      صديق/ة االسم:    

ص.ب:  الرمز الربيدي:   العنوان: املدين�ة:   
هاتف العمل: هاتف املزنل:   الهاتف املحمول:   

ــراد  ــك  أف ــة. وكذل ــة دائم ــا بصف ــة تتن�اوله ــة أدوي ــا أو أي ــة تعانيه ــكالت صحي ــة مش ــاًل أدرج أي ــة: فض ــات صحي معلوم
ــرورة(. ــال الض ــًا يف ح ــًا إضافي ــتخدم ورق ــذا الطلب.)اس ــجلني يف ه ــرتك املس أس
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الستخدام إدارة النادي
املراجعة والتدقيق.  

االستجابة:
منتسب.   رقم العضوية:]                           [           نوع العضوية:    قبول الطلب.     

مشارك.   
استكمال النواقص. غر مستويف الشروط.   السبب:   رفض الطلب وإعادته.    

ختم النادي: التوقيع:     مسؤول القبول والتسجيل:    
التوقيع: مدير النادي:      

تعّهد العضو
دليــل  علــى  اطلعــت  قــد  بــأين   ......................................................................... املدعــو/  أن  أقــر 
ــات  ــن الزتام ــا م ــب عليه ــوذج ومايرتت ــذا النم ــواردة يف ه ــراءات ال ــات واإلج ــة التعليم ــت كاف ــن وفهم ــة بتمع العضوي
ماديــة أو معنويــة, وان ألــزتم حبســن اخللــق والظهــور بصــورة مشــرفة, كمــا أنــين أطلعــت علــى كافــة احتمــاالت اخلطــر 
واحلــوادث الــي قــد حتــدث جــراء املشــاركة يف األنشــطة أو باخلطــأ غــر املتعمــد، وأقــر طواعيــة بهــذه املخاطــر املحتملــة. 

وإنــين أعفــي طاقــم النــادي مــن أيــة مســؤولية ماديــة أو معنويــة نتيجــة ضــرر يقــع علــي.

التاريخ: التوقيع:    االسم:      

إقرار ويل األمر 
للبنني ممن هم أقل من سن 18 سنة.  

للبن�ات كافة.  
لقــد اطلعــت علــى التعليمــات والقواعــد الــواردة أعــاله، وأعــد بمراجعتهــا يف موقــع النــادي، وبصفــي ويل أمــر املوضــح 
اســمه يف هــذا الطلــب، أوافــق علــى قبولــه وانضمامــه لعضويــة النــادي, وإنــين أعفــي طاقــم النــادي مــن أيــة مســؤولية 

ماديــة أو معنويــة نتيجــة ضــرر يقــع علــي.
التاريخ: التوقيع:     االسم:     
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التعليمات والقواعد
حيتفــظ برنامــج أنديــة مــدارس الــيّح لألنشــطة التعليميــة والرتوحييــة حبــق اإلضافــة أو احلــذف والتعديــل علــى 

التعليمــات والقواعــد الــواردة، ولــذا مــن األفضــل الرجــوع إىل بوابــة الربنامــج لإلحاطــة بالنســخة األحــدث.
ال يسمح بدخول مبىن النادي دون حمل بطاقة العضوية. . 1
ال يسمح للبن�ات يف التجوال جبواالت )الكامرا( أو أية أدوات للتصوير يف مرافق النادي كافة. . 2

األعضاء الذين فقدوا بطاقة العضوية عليهم دفع مبلغ )10( رياالت لقاء استخراج بدل فاقد.. 3
اللباس املسموح به )للبنني والبن�ات(: اللباس الريايض الساتر الذي يتن�اسب مع طبيعة كل فئة.. 4
ال يسمح للبن�ات باخلروج من النادي إال مع األفراد املصرح لهم يف بطاقة اخلروج.. 5
ال يسمح لألطفال باخلروج من النادي إال مع األفراد املصرح لهم يف بطاقة اخلروج.. 6
ال يسمح للبن�ات بارتداء العباءة أو النقاب داخل مرافق النادي، أو احلضور بمالبس غر مناسبة.. 7
ــة، أو . 8 ــوارب املطاطي ــاة أو الق ــواق النج ــس أط ــمح بلب ــاه، وال يس ــزنول إىل املي ــل ال ــال قب ــب االغتس ــبح: جي يف املس

ــباحة. ــة الس ــة يف منطق ــس األحذي ــع، أو لب ــري أو التداف اجل
حيظر التدخني يف مرافق النادي كافة.. 9

ال تسمح القواعد بدخول األطفال حتت سن 18 إىل صاالت احلديد واألثقال.. 10
ال يسمح باستخدام األيدي يف املزاح أو إحداث ضوضاء عرب رفع الصوت أو من خالل األجهزة املحمولة.. 11
يتعني قراءة التعليمات يف مناطق ومرافق األنشطة قبل ممارسة أية نشاط.. 12

ال يســمح لألعضــاء بممارســة أي نشــاط بــدين تدريــي، أو أي نشــاط ثقــايف دون إذن طاقــم النــادي، ويف حــال . 13
اكتشــاف غــر ذلــك فقــد يتعــرض العضــو إىل املســاءلة وســحب العضويــة.

األعضــاء الذيــن يســتخدمون ألفاظــًا أو كلمــات بذيئــ�ة أو يبــ�دون تصرفــات ختــدش احليــاء العــام معرضــون للطــرد . 14
الفــوري وســحب العضويــة. 

إن الحئة املخالفات والعقوبات جزء مهم من التعليمات والقواعد جيب االطالع عليها.. 15
لقــد تــم صياغــة التعليمــات والقواعــد بشــكل يضمــن ســالمة األعضــاء وطاقــم النــادي، لــذا يــرىج االنتبــ�اه إىل كافــة . 16

اإلشــارات والتعليمــات الصــادرة مــن طاقــم النــادي وأخذهــا باجلديــة التامة.

لقد اطلعت على التعليمات والقواعد الواردة أعاله، وأعد بمراجعتها يف موقع املدرسة، وأقر بااللزتام بها.
التاريخ: التوقيع:     االسم:     
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ملحق رقم (وـ)
    نماذج مساندة

 
١- نموذج إيقاف نادي مدرسة الحي عن 

تقديم خدمات .
٢- نموذج طلب حجز مرفق نشاط .

٣- بطاقة تقييم أداء نادي مدرسة الحي .
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نموذج إيقاف نادي مدرسةالحي  عن تقديم الخدمات
اسم نادي مدرسة اليح :     

مدير النادي :  

أسباب اإليقاف:
  تدين إجراءات األمن والسالمة.  

تدين نسبة املرتددين.       
  سوء األحوال اجلوية. 

  وجود تلوث صيح أو بكتري. 

النتيجة:
  إيقاف نادي مدرسة اليح  عن تقديم اخلدمات مؤقتًا.

  إرسال فريق الدعم والصيانة.
  دراسة وضع طاقم النادي .

  نقل النادي  إىل موقع آخر. 

التوقيع :   التاريخ:     ممثل الربنامج:     
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نموذج طلب حجز مرفق نشاط
بي�انات مقدم الطلب

رقم السجل املدين: تاريخ امليالد:   االسم:     
رقم الهاتف:   الوظيفة:    جهة العمل:    
ص.ب: الرمز الربيدي:     الربيد اإللكرتوين:    

نوع النشاط الذي سيقدم
           ريايض.     مسريح.    فين.     تعليم وتدريب.

وصف النشاط:
العدد: الفئة املستهدفة:   طلبة.    أفراد املجتمع.  

رسوم التسجيل:

المرافق والتجهيزات المطلوبة:
           ملعب خاريج.    صالة اللياقة.    قاعة املحاضرات.   املسرح.

           بروجيكتور)عارض الصور(.    أدوات رياضية.    أدوات مكتبي�ة.    ضيافة.

وقت تنفيذ النشاط:

إذا كان املدى الزمين للربنامج أكر من أسبوع فضاًل حدد: من تاريخ   /   /    14هـ حى تاريخ   /   /    14هـ
قواعد احلجز

االلزتام بنوع النشاط وموضوعه.. 1
جيب أن يتم تقديم النشاط من األفراد املدونة أسماؤهم يف هذه االستمارة فقط.. 2

تستقطع نسبة من دخل الرسوم لصالح النادي.. 3

رقم السجل املدينالعملاالسم

اخلميساألربعاءالثالثاءاإلثننياألحدالسبتاأليام
الوقت
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تعهد
، بالزتايم بقواعد احلجز، وما  رقم السجل املدين:    أقر أنا:     

ورد يف دليل الربنامج، وأحتمل كامل املسؤولية عن األخطاء أو األضرار الي تنتج عن مخالفة ذلك.
اإلمضاء: التاريخ      االسم:     

نتيجة الطلب:
السبب:          عدم انسجامه مع سياسة النادي.        قبول الطلب.    الرفض.  

اإلمضاء: التاريخ:     مدير النادي:    

اإلجراءات:
       تم تسجيل الطلب.    تم حجز املرفق وتوفر التجهزيات املطلوبة.         النشر على موقع النادي.

       املراجعة احلسابي�ة.
اإلمضاء:  التاريخ:     املسؤول:    
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بطاقة تقييم أداء نادي مدرسة الحّي

تعليمات تعبئ�ة البطاقة:
تعبأ البطاقة من قبل ممثل الربنامج يف اإلدارة التعليمية.. 1
يتــم تقييــم األداء عنــد كل بنــ�د مــن بنــود التقييــم بــني )0-5(نقــاط، حيــث )0( تمثــل أدىن تقييــم ســلي، و)5( أعلــى . 2

ــم إجيايب. تقيي
يتم تقييم )التحقق( باإلجابة نعم/ أو ال.. 3
األطفال: من سن 3 – 12 سنة، املراهقون من 12 -21 سنة، الشباب من 21 – 30، الراشدون من 31 – 40.. 4

معلومات عن النادي:
اسم النادي:]                                            [     بنني.     بن�ات.

عدد األعضاء املسجلني: أطفال ]    [ مراهقون ]     [ شباب ]    [ راشدون ]    [.
املرافق:

اكتمال املرافق       5.   4.   3.   2.   1.   0.
املرافق غر املكتملة:                  املالعب اخلارجية.   صالة اللياقة   املكتب�ة.  

املسبح.        مضمار اجلري.   قاعة التدريب واملحاضرات.    صالة اإلنرتنت.     املكتب�ة النوعية. 
املستودع.    املرافق اخلدمية              اإلدارة.

مستوى النظافة       5.   4.   3.   2.   1.   0.

جداول استخدام املرافق.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

لوحة التعليمات والقواعد.     5.   4.   3.   2.   1.   0.

احلالة الفني�ة للمرافق.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

احلالة الفني�ة للتجهزيات.      5.   4.   3.   2.   1.   0.
الكوادر البشرية:

االلزتام بالزي.       5.   4.   3.   2.   1.   0.

االلزتام بوقت العمل.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

احلضور يف أماكن العمل.      5.   4.   3.   2.   1.   0.
األنظمة والسياسات:

توزيع املهام على طاقم املدرسة.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

تطبيق الدليل األسايس.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

وجود دليل العضوية.      نعم. تاريخ اإلصدار:   /   /    ال.
سجل بي�انات األعضاء.      نعم.        ال.

.0   .1   .2   .3   .4   .5 سجل احلالة المالية.    

 سجل املستودعات.     5.   4.   3.  2.   1.   0.

.0   .1   .2   .3   .4   .5 ملف املوظف.      
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األنشطة والبرامج:
مسح الرغبات حنو األنشطة والربامج املطلوبة   5.   4.   3.   2.   1.   0.
اخلطة الزمني�ة لتنفيذ األنشطة والربامج.    5.   4.   3.    2.   1.   0.
األنشطة التعليمية.      5.   4.   3.   2.   1.   0.
األنشطة الرتوحيية.      5.   4.   3.   2.   1.   0.
األنشطة الرياضية.      5.   4.   3.   2.   1.   0.
تطبيق إجراءات األمن والسالمة.     5.   4.   3.   2.   1.   0.
معدل حدوث املخالفات.      5.   4.   3.   2.   1.   0.

اإلعالم والتسويق
موقع النادي على اإلنرتنت    5.   4.   3.   2.   1.   0.

تاريخ آخر حتديث: عدد زوار املوقع:    
رعاية األنشطة والربامج:     5.   4.   3.   2.   1.   0.

تقرير ممثل البرنامج عن الزيارة 
متمزّي.  ناد نموذيج.  90-80  درجة التقييم:   100-90 

انتم قريبون من التمزّي.   80-70    
60-70 حتت املتابعة، يرىج األخذ باملالحظات.    

إيقاف النادي عن تقديم اخلدمات.  60-50    

توصيات ممثل البرنامج
     استكمال املرافق.    توفر جتهزيات.                               طاقم النادي حباجة إىل التدريب.

     استكمال األنظمة.    تطوير وحتديث املوقع اإللكرتوين.         استكمال النواقص التالية:

الساعة: اليوم:     تاريخ الزيارة:   
ترتيب الزيارة:    األوىل.     الثاني�ة.   الثالثة.         تاريخ آخر زيارة:

االسم:     ممثل الربنامج:   

تأكيد استالم الملحوظات
استلمت ملحوظات ممثل الربنامج وأعد بالعمل مع طاقم النادي على تالفيها.

اإلمضاء: االسم:     مدير النادي:  
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ملحق رقم (ز)
قائمة استرشادية بالتجهيزات  يرجى الرجوع 
للقائمة االسترشادية التي وضعتها أ . فرات 

١- القائمة االسترشادية لتجهيزات أندية 
مدارس الحي (بنات)

٢- القائمة االسترشادية لتجهيزات أندية 
مدارس الحي (بنين)
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1- القائمة االسترشادية لتجهيزات أندية مدارس الحي )بنات(

ف
صن

ال

مزيان قياس يدويجهاز قياس كمية الشحوم باجلسمجهاز قياس عدد اخلطوات

ت
صفا

ملوا
ا

جهاز لقياس عدد حركات امليش 
يتكون من شاشة رقمية لقراءة عدد 
اخلطى مزودة بزر لتصفر الشاشة 

وزر آخر لضبط مسافة اخلطوة لكل 
شخص. يثبت عن طريق مشبك 

حبزام البنطال ومزود حبزام للتثبيت 
على اخلصر

جهاز الكرتوين يعمل باالستشعار عن 
طريق القدمني واليدين  ويقيس 

كتلة اجلسم وحيسب كمية الشحوم  
ونسبة العضالت يف اجلسم وحيدد 

السعرات احلرارية ويتحمل حى 
وزن 150 كجم وله ذاكرة  عالية 

ألشخاص عدة حتتفظ باملعلومات 
ملدة 180يوم وبه شاشة lcd لقراءة 

القياسات

عبارة عن مزيان ذي إبرة 
يستخدم لقياس الوزن ومعه 

مرت لقياس الطول

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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)األدوات الرياضية(

ف
صن

ال

مزيان قياس يدويجهاز محاكاة صعود الدرججهاز التمرين�ات الهوائي�ة

ت
صفا

ملوا
مجموعة مكونة من )جهاز اخلطوة ا

الهوائي�ة – كرة طبي�ة »5-3-2 
كيلوجرام«- أثقال مختلفة – عصا 

– بالونات( مقاسات مختلفة

جهاز يشبه الدراجة الثابت�ة 
لتقوية الرجلني كافة 

يمكن التحكم باملقاومة 
وله خاصية حساب زمن 

التمرين

جهاز يتكون من حزام )سر( يتحرك 
حول نفسه، وهو حياكي امليش 

واجلري، كهربايئ ال يقل طوله عن 
1 سم، وال يقل عرضه عن 40  20

سم، وال تقل قوة املحرك عن 1.25 
إىل 1.5 حصان  وتتوفر العديد من 

السرعات املتاحة يف اجلهاز مع 
وجود ضبط السرعة،  وترتاوح 

درجات امليل املتاحة من صفر إىل 10 
درجات مئوية ومزود بشاشة تعطي 

معلومات 

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال



103

ف
صن

ال

طوق بالستيك  ) هيال هوب (حبل وثبدراجة ثابت�ة

ت
صفا

ملوا
1سم ا دراجة رياضية ثابت�ة  طولها 20

وعرضها 60سم مزودة بدواسات 
وشاشة الكرتوني�ة لقياس الوزن 

sub والسعرات احلرارية ومخرج

.2 م وسمك 0.75سم  بطول 44
يوجد بالطرفني مقابض بالستيك 

مفرغة يمر احلبل من خاللها ومزود 
بعداد متغر األطوال

إطار من معدن محاط من 
البالستيك منتظم أثن�اء 

احلركة الزاوية  قطره )125 – 
150سم(

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

غرفة ألعاب داخليةجهاز قياس الضغططاولة لكرة الطاولة )تنس(

ت
صفا

ملوا
ا

طاولة بمقاس  274 × 152.5 
زرقاء أو خضراء اللون بسمك 
25ملم ويمكن حتريكها على 

عجالت كبرة محاطة حبماية من 
األملنيوم أو البالستيك . مزودة 

بشبكة قانوني�ة بطول 182.5سم 
بارتفاع 152.5سم و كرات من 

مادة السلولوز )بيضاء أو  صفراء 
( ومضارب  من اخلشب بسمك 
1.5-2.00ملم مغطى بطبقة من 

املطاط

جهاز مصمم لقياس ضغط الدم 
سهل االستخدام ونت�اجئه دقيقة 
شاشة رقمية عريضة لقياسات 
الضغط والنت�اجئ تن�اسب محيط 
9 إىل 13 إنش واألبعاد اخلاصة 

باجلهاز 4.75 * 3.375 * 5.625 
إنش )عرض Xارتفاعxعمق(

عبارة عن غرفة ال تقل مساحتها عن 
5×8 مع تهوية جيدة وإنارة مجهزة 
جبميع التجهزيات الي تساعد على 

ممارسة املهارات احلركية األساسية 
وتطبيق املفاهيم احلركية من خالل 
األلعاب حبيث حتوي مربعات الرتتان 

) مصنوعة من الربل الناعم
مقاس 50 × 50 سم و سمك 3 سم ( 

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

نفق اإلسفنجلعبة الكوخترامبولينمنط

ت
صفا

ملوا
ا

ترامبولينمنط ذو حواجز جانبي�ة 
من أعمدة معدني�ة مغطاة 

باإلسفنج وشبك حماية من 
القماش املطاوع ، ذو مقاسات 
متعددة دائري قطره 180 سم 

ارتفاعه عن سطح األرض 80 سم

عبارة عن كوخ مساحته 4 × 4 م 
بارتفاع 125 سم أرضيت�ه تشكل 

حوض ممتلئ كرات بالستيكية، 
وحييط به سواتر قماشية من 
ثالث جهات ويفتح من جهة 

واحدة للدخول وله درج جاني من 
عوارض بالستيكية ومزنلق من 

الطرف اآلخر.

نفق بطول 5م تقريب�ًا يتم 
تشكيله من مربعات اإلسفنج 

والبويل ايثيلني يتسع لطفل 
واحد من الداخل، ويوجد 
يف منتصفه درج من دوائر 

البالستيك ومزنلق من الطرف 
اآلخر مع وجود قواطع حماية 

جانبي�ة.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

هوكي كهربايئسجادة من الربلاللعبة املنوعة

ت
صفا

ملوا
ا

لعبة منوعة يمارس فيها مجموعة 
من األطفال اللعب يف الوقت 

نفسه، وتتكون من مرجيحة آمنة 
ومزنلق  من البويل ايثيلني يقابله درج 
من الطرف اآلخر وحلق سلة )ميين 

باسكت( لتدريب الطالب على 
التسديد

سجادة أو فرشة من الربل 
ملمارسة الرياضة عليها 

بمقاس طول 1.50سم  وعرض 
75 سم وألوان مختلفة

مقاس 136×105×78 سم  وسطح 
ألياف زجاجية ذات لون أبيض مع 
األقراص واملضارب مع وجود عداد 

الكرتوين أعلى منتصف الطاولة 
ومراوح دفع تعمل بالكهرباء.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أدوات كرة الريشةجهاز لشد البطن
طاولة كرة قدم يدوية)وهي سهلة ومناسبة للنساء(

ت
صفا

ملوا
مجموعة من األجهزة الي تستخدم ا

لشد البطن وتعترب من األدوات 
املهمة ملمارسة الرياضة

شبك من النايلون خاص بكرة 
الريشة مع القوائم ومضارب 

وكور الريشة جبودة عالية

من اخلشب القوي وزوايا ستي�ل 
وقوائم مربعة قوية جدًا  بمقاسات 
115×70×88 سم وخلف مرىم كل 

جانب عداد النت�اجئ

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

مجموعة ألعاب األطفالمجموعة ألعاب الصحة واللياقةطاولة بلياردو

ت
صفا

ملوا
من اخلشب املصقول وقماش ا

عايل اجلودة ويضاف إليها: 
مثلث+2 عصا+ براية + فرشة + 

 2 طقم كرة رخام ) 16 ( املقاس 20
×166×78 سم

يتم اختي�ار بعض األلعاب 
املناسبة حسب الفئة العمرية 
للممارسني واملساحة املتاحة 

يف املركز، مع وجود ألعاب  عدة 
حتقق الصحة واللياقة البدني�ة

مجموعات ألعاب لألطفال تتضمن 
مراجيح – زحليقة – ساللم عمودية 

وأفقية بأطوال  مختلفة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

الكرة الطائرةكرة قدمكرة سلة

ت
صفا

ملوا
من جلد ذي جودة عالية ومواصفات ا

خاصة بالصاالت املغلقة واملالعب 
املكشوفة يرتاوح وزنها بني بني 

567 – 650 غرام , للمينيب�اسكت 
واالعتي�ادية.

من جلد ذي جودة عالية 
ومواصفات خاصة باملالعب 

العشبي�ة واملالعب الرتابي�ة 
والصالت املغلقة وال يزيد 

وزنها عن 450 وال يقل عن 410 
جرام.

من جلد ذي جودة عالية ومواصفات 
خاصة باملالعب العشبي�ة واملالعب 

الرتابي�ة والصالت املغلقة ويرتاوح 
وزنها بني 425 – 475 جرام.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

شبك الكرة الطائرةشبك كرة القدمكرة يد

ت
صفا

ملوا
من جلد ذي جودة عالية ا

ومواصفات خاصة باملالعب 
العشبي�ة واملالعب الرتابي�ة 

والصالت املغلقة ويرتاوح وزنها 
بني 260 - 280جرام.

شبك خاص لكرة القدم من 
النايلون ذو جودة عالية بمقاسات 
امللعب السدايس وامللعب الرئييس

شبك خاص للكرة الطائرة للصاالت 
والشاطئي�ة من النايلون ذو جودة 

عالية بمقاسات الشواطئ وامللعب 
الرئييس

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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القائمة االسترشادية لتجهيزات أندية مدارس الحي )بنات(
 األدوات غير الرياضية

ف
صن

ال

طقم عدة خياطةمكائن خياطة وتطريز
أدوات القص

طقم عدة خياطة
أدوات اخلياطة  والتفصيل

ت
صفا

ملوا
ا

مكائن للخياطة العادية وللتطريز 
ألماني�ة الصنع متعددة الغرز 

2 فولت يوجد بها  بدواس كهربايئ 20
منظم لسرعة وطول الغرز وحتتوي 

كل ماكين�ة عادية  على التنظيف 
بالزقزاق )سرفلة( والربم  واملكائن 
املتطورة ملحق بها كمبيوتر لعمل  
تطريز آيل متقن ودقيق ملحق بها 

قطع ودواسات لعمل العراوي 
وتركيب الزراير والسحابات.

أدوات القص: مقص كبر, 
مقص سرفلة, مقص متوسط, 

مقص صغر لقطع اخليوط 
وفتح العراوي

أدوات اخلياطة والتفصيل :  إبر 
مختلفة األحجام  للخياطة العادية 
مصنوعة من  االستانلس ستي�ل  

ملحق بها نظام لإلبر

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

طقم عدة خياطةطقم عدة خياطةطقم عدة خياطة

ت
صفا

ملوا
كشتب�ان بالستيكي مقاس ا

7-12 حلماية األصابع عند 
اخلياطة أو التطريز اليدوي

شريط قياس بالسنتيمرت 
بالستيكي مرن من 1-150 سم 

ألخذ املقاسات وإنزالها على 
الباترون

مساطر متعددة األطوال يفضل 
اختي�ار مقاس 30  و100 سنتمرت 
للخياطة شفافة ليسهل رؤية 

العالمات وخطوط اخلياطة من 
حتتها

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

طقم عدة خياطةطقم عدة خياطةطقم عدة خياطة

ت
صفا

ملوا
ورق كربون للخياطة يأيت بألوان ا

متعددة لنقل العالمات من 
الباترون إىل النسيج باستخدام 

القلم أو الروليت

روليت خياطة يدوي خاص 
باألقمشة بأسنان غر حادة وال 

تؤثر على األنسجة يستعمل 
ألخذ العالمات من الباترون إىل 

النسيج

ماركة اخلياطة )صابونة اخلياطة( 
تستعمل يف أخذ العالمات على ظهر 
النسيج وتأيت بألوان عدة يف مغلف 

واحد ويفضل لها اللون األبيض 
وتزول مع غسل النسيج فيما بعد 

ملحق به حامل معدين للمانيكان

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أدوات احلفر على الالينوطقم عدة خياطةطقم عدة خياطة

ت
صفا

ملوا
مانيكان نسايئ بمقاسات قياسية ا

للتدريب على أخذ املقاسات 
وضبط قياسات القطع املنفذة 

عند التفصيل

2 فولت  مكواة كهربائي�ة 20
تستعمل لكوي القطع وضبط 

القياسات والزوايا املختلفة 
واحلردات باإلضافة إىل حامل 

املكواة  )طاولة للكوي(

أداة خشبي�ة أو بالستيكية يف أعالها 
أسنان حادة وقاطعة مستقيمة 

}V,U{وعلى شكل حرف

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

آلة احلفر )اخلدش( على نول نظم اخلرز
خرامة جلدالزجاج

ت
صفا

ملوا
ا

إطار من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة  مقسمة 

العارضتني العلوية والسفلية أو 
جميع العوارض إىل أقسام متساوية 
بفتحات مثلثة مثل املنشار لتثبيت 

اخليوط بشكل طويل أو مثبت عليها 
مسامر صغرة بينها مسافات 

متساوية باإلضافة إىل إبر بأحجام 
مختلفة

آلة كهربائي�ة )دريل( صغرة 
2/ لها رأس صغر  فولت 20

يدور بسرعة لها رؤوس مختلفة  
تثبت فيها وقابلة للتغر كل رأس 

له استخدام معني )الرقيقة 
لنسخ الرسم على الزجاج ولرسم 

اخلطوط/ الكبرة للتفريغ 
داخل الرسمة/ ورأس للصنفرة( 

وملحق باجلاز طقم رؤوس 
للحفر على الزجاج بمقاسات 

وأشكال مختلفة

جهاز يدوي عبارة عن ذراعني من 
املعدن ومثبت يف مقدمتها ترس 

متحرك مثبت عليه دائرة بها أحجام 
مختلفة من الفتحات تستخدم 

لثقب اجللد

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أداة الطباعة على املسطحاتحامل »ستاند« لوحاتمدق الطباعة

ت
صفا

ملوا
فرشاة الطباعة باألستنسل ا

كثيفة الشعر ومستوية الطرف 
أو قطعة إسفنجية ذات مقاسات 
متعددة مثبت�ة على يد خشبي�ة أو 
بالستيكية لنشر وتثبيت األلوان

حامل من اخلشب أو املعدن وهو 
عبارة عن ثالثة قوائم خشبي�ة 

اثن�ان أماميان ثابت�ان وبطول 
واحد والثالث خلفي و يمكن 

التحكم بطوله مثبت من األمام 
رف لتثبيت اللوحة عليه يمكن 
التحكم فيه ليشمل اللوحات 

الصغرة والكبرة  قابل للطي له 
أحجام وأوزان مختلفة

رقائق )ورقية، معدني�ة، بالستيكية، 
شمعية( ذات ثقوب وفتحات 

بأشكال وزخارف متعددة 
وبمقاسات متنوعة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

نول سدو اخليوطمدحاة )رول( بوية ونقشمكابس اجللد

ت
صفا

ملوا
ذراع حناسية يف أعالها قالب ا

حنايس ثابت عليه اجلزء الغائر من 
التصميم موصول بمكبس حنايس 

متحرك عليه اجلزء البارز

أداة دحرجة سطحها ذو مالمس 
سادة ومالمس تأثرات زخرفية 

خاصة وهي من اإلسفنج 
الصلب أو البالستيك ولها 

مقبض وتأيت بأحجام متعددة

إطار من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة  مقسمة 

العارضتني العلوية والسفلية أو 
جميع العوارض إىل أقسام متساوية 
بفتحات مثلثة مثل املنشار لتثبيت 

اخليوط عليها

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

طبعات جدران قطع إسفنجية ال
طقم فرش رسم ألوان مائي�ةطقم زراديات لألعمال الفني�ةصلبة

ت
صفا

ملوا
ا

إطار من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة مقسمة 

العارضتني العلوية والسفلية 
أو جميع العوارض إىل أقسام 
متساوية بفتحات مثلثة مثل 
املنشار لتثبيت اخليوط عليها

أداة ذات ذراعني ومحور يف نهايت�ه فك 
مصنوع من الصلب وهي معزولة اليد 

بالبالستيك وأنواعها )زرادية بفك 
مبطط ويف وسطها قصافة، زرادية 

بفك ملفوف، زرادية بفك التمساح، 
القصافة، بفك مستقيم، بفك 

مقوس(

مجموعة فرش ألوان مائي�ة ذات 
شعر ناعم مصنوعة من وبر 

احليوان  ولها نهايات مختلفة 
)مستديرة، منبسطة، مائلة، 

مروحية( مثبت�ة على يد خشبي�ة 
حبلقة معدني�ة لها مقاسات 

متعددة كل مقاس له رقم خاص

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

دوالب اخلزفطقم أشغال خزفطقم فرش رسم ألوان زيتي�ة

ت
صفا

ملوا
ا

مجموعة فرش ألوان مائي�ة ذات 
شعر قاس مصنوعة من وبر 

احليوان  ولها نهايات مختلفة 
)مستديرة، منبسطة، مائلة، 

مروحية( مثبت�ة على يد خشبي�ة 
حبلقة معدني�ة لها مقاسات 

متعددة كل مقاس له رقم خاص

مضارب خشبي�ة مسطحة، دفرات 
خشبي�ة تشبه القلم ذات نهايات 

مختلفة إلضافة الصلصال، دفرات 
سلك عبارة عن يد خشبي�ة مثبت 

يف طرفيها سلك حنايس بأشكال 
مختلفة لقطع الصلصال

وهو قرص دوار مثبت بعمود 
على قاعدة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

شاكوشأدوات حفر على اخلشبفرن حرق اخلزف

ت
صفا

ملوا
ا

 / 2 جهاز كهربايئ صغر فولت20
وهو صندوق من الصاج القوي 
حلفظ جدران الفرن الداخلي 

وبينهما مواد عازلة للحرارة  أما 
جسم الفرن الداخلي فهو عبارة 

عن صندوق من البالطات 
احلرارية ذات سمك مناسب 

ويوجد فيه منظم لدرجات 
احلرارة ملحق بالباب اخلاريج 

للفرن نافذة زجاجية

مجموعة أزاميل بمقبض خشي 
أعالها أسنان بنهاية مربعة 

ومستطيل ومسطح وإزميل بأسنان 
مدورة مجوفة ومدورة ممتلئة 

ومطرقة

قطعة من احلديد مثبت�ة يف يد 
اخلشب الصلب  )شاكوش 

بمشقبي�ة خللع املسامر، 
شاكوش بن�اريج له ناحية 

مدبب�ة، شاكوش ببيضة له 
ناحية كروية(

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

مسطرة زاويةدريل مع رؤوس متعددةماكين�ة الطباعة على االستانستي�ل

ت
صفا

ملوا
ا

جهاز الرش )االيربرش( كهربايئ 
2 فولت  عبارة عن أنبوب هوايئ  20

يشبه القلم أو املسدس يعبأ باللون 
موصول بأنبوب )يل( لتمرير الهواء 

من علبة الكمربوسر الذي يضخ 
هواء يدفع اللون من خارج القلم 
بطريقة الرش ولها تصاميم عدة 

وأحجام مختلفة

2/ على  جهاز كهربائي�ة فولت 20
شكل مسدس يف فوهته قاعدة 
متحركة تدور بسرعة لها ريش 

حلزوني�ة مختلفة األحجام  تثبت 
فيها وقابلة للتغر كل رأس له 

استخدام معني مع مقبض لليد 
للتحكم يف اجلهاز باإلضافة إىل 

ريش مختلفة احلجم والسمك × 
مفك للريش

مسطرة زاوية قائمة من 
احلديد واخلشب وهي ضلع 
خشي سميك وسالح صلب 
مشابه يصنع معه زاوية )90(
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ية
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ف
صن

ال

مسدس حراريباليت خلط األلوانمنشار يدوي

ت
صفا

ملوا
عبارة عن حامل خشي مثبت ا

عليه أداة النشر املسنن�ة 
من الفوالذ وله مقبض من 

اخلشب أو البالستيك

صحون من البالستيك أو املعدن 
بها جتويفات  عدة ومسطحة من 

اخلشب  بمقاسات متعددة

2  مسدس  أداة كهربائي�ة فولت 20
مجوف من الداخل لتمرير إصبع 

الشمع ليذوب بفعل احلرارة وخيرج 
من فوهة املسدس سائل صمغي 
وله قاعدة مثبت�ة عند الفوهة من 

أسفل

ف
صن
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ية
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ال
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ف
صن

ال

ألعاب اليكرتوني�ةمكابس حناس للزهور واألوراقمشرط

ت
صفا

ملوا
سكني قطع )كرت( رقيقة وحادة ا

بأحجام متعددة ومغلفة ببيت 
بالستيكي للحماية

ذراع خشبي�ة أو حناسية يف أعالها 
قالب  حنايس ثابت عليه اجلزء 

الغائر من التصميم موصول 
بمكبس حنايس متحرك عليه اجلزء 

البارز

أجهزة ألعاب إلكرتوني�ة تشمل 
)بالي ستيشن – ألعاب الفيديو(  

املطور )سلم( قابلة لتشغيل 
)CD(  قارئ )بلو راي(  السعة 

1 قيقا مزود بأداة  ال تقل عن 20
حتكم السلكي ويتصل بالشبكة 

الالسلكية )واي فاي( مراوح 
مزدوجة.
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ية
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ال
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ف
صن

ال

LCD وحدة التصوير الفوتوغرايف نظام صوتشاشات
وملحقاتها

ت
صفا

ملوا
شاشات عرض 50 و40 بوصة ا

 )USB( تشتمل على منفذ LCD
)HD( ويتوافق مع

2 فولت  12مدخاًل و6 مخارج 110 و 20
أوتوماتيك 50 و 60 هيرتز متعدد 
املهام مع مؤثرات صوتي�ة رقمية 

متعددة الربامج مكرب صوت امبلي 
فاير بقوة )600( واط ـ مونوتر1 و 4 
سماعات 150 واط 4 أوم صندوق 

خشي معزول 1 تيونر داخلي 1 
سبيكر مقاس 15 داخلي منظم 
 2 فولتج أي يس خطني 110 و 20

فولت  بقوة )2000( واط وشبكة 
صوت حناسية 3 مل جودة عالية 4 

حوامل ثالثي�ة للسماعات وصندوق 
بالستيك احرتايف متحرك تثبت فيه 

األجهزة.

خلفية من البالستيك أو 
القماش األبيض السميك 

مع استن�اد أو حامل للخلفية 
حبيث يكون هذا احلامل قاباًل 
لالمتداد إىل األعلى حبد أعلى 
4 أمتار وبعرض ال يقل عن 3 

أمتار

كشافات إضاءة مع مظالت 
لتوجيه اإلضاءة حسب 

االجتاه املرغوب
مع كامرا يدوية + عدسات 
+ فالتر + أحواض ومحاليل 

حتميض + حامل كامرا

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال

التوقيعقائد مدرسة اليح

اخلتم التوقيعممثل الربنامج
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ف
صن

ال

مزيان قياس يدويجهاز قياس كمية الشحوم باجلسمجهاز قياس عدد اخلطوات

ت
صفا

ملوا
ا

جهاز لقياس عدد حركات 
امليش يتكون من شاشة رقمية 

لقراءة عدد اخلطى مزودة 
بزر لتصفر الشاشة وزر آخر 
لضبط مسافة اخلطوة لكل 

شخص. يثبت عن طريق 
مشبك حبزام البنطال ومزود 

حبزام للتثبيت على اخلصر

جهاز الكرتوين يعمل باالستشعار عن 
طريق القدمني واليدين  ويقيس 

كتلة اجلسم وحيسب كمية الشحوم  
ونسبة العضالت يف اجلسم وحيدد 

السعرات احلرارية ويتحمل حى 
وزن 150 كجم وله ذاكرة  عالية 

ألشخاص عدة حتتفظ باملعلومات 
180يوم وبه شاشة lcd لقراءة 

القياسات

عبارة عن مزيان ذي إبرة يستخدم 
لقياس الوزن ومعه مرت لقياس 

الطول

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

مزيان قياس يدويجهاز محاكاة صعود الدرججهاز التمرين�ات الهوائي�ة

ت
صفا

ملوا
مجموعة مكونة من )جهاز اخلطوة ا

الهوائي�ة – كرة طبي�ة »5-3-2 
كيلوجرام«- أثقال مختلفة – عصا 

– بالونات( مقاسات مختلفة

جهاز يشبه الدراجة الثابت�ة 
لتقوية الرجلني كافة يمكن 

التحكم باملقاومة وله خاصية 
حساب زمن التمرين

جهاز يتكون من حزام )سر( يتحرك 
حول نفسه، وهو حياكي امليش 

واجلري  كهربايئ ال يقل طوله عن 
1 سم، وال يقل عرضه عن 40  20

سم، وال تقل قوة املحرك عن 1.25 
إىل 1.5 حصان  وتتوفر العديد من 

السرعات املتاحة يف اجلهاز مع 
وجود ضبط السرعة،  وترتاوح 

درجات امليل املتاحة من صفر إىل 10 
درجات مئوية ومزود بشاشة تعطي 

معلومات 

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

طوق بالستيك  )هيال هوب(حبل وثبدراجة ثابت�ة

ت
صفا

ملوا
1سم ا دراجة رياضية ثابت�ة طولها 20

وعرضها 60سم مزودة بدواسات 
وشاشة الكرتوني�ة لقياس الوزن 

sub والسعرات احلرارية ومخرج

.2 م وسمك 0.75سم  بطول 44
يوجد بالطرفني مقابض 

بالستيك مفرغة يمر احلبل 
من خاللها ومزود بعداد متغر 

األطوال

إطار من معدن محاط من 
البالستيك منتظم أثن�اء احلركة 

الزاوية  قطره )125 – 150سم(

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

غرفة ألعاب داخليةجهاز قياس الضغططاولة لكرة الطاولة )تنس(

ت
صفا

ملوا
ا

طاولة بمقاس  274 × 152.5 زرقاء 
أو خضراء اللون بسمك 25ملم 

ويمكن حتريكها على عجالت كبرة 
محاطة حبماية من األملنيوم أو 

البالستيك . مزودة بشبكة قانوني�ة 
بطول 182.5سم بارتفاع 152.5سم 
وكرات  من مادة السلولوز )بيضاء 
أو  صفراء ( ومضارب  من اخلشب 
بسمك 1.5-2.00ملم مغطى بطبقة 

من املطاط

جهاز مصمم لقياس ضغط الدم 
سهل االستخدام ونت�اجئه دقيقة 
شاشة رقمية عريضة لقياسات 
الضغط والنت�اجئ تن�اسب محيط 

9 إىل 13 إنشًا األبعاد اخلاصة 
باجلهاز 4.75 * 3.375 * 5.625 

إنش )عرض
Xارتفاعxعمق(

عبارة عن غرفة ال تقل مساحتها 
عن 5×8 مع تهوية جيدة وإنارة 
مجهزة جبميع التجهزيات الي 
تساعد على ممارسة املهارات 

احلركية األساسية وتطبيق 
املفاهيم احلركية من خالل 

األلعاب حبيث حتوي مربعات 
الرتتان )مصنوعة من الربل 

الناعم
مقاس 50 × 50 سم و سمك 3 

سم( 

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

نفق اإلسفنجلعبة الكوخترامبولينمنط

ت
صفا

ملوا
ا

ترامبولينمنط ذو حواجز جانبي�ة من 
أعمدة معدني�ة مغطاة باإلسفنج 

وشبك حماية من القماش املطاوع 
، ذو مقاسات متعددة دائري قطره 
180 سم ارتفاعه عن سطح األرض 

80 سم

عبارة عن كوخ مساحته 4 × 4م 
بارتفاع 125 سم أرضيت�ه تشكل 

حوضًا ممتلئًا بكرات بالستيكية ، 
وحييط به سواتر قماشية من ثالث 

جهات ويفتح من جهة واحدة 
للدخول وله درج جاني من عوارض 
بالستيكية ومزنلق من الطرف اآلخر.

نفق بطول 5م تقريب�ًا 
يتم تشكيله من مربعات 
اإلسفنج والبويل ايثيلني 

يتسع لطفل واحد من 
الداخل، ويوجد يف منتصفه 

درج من دوائر البالستيك 
ومزنلق من الطرف اآلخر مع 
وجود قواطع حماية جانبي�ة.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

هوكي كهربايئسجادة من الربلاللعبة املنوعة

ت
صفا

ملوا
ا

لعبة منوعة يمارس فيها مجموعة 
من األطفال اللعب يف الوقت  

نفسه، وتتكون من مرجيحة آمنة 
ومزنلق  من البويل ايثيلني يقابله درج 
من الطرف اآلخر وحلق سلة )ميين 

باسكت( لتدريب الطالب على 
التسديد

سجادة أو فرشة من الربل ملمارسة 
الرياضة عليها بمقاس طول 

1.50سم  وعرض 75 سم وألوان 
مختلفة

مقاس 136×105×78 سم 
وسطح ألياف زجاجية ذات 

لون أبيض مع األقراص 
واملضارب مع وجود عداد 

الكرتوين أعلى منتصف 
الطاولة ومراوح دفع تعمل 

بالكهرباء.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أدوات كرة الريشةجهاز لشد البطن
طاولة كرة قدم يدوية)وهي سهلة ومناسبة للنساء(

ت
صفا

ملوا
مجموعة من األجهزة الي تستخدم ا

لشد البطن وتعترب من األدوات 
املهمة ملمارسة الرياضة

شبك من النايلون خاص بكرة 
الريشة مع القوائم ومضارب وكور 

الريشة جبودة عالية

من اخلشب القوي وزوايا 
ستي�ل وقوائم مربعة قوية 

جدًا  بمقاسات 115×70×88 
سم وخلف مرىم كل جانب 

عداد النت�اجئ

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

مجموعة ألعاب األطفالمجموعة ألعاب الصحة واللياقةطاولة بلياردو

ت
صفا

ملوا
من اخلشب املصقول وقماش عايل ا

اجلودة ويضاف إليها: مثلث+2 
عصا+ براية + فرشة + طقم كرة 

 78×166× 2 رخام ) 16 ( املقاس 20
سم

يتم اختي�ار بعض األلعاب املناسبة 
حسب الفئة العمرية للممارسني 

واملساحة املتاحة يف املركز ، مع وجود 
ألعاب عدة حتقق الصحة واللياقة 

البدني�ة

مجموعات ألعاب لألطفال 
تتضمن مراجيح – زحليقة 

– ساللم عمودية وأفقيه 
بالطوال  مختلفة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

الكرة الطائرةكرة قدمكرة سلة

ت
صفا

ملوا
من جلد ذي جودة عالية ومواصفات ا

خاصة بالصاالت املغلقة واملالعب 
املكشوفة يرتاوح وزنها بني 

567 – 650 غرام , للمينيب�اسكت 
واالعتي�ادية.

من جلد ذي جودة عالية ومواصفات 
خاصة باملالعب العشبي�ة واملالعب 

الرتابي�ة والصالت املغلقة وال يزيد 
وزنها عن 450 وال يقل عن 410جرام.

من جلد ذي جودة عالية 
ومواصفات خاصة باملالعب 

العشبي�ة واملالعب الرتابي�ة 
والصالت املغلقة ويرتاوح 
وزنها بني 425 - 475جرام.

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

شبك الكرة الطائرةشبك كرة القدمكرة يد

ت
صفا

ملوا
من جلد ذي جودة عالية ومواصفات ا

خاصة باملالعب العشبي�ة واملالعب 
الرتابي�ة والصالت املغلقة ويرتاوح 

وزنها بني 260 - 280جرام.

شبك خاص لكرة القدم من النايلون 
ذو جودة عالية بمقاسات امللعب 

السدايس وامللعب الرئييس

شبك خاص لكرة الطائرة 
للصاالت والشاطئي�ة  من 

النايلون ذو جودة عالية 
بمقاسات الشواطئ وامللعب 

الرئييس

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

خرامة جلدآلة احلفر )اخلدش( على الزجاجنول نظم اخلرز

ت
صفا

ملوا
ا

إطار من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة  مقسمة 

العارضتني العلوية والسفلية أو 
جميع العوارض إىل أقسام متساوية 
بفتحات مثلثة مثل املنشار لتثبيت 

اخليوط بشكل طويل أو مثبت عليها 
مسامر صغرة بينها مسافات 

متساوية باإلضافة إىل إبر بأحجام 
مختلفة

آلة كهربائي�ة )دريل( صغرة فولت 
2/ لها رأس صغر يدور بسرعة  20

لها رؤوس مختلفة  تثبت فيها 
وقابلة للتغر كل رأس له استخدام 
معني )الرقيقة لنسخ الرسم على 
الزجاج ولرسم اخلطوط/ الكبرة 

للتفريغ داخل الرسمة/ ورأس 
للصنفرة( وملحق باجلاز طقم 

رؤوس للحفر على الزجاج بمقاسات 
وأشكال مختلفة

جهاز يدوي عبارة عن 
ذراعني من املعدن ومثبت يف 
مقدمتها ترس متحرك مثبت 
عليه دائرة بها أحجام مختلفة 
من الفتحات تستخدم لثقب 

اجللد

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أداة الطباعة على املسطحاتحامل )ستاند( لوحاتمدق الطباعة

ت
صفا

ملوا
فرشاة الطباعة باألستنسل كثيفة ا

الشعر ومستوية الطرف أو قطعة 
إسفنجية ذات مقاسات متعددة 

مثبت�ة على يد خشبي�ة أو بالستيكية 
لنشر وتثبيت األلوان

حامل من اخلشب أو املعدن وهو 
عبارة عن ثالثة قوائم خشبي�ة 

اثن�ان أماميان ثابت�ان وبطول 
واحد والثالث خلفي و يمكن 

التحكم بطوله مثبت من األمام 
رف لتثبيت اللوحة عليه يمكن 
التحكم فيه ليشمل اللوحات 

الصغرة والكبرة  قابل للطي له 
أحجام وأوزان مختلفة

رقائق )ورقية، معدني�ة، 
بالستيكية، شمعية( ذات 

ثقوب وفتحات بأشكال 
وزخارف متعددة وبمقاسات 

متنوعة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

نول سدو اخليوطمدحاة )رول( بوية ونقشمكابس اجللد

ت
صفا

ملوا
ذراع حناسية يف أعالها قالب ا

حنايس ثابت عليه اجلزء الغائر من 
التصميم موصول بمكبس حنايس 

متحرك عليه اجلزء البارز

أداة دحرجة سطحها ذو مالمس 
سادة ومالمس تأثرات زخرفية 

خاصة وهي من اإلسفنج الصلب 
أو البالستيك ولها مقبض وتأيت 

بأحجام متعددة

إطار من اخلشب أو 
البالستيك بأحجام مختلفة  
مقسمة العارضتني العلوية 
والسفلية أو جميع العوارض 
إىل أقسام متساوية بفتحات 

مثلثة مثل املنشار لتثبيت 
اخليوط عليها

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

أداة احلفر والضغط على أداة النقش على اجللدجهاز حرق على اخلشب واجللد
اجللد

ت
صفا

ملوا
ا

2/ مولد  جهاز كهربايئ فولت110/ 20
كهربايئ صغر داخل علبة على شكل 

ذراع يركب فيها أسنان معدني�ة 
ذات نهايات مختلفة لتعطي أشكااًل 

زخرفية عن طريق احلرق بت�أثر 
احلرارة  مع قاعدة معدني�ة يستن�د 
إليها اجلهاز وملحق باجلهاز أسنان 

معدني�ة ذات نهايات مختلفة، 
قاعدة معدني�ة للجهاز

أختام معدني�ة ذات زخارف مختلفة 
لها مقبض معدين ويف أعالها راش 

مدبب للدق عليه

مجموعة أزاميل بنهاية  
كروية أو نصف كروية و 

مدبب�ة )مخرز(
وأزاميل بنهاية على شكل 
VU(( مثبت على ذراع 

من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة

ف
صن

ر ال
صو

ية
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ال



139

ف
صن

طبعات جدران قطع إسفنجية ال
طقم فرش رسم ألوان مائي�ةطقم زراديات لألعمال الفني�ةصلبة

ت
صفا

ملوا
ا

إطار من اخلشب أو البالستيك 
بأحجام مختلفة مقسمة 

العارضتني العلوية والسفلية 
أو جميع العوارض إىل أقسام 
متساوية بفتحات مثلثة مثل 
املنشار لتثبيت اخليوط عليها

أداة ذات ذراعني ومحور يف نهايت�ه 
فك مصنوع من الصلب وهي 

معزولة اليد بالبالستيك وأنواعها 
)زرادية بفك مبطط ويف وسطها 

قصافة، زرادية بفك ملفوف، 
زرادية بفك التمساح، القصافة، 

بفك مستقيم، بفك مقوس(

مجموعة فرش ألوان مائي�ة ذات 
شعر ناعم مصنوعة من وبر احليوان  

ولها نهايات مختلفة )مستديرة، 
منبسطة، مائلة، مروحية( مثبت�ة 
على يد خشبي�ة حبلقة معدني�ة لها 

مقاسات متعددة كل مقاس له رقم 
خاص

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

دوالب اخلزفطقم أشغال خزفطقم فرش رسم ألوان زيتي�ة

ت
صفا

ملوا
ا

مجموعة فرش ألوان مائي�ة ذات 
شعر قاس مصنوعة من وبر 

احليوان  ولها نهايات مختلفة 
)مستديرة، منبسطة، مائلة، 

مروحية( مثبت�ة على يد خشبي�ة 
حبلقة معدني�ة لها مقاسات 

متعددة كل مقاس له رقم خاص

مضارب خشبي�ة مسطحة، دفرات 
خشبي�ة تشبه القلم ذات نهايات 

مختلفة إلضافة الصلصال، دفرات 
سلك عبارة عن يد خشبي�ة مثبت 

يف طرفيها سلك حنايس بأشكال 
مختلفة لقطع الصلصال

وهو قرص دوار مثبت بعمود 
على قاعدة

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

شاكوشأدوات حفر على اخلشبفرن حرق اخلزف

ت
صفا

ملوا
ا

 / 2 جهاز كهربايئ صغر فولت20
وهو صندوق من الصاج القوي 
حلفظ جدران الفرن الداخلي 

وبينهما مواد عازلة للحرارة  أما 
جسم الفرن الداخلي فهو عبارة 

عن صندوق من البالطات 
احلرارية ذات سمك مناسب 

ويوجد فيه منظم لدرجات 
احلرارة ملحق بالباب اخلاريج 

للفرن نافذة زجاجية

مجموعة أزاميل بمقبض خشي 
أعالها أسنان بنهاية مربعة 

ومستطيل ومسطح وإزميل بأسنان 
مدورة مجوفة ومدورة ممتلئة 

ومطرقة

قطعة من احلديد مثبت�ة يف يد 
اخلشب الصلب  )شاكوش 

بمشقبي�ة خللع املسامر، 
شاكوش بن�اريج له ناحية 

مدبب�ة، شاكوش ببيضة له 
ناحية كروية(

ف
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ر ال
صو

ية
كم

ال
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ف
صن

ال

مسطرة زاويةدريل مع رؤوس متعددةماكين�ة الطباعة على االستانستي�ل

ت
صفا

ملوا
ا

جهاز الرش )االيربرش( كهربايئ 
2 فولت  عبارة عن أنبوب هوايئ  20

يشبه القلم أو املسدس يعبأ باللون 
موصول بأنبوب )يل( لتمرير الهواء 

من علبة الكمربوسر الذي يضخ 
هواء يدفع اللون من خارج القلم 
بطريقة الرش ولها تصاميم عدة 

وأحجام مختلفة

2/ على  جهاز كهربائي�ة فولت 20
شكل مسدس يف فوهته قاعدة 
متحركة تدور بسرعة لها ريش 

حلزوني�ة مختلفة األحجام  تثبت 
فيها وقابلة للتغر كل رأس له 

استخدام معني مع مقبض لليد 
للتحكم يف اجلهاز باإلضافة إىل 

ريش مختلفة احلجم والسمك × 
مفك للريش

مسطرة زاوية قائمة من 
احلديد واخلشب وهي ضلع 
خشي سميك وسالح صلب 
مشابه يصنع معه زاوية )90(

ف
صن

ر ال
صو

ية
كم

ال



143

ف
صن

ال

مسدس حراريباليت خلط األلوانمنشار يدوي

ت
صفا

ملوا
عبارة عن حامل خشي مثبت ا

عليه أداة النشر املسنن�ة 
من الفوالذ وله مقبض من 

اخلشب أو البالستيك

صحون من البالستيك أو املعدن 
بها جتويفات  عدة ومسطحة من 

اخلشب  بمقاسات متعددة

2  مسدس  أداة كهربائي�ة فولت 20
مجوف من الداخل لتمرير إصبع 

الشمع ليذوب بفعل احلرارة وخيرج 
من فوهة املسدس سائل صمغي 
وله قاعدة مثبت�ة عند الفوهة من 

أسفل
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ألعاب اليكرتوني�ةمكابس حناس للزهور واألوراقمشرط

ت
صفا

ملوا
سكني قطع )كرت( رقيقة وحادة ا

بأحجام متعددة ومغلفة ببيت 
بالستيكي للحماية

ذراع خشبي�ة أو حناسية يف أعالها 
قالب  حنايس ثابت عليه اجلزء 

الغائر من التصميم موصول 
بمكبس حنايس متحرك عليه اجلزء 

البارز

أجهزة ألعاب إلكرتوني�ة تشمل 
)بالي ستيشن – ألعاب الفيديو(  

املطور )سلم( قابلة لتشغيل 
)CD(  قارئ )بلو راي(  السعة 

1 قيقا مزود بأداة  ال تقل عن 20
حتكم السلكي ويتصل بالشبكة 

الالسلكية )واي فاي( مراوح 
مزدوجة.
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LCD وحدة التصوير الفوتوغرايف نظام صوتشاشات
وملحقاتها

ت
صفا

ملوا
شاشات عرض 50 و40 بوصة ا

 )USB( تشتمل على منفذ LCD
)HD( ويتوافق مع

2 فولت  12مدخاًل و6 مخارج 110 و 20
أوتوماتيك 50 و 60 هيرتز متعدد 
املهام مع مؤثرات صوتي�ة رقمية 

متعددة الربامج مكرب صوت امبلي 
فاير بقوة )600( واط ـ مونوتر1 و 4 
سماعات 150 واط 4 أوم صندوق 

خشي معزول 1 تيونر داخلي 1 
سبيكر مقاس 15 داخلي منظم 
 2 فولتج أي يس خطني 110 و 20

فولت  بقوة )2000( واط وشبكة 
صوت حناسية 3 مل جودة عالية 4 

حوامل ثالثي�ة للسماعات وصندوق 
بالستيك احرتايف متحرك تثبت فيه 

األجهزة.

خلفية من البالستيك أو 
القماش األبيض السميك 

مع استن�اد أو حامل للخلفية 
حبيث يكون هذا احلامل قاباًل 
لالمتداد إىل األعلى حبد أعلى 
4 أمتار وبعرض ال يقل عن 3 

أمتار

كشافات إضاءة مع مظالت 
لتوجيه اإلضاءة حسب 

االجتاه املرغوب
مع كامرا يدوية + عدسات 
+ فالتر + أحواض ومحاليل 

حتميض + حامل كامرا
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التوقيعقائد نادي  اليح

اخلتم التوقيعممثل الربنامج



الدليل التنظيمي لبرنامج
أندية مدارس الحي 
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