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 :المقدمة ❖

يمكن ان يكون في شكل وثيقة    (: دليلOrganizational Guideالدليل التنظيمي ) 

ملف إلكتروني، يحتوي على مجموعة من المعلومات التي تساعد في توجيه  أو كتيب أو  

ويعتبر مفسرا للهيكل التنظيمي في اإلدارة، حيث يتم من    اإلدارة،سلوك الموظفين في 

 خالله توفير معلومات تفصيلية ومكملة لما يرد في الهيكل التنظيمي األساسي.   

 

 لتعريف: ا  ❖

وأصحاب العالقة   الموظفون،يرجع إليه  ،  وثيقة هامة من وثائق إدارة النشاط الطالبي

ري للمنظمة، وعند حدوث اختالف،  المواطنين، ألجل التعرف على التنظيم اإلدا من  

وتشتد  أو غموض  المنظمة.  في  الرئيسية  والوظائف  واألقسام،  اإلدارات،  مهام  في   ،

التن األدلة  إلعداد  المتعددة  الحاجة  التقسيمات  ذات  الكبيرة،  المنظمات  في  ظيمية 

دلة تنظيمية لها، ضرورة ملحة، وذلك األجل تحديد  أوالمعقدة، فيصبح موضوع إعداد  

االرتباطات األ وتحديد  واألقسام،  لإلدارات  والمهام  والعالقات    هداف  لها،  التنظيمية 

 بينها.  

 .التنظيمي الدليل هدافا ❖
 

 والمسؤوليات في المنظمة. تحديد المهام   ✓

 يساعد اإلداريين في رقابة األداء بشكل أفضل.  ✓

 مرجعا أساسيا يتم الرجوع إليه عند حدوث اختالفات. ✓

 رفع معنويات الموظفين.  ✓

 واالزدواجية ونقاط الضعف. اكتشاف التضارب،   ✓

 تدريب الموظفين الجدد وتعريفهم بمهامهم.  ✓
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 السياسات العامة للنشاط الطالبي: ❖
 

رس جذور ولكل بناء أسس فال تثمر أية عملية تعليمية دون أسس واضحة  لكل غ

 وسليمة، وسياسات إدارة النشاط تنبثق من السياسات العامة للتعليم. 

 إلدارة النشاط الطالبي:ات العامة  ومن السياس

 ــ غرس المفاهيم اإلسالمية والعقيدة الصافية في نفوس الطالب.  1

ما    2 تطبيق  العمل على  في  ــ  المفاهيم اإلسالمية وربطها  الطالب من  تعلمة 

 األعمال والبرامج واألنشطة ليتطابق ويتماثل العلم مع العمل. 

مية  تقنية وتطبيقها ضمن برامج ثقافية وعلــ التناسق واالنسجام مع العلم وال  3

واجتماعية ورياضية وفنية وأنشطة كشفية وغيره من البرامج التي توضع أمام 

كاخ  بوطنه  الطالب  والنهوض  مجتمعة  تنمية  في  الطالب  ليساهم  متعدد  تيار 

 واإلفادة من هذه المشاركات لنفسه ولغيرة. 

أ عن بعضهما البعض وتطبيق  ــ ربط التربية مع العلم وأنها جزء ال يتجز  4

 لبرامج على اختالف المستويات والمراحل. ذلك ضمن األنشطة وا

التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة ــ التفاعل الواعي مع    5

المجتمع واإلنسانية   بتتبعها والمشاركة فيها وتوجيهها بما يعود على  واآلداب 

 بالخير والتقدم. 
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 : التنظيمي يكلاله ❖
 

 الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الطالبي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير عام التعليم

املساعد للشؤون التعليمية

مدير إدارة النشاط الطالبي

اللمساعد للشؤون

املالية واالدارية

الموظفين 
االداريين

سكرتير املساعد

االداري 

املساعد للشؤون 

التعليمية

اط رئيس قسم النش

االجتماعي

املشرفون 

بيت الطالب

النادي االجتماعي

اط رئيس قسم النش

الثقافي

املشرفون 

النادي الثقافي

اط رئيس قسم النش

الكشفي

املشرفون 

املركز الكشفي

اط رئيس قسم النش

العلمي

النادي العلمينادي الحاسب اآللياملشرفون 

مركز عسير 
العلمي

ج رئيس قسم البرام

العامة والتدريب

املشرفون 

نادي التدريب 

الطالبي

اط رئيس قسم النش

الفني

املشرفون 

مركز الهوايات

اط رئيس قسم النش

الرياض ي

املشرفون 

ةاملنشآت الرياضي

سكرتير املساعد

االداري 
حياملساعد ألندية ال

سكرتير املساعد

االداري 

مجلس النشاط 

الطالبي
مدير مكتب مدير 

إدارة النشاط
اللجان العاملة
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 : التشكيالت اإلدارية ❖
 

 

. مدير ادارة النشاط الطالبي

.مساعد المدير الشؤون المالية واالدارية

.مساعد مدير الشؤون التعليمية

.مساعد المدير ألندية االحياء

.رئيس قسم النشاط

.المشرف التربوي للنشاط
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.مدير مكتب مدير النشاط

.سكرتير مدير مكتب النشاط

.سكرتير المساعد للشؤون المالية واإلدارية

. سكرتير المساعد للشؤون التعليمية

.سكرتير المساعد ألندية االحياء

.سكرتير قسم النشاط
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.  مشرف بيت الطالب

.مشرف النادي الثقافي

.مشرف المركز الكشفي

.مشرف نادي التدريب الطالبي

.مشرف مركز الهوايات الفنية

.مشرف مركز عسير العلمي
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.مساعد اداري

.موظف امن وسالمة

.مراسل مكتبي

.حارس
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 : اللجان والمجالس ❖

 

 

.مجلس إدارة النشاط

.اللجنة المالية واإلدارية

.لجنة التشكيالت االشرافية

.اللجنة اإلعالمية

.لجنة العالقات العامة والراعيات

.لجنة التخطيط والبرامج

.لجنة الجوائز والمبادرات

.لجنة االمن والسالمة
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 :الوصف الوظيفي ❖
 

 مدير إدارة النشاط الطالبي المسمى الوظيفي  

   مدير عام التعليم بمنطقة عسير االرتباط التنظيمي  

 المساعد للشؤون التعليمية ل المباشرسؤوالم

 جميع العالمين في إدارة النشاط الطالبي   المسؤول تجاهه 

إدارة النشاط الطالبي وفق اللوائح   الهدف العام للوظيفة  

 المحددة لذلك 

 

 

مساعد مدير النشاط للشؤون المالية   المسمى الوظيفي  

 واإلدارية  

   مدير النشاط  االرتباط التنظيمي  

 مدير النشاط   المسؤول المباشر

جميع الموظفين اإلداريين بمختلف   المسؤول تجاهه 

 مسمياتهم  

االشراف المباشر على الشؤون المالية   الهدف العام للوظيفة  

 واإلدارية بإدارة النشاط الطالبي  
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مساعد مدير النشاط للشؤون التعليمية   المسمى الوظيفي  

 والبرامج   

 مدير النشاط    يمي  ط التنظاالرتبا

 مدير النشاط   المباشرالمسؤول 

رؤساء اقسام النشاط الطالبي   المسؤول تجاهه 

 والمشرفون التربويون للنشاط الطالبي   

االشراف المباشر على الخطة التشغيلية   الهدف العام للوظيفة  

ورؤساء األقسام والمشرفين التربويين  

 والبرامج واألنشطة   

 

 

 

 مساعد مدير النشاط ألندية االحياء    لوظيفي  مى االمس

 نائب الرئيس العام ألندية االحياء    االرتباط التنظيمي  

 مدير ادارة النشاط  المسؤول المباشر

المشرفون المتابعون ألندية االحياء   المسؤول تجاهه 

 وقادة األندية ومشرفوها  

دية االحياء  االشراف المباشر على أن الهدف العام للوظيفة  

برامج والفعاليات والخطط  ومتابعة ال

 التشغيلية واالعمال المالية واإلدارية   
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 رئيس قسم النشاط الطالبي    المسمى الوظيفي  

 مدير إدارة النشاط   االرتباط التنظيمي  

 التعليمية   النشاط لشؤونمساعد مدير  المسؤول المباشر

 مشرفو المنشآت مشرفو قسم النشاط و  المسؤول تجاهه 

 االشراف المباشر على القسم    الهدف العام للوظيفة  

 

 مشرف النشاط الطالبي    المسمى الوظيفي  

 مساعد لشؤون التعليمية    االرتباط التنظيمي  

 رئيس القسم   المسؤول المباشر

رواد النشاط بالمدارس ومشرفي   المسؤول تجاهه 

 المجاالت واألندية   

االشراف المباشر على رواد النشاط   ظيفة  الهدف العام للو

 ومشرفي المجاالت والبرامج واألنشطة 

 

 مدير مكتب مدير النشاط   المسمى الوظيفي  

 مدير ادارة النشاط   االرتباط التنظيمي  

 مدير إدارة النشاط  المسؤول المباشر

 سكرتارية    المسؤول تجاهه 

ص مدير النشاط  إدارة وتنظيم ما يخ الهدف العام للوظيفة  

 بي   الطال
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 سكرتير مدير إدارة النشاط   المسمى الوظيفي  

 مدير إدارة النشاط   االرتباط التنظيمي  

 مدير مكتب مدير النشاط   المسؤول المباشر

 المراجعون وموظفو اإلدارة   المسؤول تجاهه 

إدارة اعمال السكرتارية لمدير النشاط   الهدف العام للوظيفة  

 ي  الطالب 

 

 سكرتير مساعد مدير النشاط    المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 مساعد مدير النشاط   المسؤول المباشر

 المراجعون   المسؤول تجاهه 

 اعداد وتنظيم وتنسيق اعمال المساعد   الهدف العام للوظيفة  

 

 

 سكرتير قسم النشاط    المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    مي  االرتباط التنظي

 رئيس قسم النشاط   المسؤول المباشر

 مشرفو النشاط والمراجعون   المسؤول تجاهه 

اعداد وتنظيم وتنسيق اعمال رئيس قسم   الهدف العام للوظيفة  

 النشاط 
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 مساعد اداري     المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

لمالية  نشاط للشؤون امساعد مدير ال المسؤول المباشر

   واإلدارية  

  المراجعون والمعامالت   المسؤول تجاهه 

اجادة االعمال اإلدارية الخاصة بإدارة  الهدف العام للوظيفة  

  النشاط 

 

 مشرف بيت الطالب      المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 رئيس قسم النشاط االجتماعي     المسؤول المباشر

بيت   ومرتاديموظفو بيت الطالب  المسؤول تجاهه 

 الطالب   

 االشراف على جميع اعمال بيت الطالب     الهدف العام للوظيفة  

 

 مشرف المركز الكشفي      المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 رئيس قسم النشاط الكشفي    المسؤول المباشر

    يون   لقادة الكشفالمفوضون وا المسؤول تجاهه 

    االشراف على المركز الكشفي  الهدف العام للوظيفة  
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 مدير مركز التدريب الطالبي   المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 رئيس قسم البرامج العامة والتدريب     المسؤول المباشر

 مدربو البرامج التدريبة الطالبية       المسؤول تجاهه 

 االشراف على مركز التدريب الطالبي  الهدف العام للوظيفة  

 

    والمهنية  مركز الهوايات الفنية المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 رئيس قسم النشاط الفني      المسؤول المباشر

الخطاطون والفنانون التشكيليون   المسؤول تجاهه 

 والمهنيون       

  االشراف على مركز الهوايات الفنية  للوظيفة  الهدف العام  

   والمهنية

 

 مشرف النادي الثقافي   المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 رئيس قسم النشاط الثقافي     المسؤول المباشر

منفذو برامج النشاط والفعاليات  المسؤول تجاهه 

 واالجتماعات المعدة في النادي        

 االشراف على مركز الهويات الفنية   م للوظيفة  العا الهدف
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   شرف مركز عسير العلمي  م المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

    لعلمي رئيس قسم النشاط ا المسؤول المباشر

         مشرفو مركز عسير العلمي   المسؤول تجاهه 

عسير العلمي   كز مرالاالشراف على  الهدف العام للوظيفة  

   وتنفيذ برنامج استيم

 

 موظف االمن والسالمة    المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

 مشرف بيت الطالب      المسؤول المباشر

 منسقو االمن والسالمة           المسؤول تجاهه 

تحقيق االمن والسالمة في جميع منشآت   الهدف العام للوظيفة  

 والسالمة  االمن  
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 مراسل مكتبي     المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

مساعد مدير النشاط للشؤون المالية   المسؤول المباشر

 واإلدارية    

 المعامالت الصادرة من إدارة النشاط           المسؤول تجاهه 

 الهدف العام للوظيفة  

 

والتعاميم  اصال المخاطبات والمكاتبات  

 لعالقة الى الجهات ذات ا

 

 الحارس      المسمى الوظيفي  

 مدير النشاط    االرتباط التنظيمي  

مساعد مدير النشاط للشؤون المالية   المسؤول المباشر

 واإلدارية    

 حراسة المنشآت التابعة لإلدارة النشاط            المسؤول تجاهه 

 المنشآت   حراسة وتأمين الهدف العام للوظيفة  
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 : الواجبات ❖

 

 

 

 

 المهام:

الخطط والجداول الزمنية لنشاطات اإلدارة والعمل على تنفيذها بعد  وضع  .1

 إقرارها. 

إبالغ المدارس والمعاهد في المنطقة باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة  .2

 بنشاط الطالب ومتابعة تطبيقها  

حقق استثمار وقت فراغ الطالب خالل  اقتراح تنظيم البرامج والنشاطات التي ت  .3

 ي وأثناء اإلجازة السنوية. م الدراسالعا

حصر احتياجات نشاط الطالب في المنطقة من المنشآت والتجهيزات واألدوات   .4

والمالبس والمواد الالزمة لسير البرامج والخطط، واقتراح المواصفات 

على المدارس في   والمعايير الفنية لها، ومتابعة إجراءات توفيرها وتوزيعها

 المنطقة. 

والمعسكرات والمهرجانات والمواسم والدوريات والندوات  المساهمة في البرامج   .5

والمعارض ورحالت الطالب الداخلية والخارجية وفقاً لالعتمادات المالية 

 والتعليمات الصادرة..

رصد الجوائز المالئمة وتوزيعها على الطالب لتشجيعهم في االشتراك في   .6

 لنشاطات. مختلف ا

 مهام إدارة النشاط الطالبي 
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أهمية نشاط الطالب بواسطة وسائل اإلعالم تكثيف العمل اإلعالمي حول  .7

 المقروءة والمسموعة والمرئية والعمل على نشر الوعي بأهمية ذلك. 

 متابعة نشاط الطالب في المنطقة وإعداد التقارير الدورية عنها. .8

بي ومديري القيام بالزيارات وعقد االجتماعات مع المشرفين في النشاط الطال .9

سة كيفية تنظيم العمل وتنفيذ الخطط والبرامج  مراكز النشاط بالمنطقة لدرا

 ومتابعة تقويم األداء. 

إعداد بيانات توزيع المخصصات المالية للنشاطات وإعداد التقارير الدورية   .10

 بما تم صرفه حسب التعليمات المالية. 

تأكد من سالمة وفاعلية  اإلشراف على األقسام المرتبطة به والتنسيق بينها، وال .11

 حقيق االنسجام والتكامل بينها. األداء فيها وت

تقديم المشورة الفنية لألقسام فيما يتعلق بنشاطات إرشادية وتوجيه الطالب،   .12

 ومعالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك النشاطات.

عمل على  حصر احتياجات األقسام من القوى العاملة والتجهيزات والمواد وال  .13

 توفيرها. 

رية عن إنجازات األقسام واقتراحات تطوير األداء فيه  إعداد التقارير الدو  .14

   وتقديمها إلى المساعد للشؤون التعليمية والوزارة.
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 0اإلشراف على جميع اإلعمال اإلدارية والمالية إلدارة النشاط  •

 0دارة واإلداريينالحضور واالنصراف لجميع مشرفي اإلضبط الدوام ومتابعة   •

 0اعتماد اإلجازات بأنواعها ومتابعة نظاميتها •

 0متابعة الهيئة اإلدارية ومتابعة أعمالها وانجازها ومدى التزام كل فيما يخصه •

متابعة توزيع وصرف ميزانيات أقسام النشاط وإعداد النماذج الخاصة بالصرف   •

 0على اإلدارة

 0لة العوائق التي تقف دون التسديدمع الشؤون المالية واإلدارية إلزاالتواصل  •

المادية   • التجهيزات  اإلدارة من  احتياجات  لسد  المدرسية  الشئون  مع  التواصل 

 0والكوادر البشرية 

 0اإلشراف المباشر على صرف تأمينات المدارس من الخامات واالداوات  •

 0عامرفع التقرير النهائي للسنة المالية في كل  •

 0عليمية بما يخدم العملالتعاون مع المساعد للشؤون الت  •

 

 

 

 

 ية واالدارية مساعد مدير ادارة النشاط للشؤون المال مهام
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إعداد خطة النشاط الطالبي التعليمية وفق الخطة المعدة من الوزارة بالتنسيق مع   •

 رؤساء األقسام والمشرفين.

 أقسامها. إعداد البرنامج إلدارة النشاط بجميع  •

 توزيع خطوط اإلشراف على المشرفين مراعين العدالة في ذلك. •

سام وتزويد مدير اإلدارة ها بالتشارك مع رؤساء األقمتابعة خطط األقسام اعتماد •

 بالمقترحات حولها. 

 استقراء نتائج الزيارات الميدانية والرفع بها لمدير اإلدارة. •

م واعتمادها وفق الضوابط الخاصة اقتراح األساليب اإلشرافية المناسبة لكل قس •

 قسم. بكل 

 ها في الميدان. متابعة البرامج المنفذة من كل قسم وعدم التعارض بين •

 متابعة أداء المشرفين ووضع الحلول المناسبة لتحسين أداء المشرفين في الميدان.  •

التواصل مع سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حيال ما يرد من برامج   •

 اءات ومشاركات إلدارة النشاط وتحقيق مبدأ التكامل مع جميع اإلدارات.ولق

 أثرها في الميدان.   للمشرفين واألقسام وقياسمتابعة الخطة األسبوعية   •

 تقويم األعمال التربوية وأداء المشرفين وفعاليات األقسام باستمرار.  •

للمشرفين  التنسيق مع قسم البرامج العامة والتدريب بإيجاد برامج تطويرية •

 واالطالع على الجديد من األساليب اإلشراف التربوي. 

 الطالبي.  التطوير المستمر إلدارة النشاط  •

 التعاون مع المساعد للشئون اإلدارية والمالية فيما يخدم مصلحة العمل.  •

 

 

 مساعد مدير إدارة النشاط للشؤون التعليمية  مهام 
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 )اإلشراف المباشر على القسم وفق اآلتي( 

القسم بالتنسيق مع مشرفي القسم وفق األطر والتعليمات المنظمة  عداد خطط  إ •

 .لذلك والمبلغة من الوزارة

ا • واألجهزة  األدوات  من  القسم  احتياج  والسعي  تحديد  البرامج  لتنفيذ  لالزمة 

 . ستقبالها وتوزيعها على المدارسلتأمينها وا

أو  • المنطقة  أو  المدارس  القسم سواء على مستوى  نشاط  تنفيذ  مستوى    متابعة 

 .الوزارة

المعدة   • النماذج  الدورية، وفق  التقارير  القسم، وإعداد  النشاط في  برامج  تقويم 

 لذلك لرفعها للوزارة.

األداء الوظيفي للمشرفين في القسم مع مدير  ئة بطاقة تقويم  المشاركة في تعب •

 .اإلدارة

أو   • حفظها  وتنظيم  للقسم،  الرسمية  المعامالت  كافة  لذوي  استالم  توجيهها 

 االختصاص ومتابعة كل ما يحتاج إلى تنفيذ ومتابعة. 

لذوي   • توجيهها  أو  حفظها  وتنظيم  للقسم،  الرسمية  المعامالت  كافة  استالم 

 تابعة كل ما يحتاج إلى تنفيذ ومتابعة. االختصاص وم

توزيع العمل بين المشرفين والعاملين في القسم، وتحديد مهام ومسئوليات كل   •

 اري، وتزويد مدير اإلدارة بذلك. مشرف وكل إد

 . تنظيم خطط زيارات المشرفين على المدارس )الداخلية والخارجية(  •

يذ برامجها وفق ما تطلبه تلك  التعاون والتنسيق مع أقسام النشاط األخرى في تنف  •

 البرامج. 

 

النشاط في إدارة سممهام رئيس ق  
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وفق التعليمات    البرامج،تنظيم مخصصات نشاط القسم السنوية وتوزيعها على  •

ومتابعة صرفها واستكمال إجراءات   بها،والنظم المالية والتوجيهات الصادرة  

 . تسديدها

سم السعي إلعداد الدراسات واألبحاث التربوية التطويرية لبرامج النشاط في الق •

بحوث خالل  من  الموهوبين  الطالب  وتجاربهم،  وإبراز  ومبتكراتهم  هم 

 وإبداعاتهم. 

اقتراح الحوافز والجوائز التشجيعية والشهادات للمدارس المتفوقة والمشرفين   •

 والطالب المتميزين في مجال نشاطهم. 

حضور اجتماعات مجلس إدارة النشاط األسبوعية، وحضور كافة االجتماعات  •

 القسم.وعقد االجتماعات األسبوعية مع مشرفي  سم،بالقالخاصة 

 . ما يستند إليه من مهام من قبل الجهات المختصة •

 . اإلشراف على منشآت النشاط التابعة لقسمة ومتابعة دوام موظفيها •

أرشفة أعمال قسمه وترتيب اللفات الخاصة وتوثيق عمله ليسهل الرجوع إليه  •

 . عند الحاجة

 . يع للمشاركةقسمه وإعطاء الفرصة للجم تحقيق العدالة بين مشرفين •

 . تماد اإلجازات االعتيادية واالضطرارية لقسمة والتأكد من أحقيتهااع •

التواصل مع الوزارة حيال البرامج المقامة في المنطقة والتنسيق في ذلك مع   •

 . مدير إدارة النشاط الطالبي

وجهات   • وطرح  المستجدات  حول  النشاط  إدارة  مع  المستمر  النظر  التواصل 

 حيال تطوير أداء قسمه. 
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 التربوية  -أ

 التعرف على واقع النشاط داخل المدرسة وربط ذلك بالعمل التربوي ككل. •

العملي   • التطبيق  أسلوب  على  والتعرف  المدارس  في  األندية  مشرفي  مقابلة 

 للبرامج. 

خاصة  • بصفة  التخصص  مجال  في  عمليا  المدرسة  نشاط  من  نماذج  مشاهدة 

 ة.ل بصفة عام والنشاط كك

مناسبتها   • ومدى  الممارسة  أثناء  الطالب  إلى  المسندة  األدوار  على  التعرف 

 لقدرات الطالب ومردودها التربوي عليه. 

للبرامج المنفذة، وكيفية    والتعليمات والخططاالطالع على نماذج من النشرات   •

 التنفيذ وتحديد المسؤوليات وتحقيقها لألهداف المرسومة. 

عالقائمين    توجيه  • تتم  باإلشراف  التي  الفنية  النواحي  في  التخصص  مجال  لى 

بالطرق   البرامج  وتطوير  للممارسات  المتميزة  البوادر  وتشجيع  مالحظتها 

المدارس   على  المدارس  تجارب  تعميم  أو  الشكر  خطابات  كتوجيه  الممكنة 

 األخرى أو تنظيم الزيارات أو إبراز جهد المدرسة.

 

 

 

 الطالبي للنشاط التربوي المشرف مهام
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الالزمة لتنفيذ    اإلجراءات اإلدارية سهيل بعض  حصر المشكالت والمعوقات وت  •

داخل   المسئولين  مع  ذلك  ومناقشة  حولها  اآلخرين  تجارب  ونقل  البرنامج 

المدرسة والوصول معهم إلى أفضل السبل لتسهيل اإلجراءات الالزمة لحلها  

 أو تالفيها مستقبالً. 

وتزويد   • ما سبق،  كل  تقرير شامل عن  النشاط رفع  وقسم  المدرسة  في    إدارة 

 ر منه للمتابعة على ضوئه. اإلدارة التعليمية بصو 

واقتراح  • باإلدارة  التعليم  مسئولي  إلى  المدارس  لبعض  المتميزة  الصور  نقل 

 الوسائل الممكنة لدعم استمرارها. 

التربوي   • العمل  يتطلبها  التي  األمور  في  رسالتها  أداء  في  المدرسة  مساعدة 

القيام دى إمكانية المشرف الزائر  ت التي تحتاجها المدرسة وموبعض اإلجراءا

يكون ذلك على    أالبها أو نقلها إلى المسئولين عنها في اإلدارة التعليمية على  

 حساب العمل الفني الذي أسند إليه تحقيقه.        

ألهداف  • ومحققاً  للعمل  داعماً  المشرف  أو  التعليمية  اإلدارات  تراه  ما  إضافة 

 انات المتاحة.تربوياً حسب الظروف واإلمكالنشاط 
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 اإلدارية  -ب

التخطيط لبرامج النشاط وأعماله اإلدارية والتربوية ووضع خطة تتناسب مع   •

 0تخصصه بصفة خاصة وإدارة النشاط الطالبي بصفة عامه

 0حضور االجتماعات واللقاءات والبرامج الخاصة بقسمة وإدارته   •

 0لح العملن واإلداريين فيما يخدم صاالتعاون مع جميع المشرفي  •

 0توثيق جميع البرامج والفعاليات التي تسند إليه  •

 0تنظيم السجالت والمعامالت الخاصة باألنشطة في قسمة •

تصميم وإعداد البرامج ووضع رؤية مستقبليه لكل برنامج معتمد على االبتكار   •

 0والتجديد واالستفادة من الخبرات المحيطة

خصصات ومعرفة آلية الصرف على  المساهمة في إعداد الميزانيات وتسديد الم  •

 0ابعة بنود الصرفالبرامج ومت 

•  ً  إعداد التقارير الالزمة أسبوعيا وشهرياً وفصليا
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 - الطالبي:المهام والواجبات لمدير نادي التدريب  أوالً:

وفي شعبة    بالمركز،العمل بصفته مشرف نشاط للبرامج العامة والتدريب مقيم   .1

 والتدريب.البرامج العامة 

تشغيلية   .2 سنوية  خطة  العامة    )تنفيذية( إعداد  األهداف  تشمل  المركز  لعمل 

للمها وتوصيف  بها  العاملين  لمهام  وتحديد  وأسلوب  والمرحلية  المركز  وآلية عمل  م 

التنفيذية وجدول عمله واجتماعاته وأساليب التقييم    وخطته إنجاز مشروعاته التدريبية  

وتحد المركز  ألعمال  محاضر  والتقويم  ونموذج  المنفذة  البرامج  للتقارير  نماذج  يد 

  .لالجتماعات

بي ورفع إعداد وتنسيق الخطط الفنية واإلدارية والمالية لمركز التدريب الطال  .3

والتحقق من إعدادها وتنفيذها وفق    التدريب،التأهيل وتطوير المدربين وخطط برامج  

 والتعليمات. الضوابط النظامية  

ال .4 االحتياجات  علدارسة  الطالبية  المدرسة  تدريبية  مستوى  والمجتمع،  ى 

المركز    والحاجات خدمات  من  المستفيدين  لشرائح  على    التدريبية، التدريبية  والعمل 

 التدريبية. م حقائب تدريبية تلبي هذه االحتياجات تصمي

التدريبية والجداول األخرى   .5 الجداول  للمركز وإعداد  التدريبية  الخطط  إعداد 

على شعبة البرامج العامة والتدريب بإدارة التعليم في بداية    وعرضهاللعمل.  المنظمة  

 ها.العتمادكل فصل دراسي تحضيراً لعرضها على مجلس التدريب الطالبي  

 

 

 مهام مديري ومنسوبي المنشآت التابعة إلدارة النشاط
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لقسم  .6 العامة  الخطة  ضمن  الخمسية  وخطته  للمركز  السنوية  الميزانية  إعداد 

مستندات   وضبط  التعليمية  باإلدارة  والتدريب  العامة  المالية  البرامج  المخصصات 

منها  والصرف  بها  المتعلقة  والتعليمات  النظم  وتنفيذ  ومكافآت  سلفة  من  للتدريب 

 وتسديدها.

رة التعليمية والقيام بأمانتها وإجراءاتها  عضوية لجنة التدريب الطالبي باإلدا .7

وضبط محاضرها ومتابعة مقرراتها وتنفيذ ما يصدر عن لجنة التدريب من البرامج  

 واألنشطة. 

 –اقتراح مراكز تدريب طالبية إضافية لتدريب الطالب في القطاعات النائية   .8

 المقررة.وفق الشروط   والضرورة،إذا دعت الحاجة 

ا  .9 عضوية  في  التدريب    اآلتية:للجان  االشتراك  لمراكز  المباني  اختيار  لجنة 

 ي. الطالب ولجان التنسيق لعمل مركز التدريب    –حكومية كانت ام مستأجرة    –الطالبية  

العمل على تكوين مجلس تدريبي من الكوادر التدريبية التطوعية من المعلمين   .10

ات لهم وعرضها  وممن تنطبق عليهم معايير التدريب بالمركز وتصميم استمارات بيان 

 بالمركز.على لجنة التدريب الطالبي باإلدارة التعليمية العتمادهم كمدربين 

ب باإلدارة التعليمية للتنسيق مع كل  مخاطبة رئيس قسم البرامج العامة والتدري .11

دارات الممثلة في مجلس التدريب الطالبي باإلدارة التعليمية لتسهيل تنفيذ برامجهم  اإل

بالمركز وكانت    التدريبية  بالمركز  التدريبية  البرامج  معايير  عليها  انطبقت  ما  متى 

التدري مجلس  قبل  من  المعتمدة  التدريبية  المركز  بخطة  ومعتمدة  الطالبي  مدرجة  ب 

 التعليم. باإلدارة التعليمية وتفعيل التعاون والتنسيق مع القطاعات األخرى في إدارة 

 انتقالهم شراف الجيد على  التنسيق مع مدراء مدراس الطالب لغرض ضمان اإل .12

للمركز ومنه والتأكد من سالمة إجراء النقل من المدرسة إلى المركز والعكس وموافقة 

 بالمركز. أبنه بالبرامج التدريبية  ولي األمر على مشاركة  
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حضور الطالب للبرامج    التدريبية، ومتابعةاإلشراف العام على سير العملية   .13

صحة   من  والتأكد  وأدائهم    وضبط ،  ناتهم بياالتدريبية  وغيابهم  حضورهم  بيانات 

 واالطمئنان على الحالة الصحية للتالميذ خالل اليوم التدريبي وتنفيذ الخطة التدريبية. 

ومتابعة   .14 الموظفين  وتأخر  غياب  وقيامهم    انتظاممتابعة  عملهم  في  العاملين 

وائق والمقترحات  بمسئولياتهم وكتابة تقارير دورية عن عملهم بما يبرز اإلنجازات والع

 االختصاص. ورفعها لجهة 

 الضرورية. مقابلة أولياء األمور والزوار في الحاجات  .15

التنسيقية   .16 والتعاميم  الخطابات  العامة  إعداد  البرامج  شعبة  على  وعرضها 

باوالت  المدراس  دريب  ومخاطبة  التعليم  مدير  من  العتمادها  تجهيزاً  التعليمية  إلدارة 

 التدريبية. ج لمشاركة طالبهم في البرام

في   .17 العمل  وأهداف    المركز،تنظيم  والتعليمات  للنظم  وتوزيع    المركز،وفقاً 

وعلى العمال بالمركز ومتابعة مستوى    العمل على أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريبية

 للجميع. األداء 

المركز   .18 مرافق  كافة  في  العامة  النظافة  من  مناسب  مستوى  على  المحافظة 

الصيا أعمال  في ومتابعة  االختصاص  جهة  مع  والتنسيق  مستمرة  بصفة  بالمركز  نة 

 ذلك.

قسم   متابعة توفير احتياج المركز من متطلباته البشرية والمادية بالتنسيق مع .19

 ليمية. التعالبرامج العامة والتدريب باإلدارة 

الشئون   .20 لمناقشة  آلخر  وقت  من  والمدربين  العاملين  مع  االجتماعات  عقد 

واإلدارية   للطالب  التدريبية  والتعليمي  التدريبي  المستوى  ورفع    واطالعهم بالمركز 

 على التعاميم المنظمة للعمل. 

 للمركز. اردة متابعة الرد على المعامالت والتعاميم الو  .21
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و  .22 المركز  سجالت  على  التدريبية  اإلشراف  األنشطة  تنفيذ  ومتابعة  ملفاته 

 بالمركز. والتعليمية 

معدة من قبل المدربين قبل عقد كل برنامج على الحقائب التدريبية ال  االطالع  .23

لالحتياجات   وتلبيتها  التدريبية  الحقائب  للمعايير تصميم  والتأكد من مطابقتها  تدريبي 

العمرية   للمراحل  ومناسبتها  الفعلية  والتأكد من سالمة محتواها   قدمةالمالطالبية  لها 

 العلمية. العقدي والفكري والتربوي واألمني ومنهجيتها 

التدريبية  تنفيذ   .24 البرامج  لمختلف  المركز  في  المدربين  لتقييم  المعتمدة  اآللية 

وزيارة المدربين أثناء التدريب وتسجيل اإليجابيات وإبداء التوجيهات المناسبة والقيام 

اعتبار مدير المركز مشرف تربوي للنشاط البرامج العامة والتدريب  باإلشراف الفني ب 

 بالمركز. مقيم 

التقويم الميداني ألثر التدريب الطالبي وتحليل االحتياجات   االشتراك في فريق .25

التدريبية ومتابعة مستوى االستفادة الطالبية من البرامج التدريبية واستخدام نتائجها في  

 ومتابعة. بي تصميماً وتنفيذاً  تحسين برامج التدريب الطال

 بالمركز. االحتفاظ بالسجالت والوثائق  .26

   للطالب.دريبية المالئمة العمل على توفير الفرص الت  .27

التنسيق مع منسقي التدريب لحصر عدد الطالب المتوقع تدريبهم في كل فصل   .28

 دراسي.
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 بيت الطالب  ثانياً:

 هـ (1429بيت الطالب الصادر من اإلدارة العامة للنشاط الطالبي عام   )دليل

 مرجعية بيت الطالب لقسم النشاط االجتماعي  

 الطالب: مهام مدير بيت 

 وهي: إعداد السجالت المنظمة للعمل   •

سجل قيد المقيمين في البيت من واقع االستمارات المدونة من قبل   -

  .يستضيفه بيت الطالبالمقيمين في كل برنامج 

 . سجل المواعيد -

 . ملف حفظ مكاتبات الجهات المتقدمة بطلبات تصريح باإلقامة -

حصائياً عن  يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط البيت يتضمن بياناً إ -

أقاموها   التي  الليالي  وعدد  منها  القادمين  والمناطق  الطالب  عدد 

قامتهم ومدى  بالبيت وسلوك طالب وسلوك طالب كل منطقة خالل إ

 . تنفيذهم لالئحة البيت الداخلية
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 المركز الكشفي ثالثاً:

 مهام مدير 

الزم • وبرنامجها  بالمركز  النشاط  خطة  المدربين  مع  بالتعاون  ني  يضع 

 التنفيذ. ومتابعة   المركز،والتعليمات المنظمة الستخدام مرافق 

   بالمركز. المتابعة الميدانية لبرامج النشاط واإلشراف على العاملين  •

عقد االجتماعات الدورية لهيئة التدريب بالمركز وتوزيع المسؤوليات وتحديد   •

 لمهام.ا

 يات  اإلسهام مع المفوضين في تنفيذ بعض برامج تدريب المفوض  •

 إعداد السجالت والبيانات الالزمة لتسهيل سير العمل بالمركز وتوثيقه  •

والمناهج   • بالهوايات  الخاصة  الفنية  النشرات  إعداد  في  المدربين  مع  اإلسهام 

 الكشفية 

الفترية   • التقارير  الالزمةإعداد  سير    واإلحصاءات  بالمركز  عن  العمل 

 واقتراحات التطوير  

 في تقسيم الفرق الكشفية في نهاية العام   مساعدة مشرف النشاط الكشفي •

وتشغيل   • البرامج  لتنفيذ  الالزمة  واألجهزة  األدوات  من  المركز  احتياج  تحديد 

 المركز  

إمكانات  • من  االستفادة  بشأن  الفرق  وقادة  والمفوضين  المشرف  مع  التنسيق 

 برامجهم.ذ  المركز في تنفي 
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 الكشفي: مهام العاملين بالمركز 

 اإلداري:  .1

o العمل. ظيم وحفظ السجالت والمكاتبات والبيانات الالزمة لتنظيم تن 

o   إدخال وحفظ البيانات عن القادة والكشافين والتقارير الختامية للبرامج

 في الحاسب اآللي  

o   .متابعة المكاتبات واألعمال اإلدارية داخل وخارج المركز 

 :مركز عسير العلمي رابعًا:

 : مهام المدير

   العلمي.نشاطات النادي ورفعها للمجلس إعداد خطط وبرامج و •

   الالئحة.تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة الوارد تفاصيله في  •

   المختلفة.متابعة سير العمل في النادي وتنفيذ برامجه   •

 السنوية.اقتراح الميزانية   •

  اإلدارة.إعداد التقرير الختامي ورفعه لمجلس   •

 النادي.قة بما يحقق أهداف ة والخاصة ذات العالالتنسيق مع القطاعات العام •

  للنادي.اقتراح استحداث أقسام ووحدات   •

الســعي للحصــول على دعم ورعاية القطاع الخاص للبرامج واألنشــطة وفق   •

  لذلك.الضوابط المنظمة  

  .اإلدارةإعداد اللوائح الداخلية للنادي إلقرارها من مجلس   •
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 : مكتب إدارة النشاط الطالبي مهام مدير

 ال مدير إدارة النشاط الطالبي اإلدارية. تنظيم أعم •

 جدولة مواعيد مدير اإلدارة. •

 جدولة وتنظيم االجتماعات الدورية الطارئة.  •

 مقرر اجتماعات مدير إدارة النشاط. •

 البريد الوارد على المدير يومياً. عرض  •

 . استالم توجيه مدير النشاط على البريد •

 دارة.توجيه البريد لألقسام والجهات المعنية في اإل •

 متابعة أعمال سكرتارية مدير النشاط.  •

 . التواصل مع اإلدارات واألقسام بإدارة التعليم حسب توجيه مدير إدارة النشاط •

 :بالسكرتاريةفرها المهام الرئيسة التي ينبغي توا 

استالم المعامالت البريدية الواردة وتسليمها األقسام بعد عرضها على مدير   •

 . إدارة النشاط الطالبي 

دير المعامالت المنتهية إجراءاتها من إدارة شؤون الموظفين األقسام تص •

  . وشعب اإلدارة المختلفة

منظم يسهل الرجوع  حفظ بيانات الوارد وبيانات المعامالت الصادرة بشكل    •

  .لها عند الحاجة 

 . استقبال مراجعي اإلدارة وتوجيههم التوجيه الحسن لمتابعة معامالتهم •

 .مالت الصادرة وبيانات اإلحالةتسديد ومتابعة المعا

في أي  مستمرة وتكليف عامالت التي تحتاج إلى متابعة المتابعة المستمرة للم •

  ه. عمل يكلفون ب 
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 الوظيفية للمساعد اإلداري:الواجبات 

  .االتصال المباشر مع متلقي الخدمة وتقديم كافة المتطلبات بأفضل نوعية ممكنة •

وال • التدريب  أعمال  في  معلومات  المساعدة  من  التسهيالت  كافة  وتقديم  تطوير 

 .وتنسيقها ضمن إطار العمل

والتأكد من حفظها  اإلشراف على إجراءات توريد وتصدير المعامالت اليومية،   •

 وتوثيقها وأرشفتها بالشكل المناسب، وتحويلها للمديريات ذات العالقة. 

 رة. فرز البريد والمعامالت وعرضها على رئيس القسم أو مدير اإلدا •

المحافظة على سرية المعلومات الواردة في الملفات والسجالت وكافة المعامالت   •

 التي يستخدمها. 

وا • الملفات  توفر  من  المناسب التأكد  بالشكل  العمل  لتسيير  الضرورية  ألدوات 

 وإبالغ المسئولين عن أية احتياجات في هذا المجال. 

قسم • داخل  الموظفين  متابعة  على  اإلشراف  في  أعمالهم  المساعدة  ومتابعة  ه 

 بالشكل السليم.  وتوجيهها

استمراريته وعدم  القيام بمهام رئيس القسم أثناء عدم تواجده وتسيير العمل لضمان   •

 تعطله. 
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 الواجبات الوظيفية للكاتب اإلداري: 

ترميز البريد وتسجيله برقم وارد أو صادر متسلسل وتوزيع النسخ على الجهات   •

 المعنية. 

 رسة البريد الوارد والصادر حسب المواضيع أو الجهات المعنية. القيام بفه •

يمه بمالحظات وقرارات المعنيين  حفظ البريد الوارد في الملفات العائدة له وترق •

 باإلجراء.

 المحافظة على سرية المعلومات الواردة في الملفات والسجالت التي يستخدمها.  •

 القيام بأعمال النسخ وطباعة المعامالت.   •

 جبات الوظيفية للحارس اإلداري:الوا

 الرسمي. التأكد من عدم وجود مراجعين داخل مبنى الديوان بعد انتهاء الدوام  •

األدوات   • أمن  على  للمحافظة  الديوان  مكاتب  وأبواب  نوافذ  جميع  بإغالق  القيام 

 واألجهزة والملفات والمعلومات. 

المكاتب • في  التدفئة  ومصادر  األنوار  جميع  إطفاء  على  غير    العمل  والممرات 

 المستعملة من قبل الموظفين الذين يعملون عمال إضافيا.

موظفين لتزويده بقائمة أسماء الموظفين المناوبين  التنسيق مع رئيس قسم شؤون ال •

 يوميا في الديوان والتعاون معهم في مجاالت المتابعة المختلفة. 

نية والطوارئ  االتصال في حالة الضرورة مع الجهات المسؤولة كاألجهزة األم  •

وغيرها للمحافظة على أمن وسالمة الموجودات والممتلكات وإبالغ اإلدارة فورا  

 بذلك.  

 بليغ المسئولين فورا عن أية مشاكل أو حاالت اشتباه قد تحصل. ت  •

 المحافظة على شروط وقواعد ومتطلبات الوقاية والسالمة العامة.  •
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 الواجبات الوظيفية للمراسل اإلداري: 

امالت الرسمية بين الوحدات اإلدارية المختلفة والمكاتب وإرسالها وفق  نقل المع •

 العمل اإلداري. ما تتطلبه إجراءات 

 فتح وإغالق مكاتب وأجنحة الموظفين قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي.  •

 تطبيق قواعد ومتطلبات السالمة العامة.  •

 التأكد من توفر المواد التي يحتاجها في عمله بكميات كافية.  •

 أولويات النشاط الطالبي

 التمكين. التركيز على المدرسة كنواة ارتكاز ومنطلق  •

 الطالبي. تصميم مسار النمو المهني والوظيفي لمنسوبي إدارة النشاط  •

تحقيق تكامل وتواصل بناء مع إدارات الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم وقادة  •

 المدارس.

فين ت ولجان وتوقعات والمستهدالتخطيط الشامل للبرامج من فعاليات وخطوا •

 لتلبية حاجات ورغبات الطالب. والتغذية الراجعة

إمكانيات  • مع  يتناسب  بما  النشاط  في حصة  لتطبيقها  النشاط  برامج  تصميم 

المدرسة والفئة العمرية للطالب وطالب ذوي االحتياجات الخاصة والمنفذين 

 له.
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 األساليب اإلشرافية  

وذلك برفع األداء عن طريق نقل الخبرات وتحسينها    أسلوب اإلشراف التربوي •

 ودعمها. 

رائد النشاط والقائد والمعلمين والنقاش لتحسين األداء من  أسلوب التعاون بين   •

 واإليجابيات. خالل تحديد السلبيات 

 األقران. تدريب  •

 واإلمكانيات. اللقاءات التربوية وفق االحتياج  •

 لألفضل. المسار  التحليل والتعلم الذاتي لألداء وتعديل •

 بعد. التعلم عن  •

 الخارجي. االطالع  •

عن   • اإلجرائي  تحسين  البحث  في  الستخدامها  وتحليلها  البيانات  جمع  طريق 

 .األداء

 

 احتياجات النمو المهني لمنسوبي النشاط الطالبي

 

العمل   • تحكم  التي  األساسية  والمبادئ  المهنة  أخالقيات  على  للتعرف  دورات 

 وفهمها. 

 وسرعته. مع التكنولوجيا الحديثة لتيسير العمل    دورات للتعامل •

 اللغوية. دورات للتدريب على المهارات  •

 العمل. دورات تخصصية إجبارية لتحقيق الجودة في  •

 العمل.دورات اختيارية لزيادة المعرفة والتعامل بحرفية مع ما يتناسب وطبيعة   •

ً ونشرها  زيارات داخلية وخارجية ودولية الكتساب الخبرات •  . محليا
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 المؤشرات

 المؤشرات:تحديد متطلبات  ▪

المنشأة لمشرف  -(  1  نموذج)الزائر  تصميم استمارة تحوي عناصر المؤشر للمشرف  

 (. 3 )نموذجرئيس القسم -(  2 )نموذج 

 المؤشر: متابعة وتقييم  ▪

بعد تعبئة االستمارات كل فيما يخصه وتفريغها في استمارة المنسق يتم حساب النسبة 

والفجوة خالل    المئوية  التوصيات  وكتابة  المؤشر  عناصر  من  عنصر  كل  وتقييم 

 . (4  المنسق )نموذجنموذج –األسبوع الثاني عشر من كل فصل 

 . نور()تُحال إلى برنامج    الزيارات:متابعة وتقييم  ▪

ستمارة المؤشرات للمشرف تُحصر عدد المدارس المزورة وإحالة المدارس من خالل ا

 الزائر. التخاذ الالزم حسب توصيات المشرف ذات المالحظات إلدارة النشاط 
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 :العالقات الوظيفية ❖

 ومساعدين.داخل إدارة النشاط من موظفين ومشرفين ورؤساء اقسام  داخلية:

رواد النشاط في المدارس ومشرفو المجاالت في المدارس واألندية   :خارجية

 والطالب واولياء األمور.

 

 :المواصفات شغل الوظيفة ❖
 اإلدارية: فالوظائ (1

o   .المؤهل العلمي المناسب للوظيفة اإلدارية 

o  .الخبرات اإلدارية 

o .المعرفة والثقافة اإلدارية 

o  .المهارات والقدرات المناسبة للوظيفة 

o .السمات الشخصية وموصفات القدوة الحسنة 

 التربوية: الوظيفة االشرافية  (2

o .المؤهل الجامعي المناسب 

o  .خبرة ست سنوات في التعليم 

o ثالث برامج مميزة للنشاط العامل به.كة في المشار 

o  .الدورات التدريبية الخاصة بالنشاط المشرف عليه 

o  .القدرة على التخطيط والتجديد واالبتكار 

o   المواظبة وحسن السلوك 

o  .والقدوة الحسنة 

الوظيفيةالعالقات 

خارجية

رواد النشاط في 
المدارس

ومشرفو المجاالت 
في المدارس

واألندية

والطالب

واولياء األمور

داخل إدارة :داخلية 
النشاط من 

موظفين

ومشرفين

ورؤساء اقسام

ومساعدين 
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 الدليل االجرائي: ❖

 وصف للعمليات واإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة.

 اهداف الدليل االجرائي:  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملية:  

  تحقيقتستخدم المدخالت من أجل   ي المترابطة أو المتفاعلة الت  األنشطةمجموعة من 

 . ) خدمة منتج أو  ) مخرجات  المقصودةنتيجة ال

 االجراء: 

 .ة أو جزء منهاي هو طريقة محددة إلجراء وتنفذ عمل

   التنفيذ: مسؤول 

 .العملية إجراءاتالشخص المسؤول عن تنفيذ هو 

.توثيق اجراءات عمل واضحة وسهلة االستخدام للموظفين•

.توحيد اجراءات العمل•

.وضوح مسار العملية واجالاءاتها وتحديد المختص•

.يساعد على تسلسل االجراءات وانسيابها•

.الحد من االجتهادات الشخصية•

.سهولة المتابعة واالشراف•
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   امج:البرن

 البرنامج. تنفذ اثناء مدة  وإجراءاتعبارة عن فعاليات  هو 

 

 : لرموزافهرسة  ✓

 

 معناه  الرمز

 نشاط   ش –ن

 الطالبي   ط  

 النشاط الطالبي   إدارة أ

 دارية واالشؤون المالية المساعد لل م 

 ية  الشؤون التعليم ت 

 اندية االحياء  ح

 ي  قسم النشاط االجتماع ج

 قسم البرامج العامة ب

 ثقافي نشاط القسم ال ث

 قسم النشاط العلمي ع 

 قسم النشاط الكشفي ك

 قسم النشاط الرياضي ر

 اط الفنيقسم النش ف

 اجراء داخلي   د

 خارجي  جراء ا خ
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 : زمفاتيح الترمي ✓

 

  االجراءترميز  ترميز العمليات   ة  الجه م

 أ –أ–ط  –ش  –ن أ–ط  –ش  –ن النشاط إدارة .1

 أ –م –ط  –ش  –ن م –ط  –ش  –ن   واإلداريةمساعد المدير للشؤون المالية  .2

 أ –ت –ط  –ش  –ن ت –  ط–ش  –ن عليمية  مساعد الشؤون الت .3

 أ–ح –ط  –ش  –ن ح –ط  –ش  –ن مساعد المدير ألندية االحياء  .4

 أ–ج –ط  –ش  –ن ج –ط  –ش  –ن قسم النشاط االجتماعي   .5

 أ –ب –ط  –ش  –ن ب –ط  –ش  –ن قسم البرامج العامة والتدريب  .6

 أ –ث –ط  –ش  –ن ث –ط  –ش  –ن قسم النشاط الثقافي  .7

 أ –ع –ط  –ش  –ن ع –ط  –ش  –ن قسم النشاط العلمي   .8

 أ –ك–ط  –ش  –ن ك–ط  –ش  –ن قسم النشاط الكشفي   .9

 أ –ر–ط  –ش  –ن ر –ط  –ش  –ن قسم النشاط الرياضي  . 10

 أ –ف–ط  –ش  –ن ف –ط  –ش  –ن اط الفني قسم النش . 11
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 توصيف العملية:  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 : نموذج أساسي لعناصر العملية  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخالت ال

 األنشطة 

مؤشرات  

 األداء 

الوثائق 

 المرجعية 

 اسم العملية  الغرض منها  مالك العملية 

 مخاطرال الموارد  المخرجات

االنشطة  
واالجراءات 

المسؤولية

مدخالت

الموارد 
واالدوات

مخرجات
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 :نموذج خارطة التدفق ❖

 

 خرائط التدفق 

األشكال    من  عبارة عن مجموعة  فهي  البياني،  الرسم  أشكال  من  أو شكل  نوع  هي 

الهندسية تكون متصلة مع بعضها البعض من خالل مجموعة من األسهم ذات االتجاه 

 ويمثل اتجاه  المشكلة، ي خطوة من خطوات حل  المحدد، بحيث يمثل كل شكل هندس

الخطوات  ترتيب  ذ .األسهم  الهندسية  األشكال  تتبع  وهذه  أنها  أي  ات دالالت محددة، 

ثابتة، فـ   ظيفةله و   األشكالكل شكل من    ،مبسط ، أو بشكل  مسبقامحددة    معايير قياسية

بعملقوت   يلك للب   ية م  الهندسي انات  ي إدخال  الشكل  ة  ي صص لعملالمخ   ي جب أن تستخدم 

 .البياناتإدخال 
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 استقبال تقارير المشروع من الميدان وفرزها وتقييمها

 ال

 ال

 تدريب وتأهيل

 تشكيل فرق العمل :
 الفريق التنفيذي-الفريق اإلشرافي

 البداية
 التخطيط لمشروع / الطالب المدرب

خطة هل ال
 التنفيذية جاهزة

–المستهدفون  –نفيذ مسؤول الت-األهداف  -: الوصف بناء الخطة التنفيذية للمشروع

 وسائل التقييم -الميزانية  –آلية التنفيذ  –المدة  -المكان 

 نعم

 نعم

 تنفيذ المدراس للمشروع حسب مراحلة االربع 

 ارسال التعميم للميدان

 مراجعة عناصر بناء الخطة

 لمتابعة وإلشراف والتقويم ا

 النهاية
 العملإعالن النتائج وتتويج وتكريم الفائزين وفرق 

 النماذج-التعميم _اإلطار المنظم ـ االستمارات 

 ب المدرب نموذج تدفق عملية الطال 

برامج  : المدخالت

حقائب تدريبية  -تدريبية 

 محكمة.

 

طالب    خرجات:الم 

ن من التدريب  متمك

   األداءمتميز في 
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 نموذج تدفق برنامج ريادي  

 استقبال تقارير المشروع من الميدان وفرزها وتقييمها

 ال

 ال

 تدريب وتأهيل

 العمل:تشكيل فرق 
 الفريق التنفيذي-الفريق اإلشرافي

 البداية
 ديرياالتخطيط لمشروع / 

ة هل الخط
 التنفيذية جاهزة

–المستهدفون  –نفيذ مسؤول الت-األهداف  -: الوصف بناء الخطة التنفيذية للمشروع

 وسائل التقييم -الميزانية  –آلية التنفيذ  –المدة  -المكان 

 نعم

 نعم

 تنفيذ المدراس للمشروع 

 ارسال التعميم للميدان

 مراجعة عناصر بناء الخطة

 المتابعة وإلشراف والتقويم 

 النهاية
 ملالعإعالن النتائج وتتويج وتكريم الفائزين وفرق 

 النماذج-التعميم _اإلطار المنظم ـ االستمارات 

هل الخطة 
 التنفيذية جاهزة

تجارب سابقة   :المدخالت

  ة االعمالفي رياد

 . ونماذج مشاهدة

 

نشر  المخرجات:

االعمال   مشروع ريادة

 وي في الميدان الترب 
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خارطة تدفق عملية تسديد ميزانية  

 برنامج النشاط 

 . 

 

اعداد متطلبات التسديد من المساعد للشؤون المالية  

 . واإلدارية 

توجيه مدير النشاط الى المساعد للشؤون المالية  

 واإلدارية. 

 توجيه الشؤون المالية واإلدارية الى إدارة النشاط. 

 المساعد لمدير الشؤون المالية واإلدارية. توجيه 

 للخدمات المساندة. توجيه المساعد للشؤون 

 

لخدمات  عام التعليم للمساعد ل ر توجيه مدي

 المساندة. 

 

المالية  تدقيق المستندات من المساعد للشؤون 

 واإلدارية. 

 ادخال المعاملة على منصة فارس. 

 اصدار امر صرف على المنصة. 

 . الى اإلدارة المالية لتدقيق  المعاملةارسال  

 

 اعتماد المعاملة من المدير العام والممثل المالي.  

مدير النشاط على منصة  من لمعاملة اعتماد ا 

 . فارس 

 

تبليغ   :المدخالت

مخصصات ميزانية  

 النشاط.  إدارة

 

سهولة تنفيذ   :المخرجات

برامج النشاط بعد توفر  

 انية المعتمدة. زالمي
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 استقبال تقارير المشروع من الميدان وفرزها وتقييمها

 ال

 ال

 تدريب وتأهيل

 العمل:تشكيل فرق 
 الفريق التنفيذي-الفريق اإلشرافي

 البداية
 مة المروريةالسالالتخطيط لمشروع / 

ة هل الخط
 التنفيذية جاهزة

–المستهدفون  –نفيذ مسؤول الت-األهداف  -: الوصف بناء الخطة التنفيذية للمشروع

 وسائل التقييم -الميزانية  –آلية التنفيذ  –المدة  -المكان 

 نعم

 نعم

 تنفيذ المدراس للمشروع 

 ارسال التعميم للميدان

 مراجعة عناصر بناء الخطة

 المتابعة وإلشراف والتقويم 

 النهاية
 ملالعإعالن النتائج وتتويج وتكريم الفائزين وفرق 

 النماذج-التعميم _اإلطار المنظم ـ االستمارات 

 نموذج تدفق عملية السالمة المرورية  

 

ة هل الخط
 التنفيذية جاهزة

اللوائح   :المدخالت

المنظمة للسالمة  

 . المرورية

 

السالمة   :رجاتالمخ

رية للطالب  المرو

 والمعلمين. 
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تدفق عملية إصدار تعميم  

 اليوم الوطني  

 االجتماعي .  

 

 دراسة وتأشير رئيس قسم النشاط االجتماعي. 

 

صياغة التعميم المنظم من مشرف النشاط  

 . االجتماعي

 

دراسة التعميم ووضع آلية التنفيذ من قسم  

 النشاط االجتماعي. 

 

توجيه مدير النشاط الطالبي لرئيس قسم النشاط  

 االجتماعي 

التعليمية لمدير النشاط  توجيه المساعد للشؤون 

 الطالبي. 

 

توجيه مدير عام التعليم للمساعد للشؤون  

 التعليمية. 

 

دراسة وتأشير مساعد مدير النشاط للشؤون  

 التعليمية. 

 

 تأشيرة مدير إدارة النشاط بالموافقة.

 

 . تأشيرة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية 

 

ارسال التعميم لالتصاالت اإلدارية لوضع الرقم  

 والتاريخ. 

 
 تصدير التعميم للمدارس. 

 

 اعتماد التعميم من سعادة المدير العام. 

 

عاليات  الف :المدخالت

 . برامج الوطنيةوال

 

عزيز  ت :اتمخرج لا

مواطنة واالعتزاز ال

 . بوالة االمر
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 العمليات:نموذج تدقيق  ❖

 معلومات العملية   (1)

   جراءرمز اال رمز العملية  اسم العملية  العملية  مرق

    

 العملية  ف ( هد2)

 

 ( الوثائق المرجعية 3)

 

 ( اجراءات العملية 4)

 رمز النموذج  اإلجراء  رقم اإلجراء 

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 الحفظ:  مكان الحفظ: مدة 

 

يذ
نف
الت

ت 
وا

ط
خ
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 العملية  ت معلوما  ( 1) 

 ء رمز االجرا رمز العملية  اسم العملية  رقم العملية  

   خ 101ج االحتفاء باليوم الوطني  1

 العملية  ف ( هد2)

 العربية السعودية في المدارس واالدارات  لتوحيد المملكة 90االحتفاء بالذكرى الـ 

 ( الوثائق المرجعية 3)

 التعليمتعميم معالي وزير 

 ( اجراءات العملية 4)

 رقم اإلجراء 

 نفّذ / لم ينفّذ اإلجراء 

1-1 

 

 

 نفّذ توجيه المدير العام للمساعد وتوجيه المساعد الى مدير النشاط  1-1-1

 نفّذ قسم النشاط االجتماعي  توجيه مدير النشاط لرئيس 1-1-2

 نفّذ اآللية دراسة التعميم ووضع  1-1-3

 نفّذ صياغة التعميم   1-1-4

 نفّذ دراسة التعميم وتأشيرة من رئيس القسم   1-1-5

 نفّذ موافقة وتأشير مدير النشاط الطالبي 4-1-6

 نفّذ للشؤون التعليمية المساعدموافقة وتأشير  4-1-7

 نفّذ د التعميم من المدير العاماعتما 4-1-8

 نفّذ التعميم للمدارس واالدارات إرسال  4-1-9

يذ
نف
الت

ت 
وا

ط
خ

 

 فصلين دراسيين  الحفظ:مدة  قسم البرامج العامة  الحفظ: مكان
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 العملية  ت معلوما  (2)

 رمز االجراء   رمز العملية  اسم العملية  رقم العملية  

   خ 204ب الطالب المدرب              2

 العملية  ف ( هد2)

 برنامج الطالب المدرب تفعيل 

 ( الوثائق المرجعية 3)

 تعميم معالي نائب الوزير بشأن مشروع الطالب المدرب 

 

 ( اجراءات العملية 4)

 رقم اإلجراء 

 نفّذ / لم ينفّذ اإلجراء 

4-1 

 

 

 نفّذ بناء الخطة التنفيذية للمشروع  4-1-1

 نفّذ تشكيل فريق العمل  4-1-2

 نفّذ تصميم اإلطار العام  4-1-3

 فّذن  تصميم استمارات المشاركة   4-1-4

 نفّذ إرسال التعميم للمدارس  4-1-5

 نفّذ تنفيذ المدارس للبرنامج 4-1-6

 نفّذ المتابعة واالشراف والتقويم 4-1-7

 نفّذ استقبال تقارير المشروع من المدارس  4-1-8

 نفّذ اعالن النتائج  4-1-9

 قسم البرامج العامة  الحفظ: مكان فصلين دراسيين  الحفظ:مدة 

يذ
نف
الت

ت 
وا

ط
خ

 



 

55 
 

 

 

 العملية ت( معلوما3)

 رمز االجراء   رمز العملية  اسم العملية العملية قمر

 د 6أ .تسديد ميزانية برنامج النشاط .3

 العملية ف( هد2)

 النشاط الطالبي.تسديد معاملة مالية لبرامج 

 ( الوثائق المرجعية 3)

 الخطة التشغيلية من الوزارة.  .1

 تبليغ مخصصات الوزارة بميزانيات النشاط الطالبي.  .2

 تعميم مدير للشؤون المالية واإلدارية في الوزارة.  .3

 ( اجراءات العملية4)

 رقم اإلجراء 

 نفّذ / لم ينفّذ اإلجراء 

6-1 

 

 

 نفّذ توجيه مدير عام التعليم للمساعد للخدمات المساندة. 6-1-1

 نفّذ توجيه المساعد للشؤون للخدمات المساندة.  6-1-2

 نفّذ توجيه المساعد لمدير الشؤون المالية واإلدارية. 6-1-3

 نفّذ توجيه الشؤون المالية واإلدارية الى إدارة النشاط. 6-1-4

 نفّذ النشاط الى المساعد للشؤون المالية واإلدارية.توجيه مدير  6-1-5

 نفّذ اعداد متطلبات التسديد من المساعد للشؤون المالية واإلدارية.  6-1-6

 نفّذ تدقيق المستندات من المساعد للشؤون المالية واإلدارية.  6-1-7

 نفّذ ادخال المعاملة على منصة فارس.  6-1-8

 نفّذ على المنصة. اصدار امر صرف  6-1-9

 نفّذ اعتماد المعاملة من مدير النشاط على منصة فارس.  6-1-10

 نفّذ ارسال المعاملة الى اإلدارة المالية لتدقيق. 6-1-11

 نفّذ اعتماد المعاملة من المدير العام والممثل المالي.   6-1-12

يذ
نف
الت

ت 
وا

ط
خ

 

مكتب مساعد مدير النشاط   الحفظ: مكان سنه مالية  الحفظ:مدة 

 للشؤون المالية واإلدارية 
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 : تدقيق مهام موظفنموذج  ❖
 

 

 

 

 

 

 م االجراءات  العدد  النسبة نسبة االنجاز

    
1.  

    
2.  

    
3.  

    
4.  

    
5.  

    
6.  

    
7.  

    
8.  

    
9.  

 نسبة انجاز المهام للموظف  

 مقر العمل المسمى الوظيفي اسم الموظف 
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 موظفاستمارة تدقيق مهام 

 مقر العمل المسمى الوظيفي اسم الموظف 

مساعد مدير إدارة النشاط الطالبي  علي خلف الشمراني 

 اإلدارية والمالية  للشؤون

 إدارة النشاط الطالبي

 

نسبة 

 االنجاز
 م اإلجراءات العدد  االنجاز

بي وتوقيعها  الطال اإلدارية والمالية إلدارة النشاطاالشراف العام على جميع االعمال  146 139 95.60%

  .1 واعتمادها حسب البنود واألنظمة واللوائح المعتمدة 

واالداريين والمساءلة   دارةاإل الحضور واالنصراف لجميع المشرفينضبط الدوام ومتابعه  40 40 100%

  .2 والحسم 

  .3 فارس( )برنامج  تهااالجازات بأنواعها ومتابعه نظامياعتماد  40 38 95%

  .4 اعمالها وانجازها ومدى االلتزام كل فيما يخصه  ةدارية ومتابعئة اإلمتابعه الهي 8 8 100%

للنشاط الطالبي والمساعد للشؤون انديه   التعليميةالتنسيق المباشر مع المساعد للشؤون  - - 100%

  .5 االعمال المشتركة لتحقيق التكامل االحياء فيما يخص 

بالصرف   الخاصةنشاط الطالبي واعداد النماذج ام المتابعه وتوزيع وصرف ميزانيات اقس 90000 79250 80.37

  .6 حسب اللوائح واألنظمة اإلدارةعلى 

  .7 ألوامر االركاب ونموذج صرف االنتداب للموظفين والمشرفين  ياالعتماد االول 0 0 0

  .8 التواصل مع الشؤون المالية واإلدارية إلزاله العوائق التي تقف دون انهاء االجراءات المالية  2 2 100%

التواصل مع الشؤون المدرسية في كل ما يتعلق ب رواد النشاط لسد االحتياجات المدرسية  125 92 73.80

  .9 والتمديد وانهاء التكليف والترشيح لهم حسب الضوابط المنظمة لذلك

  .10 التواصل مع الشؤون المدرسية فيما يتعلق بالتجهيزات المادية والكوادر البشرية  - - -

  .11 واألدواتمباشر على صرف التأمينات المدارس من الخامات اف الاالشر 10 8 80%

  .12 للسنه المالية في كل عام رفع التقرير النهائي  - - 100%

  .13 التعليمية في اداره النشاط بما يخدم المصلحة  التعليميةالتعاون مع المساعد للشؤون  - - 100%

 نسبة انجاز المهام للموظف 78.8

    

 

 

 مدير إدارة النشاط الطالبي

    خالد بن فهد الشهري              
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 موظف مهام ستمارة تدقيقا 

 مقر العمل المسمى الوظيفي اسم الموظف 

مدير مكتب مدير إدارة النشاط  فايع محمد شبالن

 الطالبي

 إدارة النشاط الطالبي

 

 

 م اإلجراءات العدد  النسبة نسبة االنجاز 

 تنظيم أعمال مدير إدارة النشاط الطالبي اإلدارية.  180 152 84.5
1.  

 دارة. جدولة مواعيد مدير اإل - - 100%
2.  

 جدولة وتنظيم االجتماعات الدورية الطارئة.  7 7 100%
3.  

 مقرر اجتماعات مدير إدارة النشاط.  7 7 100%
4.  

 عرض البريد الوارد على المدير يومياً.  6 6 100%
5.  

 استالم توجيه مدير النشاط على البريد.  6 6 100%
6.  

 . توجيه البريد لألقسام والجهات المعنية في اإلدارة 6 6 100%
7.  

 متابعة أعمال سكرتارية مدير النشاط.  - - 100%
8.  

100 26 26 

توجيه مدير إدارة  التواصل مع اإلدارات واألقسام بإدارة التعليم حسب 

  .9 النشاط. 

 نسبة انجاز المهام للموظف  98.2

 

  

 

 

 

 مدير إدارة النشاط الطالبي

 خالد بن فهد الشهري                 
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  استمارة تدقيق مهام موظف

 مقر العمل المسمى الوظيفي اسم الموظف 

ر إدارة النشاط الطالبي مساعد مدي يحيى عبود عسيري

 للشؤون التعليمية

 الطالبيإدارة النشاط 

 

 م اإلجراءات العدد  النسبة نسبة االنجاز 

100% 7 7 
 األقسام رؤساء مع  بالتنسيق الوزارة من المعدة الخطة وفق التعليمية الطالبي النشاط  خطة إعداد

  .1 والمشرفين

  .2 ..منفذ والغير المنفذ  عن اإلدارة  لمدير والرفع األقسام ميعلج النشاط إدارة برامج على  اإلشراف 64 64 100%

  .3 . ذلك في العدالة  ومراعاة التربويين المشرفين على اإلشراف خطوط توزيع 21 21 100%

  .4 حولها.  بالمقترحات والرفع األقسام رؤساء مع بالتنسيق واعتمادها األقسام خطط متابعة 7 7 100%

  .5 . اإلدارة لمدير بها والرفع الميدانية لزياراتا نتائج استقراء 265 186 70%

  .6 قسم.  بكل الخاصة الضوابط وفق واعتمادها قسم لكل المناسبة اإلشرافية األساليب اقتراح 4 4 100%

  .7 الميدان  في  المشرفين أداء لتحسين المناسبة  الحلول ووضع التربويين المشرفين أداء متابعة 21 21 100%

100% - - 

  ومشاركات ولقاءات برامج من يرد ما حيال التعليمية للشؤون المساعد عادةس مع التواصل

 النشاط إلدارة

 اإلدارات. جميع مع التكامل مبدأ وتحقيق النشاط

8.  

  .9 الميدان.  في  أثرها وقياس واألقسام للمشرفين األسبوعية  الخطة متابعة 7 7 100%

  .10 .باستمرار األقسام فعالياتو المشرفين وأداء التربوية األعمال تقويم 146 132 91%

  .11 التربويين. للمشرفين تطويرية برامج بإيجاد والتدريب العامة البرامج قسم مع التنسيق 31 26 84%

 نسبة انجاز المهام للموظف 95.05
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 :األدلةلجنة اعداد   ✓

 

 

 الصفة  العمل  االسم

مساعد مدير إدارة  علي خلف الشمراني 

 النشاط

 رئيسا 

رئيس قسم النشاط   القحطاني  مشبب محمد

 االجتماعي 

 عضوا

 عضوا بي مشرف النشاط الطال خالد سعيد القحطاني 

سكرتير مساعد مدير   سعيد حاضر  عبد للا 

 النشاط

 عضوا

      

 

 

 

 

 مدير إدارة النشاط الطالبي بعسير:                

 خالد فهد الشهري                                  

 


