الـفـمرات المطلوبة من ادارة
المدرسة نهٌئتهامن بداٌة السنة
الدراسٌة وبشكل مستمر
لطعة المدرسة وباب المدخل
الرئٌسً وتواجد الراٌة فوق البناٌة
عدم تجمهر الطالب والمراجعٌن
امام باب المدرسة او غرفة االدارة
نظافة المدرسة ووجود الخدمٌٌن
ولٌامهم بواجباتهم

عائدٌة السجل

91

سجل الوثائك الواردة

02

سجل الوثائك الصادرة

متابعة اعمال الخدمٌٌن من لبل المدٌر او
المعاون االداري او مرالبً الساحة وبشكل
ٌومً ودوري

09

سجل االثاث المدرسٌة

91ــ
ج
91ــ
د
91

سٌاج المدرسة الخارجً وامانه

متابعة من لبل المدٌر

00

سجل المختبرات المدرسٌة

91

مدرس مساعد مختبر او مدرسً
المواد العلمٌة

لوحة باسماء المدراء العاملٌن فً
المدرسة سابما ً وحالٌا ً
تواجد المالن بالكامل وخاصة

وتعلك فً غرفة المدٌر

02

سجل اللوازم الرٌاضٌة والكشفٌة

91

مدرس الرٌاضة

متابعة من لبل المدٌر

02

وجود حصص للمدٌر والمعاونٌن

المدٌر( )1حصص وكل معاون ()90
ححصص

01

سجل اللوازم والتجهٌزات الرٌاضٌة
والكشفٌة الثابتة
سجل اللوازم والتجهٌزات الرٌاضٌة
والكشفٌةالسرٌعة

91ـ أ

مدرس الرٌاضة

91ـ
ب

مدرس الرٌاضة

وجود شواغر من المالكات

متابعة من لبل المدٌروابالغ
االشرافاالختصاصً بذلن

01

سجل لوازم التربٌة الفنٌة

91

مدرس الفنٌة

توزٌع االعمال بشكل عادل بٌن كل
العاملٌن بشكل عادل

ٌتم توزبع االعمال بٌن االدارٌٌن والكتبة وٌعلك
المدون على الجدران خلف كل معنً بذلن

01

احضار جدول توزٌع الحصص
االسبوعً على المالن على الصفوف
وٌتم تٌدوٌن رلمه وتارٌخه

ٌعطى رلم وتارٌخ جدٌدٌن فً حالة
التغٌرالحاصل على المالن وٌتم حفظ المدٌم
للضرورة

01

سجل االحصاءات التربوٌة
المدرسٌة
سجل االداء الٌومً

02

المعاون

09

المدٌر

01

سجل متابعة خطة المدرسٌن
السنوٌة والٌومٌة
سجل االنشطة المدرسٌة
سجل متابعة المستوٌات العلمٌة
ونسب النجاح

00

المدٌر

02
02

المدٌر
المدٌر بمساعدة من
المعاونٌن

20
22
22

سجل متابعة توصٌات االختصاصٌٌن
سجل زائري المدرسة

01
01
01

المدٌر

ترتٌب غرف الهٌئة االدارٌة
والتدرٌسة
هٌكلٌة بناٌة المدرسة
نظافة المرافك الصحٌة ودورة
المٌاه الصحٌة للطالب والهٌئة
التدرٌسٌة
مصادر مٌاه الشرب الصالحة

ت
9

المالحظات

رلم السجل

ت

ت
السجالت المدرسٌة المطلوبة

متابعة ٌومٌة من لبل المدٌر او
المعاون االداري وشؤون الطلبة
بالتناوابالغ الجهات المسؤولة فً
حالة حدوث خلل

وجود مخزن نظامً وحامل الخرائط

متابعة من لبل المدٌروكتابة المحتوٌات وٌاداعها
بذمة المسؤل عنها منالعاونٌن وبامر مدرسً

وجود غرفة خاصة للمكتبة
الحدٌمة المدرسٌة وتخطٌط الساحة

مسؤولٌة مدرس اللغة العربٌة

متابعة من لبل المدٌراو المعاون
رلم
السجل

عائدٌة السجل

22
29

21
21
21

سجل متابعة(شؤون) الطالب الٌومٌة

سجل الوكالة
سجل التشرٌعات التربوٌة (التعامٌم )

سجل استخدام االجهزة والوسائل
التعلٌمٌة

01
01
22

المعاون االداري
المعاون االداري
المعاون االداري

المدٌر
المعاون لشؤون الطلبة
المدٌر
المعاون
مدرس مساعد مختبر او مدرسً
المواد العلمٌة

9

المدٌر

21

سجل اجازات المدرسٌن والموظفٌن

29

المدٌر

0

المدٌر(ترلٌم السجالت المدٌمة
واالحتفاظ بها دون االتالف

21

سجل المحاضرات

20

المدٌر

2
 1ــ أ
1ــ ب
1

المدٌر
المدٌر
المدٌر
المعاون االداري
المعاون االداري
المعاون االداري

22
29
20
22
22
21

سجل البطالة المدرسٌة
سجل االوامر المدرسٌة
سجل صادرة الهوٌات
سجل ترمٌم الرحالت
سجل اللجنة الصحٌة
سجل اللجنة االمتحانٌة

22
22

53
53
53

المرشد التربوي
المدٌر
المعاون او الكاتب
الكاتب
معاون شؤون الطلبة
المدٌر

1

المعاون االداري

21

سجل المرارات ( ) 1درجات

51

المعاون

1

المعاون االداري

21

1
92
99

معاون شؤون الطلبة
المعاون االداري
المعاون االداري

21
21
12

سجل خطة المل االداري مع الخطة
التطوٌرٌة للمدرسة
سجل التبلٌغات الرسمٌة
سجل متابعة الطالب السنوٌة
سجل الحضور الٌومً للمالن

02

المدٌر
المدٌر
معاون شؤون الطلبة
المدٌر

90

المعاون االداري

19

سجل الذمة

المدٌر

91

سجل الحانوت المدرسً وكرة المنضدة

92

المعاون االداري

10

سجل اصدلاء البٌئة

معاون شؤون الطلٌة او
مدرس الرٌاضة

91

سجل المكتبة المدرسٌة وكتب االدارة

92

المسؤول عن المكتبة

91

سجل الوارد االعتٌادي

91ـ أ

91

الصادر االعتٌادي

91ـ
ب

0
2

2
1
1
1
1
1
92
99
90
92
92

سجل تموٌم النشاط التربوي
للمدرسٌن
سجل زٌارة المشرفٌن و سجل
زٌارة زائري المدرسة
سجل الواردالسري
والصادر السري
السجل الخاص بالمدرسة
(فهرست المٌد العام )
سجالت لٌود الطالب
سجل حسابات الكتب المرطاسٌة
سجل درجات االدارة والمدرسٌن
والوسط
سجل جماعة المدرسٌن
سجل الحضور الٌومً للطالب

سجل مجالس االباء والمدرسٌن
سجل المرارات مجلس
المدرسٌن(سجل اجتماع المدرسٌن)
سجل لرارات التوجٌه واالنظباط
المدرسً

 2ــ أ
2ـ ب

21

الكاتب ان وجد وفً حالة عدم
وجوده سٌكون بعهدة المعاون
الكاتب ان وجد وفً حالة عدم
وجوده سٌكون بعهدة المعاون

االختصاصي االداري /نوزاد عبدالواحد كريم عبدالرحمن

