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المقدمة
تماشٌا مع توجهات رإٌة المملكة  ،0202وترسٌخا لثقافة التمٌز
واستدامته ،تضع وزارة التعلٌم بٌن أٌدٌكم هذا الدلٌل اإلجرابً الذي ٌضم
مختلؾ العملٌات والنماذج التً تعتبر إطارا موجها ومرجعا ٌتم العمل به فً
مراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم بالمملكة ،وذلك تفعٌال لمفاهٌم الجودة ورؼبة
حثٌثة فً جعلها سلوكا راسخا لدى األفراد والمإسسات ،كما تم إعداد هذا
الدلٌل وفق متطلبات مواصفة اآلٌزو 1220-0202دعم ًا للمراكز للحصول
على شهادة اآلٌزو العالمٌة  ،و حتى تحقق مملكتنا الؽالٌة الرٌادة إقلٌمٌا
وعالمٌا فً مجال التعلٌم.
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عناصر العملٌة

م
1

البٌان
الهدف

اإلٌضاح
 1/1اإلسهام فً رسم استراتٌجٌة المركز واإلشراؾ العام والمتابعة إلجراءات العمل
وتحسٌنها واتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة حٌالها
 2/1جمٌع أعمال األداء المإسسً والتمٌز اإلداري وجوابز التمٌز األخرى بجمٌع فباتها
فً إدارات التعلٌم بالمملكة.

2

المجال

3

التعرٌفات

4

الوثائق
المرجعٌة

5

المؤشرات

5/1نسبة إنجازات المجلس مقرونة بنسبة تحقٌق أهداؾ المركز

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

ٌ 3/1قصد بمجلس التمٌز جهة تطوٌرٌة تشكل برباسة مدٌر/عام التعلٌم  ،وعضوٌة
بعض أعضاء اإلدارة التعلٌمٌة  ،والمٌدان التربوي والمهتمٌن بشإون التعلٌم وأصحاب
الخبرة بالتمٌز والداعمٌن  ،بما ال ٌزٌد على خمسة عشر عضواًٌ ،تولى مدٌر المركز
أمانتها ،لتقدم المقترحات واألفكار التطوٌرٌة للمركز ،وما ٌرتبط به  ،وتستعرض
المشكالت المرتبطة بتحقٌق التمٌز واستدامته وتطبٌق معاٌٌر األداء ومإشراته فً المٌدان
التعلٌمً.
4/1الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز رقم  90111وتارٌخ 0301/2/02هـ
4/2التعامٌم والتعلٌمات المنظمة للمراكز
4/3قرار تشكٌل مجلس مركز التمٌز
4/4األدلة واللوابح التفسٌرٌة المختلفة للتمٌز المإسسً وجوابز التمٌز
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اإلجراء
6-6
0-0-6

التخطٌط والتهٌئة
ٌتم تشكٌل مجلس مركز التمٌز وفق الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز وفق
نموذج قرار تشكٌل المجلس
رباسة المجلس واعتماد قراراته

0-0-6

ٌتولى مدٌر المركز أمانة المجلس وٌعد جدول أعماله وتحدٌد مواعٌد
االجتماعات
ٌتولى أمٌن المجلس وأعضاإه إعداد الخطة التشؽٌلٌة وتحدٌد برامجها
ومناقشتها واعتمادها من ربٌس المجلس وفق نموذج الخطة التشؽٌلٌة
( إدارة التخطٌط والمعلومات )
ٌعد أمٌن المجلس وأعضاإه خطة المخاطر وكٌفٌة إدارتها وتحدٌد نقاط
القوة والضعؾ للمركز

6-0-6

ٌتولى أمٌن المجلس وأعضاإه عملٌة التخطٌط للعملٌات واإلجراءات
التشؽٌلٌة لمركز التمٌز وفق أنظمة الجودة ووفق المواصفات والمقاٌٌس
العالمٌة  ISO9001وفق بٌان بعملٌات المركز (عملٌة التخطٌط) لبناء
نظام الجودة بالمركز
مخاطبة ربٌس المجلس لترشٌح عضوٌة المجلس واختٌار األعضاء نموذج
خطابات (عملٌة التخطٌط )
تحدٌد مٌزانٌة المركز ومالكه من الموارد البشرٌة وٌتم الدعم من قبل
ربٌس المجلس وفق نموذج مالك المركز من الموارد البشرٌة ،وفق نموذج
تحدٌد مالك المركز حسب طبٌعة األعمال والمهام لمركز التمٌز.

0-0-6

3-0-6
2-0-6

9-0-6
8-0-6

12

المسؤول
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مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز

النماذج
قرار تشكٌل
نموذج
خارجً /
دعم
نموذج
خارجً /
دعم
بٌان عملٌات
المركز
بٌان مالك
المركز
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اإلجراء
2-6

المسؤول

النماذج

تنفٌذ مهام المجلس وتفعٌل أنشطته

0-0-6

إصدار تعمٌم تشكٌل المجلس لكافة قطاعات وجهات ومستفٌدي التعلٌم

مركز التمٌز

-

0-0-6

ٌعقد المجلس جلساته بمعدل اجتماعٌن كل فصل دراسً وفق محضر
اجتماعات

مركز التمٌز

دعوة
ومحضر
االجتماع
-

0-0-6
3-0-6
2-0-6
6-0-6
9-0-6
8-0-6
1-0-6
02-0-6

ٌقوم المجلس باعتماد خطط المركز
ٌقوم أمٌن المجلس بتحدٌد الجهات ذات الشراكة المجتمعٌة وفق نموذج
حصر الجهات ذات الشراكة والموارد
مراجعة التقارٌر السنوٌة واتخاذ التوصٌات بما ٌلزم وفق نموذج المراجعة
الداخلٌة من نظام توكٌد وضمان الجودة عملٌة (التدقٌق الداخلً)
مناقشة أفكار العاملٌن بالمركز وتطوٌرها واعتمادها من قبل ربٌس المجلس
دعم أوجه التكامل بٌن المركز وأقسام وإدارات التعلٌم
ٌدعم المجلس المركز بالموارد البشرٌة والمالٌة والخدمات وتحدٌد
االحتٌاجات
تحدٌد دورة عمل أعضاء المجلس بعامٌن دراسٌٌن وتحدٌد فترة عضوٌة
الترشٌح للفترات القادمة
ٌتم إعداد خرٌطة تدفق توضح دور أعضاء المجلس

مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز
مركز التمٌز

نموذج
الشراكات
والموردٌن
نموذج
-

مدٌر مركز
التمٌز
المدٌر العام

-

المدٌر العام

-

مدٌر مركز
التمٌز
مركز التمٌز

-
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اإلجراء
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-0-6
6-0-6
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المتابعة والفحص
ٌقوم المجلس بمتابعة أعمال المركز عبر مإشرات قٌاس األداء
واإلنجاز وفق نموذج عملٌة (مإشرات األداء واإلنجاز)
تتم مناقشة تقرٌر التدقٌق الداخلً ألعمال وإجراءات المركز وفق ما
تتٌحه عملٌات توكٌد وضمان الجودة
ٌتم إطالع المجلس على نتابج التقوٌم الذاتً وما ٌتم من نتابج بعد
زٌارة فرٌق التقوٌم الذاتً من قبل الجهة المخولة بذلك
ٌقوم المجلس بمراجعة ما ٌواجهه المركز من صعوبات ومخاطر
خالل أداء مهامه وفق نموذج المخاطر وإدارتها (عملٌة التخطٌط)
ٌطلع المجلس على مبادرات وبرامج مركز التمٌز والمبادرات
والمشارٌع النوعٌة من قبل مختلؾ اإلدارات والمكاتب والمدارس
ٌطلع المجلس على تقارٌر المقارنات المرجعٌة مع مراكز مشابهة

المسؤول

النماذج

مركز التمٌز

تقرٌر ختامً

مركز التمٌز

-

مدٌر مركز
التمٌز
مركز التمٌز

-

مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يجهس انتًٍز

اإلجراء
4-6
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8-3-6
1-3-6
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المسؤول

تقٌم ذاتً لعمٌات المركز
المدٌر العام
ٌعمل المجلس على تطوٌر أداء المركز
مدٌر مركز
ٌتم مناقشة تحسٌن إجراءات عملٌات المركز خالل اجتماعات المركز وفق
التمٌز
حصر الشواهد التحسٌنٌة
ٌتم اطالع المجلس على خطط التحسٌن والتطوٌر وفق نموذج خطة التحسٌن مدٌر مركز
التمٌز
والتطوٌر ضمن عملٌة (التحسٌن والتطوٌر ) عملٌات ضمان وتوكٌد
الجودة
مدٌر
ٌقوم أمٌن المركز بعرض ما ٌتم من إجراءات تحسٌنٌه لتطوٌر مهام المركز
المركز
مدٌر
ٌحق ألمٌن المركز وأعضابه طلب اجتماع طارئ لتحسٌن وتطوٌر ومعالجة
المركز
مخاطر تواجه المركز واتخاذ القرارات المناسبة واعتمادها من ربٌس
المجلس
مدٌر
ٌعمل المجلس على دعم المركز الستقطاب الكوادر البشرٌة المتمٌزة
المركز
المدٌر العام
ٌدعم المجلس احتٌاجات المركز التً تإدي لتحسٌن وتطوٌر العمل
المدٌر العام
ٌدعم المجلس المبادرات اإلٌجابٌة المقدمة من أمٌن المركز وأعضابه
المدٌر العام
ٌمنح المجلس الموافقة للزٌارات المتبادلة بٌن مراكز التمٌز بالمملكة وتنفٌذ
عملٌة المقارنات المرجعٌة

النماذج
-
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عذد انصفحبد32 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-001

النماذج والسجالت
م

16

اسم النموذج

رمز النموذج

1

قرار تشكٌل

EXC-QF-001-1

2

نموذج التخطٌط

EXC-QF-001-2

3

نموذج المخاطر

EXC-QF-001-3

4

بٌان عملٌات المركز

EXC-QF-001-4

5

بٌان مالك المركز

EXC-QF-001-5

6

دعوة ومحضر اجتماع

EXC-QF-001-6

7

نموذج الشراكات
والموردٌن

EXC-QF-001-7

8

التقرٌر الختامً

EXC-QF-001-8

مكان الحفظ

ملفات التمٌز

المسؤول عن
الحفظ

مساعد مدٌر
المركز

مدة الحفظ

ثالثة أعوام

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يجهس انتًٍز

عذد انًُبرج ( ) 8

عذد انصفحبد32 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-001

خرٌطة التدفق لمجلس مركز التمٌز
التخطٌط والتهٌبة

تشكٌل مجلس مركز التمٌز

EXC-PF-001-1

إعداد الخطة التشؽٌلٌة ومناقشتها واعتمادها من ربٌس المجلس

EXC- PF -001-2

إعداد خطة المخاطر وكٌفٌة إدارتها وتحدٌد نقاط القوة والضعؾ للمركز

EXC- PF -001-3

التخطٌط للعملٌات واإلجراءات التشؽٌلٌة لمركز التمٌز

EXC- PF -001-4

تحدٌد مٌزانٌة المركز ومالكه من الموارد البشرٌة

EXCPF-001-5

تنفٌذ مهام المجلس وتفعٌل أنشطته

إصدار تعمٌم تشكٌل المجلس لكافة قطاعات وجهات ومستفٌدي التعلٌم

عقد اجتماعات المجلس بمعدل اجتماعٌن كل فصل دراسً

EXC-PF-001-6

اعتماد خطط المركز

بتحدٌد الجهات ذات الشراكة المجتمعٌة

EXC-PF-001-7

مراجعة التقارٌر السنوٌة واتخاذ التوصٌات

مناقشة أفكار العاملٌن بالمركز واعتمادها من قبل ربٌس المجلس

دعم أوجه التكامل بٌن المركز وأقسام وإدارات إدارة التعلٌم

دعم المركز بالموارد البشرٌة والمالٌة والخدمات وتحدٌد االحتٌاجات

تحدٌد دورة عمل أعضاء المجلس وفترة عضوٌة الترشٌح للفترات القادمة

إعداد خرٌطة تدفق توضح دور أعضاء المجلس

0
>
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يجهس انتًٍز

عذد انًُبرج ( ) 8

عذد انصفحبد32 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-001

0

المتابعة والفحص

متابعة أعمال المركز عبر مإشرات قٌاس األداء
مناقشة تقرٌر التدقٌق الداخلً ألعمال وإجراءات المركز

إطالع المجلس على نتابج التقوٌم الذاتً وما ٌتم من نتابج بعد زٌارة فرٌق التقوٌم
الذاتً

مراجعة ما ٌواجهه المركز من صعوبات ومخاطر خالل أداء مهامه

اطالع المجلس على مبادرات وبرامج مركز التمٌز وعلى تقارٌر المقارنات المرجعٌة
مع مراكز مشابهة

تقٌٌم ذاتً لعمٌات المركز

تطوٌر أداء المركز
مناقشة تحسٌن إجراءات عملٌات المركز خالل اجتماعات المركز

اطالع المجلس على خطط التحسٌن والتطوٌر
عرض ما ٌتم من إجراءات تحسٌنٌة لتطوٌر مهام المركز
دعم المركز الستقطاب الكوادر البشرٌة المتمٌزة

دعم احتٌاجات المركز التً تإدي لتحسٌن وتطوٌر العمل
دعم المبادرات اإلٌجابٌة المقدمة من أمٌن المركز وأعضابه

منح المجلس الموافقة للزٌارات المتبادلة بٌن مراكز التمٌز بالمملكة وتنفٌذ عملٌة
المقارنات المرجعٌة

18

EXC-PF-001-8

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج
إجراءات مجلس مركز التمٌز
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

قرار تشكٌل مجلس مركز التمٌز
إن المدٌر العام للتعلٌم بالمحافظة ......
بنا ًء على الصالحٌات المخولة له
وبنا ًء على  ........................وبنا ًء على ما تقتضٌه المصلحة التعلٌمٌة
ٌقرر ما ٌلً :
أوالً  :تشكٌل مجلس التمٌز برئاستنا وعضوٌة ك ٍل من :
م
0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00
00
00
03
02

االسم

العمل

مدٌر/ة مركز التمٌز
مساعد/ة مدٌر مركز التمٌز

المهنة
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو داخلً
عضو خارجً
عضو خارجً
عضو خارجً
أمٌ ًنا للمجلس
مقرر للمجلس

- 02

ثان ًٌاٌ :قوم كل عضو بتنفٌذ المهام المكلف بها ضمن الخطة اإلجرائٌة للعمل .
ثال ًثا :على جمٌع اإلدارات واألقسام ذات العالقة تنفٌذ قرارنا هذا كل ُ ُ فٌما ٌخصه .
وهللا الموفق

مدٌر عام التعلٌم ..........
مدٌر مركز التمٌز باإلدارة ...............
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-2

خطة عمل مجلس مركز التمٌز
اسم البرنامج ......................................................... :
الهدؾ العام ( )..................................................... :
الهدف التفصٌلً

توصٌف البرنامج

المرحلة

م

األهداف الخاصة

اإلجراءات التنفٌذٌة

االجراء

األهداف الفرعٌة

تارٌخ التنفٌذ

المسئول

مسئول
التنفٌذ

الجهة
المساندة

الجهة الموجه
لها والمسئولة

تم

مؤشرات
التحقق

مهامها

التارٌخ

لم
ٌتم

السبب

المرحلة
األولى ......
المرحلة
الثانٌة
........
المرحلة
الثالثة
........
المرحلة
الرابعة
........

مدٌر التعلٌم .........
مدٌر مركز التمٌز بإدارة تعلٌم ..........
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-3

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

نموذج المخاطر
الخطوة

22

الخطأ
المحتمل

أثر
الخطأ

تقٌٌم خطر
الخطأ

أسباب
الخطأ

تقٌٌم
تكرار
الخطأ

إجراءات التحكم
بالخطأ الحالً

تقٌٌم التنبؤ
بالخطأ

درجة
RPN

التوصٌات

المسؤول

زمن
االنتهاء

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-4

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

بٌان عملٌات المركز
م

العملٌة

عدد اإلجراءات

الزمن المستؽرق

فرص التحسٌن

23

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-5

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

بٌان مالك المركز
م المالك المعتمد

24

المالك المتوفر

العجز

سبل الدعم

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-6

جدول األعمال المقترح لالجتماع القادم ٌوم

م

الموضوع

المتحدث

عذد صفحبد انًُىرج)2(:

الموافق

14/ /هـ

رأي مدٌر التعلٌم رئٌس المجلس
نعم

ال

1

2

3

4

5

ما ٌرى إضافته سعادة مدٌر التعلٌم من مواضٌع:
-1
-2

مدٌر مركز التمٌز
وأمٌن مجلس التمٌز

25

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

كشف حضور أعضاء مجلس مركز التمٌز
والمنعقد ٌوم  ..................الموافق ....................

م

االســـم

جهة العمل

التوقٌع

مالحظات

مدٌر مركز التمٌز
وأمٌن مجلس التمٌز
..........................

26

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

محضر االجتماع لمجلس مركز التمٌز ().....................
والمنعقد ٌوم

الموافق

/ /

14هـ

أوالً  /المعلومات العامة:

المـــــكــــــــــــــــــــان
التــــــــــــارٌــــــــخ
بداٌة االجتماع
نهاٌة االجتماع
رئٌس االجتماع
ثانٌا ً  /الموضوعات المدرجة على جـدول األعمـال:

م

العنصر

المتحدث

1
2
3

االفتتاحٌة

ربٌس المجلس

المدة

ثالثا ً  /االفتتاحٌة:
رابعاً :استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول األعمال وكانت على النحو اآلتً:

خامساً :ما ٌجد من مواضٌع /تم مناقشة بعض المواضٌع من قبل الحضور وكانت على النحو اآلتً:
التوصٌات :
بعد االستماع إلى جمٌع اآلراء ووجهات النظر وما تقتضٌه المصلحة ،انتهى االجتماع بما ٌلً:
مقترحات أخرى :

وهللا الموفق
أمٌن مجلس التمٌز  /مدٌر مركز التمٌز
عضو ومقرر مجلس التمٌز .................... /
مدٌر التعلٌم .............
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-7

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

نموذج الشراكات والموردٌن
للعام الدراسً .........
م

28

الجهة

شراكة

دعم

الخدمة والدور المقدم من الجهة
نوع الخدمة/الدور

نتابج وإحصاءات

الخدمة والدور المقدم من التعلٌم للجهة
نوع الخدمة/الدور

نتابج وإحصاءات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-001-8

عذد صفحبد انًُىرج)1(:

نموذج التقرٌر الختامً لمجلس مركز التمٌز ().....................
للعام الدراسً .........
ٌتضمن العناصر التالٌة
الموضوع
المقدمة

م
1

نبذة تعرٌفٌة عن إدارة التعلٌم
تارٌخ تؤسٌس اإلدارة
األهداؾ االستراتٌجٌة التً تعمل على تحقٌقها
نطاق عمل اإلدارة
الهٌكل التنظٌمً لإلدارة
مكاتب التعلٌم
أعداد موظفً اإلدارة
الخدمات الربٌسة التً تقدمها
بٌانات إدارة التعلٌم

1
2

األهداؾ ومإشرات التحول لبرامج ومشارٌع ومبادرات مركز التمٌز .........................
نموذج التخطٌط الربٌس لمجلس التمٌز

2
3
4
5
6
7
8
9

األهداف ونموذج التخطٌط
مجلس التمٌز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الهٌكل اإلداري .............................للعام الدراسً .................
قرار تشكٌل مجلس لتمٌز  ................................للعام الدراسً .....................
الجدول الزمنً الجتماعات مجلس التمٌز  ............................للعام الدراسً ...................
موضوعات اجتماعات مجلس التمٌز .......................للعام الدراسً......................
توصٌات اجتماعات مجلس التمٌز  ....................للعام الدراسً ....................
خالصة عامة لمجلس التمٌز  ...............للعام الدراسً ...............
تحلٌل استبانة تقٌٌم اجتماعات مجلس التمٌز  ...............للعام الدراسً ......................
أبرز المربٌات لتطوٌر اجتماعات مجلس التمٌز  ....................للعام الدراسً .........................
مقترحات تطوٌرٌة عامة
نماذج عمل المجالس التعلٌمٌة للعام الدراسً ....................
مالحق

مدٌر مركز التمٌز.........
مدٌر التعلٌم بمحافظة
رئٌس مجلس التمٌز
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

جائزة التعلٌم للتمٌز والجوائز
المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

المحتوٌات
المحتوى

م

رقم الصفحة

1

بٌان اإلعداد والمراجعة

02

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

00

3

عناصر العملٌة

04

4

وصف اإلجراءات

05

5

النماذج والسجالت

02

6

خرٌطة التدفق

43

7

نماذج اإلجراء

40
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

32

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع
النسخ
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

عناصر العملٌة
م

البٌان

0

الهدف

0

المجال

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

6

34

اإلٌضاح
ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى تصنٌؾ وتنظٌم عملٌة التؤهٌل لجوابز التمٌز لتعزٌز القدرة التنافسٌة
لإلدارة التعلٌمٌة والمدارس التابعة لها بتمكٌنها من التنافس فً الجوابز بكافة مستوٌاتها المحلٌة
والوزارٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة ،وتحقٌق المراكز المتقدمة فٌها.
تسري أحكام هذا اإلجراء على جمٌع الجهات واألفراد المرشحٌن للتنافس فً جابزة التعلٌم
للتمٌز و الجوابز المحلٌة والوزارٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة فً كل إدارة تعلٌمٌة.
 0 /0جوابز التمٌز :هً الجوابز التً توجهها الوزارة لمنسوبٌها وتحثهم علٌها وتكون تحت
إشرافها ،أو ما ٌقع تحت إشراؾ اإلدارة التعلٌمٌة التً تتبناها المحافظات أو المناطق بهدؾ
التحفٌز على التمٌز.
 0/0التؤهٌل للجوابز :عملٌة اإلشراؾ الكامل على كافة المهام اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة الخاصة
بالجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة لتعزٌز القدرة التنافسٌة لدى األفراد والجهات المرشحٌن
لتحقٌق المراكز المتقدمة المؤمولة فً هذه الجوابز.
 0/0التدرٌب :عملٌة إكساب األفراد المرشحٌن للتنافس فً جوابز التمٌز معرفة ومهارات
متخصصة بهدؾ رفع كفاءاتهم إلى أقصى درجات التنافسٌة.
 3 / 0لجنة التدرٌب :هً لجنة تقوم اإلدارة بتكلٌفها بعملٌة تتبع وتدرٌب المرشحٌن وإكسابهم
الخبرات التً ترفع من درجة تنافسٌتهم على جوابز التمٌز.
 2 /0قٌاس األثر :عملٌة تحدٌد ومعرفة درجة تحقق األهداؾ التً تم وضعها للبرامج التدرٌبٌة
وقامت اللجان التدرٌبٌة بتنفٌذها.
 6/0التحكٌم :عملٌة دراسة تقارٌر المرشحٌن للجوابز المختلفة وتقٌٌمها مقارنة بالمعاٌٌر المحددة
لكل جابزة وإعطابها الدرجات المستحقة التخاذ قرار مشاركتهم فً هذه الجوابز أو عدم
المشاركة.
 9 /0لجنة التحكٌم :هً لجنة تقوم اإلدارة بتكلٌفها بما ٌتوافق مع كل جابزة بحٌث تتوافر فً
اللجنة القدرات والمعارؾ والمهارات التخصصٌة والخبرات للقٌام بعملٌة التحكٌم
 8/0األدلة اإلرشادٌة :وثٌقة تلخص األنظمة واللوابح المتعلقة بالجوابز بمختلؾ أنواعها بطرٌقة
مختصرة ٌسهل الرجوع إلٌها وفهمها وتطبٌقها من قبل المرشحٌن لهذه الجوابز.
 /3الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز رقم  90111وتارٌخ 0301/2/02هـ
 0/3التعامٌم والتعلٌمات المنظمة للمراكز

 0/3األدلة واللوابح التفسٌرٌة المختلفة للتمٌز المإسسً وجوابز التمٌز
 0/2نسبة المشاركٌن
 0/2نسبة المرشحٌن ممن مثلوا اإلدارة التعلٌمٌة
المؤشرات  0/2نسبة الفابزٌن
 3/2مإشرات قٌاس أثر الجوابز على تطوٌر األداء.
 2/2معدل الساعات التدرٌبٌة لكل فبة
اإلجراءات الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

األنشطة /الخطوات
6-6

تصنٌف الجوائز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة
تشكٌل فرٌق إلعداد مصنؾ أو دلٌل خاص بالجوابز المحلٌة
واإلقلٌمٌة والعالمٌة
إعداد دلٌل خاص بالجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة وتحدٌد
األدوار واالختصاصات مع اإلدارات الشرٌكة كجهة
اختصاص والجهات التنفٌذٌة المكاتب والمدارس.

المسؤول

النماذج

قسم الجوابز

قرار تشكٌل
فرٌق

قسم الجوابز

-

0-0-6

مراجعة الدلٌل خاص بالجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة

قسم الجوابز

-

3-0-6

إصدار دلٌل خاص بالجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة

مركز التمٌز

-

2-0-6

تعمٌم الدلٌل على اإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس

مدٌر المركز

-

0-0-6
0-0-6

2-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6

رفع الوعً بالجوائز
عقد االجتماعات لتحدٌد االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى
الوعً بجوابز التمٌز
تحدٌد االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى الوعً بجوابز
التمٌز
تنفٌذ االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى الوعً بجوابز
التمٌز
متابعة وتقٌٌم تنفٌذ االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى
الوعً بجوابز التمٌز
رصد فرص تحسٌن االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى
الوعً بجوابز التمٌز

قسم الجوابز

-

قسم الجوابز

نموذج تحدٌد
االستراتٌجٌات

قسم الجوابز

-

قسم الجوابز

نموذج متابعة
التنفٌذ

قسم الجوابز

نموذج للتحسٌن
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد32 :

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز وانجىائز
انًحهٍخ واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-0-6
6-0-6
4-6

تدرٌب المرشحٌن على جوابز التمٌز المحلٌة والوزارٌة
واالقلٌمٌة والعالمٌة
تقٌٌم المرشحٌن للبرنامج التدرٌبً
تسلٌم المرشحٌن لمشاهد الحضور أو الشهادات
إعداد تقرٌر عن تنفٌذ البرنامج التدرٌبً
التخطٌط لتأهٌل المرشحٌن لجوائز التمٌز .

قسم الجوابز
قسم الجوابز
المدربٌن
المتدربٌن
المدربٌن
المدربٌن

نموذج حصر
المترشحٌن
نموذج سابق
خطاب فً إجراء
التخطٌط
نماذج سابقة فً
عملٌة التنمٌة
المهنٌة

_

0-3-6

تشكٌل لجان جوابز التمٌز وفق ما تطلبه العمل

قسم الجوابز

قرار تشكٌل
لجان

0-3-6

اصدار تكلٌفات للعمل فً التؤهٌل لجوابز التمٌز

مدٌر مركز التمٌز

-

0-3-6

عقد االجتماعات لمناقشة خطة التؤهٌل لجوابز التمٌز.

ربٌس قسم الجوابز

-

قسم الجوابز

الخطة الزمنٌة

مدٌر مركز التمٌز

-

قسم الجوابز

-

3-3-6
2-3-6
6-3-6
9-3-6
8-3-6
1-3-6
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األنشطة /الخطوات
تأهٌل المرشحٌن لجوائز التمٌز
حصر المرشحٌن لجوابز التمٌز على مستوى اإلدارة
التعلٌمٌة
إبالغ المرشحٌن للجوابز بالبرنامج الزمنً ُكل بحسب
الجابزة التً ترشح لها

المسؤول

النماذج

اعداد الخطة الزمنٌة للتؤهٌل للجوابز بناء على المذكرة
الزمنٌة الخاصة بكل جابزة على حدة
إعداد تعمٌم لإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس بالخطة
الزمنٌة لجابزة التعلٌم للتمٌز وجوابز التمٌز األخرى
تزوٌد المعنٌٌن بالتؤهٌل لجوابز التمٌز بمهامهم الالزمة
إلتمامه فً الوقت المحدد له
تشكٌل فرٌق تدرٌب المرشحٌن لجوابز التمٌز
إعداد الخطة الزمنٌة الالزمة لتدرٌب المرشحٌن لجوابز
التمٌز وفق البرنامج الزمنً لكل جابزة
إعداد حقابب التدرٌب لجوابز التمٌز المحلٌة والوزارٌة
واإلقلٌمٌة والعالمٌة

قسم الجوابز
قسم الجوابز
قسم الجوابز

تشكٌل فرٌق
تدرٌب
خطة زمنٌة
للتدرٌب
-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ واإللهًٍٍخ
وانذونٍخ

األنشطة /الخطوات
02-3-6
00-3-6
00-3-6
00-3-6
03-3-6

تعمٌم لإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس بالخطة الزمنٌة
لتدرٌب المرشحٌن على جوابز التمٌز المحلٌة والوزارٌة
واإلقلٌمٌة والعالمٌة
توزٌع العمل على أعضاء القسم لإلشراؾ على تدرٌب
المرشحٌن لجوابز التمٌز
تسجٌل المرشحٌن لجوابز التمٌز
دخول المرشحٌن لموقع جابزة التعلٌم للتمٌز ومواقع
جوابز التمٌز المحلٌة والوزارٌة واالقلٌمٌة و الدولٌة
متابعة تسجٌل المرشحٌن من كافة مكاتب التعلٌم قبل
إؼالق المواقع

المسؤول

النماذج

مدٌر المركز

-

قسم الجوابز

-

المرشحٌن

-

المرشحٌن

-

قسم الجوابز

-
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ
واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

األنشطة /الخطوات
5-6
0-2-6
0-2-6
0-2-6
3-2-6
2-2-6

38

المسؤول

النماذج

تحكٌم ملفات المرشحٌن لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز األخرى
استالم تقارٌر و ملفات المرشحٌن لجوابز التمٌز تمهٌ ًدا
استالم ملفات المرشحٌن
قسم الجوابز
لتحكٌمها
تحكٌم ملفات
قسم الجوابز
تسلٌم ملفات المرشحٌن للجان التحكٌم
وتقارٌر التمٌز
تنفٌذ زٌارات مٌدانٌة استطالعٌة للمرشحٌن وفق معاٌٌر
تقرٌر زٌارة استطالعٌة
قسم الجوابز
كل جابزة
ً
رصد الدرجات فً استمارات الرصد وفقا ألدلة درجات
_
قسم الجوابز
التقٌٌم الخاصة بكل جابزة
تقرٌر تؽذٌة راجعة
تزوٌد المرشحٌن ؼٌر المجتازٌن بالتؽذٌة الراجعة وتوجٌههم
استالم تقارٌر التؽذٌةقسم الجوابز
إلى استكمال نواحً القصور تمهٌ ًدا للمشاركة فً العام التالً
الراجعة

6-2-6

رفع ملفات المرشحٌن عبر الموقع اإللكترونً للجابزة

المرشحون

_

9-2-6

إعداد التقرٌر السنوي لألداء

قسم الجوابز

التقرٌر السنوي من إجراء
(التخطٌط)

8-2-6

تحكٌم ملفات المرشحٌن من الجهات المعنٌة بها سواء
كانت محلٌة أو وزارٌة أو اقلٌمٌة أو عالمٌة

أمانة الجابزة

_

1-2-6

إصدار تعمٌم بإعالن نتابج الفابزٌن فً جوابز التمٌز

أمانة الجابزة

_

02-2-6

إعداد قواعد بٌانات بالفابزٌن والمشاركٌن فً جوابز
التمٌز

قسم الجوابز

_

00-2-6

تزوٌد المرشحٌن بفرص التحسٌن بعد اعالن نتابج التحكٌم

قسم الجوابز

مصدر خارجً

00-2-6

تنفٌذ زٌارات مٌدانٌة لقٌاس أثر الجوابز على الفابزٌن فً
تحسٌن االداء

قسم الجوابز

نموذج قٌاس أثر الجوابز

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ
واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

النماذج والسجالت
م

اسم النموذج

رمز النموذج

1

قرار تشكٌل فرٌق

EXC-QF-002-1

2

تحدٌد االستراتٌجٌات

EXC-QF-002-2

3

نموذج متابعة التنفٌذ

EXC-QF-002-3

4

نموذج للتحسٌن

EXC-QF-002-4

5

حصر المرشحٌن للجوابز

EXC-QF-002-5

6

قرار تشكٌل اللجان

EXC-QF-002-6

7

الخطة الزمنٌة

EXC-QF-002-7

8

تشكٌل فرٌق التدرٌب

EXC-QF-002-8

9

خطة زمنٌة للتدرٌب

EXC-QF-002-9

 01نماذج وتقارٌر التحكٌم

EXC-QF-002-10

 00تقرٌر الزٌارة االستطالعٌة

EXC-QF-002-11

تقرٌر التؽذٌة الراجعة
02
واستالمها

EXC-QF-002-12

 03نموذج قٌاس أثر الجوابز

EXC-QF-002-13

مكان
الحفظ

ملفات
التمٌز

المسؤول عن
الحفظ

ربٌس قسم
الجوابز

فترة الحفظ

ثالثة أعوام
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ
واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

خرٌطة التدفق لعملٌة الجوائز المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة
تصنٌؾ الجوابز

تشكٌل فرٌق إلعداد مصنؾ أو دلٌل خاص بالجوابز

EXC-PF-002-1

إعداد دلٌل خاص بالجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة
مراجعة وإصدار وتعمٌم دلٌل الجوابز
رفع الوعً بالجوابز

عقد االجتماعات لتحدٌد استراتٌجٌات رفع الوعً بالجوابز
تحدٌد االستراتٌجٌات

EXC-PF-002-2

تنفٌذ االستراتٌجٌات
متابعة وتقٌٌم تنفٌذ االستراتٌجٌات

EXC-PF-002-3

رصد فرص تحسٌن االستراتٌجٌات

EXC-PF-002-4

تؤهٌل المرشحٌن للجوابز

حصر المرشحٌن للجوابز وإبالؼهم بالبرنامج الزمنً

EXC-PF-002-5

تدرٌب المرشحٌن على جوابز التمٌز
تقٌٌم المرشحٌن للبرنامج التدرٌبً
تسلٌم المرشحٌن لمشاهد الحضور أو الشهادات
إعداد تقرٌر عن تنفٌذ البرنامج التدرٌبً
التخطٌط لتؤهٌل المرشحٌن للجوابز

تشكٌل لجان جوابز التمٌز وإصدار تكلٌفات العمل

0
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EXC-PF-002-6

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ
واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

0

عقد االجتماعات لمناقشة خطة التؤهٌل لجوابز التمٌز.
اعداد الخطة الزمنٌة للتؤهٌل للجوابز

EXC-PF-002-7

إعداد تعمٌم لإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس بالخطة الزمنٌة

تزوٌد المعنٌٌن بالتؤهٌل لجوابز التمٌز بمهامهم
تشكٌل فرٌق تدرٌب المرشحٌن لجوابز التمٌز

EXC-PF-002-8

إعداد الخطة الزمنٌة الالزمة لتدرٌب المرشحٌن للجوابز

EXC-PF-002-9

إعداد حقابب التدرٌب لجوابز التمٌز
تعمٌم اإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس بالخطة الزمنٌة
توزٌع العمل على أعضاء القسم لإلشراؾ على تدرٌب المرشحٌن

تسجٌل المرشحٌن لجوابز التمٌز ومتابعة العملٌة

تحكٌم ملفات المرشحٌن

استالم تقارٌر و ملفات المرشحٌن
تسلٌم ملفات المرشحٌن للجان التحكٌم

EXC-PF-002-10

تنفٌذ زٌارات مٌدانٌة استطالعٌة للمرشحٌن

EXC-PF-002-11

تزوٌد المرشحٌن ؼٌر المجتازٌن بالتؽذٌة الراجعة

EXC-PF-002-12

رفع ملفات المرشحٌن عبر الموقع اإللكترونً للجابزة
إعداد التقرٌر السنوي لألداء
تحكٌم ملفات المرشحٌن من الجهات المعنٌة
إصدار تعمٌم بإعالن نتابج الفابزٌن فً جوابز التمٌز
0

41

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441/1/1هـ

عذد انًُبرج ()12

عذد انصفحبد 32:

اسى انعًهٍخ

جبئزح انتعهٍى نهتًٍز
وانجىائز انًحهٍخ
واإللهًٍٍخ وانذونٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-002

0

إعداد قواعد بٌانات بالفابزٌن والمشاركٌن فً الجوابز
تزوٌد المرشحٌن بفرص التحسٌن بعد اعالن نتابج التحكٌم
تنفٌذ زٌارات مٌدانٌة لقٌاس أثر الجوابز على الفابزٌن

42

EXC-PF-002-13

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج
إجراءات قسم الجوائز

43

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-002-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

قرار تشكٌل فرٌق
إن المدٌر العام للتعلٌم بمنطقة
بنا ًء على الصالحٌات المخولة له
وبنا ًء على ما تفتضٌه المصلحة التعلٌمٌة
ٌقرر ما ٌلً:
أوالً  :تشكٌل فرٌق إعداد دلٌل خاص بالجوائز المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة برئاسة مدٌر مركز التمٌز وعضوٌة ك ٍل من :
م

االسم

الجهة

ثان ًٌاٌ :قوم كل عضو بتنفٌذ المهام المكلف بها ضمن الخطة الزمنٌة واإلجرائٌة للعمل .

ثال ًثا :على جمٌع اإلدارات واألقسام ذات العالقة تنفٌذ قرارنا هذا كل ُ ُ فٌما ٌخصه .

44

المهمة

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-2:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تحدٌد االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى الوعً بجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز لعام
االستراتٌجٌات

توصٌف آلٌات التنفٌذ

تارٌخ تنفٌذها

الجهة المستهدفة

المسؤول عن التنفٌذ

مالحظات

لقاءات
ورشات
دورٌات
دورات تكوٌنٌة
اعالنات

.....

45

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-3:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

البرنامج الزمنً لمتابعة تنفٌذ االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى الوعً بجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز للعام الدراسً
الشهر

األسبوع
6
2
0
4
5
6
7
1
2
63
66
62

46

من

إلى

االستراتٌجٌات

التارٌخ المحدد للتنفٌذ

تم فً
الموعد

الشواهد

لم ٌتم

64
السبب

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-4:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تحسٌن تنفٌذ االستراتٌجٌات المناسبة لرفع مستوى الوعً بجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز للعام الدراسً
م

االستراتٌجٌات

نسب التقٌٌم

اإلجرءات
التحسٌنٌة

اإلطار الزمنً

الجهة المنفذة

64
توقعات األداء

47

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-5:

حصر المرشحٌن لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز فً مكاتب التعلٌم /العام الدراسً

عذد صفحبد انًُىرج
()3

-64

64هـ

مكتب التعلٌم............................ :
جهة الترشٌح
الطالب

المعلم

المرشد
الطالبً

مدرسة

مشرؾ

ذاتً

مسمى الجابزة
المرشح لها

أخرى

م

اسم المرشح
رباعً

رقم السجل
المدنً

رقم
الجوال

البرٌد
اإللٌكترونً

قسم
الجوابز

فبة الجابزة
عدد مرات
الترشح للجابزة

عدد مرات
المشاركة

تارٌخ آخر
مشاركة

المجموع

ربٌس لجنة التمٌز.....................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ............................... :

48

مدٌر مكتب التعلٌم...................:
التوقٌع ................................:
التارٌخ................................ :

مجمل حصر المرشحٌن لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز على مستوى إدارة التعلٌم العام الدراسً
جهة الترشٌح

فبة الجابزة
الطالب

المعلم

المرشد
الطالبً

مدرسة

مشرؾ

مسمى الجابزة
المرشح لها

أخرى

مكتب
التعلٌم

م

اسم المرشح رباعً

رقم السجل
المدنً

رقم الجوال

البرٌد اإللٌكترونً

ذاتً

قسم
الجوابز

-64

64هـ

عدد
مرات
الترشح
للجابزة

عدد مرات
المشاركة

تارٌخ آخر
مشاركة

المجموع

المجموع

المجموع
المجموع الكلً
ربٌس قسم الجوابز.......................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ............................... :

مدٌر مركز التمٌز......................:
التوقٌع ................................:
التارٌخ................................ :
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رلى اإلصذار()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-002-6

عذد صفحبد انًُىرج
()1

حرصً ا على ،..............................وبنا ًء على ........................................علٌه ،فقد
تقرر التالً:
وفق التالً:
 -0تشكٌل فرٌق ........................

م

اسم العضو

العمل الحالً

عمله فً الفرٌق

ملحوظات

0
0
0
3
2
6

 -2مهام الفرٌق:
.-

مدٌر مركز التمٌز
االسم...........................:
التوقٌع..........................:
التارٌخ030 / / :
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رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-7 :

خطة زمنٌة للتأهٌل لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز لعام

البرنامج التأهٌلً

محتوى البرنامج

تارٌخ
تنفٌذه

عدد األٌام

عذد صفحبد انًُىرج
()1

640هـ

عدد المستفٌدٌن

المدرب/ة

51

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-8:

جدول تشكٌل فرٌق التدرٌب لعام

المهمة

52

وصف المهمة

عذد صفحبد انًُىرج
()1

640هـ

االسم

التوقٌع

مالحظات

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-9:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

الخطة الزمنٌة للتدرٌب على برنامج
م

اسم الدورة

الفبة المستهدفة

العدد

مدة الدورة

الٌوم

التارٌخ

المقر

اسم المدرب/ة

1

2

3

4

53

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-10:

تحكٌم ملفات وتقارٌر المرشحٌن لجائزة / ................................ /العام الدراسً
فبة الجابزة
مكتب التعلٌم

م

54

اسم المرشح رباعًٌا

نواحً القصور فً الملؾ اإلداري

- 64

جهة التحكٌم
لجنة التمٌز فً مكتب التعلٌم

عذد صفحبد انًُىرج
()3

 64هـ
درجة اكتمال الملؾ اإلداري

مركز التمٌز

المالحظات

مكتمل

ناقص

- 64

تحكٌم ملفات وتقارٌر المرشحٌن لجائزة / ................................ /العام الدراسً

 64هـ

رقم المجال أو المعٌار الربٌسً

متوفر

غٌر متوفر

معتمد

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

قوي

متوسط

ضعٌف

نعم

ال

صحٌح

غٌر معتمد

رقم المعٌار الفرعً

توفر الشاهد

تارٌخ الشاهد

مرتبط بالمجال/
المعٌار

مرتبط بالعمل الحالً
للمرشح

االلتزام بنص الشاهد

ٌمثل الممارسات
المهنٌة الفعلٌة للمرشح

مستوى دقة الشاهد

تم التعلٌق على الشاهد

صحة التعلٌق على
الشاهد
غٌر صحٌح

الدرجة المستحقة (المعٌار الفرعً)

الدرجة المستحقة
(المجال أو المعٌار الربٌس)

المجموع

عضو التحكٌم .........................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ................................. :

عضو المراجعة .......................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ................................ :

ربٌس..................................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ................................. :

55

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-11:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تقرٌر زٌارة مٌدانٌة استطالعٌة للمرشحٌن لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز للعام الدراسً
مكتب التعلٌم

المجاالت
والمعاٌٌر
المستهدفة
بالزٌارة

اسم المرشح /الجهة

توفر الشواهد على أرض
الواقع

مستوى قوة الشاهد على
أرض الواقع

ؼٌر
متوفر

ضعٌؾ

متوفر

إلى
ح ٍد ما

عضو اللجنة الزابرة.....................:
التوقٌع ...................................:
التارٌخ.................................. :
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مسمى الجابزة  /الفبة

قوي

متوسط

أسماء أعضاء اللجنة الزابرة

-64
مكان الزٌارة

64
تارٌخ الزٌارة

درجة أهمٌة التعدٌل
نواحً القوة

نواحً الضعؾ

مقترحات اللجنة للتحسٌن

التعدٌل المطلوب
عالٌة

عضو اللجنة الزابرة.....................:
التوقٌع ...................................:
التارٌخ.................................. :

متوسطة

ضعٌفة

اسم المرشح .........................:
التوقٌع ................................:
التارٌخ................................ :

رلى اإلصذار ()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-QF-002-12:

تقرٌر التغذٌة الراجعة للمرشحٌن لجائزة ................................ /العام الدراسً
يكتت
انتعهٍى

اسى انًرشح رثبعٍب

انتعذٌم انًطهىة
عهى انًهف اإلداري

يسًى وفئخ انجبئزح

- 64

عذد صفحبد انًُىرج
()3

 64هـ

جهخ انتمرٌر
يركز انتًٍز
نجُخ
انتًٍز/يكتت
انتعهٍى

درجخ أهًٍخ انتعذٌم
عبنٍخ يتىسطخ ضعٍفخ

يمترحبد انهجُخ نهتحسٍٍ

57

تقرٌر التغذٌة الراجعة للمرشحٌن لجائزة ................................ /العام الدراسً

- 64

 64هـ

الشواهد
رقم
المجال أو
المعٌار
الربٌسً

رقم
المعٌار
الفرعً

درجة أهمٌة التعدٌل
التعدٌل المطلوب

عضو التحكٌم .........................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ................................. :

58

مقترحات اللجنة للتحسٌن
عالٌة

متوسطة

مالحظات

ضعٌفة

عضو المراجعة .......................:
التوقٌع .................................:
التارٌخ................................. :

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار ()1

ريز انًُىرجEXC-QF-002-13:

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تقرٌر زٌارة مٌدانٌة للتحكٌم النهائً للمرشحٌن لجائزة التعلٌم للتمٌز و جوائز التمٌز للعام الدراسً
مكتب التعلٌم

المجاالت
والمعاٌٌر
المستهدفة بالزٌارة

مسمى الجابزة  /الفبة

اسم المرشح /الجهة

توفر الشواهد على أرض
الواقع

مستوى قوة الشاهد على
أرض الواقع

ؼٌر
متوفر

ضعٌؾ

متوفر

إلى ح ٍد
ما

عضو اللجنة الزابرة........................:
التوقٌع ...................................:
التارٌخ.................................. :

قوي

متوسط

أسماء أعضاء لجنة التحكٌم بقسم الجوابز

نواحً القوة

عضو اللجنة الزابرة........................:
التوقٌع ...................................:
التارٌخ.................................. :

نواحً الضعؾ

-64

مكان الزٌارة

الدرجة المستحقة

64
تارٌخ الزٌارة

مالحظات

ربٌس قسم الجوابز ...........................:
التوقٌع ......................................:
التارٌخ...................................... :

59

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

ff

قسم التمٌز المؤسسً

60

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

المحتوٌات
المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

62

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

60

0

عناصر العملٌة

64

4

وصف اإلجراءات

65

5

النماذج والسجالت

75

6

خرٌطة التدفق

12

7

نماذج اإلجراء

10

61

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

62

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع النسخ

63

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

عناصر العملٌة

64

اإلٌضاح

م

البٌان

0

الهدف

رفع مستوى أداء إدارة التعلٌم ومكاتبها التعلٌمٌة وفق منهجٌة التمٌز المإسسً.

0

المجال

إدارة التعلٌم والمكاتب التعلٌمٌة

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

 0/0الحوكمة  :تعنً النظام ،أي وجود نظم تحكم العالقات بٌن األطراؾ األساسٌة التً تإثر فً
األداء ،كما تشمل مقومات تقوٌة المإسسة على المدى البعٌد وتحدٌد المسبول والمسبولٌة.
 0/0إدارة األداء :هً رإٌة مشتركة ألهداؾ المإسسة من خالل االعتماد على النتابج واالستفادة
القصوى من طاقات الموظفٌن ومساعدتهم على تحقٌق ذلك .
 0/0رإساء فرق التمٌز  :هم مجموعة من األعضاء البارزٌن ممن ٌظهرون سمات قٌادٌة وحققوا
ً
ً
ملحوظا أو حققوا جابزة التعلٌم للتمٌز أو جوابز التمٌز المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة على
تمٌزا
مستوى اإلدارة ٌرأسون جمٌع المتمٌزٌن ممن تم احتضانهم فً مكانز المتمٌزٌن التً تم توطٌنها
لدى كافة إدارات التعلٌم ومكاتب التعلٌم لكافة الفبات المشاركة بالجوابز  ،وفرق العمل المشكلة
لتوطٌن التمٌز مٌدانًٌا وتعزٌز األداء المإسسً.
 3/0المعٌار هو خاصٌة ٌجب احترامها له خصابص عامة ومجردة تطبق على محتوٌات مختلفة.
أما المإشر فهو عالمة ٌمكن مالحظتها داخل المعاٌٌر (إما كمٌة أو نوعٌة) ،ونلجؤ فً الؽالب إلى
تحدٌد مإشرات متعددة كً نتبٌن مدى احترام المعاٌٌر ،خاصة فً الحاالت ،التً ٌصعب فٌها
مالحظة
المعٌار.
 2/0مإشرات األداء :مجموعة من القٌم (القٌاسات) التً تحدد درجة نجاح المنشؤة فً الوصول
إلى أهدافها.
 6/0المقارنة المرجعٌة :عمٌلة قٌاس مستمرة ومقارنة بٌن مإسسة معٌنة ومإسسة أخرى رابدة
فً نفس مجال العمل وبنفس الظروؾ واإلمكانات للحصول على معلومات تساعد المإسسة فً
تحسٌن ادابها
 9/0التحسٌن  :عملٌة شاملة تتضمن كافة أنشطة المنظمة سواء المدخالت أو عملٌات التحوٌل أو
المخرجات
 8/0هندسة العملٌات  :إحدى األسالٌب التطوٌرٌة المتبعة عالمًٌا وأكثرها انتشارً ا والتً تتٌح
إمكانٌة إحداث نقلة نوعٌة فً طبٌعة ومستوى خدماتها وعملٌاتها من خالل إجراء تؽٌٌرات جذرٌة
والعمل على التخلص من التكرارات والتقاطعات المسببة للتؤخٌر والتعقٌد فً سٌر العمل.
 1/0مسوحات قٌاس رضا متلقً الخدمة  :جهود منهجٌة تقوم بها المإسسات للوقوؾ على مدى
رضا متلقً الخدمة بهدؾ إجراء التحسٌنات الالزمة لالرتقاء بمستوى الخدمات وزٌادة كفاءة
وفاعلٌة العملٌات مما ٌإدي بدوره إلى زٌادة مستوى رضا متلقً الخدمة.
 02/0مكانز إدارة المعرفة  :وعاء تقنً لتحدٌد وتخطٌط وتنظٌم واستخدام الموجودات المعرفٌة
داخل المإسسة  ،وهً تشمل العملٌات التً تساعد المإسسة على تولٌد المعرفة والحصول علٌها
واختٌارها وتنظٌمها واستخدامها وتخزٌنها ونشرها وتحوٌل المعرفة الضمنٌة والمعلومات الهامة
والخبرات التً تمتلكها المإسسة إلى مدخالت تدعم عملٌة اتخاذ القرار والتكامل المإسسً.
 0/3اللوابح والتعامٌم واألدلة الوزارٌة (التعامٌم) والداخلٌة.
 0/3الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز بمناطق المملكة رقم  90111وتارٌخ 0301/2/02هـ.
 0/3قرار معالً الوزٌر باعتماد مراكز التمٌز رقم  00080وتارٌخ 0301/0/02هـ.
 3/3رإٌة المملكة العربٌة السعودٌة 0202
 2/3رإٌة ورسالة وزارة التعلٌم

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم
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المؤشرات

مإشرات األداء واإلنجاز المختلفة ونسبة االرتباط مع تحقٌق أهداؾ مركز التمٌز

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

رلى اإلصذار ()1
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
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تريٍز انعًهٍخ
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األنشطة /الخطوات
6/6
0/0/6

المسؤول

النماذج

ترسٌخ ثقافة التمٌز المؤسسً التً تعتمد على المهنٌة والنزاهة والشفافٌة لتعزٌز القدرة على تحقٌق
رؤٌة ورسالة اإلدارة وتلبٌة احتٌاجات وتوقعات المستفٌدٌن.
تشكٌل فرٌق التمٌز المإسسً فً كل إدارة ومكتب
قرار إداري
مدٌر إدارة  /مكتب تعلٌم
تعلٌم

0/0/6

إعداد خطة زمنٌة لنشر ثقافة منهجٌة التمٌز المإسسً

قسم التمٌز المإسسً

-

0/0/6

توزٌع العمل على اعضاء قسم التمٌز المإسسً

قسم التمٌز المإسسً

نموذج توزٌع
عمل

قسم التمٌز المإسسً

-

مدٌر المركز

-

قسم التمٌز المإسسً

-

9/0/6

تقٌٌم الدورات أو الورش من المتدربٌن

المتدربٌن

8/0/6

إعداد تقرٌر عن الورش التدرٌبٌة المنفذة

قسم التمٌز المإسسً

نماذج سابقة فً
عملٌة التنمٌة
المهنٌة

1/0/6

قٌاس األثر ومدى تبنً ثقافة التمٌز المإسسً لدى
اإلدارات والمكاتب

قسم التمٌز المإسسً

3/0/6
2/0/6
6/0/6

اعداد كافة الحقابب التدرٌبٌة الالزمة لترسٌخ الثقافة
المإسسٌة بمنهجٌة التمٌز المإسسً
إعداد تعمٌم لإلدارات ومكاتب التعلٌم لنشر منهجٌة
التمٌز المإسسً
تنفٌذ الدورات والورش لترسٌخ الثقافة المإسسٌة
بمنهجٌة التمٌز المإسسً

تقرٌر وأدوات
قٌاس متنوعة
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األنشطة /الخطوات
2/6

إعادة هندسة العملٌات إلحداث التغٌٌر

0/0/6

اإلحساس بالمشكلة واإلٌمان بضرورة التؽٌٌر من خالل قرار البدء
بالمشروع

مدٌر إدارة  /مكتب
تعلٌم

0/0/6

تخطٌط الجهود الالزمة للتؽٌٌر وكٌفٌة تنفٌذه

قسم التمٌز المإسسً

0/0/6

إعداد بطاقة مشروع إعادة هندسة العملٌات واألهداؾ التً ٌمكن
تحقٌقها فً ظل الموارد الحالٌة والحاجة الملحة

قسم التمٌز المإسسً

3/0/6

تشكٌل فرٌق العمل وإعداد الجدول الزمنً للمشروع

مدٌر مركز التمٌز

مسوحات
متنوعة
قرار إداري
أدوات التؽٌٌر
العشرة
بطاقة
المشروع
نموذج توزٌع
عمل
دلٌل العملٌات
المإسسً

التشخٌص بحصر جمٌع العملٌات والجهات المعنٌة بها ووضع
خرابط سٌر العملٌات الحالٌة
تحدٌد نطاق العمل بناء على االختصاص وتحدٌد الخدمات والعملٌات
التً ستخضع إلعادة الهندسة وتحدد كؤولوٌة

قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع جهات
االختصاص

9/0/6

تحلٌل العملٌات الحالٌة من خالل جمع البٌانات والمإشرات التً سٌتم
من خاللها قٌاس مدى فاعلٌة العملٌات الحالٌة

قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة

نموذج

8/0/6

إعادة التصمٌم من خالل القٌاس المقارن وتطبٌق أفضل الممارسات

قسم التمٌز المإسسً

نموذج

1/0/6

تجمٌع العملٌات المتشابهة فً خطواتها ضمن مجموعات محددة

02/0/6

إعادة التصمٌم المقترح بمراعاة القوانٌن واللوابح المنظمة
والمستجدات ومواكبة التطورات وإشراك المعنٌٌن بالتؽٌٌر فً عملٌة
التطبٌق
تحدٌد األثر المتوقع من خالل مإشرات األداء التً تم تحدٌدها مسب ًقا
لقٌاس فعالٌة العملٌات ضمن مجموعتٌن ذات قٌمة مضافة وأخرى
ذات قٌمة ؼٌر مضافة
المتابعة والتقٌٌم والحفاظ على اإلنجازات التً تم تحقٌقها وضمان
استمرارٌة عملٌتً التحسٌن والتطوٌر لمنع التراجع فً األداء
المإسسً.

2/0/6
6/0/6

00/0/6
00/0/6
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المسؤول

النماذج

قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة
قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة
قسم التمٌز المإسسً
قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة

-

نموذج
نموذج وبطاقة
القٌاس
تقرٌر

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم
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األنشطة /الخطوات
0/6
0/0/6
0/0/6
0/0/6

المسؤول

النماذج

الحوكمة وإدارة األداء المؤسسً
تحدٌد مرجعٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة
لمختلؾ مجاالت التمٌز المإسسً لمعاٌٌر الممكنات كاللوابح والقوانٌن
واألنظمة والتعلٌمات والقرارات.
مصفوفة الصالحٌات  :توضح الصالحٌات الخاصة بكل مستوى من
المستوٌات اإلدارٌة وحدود تفوٌض الصالحٌات المسموح بها لكل منها
ومرجعٌتها.
ترسٌخ الثقافة المإسسٌة التً تعتمد على المهنٌة والنزاهة والشفافٌة
لتعزٌز القدرة على تحقٌق الرإٌة والرسالة وتلبٌة احتٌاجات وتوقعات
المستفٌدٌن.

 3/0/6تحدٌد النتابج المرجوة لتحقٌق التنمٌة المستدامة فً ضوء معاٌٌر
النتابج للتمٌز المإسسً تتضمن األثر والتؽٌٌرات المطلوب
إحداثها واإلجراءات لالزمة لتحقٌقها بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة
 2/0/6بناء معاٌٌر أدابٌة ومإشرات إنجاز وتعمٌمها وحث المٌدان على
توطٌنها كممارسات متمٌزة.
 6/0/6رصد قاعدة البٌانات الخاصة بمإشرات معاٌٌر النتابج للتمٌز
المإسسً وتنظٌمها وتكون من خالل بٌانات خام.
 9/0/6احتساب النتابج المختلفة وإعالنها للمعنٌٌن الستثمارها وردم
الفجوات.
 8/0/6عقد ورشة عمل لتطوٌر األداء فً ضوء نتابج المعاٌٌر
والمإشرات واجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنٌة بشكل
دوري
 1/0/6إعداد وتصمٌم واعتماد خطة العمل وتعمٌمها للمعنٌٌن للتمشً
بموجبها.
 02/0/6بناء القدرات المإسسٌة والقٌادٌة وقدرات الموظفٌن
 00/0/6ضبط إجراءات عملٌة الشراكة المجتمعٌة وحصرها.

قسم التمٌز المإسسً
نموذج
مدٌر مركز التمٌز
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة
قسم التمٌز المإسسً

-

قسم التمٌز
المإسسً

نموذج

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

دلٌل
تعمٌم
نموذج

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
مدٌر مركز التمٌز

 00/0/6توقٌع اتفاقٌات وشراكات مع مإسسات المجتمع للدعم والتموٌل
 00/0/6قٌاس نتابج مإشرات األداء ومدى التحسن كسالسل زمنٌة بشكل
دوري

نموذج

تقرٌر
دلٌل مطور
نموذج اتفاقٌة

قسم التمٌز
المإسسً

تقارٌر
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األنشطة /الخطوات
03/0/6

02/0/6
06/0/6
09/0/6
08/0/6

01/0/6
02/0/6

68

مناقشة الموضوعات المقترحة من قبل مدٌر مركز التمٌز مع
الجهات المعنٌة  ،أو الموضوعات المحالة من قبل الوزارة أو
المٌدان التعلٌمً واعتماد مبادرات ومشارٌع التطوٌر لتعزٌز
األداء فً ضوء نتابج المإشرات
وضع آلٌة تقٌٌم وقٌاس األداء المإسسً وتحدٌد مستوى
المشاركة فً تحقٌق التحسٌن المستمر من قبل كافة اإلدارات
والمكاتب
جمع ومراجعة بٌانات معاٌٌر ومإشرات أداء إدارات ومكاتب
التعلٌم بما ٌحقق التمٌز المإسسً وحساب الفجوة بٌن القٌم
المستهدفة وبٌن األداء الحقٌقً.
رصد فرص التحسٌن والمالحظات التطوٌرٌة بعدد ردم الفجدوات
بالمراحل السابقة والتواصل مع الجهدات المعنٌدة فدً اإلدارة عندد
وجود مالحظات.
بناء خطط التحسدٌن بالتنسدٌق مدع الجهدات المعنٌدة ورفدع التقرٌدر
النهدددابً والمتحقدددق بدددردم فجدددوات التحسدددٌن بمدددا ٌحقدددق التمٌدددز
المإسسً لمدٌر عام التعلٌم العتماده ونشره.
تقدٌم تقارٌر لمقارنة األداء بٌن إدارات ومكاتب التعلٌم باإلدارة :
تقارٌر تقوٌمٌة مقارنة بٌن أداء إدارات ومكاتب التعلٌم  ،عرض
تقوٌمً لمإشرات المكاتب من قبل مدراء اإلدارات والمكاتب
للوقوؾ على أهم النتابج
تكرٌم وتحفٌز اإلدارات والمكاتب واألقسام والوحدات فً اإلدارة
بناء على نتابج معاٌٌر ومإشرات التمٌز المإسسً.

المسؤول

النماذج

مدٌر مركز التمٌز
قسم التمٌز
المإسسً

-

قسم التمٌز
المإسسً

نموذج

قسم التمٌز
المإسسً

نموذج

قسم التمٌز
المإسسً

تقرٌر

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

تقارٌر
-
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األنشطة /الخطوات
4/6

المقارنة المرجعٌة

0/3/6

عقد االجتماعات إلعداد النماذج المعتمدة للمقارنات

0/3/6

إعداد واعتماد النماذج المعتمدة للمقارنة

0/3/6

دراسة األنشطة والخدمات التً تستوجب التحسٌن وتحدٌد محاور
المقارنة.

3/3/6
2/3/6

6/3/6

المسؤول

النماذج

تحدٌد المإسسات ذات األداء المتمٌز من خالل معاٌٌر ٌتم اختٌار
أفضل المإسسات فً مجاالت التطبٌقات أو الخدمات المختارة
تشكٌل فرٌق العمل المعنً بالمقارنة المرجعٌة واعتماده من المدٌر
العام
جمع البٌانات إما من خالل المعلومات بشكل مباشر ومقابلة
المسإولٌن فً المإسسات ذات األداء المتمٌز أو بشكل ؼٌر مباشر
من خالل  :األرشٌؾ  ،تقارٌر سنوٌة  ،ندوات ومإتمرات  ،صحؾ
محلٌة ودولٌة  ،نشرات إحصابٌة  ،مواقع إلكترونٌة.
وٌقوم الفرٌق بالتالً :
 جمع المعلومات والبٌانات الخاصة بمستوٌات األداءالحالٌة.
 تحدٌد األنشطة المتبعة حالًٌا من قبل تلك المإسساتموضع المقارنة وتحدٌد مإشرات أدابها.
 -إنشاء قاعدة بالبٌانات التً تم جمعها.

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
بالتنسٌق مع
الجهات المعنٌة
قسم التمٌز
المإسسً
مدٌر مركز
التمٌز
قسم التمٌز
المإسسً
والفرٌق المشكل

نماذج
خطاب
قرار

-
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

م
9/3/6
8/3/6
1/3/6
02/3/6
00/3/6
00/3/6
00/3/6
03/3/6
02/3/6
06/3/6
09/3/6
08/3/6
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

األنشطة /الخطوات
تحلٌل فرق األداء وأسباب األداء المتمٌز ومقارنة مإشرات األداء فً
المإسسة الراؼبة بالتحسٌن مع المإسسة ذات األداء المتمٌز وتحدٌد
طبٌعة الفروقات وحجمها وأسبابها(موجبة  ،سالبة).
تحدٌد األسالٌب أو الخطوات التطوٌرٌة الالزمة لالرتقاء بمستوى
الخدمات وتجاوز فروق األداء الموجودة.
تحدٌد مستوٌات األداء المستهدفة بناء على المقترحات التطوٌرٌة
لتجاوز فجوات األداء.
إعالن النتابج والتؤكٌد على مالبمة التؽٌٌرات المقترحة.
بناء على نتابج المقارنة المرجعٌة ٌتم تحدٌد أهداؾ تشؽٌلٌة جدٌدة
لتحقٌق أهداؾ األداء المرجوة وتحدٌد األقسام المستهدفة من التطوٌر.
التطبٌق ووضع خطط محددة بزمن معٌن ونطاق واضح لإلجراءات
التطوٌرٌة التً سٌتم تطبٌقها لردم الفجوة السلبٌة بالتنسٌق مع الجهات
التنفٌذٌة المعنٌة.
وضع معاٌٌر معٌنة تضمن دٌمومة التحسٌن لألداء مع مراعاة الكلفة
التقدٌرٌة للتحسٌنات الالزمة بالتنسٌق مع الجهات التنفٌذٌة المعنٌة.
التؤكٌد على قبول التؽٌٌرات من قبل الجهات المعنٌة لضمان تحقق
النتابج المرجوة من التؽٌٌر.
تحدٌد فرٌق العمل الذي سٌقوم بتطبٌق التحسٌنات وضابط الجودة
والعمل.
التطبٌق والتقٌٌم بدراسة أثر تحسٌن العملٌات واألنشطة ومدى مطابقتها
الحتٌاجات الجهات المستفٌدة وتطلعاتها.
إعداد تقارٌر مقارنة األداء المرجعٌة
نشدددر وتعمدددٌم تقدددارٌر مقارندددات األداء المرجعٌدددة فدددً المكاتدددب واإلدارات
والجهات المعنٌة.

المسؤول

النماذج

قسم التمٌز
المإسسً
والفرٌق المشكل

نموذج
-

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
والفرٌق المشكل

تقرٌر
نماذج
-

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

تقرٌر
تقرٌر

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

األنشطة /الخطوات
2/6

المسؤول

النماذج

مسوحات قٌاس رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة
قسم التمٌز المإسسً
بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة

-

0/2/6

تحدٌد أهداؾ إجراء مسح قٌاس رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة.

0/2/6

تحدٌد الفبات التدً ستشدملها مسدوحات قٌداس رضدا المتعداملٌن ومتلقدً
الخدمة.

0/2/6

إعداد خطة زمنٌة الستطالع رأي المتعاملٌن

-

3/2/6

تحدٌد حجم العٌنة

-

2/2/6

تحدٌد أسالٌب تنفٌذ المسوحات التً سٌتم استخدامها

-

6/2/6

إعداد أداة المسح وتضم ثالث أقسام  :قسم مستوى الرضا العدام  ،قسدم
مإشرات الجودة المتعلقة بالخدمات المقدمة  ،قسم بٌانات متلقً الخدمة
و المتعاملٌن

نموذج

9/2/6

اعتماد استطالع الرأي وتطبٌقه وفق الخطة المعدة

نموذج

8/2/6

جمع البٌانات وف ًقا لألدوات وحجم العٌنة وخطة العمل الزمنٌة

1/2/6

تحلٌل البٌانات بالبرامج الحاسوبٌة المختلفة

02/2/6

التوصددٌات واإلجددراءات التصددحٌحٌة بعددد تحدٌددد فددرص التحسددٌن فددً
ضوء النتابج واستثمارها لتحسٌن جودة العمل

00/2/6

تنفٌذ قرارات التحسٌن بالتنسٌق مع إدارة المركز

-

تقرٌر
عملٌة تحسٌن
جودة العمل
قسم التمٌز المإسسً
والجهات المعنٌة

تقرٌر إنجاز
التحسٌن
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

األنشطة /الخطوات
6/6
0/6/6
0/6/6
0/6/6
3/6/6
2/6/6
6/6/6
9/6/6
8/6/6
1/6/6
02/6/6
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المسؤول

النماذج

مكانز إدارة المعرفة
تحدٌد المتطلبات الالزمة لتحقٌق أفضل مستوى مدن إدارة وتخدزٌن ونشدر
المعرفة فً المإسسة بالتنسٌق مع إدارة تقنٌة المعلومات.
وضددع منهجٌددة إدارة المعرفددة واآللٌددات الالزمددة لضددمان الحصددول علددى
المعرفة والتحكم بها وإدارتها وتخزٌنها ونشرها.
وضدددع اإلجدددراءات والتسدددهٌالت والوسدددابل المسددداعدة وتوثٌدددق العملٌدددات
ومتابعة تنفٌذها.
وضددع آلٌددات وتبنددً مشددارٌع لتعزٌددز ثقافددة تقاسددم المعرفددة وتبادلهددا وبندداء
جماعات من صناع المعرفة وبناء شبكات فاعلة من العالقات بٌن مختلؾ
األقسام واإلدارات والمكاتب وتؤسٌس ثقافة تنظٌمٌة داعمة.
التؤكددد مددن تواجددد مدددٌر مركددز التمٌددز بمعظددم لجددان ومناشددط المإسسددة
المختلفددددة لمواءمددددة الممارسددددات ورصدددددها فددددً ضددددوء معدددداٌٌر التمٌددددز
المإسسً.
إدارة وتشددؽٌل نظددام إلكتروندددً للمتابعددة والتقٌدددٌم كالبرٌددد اإللكتروندددً أو
برنامج تقنً مناسب.
متابعة تحدٌث البٌانات على نظام المتابعة اإللكترونً
متابعدة وتقٌددٌم األداء واإلنجدداز علددى مسدتوى الوحدددات التنظٌمٌددة المختلفددة
بالتعاون مع مدراء اإلدارات والمكاتب والمساعدٌن.
تحلٌددل مإشددرات الرصددد واإلنجدداز وإعددداد التقددارٌر لكددل إدارة ومكتددب
وتقارٌر إجمالٌة ألداء اإلدارة بشكل عام.
عقد اجتماعات بشكل دوري للتطوٌر والتحسٌن وآلٌة توظٌفها إلعداد
ملؾ المشاركة بجابزة التعلٌم للتمٌز و الجوابز المإسسٌة المختلفة.

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

نموذج
دلٌل

المدٌر العام
قرار
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
مدٌر مركز التمٌز

نموذج
تقارٌر
-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

األنشطة /الخطوات
9/6

فرق التمٌز

0/9/6

تشكٌل فرق التمٌز المركزٌة على مستوى اإلدارة

0/9/6

إعداد خطة عمل رإساء فرق التمٌز وتنسٌق مواعٌد اجتماعداتهم وجدداول
أعمالهم والمهام المطلوبة وتقارٌر المنجزات لكل فرٌق

0/9/6

عقد اجتماعات دورٌة برإساء فرق التمٌز.

3/9/6
2/9/6

متابعة قرارات وتوصٌات االجتماعات المعنٌٌن بها رإساء فرق التمٌز
مع الجهات ذات العالقة.
تحدٌد أوقات ومراحل المراجعة إلدارة المخاطر وتعزٌز األفكار لضمان
العمل فً المسار الصحٌح وحسب التزمٌن

6/9/6

تقٌٌم أداء كل فرٌق وأعضاءه بنهاٌة العمل

9/9/6

التعلم من تجارب كل فرٌق وتبادل المعرفة ونشرها.

8/6

المسؤول

النماذج

قسم التمٌز
المإسسً

قرار
نموذج
-

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
مدٌر مركز
التمٌز
قسم التمٌز
المإسسً

نموذج
-

إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً

0/8/6

توزٌع العمل على اعضاء قسم التمٌز المإسسً

0/8/6

إعداد خطة زمنٌة إلتمام عملٌة إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً

0/8/6

إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً وفق خطة توزٌع العمل

3/8/6

تعمٌم نماذج التمٌز المإسسً بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

قرار
نماذج
تعمٌم
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

األنشطة /الخطوات
2/8/6

تنفٌذ برامج توعوٌة بكٌفٌة تعببة نماذج التمٌز المإسسً

6/8/6

تفعٌل النماذج من طرؾ اإلدارات ومكاتب التعلٌم

9/8/6

مراجعة نماذج ملؾ التمٌز المإسسً بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة

1/6
0/1/6
0/3/6
0/3/6
3/3/6

74

المسؤول
قسم التمٌز
المإسسً
مدٌري اإلدارة
ومكاتب التعلٌم
قسم التمٌز
المإسسً

النماذج
تعمٌم
-

إعداد التقرٌر الدراسة الذاتٌة.
جمع معلومات التقارٌر السنوٌة وتلخٌصها وتنظٌمها.
عقددد االجتماعددات للتحقددق مددن فاعلٌددة الشددواهد وتحلٌددل النتددابج وتحدٌددد
الفجدددوة بدددٌن القدددٌم المسدددتهدفة واألداء الفعلدددً وتقددددٌم التؽذٌدددة الراجعدددة
الخاصة بنقاط القوة وجوانب التحسٌن.
عقد االجتماعات إلعدداد خطدط التحسدٌن وتنظٌمهدا واعتمادهدا بمدا ٌجدود
إخراج الملؾ.
اإلخراج النهابً لملؾ التمٌز المإسسً

قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً
قسم التمٌز
المإسسً

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

النماذج والسجالت
م

اسم النموذج

رمز النموذج

1

تشكٌل فرٌق التمٌز المإسسً

EXC-QF-003-1

2

أدوات التؽٌٌر العشرة

EXC-QF-003-2

3

بطاقة المشروع

EXC-QF-003-3

4

نموذج تحلٌل العملٌات

EXC-QF-003-4

5

نموذج القٌاس المقارن

EXC-QF-003-5

6

نموذج وبطاقة القٌاس

EXC-QF-003-6

7

نموذج المرجعٌات التشرٌعٌة

EXC-QF-003-7

8

مصفوفة الصالحٌات

EXC-QF-003-8

9

نموذج تحدٌد النتابج

EXC-QF-003-9

 01قاعدة البٌانات

EXC-QF-003-10

 00نموذج اتفاقٌة

EXC-QF-003-11

 02نموذج نتابج المإشرات

EXC-QF-003-12

 03نموذج التخطٌط للتحسٌن

EXC-QF-003-13

 04نماذج المقارنة

EXC-QF-003-14

 05نموذج أداة المسح

EXC-QF-003-15

 06منهجٌة إدارة المعرفة

EXC-QF-003-16

07

خطة العمل لرإساء الفرق

مكان
الحفظ

ملفات التمٌز

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

ثالثة
أعوام

EXC-QF-003-17

75

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
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عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

خرٌطة التدفق لعملٌة التمٌز المؤسسً
ترسٌخ ثقافة التمٌز المإسسً

تشكٌل فرٌق التمٌز المإسسً فً كل إدارة ومكتب تعلٌم

EXC-PF-003-1

إعداد خطة زمنٌة لنشر ثقافة منهجٌة التمٌز المإسسً

توزٌع العمل على اعضاء قسم التمٌز المإسسً

اعداد الحقابب التدرٌبٌة لترسٌخ الثقافة المإسسٌة بمنهجٌة التمٌز المإسسً

إعداد تعمٌم لإلدارات ومكاتب التعلٌم والمدارس لنشر منهجٌة التمٌز المإسسً

تنفٌذ الدورات والورش لترسٌخ الثقافة المإسسٌة بمنهجٌة التمٌز المإسسً

تقٌٌم الدورات أو الورش من المتدربٌن

إعداد تقرٌر عن الورش التدرٌبٌة المنفذة

قٌاس األثر ومدى تبنً ثقافة التمٌز المإسسً لدى اإلدارات والمكاتب

إعادة هندسة العملٌات إلحداث التؽٌٌر

اإلحساس بالمشكلة واإلٌمان بضرورة التؽٌٌر من خالل قرار البدء بالمشروع

تخطٌط الجهود الالزمة للتؽٌٌر وكٌفٌة تنفٌذه

EXC-PF-003-2

إعداد بطاقة مشروع إعادة هندسة العملٌات واألهداؾ التً ٌمكن تحقٌقها

EXC-PF-003-3

تشكٌل فرٌق العمل وإعداد الجدول الزمنً للمشروع

التشخٌص بحصر كل العملٌات والجهات المعنٌة بها ووضع خرابط سٌر العملٌات الحالٌة

0
>
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

0

تحدٌد نطاق العمل

EXC-PF-003-4

تحلٌل العملٌات الحالٌة

EXC-PF-003-5

إعادة التصمٌم من خالل القٌاس المقارن وتطبٌق أفضل الممارسات

تجمٌع العملٌات المتشابهة فً خطواتها ضمن مجموعات محددة

إعادة التصمٌم المقترح بمراعاة القوانٌن واللوابح المنظمة والمستجدات
EXC-PF-003-6

تحدٌد األثر المتوقع من خالل مإشرات األداء التً تم تحدٌدها مسب ًقا

المتابعة والتقٌٌم والحفاظ على اإلنجازات التً تم تحقٌقها وضمان استمرارٌة عملٌتً التحسٌن والتطوٌر
لمنع التراجع فً األداء المإسسً

الحوكمة وإدارة األداء المإسسً

تحدٌد المرجعٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة لمختلؾ مجاالت التمٌز المإسسً

EXC-PF-003-7

EXC-PF-003-8

مصفوفة الصالحٌات
ترسٌخ الثقافة المإسسٌة التً تعتمد على المهنٌة والنزاهة والشفافٌة

EXC-PF-003-9

تحدٌد النتابج المرجوة لتحقٌق التنمٌة المستدامة
بناء معاٌٌر أدابٌة ومإشرات إنجاز وتعمٌمها

EXC-PF-003-10

رصد قاعدة البٌانات الخاصة بمإشرات معاٌٌر النتابج للتمٌز المإسسً وتنظٌمها
احتساب النتابج المختلفة وإعالنها للمعنٌٌن الستثمارها
عقد ورشة عمل لتطوٌر األداء

0
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

0
إعداد وتصمٌم واعتماد خطة العمل وتعمٌمها للمعنٌٌن

EXC-PF-003-11

بناء القدرات المإسسٌة والقٌادٌة وقدرات الموظفٌن
.ضبط إجراءات عملٌة الشراكة المجتمعٌة وحصرها

توقٌع اتفاقٌات وشراكات مع مإسسات المجتمع للدعم والتموٌل

قٌاس نتابج مإشرات األداء ومدى التحسن كسالسل زمنٌة بشكل دوري

EXC-PF-003-12

مناقشة الموضوعات المقترحة واعتماد مبادرات ومشارٌع تطوٌر لتعزٌز األداء

EXC-PF-003-13

وضع آلٌة تقٌٌم وقٌاس األداء المإسسً
جمع ومراجعة بٌانات معاٌٌر ومإشرات أداء إدارات ومكاتب التعلٌم
رصد فرص التحسٌن والمالحظات التطوٌرٌة
.بناء خطط التحسٌن ورفع التقرٌر النهابً لمدٌر عام التعلٌم العتماده ونشره
تقدٌم تقارٌر لمقارنة األداء بٌن إدارات ومكاتب التعلٌم باإلدارة
تكرٌم وتحفٌز اإلدارات والمكاتب واألقسام والوحدات فً اإلدارة

المقارنة المرجعٌة

عقد االجتماعات إلعداد النماذج المعتمدة للمقارنات
إعداد واعتماد النماذج المعتمدة للمقارنة
دراسة األنشطة والخدمات التً تستوجب التحسٌن وتحدٌد محاور المقارنة

0
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد44 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

3
تحدٌد المإسسات ذات األداء المتمٌز

EXC-PF-003-14

تشكٌل فرٌق العمل المعنً بالمقارنة المرجعٌة واعتماده من المدٌر العام

جمع البٌانات بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر

تحلٌل فرق األداء وأسباب األداء المتمٌز ومقارنة مإشرات األداء فً المإسسة الراؼبة بالتحسٌن مع
المإسسة ذات األداء المتمٌز

تحدٌد األسالٌب التطوٌرٌة لالرتقاء بمستوى الخدمات وتجاوز فروق األداء

تحدٌد مستوٌات األداء المستهدفة بناء على المقترحات التطوٌرٌة

إعالن النتابج والتؤكٌد على مالبمة التؽٌٌرات المقترحة.

تحدٌد أهداؾ تشؽٌلٌة جدٌدة لتحقٌق أهداؾ األداء المرجوة وتحدٌد األقسام المستهدفة من التطوٌر بناء
على نتابج المقارنة المرجعٌة.

التطبٌق ووضع خطط محددة لإلجراءات التطوٌرٌة لردم الفجوة السلبٌة
وضع معاٌٌر معٌنة تضمن دٌمومة التحسٌن لألداء

التؤكٌد على قبول التؽٌٌرات من قبل الجهات المعنٌة

تحدٌد فرٌق العمل الذي سٌقوم بتطبٌق التحسٌنات وضابط الجودة والعمل

التطبٌق والتقٌٌم بدراسة أثر تحسٌن العملٌات واألنشطة.
إعداد تقارٌر مقارنة األداء المرجعٌة

نشر وتعمٌم تقارٌر مقارنات األداء المرجعٌة

4
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج()11

عذد انصفحبد42 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

3

مسوحات قٌاس رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة

تحدٌد أهداؾ إجراء مسح قٌاس رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة
تحدٌد الفبات التً ستشملها مسوحات قٌاس رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة
إعداد خطة زمنٌة الستطالع رأي المتعاملٌن
تحدٌد حجم العٌنة

EXC-PF-003-15

>
تحدٌد أسالٌب تنفٌذ المسوحات التً سٌتم استخدامها
إعداد أداة المسح
اعتماد استطالع الرأي وتطبٌقه وفق الخطة المعدة
جمع البٌانات وف ًقا لألدوات وحجم العٌنة وخطة العمل الزمنٌة
تحلٌل البٌانات بالبرامج الحاسوبٌة المختلفة

التوصٌات واإلجراءات التصحٌحٌة بعد تحدٌد فرص التحسٌن
تنفٌذ قرارات التحسٌن بالتنسٌق مع إدارة المركز

تحدٌد المتطلبات بالتنسٌق مع إدارة تقنٌة المعلومات

وضع منهجٌة إدارة المعرفة واآللٌات الحصول على المعرفة والتحكم بها

وضع اإلجراءات والوسابل المساعدة وتوثٌق العملٌات ومتابعة تنفٌذها

2
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد42 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

مكانز إدارة المعرفة
2

وضع آلٌات وتبنً مشارٌع لتعزٌز ثقافة تقاسم المعرفة وتبادلها

>
التؤكد من تواجد مدٌر مركز التمٌز بمعظم لجان ومناشط المإسسة المختلفة

إدارة وتشؽٌل نظام إلكترونً للمتابعة والتقٌٌم
متابعة تحدٌث البٌانات على نظام المتابعة اإللكترونً

متابعة وتقٌٌم األداء واإلنجاز على مستوى الوحدات التنظٌمٌة المختلفة

.تحلٌل مإشرات الرصد واإلنجاز وإعداد التقارٌر

EXC-PF-003-17

عقد اجتماعات بشكل دوري للتطوٌر والتحسٌن

فرق التمٌز

تشكٌل فرق التمٌز المركزٌة على مستوى اإلدارة التعلٌمٌة
إعداد خطة عمل رإساء فرق التمٌز

عقد اجتماعات دورٌة برإساء فرق التمٌز.

متابعة قرارات وتوصٌات االجتماعات

تحدٌد أوقات ومراحل المراجعة

تقٌٌم أداء كل فرٌق وأعضاءه بنهاٌة العمل

التعلم من تجارب كل فرٌق وتبادل المعرفة ونشرها.
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انتًٍز انًؤسسً

عذد انًُبرج ()11

عذد انصفحبد42 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-003

6

إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً

توزٌع العمل على اعضاء قسم التمٌز المإسسً

إعداد خطة زمنٌة إلتمام عملٌة إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً

إعداد نماذج ملؾ التمٌز المإسسً وفق خطة توزٌع العمل

تعمٌم نماذج التمٌز المإسسً بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة

تنفٌذ برامج توعوٌة بكٌفٌة تعببة نماذج التمٌز المإسسً

تفعٌل النماذج من طرؾ اإلدارات ومكاتب التعلٌم
مراجعة نماذج ملؾ التمٌز المإسسً بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة

إعداد التقرٌر الدراسة الذاتٌة

جمع معلومات التقارٌر السنوٌة وتلخٌصها وتنظٌمها.

عقد االجتماعات للتحقق من فاعلٌة الشواهد وتحلٌل النتابج وتحدٌد الفجوة بٌن القٌم المستهدفة واألداء
.الفعلً وتقدٌم التؽذٌة الراجعة الخاصة بنقاط القوة وجوانب التحسٌن

عقد االجتماعات إلعداد خطط التحسٌن وتنظٌمها واعتمادها

اإلخراج النهابً لملؾ التمٌز المإسسً

82

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج
عملٌة التمٌز المؤسسً
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-1

عذد صفحبد
انًُىرج ()2

قرار إداري
إن المدٌر العام للتعلٌم
بناء على الصالحٌات الممنوحة له
إشار ًة .......................................................................................
وبنا ًء على ما تقتضٌه مصلحة العمل
ٌقرر ما ٌلً :
ً
أوال  :تشكٌل فرق العمل إلعداد ملفات مشاركة اإلدارة فً جابزة التمٌز المإسسً على النحو التالً:
 /0الفرٌق الربٌس (فرٌق المتابعة واإلشراؾ والدعم) :
م
0
0
0
3
2
6

االسم

جهة العمل
المدٌر العام للتعلٌم
المساعد للشإون التعلٌمٌة ــ بنٌن
المساعدة للشإون التعلٌمٌة ــ بنات
المساعد للشإون المدرسٌة
المساعد للخدمات المساندة
مدٌر مركز التمٌز (منسق الجابزة)

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
أمٌ ًنا ومقررً ا

وتكون مهام الفرٌق الربٌس على النحو التالً :
أ -بناء السٌاسات لسد الثؽرات وحصر الشواهد ذات العالقة حسب االختصاص.
ب-اإلشراؾ على سٌر العمل ومتابعته حسب االختصاص.
جـ-تقدٌم الدعم العاجل والمباشر لفرق العمل الفرعٌة عند الحاجة.
د-تقدٌم المقترحات الخاصة بالتؽذٌة الراجعة للعناصر المستهدفة.
هـ -دعم الفرق بؤعضاء فاعلٌن عند الحاجة.
 /0فرٌق التقٌٌم الداخلً :
م
0
0
0

االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

 /0فرٌق مجال القٌادة :
االسم

م
0
0
0
 /3فرٌق مجال التخطٌط و التطوٌر المستمر:
االسم
م
0
0
0
 /2فرٌق مجال التنظٌم اإلداري :
م
0
0
0
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االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

 //6فرٌق مجال اإلبداع و االبتكار:
االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

م
0
0
0
 /9فرٌق مجال الموارد:

االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

م
0
0
0
 /8فرٌق مجال المستفٌدٌن :
م
0
0
0

االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

 /1فرٌق مجال الشراكة المجتمعٌة :
االسم

م
0
0
0
 /02فرٌق مجال عملٌات التعلٌم و التعلم :
م
0
0
0

االسم

جهة العمل

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ناب ًبا
ً
عضوا
المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

 /00فرٌق مجالرتقنٌة المعلومات و إدارة المعرفة :
م
0
0
0

االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

 /00فرٌق مجال نتابج األداء :
م
0
0
0

االسم

جهة العمل

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

وتكون مهام الفرق الفرعٌة على النحو التالً :
-0الدراسة المتؤنٌة والمتعمقة للمجال الربٌس وما ٌندرج تحته من معاٌٌر فرعٌة.
-0اقتراح برنامج أو إجراء أو عدة إجراءات للوفاء بمتطلبات تحقٌق كل معٌار فرعً (اإلجراءات ــ الجهة المنفذة ــ المساندة ــ
تارٌخ التنفٌذ) بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة.
-0إعداد خطة إجرابٌة لتنفٌذ ما ٌتم اعتماده من برنامج أو أنشطة أو إجراءات والمتابعة الدورٌة لخطوات اإلنجداز بالتنسدٌق مدع
الجهات المعنٌة.
-3جمع الشواهد الدالة على كل إنجاز بما ال ٌقل عن شاهدٌن (األكثر داللة) والتحقق من استٌفاء متطلباتها (التارٌخ  ،الخدتم مدن
الجهة المعنٌة  ،التوقٌع  ،رقم الصادر أو الوارد).
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 -2تسلم الشواهد كمستندات وروابط بعد االنتهاء من أعمدال المراجعدة والتددقٌق مدن قبدل كدل فرٌدق وفدق الددلٌل التفسدٌري علدى
موقع الجابزة (ورقًٌا وإلكترونًٌا) والضوابط المحددة من قبل مركز التمٌز.
-6رصد التحدٌات من قبل ربٌس الفرٌق ورفعها لمدٌر مركز التمٌز بشكل دوري وعاجل.
-9آخر موعد لتسلٌم المعاٌٌر مكتملة لمركز التمٌز ....................
-8عرض تقرٌر من قبل الفرق الفرعٌة على الفرٌق األساسً بنهاٌة كل أسبوع حول ما تم إنجازه.
-1التقٌٌم النهابً لفعالٌة فرق األعضاء واإلنجاز من قبل ربٌس كل فرٌق حسب ما ورد باستمارات التقٌٌم.

 / 13فرٌق ضبط اإلخراج النهابً :
م
0
0
0

االسم

المهمة الموكل بها
ربٌسًا
ً
عضوا
ً
عضوا

جهة العمل

وتكون مهام فرٌق ضبط اإلخراج النهابً على النحو التالً:
-0التحقق من عمل كافة الروابط اإللكترونٌة .
-0إعداد النبذة التعرٌفٌة باإلدارة.
-0تقوٌم العناصر التً تم االنتهاء منها وفق القالدب الخداص بكدل معٌدار (الوصدؾ الددقٌق لإلجدراء مدع تحدٌدد نسدبة قدوة الشداهد
ومدى اإلبداع فٌه) بالتنسٌق مع مدٌر مركز التمٌز.
-3تقدٌم التؽذٌة الراجعة للعنصر الذي لم ٌتحقق بصورة جٌدة بالتنسٌق مع مدٌر مركز التمٌز.
-2الجمع النهابً للتقارٌر مع الشواهد.
-6تصحٌح وتنسٌق ملؾ الجابزة.
-9كتابة التقرٌر النهابً ومراجعة ورفع التقرٌر على موقع الجابزة بالتنسٌق مع مدٌر مركز التمٌز.

ثانًٌا :االلتزام بالخطة اإلجرابٌة الضابطة المرفقة ووفق التزمٌن ومإشرات اإلنجاز .
ً
ثالثاٌ :بلػ قرارنا هذا للجهات المعنٌة إلنفاذه كلُُُ فٌما ٌخصه وأصله لمكتبنا.
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

المدٌر العام للتعلٌم .........
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-2

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

أداة هندسة العملٌات إلحداث التغٌٌر

سٌرا
ما الذي ٌسٌر ً
حس ًنا ؟
ما الذي ٌسٌر
بشكل مقبول ؟
ما الذي نحتاج إلى
تطوٌره ؟
نتائج التشخٌص
تحلٌل العملٌات
الحالٌة

مؤشرات التمٌز الدالة
إصالحات رئٌسة
التحدٌات الرئٌسة
التصور
العملٌات التً تحتاج
إعادة تصمٌم
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-3

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

بطاقة المشروع
خطوات التنفٌذ
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المسإولٌات

الجدول الزمنً متى ٌجب
القٌام بالمهمة ؟

الموارد الالزمة

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-4

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

نموذج تحلٌل أولوٌة إعادة هندسة العملٌات

الخدمة

عدد الشكاوي سنوًٌا

عدد المستفٌدٌن
سنوًٌا

نسبة عدد الشكاوي إلى عدد
المستفٌدٌن من الخدمة

تحلٌل الفجوة

سبل التحسٌن
والتؽٌٌر

المجموع
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-5

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

نموذج القٌاس المقارن
المإشرات
المدة الزمنٌة المستخدمة فً تقدٌم الخدمة
نسبة اإلجراءات ذات القٌمة المضافة إلى
اإلجراءات ذات القٌمة الؽٌر مضافة فً
كل عملٌة من عملٌات تقدٌم الخدمات
عدد مرات تسلٌم العملٌات بٌن األقسام
المختلفة
عدد األقسام المسإولة عن تقدٌم الخدمة
مستوى رضا متلقً الخدمة
مستوى رضا الموظفٌن
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العملٌة الحالٌة

العملٌة السابقة

الفجوة
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-6

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

نموذج القٌاس (مضافة وغٌر مضافة)
الخدمة المقدمة

النشاط

الوقت المستؽرق

التصنٌؾ

النشاط ذا قٌمة
مضافة

النشاط لٌس ذا قٌمة
مضافة

سبل التحسٌن
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-7

عذد صفحبد
انًُىرج ()3

نموذج تحدٌد مرجعٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة

التشرٌعات
االساسٌة
النتابج الكلٌة
واالثر

الهٌكل التنظٌمً

الخدمات العامة
والمخرجات
النهابٌة

القٌادة

النتابج المالٌة

االستراتٌجٌة

نتابج الموظفٌن
والشركاء

ادارة الموارد
البشرٌه

تقدٌم الخدمات

االدارة المالٌة
ادارة المشترٌات
والشراكات
والموارد
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التشرٌعات االساسٌة

الهٌكل التنظٌمً

القٌادة

االستراتٌجٌة

ادارة الموارد البشرٌة

االدارة المالٌة

ادارة المشترٌات والشراكات
والموارد

تقدٌم الخدمات

نتابج الموظفٌن والشركاء

النتابج المالٌة

الخدمات العامة والمخرجات
النهابٌة

النتابج الكلٌة واالثر

الصالحٌة
الممنوحة
وجهة
االختصاص
الشفافٌة

المساءلة

المشاركة
النزاهة

االنصاؾ
الفاعلٌة

الكفاءة

االستدامة
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-8

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

مصفوفة الصالحٌات

الصالحٌات
المهام
صالحٌة
خاصة
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صالحٌة
مشتركة

قٌمة
االتساق بٌن
المهمة
والصالحٌة
الممنوحة
6

2

0

سبل التفعٌل

مقترحات
لتطوٌر المهام
فً ضوء
الصالحٌات
الممنوحة

تحدٌات خارج
الصالحٌات
الممنوحة

مقترحات
لمزٌد من
الصالحٌات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-9

نموذج التحلٌل البٌانً والمقارنات المرجعٌة لنتائج األداء
المحور ...............................

ً
أوال.............. :
المإشرات

وضع نتٌجة الثالث أعوام بعد
تدقٌق النتابج
عام

عام

عام

تطور األداء فً المإشر
نسبة
التؽٌر

نسبة
التؽٌر

نسبة
التؽٌر

مقارنة المإشر بالمستهدؾ
السٌر
عام

المستهدؾ

الفجوة

التحلٌل
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-10

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

لوحة األداء للمؤشر
نموذج كتابة مإشر األداء المعتمد
المحور
المإشر
الجهة المستهدفة
مفهوم المإشر
الؽرض من القٌاس
تعرٌفات ومبادئ ضمنٌة
المستهدؾ/االنحراؾ
المقبول

أ-البٌانات المطلوبة
ومصدرها والجهة
المسإولة عن توفٌرها
ب-المعادلة األساسٌة
المالحظات
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طرٌقة الحساب
البٌانات المطلوبة

الجهة المسإولة

المصدر

× 022
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-11

عذد صفحبد
انًُىرج ()3

نموذج االتفاقٌة
) وتارٌخ 03 / /هـ بإنشاء مركز التمٌز وحٌث أنه من مهامه
) رقم (
بنا ًء على قرار مدٌر عام تعلٌم (
الربٌسٌة ومن ضمن مهام المركز وسٌاسات التنظٌم  :قسم الجوابز المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة حٌث ٌهدؾ هذا القسم إلى
اإلشراؾ على الجوابز والمسابقات للوصول إلى االرتقاء بمستوى األداء حتى اإلبداع  ،وحصر الجوابز والمسابقات المحلٌة
واإلقلٌمٌة والدولٌة والتنسٌق مع الجهات المعنٌة بها لتوطٌنها مٌدانًٌا.
بعون هللا وتوفٌقه فقد اتفق الطرؾ األول والثانً وهما بكامل أهلٌتهما المعتبرة شرعا ً ونظاما ً على هذه االتفاقٌة بمدٌنة
هـ بٌن كل من :
م/ / -
 .................وفً مقر  ......................فً ٌوم  ........................الموافق/ /
الطرف األول
)
مركز التمٌز باإلدارة العامة للتعلٌم (
برٌد إلكترونً ......................................... :هاتؾ.................................... :
فاكس ........................................:وٌمثلها................................................. :
الطرف الثانً
 .....................ومقره/ا مدٌنة  .................برٌد إلكترونً........................... :
هاتؾ ..................... :فاكس .......................... :وٌمثلها............................... :
التمهٌد:
ٌتعٌن أن تتضمن اإلشارة إلى األدلة واللوابح والتعامٌم فً حالة توفرها  ،وكذا بعض مقتضٌات اللوابح واألنظمة ذات الصلة
بموضوع االتفاقٌة ،وكل العناصر التً من شؤنها أن تدعم اإلطار العام لالتفاقٌة (وتعدل بما ٌناسب موضوع االتفاقٌة)
وذلك طبقا ً للبنود اآلتً ذكرها:
البند األول:
ٌعتبر التمهٌد المذكور سابقا ً جزءاً ال ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة .وأساسا ً إلبرامها ومكملة لها ٌرجع إلٌها جمٌعا ً عند تطبٌق أحكامها
وتفسٌر نصوصها.
البند الثانً :موضوع االتفاقٌة (مجال التعاون)
ٌتم بموجب هذه االتفاقٌة تحدٌد إطار عام بهدؾ توطٌن معاٌٌر التمٌز للجوابز كما هو موضح باألدلة التنظٌمٌة والتفسٌرٌة .
وتتمثل مجاالت التعاون بٌن الطرفٌن فً المجاالت اآلتٌة :
 -0االلتزام بالوثٌقة الكاملة واألدلة التنظٌمٌة.
 -0تنفٌذ الخطة التفصٌلٌة اإلجرابٌة ومنهجٌة إدارة الجوابز وتنظٌمها.
 -0مراعة زمن انطالق ورفع الجوابز وخطة العمل وااللتزام بالتعلٌمات والتوجٌهات الدورٌة
البند الثالث:
تتمثل التزامات الطرفٌن باالتً:
التزامات الطرف األول
 -0إعداد متطلبات الجابزة  /المسابقة كاملة
 -0الدعم والمساندة
 -0توفٌر مٌزانٌة لبعض مستلزمات المشروع
 -3تدرٌب فرٌق العمل الربٌس والفرق الفرعٌة
التزامات الطرف الثانً
 -0تنفٌذ الجابزة  /المسابقة بكافة متطلباتها.
 -0تنفٌذ التعلٌمات والتوجٌهات
 -0المحافظة على العهدة
 -3رصد فرص التحسٌن ورفعها لمركز التمٌز بشكل دوري.
البند الرابع  :مدة االتفاقٌة
ٌبدأ العمل بهذه االتفاقٌة من تارٌخ توقٌعها  ،ولمدة (عام دراسً) .
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البند الخامس  :تعدٌل االتفاقٌة
ال ٌمكن تعدٌل هذه االتفاقٌة بعد التوقٌع علٌها من قبل صاحب الصالحٌة والجهة المستفٌدة .
البند السادس :المتابعة والتقوٌم
ٌتم التنسٌق من قبل الطرفٌن لإلشراؾ والمتابعة على تنفٌذ ما ورد فً االتفاقٌة وتذلٌل ما قد ٌقابلها من صعوبات وإعداد
التقارٌر بشؤنها متضمنة ما تم انجازه من أعمال وعرض المعوقات التً صاحبت التنفٌذ والرفع بالتوصٌات التً تضمن التنفٌذ
األمثل لالتفاقٌة .ونشر نتابج مإشرات األداء واإلنجاز بشكل دوري ومعلن  .وتعطى لجنة اإلشراؾ والمتابعة الصالحٌات التً
تدعمها فً القٌام بمهامها اإلشرافٌة على أكمل وجه وبصورة مستقلة .
البند السابع :
فً حال عدم تجدٌد االتفاقٌة الداخلٌة ٌستمر العمل إلنجاز ما ورد فٌها وفقا ً لبنود االتفاقٌة ،وحتى ٌتم إنهاء العمل بها نهابٌاً.
البند الثامن:
فً حالة ورود ما ٌفٌد إلؽاء تنفٌذ االتفاقٌة من قبل الوزارة أو جهة ذات عالقة ال ٌلزم الطرؾ األول بؤي التزامات للطرؾ
الثانً وتعتبر االتفاقٌة ؼٌر سارٌة المفعول من تارٌخ إلؽاإها.
البند التاسع:
ال ٌترتب على هذا التعاون أي التزامات مالٌة أو إجراءات إدارٌة ال تتوافق مع أنظمة وسٌاسة التعلٌم المعمول بها.
البند العاشر :تسوٌة النزاعات
تحل جمٌع الخالفات خالل تنفٌذ بنود هذه االتفاقٌة بصفة ودٌة بٌن الطرفٌن ،وفى حالة عدم التوصل إلى حل الخالؾ أو عدم
رضى أي من الطرفٌن بما توصلت إلٌه من قرارات أو توصٌات تحال مسؤلة الخالؾ إلى صاحب الصالحٌة األعلى.
البند الحادي عشر :المراسالت والمخاطبات للمٌدان
أي مراسالت أو اتصاالت تخص االتفاقٌة ٌجب أن تكون مكتوبة ،ومتفق فً منهجٌتها والجهة التً ٌتم اإلرسال من خاللها
وترسل بطرٌقة رسمٌة من خالل الفاكس أو البرٌد اإللكترونً أو الموقع الرسمً .
البند الثانً عشر :حقوق الملكٌة الفكرٌة
ٌجب على الطرفٌن مراعاة حقوق الملكٌة الفكرٌة واألدبٌة الخاصة ،والمملوكة للطرؾ اآلخر ،وعدم التعدي علٌها ،وذلك وفقا
لنظام الملكٌة الفكرٌة.
البند الثالث عشر :أحكام عامة
-0تخضع األنظمة والبرامج فً اإلدارات والمدارس لتعلٌمات وزارٌة وآلٌات محددة على الطرؾ الثانً االلتزام بها.
-0ال ٌحق للطرؾ الثانً التواصل مباشرة مع المٌدان التربوي (مدرسة-إدارة-قسم-مكتب  ).....أو إحداث أي تؽٌٌر فً البرامج
أو التنظٌمات واللوابح دون إذن خطً من الطرؾ األول.
-0ال ٌترتب على هذا التعاون أي التزامات مالٌة ،وأن ٌكون وفق األنظمة والقرارات واللوابح المعتمدة.
ٌ-3كون كل طرؾ فً هذه المذكرة مسبوالً عن المصارٌؾ الخاصة بمهامه ومسإولٌاته.
البند الرابع عشر :نسخ االتفاقٌة
حررت هذه االتفاقٌة من نسختٌن أصلٌتٌن وٌسلم كل طرؾ نسخة منها للعمل بموجبها .

وهللا ولً التوفٌق ،،،
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ممثل الطرف الثانً

االسم:

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

الختـم

الختـم
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-12

نتائج المعاٌٌر والمؤشرات كمقارنات مرجعٌة
القسم األول  :المستهدفات
نتائج مستهدفات ...................

المإشر
بنٌن

بنات

بنات

بنٌن

بنات

بنٌن

اإلدارة
نعم

ال

النسبة لإلنجاز

نعم

ال

النسبة لإلنجاز

نعم

ال

النسبة لإلنجاز

نعم

ال

النسبة لإلنجاز

نعم

ال

النسبة لإلنجاز

نعم

ال

النسبة لإلنجاز

م

المإشر

1
2
3
4
نسبة اإلنجاز
العامة

المجال ........

وضع نتٌجة  .....أعوام بعد تدقٌق
النتابج

مقارنة المإشر بالمستهدؾ

تطور األداء فً المإشر

المإشرات

عام

عام

عام

عام

عام

نسبة التؽٌر

نسبة التؽٌر

نسبة التؽٌر

نسبة التؽٌر

نسبة التؽٌر

السٌر

عام

المستهدؾ

الفجوة

التحلٌل:
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-13

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

خطة التحسٌن
اسم البرنامج ......................................................... :
الهدف العام ( )..................................................... :
الهدؾ التفصٌلً

توصٌؾ البرنامج

المرحلة
المرحلة
األولى ......
المرحلة
الثانٌة
........
المرحلة
الثالثة
........
المرحلة
الرابعة
........
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م

األهداؾ الخاصة

اإلجراءات التنفٌذٌة

االجراء

األهداؾ الفرعٌة

تارٌخ التنفٌذ

المسبول

مسبول
التنفٌذ

الجهة
المساندة

الجهة الموجه
لها والمسبولة

مإشرات
التحقق

مهامها

تم

التارٌخ

لم ٌتم

السبب

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-14

عذد صفحبد
انًُىرج ()3

نموذج المقارنة المرجعٌة
إنه فً ٌوم  ............................تم زٌارة ....................................................
بهدف  ................................وسارت على النحو التالً :
أوالً  -:معلومات أولٌة
البٌان

شرٌك المقارنة

الجهة المقارنة

اسم اإلدارة
اسم الجهة
قابد الفرٌق
أعضاء الفرٌق
رقم هاتؾ التواصل
البرٌد اإللكترونً

ثانٌاً -:معلومات العملٌة  /البرنامج المقارن
اسم العملٌة
مالك العملٌة
وصؾ العملٌة  /البرنامج
*قد ٌكون مجال المقارنة كمًٌا أو نوعًٌا أو هما معًا .
ثالثا ً  -:تحلٌل نتائج المقارنة المرجعٌة

التحلٌل النوعً للفجوة

التحلٌل
الكمً
للفجوة

نوع
التحلٌل*

المإشر

خط االنطالق
الجهة
المقارنة
الممارسات

شرٌك
المقارنة

النقطة المرجعٌة
الفجوة (-/+
)

الجهة
المقارنة

شرٌك
المقارنة

الفجوة ()-/+

الممارسات
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راب ًعا  :تحدٌد أفضل الممارسات
الممارسة األفضل لشرٌك المقارنة
أسباب صنع الفارق للممارسات األفضل
مخرجات الممارسات المتمٌزة
إمكانٌة تطبٌق الممارسات المتمٌزة للشرٌك
المقارن من حٌث التكلفة المادٌة والبشرٌة
النتابج المرجوة من تطبٌق الممارسات المتمٌزة
للشرٌك المقارن

سا  -:توصٌات إلنجاح تطبٌق المقارنة المرجعٌة
خام ً
الشرٌك المقارن
الجهة المقارنة

سا -:اعتماد التقرٌر
ساد ً
م
االسم
الوظٌفة
التوقٌع
التارٌخ

الشرٌك المقارن

الجهة المقارنة

الختم
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرجEXC-:
QF-003-15

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

نموذج أداة المسح
مستوى رضا متلقً الخدمة
مإشر التمٌز
مإشر التمٌز
0
0

المعٌار......................................

مإشر التمٌز
0

مإشر التمٌز
3

الخدمة ذات العالقة بمعٌار ومإشر التمٌز
متلقً الخدمة
درجة الرضا العام
أي خدمات أخرى مقترحة أو تعدٌالت مقترحة
مإشرات الجودة المتعلقة بالخدمة المقدمة
الوقت
التوقٌت
سهولة الوصول للخدمة
الدقة
وضوح اإلجراءات
سرعة االستجابة
التكلفة
القٌمة المضافة
أخرى ....................................
%0-/+

حجم العٌنة
%2-/+

%02-/+
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-16

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

منهجٌة إدارة المعرفة بٌن اإلدارات واألقسام والمكاتب
القسم األول
اخلطة االسرتاتيجية وادلنظور الشامل لإلدارة بكافة اجلوانب

البنية التنظيمية إلدارة ادلعرفة يف ضوء رلاالت ومعايري
التميز ادلؤسسي ( 9رلاالت)

خرائط معرفة ومنهجيات وآليات إلدارهتا بكل شفافية

وحدة تكنولوجية حلفظ البيانات وختزينها واستخراجها وتبادذلا وتنفيذ
عمليات الربط اإللكرتوين وتوفري قنوات التواصل والرتاسل اإللكرتوين

إعالم واتصال فاعل بتوفري تقارير صحفية يومية ذات عالقة
بكافة جوانب ادلؤسسة يف ضوء رلاالت التميز ادلؤسسي ونشرها
للموظفني بأساليب متنوعة

خرٌطة معرفٌة مإسسٌة
اخلطة التنفيذية لكل إدارة وقسم

أدوات وأدلة تنظيمية وإجرائية معلنة

خرائط معرفية

حتديد مسارات التقاطع والتكامل مع اجلهات ذات
العالقة ونشرها لكافة ادلوظفني واإلدارة

أرشفة الوثائق ذات العالقة وحسب ادلستويات اإلدارية إلدارة
ادلعرفة بشكل فاعل لكافة منسويب ادلؤسسة

خرٌطة معرفٌة متعددة المهام الوظٌفٌة

نموذج
العملٌة
اإلجراءات

النماذج

خرابط
التدفق

KPIs
خرٌطة معرفٌة خاصة بعملٌة محددة

القسم الثانً

مسمى
اإلنجاز /
المبادرة
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نبذة موجزة عن
اإلنجاز /
المبادرة

تارٌخ
التنفٌذ

نتابج
وإحصابٌات

روابط صحفٌة أو
أخبار بمواقع
التواصل

صور/انفوجرافٌك /
نشرات  /فٌلم وثابقً

أدوات
قٌاس
األثر

الشاهد
مع ضرورة توفر الختم
والتارٌخ والتوقٌع ورقم
الصادر أو الوارد

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-003-17

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

نموذج خطة فرق التمٌز
ً
أوال  :ضوابط عامة
 -0االلتزام بما ورد فً أدلة العمل للتمٌز.
 -0االلتزام بما ورد بالتعامٌم الوزارٌة وأن تكون منظومة العمل كجهات اختصاص كما وردت لدى كافة اإلدارات والمكاتب.
 -0أن ٌتم مراعاة الضوابط التالٌة فً الشواهد :
 االلتزام بالشواهد الواردة فً اإلجراء المتخذ لتحقٌق العنصر فً ثانًٌا. أن تكون واضحة ومعتمدة بختم وتوقٌع ورقم صادر. أن ال تتجاوز ثالث سنوات. أن ٌرقم وٌرمز الشاهد. -3مهم إدراج النواتج الداخلٌة فً كل معٌار وتحوٌلها إلى أرقام ونسب ورسوم بٌانٌة.
 -2االلتزام بما ورد من ضوابط الخط فً تقرٌر الدراسة الذاتٌة كما ورد وزارًٌا.
ثانًٌا  :الخطة اإلجرابٌة ( لتحقٌق متطلبات معاٌٌر التمٌز )
المعٌار ....

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

المعٌار الربٌس
............................................
..

الدرجة المستحقة

المعٌار الفرعً
............................................
..

العنصر
م
.............................................. .................
اإلجراء المتخذ لتحقٌق العنصر
-0
-0
-0
-3

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

النقاط المخصصة
............................................
..

الجهة المنفذة

تارٌخ التنفٌذ

فرٌق المعٌار
حسب ما ورد
بالتعمٌم كجهات
اختصاص

من .........
إلى .........
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قسم رعاٌة التمٌز
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

المحتوٌات

المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

631

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

632

0

عناصر العملٌة

663

4

وصف اإلجراءات

666

5

النماذج والسجالت

665

6

خرٌطة التدفق

666

7

نماذج اإلجراء

661

107

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

108

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع
النسخ
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

عناصر العملٌة

110

اإلٌضاح

م

البٌان

6

الهدف

2

المجال

0

التعرٌفات

4

الوثائق
المرجعٌة

5

المؤشرات

مإشرات األداء واإلنجاز والعالقة االرتباطٌة بتحقٌق أهداؾ المركز بنسب ومعدالت.

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى تعرٌؾ وتحدٌد مسار رعاٌة التمٌز فً المٌدان التربوي؛ بما ٌضمن
نشره وتطبٌقه على الوجه األمثل ،مع استمرارٌته.
تسري أحكام هذا اإلجراء على جمٌع الجهات واألفراد المطبقٌن لنماذج التمٌز؛ بهدؾ رعاٌة
التمٌز واستدامته
 0/0رعاٌة التمٌز :تقدٌم الدعم المستمر للجهة /األفراد بما ٌكفل تذلٌل المعوقات التً تواجههم
فً تطبٌق النموذج المستهدؾ للتمٌز.
 0/0نشر ثقافة التمٌز :تعمٌم قٌم وطرق التفكٌر والسلوك واألداء المتمٌز لدى كل العاملٌن فً
اإلدارات التعلٌمٌة اتجاه بعضهم البعض واتجاه المإسسة وخدماتها.
 0/0استدامة التمٌز :ضمان االستمرارٌة فً ترسٌخ ثقافة التمٌز وتشجٌع األداء المتمٌز ورعاٌة
المتمٌزٌن على مستوى إدارات التعلٌم
 3/0نموذج التمٌز :مجموعة معاٌٌر ومإشرات تم إعدادها واعتمادها من جهة مخولة عالمًٌا أو
إقلٌمًٌا أو محلًٌا.
 2/0الجهة المستهدفة :هً الجهة المقصود رعاٌتها أفراد ومإسسات للوصول إلى التمٌز (إدارة
أو مكتب تعلٌم أو مدرسة).
 0/3الدلٌل التنظٌمً (مهام قسم رعاٌة التمٌز )
 0/3إجراء التخطٌط.
 0/3إجراء الشراكة المجتمعٌة.

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

األنشطة /الخطوات
6-6
0-0-6
0-0-6

المسؤول

النماذج

نشر ثقافة التمٌز
تحدٌد االستراتٌجٌات الالزمة لنشر ثقافة التمٌز على مستوى
اإلدارة والمكاتب والمدارس
إعداد خطة زمنٌة لتنفٌذ االستراتٌجٌات الالزمة لنشر ثقافة
التمٌز على مستوى اإلدارة

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة

الخطة الزمنٌة لنشر
ثقافة التمٌز

قسم الرعاٌة
0-0-6

3-0-6
2-0-6
6-0-6

نموذج
سابق فً إجراء
التؤهٌل

توزٌع العمل على االعضاء لتنفٌذ استراتٌجٌات نشر ثقافة
التمٌز على مستوى اإلدارة
عقد االجتماعات الالزمة لمناقشة كافة التنظٌمات الالزمة
لتنفٌذ استراتٌجٌات نشر ثقافة التمٌز على مستوى اإلدارة
إصدار التعامٌم الالزمة للمٌدان التربوي لتنفٌذ ما ٌخص نشر
ثقافة التمٌز
تنفٌذ االستراتٌجٌات الالزمة لنشر ثقافة التمٌز على مستوى
اإلدارة وفق ما ورد فً الخطة الزمنٌة

9-0-6

تقٌٌم مستوى تنفٌذ استراتٌجٌات نشر ثقافة التمٌز ورصد
فرص التحسٌن والمالحظات التطوٌرٌة

8-0-6

إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة ورفعها لمدٌر المركز

قسم الرعاٌة
مدٌر المركز
قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة

نموذج تقٌٌم الخطة
الزمنٌة لنشر ثقافة
التمٌز

قسم الرعاٌة

-
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

األنشطة /الخطوات
2-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-0-6
6-0-6
9-0-6
8-0-6
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المسؤول

النماذج

ابراز التجارب والممارسات النوعٌة المتمٌزة
إعداد معاٌٌر للتجارب والممارسات النوعٌة المتمٌزة على
مستوى األفراد واإلدارات
إصدار تعمٌم للمٌدان التربوي بالمعاٌٌر المحددة للتجارب
والممارسات النوعٌة الستثمارها
التنسٌق مع الجهات المعنٌة (إدارات ،مكاتب تعلٌم ،لجان
اإلشراؾ التربوي )..فً رصد الممارسات المتمٌزة
استقبال التجارب والممارسات المتمٌزة من المٌدان
التعلٌمً
عقد االجتماعات الالزمة بحضور الجهات ذات عالقة
لفرز وفحص التجارب والممارسات المتمٌزة للتؤكد من
مطابقتها للمعاٌٌر المعدة ساب ًقا
اعداد قاعدة بٌانات بالتجارب والممارسات النوعٌة
المتمٌزة
اعداد محتوٌات دعابٌة وتثقٌفٌة للتجارب النوعٌة المتمٌزة
ونشرها من خالل أوعٌة النشر اإلعالمً بالتعاون مع
إدارة اإلعالم التربوي والجهات اإلعالمٌة ذات الشراكة
المجتمعٌة
إعداد التقارٌر

قسم الرعاٌة

معاٌٌر
الممارسات
المتمٌزة

مدٌر المركز

-

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة
والجهات المعنٌة

فحص وتقٌٌم
الممارسات
المتمٌزة

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة
قسم الرعاٌة

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

األنشطة/اإلجراءات التفصٌلٌة
0-6
0-0-6
0-0-6

0-0-6
3-0-6
2-0-6

المسإول

النماذج

استثمار خبرات الفائزٌن  /ات:
التنسٌق مع الجهات المعنٌة لالستفادة من خبرات
المتمٌزٌن
عقد لقاءات بالفابزٌن لتحدٌد ومناقشة استراتٌجٌات
وآلٌات االستفادة من خبراتهم ومشروعاتهم وتجاربهم
لنشرها فً المٌدان التعلٌمً
إعداد خطة زمنٌة لتنفٌذ استراتٌجٌات وآلٌات االستفادة
من خبرات الفابزٌن ومشروعاتهم وتجاربهم
تنفٌذ استراتٌجٌات آلٌات استثمار خبرات وتجارب
الفابزٌن ومشروعاتهم
تقوٌم استراتٌجٌات آلٌات استثمار خبرات وتجارب
الفابزٌن ومشروعاتهم

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة

-

قسم الرعاٌة

الخطة الزمنٌة
الستثمار خبرات
الفابزٌن

قسم الرعاٌة
قسم الرعاٌة

-

6-0-6

رصد ومتابعة فرص التحسٌن

قسم الرعاٌة

-

9-0-6

إعداد تقارٌر دورٌة

قسم الرعاٌة

-
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

األنشطة /الخطوات
4-6

تكرٌم المتمٌزٌن

0-3-6

حصر المتمٌزٌن فً المٌدان التعلٌمً واللجان والفرق
العاملة من المحكمٌن والمنسقٌن واإلدارٌٌن وؼٌرهم

قسم الرعاٌة

0-3-6

إعداد خطة زمنٌة للتكرٌم

قسم الرعاٌة

0-3-6
3-3-6
2-3-6
6-3-6
9-3-6
8-3-6
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المسإول

النماذج

عقد االجتماعات الالزمة لتوزٌع العمل على أعضاء
القسم لتكرٌم المتمٌزٌن
إعداد كافة الترتٌبات الالزمة لتكرٌم المتمٌزٌن برعاٌة
الحاكم اإلداري بالمنطقة واألمٌن العام ومنسوبً
األمانة العامة
إعداد تعمٌم بموعد تكرٌم المتمٌزٌن
تكرٌم المتمٌزٌن فً الموعد المحدد
نشر المحتوى الدعابً لتكرٌم المتمٌزٌن عبر وسابل
اإلعالم و قنوات التواصل االجتماعً
إعداد تقرٌر عن التكرٌم

قسم الرعاٌة

حصر المتمٌزٌن
العاملٌن
صفحتٌن
الخطة الزمنٌة
لتكرٌم المتمٌزٌن
-

قسم الرعاٌة
مدٌر المركز
قسم الرعاٌة
قسم الرعاٌة
قسم الرعاٌة

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

النماذج والسجالت

و اسى انًُىرج

ريز
انًُىرج

الخطدددة الزمنٌدددة لنشدددر ثقافدددة
التمٌز
نمددوذج تقٌددٌم الخطددة الزمنٌددة
لنشر ثقافة التمٌز
نمدددوذج معددداٌٌر الممارسدددات
المتمٌزة
فحددددص وتقٌددددٌم الممارسددددات
المتمٌزة

EXC-QF-004-4

5

حصر المتمٌز

EXC-QF-004-5

6

الخطددددددة الزمنٌددددددة لتكددددددرٌم
المتمٌزٌن

EXC-QF-004-6

1
2
3
4

انًسؤول
يكبٌ
عٍ
انحفظ
انحفظ

فترح
انحفظ

EXC-QF-004-1
EXC-QF-004-2
EXC-QF-004-3
ملفات التمٌز

ربٌس قسم
الرعاٌة

ثالثة أعوام
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

خرٌطة التدفق رعاٌة المتمٌزٌن
التخطٌط لنشر ثقافة التمٌز واستدامته

إعداد خطة زمنٌة لنشر ثقافة التمٌز
EXC-PF-004-1
تنفٌذ الخطة الزمنٌة لنشر ثقافة التمٌز
تقٌٌم مستوى تنفٌذ الخطة الزمنٌة لنشر التمٌز ورصد فرص التحسٌن

EXC-PF-004-2

إبراز التجارب والممارسات النوعٌة المتمٌزة

إعداد معاٌٌر التجارب والممارسات المتمٌزة

EXC-PF-004-3

تزوٌد اإلدارات والمكاتب بالمعاٌٌر المحددة للتجارب والممارسات المتمٌزة

رصد التجارب والممارسات النوعٌة والمتمٌزة بالتعاون مع الجهات ذات عالقة

عقد االجتماعات لفرز وفحص التجارب والممارسات النوعٌة والمتمٌزة
إعداد قاعدة بٌانات للتجارب والممارسات المتمٌزة والنوعٌة
نشر محتوٌات دعابٌة وتثقٌفٌة للتجارب المتمٌزة عبر أوعٌة النشر اإلعالمً

استثمار خبرات الفابزٌن والفابزات

عقد لقاءات مع الفابزٌن لمناقشة استراتٌجٌات االستفادة من خبراتهم وتجاربهم

إعداد الخطة الزمنٌة لتنفٌذ االستراتٌجٌات واآللٌات لالستفادة من تجارب الفابزٌن

تنفٌذ استراتٌجٌات آلٌات استثمار خبرات وتجارب الفابزٌن ومشروعاتهم
تعمٌم النتابج على المكاتب ونشرها عبر أوعٌة النشر اإلعالمً
تقوٌم خطة التنفٌذ ورصد فرص التحسٌن المستمر

0
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EXC-PF-004-4

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
رعبٌخ انتًٍز

عذد انًُبرج ()6

عذد انصفحبد31 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-004

0

تكرٌم المتمٌزٌن

حصر البحة المتمٌزٌن فً المٌدان التعلٌمً

إعداد الخطة الزمنٌة للتكرٌم

EXC-PF-004-5

EXC-PF-004-6

تنفٌذ الخطة الزمنٌة وإعداد الترتٌبات الخاصة بالتكرٌم

تكرٌم المتمٌزٌن ونشر المحتوى عبر وسابل اإلعالم
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج
إجراء رعاٌة التمٌز
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-02

الخطة الزمنٌة لنشر ثقافة التمٌز لعام

المجاالت

آلٌات التنفٌذ

تارٌخ
تنفٌذها

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

64هـ
عدد
األٌام

الجهة
المستهدفة

المسؤول عن
التنفٌذ
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-02

عذد صفحبد
انًُىرج ()2

نموذج تقٌٌم الخطة الزمنٌة لنشر ثقافة التمٌز
م

عناصر التقٌٌم

موافق بدرجة
غٌر
عالٌة متوسطة منخفضة موافق

سبب اختٌار عدم
الموافقة

 .0وضوح أهداؾ الخطة
 .0تحقق أهداؾ الخطة.
 .0مناسبة الزمن المخصص لتنفٌذ الخطة.
 .3مناسبة توقٌت تنفٌذ آلٌات الخطة.
 .2مالءمة الخطة الزمنٌة للفبات المستهدفة.
 .6مناسبة اآللٌات واالستراتٌجٌات المرصودة
لمجاالت نشر ثقافة التمٌز
 .9وضوح معلومات الخطة.
 .8مالءمة اإلجراءات التنفٌذٌة لواقع الفبات
المستهدفة
 .1تعاون الفبة المستهدفة مع المسإولٌن عن التنفٌذ
 .02توفر الوسابل المناسبة لتنفٌذ آلٌات الخطة.
أبرز اإلٌجابٌات:.................................................................................................................................
أبرز السلبٌات:.................................................................................................................................
فرص التحسٌن:.................................................................................................................................
التهدٌدات:.................................................................................................................................
مالحظات أخرى:................................................................................ .................................................
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نتابج تقٌٌم الخطة الزمنٌة لنشر ثقافة التمٌز
المستوى
م

عنصر التقٌٌم

عال
الرقم

النسبة

متوسط
النسبة
الرقم

منخفض
النسبة
الرقم

ؼٌر موافق
النسبة
الرقم

وضوح أهداؾ
 0البرنامج
الرسم البٌانً للنتابج:
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

تقٌٌم خطة نشر ثقافة التمٌز
اإلٌجابٌات

السلبٌات

فرص التحسٌن

التهدٌدات

المالحظات
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-03

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

معاٌٌر الممارسات والتجارب النوعٌة والمتمٌزة
م

المجال
أو
المعٌار
الرئٌسً

المعٌار
الفرعً

الدرجة
المالحظات

توصٌف المعٌار

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-04

فحص وتقٌٌم الممارسات والتجارب النوعٌة والمتمٌزة
مكتب التعلٌم

م

المجال
أو
المعٌار
الرئٌسً

المعٌار
الفرعً

اسم المرشح رباع ًٌا

نوع الشاهد

الدرجة
المالحظات على الشواهد

إلكترونً ورقً

مجموع الدرجات

124

عدد الملفات المستلمة
الكترونً
ورقً

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

قرار لجنة التحكٌم

المالحظات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

عذد صفحبد
انًُىرج ()3

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-05

حصر المتمٌزٌن العاملٌن على مستوى إدارة التعلٌم
العام الدراسً 64 -64هـ
فئة الفائزٌن بالجوائز

مكتب التعلٌم

اسم الفائز رباعً

رقم السجل المدنً

رقم الجوال

البرٌد اإللكترونً

مسمى الجائزة الفائز بها

الطالب

المعلم

المرشد الطالبً

مدرسة

مشرف

أخرى

تارٌخ الفوز بالجائزة

م

فئة الجائزة

المجموع

المجموع

المجموع
المجموع الكلً

125

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

الفئات األخرى
مكتب
التعلٌم

م

المجموع

المجموع

المجموع
المجموع الكلً

126

االسم رباعً

رقم
السجل
المدنً

رقم
الجوال

البرٌد
اإللكترونً

المسمى
الوظٌفً

المهمة
محكم

منسق

إداري

آخر

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار:
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج:
EXC-QF-004-06

الخطة الزمنٌة لتكرٌم المتمٌزٌن لعام
مراحل
التكرٌم

آلٌات التنفٌذ

تارٌخ
تنفٌذها

زمن
التنفٌذ

عذد صفحبد
انًُىرج ()1

64هـ
المسؤول عن
التنفٌذ

مالحظات
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

الموارد البشرٌة

128

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد44 :
EXC-QP-005

المحتوٌات
المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

603

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

606

0

عناصر العملٌة

602

4

وصف اإلجراءات

600

5

النماذج والسجالت

606

6

خرٌطة التدفق

607

7

نماذج اإلجراء

602
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد44 :
EXC-QP-005

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

130

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد44 :
EXC-QP-005

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع
النسخ
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد44 :
EXC-QP-005

عناصر العملٌة

132

م

البٌان

0

الهدف

0

المجال

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

المؤشرات

6

اإلجراءات

اإلٌضاح
تهدؾ هذه العملٌة إلى بناء قدرات و رفع جودة االداء لمنسوبً ومنسوبات المركز
والمتمٌزٌن والمتمٌزات فً المٌدان وتوضٌح اإلجراءات والمهام الخاصة بمنسوبً
المركز وتقٌٌم ادابهم بهدؾ ضمان جودة االداء لتطبٌق جمٌع عملٌات نظام الجودة
ٌطبق هذا اإلجراء على منسوبو ومنسوبات مركز التمٌز والمتمٌزٌن والمتمٌزات فً
المٌدان .
 0/0سجل النمو الوظٌفً :هو السجل الذي من خالله الحصول على تصور متكامل
لواقع شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة واإلدارٌة فً نموهم المهنً ومشاركاتهم وانجازاتهم.
 0/0بطاقة تقٌٌم االداء :قٌاس مستوى أداء الموظؾ للعمل المكلؾ بؤدابه فً مختلؾ
عناصر التقوٌم وفق استمارة خاصة.
 0/0الشركاء الخارجٌٌنٌ :قصد بهم األطراؾ المتعاونة من الفاعلٌن االقتصادٌٌن
واالجتماعٌٌن والمهنٌٌن وؼٌرهم.
 3/0قٌاس أثار التدرٌب وتحلٌله  :معرفة مدى التؤثٌر الذي أحدثه التدرٌب على
المتدربٌن من خالل قٌاس موضوعً لهذا األثر والمهارات والقدرات والمعارؾ
والعادات الجدٌدة واالتجاهات والسلوك ،وتؤثٌر ذلك على العمل وأداء المشاركٌن.
 0/3أنظمة وزارة التعلٌم للتدرٌب والموارد البشرٌة والخدمة المدنٌة
 0/3الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز
 0/3تعلٌمات السجل النمو الوظٌفً المهنً
مإشرات األداء واإلنجاز وعالقات االرتباط لمدى التطور المهنً واألثر المقاس.
الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
6-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-6
0-0-6
0-0-6
0-6
0-0-6

المهام الوظٌفً
حصر جمٌع منسوبً المركز وتوثٌق بٌاناتهم وفق التشكٌالت
ومالكات المركز بصفة دورٌة بعد صدور قرارات التكلٌؾ
وفق الدلٌل التنظٌمً لمركز التمٌز

عذد انصفحبد44 :
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النماذج

المسؤول

مسإول الموارد نموذج حصر
البشرٌة والتنمٌة لبٌانات منسوبً
ومنسوبات مركز
المهنٌة
التمٌز
نموذج الوصؾ
مدٌر المركز
الوظٌفً
_
مدٌر المركز

تحدٌد المهام الوظٌفٌة لمنسوبً ومنسوبات مركز التمٌز وفق
الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز
استالم منسوبً المركز لبطاقات الوصؾ الوظٌفً والتوقٌع
علٌها واالحتفاظ بنسخة منها فً ملؾ الموارد البشرٌة
التؤكد من التزام الجمٌع تنفٌذ ما ورد فً مهام الوصؾ الوظٌفً

مدٌر المركز

_

سجل النمو المهنً الوظٌفً

-

-

تسلٌم منسوبً ومنسوبات المركز نسخة رقمٌة من تعلٌمات
ونماذج سجل النمو الوظٌفً المهنً واعداده بناء علٌها
ومراجعته
توقٌع منسوبً ومنسوبات المركز على صحة المعلومات
الوظٌفٌة بعد مراجعتها معه
المتابعة وتقٌٌم االداء

مسإول الموارد سجل النمو الوظٌفً
البشرٌة

تقٌٌم اداء الموظفٌن لمعرفة مدى كفاءتهم للقٌام بواجباتهم
الوظٌفٌة وتشجٌعهم لحل المشكالت وتطوٌر اداءهم فً
المستقبل وٌتم تقٌٌم االداء حسب تعلٌمات وزارة التعلٌم

مسإول الموارد
البشرٌة
-

_

مدٌر المركز

بطاقة االداء
الوظٌفً
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
3-6
0-3-6
0-3-6

2-3-6
6-3-6
9-3-6
8-3-6
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النماذج

المسؤول

التدرٌب والتنمٌة المهنٌة
تشكٌل فرٌق التنمٌة المهنٌة

مدٌر المركز

_

حث منسوبً المركز على تطوٌر قدراتهم ومعارفهم من خالل
االطالع على المجالت التخصصٌة ومواقع التواصل
االجتماعً المهنٌة والقراءات الموجهة
حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة لمنسوبً ومنسوبات مركز التمٌز

مدٌر المركز

_

0-3-6
3-3-6

عذد انصفحبد44 :

إعداد خطة للتدرٌب
حصر جمٌع الجهات التً ٌمكن أن تقوم بعملٌة التدرٌب
تزوٌد إدارة التدرٌب التربوي بالمدربٌن المقترحٌن سواء من
منسوبٌن المركز أو من خارجة لتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التً
ٌحتاج وفق خطة المركز للتنسٌق معه
االتفاق مع الجهات التدرٌبٌة وابرام العقود معها وفق النظام
المتبع فً مركز التمٌز
متابعة تنفٌذ برامج التدرٌب واخطار المتدربٌن بوقت ومكان
انعقاد البرنامج فً حال استالم التعامٌم الواردة من الجهات
المعنٌة

ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
التدرٌب

حصر
االحتٌاجات
التدرٌبٌة
نموذج خطة
التدرٌب
_
_

_
_
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
2-6
0-2-6
0-2-6
0-2-6
3-2-6
2-2-6
6-2-6
9-2-6
8-2-6

عذد انصفحبد44 :

المسؤول

EXC-QP-005

النماذج

الصادر
توقٌع المتدربٌن على حضور البرامج التدرٌبٌة المنفذة وفق
خطة مركز التمٌز
قٌاس أثر التدرٌب

ربٌس فرٌق
التدرٌب
المدرب

تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة

المتدرب

نموذج حضور
برنامج تدرٌبً
نموذج قٌاس
االثر
نموذج التقٌٌم

ربٌس فرٌق
إعداد شهادات للمتدربٌن بالتنسٌق مع إدارة التدرٌب ووحدة
التدرٌب
تطوٌر الموارد البشرٌة وتسلٌمها لهم
ربٌس فرٌق
إعداد شهادات المدربٌن بالتنسٌق مع إدارة التدرٌب ووحدة
التدرٌب
تطوٌر الموارد البشرٌة وتسلٌمها لهم
ربٌس فرٌق
تسلٌم مسإول الموارد البشرٌة صور من شهادات حضور
التدرٌب
البرامج لحفظها فً سجل النمو المهنً
إعداد تقارٌر عن الدورات التدرٌبٌة واعتمادها من مدٌر المركز ربٌس فرٌق
التدرٌب
ربٌس فرٌق
تزوٌد الجهات المختصة بنسخ من تقارٌر تنفٌذ البرامج
التدرٌب
التدرٌبٌة

شهادة تدرٌب
_

نموذج تقرٌر
برنامج تدرٌبً
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ
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النماذج والسجالت
م
0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00

136

اسم النموذج
نموذج حصر لبٌانات
منسوبً ومنسوبات مركز
التمٌز
نموذج الوصؾ الوظٌفً

رمز النموذج
EXC-QF-005-1
EXC-QF-005-2

سجل النمو الوظٌفً

EXC-QF-005-3

بطاقة االداء الوظٌفً

EXC-QF-005-4

حصر االحتٌاجات
التدرٌبٌة

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

EXC-QF-005-5

نموذج خطة التدرٌب

EXC-QF-005-6

نموذج حضور برنامج
تدرٌبً
نموذج قٌاس االثر

EXC-QF-005-7
EXC-QF-005-8

نموذج التقٌٌم

EXC-QF-005-9

شهادة تدرٌب

EXC-QF-005-10

نموذج تقرٌر برنامج
تدرٌبً

EXC-QF-005-11

ملفات
التنمٌة
المهنٌة

ربٌس فرٌق
التنمٌة المهنٌة

 0أعوام
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد44 :
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خرٌطة التدفق لعملٌة الموارد البشرٌة
حصر جمٌع منسوبً المركز وتوثٌق بٌاناتهم وفق تشكٌالت
اإلشراؾ

تحدٌد المهام الوظٌفٌة لمنسوبً ومنسوبات مركز التمٌز

EXC-PF-005-1

EXC-PF-005-2

استالم منسوبً المركز لبطاقات الوصؾ الوظٌفً والتوقٌع علٌها واالحتفاظ بنسخة منها
فً ملؾ الموارد البشرٌة

التؤكد من التزام الجمٌع تنفٌذ ما ورد فً مهام الوصؾ الوظٌفً

توثٌق جمٌع المراس الت الواردة من برنامج التعامٌم مع ذكر اإلجراء المتخذ ثم أرشفتها
باالرتباط التشعبً وفق رقم البرٌد

تسلٌم منسوبً ومنسوبات المركز نسخة رقمٌة من تعلٌمات
ونماذج سجل النمو الوظٌفً المهنً

EXC-PF-005-3

توقٌع منسوبً ومنسوبات المركز على صحة المعلومات الوظٌفٌة بعد مراجعتها

تقٌٌم اداء الموظفٌن حسب تعلٌمات اإلدارة

EXC-PF-005-4

1
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انًىارد انجشرٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد 44 :
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1
تشكٌل فرٌق التنمٌة المهنٌة

حث منسوبً المركز على تطوٌر قدراتهم ومعارفهم
حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة لمنسوبً ومنسوبات مركز التمٌز

EXC-PF-005-5

إعداد خطة للتدرٌب

EXC-PF-005-6

حصر جمٌع الجهات التً ٌمكن أن تقوم بعملٌة التدرٌب

تزوٌد إدارة التدرٌب التربوي بالمدربٌن

االتفاق مع الجهات التدرٌبٌة وابرام العقود معها

متابعة تنفٌذ برامج التدرٌب واخطار المتدربٌن بوقت ومكان انعقاد البرنامج

توقٌع المتدربٌن على حضور البرامج التدرٌبٌة المنفذة

EXC-PF-005-7

قٌاس اثر التدرٌب

EXC-PF-005-8

تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة

EXC-PF-005-9

إعداد شهادات للمتدربٌن بمعٌة إدارة التدرٌب وتسلٌمها لهم

EXC-PF-005-10

إعداد شهادات المدربٌن بمعٌة إدارة التدرٌب وتسلٌمها لهم

تسلٌم مسإول الموارد البشرٌة صور من شهادات حضور البرامج لحفظها فً سجل
النمو المهنً

إعداد تقارٌر عن الدورات التدرٌبٌة واعتمادها من مدٌر المركز
تزوٌد الجهات المختصة بنسخ من تقارٌر تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة
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نماذج
عملٌة الموارد البشرٌة
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

نموذج حصر لبٌانات منسوبً ومنسوبات مركز التمٌز

م
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االسم

القسم

الخبرة فً التمٌز

ملحوظات
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-2

عذد صفحبد انًُىرج
()3

بطاقة الوصف الوظٌفً
مسمى الوظٌفة
مدٌر/ة مركز التمٌز

االرتباط التنظٌمً
مدٌر عام التعلٌم

المسؤولٌة
اإلدارات والمدارس
ومكاتب التعلٌم

الرئٌس المباشر
مدٌر عام التعلٌم

هدف الوظٌفة
نشر ثقافة التمٌز وتمكٌن المنسوبٌن من ممارساته ورعاٌتهم والتحسٌن المستمر فً اآلداء .
المهام الوظٌفٌة

 -1االش رفاعلى ررنلل اررطةلالتشررللاللشرركز زللل افهررمل اىلاطالررطلاررنلعررطلأللالع ر لزلل ف ررطلل اطاررلل
ال طالللجطئمةلالل زملل لازم.ل
 -2قزطاةلىا زطتلاللكززفل ل ايلااطذجهل لش زقطله.ل
 -3اإلشفاعلى نلل زفلالش طتل لج زماتلالافهمل.ل
 -4اإلشفاعلى نلىا زطتلاشفلثقط للاللازمل لاللاهزنل يلالازاانلالل زاي.
 -5الط للل زفلالازماازللاللشكز زللل افهملاعلالج للذاتلال قلل لسأللاالاظال.
 -6ال اللى نلل زفلا هطتلالافهرملاإلشر اف زلل اإلاافزرلل طللاسرز لارعلالج رطتلذاتلال قرلل له رز مل
ا طا م.
 -7لشهزللال جطنل ف لال الل

لا طمل الااعلالافهمل االشفاعلى ز طل الط ل ط.ل

 -8ال اللى نللاازللقافاتل ا طفاتلااس يلالافهم.ل
 -9الالط للالاسلافةلللسزفلال الل يلجازعلاقسطملالافهمل لش زفلطل اطلزلق لاأللااعل.
زذلارطلزرفالاا رطلارنلل رطازمل ماظارلل لر ائ ل
ل
 -11الل اعللاعلاألاطاللال طالللجطئمةلالل زملل لازمل لا
.ل
 -11الاشطفهلل يلال قطةاتل الااطس طتلالليللا ذلطلاألاطاللال طالللجطئمةلالل زملل لازمل.
 -12اإلشفاعلى رنلججرفاةاتللفشرز لالالقراازنللجر ائملاللازرمل الللقر لارنلسر ال طل اىلارطالالرطئ ل
اللفشز لل ىلاطالانلاازفل/لىطملالل زمل لف طلل ج طتلذاتلال قلل.لل ل

 -13اإلشفاعلى نلجىراااللقفزرفلالافاسرللالذالزرلللجرطئمةلاللازرملالاؤسسريل الط رللف رهلجلرنلاألاطارلل
ال طاللل جطئمة.ل ل
 -14ىقالال قطةاتل االجلاطىطتلالا فزللاعلااس يلالافهمل.
 -15اىملالاقلفلطتلاللش زفزللالليللس مل يلللقز لملااعلالافهمل.ل
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 -16اىررراااللقرررطفزفلاالااةلالررر ظز يللااسررر يلالافهرررمل ررر لاألاظارررللالفسرررازللالررر افاةلارررنلالج رررلل
الاتلعلل.
 -77االش رفاعلى ررنلاىررااالاللقفزررفلالسررا ل اىلاررطاالل ف ررهلل اطاررللال طاررلللجررطئمةلالل ررزملل لازررمل ررال
اىلاطاا.

العالقات الوظٌفٌة
االتصال المباشر مع جمٌع المستفٌدٌن .
متطلبات الوظٌفة

الاؤل تلال ازلل :بكالوريوس تربوي كحد أدنى .

الت فاتلال ا زلل :مشرفا تربويا لمدة ال تقل عن أربعة أعوام ,و مدي ار إلدارة أو وحدة أو قسم أو
منسقا لمجائزة لمدة عامين عمى األقل.
المهارات

 -1اللتشزشل لاللاظزمل لالالط لل لاللق زمل.ل
 -2اللل زلل االسلالطجل لللازالاأل ل زطتل.ل
 -3االلعطللال طلل الل طاللاعلاالتفزنل.ل
 -4اىااالاللقطفزفل الاهطل طتلالفسازلل.ل
 -5الل ط ضل االقاطعل.ل
 -6اطةل ف لال الل لجاافل طل.ل
 -7اسلتااملاللطس ألل لش زقطلهل يلاجطللال الل.ل ل

المعد:
االسم/

التوقيع/
المعتمد:
االسم/
التوقيع/
المكلف:
االسم/
التوقيع/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-2

عذد صفحبد انًُىرج
()3

بطاقة الوصف الوظٌفً
مسمى الوظٌفة
مساعد/ة مركز التمٌز

المسؤولٌة
اإلدارات والمدارس
ومكاتب التعلٌم

االرتباط التنظٌمً
مدٌر/ة المركز

الرئٌس المباشر
مدٌر/ة المركز

هدف الوظٌفة
نشر ثقافة التمٌز وتمكٌن المنسوبٌن من ممارساته ورعاٌتهم والتحسٌن المستمر فً اآلداء .
المهام الوظٌفٌة

 -1الاشطفهلل يل اطةل اىااالالتشللاللشكز زلل اللا زذزللل افهمل.ل
 -2الط ررلللا زررذلالتشررللاللشرركز زللاررعللفؤسررطةلاألقسررطملاررنلتر لللقررطفزفلاألااةل لفعررالالااجرماتل ل
ف طلجلنلاازفلالافهمل.
 -3الاشطفهلل يلقزطاةلىا زطتلاللكززفل للش زقطله.ل
 -4ال اللى نلل زفللج زماتلالافهم.ل
 -5الاشطفهلل يلىض زللال جطنل ف لال الل

للشهز طلانلاازفلالافهمل.ل

 -6جش ر علااس ر يلالافهررملى ررنلالل ررطازمل ال ر ائ ل االاظاررللالعررطافةلاررنلج ررللاالتلعررط

ل ال اررلل

ا ج طل.ل
 -7الاشطفهلل يلافاسللاللكذزللالفاج لل لالا ل ظطتل الاقلفلطتلال افاةلانلالازراانلالل زاريلل ف رعل
الطئج طللاازفلالافهمل.ل
 -8افاج للاؤشفاتلاألااةلألىاطللاألقسطمل لف علاللقطفزفلالا فزللىا طللاازفلالافهمل.
 -9الاشطفهلل يلا طلجللالع

طتل الللازطتلالال قلل أااةلالافهمل.

 -11اىااالتششلاللش زفلألسطلزألللال الل ف طللاازفلالافهملل.ل
 -11الاشطفهللاعلاازفلالافهمل يلاىاااللقطفزفلاالااةلال ظز يللجازعلااس يلالافهمل.ل
 -12اإلشررفاعلى ررنلللررازثلقلاىررالال زطاررطتلل اف شررللالالازررمزنل ررف ل لجررطنلال اررلل طللاسررز لاررعل
الج طتلذاتلال قلل.لل
 -13القزطمل أ لا طملمتفىلزه هل طلاازفلالافهمللفل شل اجطللال الل.ل ل
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العالقات الوظٌفٌة
االتصال المباشر مع جمٌع المستفٌدٌن .
متطلبات الوظٌفة

الاؤل تلال ازلل :بكالوريوس تربوي كحد أدنى .
الت فاتلال ا زلل :مشرفا تربويا لمدة ال تقل عن أربعة أعوام ,و مدي ار إلدارة أو وحدة أو قسم أو
منسقا لمجائزة لمدة عامين عمى األقل.
المهارات

 -1اللتشزشل لاللاظزمل لالالط لل لاللق زمل.ل
 -2اللل زلل االسلالطجل لللازالاأل ل زطتل.ل
 -3االلعطللال طلل الل طاللاعلاالتفزنل.ل
 -4اىااالاللقطفزفل الاهطل طتلالفسازلل.ل
 -5الل ط ضل االقاطعل.ل
 -6اطةل ف لال الل لجاافل طل.ل
 -7اسلتااملاللطس ألل لش زقطلهل يلاجطللال الل.ل

المعد:
االسم/
التوقيع/
المعتمد:
االسم/
التوقيع/
المكلف:
االسم/
التوقيع/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-2

عذد صفحبد انًُىرج
()3

بطاقة الوصف الوظٌفً
مسمى الوظٌفة
مشرؾ/ة التمٌز المإسسً

االرتباط التنظٌمً
مدٌر/ة المركز

المسؤولٌة
اإلدارات والمدارس
ومكاتب التعلٌم

الرئٌس المباشر
مدٌر/ة المركز

هدف الوظٌفة
رفع مستوى أداء إدارة التعلٌم و مكاتبها التعلٌمٌة و مدارسها وفق منهجٌة التمٌز المإسسً .

المهام الوظٌفٌة

 .1الاشطفهلل يل اطةلالتششلاللشكز زللل افهمل طللاسز لاعلاألقسطملاألتفى.ل
 .2جىااالاآللزلطتل األا اتللالااطذجلالااظلاللل ال.
 .3لفسزخلالثقط للالاؤسلسزلل

لاا جزللاللازملالاؤسسيل.ل

 .4ل مزررملااطفسررطتلاللازررملالاؤسسرريل طللاسررز لاررعلاررازفلالافهررملاررنلتر للىقررالالر فلل ال قررطةاتل
االجلاطىطتلاللتععزلل.
ُّ

 .5لشررهزلل ررف لىاررلليلاللازررملالاؤسسرريل)ل للازررالا طا ررطل لف ررطللاررازفلالافهررملالىلاطالررطلاررنل
عطلأللالع لزلل.
 .6الاشطفهلل يللعازمللااطذجلا علاللازملالاؤسسيل ل ازا ط.ل

 .7جىاااللقفزفلالافاسللالذالزلللا علاللازملالاؤسسيل الللقُّ لانل طى زللالش الا.ل
 .8اإلتفاجلالا طئيللا علاللازملالاؤسسيل.
 .9لل زللالالطئ ل للازالال ج ةل زنلالقزملالاسل ا لل األااةلال يل لل ز ط.
 .11لقازمللكذزللفاج للل عز زلل ج ااأللالللسزنل اقطشلالق ة.
 .11جىرااالتشرشلالللسرزنل اىلاطالررطلارنلاررازفلالافهررمل لاظزا رطل الط ل ررطل طللاسرز لاررعلالج ررطتل
ذاتلال قل.
 .12للازررالج ررطتلالاقطفاررللجاررطلاسررل ا طتلم لس سررللماازررللم لم ضررللالااطفسررطتلل لازررملالرراات يل
التطفجي.
 .13للازالم جهلالاقطفاللالالااةلانلت للااطذجلا لااةلل اقطفال.
 .14جىاااللقطفزفلاقطفاطتلاألااةلالافج زلل اشفلطل يلالج طتلالا ازل.
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 .15اسلش عل مف لالال طا زنلاعلالافهم،ل لا زرذلالقر اففاتلال طى رللللشر زفلالقسرمل طللاسرز لارعلجاافةل
الافهم.
 .16م ّ لا طملمتفىلزله عل طلانلعطلأللالع لزللللاطسأللاعلش ز للىاللالقسم .ل

العالقات الوظٌفٌة
االتصال المباشر مع جمٌع المستفٌدٌن .

متطلبات الوظٌفة

لالاؤل تلال ازل :بكالوريوس تربوي كحد أدنى .

لالت فاتلال ا زلل :مشرفا تربويا لمدة عامين عمى األقل .
المهارات

 -7التخطيط والتنظيم و المتابعة و التقويم .
 -2التحميل واالستنتاج و تحديد األولويات .
 -3االتصال الفعال والتعامل مع االخرين .
 -4اعداد التقارير والمكاتبات الرسمية .

 -5بناء فرق العمل وادارة البرامج التربوية .

 -6استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

المعد:
االسم/
التوقيع/
المعتمد:
االسم/
التوقيع/
المكلف:
االسم/
التوقيع/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-2

عذد صفحبد انًُىرج
()3

بطاقة الوصف الوظٌفً
مسمى الوظٌفة
مشرؾ/ة رعاٌة
المتمٌزٌن

االرتباط التنظٌمً
مدٌر/ة المركز

المسؤولٌة
اإلدارات والمدارس
ومكاتب التعلٌم

الرئٌس المباشر
مدٌر/ة المركز

هدف الوظٌفة

استدامة التميز في اإلدارة التعميمية .

المهام الوظٌفٌة

 .7إعداد الخطط التشغيمية لمقسم بالتنسيق مع أقسام المركز األخرى.
 .2نشر ثقافة التميز بين اإلدارات والمكاتب والمدارس والمجتمع المحمي.

 .3إبراز التجارب والممارسات النوعية المتميزة بالتشارك مع الجهات ذات العالقة .
 .4استتتثمار خب ترات الفتتائزين والفتتائزات واالستتتنارة بتجتتاربهم ومشتتروعاتهم واإلفتتادة بهتتا وفتتق ليتتة
منظمة ومعتمدة .

ِّ
المنست تتقين
 .5تك ت تريم المتمي ت تزين فت تتي الميت تتدان التربت تتوي والمجت تتان والفُت ت ُترق العاممت تتة مت تتن
المحكمت تتين و ِّ
واإلداريين...
 .6إعداد التقارير الدورية ورفعها لمدير المركز ومتابعة فرص التحسين.

 .7إعتتداد المحتتتوى التتدعائي و التثقيفتتي و نشتتر متتن ختتالل أوعيتتة النشتتر اإلعالمتتي بالتعتتاون متتع
إدارة اإلعالم التربوي .

أي مهام أخرى ُيكمف بها من صاحب الصالحية تتناسب مع طبيعة عمل القسم.
ّ .8
العالقات الوظٌفٌة
االتصال المباشر مع جمٌع المستفٌدٌن .
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متطلبات الوظٌفة

الاؤل تلال ازل :بكالوريوس تربوي كحد أدنى .

لالت فاتلال ا زلل :مشرفا تربويا لمدة عامين عمى األقل .

المهارات

 -7التخطيط والتنظيم و المتابعة و التقويم .
 -2التحميل واالستنتاج و تحديد األولويات .
 -3االتصال الفعال والتعامل مع االخرين .
 -4اعداد التقارير والمكاتبات الرسمية .

 -5بناء فرق العمل وادارة البرامج التربوية .

 -6استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

المعد:
االسم/
التوقيع/
المعتمد:
االسم/
التوقيع/
المكلف:
االسم/

التوقيع/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-2

عذد صفحبد انًُىرج
()3

بطاقة الوصف الوظٌفً
مسمى الوظٌفة
مشرؾ/ة جوابز التمٌز

االرتباط التنظٌمً
مدٌر/ة المركز

المسؤولٌة
اإلدارات والمدارس
ومكاتب التعلٌم

الرئٌس المباشر
مدٌر/ة المركز

هدف الوظٌفة

رفع مستوى أداء منسوبي التعميم من خالل تمكينهم لممشاركة في الجوائز الو ازرية و المحمية و

اإلقميمية و العالمية .
المهام الوظٌفٌة

 .1لعازعلالج ائملالال زلللاإلق زازلل ال طلازلل

لالش طل طل ئطل ط .ل

 .2جىااالالتششلاللشكز زللل قسمل طللاسز لاعلاألقسطملاألتفى .ل
 .3ف علال ىيل طلج ائمل لالل فزعل هللجطئمةل ملازل ط .ل
 .4لقازملالاىملال مملل ج طتلذاتلالع لل طلج ائمل يلاإلاافةلالل زازللل .ل
 .5لشهزلللجطنلالللهزمللج ائملاللازمل ف طللاازفلالافهملالىلاطالطل .ل
 .6للهزملمىاطللالاشطفهزنل الف عل أساطةلال طئمزنلل ىلاطا .ل
 .7لم زالالافشلزنل ف لالللسزنل الجعاافلالطئ لالللهزمل.
 .8جىااالق اىال زطارطتل ااسرقيلالجر ائمل الالهارزن،ل الاشرطفهزنل الافشرلزنل ال رطئمزنل رف لال ارلل
هط للالا فات .ل
 .9لقازملالاىملال مملل افشلزنللج ائملاللازرملارنلتر للر فللال ارل،لال رفاا لاللافز زرل،لال قرطةات،ل
المزطفات،لالاشفات...ر .ل
 .11اللافزأللى نلا طززفلالج ائمل طلل ط نلاعلاله طةاتل الت فاتلالاؤل ل .ل
 .11قزطسلمثفلالج ائملى نلال ئطتلالاسل ا لل يلللسزنلاألااةل لاتفجطتلالل زمل .ل
 .72م ّ لا طملمتفىلزله عل طلانلعطلأللالع لزللللاطسأللاعلش ز للىاللالقسم.
العالقات الوظٌفٌة
االتصال المباشر مع جمٌع المستفٌدٌن .
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متطلبات الوظٌفة

الاؤل تلال ازل :بكالوريوس تربوي كحد أدنى .

لالت فاتلال ا زلل :مشرفا تربويا لمدة عامين عمى األقل .
المهارات

 -7التخطيط والتنظيم و المتابعة و التقويم .
 -2التحميل واالستنتاج و تحديد األولويات .
 -3االتصال الفعال والتعامل مع االخرين .
 -4اعداد التقارير والمكاتبات الرسمية .

 -5بناء فرق العمل وادارة البرامج التربوية .

 -6استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

المعد:
االسم/
التوقيع/
المعتمد:
االسم/
التوقيع/
المكلف:
االسم/
التوقيع/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-3

عذد صفحبد انًُىرج
()4

سجل النمو الوظٌفً والمهنً
العمل الحالً:

اسم الموظؾ /ة :

فهرس محتوٌات ملؾ الموظؾ
م
0
0
0
3

المحتوى
السٌرة الذاتٌة للموظؾ.
صورة من بطاقة األحوال المدنٌة المحدثة.
صورة من آخر مإهل دراسً معتمد.
قرارات  /خطابات التكلٌؾ وتشمل:
 -0-3قرار التكلٌؾ كمشرؾ تمٌز .

مالحظات

 -0-3قرار التكلٌؾ كمشرؾ تربوي باإلدارة العامة للتعلٌم
 -0-3قرارات إدارٌة أخرى.
2
6
9

قرارات  /خطابات النقل.
البرامج التدرٌبٌة.
شهادات الشكر والتقدٌر.
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السٌرة الذاتٌة
أوالً  :البٌانات الشخصٌة
االسم:
رقم السجل المدنً:
التدرٌس(
سنوات الخدمة:
العنوان :
رقم الهاتؾ :
العنوان البرٌدي :
البرٌد اإللكترونً :
العنوان فً توٌتر :
اللؽات التً تتقنها:
برامج الحاسوب التً تتقنها:

اإلدارة (

)
شارع:
المنزل :
صب:

أخرى تذكر ( )

اإلشراؾ ( )
رقم المنزل:
الجوال22222222222:
المدٌنة:

)

المجموع(

)

الرمز البرٌدي:
الفاكس :

ثانٌا ً  :البٌانات العلمٌة
م

المؤهل

التخصص

نوع المؤهل

المصدر

تربوي ؼٌر تربوي

عنوان الرسالة أو البحث *

العام

.6
*(ماجستٌر ،دكتوراه) من جهة معترؾ بها .

ثالثا ً  :الخبرات الوظٌفٌة
م

الجهة

الوظٌفة*

العام الدراسً
من

إلى

ملحوظات

.0
.0
.0
.3
*تدون الخبرات الوظٌفٌة تنازلًٌا بحسب األعوام الدراسٌة.

رابعا ً  :الوظٌفٌة العلمٌة والمهنٌة
م

.1
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اللجنة

العام

نوع الوظٌفٌة

الجهة

ملحوظات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

خامساً :البرامج التً حصل /ت علٌها
اسم البرنامج

المجال

العام الدراسً عدد الساعات التدرٌبٌة

جهته

التخصص
الجودة
التدرٌب
اإلشراؾ
التخطٌط

التقوٌم
ـ

الحاسب
اآللً
اللؽة
اإلنجلٌزٌة
مهارات
التفكٌر
استراتٌجٌات
التدرٌس
تطوٌر الذات

سا  :المشاركات العلمٌة
ساد ً
المشاركات
العلمٌة

عنوان المشاركة

التارٌخ

المقر

نوع
المشاركة

الجهة
المنظمة

ملحوظات

لقاء
ندوة
مإتمر
محاضرة
ورش العمل
والبرامج
التدرٌبٌة التً
نفذها
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ساب ًعا  :اإلنتاج الفكري والمؤلفات
النوع

العنوان

العام

دور الم ْنتِـــــج
(إعداد ،إشراؾ ،
مراجعة)

الفبة المستفٌدة

بحث /دراسة
كتاب
نشرة /مذكرة
أدلة
أخرى

ثام ًنا :التكرٌم الذي حصل  /ت علٌه
م
.0
.0
.0
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موضوع التكرٌم

الجهة المانحة

العام

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()2

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-4

نموذج تقوٌم األداء الوظٌفً لشاغلً الوظائف التعلٌمٌة
 فئة (ج)

 فئة (أ)  فئة (ب)

األول  :معلومات عامة
الجهاز

االسم رباعٌا ً

آخر مؤهل علمً حصل
علٌه

المنطقة التعلٌمٌة

تارٌخ
المٌالد

العمل الحالً

تارٌخه

المادة أو المواد التً ٌدرسها أو
ٌشرف علٌها

المدرسة

المستوى

التخصص

السنة الدراسٌة

الدرجة

المرحلة التعلٌمٌة

الراتب

الدورات
التدرٌبٌة

نوع العقد
وتارٌخه

الجنسٌة

تارٌخها

عدد الحصص

المدٌنة أو القرٌة

بداٌة خدمته فً
الوزارة

المكان

مدتها

عالقتها
بالمادة

آخر تقرٌري أداء حصل علٌهما

التقدٌر

تارٌخ اإلعداد

الثانً :عناصر التقوٌم
أ ـ األداء الوظٌــفً
العناصر

الحد األعلى لدرجات التقوٌم
أ

ب

ج

المهارة فً اتخاذ القرارات

5

أب

العناٌة بوضع خطط العمل وتنفٌذها

5

6

أب

اإللمام بنظم العمل وإجراءاته

7

7

أب

التفهم لتكامل التربٌة والتعلٌم

5

6

أب

القدرة على تطوٌر أسالٌب العمل

5

5

أب

المهارة فً المتابعة والتوجٌه

7

1

أب

العناٌة ببٌئة المدرسة وتوظٌف التجهٌزات

6

5

أب ج

االلتزام باستخدام اللغة الفصحى

6

6

6

أبج

الحرص على تنظٌم النشاط المدرسً وتنفٌذه

5

4

5

أبج

االهتمام بالنمو المعرفً

5

5

5

أبج

المحافظة على أوقات الدوام

7

7

7

أب ج

اإللمام باألسس التربوٌة فً إعداد الدروس وتطبٌقها

5

7

7

أ

الدرجة
المعطاة
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بج

6

التمكن من المادة العلمٌة والقدرة على تحقٌق أهدافها

7

ج

االهتمام بالتقوٌم المستمر ومراعاة الفروق الفردٌة

7

ج

توزٌع المنهج ومالئمة ما نفذ منه للزمن

4

ج

استخدام السبورة والكتب المدرسٌة والوسائل التعلٌمٌة األخرى

4

ج

المهارة فً عرض الدروس وإدارة الفصل

5

ج

مستوى تحصٌل الطالب العلمً

ج

التطبٌقات والواجبات المدرسٌة والعناٌة بتصحٌحها

63
5

المجموع
ب  -الصفات الشخصٌة
أب

القدرة على الحوار وإدارة النقاش

4

4

أبج

السلوك العام ( القدوة الحسنة )

4

4

4

أب ج

تقدٌر المسؤولٌة

4

4

4

أبج

تقبل التوجٌهات

4

4

4

أبج

حسن التصرف

4

4

4

المجموع

ب – العالقات مع
أب ج

الرؤساء

4

4

4

أبج

الزمالء

4

4

4

الطالب وأولٌاء األمور

4

أج

4

المجموع

الثالث  :مجموع الدرجات والتقدٌر
درجات األداء الوظٌفً

ممتاز
()633-23
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درجات الصفات الشخصٌة

جٌد جداً
()12-13

جٌد
()72-73

درجات العالقات

مرضً
()62-63

المجموع الكلً (الدرجة
النهائٌة)

غٌر مرضً
(أقل من )63

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

الرابع  :ملحوظات عامة
مواطن قوة ومواطن ضعف نرى أهمٌة إضافتها ( إن وجدت )
مواطن القوة (االنجازات أو النشاطات العملٌة األخرى التً ٌتمٌز بها ولم تشتمل علٌها العناصر السابقة )
........................................................................ .6
........................................................................ .2
....................................................................... .0
مواطن الضعف ( الجوانب السلبٌة التً ٌتصف بها وتؤثر على عمله دون أن ٌكون فً ذلك تكرار للعناصر السابقة ) .
........................................................................ .6
........................................................................ .2
....................................................................... .0
التوجٌهات والتوصٌات العامة لتطوٌر قدراته ( إن وجدت )
................................................................................
................................................................................
................................................................................

رأي معددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التقرٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر،
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................
اسم معد التقرٌر :
االســـم :
التوقٌع :

الوظٌفة :
التـارٌـخ :

ملحوظات معتمد التقرٌر
..................................................................................
اسم معتمد التقرٌر:
االســـم :

الوظٌفة :

التوقٌع :

التـارٌـخ:

فبــة أ  :تخص المدٌرٌن والمدٌرات فً المدارس والمعاهد والمراكز التعلٌمٌة والتدرٌبٌة ووكالءها،
فبة ب  :تخص الموجهٌن والموجهات .
فبـة ج  :تخص المدرسٌن والمدرسات والمدربٌن والمدربات .
صدق التقوٌم ودقته ٌعتمدان على استٌعاب اإلرشادات  ،والعناٌة بمصادر تقوٌم األداء الوظٌفً المكتوبة خلؾ هذا النموذج ورصد ملحوظاته وتوجٌهاته
للمدرس ( للمدرسة ) أوالً بؤول
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()2

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-4

نموذج تقوٌم األداء الوظٌفً لشاغلً الوظائف اإلدارٌة
األول  :معلومات عامة
الجهاز

اإلدارة

الشعبة

االسم رباعٌا ً

مسمى الوظٌفة

المرتبة

آخر مؤهل علمً

التخصص

المنطقة

الرقم

آخر برنامج تدرٌبً

المدٌنة

بداٌة الخدمة

تارٌخ شغلها

آخر تقرٌري أداء حصل علٌهما
التقدٌر

تارٌخ اإلعداد

الثانً :عناصر التقوٌم
أ ـ األداء الوظٌــفً
الحد األعلى لدرجات التقوٌم

العناصر
أ
أ
أب
أب
أب
أب
أب
أب
أب
أب
أب

القدرة على تطوٌر أسالٌب العمل
القدرة على تدرٌب ؼٌره من العاملٌن
القدرة على تحدٌد متطلبات إنجاز العمل
المهارة فً التنفٌذ
القدرة على تحدٌد خطوات العمل والبرنامج الزمنً
المحافظة على أوقات العمل
القدرة على التؽلب على صعوبات العمل
المعرفة باألسس والمفاهٌم الفنٌة المتعلقة بالعمل
المعرفة بنظم العمل وإجراءاته
المتابعة لما ٌستجد فً مجال العمل
المشاركة الفعالة فً االجتماعات

أب

القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرٌن
إمكانٌة تحمل مسإولٌات أعلى
المعرفة بؤهداؾ ومهام الجهاز
تقدٌم األفكار والمقترحات
إنجاز العمل فً الوقت المحدد

أب
أب
أب
ب
ب

القدرة على المراجعة والتدقٌق
المجموع
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أ

ب

6
6
7
7
6
6
5
4
4
4

7
6
6
7
5
4
4
0

4

0

4
0
0
0

0
4
0
0
7
7

الدرجة
المعطاة
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ب  -الصفات الشخصٌة
أب
أب
أب
أب
أب

القدرة على الحوار وعرض الرأي
تقدٌر المسإولٌة
حسن التصرؾ
تقبل التوجٌهات واالستعداد لتنفٌذها
االهتمام بالمظهر

4
4
4
4
0

0
4
4
4
4

المجموع

ب – العالقات مع
أب

الرإساء

0

0

أب

الزمالء

0

0

أب

الطالب وأولٌاء األمور

0

0

المجموع

الثالث  :مجموع الدرجات والتقدٌر
درجات األداء الوظٌفً

درجات الصفات الشخصٌة

جٌد جد ًا
()12-13

ممتاز
()633-23

جٌد
()72-73

درجات العالقات

المجموع الكلً (الدرجة
النهائٌة)

مرضً
()62-63

غٌر مرضً
(أقل من )63

الرابع  :ملحوظات عامة
مواطن قوة ومواطن ضعف نرى أهمٌة إضافتها ( إن وجدت )
مواطن القوة ( انجازات أو نشاطات أخرى ٌتمٌز بها ولم تشتمل علٌها العناصر السابقة)
........................................................................ .6
........................................................................ .2
....................................................................... .0
مواطن الضعف (جوانب سلبٌة ٌتصف بها وتؤثر على عمله دون أن ٌكون هناك تكرار للعناصر السابقة)
........................................................................ .6
........................................................................ .2
....................................................................... .0
التوجٌهات والتوصٌات العامة لتطوٌر قدراته ( إن وجدت )
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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رأي معد التقرٌر
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
اسم معد التقرٌر :
االســـم :
التوقٌع :

الوظٌفة :
التـارٌـخ :
ملحوظات معتمد التقرٌر

..................................................................................
اسم معتمد التقرٌر:
االســـم :

الوظٌفة :

التوقٌع :

التـارٌـخ:

)  ( 11 – 13فبة ( أ ) تخص الموظفٌن شاؼلً المراتب
فبة ( ب) تخص الموظفٌن شاؼلً المرتبة العاشرة فما دون

160

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار

()1

أوالً

الموضوعات

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-5

استمارة حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة لعام
اسم الموظؾ

0

0

-0
-0
-0

0

-0
-0
-0

3

-0
-0
-0
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640هـ
الوظٌفة

المحتوٌات
-0
-0
-0

عذد صفحبد انًُىرج)1( :

0

التوقٌع
درجة األهمٌة
0

0

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-6

خطة التدرٌب لعام

البرنامج التدرٌبً

162

محتوى البرنامج

عذد صفحبد انًُىرج)1( :

640هـ

تارٌخ
تنفٌذه

عدد األٌام

عدد المستفٌدٌن

المدرب

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج:
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-7

بٌان التوقٌع على حضور (
ٌوم:
مقر التدرٌب

اإلدارة
المكتب
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الموافق :

الجهة

االسم

/

64/هـ

اسم المدربة

الوظٌفة

م

)

زمن
الحضور

د

س

مالحظات

زمن الخروج
التوقٌع

س

د

التوقٌع

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

السجل المدنً

0

رقم الجوال:
22

مالحظات
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج:
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-8

قٌاس أثر التدرٌب
مسمى الدورة التدرٌبٌة

اسم المتدرب  /ة

تحقٌق الهدؾ من البرنامج التدرٌبً
متوسط
عال

مدة الدورة
التدرٌبٌة

ضعٌؾ

تارٌخ االلتحاق بالدورة
التدرٌبٌة

مالحظات

خطة عمل المتدرب اإلجرابٌة التً وظؾ فٌها معارؾ ومهارات البرنامج التدرٌبً عملًٌا
...................................................................................................... -0
.......
...................................................................................................... -0
.......
...................................................................................................... -0
.......
تقٌٌم خطة عمل المتدرب اإلجرابٌة التً وظؾ فٌها معارؾ ومهارات البرنامج التدرٌبً عملًٌا

عال

متوسط

ضعٌف

مالحظات

نقاط القوة
............................................................................................................................
.......................
................................................................................................ ............................
.......................
التحسٌنات فً خطة العمل إن وجدت
............................................................................................................................
.......................
االسم
المتدرب /
المدرب /
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التوقٌع

التارٌخ

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج:
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-9

( نموذج تقوٌم برنامج تدرٌبً )
المجال م

العبـــــارة

أوافق بدرجة
عالٌة

متوسطة

منخفضة

ال أوافق

سبب اختٌار عدم
الموافقة

البرنامج التدرٌبً
المدرب
بٌبة التدرٌب

وضوح أهداؾ البرنامج.
.0
 .0تحقق أهداؾ البرنامج.
 .0شمول المادة العلمٌة.
 .3مناسبة الزمن (المدة) المخصص للبرنامج.
 .2مناسبة توقٌت عقد البرنامج التدرٌبً.
 .6مالءمة البرنامج لمجال عمل المتدربٌن.
 .9مناسبة األسالٌب التدرٌبٌة لمحتوى البرنامج.
 .8تنوع النشاطات بٌن النظري والعلمً.
 .1ارتباط التطبٌقات بواقع عمل المتدربٌن.
 .02مناسبة الحقٌبة التدرٌبٌة.
 .00وضوح معلومات البرنامج.
 .00توفر عنصر التشوٌق فً العرض.
 .00مناسبة الحوار وإدارة النقاش فً البرنامج.
 .03تعاون المسإولٌن عن البرنامج مع المتدربٌن.
 .02توفر الوسابل التدرٌبٌة المناسبة.
 .06مناسبة المرافق.
 .09توفر الشروط الصحٌة المالبمة فً قاعة التدرٌب
(تهوٌة ،إنارة).

فرص التحسٌن:.............................................................................................................................................
....
أبرزاإلٌجابٌات.................................................................................................................................:
.................
هل هنالك معلومات تحتاج إلى مزٌد من اإلٌضاح  :نعم  الفً حال اإلجابة بـ (نعم) ٌرجى ذكرها

.............................................................................................................................................
.....
ضع إشارة (√) أمام النسبة التً تمثل درجة استفادتك من البرنامج%91-%62
%21-%22
أقل من%22

%81-%82

%022-%12
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رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج)1( :

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-10

نموذج شهادة حضور التدرٌب

شهادة حضور
رقم السجل المدنً

تشهد إدارة التدرٌب التربوي باإلدارة العامة للتعلٌم بـ  .........بالتعاون مع مركز التمٌز بأن
المتدرب/ة .................................................................................... .......................................... /
من مكتب التعلٌم ...................................................................................................... /
)
قد حضر /ت البرنامج التدرٌبً (
ساعة تدرٌبٌة
بواقع
بتارٌخ 642 / /هـ لمدة
المنفذ فً

نافعا
سائلٌن هللا أن ٌجعله عل ًما ً
الختم

مدٌر مركز التمٌز
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مدٌر /ة إدارة التدرٌب التربوي

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-10

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان توقٌع على استالم شهادة حضور البرنامج التدرٌبً (
للعام الدراسً 64/64هـ
م

االسم

الجهة

)

التوقٌع

التؤرٌخ

0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00
00
00
03
02
06
09
08
اسم المسلم............................/
التوقٌع.........................../
.
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رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-10

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

مشهد حضور
ٌشهد مركز التمٌز باإلدارة العامة للتعلٌم بـ  ..................بؤن
األستاذ/ة:
.......................................................................................................................

من  :إدارة التعلٌم :
...........................................................................................................................

 مكتب التعلٌم:
.....................................................................................................................

 مدرسة:
................................................................................................ .....................

قد حضر /ت البرنامج التدرٌبً
ٌوم:

الختم
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(

الموافق /
من الساعة

)

03 /هـ
إلى الساعة

مدٌر مركز التمٌز

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-005-11

عذد صفحبد انًُىرج:
()4

تقرٌر تنفٌذ برنامج تدرٌبً

إعداد ......................................... :
مراجعة........................................... :

محتوٌات تقرٌر البرنامج التدرٌبً

0
0
0
3
2
6
9

بٌانات البرنامج التدرٌبً
وصؾ البرنامج التدرٌبً
تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
نتابج تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
التؽطٌة اإلعالمٌة للبرنامج التدرٌبً
صور من البرنامج التدرٌبً
التؽذٌة الراجعة من خالل وسابل التواصل االجتماعً
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بٌانات البرنامج التدرٌبً
مسمى البرنامج
الجهة المنظمة
الفبة المستهدفة
الفترة األولى
الفترة الثانٌة
المكتب

مكان انعقاد
الدورة

الٌوم

التارٌخ

وصف البرنامج التدرٌبً
الهدؾ العام
األهداؾ التفصٌلٌة

محاور البرنامج التدرٌبً
األدوات واألنشطة التً استخدمت
األسالٌب التدرٌبٌة
أهم المعارؾ والمهارات التٌتم
اكتسابها من
البرنامج

170

اسم المدرب/ة

عدد
المتدربٌن

عدد
ساعات
التدرٌب

تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
اإلٌجابٌات
فرص التحسٌن
المداخالت
االستفسارات

نتابج تقٌٌم البرنامج التدرٌبً
المستوى
البند

م

العنصر

عال
الرقم

النسبة

متوسط
النسبة
الرقم

منخفض
النسبة
الرقم

ؼٌر موافق
الرقم النسبة

 0وضوح أهداؾ البرنامج
الرسم البٌانً للنتابج:

171

التغطٌة اإلعالمٌة للبرنامج التدرٌبً

صور من البرنامج التدرٌبً

172

التغذٌة الراجعة من خالل وسائل التواصل االجتماعً

173

الشراكة المجتمعٌة

174

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

المحتوٌات
المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

676

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

677

0

عناصر العملٌة

671

4

وصف اإلجراءات

672

5

النماذج والسجالت

612

6

خرٌطة التدفق

610

7

نماذج اإلجراء

614
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

176

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار

بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع النسخ

177

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

عناصر العملٌة

178

م

البٌان

6

الهدف

اإلٌضاح

2

المجال

0

التعرٌفات

4

الوثائق
المرجعٌة

5

مؤشرات
األداء

ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى تحقٌق المشاركة المجتمعٌة بٌن مركز التمٌز ومإسسات المجتمع
المحلً الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واألفراد بما ٌحقق أهداؾ مركز التمٌز ورإٌته وف ًقا للقوانٌن
المنظمة للعمل.
تسري أحكام هذا اإلجراء على:
جمٌع أقسام ولجان مركز التمٌز . المجتمع المحلً أفرا ًدا ومإسسات.الشراكة المجتمعٌة:
هً اإلسهامات والمبادرات التً تقدمها الجهات سواء أكانت فكرٌة أم مادٌة أم عٌنٌة وفق
مذكرة تفاهم.
0/3الدلٌل التنظٌمً لمركز التمٌز .
0/3التعلٌمات المنظمة للشراكة المجتمعٌة الصادرة من (وزارة التعلٌم -إدارة التعلٌم -وزارة
التجارة واالستثمار).
0/3رإٌة المملكة 0202
 3/3الخطة االستراتٌجٌة لمركز التمٌز .
 0/2معدل  2شراكات مع مإسسات المجتمع سنوًٌا.
 0/2نسبة المشاركات فً برامج مركز التمٌز من الشراكات المجتمعٌة ال تقل عن %02

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
6-6

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

األنشطة /الخطوات
تكوٌن لجنة الشراكة المجتمعٌة وتوزٌع المهام.

0-0-6

تشكٌل اللجنة بناء على مواصفات أعضاء اللجنة الواردة فً
الدلٌل التنظٌمً.
اختٌار ربٌس للجنة

0-0-6

توزٌع األعمال على أعضاء اللجنة.

0-0-6

2-6

0-0-6

المسؤول

النماذج

مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز
ربٌس لجنة
الشراكة
المجتمعٌة

قرار تشكٌل اللجنة
فً إجراء التخطٌط
نموذج توزٌع العمل
فً إجراء التخطٌط

إعداد وثٌقة الشراكة المجتمعٌة.
جمع ودراسة المعلومات الالزمة إلعداد وثٌقة خاصة
بالشراكة المجتمعٌة ومنها:
 الدلٌل التنظٌمً لمركز التمٌز . األنظمة والقوانٌن المنظمة للشراكات المجتمعٌة من(وزارة التعلٌم /إدارة التعلٌم /وزارة التجارة واالستثمار).
 الخطة االستراتٌجٌة لمركز التمٌز . رإٌة المملكة .0202معلومات عن المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً
ٌمكن استقطابها للمشاركة فً برامج مركز التمٌز وتحقٌق
رإٌتها.

لجنة الشراكة
المجتمعٌة

-

179

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

م

األنشطة /الخطوات

0-0-6

عقد اجتماع ٌتضمن ورشة عمل إلعداد وثٌقة الشراكة
المجتمعٌة توضح:
 أهداؾ الشراكات مع الجهات المختلفة.
 آلٌة إجراء الشراكات.
 مواصفات الجهات التً ٌتم عقد شراكات معها.
 الحوافز للجهات التً ٌتم عقد الشراكات معها.
 المخرجات المتوقعة من عملٌة الشراكة المجتمعٌة.
 أدوار كل من :مركز التمٌز  ،الجهات التً ٌتم عقد
شراكات معها فً عملٌة الشراكة المجتمعٌة.
آلٌة مراقبة وقٌاس فاعلٌة تطبٌق إجراءات عملٌة الشراكة
المجتمعٌة
رفع الوثٌقة إلى ربٌس مركز التمٌز العتمادها.

3-0-6

تعمٌم وثٌقة الشراكة المجتمعٌة على جمٌع لجان مركز
التمٌز .

0-0-6

180

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

المسؤول
لجنة الشراكة
المجتمعٌة

ربٌس لجنة الشراكة
المجتمعٌة
ربٌس مركز التمٌز

النماذج
نموذج اجتماع
من إجراء
التخطٌط

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

المسإول

النماذج

-

-

0-0-6

تحدٌد البرامج واألنشطة المطلوب رعاٌتها ضمن خطة
مركز التمٌز ورفعها إلى لجنة الشراكة المجتمعٌة

رإساء اللجان

0-0-6

إعداد الدعوات ألفراد المجتمع والقطاعٌن الحكومً
والخاص للمساهمة فً دعم برامج مركز التمٌز
وتحقٌق أهدافها.
توضٌح مجاالت الدعم واستقبال المبادرات للشراكة.

لجنة الشراكة
المجتمعٌة

البرامج
المطلوب دعمها
عن طرٌق
المشاركة
المجتمعٌة
-

3-0-6

إبرام الشراكات مع مإسسات المجتمع المحلً وأفراده
لرعاٌة البرامج وفقا ً لألنظمة والتعلٌمات
تنفٌذ الشراكات

لجنة الشراكة
المجتمعٌة
مدٌر مركز التمٌز

-

0-6

0-0-6

2-0-6
4-6

األنشطة/اإلجراءات التفصٌلٌة
تطبٌق الوثٌقة فً كافة لجان مركز التمٌز

متابعة وتقوٌم أداء اللجان فً تطبٌق الوثٌقة

مذكرة تفاهم

الشركاء
لجنة الشراكة
المجتمعٌة

0-3-6

تطبٌق أدوات قٌاس ومتابعة فاعلٌة الشراكة وفق ما
تضمنته وثٌقة العمل

0-3-6

تعزٌز الشركاء بالوسابل واألسالٌب المتاحة وفق
األنظمة والضوابط.

-

0-3-6

إعداد التقرٌر الختامً لمنجزات اللجنة ورفعه إلى لجنة
التخطٌط.

-

النماذج من
إجراء قٌاس
العملٌات
شهادة مشاركة
مجتمعٌة
نموذج تقرٌر
المنجزات من
إجراء التخطٌط
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()2

عذد انصفحبد 13 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-006

النماذج والسجالت

182

و

اسى
انًُىرج

ريز
انًُىرج

1

البرامج المطلدوب دعمهدا
عددددن طرٌددددق المشدددداركة
المجتمعٌة

EXC-QF-006-1

2

مذكرة تفاهم

EXC-QF-006-2

3

النماذج مدن إجدراء قٌداس
العملٌات

EXC-QF-006-3

4

شهادة مشاركة مجتمعٌة

EXC-QF-006-4

انًسؤول
يكبٌ
عٍ
انحفظ
انحفظ

ملفات التمٌز

ربٌس قسم
الرعاٌة

فترح
انحفظ

ثالثة أعوام

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انشراكخ انًجتًعٍخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد13 :
EXC-QP-006

خرٌطة التدفق لعملٌة الشراكة المجتمعٌة
تكوٌن لجنة الشراكة المجتمعٌة

تشكٌل اللجنة
اختٌار ربٌس اللجنة
توزٌع األعمال على األعضاء

إعداد وثٌقة المشاركة المجتمعٌة

جمع ودراسة المعلومات الالزمة إلعداد الوثٌقة

صٌاؼة وثٌقة المشاركة المجتمعٌة ورفعها إلى ربٌس مركز التمٌز العتمادها

تعمٌم الوثٌقة
اعداد مسودة الخطة التشؽٌلٌة للجمعٌة واعتمادها

تطبٌق الوثٌقة فً كافة لجان مركز التمٌز

تحدٌد البرامج واالنشطة المطلوب عملها

EXC-PF-006-1

إعداد الدعوات لألفراد والمإسسات
إبرام وتنفٌذ الشراكات

EXC-PF-006-2

متابعة وتقوٌم أداء اللجان فً تطبٌق الوثٌقة

تطبٌق أدوات قٌاس فاعلٌة الشراكة المجتمعٌة
تعزٌز الشركاء

EXC-PF-006-3

إعداد التقرٌر الختامً لمنجزات اللجنة ورفعة إلى لجنة
التخطٌط
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-006-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

البرامج المطلوب دعمها عن طرٌق الشراكة المجتمعٌة
البرامج

الجهة الداعمة
مإسسات
أفراد

مادي

علمً

نوع الدعم
تقنً
ثقافً

تنظٌمً

أخرى

ربٌس لجنة............................. :
التوقٌع.................................. :
التارٌخ..................................:
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رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-006-2

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

مذكرة تفاهم
ً
أوال :السٌرة الذاتٌة للجهة المرشحة للشراكة:
اسم الجهة المرشحة (الطرؾ األول):

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

ما اسم الشراكة:

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

ما الؽرض من الشراكة:

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

مدة الشراكة:

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

اسم ممثل الجهة (الطرؾ األول):

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

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

رقم السجل المدنً:

المإهل:

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

التخصص:

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

البرٌد اإللكترونً:

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

الهاتؾ النقال:

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

) وما مستوى األداء المتوقع)

المسؤولٌات(:مسؤولٌات كل شرٌك إلنجاح برنامج (
الطرؾ األول
(الجهة المرشحة للشراكة):

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

الطرؾ الثانً
(الجهة التعلٌمٌة):

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

):

المساهمات(:ما سٌساهم به الطرف المرشح للشراكة إلنجاح برنامج
مسمى المساهمة

العام

إٌضاحات

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

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

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

أقر بأن جمٌع البٌانات أعاله صحٌحة:
الطرؾ األول:
وكٌل الجهة المرشحة
للشراكة:
االسم:
التوقٌع:

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

الطرؾ الثانً:
وكٌل الجهة المرشحة
للشراكة:
االسم:
التوقٌع:

..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-006-3

شهادة شكر

ٌشكر مركز التمٌز باإلدارة العامة للتعلٌم  ............................األستاذ /ة
.....................................................
على مشاركته  /مشاركتها الفاعلة فً أعمال وبرامج مركز التمٌز من خالل
تنفٌذه /ـا
......................................................................................................
وذلك فً الفترة

/

/

سابلٌن المولى له  /ـا مزٌ ًدا من النجاح فً دروب الخٌر بما ٌحقق الرفعة لدٌننا ثم لوطننا.

مدٌر عام .....
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الخدمات المساندة
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

المحتوٌات
م

188

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

612

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

623

0

عناصر العملٌة

626

4

وصف اإلجراءات

620

5

النماذج والسجالت

622

6

خرٌطة التدفق

233

7

نماذج اإلجراء
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار

بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

190

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

عناصر العملٌة
م

البٌان

6

الهدف

2

المجال

0

التعرٌفات

اإلٌضاح
ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى تؤمٌن وتنظٌم وحفظ وصٌانة كل ما ٌتعلق بالموارد المالٌة والمادٌة
الالزمة لتنفٌذ أنشطة العملٌات لضمان جودة الخدمات المقدمة من مركز التمٌز من حٌث
التالً:
شراء المستلزمات الضرورٌة لتنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة وفق التعلٌماتتورٌد التجهٌزات المالبمة لبٌبة العمل وفق نظام فارسحفظ العهد (العٌنٌة والورقٌة) وفق التعلٌماتصٌانة ونظافة اآلالت والمرافق توفٌر متطلبات األمن والسالمة بمقر مركز التمٌزٌطبق هذا اإلجراء على كل من:
0/0الخدمات المساندة الداعمة ألنشطة العملٌات الربٌسة وتشمل (المشترٌات – التورٌد –
العهد – الصٌانة والنظافة – األمن والسالمة)
 0/0العاملٌن بالمركز من (شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة – شاؼلً الوظابؾ اإلدارٌة) وفق المهام
المسندة إلٌهم فً مجال تنفٌذ الخدمات المساندة
 0/0المشترٌات
 0/0/0المٌزانٌة المالٌة :هً مخصصات مالٌة لسنة مالٌة محددة ٌتم الصرؾ منها على
متطلبات تنفٌذ برامج الخطة.
 0/0التورٌد
0/0/0نظام فارس :نظام إلكترونً لخدمة منسوبً التعلٌم فً جمٌع مناطق المملكة لتسهٌل
إجراءات العمل وخدمة المنسوبٌن فً مجال التجهٌزات.
 0/0العهد
 0/0/0العهد :كل صنؾ مستدٌم ٌصرؾ لتحقٌق أو تؤدٌة خدمة معٌنة أو تسهلٌها
 0/0/0العهد الشخصٌة :األصناؾ التً تسلم لموظؾ بذاته وفقا لطبٌعة العمل الذي ٌإدٌه.
 0/0/0األصناؾ المستدٌمة :األصناؾ التً ال تستهلك ولكن لها عمر استعمال وتعاد أو تعاد
بقاٌاها إلى المستودع بعد انتهاء صالحٌتها أو االستؽناء عنها.
 3/0/0األصناؾ المعدة لالستهالك :األصناؾ التً تستهلك باالستعمال المباشر وال ٌتخلؾ
عنها بقاٌا من نوعها
 2/0/0الرجٌع :األصناؾ التً تزٌد عن حاجة المدرسة أو التً ال ٌمكن االستفادة منها لعدم
صالحٌتها.
 3/0الصٌانة والنظافة واألمن والسالمة
 0/3/0الصٌانة اإلصالحٌة :وهً الصٌانة التً تتم لبعض األجهزة والمرافق التً أصبحت
ؼٌر مإهلة ألداء مهمتها مع انخفاض إنتاجٌتها بشكل ملحوظ عن المستوٌات المحددة لها.
 0/3/0النظافة :هً أعمال النظافة التً ٌجب إن تتم لمرافق وأجهزة المبنى بصفة دورٌة
ومستمرة.
 0/3/0السالمة :مجموعة إجراءات وقواعد ومتطلبات تعمل على توفٌر بٌبة آمنة لجمٌع
منسوبً المركز ،وتقلٌل مصادر الخطر وأسباب وقوع اإلصابة أو الحوادث قدر اإلمكان.
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3

الوثائق
المرجعٌة

5

المؤشرات

6

اإلجراءات

 0/3التعلٌمات المنظمة للصرؾ الصادرة من إدارة خدمات الطالب
 0/3دلٌل المستخدم (إدارة سلسلة نظام الطلبات اإللكترونٌة).
 0/3دلٌل المخصصات المالٌة إلدارات التعلٌم المختلفة والتعامٌم المنظمة
 0/2واقع توفر التجهٌزات والمستلزمات المختلفة
 0/2مإشرات جودة بٌبة العمل
 0/2المإشرات الزمنٌة لتلبٌة المتطلبات بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة
الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

األنشطة /الخطوات
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6

2-0-6

6-0-6
9-0-6

المشترٌات
إصدار قرار تشكٌل لجنة المشترٌات بالمركز
اختٌار الموردٌن القادرٌن على الوفاء بمتطلبات تنفٌذ برامج
الخطة التشؽٌلٌة
تحدٌد المٌزانٌة التقدٌرٌة لتنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة فً
ضوء نتابج اختبار الموردٌن
تعببة استمارة طلب صرؾ من موارد صندوق التعلٌم
العتماد المٌزانٌة نموذج طلب صرؾ من موارد صندوق
التعلٌم
رفع خطاب إلدارة خدمات الطالب بطلب المٌزانٌة كدعم
ؼٌر مسترد لتنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة وفق متطلبات
التنفٌذ وٌرفق معه تعمٌم موافقة المدٌر على تنفٌذ البرامج
وبٌان المٌزانٌة التقدٌرٌة واستمارة طلب صرؾ من موارد
صندوق إدارة التعلٌم.
دراسة طلب صرؾ من موارد صندوق التعلٌم من لجنة
صرؾ المٌزانٌة
إعداد بٌان بمصروفات المٌزانٌة وترتٌب فواتٌر الشراء

المسؤول

النماذج

-

-

مدٌر مركز
التمٌز
لجنة
المشترٌات
رإساء اللجان
ربٌس لجنة
المشترٌات

ربٌس لجنة
المشترٌات
لجنة صرؾ
المٌزانٌة
مسإول
المشترٌات
فً لجنة
المشترٌات

_
قابمة الموردٌن
المٌزانٌة التقدٌرٌة
طلب صرؾ من
موارد صندوق التعلٌم

-

بٌان بمصروفات
المٌزانٌة

193

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

األنشطة /الخطوات
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
0-6
0-0-6

194

المسؤول

النماذج

التورٌد
الدخول على برنامج فارس
إنشاء الطلب
طلب الصرؾ
اعتماد الطلب من مدٌر المركز من خالل شاشة المراجعة
والتقدٌم بعد التؤكد منه
طلب التؤمٌن
متابعة اعتماد الطلب وتؤمٌنه

مسإول برنامج
فارس
مسإول برنامج
فارس
مسإول برنامج
فارس
مدٌر مركز
التمٌز

_
_
_
_

-

-

مدٌر مركز
التمٌز

-

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

المسؤول

النماذج

األنشطة /الخطوات
العهد

-

-

0-3-6

العهد العٌنٌة الدابمة:

-

0-3-6

تسلٌم وتسلم أصناؾ العهد الدابمة:

-

0-3-6

جرد العهد العٌنٌة فً نهاٌة العام الدراسً

مسإول العهد

3-3-6

تسلٌم العهد العٌنٌة فً بداٌة العام الدراسً لمنسوبً
ومنسوبات المركز

مسإول العهد

2-3-6

استالم العهد العٌنٌة من المنقولٌن والمنقوالت أو المتقاعدٌن
والمتقاعدات من المركز

مسإول العهد

6-3-6

حفظ بٌانات التسلٌم واالستالم فً ملفات التسلم والتسلٌم لدى
مسإول العهد.

مسإول العهد

-

9-3-6

توثٌق وحفظ مذكرات أصناؾ العهد العٌنٌة الدابمة

-

-

مدٌر مركز التمٌز

طلب صرؾ مواد

3-6

8-3-6
1-3-6
02-3-6

استالم طلب صرؾ مواد (مذكرات اإلخراج) /من مدٌر
مركز التمٌز بعد التوقٌع والختم باستالم األصناؾ من الجهة
ذات العالقة (إدارة المستودعات /إدارة تقنٌة المعلومات
تصنٌؾ طلب صرؾ مواد (مذكرات اإلخراج) على حسب
األصناؾ الموجودة بها (أثاث ،أجهزة ،كتب).... ،
حفظ أصل وصور مذكرات اإلخراج فً ملفات العهد العٌنٌة
الدابمة مع مراعاة حفظ األصل مع صورة منه فً الجزء
الذي ٌخص أكثر األصناؾ ورو ًدا بها.

مسإول العهد
مسإول العهد

جرد العهد
بٌان تسلٌم
واستالم العهد
الدابمة على
األعضاء
بٌان تسلٌم
واستالم العهد من
المنقولٌن
والمتقاعدٌن

-
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

األنشطة /الخطوات
2-6
0-2-6
0-2-6
0-2-6
3-2-6
6-6
0-6-6
0-6-6
0-6-6

196

مناقلة العهد العٌنٌة الدائمة من وإلى اإلدارات
حصر العهد العٌنٌة الدابمة الزابدة عن حاجة المركز وهً
بحالة جٌدة لنقلها إلى الجهة الطالبة بها أو حصر العهد الدابمة
التً المركز بحاجة إلٌها من إدارات ومكاتب ومدارس أخرى
تعببة بٌانات الصنؾ المنقولة عهدته من المركز إلى جهات
أخرى (مدارس ،إدارات ،مكاتب تعلٌم)
إرسال نموذج مناقلة العهد الدابمة إلى إدارة مراقبة المخزون
إلنزاله من عهدة المركز للجهة الجدٌدة المستلمة للصنؾ /أو
إضافته لعهدة المركز
حفظ وتصنٌؾ نموذج مناقلة العهدة الدابمة فً جٌب ناٌلون فً
ملفات مناقلة العهد الدابمة من أو إلى المركز
التخلص من العهد العٌنٌة الدائمة التالفة
التخاطب رسمًٌا مع الجهة المسإولة عن استالم العهد التالفة
للكشؾ علٌها من المختصٌن
مخاطبة إدارة الخدمات العامة بشؤن تحمٌل العهد العٌنٌة التالفة
لتسلٌمها لمستودعات الرجٌع.
إرفاق صورة من مذكرة اإلخراج الواردة بالصنؾ التالؾ خلؾ
مذكرة اإلدخال مع التضلٌل علٌه بلون ممٌز للداللة علٌه.

المسؤول

النماذج

-

-

مسإول العهد

-

مسإول العهد

محضر نقل
عهدة

مدٌر مركز
التمٌز
مسإول العهد

-

-

-

مدٌر مركز
التمٌز

-

مسإول العهد

تقرٌر فنً

مسإول العهد

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

المسؤول

النماذج

األنشطة /الخطوات

-

-

مسإول
العهد

-

المراسل

-

مسإول
العهد

_

-

-

مسإول
العهد

بٌان تسلٌم
واستالم العهد
الورقٌة والرقمٌة

الصٌانة والنظافة

-

-

0-1-6

صٌانة الؽرؾ واألجهزة:

-

-

0-1-6

تفقد الؽرؾ وتجهٌزاتها والتؤكد من فاعلٌتها بشكل مستمر خالل
العام الدراسً.

0-1-6

إعداد خطاب باألعطال والصٌانة الالزمة للؽرؾ والتجهٌزات

9-6
0-9-6
0-9-6
0-9-6
8-6
0-8-6
1-6

العهد العٌنٌة المستهلكة
طباعة األصناؾ المستهلكة عبر نظام فارس بعد اعتمادها من
المدٌر العام.
استالم العهد العٌنٌة المستهلكة المنصرفة ومطابقتها بالبٌان
المطبوع من نظام فارس من إدارة المستودعات.
حفظ بٌانات التسلٌم للعهد العٌنٌة المستهلكة فً ملفات تسلٌم
العٌنٌة المستهلكة.
العهد الورقٌة والرقمٌة
حفظ السجالت ورقٌة ومجلدات رقمٌة وفق المهام المسندة من
مدٌر مركز التمٌز

مسإول
الصٌانة
والنظافة
مسإول
الصٌانة
والنظافة

طلب خدمة
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

األنشطة /الخطوات
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3-1-6

التواصل مع الجهات المختصة التً تقوم بؤعمال الصٌانة
إلجراء الالزم

2-1-6

التوقٌع على تقارٌر أعمال الصٌانة المنفذة بالمركز وحفظها.

6-1-6

تفقد نظافة الؽرؾ و التخاطب مع الجهة المختصة لتوفٌر لتوفٌر
الخدمات

المسؤول
مسإول
الصٌانة
والنظافة
مدٌر مركز
التمٌز
مسإول
الصٌانة
النظافة

النماذج
طلب صٌانة
إفادة إنجاز
-

02-6

األمن والسالمة

-

-

0-02-6

التخطٌط والتنفٌذ

-

-

0-02-6

إصدار قرار تشكٌل لجنة األمن والسالمة بالمركز وتوزٌع
المهام

مدٌر مركز
التمٌز

قرار تشكٌل
لجنة األمن
والسالمة

0-02-6

إعداد وتنفٌذ خطة متطلبات األمن والسالمة بالمركز فً ضوء
خطة المركز العامة لألمن والسالمة

ربٌس لجنة
األمن
والسالمة

-
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج ()14

عذد انصفحبد23 :

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-007

النماذج والسجالت

و

اسى انًُىرج

ريز انًُىرج

1

قابمة الموردٌن

EXC-QF-007-1

2

المٌزانٌة التقدٌرٌة

EXC-QF-007-2

3

طلددب صددرؾ مددن مددوارد صددندوق
التعلٌم

EXC-QF-007-3

4

بٌان بمصروفات المٌزانٌة

EXC-QF-007-4

5

جرد العهد

EXC-QF-007-5

6

بٌددان تسددلٌم واسددتالم العهددد الدابمددة
على األعضاء

EXC-QF-007-6

7

بٌددددان تسددددلٌم واسددددتالم العهددددد مددددن
المنقولٌن والمتقاعدٌن

EXC-QF-007-7

8

طلب صرؾ مواد

EXC-QF-007-8

9

محضر نقل عهدة

EXC-QF-007-9

 01تقرٌر فنً

EXC-QF-007-10

بٌددان تسددلٌم واسددتالم العهددد الورقٌددة
00
والرقمٌة

EXC-QF-007-11

 02طلب خدمة

EXC-QF-007-12

 03طلب صٌانة

EXC-QF-007-13

 04إفادة إنجاز

EXC-QF-007-14

 05قرار تشكٌل لجنة األمن والسالمة

EXC-QF-007-15

يكبٌ
انحفظ

انًسؤول
عٍ
انحفظ

فترح
انحفظ

ملفات
الخدمات
المساندة
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()14
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد23 :
EXC-QP-007

خرٌطة التدفق لعملٌة الخدمات المساندة
إصدار قرار تشكٌل لجنة المشترٌات

اختٌار الموردٌن القادرٌن على الوفاء بمتطلبات تنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة

EXC-PF-007-1

تحدٌد المٌزانٌة التقدٌرٌة لتنفٌذ البرامج فً ضوء نتابج اختبار الموردٌن

EXC-PF-007-2

تعببة استمارة طلب صرؾ من موارد صندوق التعلٌم العتماد المٌزانٌة

EXC-PF-007-3

رفع خطاب إلدارة خدمات الطالب بطلب المٌزانٌة كدعم ؼٌر مسترد ومعه موافقة المدٌر والمٌزانٌة
التقدٌرٌة واستمارة طلب الصرؾ

دراسة طلب صرؾ من موارد صندوق التعلٌم وإبالغ المركز بنتابج الدراسة برسالة نصٌة

إعداد بٌان بمصروفات المٌزانٌة

الدخول على برنامج فارس

إنشاء الطلب
طلب الصرؾ

اعتماد الطلب من مدٌر المركز عبر شاشة المراجعة والتقدٌم بعد التؤكد منه

طلب التؤمٌن

اعتماد الطلب من مدٌر المركز عبر شاشة المراجعة والتقدٌم بعد التؤكد منه
اعتماد طلب الشراء

انتقال الطلب بعد إرساله من قبل الموظؾ إلى مدٌر مركز التمٌز

6
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EXC-PF-007-4

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()14
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد23 :
EXC-QP-007

6

جرد العهد العٌنٌة فً نهاٌة العام الدراسً

EXC-PF-007-5

تسلٌم العهد العٌنٌة فً بداٌة العام الدراسً لمنسوبً المركز

EXC-PF-007-6

استالم العهد العٌنٌة من المنقولٌن والمنقوالت أو المتقاعدٌن والمتقاعدات من المركز

EXC-PF-007-7

.حفظ بٌانات التسلٌم واالستالم فً إضبارة التسلم والتسلٌم لدى مسؤول العهد

استالم طلب صرف مواد من مدٌر المركز بعد التوقٌع والختم باستالم األصناف
من الجهة ذات العالقة

EXC-PF-007-8

تصنٌؾ طلب صرؾ مواد على حسب األصناؾ الموجودة بها

حفظ أصل وصور مذكرات اإلخراج مع مراعاة حفظ األصل مع صورة منه فً الجزء الذي ٌخص أكثر
ً
ورودا بها.
األصناؾ

حصر العهد العٌنٌة الدائمة الزائدة  /الناقصة بالمركز وهً بحالة جٌدة لنقلها
من أو إلى الجهة الطالبة أو المركز

EXC-PF-007-9

تعببة بٌانات الصنؾ المنقولة عهدته من المركز إلى جهات أخرى (مدارس ،إدارات ،مكاتب تعلٌم)

إرسال نموذج مناقلة العهد الدابمة إلى إدارة مراقبة المخزون إلنزاله
أو إضافته من أو إلى عهدة المركز أو الجهة الجدٌدة المستلمة للصنؾ

حفظ النموذج فً إضبارة مناقلة العهد الدابمة من أو إلى المركز

2
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رلى اإلصذار ()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
انخذيبد انًسبَذح
(داعًخ)

2

عذد انًُبرج
()14
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد23 :
EXC-QP-007

>

التخاطب رسمًٌا مع الجهة المسؤولة للكشف على العٌنة التالفة الدائمة

مخاطبة إدارة الخدمات العامة لتحمٌل العهد لتسلٌمها لمستودعات الرجٌع.

EXC-PF-007-10

إرفاق صورة من مذكرة اإلخراج الواردة بالصنؾ التالؾ خلؾ مذكرة اإلدخال مع التضلٌل علٌه بلون
ممٌز للداللة علٌه.

طباعة األصناف المستهلكة عبر نظام فارس بعد اعتمادها من المدٌر
.العام

استالم العهد العٌنٌة المستهلكة المنصرفة ومطابقتها بالبٌان المطبوع من نظام فارس

.حفظ بٌانات التسلٌم للعهد العٌنٌة المستهلكة فً إضبارة تسلٌم العهد العٌنٌة المستهلكة

حفظ السجالت ورقٌة ومجلدات رقمٌة وفق المهام المسندة من مدٌر مركز
التمٌز المؤسسً

EXC-PF-007-11

تفقد الغرف وتجهٌزاتها والتأكد بشكل مستمر

إعداد خطاب باألعطال والصٌانة الالزمة للؽرؾ والتجهٌزات

EXC-PF-007-12

التواصل مع الجهات المختصة التً تقوم بؤعمال الصٌانة  /النظافة إلجراء الالزم

EXC-PF-007-13

التوقٌع على تقارٌر أعمال الصٌانة المنفذة بالمركز.

EXC-PF-007-14

تفقد نظافة الؽرؾ و التخاطب مع الجهة المختصة لتوفٌر الخدمات

إصدار قرار تشكٌل لجنة األمن والسالمة بالمركز

إعداد وتنفٌذ خطة متطلبات األمن والسالمة بالمركز
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EXC-PF-007-15

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج
عملٌة الخدمات المساندة
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

قائمة الموردٌن المعتمدٌن
م

204

اسم المورد

الهاتؾ

العنوان

نوع التورٌد

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-2

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان بالمٌزانٌة التقدٌرٌة للبرامج

م
0
0
0
3
2

أوجه الصرؾ

المبلػ

العدد

اإلجمالً

ٌعتمد

مدٌر مركز التمٌز
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-3

عذد صفحبد انًُىرج
()3

طلب صرف من موارد صندوق إدارة التعلٌم
 دعم
الجهة المستفٌدة:
المبلػ المطلوب :رقماً:
مبررات الطلب:

 سلفة

 تؤخر المخصص

اسم المشروع:
/
/
بداٌة البرنامج :
03هـ
قٌمة المخصص من الوزارة
 عجز المخصص

03هـ إلى

/

/

 ال ٌوجد مخصص

ً
سبب عدم التسدٌد:
كتابة:
)
دعم أو سلفه سابقا ً لم تسدد :رقماً( :
ً
أتعهد أنا الموقع  /ة أدناه بتقدٌم مستندات الصرؾ النظامٌة ألمانة الصندوق إذا كان دعما ؼٌر مسدترد خدالل أسدبوعٌن مدن االنتهداء مدن تنفٌدذ
البرنامج ،ورفع مستندات الصرؾ إلدارة المشترٌات لرفعها للوزارة السترداد المبلػ فً حالة صرفه كسدلفه خدالل أسدبوعٌن مدن تدارٌخ تنفٌدذ
البرنامج.
اإلدارة :
رقم الهوٌة:
اسم مقدم  /ة  /الطلب:
التوقٌع :
رقم الجوال:
رقم الهاتؾ الثابت:
التارٌخ 03 / / :هـ
التوقٌدددددددددددددددددددددع:
االسدددددددددددددددددددددم:
مصدددددددددددددددددددددادقة الدددددددددددددددددددددربٌس  /ة  /المباشدددددددددددددددددددددر  /ة
الختم
مرئٌات لجنة الصرف:
بعد دراسة الطلب توصً لجنة الصرؾ باآلتً:
) من
لتطابق الطلب مع أوعٌة الصرؾ فً البند (
) لاير فقط كــ
ٌ عتمد صرؾ مبلػ( :
المادة الثالثة
( ) عجز الوعاء المخصص.
( ) عدم تطابق الطلب مع أوعٌة الصرؾ.
 عدم الصرؾ لألسباب التالٌة:
( ) سلفه سابقة للجهة لم تسدد.
( ) دعم سابق للجهة لم ٌسدد.
أسباب أخرى:
.............................................................................................................................................
عضو اإلدارة المالٌة
أمٌن الصندوق
أمٌن اللجنة
مدٌر إدارة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة
مدٌر إدارة خدمات الطالب
مشرف المقاصف المدرسٌة
مساعد المدٌر العام للشؤون المدرسٌة "نائب رئٌس اللجنة"

 اعتماد رئٌس لجنة الصندوق
بنا ًء على الصالحٌات الممنوحة لنا وبعد االطالع على رأي لجنة الصرف فقد قررنا:
 عدم الموافقة.
 الموافقة على الطلب أعاله وٌستكمل اإلجراء نظاما
مدٌر التعلٌم
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ٌشترط لتقدٌم الطلب االلتزام باآلتً:

o
 oعدم وجود دعم سابق أو سلفه سابقة لم ٌتم تسدٌدها عند تقدٌم الطلب الجدٌد.
 oتعببة استمارة طلب االستفادة من مصارؾ الصندوق التعلٌمً ،والمصادقة علٌه من الربٌس المباشر.
 oإرفاق صورة من الهوٌة الوطنٌة أو بطاقة العمل لمقدم/ة الطلب.
 oإرفاق بٌان تفصٌلً عن أوجه صرؾ المبلػ المطلوب (للدعم).
 oتقدٌم مستن دات الصرؾ وتقرٌر مصور مختصر عن البرنامج المنفذ بموجب خطاب رسمً من الجهة المستفٌدة خالل أسبوعٌن من
عدم وجود مخصص مالً للجهة المستفٌدة ضمن بنود المٌزانٌة لالستفادة منه فً تنفٌذ البرنامج.

تارٌخ انتهاء البرنامج.

o
o
o
o
o
o
o

أن تكون فواتٌر السداد متطابقة مع البٌان التفصٌلً ألوجه صرؾ المبلػ المطلوب (للدعم)
أن تكون فواتٌر السداد مختومة من الجهة المصدرة للفاتورة.
الصرؾ من صندوق إدارة التعلٌم ألوجه صرؾ ؼٌر المحددة فً المادة الثالثة ٌعتبر مخالفة إدارٌة ومالٌة.
فً حال كون الطلب سلفه ٌتم إرفاق صورة من ارتباط الجهة المستفٌدة على المبلػ وما ٌفٌد باعتماد المٌزانٌة.
عند طلب سلفه ٌراعى عدم إضافة المبلػ المخصص لمكافؤة العاملٌن فً البرامج ضمن مبلػ السلفة.
التعهد بتورٌد جمٌع األجهزة والمواد التً تم تؤمٌنها من المبلػ المخصص "كدعم" إلدارة المستودعات كالمتبع نظاما ً وإرفاق ما ٌفٌد
بتورٌدها أثناء التسدٌد (محضر استالم رقم + 0استمارة صرؾ مواد رقم  + 9الفواتٌر  +صورة من استمارة طلب المبلػ).
ٌتم استالم الشٌك بالمبلػ بعد اعتماده من قبل مقدم الطلب شخصٌا ً أو من ٌفوضه.
م
0
0
0
3
2
6

أوعٌة صرؾ أموال صندوق إدارة التعلٌم
دعم صنادٌق المدارس المحتاجة.
تموٌل البرامج التربوٌة والتعلٌمٌة التً تنظمها اإلدارة وتخدم الطالب والطالبات مباشرة.
تكرٌم منسوبً ومنسوبات اإلدارة من التربوٌٌن والتربوٌات واإلدارٌٌن واإلدارٌات من المتمٌزٌن والمتمٌزات
والمتقاعدٌن والمتقاعدات.
إعداد وتجهٌز المرافق التً تقام علٌها البرامج التربوٌة والتعلٌمٌة المختلفة.
تكرٌم المتمٌزٌن والمتمٌزات من الطلبة والطالبات.
الطلبة والطالبات ذوي الحاجات المادٌة.
تدقٌق حالة الطلب
 مكتمل
اسم الموظؾ المسإول عن استالم الطلب:

 ؼٌر مكتمل
التوقٌع:

التارٌخ03 / / :هـ
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-4

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان بمصروفات برنامج .......................

م

رقم الفاتورة

تارٌخ الفاتورة

البٌان

هللة

قٌمة الفاتورة
لاير

6
2
4
5
اإلجمالً

ٌعتمد
مدٌر مركز التمٌز
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رلى اإلصذار

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

()1

عذد

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-5

صفحبد انًُىرج ()1

بٌان جرد عهدة /
عام 030/030هـ
م

حالة الصنؾ

الصنؾ
العدد

صالح

تالؾ

المجموع
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عام 030/030هـ

اإلجراء مع التالؾ
حول للرجٌع

نقل عهدة

حالة الصنؾ
العدد

صالح

تالؾ

عام 030/030هـ

اإلجراء مع التالؾ
حول للرجٌع

نقل عهدة

حالة الصنؾ
العدد

صالح

تالؾ

اإلجراء مع التالؾ
حول للرجٌع

نقل عهدة

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-6

صفحبد انًُىرج ()1

بٌان تسلٌم واستالم العهد /الدائمة ألعضاء مركز التمٌز
االسم /
عام 640/640هـ
م
6
2
0
4
5
6
7
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الصنف

حالة
الصنف

العدد

تارٌخ
التسلٌم

اسم وتوقٌع
المسلم

اسم توقٌع
المستلم

الوظٌفة /
عام 640/640هـ

عام 640/640هـ
تارٌخ
التسلٌم

اسم وتوقٌع
المسلم

اسم توقٌع
المستلم

تارٌخ
التسلٌم

اسم وتوقٌع
المسلم

اسم توقٌع
المستلم

مالحظات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-7

عذد صفحبد انًُىرج
()1

محضر استالم من موظف منقول أو متقاعد
االسم
إنه فً ٌوم
م

الوظٌفة
الموافق
الصنف

تم استالم كافة العهد المدونة فً البٌان المرفق من الموظؾ المدون اسمه أعاله
حالة الصنف

العدد رقمً ورقً

0

المسلم
التوقٌع
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المستلم
التوقٌع

مالحظات

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-8

طلب صرف مواد

212

عذد

صفحبد انًُىرج ()1

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-9

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ل
محضر نقل عهدة
بناء على المادة  02من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومٌة فقد تم نقل العهدة الموضحة بٌاناتها أدناه كما ٌلً:
اسم الصنؾ ووصفة

الرقم
0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00

من عهدة إدارة .....................................
....................................
اسم المسلم......................................
رقم السجل المدنً
التوقٌع

إلى عهدة إدارة
اسم المستلم ..................................
رقم السجل المدنً

الختم:
الختم
مدٌر إدارة مراقبة المخزون

األصل إلدارة مراقبة المخزون إلتمام نقل العهدة
صورة للمسلم
صورة للمستلم
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الوحدة

الكمٌة

حالة الصنؾ

مالحظات

التوقٌع
مدٌر التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-10

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تقرٌر فنً للعهد
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-11

صفحبد انًُىرج ()1

بٌان تسلٌم واستالم العهد المستهلكة ألعضاء مركز التمٌز
الوظٌفة /

االسم /
عام 640/640هـ
م

الصنف
العدد

تارٌخ
التسلٌم

اسم
وتوقٌع
المسلم

0
0
0
3
2
6
9
8
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عام 640/640هـ
اسم توقٌع
المستلم

العدد

تارٌخ
التسلٌم

اسم وتوقٌع
المسلم

عام 640/640هـ
اسم توقٌع
المستلم

العدد

تارٌخ
التسلٌم

اسم وتوقٌع
المسلم

اسم توقٌع
المستلم

مالحظات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-12

عذد صفحبد انًُىرج
()1

طلب خدمة
 هاتؾ

 نظافة

 سباكة

 أجهزة إنذار

 تكٌٌؾ

 تمدٌدات كهربابٌة

موقع الخدمة

الجهة الطالبة للخدمة .......................................................... :رقم المبنى:
.......................................
الطابق (الدور) ............................................................... :رقم الؽرفة:
................................................
الٌوم ........................................................................ :تارٌخ التبلٌػ:
.......................................................
اسم طالبة الخدمة ........................................... :رقم الهاتؾ .......................... :تحوٌلة................ :
((سباكة))
((صٌانة كهرباء))
((هاتؾ))
((نظافة))
إصالح سٌفون
تؽٌٌر لمبات.
 تمدٌد سلك
 نظافة عامة
إصالح شطاؾ
أعطال أفٌاش.
 إصالح
 تلمٌع زجاج
إصالح بالوعة
 طلب جهاز هاتؾ عادي.
 تلمٌع أرضٌات
 الكشؾ على الجهاز.
 رش مبٌد حشري
 توفٌر جهاز دٌجٌتال
 تنظٌؾ مكٌؾ
 ؼسٌل موكٌت
 ؼسٌل ستابر
 أخرى:
.........................................................................................................................................
............
.........................................................................................................................................
.........................
المكرمة مدٌرة  /مساعدة  /إدارة  ...........................................................................................الموقرة
نفٌدكم بؤنه تمت زٌارة الفنً المكلؾ لإلصالح المطلوب ،وقد قام بعمل الالزم وأفاد بالتالً:
...................................................................................................................................................
...........................
تم إنجاز الخدمة المطلوبة.
الموظفة المسبولة فً الجهة:
لم ٌتم إنجازها وذلك لألسباب التالٌة .................................... :المنصب........................................ :
 ........................................................................االسم:
............................................................................
 ........................................................................التوقٌع:
..........................................................................
 ........................................................................التارٌخ:
...........................................................................
مالحظات عن إنجاز الخدمة:
 تم إنجازها.
 لم ٌتم إنجاز الخدمة المطلوبة لألسباب التالٌة:
.........................................................................................................................................
.........................

تعبؤ الخانات من قبل الجهة الطالبة للخدمة

الخدمات المطلوبة

ٌعتمد بعد إنجاز العمل

تعبؤ من قبل منفذ الخدمة

بٌانات خاصة بفرٌق الخدمات

مسإولة الصٌانة

مساعدة مدٌر إدارة الخدمات
االســــم:
..........................................................
التوقٌع:
..........................................................
التارٌخ:
........................................................

تعلٌمات ٌرجى اتباعها لعدم إعادة النموذج.
ٌ ستخدم النموذج لطلب نوعٌة واحدة من الخدمة فقط.
 إرفاق مفاتٌح الؽرؾ المطلوب عمل الخدمة مع النموذج (للؽرؾ التً تحتفظ مدٌرات اإلدارة بمفاتٌحه)
 آخر موعد الستالم نماذج الطلب الساعة الحادٌة عشر صباحا ً
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-13

عذد صفحبد انًُىرج
()1

طلب صٌانة
تعبأ من قبل مقدم طلب الصٌانة
رقم الجوال
اسم المدٌرة
رقم الهاتؾ
المدرسة
اسم المشرفة اإلدارٌة
إدارة اإلشراؾ التربوي
معلومات أولٌة
هل الجهاز المرسل هو
 تعمل 

 نعم
هل ٌوجد
حالة الشبكة
الربٌسً؟
معطلة
ال
شبكة؟
معلومات عن الجهاز المرسل
 جهاز كمبٌوتر
 شاشة  ماسح ضوئً
 طابعة
نوع الجهاز
Laptop 
Desktop 
العدد

 نعم
ال



 أخرى
..............

المشكلة
تعبأ من قبل مركز الحاسب اآللً والمعلومات
اإلجراء

 لم ٌتم
السبب ....................................

 تم اإلصالح والتسلٌم
التسلٌم (مقدم الطلب)

االسم
التوقٌع
التارٌخ
الوقت

/
(

/
:

03ه
)

الدعم الفنً
/
(

/
:

03ه
)

االستالم (مقدم الطلب)
/
(

/
:

03ه
)

تعلٌمات عامة:
 لسالمة معلوماتك الرجاء أخذ نسخة احتٌاطٌة لبرنامج معارؾ.
 لخدمة أسرع ...الرجاء إحضار كلمة المرور للجهاز (إن وجدت).
 أن ٌكون الجهد الكهربابً 002فولت تفادٌا ً لتعطل الجهاز

ربٌسة قسم الدعم الفنً
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الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-14

عذد صفحبد انًُىرج
()1

نموذج رقم () :إفادة إنجاز أعمال للمبانً اإلدارٌة
) للفترة من (
التقرٌر الفنً رقم (
وإصالح آالت تصوٌر المستندات -المجموعة (
اسم المنشأة
(المبنى)

ماركة اآللة

/
)-

مودٌل اآللة

/

64 /ه) إلى (

64 /ه) لمشروع صٌانة

قراءة العداد عند إعداد

رقم الصٌانة

التقرٌر

مالحظات

 --6زٌارة الفنً (الفنٌة) للصٌانة الدورٌة واألعطال الطارئة:
أ /الخفٌفة:
تمت الزٌارة واإلصالح.
تمت الزٌارة ولم ٌتم اإلصالح.
لم تتم الزٌارة.
ب /الثقٌلة:
تمت الزٌارة واإلصالح.
تمت الزٌارة ولم ٌتم اإلصالح.
لم تتم الزٌارة.
 --2نظافة الموقع بعد إجراء أعمال الصٌانة:
تمت نظافته.
لم تتم نظافته.
 --0مدى استجابة المقاولة لبالغات الطوارئ (األعطال):
أقل من ( )03ساعة.
أكثر من ( )03ساعة.
 --6مالحظات المسؤول (المسؤولة) عن صٌانة اآللة:
.............................................................................................................................................
.......
مدٌر
اسم المسؤول (المسؤولة) عن صٌانة اآلالت:
(مدٌرة) اإلدارة (الشعبة) (الوحدة) أقسام المكتب
االسم:
الختم
االسم:
التوقٌع:
التوقٌع:
/
التارٌخ/ :
التارٌخ64 / / :ه
64ه
رأي الجهاز المشرف:
ال نوافق على ما ورد بعالٌه.
نوافق على ما ورد بعالٌه.
مدٌر الصٌانة الطارئة
الفنً المشرف
م/
ف/
مالحظات:
ٌ -6تم استخدام هذا النموذج لكل آلة (نموذج منفرد لكل آلة).
ٌ -2تم وضع إشارة ( )فً المكان المناسب.
ٌ -0تم تسلٌم هذا النموذج بعد تعبئته بالكامل من المسؤول (المسؤولة) عن صٌانة اآللة واعتماده من المدٌر (المدٌرة) لفنً
(الفنٌة) المقاول بنهاٌة الفترة

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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 --4فً حال احتٌاج اآللة إلى حبر أو قطع
غٌار:
تم توفٌره خالل ( )38ساعة.
تم توفٌره فً مدة أكثر من ()38
ساعة.
لم ٌتم توفٌره حتى اآلن.
 --5تأمٌن آلة بدٌلة فً حالة كون اإلصالح أو
تأمٌن قطع الغٌار أو األحبار ٌستغرق أكثر من
( )41ساعة:
تم التؤمٌن خالل ( )38ساعة من وقت
سحب اآللة.
تم التؤمٌن فً مدة أكثر من ()38
ساعة من وقت سحب اآللة.
لم ٌتم التؤمٌن حتى اآلن.

o
o
o
o
o
o

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-007-15

عذد صفحبد انًُىرج
()1

نموذج رقم () :قرار تشكٌل لجنة األمن والسالمة
إن مدٌر مركز التمٌز
بنا ًء على الصالحٌات المخولة له
وبنا ًء على ما تفتضٌه المصلحة التعلٌمٌة
ٌقرر ما ٌلً:
كل من :
أوالً  :تشكٌل لجنة األمن والسالمة برئاستنا وعضوٌة ٍ
م

االسم

الجهة

المهمة

ثان ًٌاٌ :قوم كل عضو بتنفٌذ المهام المكلف بها ضمن الخطة الزمنٌة واإلجرائٌة للعمل .

ثال ًثا :على جمٌع اإلدارات واألقسام ذات العالقة تنفٌذ قرارنا هذا كل ُ ُ فٌما ٌخصه .
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االتصاالت اإلدارٌة

220

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

المحتوٌات

المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

222

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

220

0

عناصر العملٌة

224

4

وصف اإلجراءات

225

5

النماذج والسجالت

222

6

خرٌطة التدفق

203

7

نماذج اإلجراء

202

221

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد
إعداد

222

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع النسخ
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

عناصر العملٌة

224

م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

0

المجال

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى توضٌح اإلجراءات المتبعة فً تنظٌم أعمال الصادر والوارد
لما لها من دور فعال فً تحقٌق أهداؾ المركز.
ٌطبق هذا اإلجراء على شاؼلً الوظابؾ اإلدارٌة بالمركز وفق المهام المسندة إلٌهم فً
مجال االتصاالت اإلدارٌة.
0/0الوارد :جمٌع المراسالت التً ترد لمركز التمٌز من تعامٌم وخطابات وقرارات
عن طرٌق برنامج التعامٌم ( راسل ) أو البرٌد اإللكترونً أو الفاكسات أو المناولة
الٌدوٌة.
 0/0الصادر  :جمٌع المراسالت التً تصدر عن مركز التمٌز من خطابات ،تعامٌم،
قرارات ،نشرات داخلٌة عن طرٌق برنامج االتصاالت اإلدارٌة ( راسل )أو البرٌد
اإللكترونً).
 0/0التعمٌم :هو رسالة كتابٌة تصدر من المستوٌات اإلدارٌة العلٌا فً الوزارة أو أي
من قطاعتها إلى المستوٌات اإلدارٌة التنفٌذٌة وتفٌد تعلٌمات إدارٌة أو مالٌة أو
معلومات أو توجٌهات أو تفسٌر لبعض النظم واللوابح.
 0/3دلٌل االتصاالت اإلدارٌة.
 0/3برنامج التعامٌم.

2

المؤشرات

 0/2عدد المعامالت الصادرة
 0/2عدد المعامالت الواردة
 0/2الزمن المستؽرق لإلنجاز
 3/2الدقة وصفرٌة األخطاء

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
0-6
0-0-6

0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-0-6
6-0-6
9-0-6

الوارد
استقبال جمٌع المراسالت التً ترد إلى مركز التمٌز وفق
التالً:
-0تحمٌل جمٌع المراسالت الواردة عبر برنامج التعامٌم
-0التوقٌع على استالم المراسالت الواردة مناولة بعد التؤكٌد من
اكتمال مشفوعاتها
إحالة المراسالت الهامة الواردة من برنامج التعامٌم إلى مدٌر
المركز إلبداء التوجٌهات حٌالها
استالم المراسالت من مدٌر المركز لتنفٌذ التوجٌهات الواردة
بشؤنها.
توثٌق المراسالت التً تحتاج إلى تسدٌد فً نموذج المراسالت
التً تحتاج إلى تسدٌد
توثٌق المراسالت الهامة الواردة لإلدارة من برنامج التعامٌم/
مناولة فً بٌان الوارد العام مع ذكر التسدٌد الالزم
توثٌق جمٌع المراسالت الواردة من برنامج التعامٌم مع ذكر
اإلجراء المتخذ بشؤنها
تسلٌم المعنٌٌن بالرد على البرٌد الوارد صور من المعامالت
الواردة مع توقٌعهم على ذلك

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

المسؤول

النماذج

مسإول الوارد

-

مسإول الوارد

معاملة واردة

مسإول الوارد

-

مسإول الوارد

المراسالت التً
تحتاج إلى تسدٌد

مسإول الوارد

بٌان الوارد العام

مسإول الوارد

المراسالت الواردة
فً برنامج التعامٌم

مسإول الوارد

تسلٌم معاملة واردة
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
8-0-6
1-0-6
02-0-6
00-0-6
00-0-6
00-0-6
03-0-6

226

إبالغ موظفٌن اإلدارة بالمراسالت الهامة من خالل إرسالها
على برٌدهم اإللكترونً وتوقٌعهم بالعلم وفق نموذج التوقٌع
المطبوع خلؾ المعاملة الواردة
حفظ المراسالت الهامة الواردة عن طرٌق برنامج التعامٌم/
المناولة إلكترونٌا ً فً مجلدات رقمٌة شهرٌة حسب تارٌخ
الورود.
أرشفة المراسالت الهامة الواردة عن طرٌق برنامج التعامٌم/
المناولة من خالل االرتباط التشعبً برقم البرٌد
حفظ المراسالت الهامة الواردة عن طرٌق برنامج التعامٌم/
المناولة ورقٌا ً بشكل تصاعدي فً ملفات (الوارد العام) مع
فهرستها شهرٌا ً
حفظ جمٌع المراسالت الواردة عن طرٌق برنامج التعامٌم
إلكترونٌا ً فً مجلدات شهرٌة رقمٌة حسب تارٌخ الورود.
أرشفة جمٌع المراسالت الواردة عن طرٌق برنامج التعامٌم
إلكترونٌا ً من خالل االرتباط التشعبً برقم البرٌد
حفظ المرسالت السرٌة الواردة فً ملفات خاصة بها مع
فهرستها شهرٌا ً

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

المسؤول

النماذج

مسإول الوارد

توقٌع األعضاء
على التعامٌم

مسإول الوارد

-

مسإول الوارد

بٌان الوارد العام

مسإول الوارد

بٌان الوارد العام

مسإول الوارد

-

مسإول الوارد
مسإول الوارد

المراسالت
الواردة فً
برنامج التعامٌم
فهرس الوارد
السري

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6

3-0-6

2-0-6

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

المسؤول

النماذج

الصادر
تحرٌر المراسالت الكتابٌة الصادرة من مدٌر مركز التمٌدز فدً
القالدددب الخددداص بهدددا سدددوا ًء خطابدددات أو تعمدددٌم أو نشدددرة وفدددق
ضوابط اإلعداد المنظمة لذلك
تصدٌر المراسالت الكتابٌة فً برنامج االتصاالت اإلدارٌة (
راسل ) وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وضع رقم الصادر على الخطاب وتصوٌره بكامل مشفوعاته
قبل تسلٌمه للتصدٌر
تسلٌم المراسالت الكتابٌة الموجهة لمدٌري العموم فً الوزارة
أو جهات حكومٌة أو أهلٌة أو مناطق تعلٌمٌة أخرى أو
اإلدارات والمكاتب والمدارس إلى قسم االتصاالت اإلدارٌة
لتصدٌرها وفق نموذج إصدار التعامٌم ثم استالم األصل مع
البرنت بعد التصدٌر.
تصدٌر المراسالت الكتابٌة التً من صالحٌات المركز
تصدٌرها عن طرٌق برنامج االتصاالت وفق التعلٌمات
المنظمة لذلك ثم تسلٌمها إلى قسم االتصاالت اإلدارٌة لتسلٌمها
للمعنٌٌن باالستالم ثم استالمها مرة أخرى مع برنت التسلٌم بعد
التوقٌع على االستالم بعدة أٌام

مسإول الصادر

قالب خطاب
قالب تعمٌم
قالب نشرة

مسإول الصادر

-

مسإول الصادر

-

مسإول الصادر

نموذج إصدار
التعامٌم

مسإول الصادر

-
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
6-0-6

9-0-6
8-0-6
1-0-6
02-0-6

228

تسلٌم المراسالت الكتابٌة التً لها طابع الخصوصٌة والفردٌة
عن طرٌق بٌان تسلٌم معامالت من مركز التمٌز أو بٌان توقٌع
على استالم نشرة
توثٌق المراسالت الصادرة فً بٌان المراسالت الصادرة مع
تدوٌن التسدٌد إن وجدت معامالت واردة الرد لمعامالت
صادرة من المركز
حفظ المراسالت الصادرة بكامل مشفوعاتها إلكترونًٌا عن
طرٌق الماسح الضوبً فً مجلدات رقمٌة شهرٌة مع ترقٌمها
وفق تارٌخ اإلصدار
حفظ المراسالت السرٌة الصادرة فً ملفات خاصة بها مع
فهرستها شهرًٌا
تسلٌم المراسالت الكتابٌة السرٌة عن طرٌق بٌان تسلٌم
معامالت من إدارة الجودة الشاملة

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

المسؤول

النماذج

مسإول الصادر

تسلٌم معامالتمن مركز التمٌز
بٌان توقٌع علىاستالم نشرة

مسإول الصادر

فهرس ملفات
الصادر

مسإول الصادر

-

مسإول الصادر

فهرس الصادر
السري
تسلٌم معامالت
من مركز التمٌز

مسإول الصادر

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

النماذج والسجالت
م

اسم النموذج

رمز النموذج

0

معاملة واردة

EXC-QF-008-1

0

المراسالت التً تحتاج إلى
تسدٌد

EXC-QF-008-2

0

بٌان الوارد العام

EXC-QF-008-3

3

المراسالت الواردة فً
برنامج التعامٌم

EXC-QF-008-4

2

تسلٌم معاملة واردة

EXC-QF-008-5

6

توقٌع األعضاء على
التعامٌم

EXC-QF-008-6

9

فهرس الوارد السري

EXC-QF-008-7

8

قالب تعمٌم

EXC-QF-008-8

1

قالب نشرة

EXC-QF-008-9

02

تسلٌم معامالت من مركز
التمٌز

EXC-QF-008-10

00

فهرس ملفات الصادر

EXC-QF-008-11

00

فهرس الصادر السري

EXC-QF-008-12

مكان
الحفظ

ملفات
الوارد

المسؤول عن
الحفظ

مسإول الوارد

فترة الحفظ

دابم
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

خرٌطة التدفق لعملٌة التدقٌق الداخلً
استقبال جمٌع المراسالت التً ترد إلى مركز التمٌز

إحالة المراسالت الهامة إلى مدٌر المركز إلبداء التوجٌهات
EXC-PF-008-1

استالم المراسالت من مدٌر المركز لتنفٌذ التوجٌهات

توثٌق المراسالت التً تحتاج إلى تسدٌد
EXC-PF-008-2

توثٌق المراسالت الهامة الواردة من برنامج التعامٌم /مناولة مع التسدٌد ثم أرشفتها
باالرتباط التشعبً وفق رقم البرٌد

EXC-PF-008-3

توثٌق جمٌع المراسالت الواردة من برنامج التعامٌم مع ذكر اإلجراء المتخذ ثم أرشفتها
باالرتباط التشعبً وفق رقم البرٌد

EXC-PF-008-4

تسلٌم المعنٌٌن بالمراسالت صورمن المعامالت مع التوقٌع
EXC-PF-008-5

إبالغ موظفٌن اإلدارة بالمراسالت الهامة من خالل إرسالها على برٌدهم اإللكترونً
وتوقٌعهم بالعلم

EXC-PF-008-6

حفظ المرسالت السرٌة الواردة فً إضبارة خاصة بها مع فهرستها شهرٌا ً
EXC-PF-008-7

حفظ المراسالت إلكترونٌا ً فً مجلدات رقمٌة شهرٌة حسب تارٌخ الورود

حفظ المراسالت ورقٌا ً بشكل تصاعدي فً إضبارة (الوارد العام)

1

230

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
االتصبالد اإلدارٌخ
(داعًخ)

عذد انًُبرج
()13
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد34 :
EXC-QP-008

1

تحرٌر المراسالت الكتابٌة الصادرة فً القالب الخاص بها
وفق الضوابط الضوابط عبر برنامج التعامٌم أو الواردة
مناولة

EXC-PF-008-8
EXC-PF-008-9

.تصدٌر المراسالت الكتابٌة فً برنامج االتصاالت اإلدارٌة وفق الضوابط

وضع رقم الصادر على الخطاب وتصوٌره بكامل مشفوعاته قبل تسلٌمه للتصدٌر

تسلٌم المراسالت الكتابٌة الموجهة لمدٌري العموم فً الوزارة أو جهات حكومٌة أو
أهلٌة أو مناطق تعلٌمٌة أخرى أو اإلدارات والمكاتب والمدارس إلى قسم االتصاالت
.اإلدارٌة لتصدٌرها ثم استالم األصل مع البرنت بعد التصدٌر

EXC-PF-008-10

تصدٌر المراسالت الكتابٌة األخرى عن طرٌق برنامج االتصاالت وفق التعلٌمات ثم
تسلٌمها إلى قسم االتصاالت اإلدارٌة إلجراء الالزم

استالم أصل المعاملة مع البرنت بعد تسلٌمها للمعنٌٌن بعدة أٌام مع التوقٌع

تسلٌم المراسالت الكتابٌة التً لها طابع الخصوصٌة والفردٌة والسرٌة وفق بٌانات
خاصة بها

توثٌق المراسالت الصادرة مع تدوٌن التسدٌد إن وجد
EXC-PF-008-11

أرشفة المراسالت الصادرة إلكترونًٌا من خالل االرتباط التشعبً برقم الخطاب الصادر

حفظ المراسالت الصادرة بكامل مشفوعاتها إلكترونًٌا فً مجلدات رقمٌة شهرٌة مع
ترقٌمها وفق تارٌخ اإلصدار

حفظ المراسالت السرٌة الصادرة فً إضبارة خاصة بها مع فهرستها شهرًٌا
EXC-PF-008-12

231

نماذج
عملٌة االتصاالت اإلدارٌة
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

معاملة واردة
❑ خطاب ❑ نشرة ❑ قرار إداري ❑ أخرى
❑ تعمٌم
❑مهم وعاجل [للمتابعة] ❑عاجل ❑سري ❑وارد هاتفً
❑وارد برٌد إلكترونً ❑وارد مناولة ❑وارد بسجل الوارد ❑وارد برنامج التعامٌم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم المعاملة الواردة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تؤرٌخ المعاملة الواردة 03 / /هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشفوعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهة الورود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❑ المشرفٌن ❑ المشرفات ❑ اإلدارٌٌن ❑اإلدارٌات ❑ المستخدمٌن ❑ المستخدمات
اإلجراءات المطلوب تنفٌذها
❑ للمفاهمة
❑ للتوقٌع بالعلم ❑ إلجراء الالزم
❑ للحفظ
❑ للعرض على المدٌر العام ❑ للعلم
❑ إرسال نسخة رقمٌة على البرٌد اإللكترونً
❑ للمتابعة
❑ للدراسة واإلفادة
❑ العتماد التمشً بموجبه وإبالؼه
❑ إلعداد تعمٌم للمدارس /الجهات المعنٌة
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❑ ص لملفات التعامٌم الهامة ـ
❑ص
❑ توجٌهات أخرى

مدٌر مركز التمٌز

التأرٌخ

64/ /هـ

233

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-2

بٌان المراسالت التً تحتاج إلى تسدٌد

المرفقات
م

234

رقم
الوارد

تأرٌخ
الوارد

المــوضوع

جهة
الورود

تأرٌخ
الورود

نوع
المعاملة

النوع

العدد

موعد
التسدٌد

تسدٌد المعاملة الواردة
الجهة
المصدر
التأرٌخ
الرقم
إلٌها

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-3

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

محتوٌات ملفات الوارد لشهر  64..................هـ

المرفقات
م

رقم
الوارد

تأرٌخ
الوارد

المــوضوع

جهة
الورود

تأرٌخ
الورود

نوع
المعاملة

النوع

العدد

مكان
الحفظ

تسدٌد المعاملة الواردة
الجهة
المصدر
التأرٌخ
الرقم
إلٌها
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-4

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان بالمعامالت الواردة من برنامج التعامٌم لشهر 64 .....هـ

م

236

رقم الوارد

تأرٌخ
الوارد

المــوضوع

جهة الورود

تأرٌخ
الورود

نوع
المعاملة

للعلم
والحفظ

أُدرج ضمن
الوارد العام

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-5

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان تسلٌم أعضاء مركز التمٌز معامالت -مرفقات...

م

237

الرقم

التأرٌخ

المــوضـــوع

المرفقات

اسم
المستلمة

التوقٌع

التأرٌخ

ملحوظات

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-6

بٌان بتوقٌع أعضاء مركز التمٌز على تعمٌم رقم
م

238

االسم

التوقٌع

عذد صفحبد انًُىرج
()1

فً/ /
التأرٌخ

64هـ
ملحوظات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-7

محتوٌات ملفات الوارد السري لشهر  64..................هـ

المرفقات
م

رقم
الوارد

تأرٌخ
الوارد

المــوضوع

جهة
الورود

تأرٌخ
الورود

نوع
المعاملة

النوع

العدد

مكان
الحفظ

تسدٌد المعاملة الواردة
الجهة
المصدر
التأرٌخ
الرقم
إلٌها

239

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-8

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

نموذج تعمٌم
والسالم علٌكم ورحمة ه
هللا تعالى وبركاته

الموضوع/

تعمٌم

المكرم/ة
السالم علٌكم ورحمة َ
هللا -تعالى -وبركاته ،وبعد:

والسالم علٌكم ورحمة َ
هللا-تعالى-وبركاته.

المدٌر العام
............

240

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-9

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

نشرة رقم (

عذد صفحبد انًُىرج
()1

)

مدٌر إدارة  /مكتب
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

والسالم علٌكم ورحمة َ
هللا-تعالى-وبركاته.

مدٌر مركز التمٌز

241

لى اإلصذار

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

()1

عذد صفحبد انًُىرج ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-10

بٌان تسلٌم معامالت من مركز التمٌز

م

الٌوم

التارٌخ

المعاملة
الصادرة
الٌوم

6
2
0
4
5
6

242

التارٌخ

المــوضوع

نوع
المعاملة

العدد

المرفقات
النوع

العدد

الجهة المرسل
إلٌها

الؽرض

اسم
المستلم/ة

التوقٌع

التارٌخ

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-11

محتوٌات ملفات الصادر لشهر

م

رقم
الصادر

تأرٌخ الصادر

المــوضوع

الجهة
المصدر إلٌها

نوع
المعاملة

المرفقات
النوع

6
2
0
4
5
6
7

243

العدد

أساس المعاملة الصادرة
مكان
الحفظ

الرقم

التأرٌخ

جهة
الورود

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-008-12

محتوٌات ملفات الصادر السري لشهر

م
6
2
0
4
5
6
7

244

رقم
الصادر

تأرٌخ الصادر

المــوضوع

الجهة
المصدر إلٌها

نوع
المعاملة

المرفقات
النوع

العدد

مكان
الحفظ

أساس المعاملة الصادرة
جهة
الرقم التؤرٌخ
الورود

عملٌة التخطٌط

245

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

المحتوٌات

م

246

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

247

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

241

0

عناصر العملٌة

242

4

وصف اإلجراءات

253

5

النماذج والسجالت

250

6

خرٌطة التدفق

254

7

نماذج اإلجراء

255

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد
إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

247

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

مجموع
النسخ

248

المسؤول

صفته

التوقٌع

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

عناصر العملٌة
م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

0

المجال

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

مؤشرات
األداء

ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى تنظٌم وتعرٌؾ عملٌة التخطٌط (االستراتٌجً ،التشؽٌلً)
لضمان تنفٌذ الخطط االستراتٌجٌة والتشؽٌلٌة لمركز التمٌز واتساقها مع أهدافه العامة.
تسري أحكام هذا اإلجراء على جمٌع ممارسات التخطٌط االستراتٌجً والتشؽٌلً فً
مركز التمٌز.
 0/0نقاط القوة :هً الصفات الداخلٌة اإلٌجابٌة المتوفرة فً إمكانات مركز التمٌز
المإسسً.
 0/0نقاط الضعؾ :هً الخصابص الداخلٌة واألحوال والظروؾ التً تحد أو تمنع من
تحقٌق رإٌة مركز التمٌز
 0/0الفرص :وهً النشاطات أو القدرات الخارجٌة التً ٌمكن لمركز التمٌز
استثمارها ،وقد تإدي إلى تدعٌم العمل والمساعدة فً تحقٌق األهداؾ.
 3/0التهدٌدات (التحدٌات) :العوابق الخارجٌة التً تمنع مركز التمٌز من تنفٌذ
نشاطاته الالزمة للوصول إلى األهداؾ.
 2/0الرإٌة :هً الحلم الذي ٌرؼب مركز التمٌز فً الوصول إلٌه وقد ٌستؽرق تحقٌق
هذا الحلم مدة زمنٌة طوٌلة2
 6/0الرسالة :هً الخطوات العملٌة التً ٌتبعها مركز التمٌز لتحقٌق رإٌته.
 9/0مجاالت العمل االستراتٌجٌة :هً المجاالت التً ٌرؼب مركز التمٌز فً أن ٌقدم
بها خدماته للمٌدان التربوي.
 8/0مإشرات األداء :أدوات تساعد فً التحقق من مدى بلوغ المإسسة للنتابج
والهداؾ المتوخاة ،بحٌث تحولها الى صٌػ ٌمكن قٌاسها رقمٌا
 0/3رإٌة المملكة 0202
 0/3رإٌة ورسالة وزارة التعلٌم
 0/3الدلٌل التنظٌمً
 0/2عدد خطة استراتٌجٌة واحدة لكل  2أعوام.
 0/2نسبة المشاركٌن فً إعداد برامج الخطة التشؽٌلٌة ال ٌقل عن %92
 0/2معدل مإشر أداء واحدً /
حدا أدنى  /لكل برنامج.

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة  -الخطوات
6-6
0-0-6
0-0-6

توزٌع العمل على األعضاء.
استعراض متطلبات التخطٌط:
 خطة التمٌز الوزارٌة. الخطة االستراتٌجٌة والتشؽٌلٌة السابقة للمركز (حال وجودها) التقرٌر الشامل عن أداء المركز بناء على نتابج قٌاس مإشرات األداء نتابج تقصً آراء المستفٌدٌن (حال وجودها) رإٌة المملكة  0202وما ٌتصل بها من برامجعقد ورشة عمل لمنسوبً المركز وفق المحاور التالٌة:
 تشخٌص الوضع الحالً للمركز من خالل التحلٌل الرباعً حصر القضاٌا الملحة وفق محددات أولوٌاتها. -القٌم الربٌسة للمركز

3-0-6

2-6
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EXC-QP-009

المسؤول

النماذج

التخطٌط للتخطٌط:
تشكٌل فرٌق التخطٌط من رإساء جمٌع أقسام ولجان مركز التمٌز

0-0-6

عذد انصفحبد32 :

مدٌر مركز
التمٌز

قرار إداري
توزٌع العمل

فرٌق التخطٌط

محضر اجتماع

فرٌق التخطٌط

التحلٌل الرباعً-القضاٌا الملحة

إعداد الخطة االستراتٌجٌة

0-0-6

تحدٌد المجاالت االستراتٌجٌة لعمل المركز

0-0-6

تحدٌد األهداؾ االستراتٌجٌة.

0-0-6

تحدٌد المإشرات االستراتٌجٌة.

3-0-6

صٌاؼة الخطة االستراتٌجٌة ومراجعتها والتصدٌق علٌها

2-0-6

رفع الخطة االستراتٌجٌة إلى مدٌر مركز التمٌز العتمادها.

مدٌر مركز
التمٌز

6-0-6

اعتماد الخطة االستراتٌجٌة من مجلس التمٌز.

مدٌر التعلٌم

فرٌق التخطٌط

الخطة
االستراتٌجٌة

_
_

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
0-6
0-0-6
0-0-6

تحدٌد البرامج الالزمة لمعالجة القضاٌا الملحة.

3-0-6

اختٌار االستراتٌجٌات المناسبة لتنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة
ومدة التنفٌذ والمٌزانٌة الالزمة والمسإولٌن والمساندٌن له
ومإشرات التحقق والمخرجات المتوقعة
وضع مإشرات األداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة
التشؽٌلٌة.

2-0-6

توثٌق برامج الخطة التشؽٌلٌة رقمًٌا.

6-0-6

اعتماد برامج الخطة التشؽٌلٌة من إدارة التخطٌط والتطوٌر:

9-0-6

اعتماد الخطة التشؽٌلٌة من مجلس التمٌز.

4-6

المسؤول

EXC-QP-009

النماذج

إعداد الخطة التشغٌلٌة
استعراض األهداؾ العامة والتفصٌلٌة إلدارة التعلٌم الختٌار
المناسب منها لبرامج الخطة التشؽٌلٌة وتوجهات المركز.

0-0-6

عذد انصفحبد32 :

نموذج سابق
محضر اجتماع

فرٌق التخطٌط
_

مدٌر مركز
التمٌز

-

متابعة برامج الخطة التشغٌلٌة وتقوٌمها.

0-3-6

توزٌع العمل بحسب المسإولٌات واألدوار ،والتوقٌع على ذلك
من منسوبً المركز المكلفٌن.

0-3-6

متابعة تنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة وفق البرنامج الزمنً

مدٌر مركز
التمٌز
بحسب توزٌع
العمل

0-3-6

متابعة تنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة وفق آلٌة المتابعة الصادرة
من إدارة التخطٌط والمعلومات

ربٌس فرٌق
التخطٌط

نموذج سابق
توزٌع العمل
البرنامج الزمنً
آلٌة متابعة تنفٌذ
برامج الخطة
التشؽٌلٌة
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
5-6
0-2-6
0-2-6
0-2-6
3-2-6
2-2-6
60-6-6
0-6-6

252

تقوٌم الخطة التشغٌلٌة
عقد اجتماع بمنسوبً المركز لمناقشة تقوٌم برامج الخطة
التشؽٌلٌة ورصد أبرز الصعوبات المعٌقة للعمل.

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

المسؤول
مدٌر مركز
التمٌز

إرسال تقارٌر متابعة تنفٌذ برامج الخطة التشؽٌلٌة إلدارة
التخطٌط والمعلومات
إعداد تقارٌر ختامٌة عن تنفٌذ كل برنامج من برامج
الخطة التشؽٌلٌة.
تسلٌم مدٌر المركز نسخة ورقٌة ورقمٌة من التقارٌر
الختامٌة لكل برنامج من برامج الخطة التشؽٌلٌة.
االحتفاظ بنسخة ورقٌة ورقمٌة من التقارٌر الختامٌة لكل
برامج الخطة التشؽٌلٌة
إعداد التقرٌر السنوي للمنجزات
إعددداد التقرٌددر السددنوي عددن منجددزات كددل قسددم واعتمدداده
ورفعه إلى لجنة التخطٌط
جمددع التقددارٌر السددنوٌة لألقسددام وإعددداد التقرٌددر السدددنوي
الشامل لمنجزات المركز ورفعه إلى مدٌر مركز التمٌز .

0-6-6

اعتماد التقرٌر السنوي الشامل لمنجزات المركز

3-6-6

عرض منجزات مركز التمٌز على مجلس التمٌز

النماذج
نموذج سابق
محضر اجتماع
-

ربٌس فرٌق
التخطٌط

تقرٌر برنامج
-

رإساء األقسام
ربٌس وأعضاء
لجنة التخطٌط
مدٌر مركز
التمٌز
مدٌر مركز
التمٌز

التقرٌر الختامً
_

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

النماذج والسجالت
و

اسى انًُىرج

ريز انًُىرج

1
2
3
4
5
6
7

قرار إداري
توزٌع العمل
محضر اجتماع
التحلٌل الرباعً
القضاٌا الملحة
الخطة االستراتٌجٌة
البرنامج الزمنً
آلٌدددة متابعدددة تنفٌدددذ بدددرامج
الخطة التشؽٌلٌة
تقرٌر برنامج

EXC-QF-009-1

8
9

 01التقرٌر الختامً

يكبٌ
انحفظ

انًسؤول
عٍ
انحفظ

فترح
انحفظ

EXC-QF-009-2
EXC-QF-009-3
EXC-QF-009-4
EXC-QF-009-5
EXC-QF-009-6
EXC-QF-009-7

قسم التمٌز
المإسسً

مساعد مركز
التمٌز

 0أعوام

EXC-QF-009-8
EXC-QF-009-9
EXC-QF-009-10
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
إجراء انتخطٍط (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()11
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد32 :
EXC-QP-009

خرٌطة التدفق التخطٌط

التخطٌط االستراتٌجً والتشغٌلً
تشكٌل فرٌق التخطٌط

EXC-PF-009-1

توزٌع العمل على أعضاء الفرٌق

EXC-PF-009-2

استعراض متطلبات التخطٌط

EXC-PF-009-3

تشخٌص واقع المركز وحصر القضاٌا الملحة
EXC-PF-009-4
صٌاؼة الخطة االستراتٌجٌة
رفع الخطة االستراتٌجٌة لمدٌر المركز
اعتماد الخطة االستراتٌجٌة

EXC-PF-009-5

EXC-PF-009-6

استعراض األهداؾ العامة التفصٌلٌة إلدارة التعلٌم
تحدٌد البرامج الالزمة لمعالجة القضاٌا الملحة
صٌاؼة الخطة التشؽٌلٌة للمركز ورفعها إلى إدارة التخطٌط
مراجعة برامج الخطة من إدارة التخطٌط
اعتماد الخطة من المدٌر العام ونشرها على بوابة جدة
متابعة برامج الخطة وتقوٌمها
التعدٌل فً استراتٌجٌات تنفٌذ البرامج

EXC-PF-009-7

EXC-PF-009-8

هل الخطة تسٌر وفق مإشرات االداء وأهداؾ الجودة
إدخال تقارٌر المتابعة الفصلٌة حاسوبًٌا على موقع اإلدارة

EXC-PF-009-9

إدخال تقارٌر المتابعة الختامٌة حاسوبًٌا على موقع اإلدارة
إعداد التقارٌر الختامٌة عن تنفٌذ كل برنامج ورفعها إلى مدٌر المركز
إعداد التقرٌر السنوي لمنجزات كل قسم
جمع التقارٌر السنوٌة فً تقرٌر شامل لمنجزات المركز

254

اعتماد التقرٌر السنوي الشامل لمنجزات المركز

EXC-PF-009-10

نماذج
عملٌة التخطٌط
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رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

قرار إداري
حرصً ا على ،..............................وبنا ًء على ........................................علٌه ،فقد تقرر التالً:
وفق التالً:
 -2تشكٌل فرٌق ........................
م

اسم العضو

العمل الحالً

عمله فً الفرٌق

0

ربٌسًا

0

مقررً ا

0

ً
عضوا

3
2
6

ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

ملحوظات

 -6مهام الفرٌق:
/0/0
/0/0
./0/0
/3/0
/2/0
/6/0
/9/0
/8/0
/1/0
وهللا من وراء القصد.

مدٌر مركز التمٌز
االسم...........................:
التوقٌع..........................:
التارٌخ030 / / :
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-2

عذد صفحبد انًُىرج
()1

توزٌع العمل فً قسم  /لجنة /مركز..................
م

اسم العضو

المهام المسندة

مدة التنفٌذ

تارٌخ التنفٌذ

التوقٌع

6

2

0

4

5

6

مدٌر مركز التمٌز :
االسم...........................:
التوقٌع..........................:
التارٌخ030 / / :
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رقم االجتماع (

)

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-3

محضر اجتماع
التارٌخ :

الٌوم:
الوقت:
الحاضرون:
المعتذرون:
الؽاببون:
هدؾ االجتماع:

المقر :

جدول األعمال:
محضر االجتماع:
القرارات:

التوصٌة

م

258

االسم

االسم

تارٌخ التنفٌذ

كشؾ التوقٌع على حضور االجتماع رقم ( ) بتارٌخ 03 / /هـ
الوظٌفة
االسم
م
التوقٌع
الوظٌفة

التوقٌع

التوقٌع

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-4

عذد صفحبد انًُىرج
()1

التحلٌل الرباعً لمركز التمٌز

القوة

الضعف

الفرص

التهدٌدات
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-5

عذد صفحبد انًُىرج
()1

القضاٌا الملحة لمركز التمٌز

م

260

القضاٌا الملحة

الترتٌب

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-6

عذد صفحبد انًُىرج
()3

الخطة االستراتٌجٌة لمركز التمٌز
المصطلحات:
..................................................................................................................................................................................................
....................................

منطلقات الخطة :
..................................................................................................................................................................................................
....................................

تشخٌص الواقع:
نقاط القوة:

نقاط الضعؾ:

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

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

الفرص:

التحدٌات:

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

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

القضاٌا الملحة:
..................................................................................................................................................................................................
.............

المكونات االستراتٌجٌة:
الرإٌة :
..................................................................................................................................................................................................
............................

الرسالة:
..................................................................................................................................................................................................
....................................

القٌم الحاكمة :
..................................................................................................................................................................................................
....................................

األهداؾ االستراتٌجٌة :
..................................................................................................................................................................................................
..................................

المإشرات االستراتٌجٌة :
..................................................................................................................................................................................................
....................................

األهداؾ التفصٌلٌة :
..................................................................................................................................................................................................
....................................
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الفبة المستهدفة:
..................................................................................................................................................................................................
.................................

الجهات المشاركة والداعمة:
..................................................................................................................................................................................................
.....................................

النطاق الزمنً للخطة االستراتٌجٌة:
..................................................................................................................................................................................................
....................................

الخطة االستراتٌجٌة:
الهدؾ االستراتٌجً األول:
..................................................................................................................................................................................................
....................................

الهدؾ التفصٌلً األول:
..................................................................................................................................................................................................
...................................

البرنامج

مراحل التنفٌذ

مدة التنفٌذ

الجهة المسإولة

المإشرات
المستهدفة

الهدؾ التفصٌلً الثانً:
..................................................................................................................................................................................................
....................................

البرنامج

262

مراحل التنفٌذ

مدة التنفٌذ

الجهة المسإولة

المإشرات المستهدفة

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-7

عذد صفحبد انًُىرج
()1

البرنامج الزمنً لمتابعة..........................للعام الدراسً

الشهر

األسبوع
0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00
00
00
03
02
06

11

من

إلى

العمل المطلوب

التارٌخ
المحدد
للتنفٌذ

تم فً
الموعد

لم
ٌتم

64

السبب

التارٌخ
الفعلً للتنفٌذ

اختبارات
الفصل
الدراسً ......
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-8

عذد صفحبد انًُىرج
()2

الخطة التشغٌلٌة  /مؤشرات األداء
اسم البرنامج
الهدؾ االستراتٌجً
توصٌؾ البرنامج
الهدؾ التفصٌلً 0
المبادرة

مإشرات قٌاس األداء

تارٌخ التنفٌذ

مسإول التنفٌذ

الجهة المساندة

2الهدؾ التفصٌلً
المبادرة

مإشرات قٌاس األداء

تارٌخ التنفٌذ

مسإول التنفٌذ

الجهة المساندة

….الهدؾ التفصٌلً
المبادرة

264

مإشرات قٌاس األداء

تارٌخ التنفٌذ

مسإول التنفٌذ

الجهة المساندة

الخطة التشغٌلٌة  /متابعة التنفٌذ
اسم البرنامج
الهدؾ االستراتٌجً
توصٌؾ البرنامج
الهدؾ التفصٌلً 0
مراحل
التتبع

قٌاس درجة اإلنجاز
تارٌخها المبادرة

تارٌخه
لم
تحقق شواهده
ٌتحقق

االجراء

أسبا
به

مالحظات

المرحلة
األولى
المرحلة ....

الهدؾ التفصٌلً 0
مراحل
التتبع

تارٌخها

المبادرة

االجراء

تارٌخه

قٌاس درجة اإلنجاز
تحقق

شواهده

لم ٌتحقق

أسبابه

مالحظات

المرحلة
األولى
المرحلة
....
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الخطة التشغٌلٌة  /خطة التحسٌن المستمر
م

266

اسم البرنامج

نسب التقٌٌم

أولوٌات
التحسٌن

اإلجرءا ت
التحسٌنٌة

مإشرات
األداء

اإلطار
الزمنً

الجهة
المنفذة

توقعات األداء

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-9

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تقرٌر عن برنامج من برامج الخطة التشغٌلٌة

م
0
0
0
3
2
6
9
8
1
02
00

محتوٌات التقرٌر
صفحة العنوان
البسملة
شكر وتقدٌر
الفهرس
متطلبات البرنامج
فرق عمل البرنامج
تنفٌذ البرنامج
مإشر أداء البرنامج
صور من مخرجات البرنامج
التؽطٌة اإلعالمٌة للبرنامج
الخاتمة

267

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-009-10

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

التقرٌر اإلحصائً الختامً ألداء مركز التمٌز
العام الدراسً

أوالً :الخطة التشؽٌلٌة

عدد برامج الخطة
التشؽٌلٌة

النسبة العامة لتنفٌذ برامج الخطة

نقاط القوة

نقاط الضعؾ

أهم الصعوبات:

ثانًٌا :إجراءات المركز
عدد إجراءات
المركز

النسبة العامة لمإشرات إجراءات
المركز

توضٌح االنخفاض إن
وجد

اإلعداد
االسم................................ :
التوقٌع............................... :
التارٌخ  / / :هــ

268

االعتماد
االسم................................ :
التوقٌع............................... :
التارٌخ  / / :هــ

عملٌة مراجعة اإلدارة

269

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

المحتوٌات
م

270

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

276

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

272

0

عناصر العملٌة

270

4

وصف اإلجراءات

274

5

النماذج والسجالت

275

6

خرٌطة التدفق

276

7

نماذج اإلجراء

277

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

271

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

مجموع النسخ

272

المسؤول

صفته

التوقٌع

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

عناصر العملٌة

م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

توفٌر العملٌات وإجراءات مراجعة منظومة الجودة لتقوٌم فعالٌة واستمرارٌة مالبمة
النظام لمتطلبات المواصفة ISO9001. 0202 :ودراسة فرص التحسٌن المستمر

0

المجال

نظام إدارة الجودة

0

التعرٌفات

ال ٌوجد

3

الوثائق
المرجعٌة

2

المؤشرات

 المواصفة القٌاسٌة الدولٌة ISO9001 .0202 : دلٌل الجودة عملٌات الجودة 0/2عدد مرات المراجعة
 0/2عدد فرص التحسٌن المرصودة
 0/2مإشرات ردم الفجوة

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

273

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

م
6-6
0-0-6

274

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة  -الخطوات

عذد انصفحبد11:
EXC-QP-0010

المسؤول

النماذج

تشكٌل أعضاء لجنة الجودة
التخطٌط لمراجعة اإلدارة لحضور اجتماع مجلس مراجعة االدارة

0-0-6

تحدٌد موعد المراجعة بالتارٌخ والوقت وجدول االعمال

0-0-6

ارسال دعوة لحضور اجتماع مراجعة اإلدارة لألعضاء

_

_

_
مدٌر مركز
التمٌز

_
دعوة لالجتماع

3-0-6

تجهٌز مقر االجتماع

_

_

5-6-6

تنفٌذ االجتماع فً الموعد ومناقشة المدخالت المتفق علٌها

_

_

6-0-6

توثٌق محضر االجتماع

المساعد

محضر اجتماع
مراجعة اإلدارة

9-0-6

اعتماد محضر االجتماع

مدٌر المركز

_

8-0-6

ارسال نسخة لجمٌع االعضاء واالحتفاظ باألصل فً الملؾ
المخصص

_

_

1-0-6

متابعة تنفٌذ توصٌات االجتماع

المساعد

متابعة توصٌات
وقرارات
مراجعة اإلدارة

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

النماذج والسجالت
م
0
0
0

اسم النموذج

رمز النموذج

دعوة االجتماع

EXC-QF-0010-1

محضر اجتماع مراجعة
اإلدارة
متابعة توصٌات وقرارات
مراجعة اإلدارة

EXC-QF-0010-2

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

ملفات
المراجعة

EXC-QF-0010-3

275

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
يراجعخ اإلدارح(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()2
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0010

خرٌطة تدفق عملٌة مراجعة اإلدارة

تشكٌل أعضاء لجنة الجودة

التخطٌط لمراجعة اإلدارة لحضور اجتماع مجلس مراجعة االدارة

تحدٌد موعد المراجعة بالتارٌخ والوقت وجدول االعمال
ارسال دعوة لحضور اجتماع مراجعة اإلدارة لألعضاء

EXC-PF-0010-1

تجهٌز مقر االجتماع

تنفٌذ االجتماع فً الموعد ومناقشة المدخالت المتفق علٌها

توثٌق محضر االجتماع

EXC-PF-0010-2

اعتماد محضر االجتماع

ارسال نسخة لجمٌع االعضاء واالحتفاظ باألصل فً الملؾ المخصص

متابعة تنفٌذ توصٌات االجتماع

276

EXC-PF-0010-3

نماذج
عملٌة مراجعة اإلدارة

277

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-010-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

دعوة لالجتماع
األستاذ الفاضل.................................................................................. :
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
تسرنا دعوتكم لحضور اجتماع  .......................وذلك ٌوم  03..../..../....هـ،
على الساعة  ...............بمقر ........................
وستكون نقاط المناقشة كالتالً:
م

الموضوع

المسإولٌة

الزمن المحدد

وتقبلوا منا أصدق عبارات التقدٌر والود

االسم
التوقٌع

278

مالحظات

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-010-2

محضر اجتماع مراجعة اإلدارة
رقم االجتماع (

)
التارٌخ :

الٌوم:
الوقت:
الحاضرون:
المعتذرون:
الؽاببون:
هدؾ االجتماع:

المقر :

جدول األعمال:
محضر االجتماع:
القرارات:

التوصٌة

م

االسم

االسم

تارٌخ التنفٌذ

كشؾ التوقٌع على حضور االجتماع رقم ( ) بتارٌخ 03 / /هـ
الوظٌفة
االسم
م
التوقٌع
الوظٌفة

التوقٌع

التوقٌع

279

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-010-3

عذد صفحبد انًُىرج
()1

متابعة توصٌات وقرارات مراجعة اإلدارة
التوصٌة

م

المسإول عن التنفٌذ

تنفٌذ التدقٌق الداخلً

التنفٌذ
تم التنفٌذ

لم ٌتم التنفٌذ

فً حالة عدم التنفٌذ ٌرجى توضٌح األسباب

م

التوصٌة

المسإول عن التنفٌذ

توزٌع وتحلٌل استبٌانات العمالء

التنفٌذ
تم التنفٌذ

لم ٌتم التنفٌذ

فً حالة عدم التنفٌذ ٌرجى توضٌح األسباب

م

التوصٌة

المسإول عن التنفٌذ

متابعة تنفٌذ أهداؾ العملٌات

التنفٌذ
تم التنفٌذ

لم ٌتم التنفٌذ

فً حالة عدم التنفٌذ ٌرجى توضٌح األسباب

م

التوصٌة

المسإول عن التنفٌذ

حصر اإلجراءات التصحٌحٌة

التنفٌذ
تم التنفٌذ

لم ٌتم التنفٌذ

فً حالة عدم التنفٌذ ٌرجى توضٌح األسباب

م

التوصٌة

حصر اإلجراءات الوقابٌة
فً حالة عدم التنفٌذ ٌرجى توضٌح األسباب

280

التنفٌذ

المسإول عن التنفٌذ
تم التنفٌذ

لم ٌتم التنفٌذ

عملٌة ضبط المعلومات
الموثقة

281

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

المحتوٌات
م

282

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

210

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

214

0

عناصر العملٌة

215

4

وصف اإلجراءات

216

5

النماذج والسجالت

226

6

خرٌطة التدفق

222

7

نماذج اإلجراء

224

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

283

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار

بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

284

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

عناصر العملٌة
اإلٌضاح

م

البٌان

6

الهدف

2

المجال

0

التعرٌفات

4

الوثائق
المرجعٌة

5

المؤشرات

قواعد البٌانات الكمٌة

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى:
 -0-0وضع نظام إلصدار  /وتعدٌل  /وإلؽاء  /وتوزٌع  /وسحب /وضبط المعلومات
الموثقة والبٌانات بالمركز.
 -0-0وضع نظام وتحدٌد مسإولٌات مراقبة وضبط السجالت من حٌث
إنشاإها وتمٌٌزها وتخزٌنها وحماٌتها وسهولة استرجاعها وحفظها لمدة محددة إضافة إلى
اتخاذ القرار نحو إعدامها أو استمرار حفظها وذلك لتقدٌم األدلة الالزمة للمطابقة مع التطبٌق
لمتطلبات المواصفة.
تسري أحكام هذا اإلجراء على جمٌع المعلومات الموثقة من وثابق لبٌانات وسجالت والتً
ترتبط بالنظام مثل:
سٌاسة الجودة.
اإلجراءات.
الوثابق الخارجٌة.
وسابط حفظ بٌانات الحاسب اآللً.
السجالت المستخدمة فً النظام.
 -0-0وثابق الجودة :هً الوثابق التً تتضمن معلومات أو بٌانات من شؤنها التؤثٌر فً جودة
الخدمة.
 -0-0سجالت الجودة :هً النماذج المعتمدة فً المركز والتً ٌتم تعببتها بالبٌانات وبها ٌتم
التحقق من فعالٌة تطبٌق نظام الجودة.
 -0-0الوثابق الخارجٌة :بٌانات جمٌع الوثابق الخارجٌة التً تشمل جمٌع المواصفات القٌاسٌة
التً ٌتم االستعانة بها وكذلك اللوابح وتعلٌمات العمل والتوصٌفات الواردة مع األجهزة وأي
مصادر خارجٌة سٌتم االستعانة بها والرجوع إلٌها.
-0-3المواصفة القٌاسٌة .ISO 9001:2015
 -0-3المذكرة اإلرشادٌة لترمٌز العملٌات
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
0-6

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

األنشطة /الخطوات
إصدار الوثابق الداخلٌة والخارجٌة

0-0-6

إعداد بٌان باألشخاص المرخص لهم إعداد ومراجعة واعتماد
الوثابق مع مراعاة أن ٌكون القابم باإلعداد هو المسإول عن
النشاط
إعداد القابمة الربٌسة للوثابق الداخلٌة

0-0-6

تحدٌث الوثابق الداخلٌة كل  6أشهر (إذا كان هناك تعدٌالت أو
إصدارات أو إلؽاءات تمت خالل هذه الفترة وتوزع نسخ منها على
األقسام إلبالؼهم بصفة دورٌة بآخر إصدارات /تعدٌالت للوثابق
حرصًا على عدم استخدام أي وثابق ملؽاة عن طرٌق الخطؤ.
إعداد القابمة الربٌسة للوثابق الخارجٌة

2-0-6

ختم كافة الصفحات بختم (مضبوط)باللون األزرق مع تسجٌل رقم
اإلصدار وتارٌخه وفً حالة ورود أي تعدٌالت لهذه الوثابق ٌتم
إضافتها مع مراعاة سحب النسخ الملؽاة وإعدامها.
إعداد قابمة بالمسإولٌن عن تسلم وتسلٌم الوثابق بالمركز

9-0-6

حصر الوثابق فً المركز وتسجٌل موقؾ التوزٌع فً حالة توزٌع
أكثر من نسخة من نفس الوثٌقة أو صفحات محددة منها داخل
المركز
متابعة حالة الوثابق بصفة مستمرة فً المركز بالتنسٌق مع مسإول
ضبط الوثابق
إصدار تعلٌمات العمل وبطاقات الوصؾ الوظٌفً وف ًقا لتعلٌمات
مدٌر المركز وٌعتبر ربٌس كل وحدة مسإول عن تنفٌذها داخل
إدارته.

0-0-6

3-0-6

6-0-6

8-0-6
1-0-6
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

المسؤول

النماذج

-

-

مسإول ضبط
الوثابق

بٌان بؤسماء األشخاص
المرخصٌن

مسإول ضبط
الوثابق
مسإول ضبط
الوثابق

القابمة الربٌسة للوثابق
الداخلٌة
-

مسإول ضبط
الوثابق
مسإول ضبط
الوثابق

القابمة الربٌسة للوثابق
الخارجٌة
-

مسإول ضبط
الوثابق

قابمة المسإولٌن عن
تسلم وتسلٌم الوثابق
بالمركز

مسإول الوثابق
لإلجراء

سجل حصر الوثابق
داخل المركز

مسإول الوثابق
لإلجراء
مسإول الوثابق
لإلجراء

-

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6

0-6

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

األنشطة /الخطوات
ترمٌز اإلجراءات والنماذج وخرابط التدفق
ترمٌز المركز :ترمَز باالعتماد على (رمز مرجعها) مع
استخدام حرؾ ُُ  Excللداللة على مركز التمٌز ( الوحدة
اإلدارٌة).
ترمٌز اإلجراءُ :ترمز للعملٌة واإلجراء باستخدام رمز المركز
EXc_ QP
ترمٌز النماذجُ :ترمز النماذج باستخدام رمز العملٌة المستخدمة
فٌهاEXc_QF،
ترمٌز خرابط التدفق ٌ :رمز لها _ EXc _PFثم ٌلٌها رقم
العملٌة

تعدٌل الوثابق بعد إصدارها

0-0-6

تحرٌر طلب إصدار /تعدٌل /إلؽاء وثٌقة وتسلٌمه لمسإول
ضبط الوثابق للمراجعة

0-0-6

طلب موافقة األقسام كتابًٌا على طلب التعدٌل فً حالة
كون الوثابق مرتبطة بؤقسام أخرى.
اعتماد الطلب من مدٌر المركز وبناء على نتٌجة االعتماد
ٌتم ما ٌلً:
مراجعة صٌاؼة الوثٌقة وٌعتمد التعدٌل من الجهة
المصدرة ألصل الوثٌقة
إصدار الوثٌقة المعدلة وإبالغ جهة الطلب حال الموافقة

0-0-6
3-0-6
2-0-6

 6-0-6إبالغ الجهة الطالبة بالرفض حال عدم الموافقة على الطلب مع
توضٌح سبب الرفض
إبالغ الجهة الطالبة فً حالة الموافقة مع تؤجٌل التنفٌذ لفترة
9-0-6
محددة مع حفظ الطلب فً ملؾ خاص بالطلبات المإجلة لحٌن
تنفٌذه.

المسؤول

النماذج

-

-

مسإول الوثابق
لإلجراء

-

-

طلب إصدار/
تعدٌل /إلؽاء
وثٌقة
-

مسإول ضبط
الوثابق

-

287

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

م
4-6

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

األنشطة /الخطوات

0-3-6

0-2-6

ختم جمٌع صفحات الوثابق الملؽاة أو المعدلة األصلٌة بختم (نسخة
ملؽاة) باللون األحمر وحفظها فً ملؾ خاص للرجوع إلٌها عند الحاجة
لمدة عامٌن مرفقا ً بها طلبات التعدٌل  /اإللؽاء الخاصة بكل منها مع
تسجٌلها فً سجل حصر الوثابق الملؽاة /المعدلة وٌتم إتالؾ باقً النسخ
التً سبق توزٌعها.
توزٌع وسحب وتوفٌر الوثائق

5-6

6-6

المسؤول

أسلوب التعدٌل
تسجٌل ملخص التعدٌل ورقم الصفحات المعدلة وتارٌخ ورقم التعدٌل
فً صفحة بٌان التعدٌالت المرفقة بالوثٌقة عند عمل تعدٌل فً صفحة
أو عدد من الصفحات
إعادة إصدار الوثٌقة بعد عمل خمسة تعدٌالت بها مع تمٌٌز التعدٌالت
التً تم إدخالها على الوثابق بواسطة وضع خط أفقً أسفلها أو كتابتها
بخط مابل أو بؤي طرٌقة تمٌٌز مناسبة.
التعامل مع الوثائق الملغاة /المعدلة

0-3-6
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عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

النماذج
-

مسإول الوثابق
لإلجراء

مراقبة وضبط
اإلصدار

مسإول ضبط
الوثابق

-

مسإول ضبط
الوثابق

سجل حصر
الوثابق الملؽاة
 /المعدلة

-

0-6-6

تسلٌم الوثابق لألشخاص المرخص لهم فً النموذج الخاص بذلك وعند
سحب أي من الوثابق /صفحات منها لإللؽاء أو التعدٌل ٌتم إثباتها فً
نفس النموذج.

مسإول ضبط
الوثابق

سجل تسلٌم
وسحب وثابق
المركز

0-6-6

توفٌر نسخ إضافٌة من أي وثٌقة سبق توزٌعها أو صفحات محددة
منها بعد تحرٌر طلب نسخ وثابق إضافٌة من جهة الطلب
واعتماده من مدٌر المركز.

مسإول ضبط
الوثابق

طلب نسخ
وثابق إضافٌة

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
7-6

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

األنشطة /الخطوات
ألوان ومدلوالت أختام الوثائق

0-9-6

ختم كل صفحة من صفحات الوثٌقة األصلٌة من الخلؾ بختم
مستطٌل أخضر (نسخة أصلٌة) لتمٌٌز أصول الوثابق.

0-9-6

ختم أصول الوثابق الملؽاة بختم مستطٌل أحمر (نسخة ملؽاة)
لتمٌٌزها.

0-9-6

تختم الوثابق ؼٌر المراقبة وثابقًٌا بختم مستطٌل أزرق
(نسخة ؼٌر مراقبة) مثل :مسودات الوثابق التً توزع على
الجهات المختلفة لمراجعتها قبل االعتماد النهابً
حفظ بٌانات ووثائق النظام على الحاسب اآللً

0-8-6

حفظ بٌانات ووثابق النظام المحفوظة على الحاسب اآللً
بموجب كلمة سر  passwordلدى مدٌر المركز مع تؽٌٌرها
دورٌا ً وتب ًعا للحاجة.
عمل نسخة احتٌاطٌة ) (Back UPمن البٌانات المسجلة على
القرص الصلب ) (Hard Diskعلى الوسابط المناسبة مع
تحدٌثها أوال فؤول عند عمل أي تؽٌٌر بالبٌانات المسجلة على
القرص الصلب وتحفظ فً مكان آمن

1-6

0-8-6

المسؤول

النماذج

-

-

مسإول
ضبط
الوثابق
مسإول
ضبط
الوثابق
مسإول
ضبط
الوثابق

-

مسإول
ضبط
الوثابق
مسإول
ضبط
الوثابق

-

-

بٌانات الحاسب
اآللً داخل
المركز
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
2-6

0-1-6

0-1-6

290

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

األنشطة/اإلجراءات التفصٌلٌة
ضبط السجالت وتنظٌمها
ضبط السجالت من خالل:
 كتابة /تصوٌر سجالت نظم الجودة بحٌث تكون واضحة وٌمكن
قراءتها بسهولة.
 تجمٌع سجالت الجودة فً أضابٌر ممٌزة باسم القسم ،وكذلك نوع
السجالت التً ٌحتوٌها السجل وذلك إما على الصفحة الخارجٌة
لؽالؾ الملفات أو على كعب الملفات.
 ترتٌب الموضوعات داخل الملفات طبقا ً لطبٌعة النشاط /الخدمات
أو تسلسلها زمنٌا ً.
 عمل لكل ملفات أو جزء من الملفات بحٌث ٌمكن الوصول
واسترجاع المعلومات المطلوبة بسهولة.
 حفظ وحماٌة األضابٌر فً أماكن تمنع تلفها أو ضٌاع المعلومات
منها.
 اتخاذ القرار فً سجالت الجودة بعد انتهاء مدة حفظها إما بإتالفها
أو استمرار حفظها وتسجٌل تلك القرارات.
 حصر أنواع سجالت الجودة بالمركز فً السجل الخاص بذلك
تنظٌم السجالت إلجراء التدقٌق الداخلً حٌث ٌتم التحقق من اآلتً:
تمٌٌز األضابٌر.
 فهرسة األضابٌر.
 ترتٌب الموضوعات داخل األضابٌر.
 وضوح كتابة األضابٌر وسهولة قراءتها .
 طرٌقة حفظ األضابٌر وحماٌتها من التلؾ والضٌاع.
 سهولة وسرعة استرجاع السجالت.

المسإول

النماذج

-

-

أقسام
المركز

سجالت
الجودة

سجل حصر

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

النماذج والسجالت
و

اسى
انًُىرج

ريز انًُىرج

1

بٌدددان بؤسدددماء األشدددخاص
المرخصٌن

EXC-QF-0011-1

2

القابمدددة الربٌسدددة للوثدددابق
الداخلٌة

EXC-QF-0011-2

3

القابمدددة الربٌسدددة للوثدددابق
الخارجٌة
قابمة المسإولٌن عن تسلم
وتسلٌم الوثابق بالمركز

EXC-QF-0011-3
EXC-QF-0011-4

5

سدددددجل حصدددددر الوثدددددابق
داخل المركز

EXC-QF-0011-5

6

طلدددب إصددددار  /تعددددٌل /
إلؽاء وثٌقة

EXC-QF-0011-6

7

مراقبة وضبط اإلصدار

EXC-QF-0011-7

8

سدددددجل حصدددددر الوثدددددابق
الملؽاة المعدلة

EXC-QF-0011-8

9

سجل تسلٌم وسحب وثابق
المركز

EXC-QF-0011-9

01

طلب نسخ وثابق إضافٌة

EXC-QF-0011-10

00

بٌاندددددات الحاسدددددب اآللدددددً
داخل المركز

EXC-QF-0011-11

02

سجل حصر

EXC-QF-0011-12

4

يكبٌ انًسؤول
انحفظ عٍ انحفظ

أقسام
المركز

منسوبً
ومنسوبات
المركز

فترح
انحفظ

ثالث أعوام
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

خرٌطة التدفق لعملٌة ضبط المعلومات الموثقة
ترمٌز اإلجراءات والنماذج وخرابط التدفق

إعداد بٌان باألشخاص المرخص لهم إعداد ومراجعة واعتماد الوثابق

EXC-PF-0011-1

إعداد القابمة الربٌسة للوثابق الداخلٌة

EXC-PF-0011-2

تحدٌث الوثابق الداخلٌة كل  6أشهر
إعداد القابمة الربٌسة للوثابق الخارجٌة

EXC-PF-0011-3

ختم كافة الصفحات بختم (مضبوط)باللون األزرق مع تسجٌل رقم اإلصدار وتارٌخه

إعداد قابمة بالمسإولٌن عن تسلم وتسلٌم الوثابق بالمركز

EXC-PF-0011-4

حصر الوثابق فً المركز وتسجٌل موقؾ التوزٌع

EXC-PF-0011-5

ترمٌز اإلجراءات والنماذج وخرابط التدفق

تعدٌل الوثابق بعد إصدارها

تحرٌر طلب إصدار /تعدٌل /إلؽاء وثٌقة وتسلٌمه لمسإول ضبط الوثابق للمراجعة
.طلب موافقة األقسام كتابًٌا على طلب التعدٌل فً حالة كون الوثائق مرتبطة بأقسام أخرى

اعتماد الطلب من مدٌر المركز
مراجعة صٌاؼة الوثٌقة وٌعتمد التعدٌل من الجهة المصدرة ألصل الوثٌقة

الرفض

الموافقة

إبالغ جهة الطلب بالرفض مع توضٌح السبب

إصدار الوثٌقة المعدلة وإبالغ جهة الطلب

تؤجٌل التنفٌذ لفترة محددة مع حفظ الطلب فً ملؾ خاص بالطلبات المإجلة لحٌن تنفٌذه

أسلوب التعدٌل

0
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EXC-PF-0011-6

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
ضجط انًعهىيبد انًىثمخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()13

عذد انصفحبد34:

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0011

0

تسجٌل ملخص التعدٌل ورقم الصفحات المعدلة وتارٌخ ورقم التعدٌل فً صفحة بٌان التعدٌالت
المرفقة بالوثٌقة
إعادة إصدار الوثٌقة بعد عمل خمسة تعدٌالت بها

التعامل مع الوثابق الملؽاة /المعدلة

ختم جمٌع صفحات الوثابق الملؽاة أو المعدلة األصلٌة بختم (نسخة ملؽاة) باللون األحمر وحفظها فً
ملؾ خاص

توزٌع وسحب وتوفٌر الوثابق

تسلٌم الوثابق لألشخاص المرخص لهم فً النموذج الخاص بذلك
توفٌر نسخ إضافٌة من أي وثٌقة سبق توزٌعها أو صفحات محددة منها

EXC-PF-0011-7

حفظ بٌانات ووثابق النظام على الحاسب اآللً

حفظ بٌانات ووثابق النظام المحفوظة على الحاسب اآللً بموجب كلمة سر
عمل نسخة احتٌاطٌة من البٌانات المسجلة على القرص الصلب
EXC-PF-0011-8
ضبط السجالت وتنظٌمها

كتابة /تصوٌر سجالت نظم الجودة بحٌث تكون واضحة وسهلة القراءة
تجمٌع سجالت الجودة فً أضابٌر ممٌزة باسم القسم ،و نوع السجالت التً ٌضمها

EXC-PF-0011-9

ترتٌب الموضوعات داخل اإلضبارة طبقا ً لطبٌعة النشاط /الخدمات أو تسلسلها زمنٌاً.

EXC-PF-0011-10

عمل مسرد لكل إضبارة أو جزء من اإلضبارة
حفظ وحماٌة األضابٌر فً أماكن تمنع تلفها أو ضٌاع المعلومات منها
اتخاذ القرار فً سجالت الجودة بعد انتهاء مدة حفظها إما بإتالفها أو استمرار حفظها وتسجٌل تلك
القرارات.

EXC-PF-0011-11

حصر أنواع سجالت الجودة بالمركز فً السجل الخاص بذلك

EXC-PF-0011-12

تنظٌم السجالت إلجراء التدقٌق الداخلً

293

نماذج
عملٌة ضبط المعلومات
الموثقة

294

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان بأسماء األشخاص المرخص لهم إعداد ومراجعة واعتماد الوثائق بالمركز
م

الوحدة التنظٌمٌة

إعداد  /مسإول ضبط الوثابق
االســـم:
التوقــع:
التارٌخ/ / :

مسؤولٌة اإلعداد
الوظٌفة
االسم

مسؤولٌة المراجعة
الوظٌفة
االسم

مسؤولٌة االعتماد
الوظٌفة
االسم

ٌعتمد  /مدٌر المركز
االســـم:
التوقٌع:
التارٌخ/ / :
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تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-2

عذد صفحبد انًُىرج
()1

القائمة الرئٌسة للوثائق الداخلٌة

التعدٌل
اإلجراء

رمز اإلجراء

اسم الوثٌقة

رمز الوثٌقة
رقمه

تارٌخه
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إجمالً النسخ

إعداد  /مسإول ضبط الوثابق
االســـم:
التوقــع:
التارٌخ/ / :

63 2 1 7 6 5 4 0 2 6

ٌعتمد  /مدٌر المركز
االســـم:
التوقٌع:
التارٌخ/ / :

6
6

الــتــوقــٌــع

م

* بٌان توزٌع النسخ

62

60

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

رلى اإلصذار
()1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-3

القائمة الرئٌسة للوثائق الخارجٌة

اإلجراء

رمز
اإلجراء

م

عنوان
الوثٌقة /
المرجع

إعداد  /مسإول ضبط الوثابق
االســـم:
التوقــع:
التارٌخ/ / :

رقم
اإلصدار

تارٌخ
اإلصدار

عدد
النسخ

جهة
اإلصدار

مكان
الحفظ

أرقام
النسخ

االسم

التوقٌع

ٌعتمد  /مدٌر المركز
االســـم:
التوقٌع:
التارٌخ/ / :
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-4

عذد صفحبد انًُىرج
()1

قائمة المسؤولٌن عن تسلم وتسلٌم الوثائق بالمركز
م

االسم

إعداد  /مسإول ضبط الوثابق
االســـم:
التوقــع:
التارٌخ/ / :
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الوظٌفة

ٌعتمد  /مدٌر المركز
االســـم:
التوقٌع:
التارٌخ/ / :

الوحدة التنظٌمٌة

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-5

سجل حصر الوثائق داخل المركز
رمز اإلجراء:

اإلجراء:
أخر تعدٌل
م

اسم الوثٌقة

رمز الوثٌقة
الرقم

التارٌخ

رقم
النسخة

بٌانات حابز الوثٌقة
االسم

الوظٌفة

التوقٌع

ملحوظة:
جمٌع مدٌري الوحدات مسإولٌن مسإولٌة مباشرة عن االلتزام بمتابعة وتؤكٌد عدم قٌام أي من المرإوسٌن بعمل نسخ من
الوثابق المسلمة لهم وعدم االحتفاظ أو االستخدام ألي وثٌقة معدلة  /ملؽاة مع الحفظ الجٌد المالبم للوثابق السارٌة المفعول.
مسإول ضبط الوثابق بالقسم:
التوقٌع:
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-6

عذد صفحبد انًُىرج
()1

طلب إصدار  /تعدٌل  /إلغاء وثٌقة
التارٌخ:

/

/

 جهة الطلب: بٌانات الوثٌقة المطلوبة إصدارها /تعدٌلها /إلؽابها:* عنوان الوثٌقة:
* رمز الوثٌقة:
 -نوع الطلب  :إصدار 

تعدٌل 

رقم التعدٌل :
تارٌخ التعدٌل:
إلؽاء 

 وصؾ االقتراح المطلوبوأسبابه........................................................................................................................:
....................
.................................................................................................................................
....................................................................................... ..........................................
..............................................................................
االعتماد :مدٌر جهة الطلب:
مقدم االقتراح:
االسم.......................... :
االسم.................................................. :
التوقٌع........................ :
التوقٌع............................................... :
الوظٌفة........................ :
الوظٌفة................................................. :
التارٌخ / / :
/
التارٌخ/ :
 المراجعة بواسطة الجهات المعنٌة (عند الحاجة لذلك):اعتماد مسإول الجهة
نتٌجة المراجعة
اسم الجهة
...................................
.................................
.......................
المراجعة واالعتماد بواسطة مدٌر المركز:
.................................................................................................................................
.........................
.................................................................................................................................
........................
التوقٌع .............................:التارٌخ/ / :
االسم............................... :
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-7

عذد صفحبد انًُىرج
()1

صفحة مراقبة وضبط اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ طلب
التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-8

عذد صفحبد انًُىرج
()1

سجل حصر الوثائق الملغاة /المعدلة
م

اسم الوثٌقة

رمز
الوثٌقة

رقم
التعدٌل

مسؤول ضبط الوثائق.......................................:
التوقٌع........................................................:
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أرقام الصفحات
الملؽاة/المعدلة

تارٌخ
اإللؽاء/التعدٌل

مالحظات

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-9

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

سجل تسلٌم وسحب وثائق المركز

رقم التعدٌل
م

اسم الوثٌقة

رمز
الوثٌقة

الرقم

التارٌخ

النسخ
عدد

أرقام

بٌانات المستلم
االسم

التوقٌع

بٌانات السحب
التارٌخ

أرقام
الصفحات

توقٌع
مسؤول
الوثائق

مسإول ضبط الوثابق................................:
التــــــــوقـــٌـــع......................................:
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-10

عذد صفحبد انًُىرج
()1

طلب نسخ وثائق إضافٌة
 التارٌخ / / : جهة الطلب................................... : بٌانات النسخ اإلضافٌة المطلوبة من الوثابق:م

اسم الوثٌقة

رمز الوثٌقة

عدد النسخ

أسماء حابزة هذه
النسخ

أسباب الطلب:

.................................................................................................................................
.....
.................................................................................................................................
.....
التوقٌع ................................ :الوظٌفة.... :
االسم................................. :
المراجعة بواسطة مسإول ضبط الوثابق:

.................................................................................................................................
.....
.................................................................................................................................
.....
التوقٌع........................................ :
االسم.................................... :
تصدٌق واعتماد مدٌر المركز:

.................................................................................................................................
.....
.................................................................................................................................
.....
التوقٌع........................................ :
االسم.................................... :
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رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-11

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌانات الحاسب اآللً داخل المركز
اإلجراء

رمز
اإلجراء

م

عنوان
الوثٌقة/
المرجع

رقم
اإلصدار

تارٌخ
اإلصدار

مسإول ضبط الوثابق:
االسم ............... :التوقٌع ................:التارٌخ/ / :

عدد
النسخ

جهة
اإلصدار

مكان الحفظ
(القسم
المختص)

الرقم
السري

االسم

التوقٌع

مدٌر المركز:
االسم ............... :التوقٌع ............ :التارٌخ/ / :
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441/1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0011-12

عذد صفحبد انًُىرج
()1

سجل حصر سجالت الجودة داخل المركز

م

اسم السجل

رمز السجل
(إن وجد)

مكان الحفظ

ربٌس الوحدة التنظٌمٌة:
االسم................................................. :
التوقٌع................................................. :
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المسإول عن الحفظ

مدة الحفظ

التصرؾ بعد
مدة الحفظ

عملٌة رصد وتقصً رضا
المتعاملٌن
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رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

المحتوٌات
م

308

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

032

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

063

0

عناصر العملٌة

066

4

وصف اإلجراءات

062

5

النماذج والسجالت

060

6

خرٌطة التدفق

064

7

نماذج اإلجراء

065

رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد
إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:
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رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

مراقبة وتوثٌق اإلصدار

بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

مجموع
النسخ

310

المسؤول

صفته

التوقٌع

رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

عناصر العملٌة
م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

رصد وتقصً الرضا حول فاعلٌة اداء الخدمات المقدمة من مراكز التمٌز للمعنٌٌن
الداخلٌٌن والخارجٌٌن

0

المجال

متعامل داخلً ،متعامل خارجً

0

التعرٌفات

3
2
6

رصدٌ :قصد ها عملٌة مالحظة الظواهر أو السلوكات بناء على مإشرات وأدوات
معٌنة.
تقصً :عملٌة بحث تتوخى بلوغ معرفة أو حقٌقة معٌنة بناء على أدوات منهجٌة
محددة
تحلٌل البٌانات :معالجة المعطٌات او اإلحصابٌات ومراجعتها وتقٌٌمها باستخدام
أسالٌب معٌنة للوصول الستنتاج محدد.

الوثائق
المرجعٌة
المؤشرات

تحلٌل المسوحات المٌدانٌة

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز
مواصفة األٌزوISO9001 : 0202
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رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

م
6-6

0-0-6

0-6
0-0-6
0-0-6

األنشطة  -الخطوات

EXC-QP-0012

المسؤول

النماذج

رصد وتقصً رضا المتعاملٌن
ٌقوم مركز التمٌز برصد وتقصً رضا المتعاملٌن (داخلً _ خارجً)
بشكل سنوي وٌشمل :
 رصد وتقصً رضا المتعاملٌن بمكاتب التعلٌم واالدارات
(متعامل داخلً)
 رصد وتقصً رضا المتعاملٌن معلم  ،قابد  ،خدمات تعلٌمٌة
(متعامل داخلً)
 رصد وتقصً رضا المتعاملٌن الطالب (متعامل داخلً)
 رصد وتقصً رضا المتعاملٌن الخارجٌٌن (ولً أمر  ،مإسسات
حكومٌة و الخاصة ،أفراد داعمٌن)
تحلٌل البٌانات
ٌقوم مركز التمٌز بتحلٌل البٌانات والمعلومات التً تم رصدها للتعرؾ
على طرق حل المشكالت التً تناسبها
االستفادة من نتابج تحلٌل البٌانات لتؽذٌة التحسٌن المستمر ومشارٌع
التطوٌر وكذلك اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة

0-0-6

اعداد تقرٌر احصابً عن مستوى رضا المتعاملٌن بعد تحلٌل البٌانات

3-0-6
2-0-6
6-0-6

تزوٌد مدٌر عام التعلٌم بنسخة من التقرٌر .
تنفٌذ توجٌه المدٌر العام بشؤن التقرٌر
عرض التقرٌر فً اجتماع االدارة
تزوٌد فرٌق التحسٌن بنتابج التقارٌر ( االولى بالرعاٌة ) لبناء خطط
التحسٌن وإرسالها لإلدارات المعنٌة للتنفٌذ

9-0-6
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تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :

أقسام المركز

محلل إحصابً

استبانات
مقابالت
مالحظة

برنامج SPSS

منسوبً مركز
التمٌز
منسوبً مركز
التمٌز
مدٌر المركز
مدٌر المركز
مدٌر المركز

_
_
تقرٌر

مدٌر المركز

_

_
_

رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

النماذج والسجالت
م

اسم النموذج

رمز النموذج

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

قٌاس رضا الموظفٌن
قٌاس رضا المعلمٌن
قٌاس رضا الطالب
1
قٌاس رضا أولٌاء األمور

EXC-QF-0012-1

أقسام
مركز
التمٌز

المساعد

ثالث أعوام

قٌاس رضا المشرؾ

313

رلى اإلصذار()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ رصذ وتمصً رضب
انًتعبيهٍٍ (ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()1
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0012

خرٌطة تدفق عملٌة رصد وتقصً رضا المتعاملٌن

رصد وتقصً مركز التمٌز لرضا المتعاملٌن (داخلً
_ خارجً) بشكل سنوي

قٌاس رضا الموظفٌن
قٌاس رضا المعلمٌن
قٌاس رضا الطالب
قٌاس رضا أولٌاء األمور
قٌاس رضا المشرؾ
تحلٌل البٌانات والمعلومات للتعرؾ على طرق حل المشكالت التً
تناسبها

استثمار نتابج تحلٌل البٌانات فً التطوٌر والتحسٌن المستمر وكذلك
اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة

إعداد تقرٌر احصابً عن مستوى رضا المتعاملٌن
تزوٌد مدٌر عام التعلٌم بنسخة من التقرٌر

تنفٌذ توجٌه المدٌر العام بشؤن التقرٌر
تزوٌد فرٌق التحسٌن بنتابج التقارٌر لبناء خطط التحسٌن وإرسالها
لإلدارات المعنٌة للتنفٌذ

314

EXC-PF-0012-1

نماذج
عملٌة رصد وتقصً رضا
المتعاملٌن

315

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0012-1

عذد صفحبد انًُىرج
()3

استبٌان قٌاس ورصد رضا المتعاملٌن
عزٌزي المستفٌد
 طالب

 معلم

 مشرف

 ولً أمر

 موظف

ٌتشرؾ مركز التمٌز بتوزٌع هذا االستبٌان بهدؾ استطالع درجة رضاكم عن مستوى الخدمات المقدمة
لكم ،وذلك إٌمانا منا بؤن اإلدارة المتمٌزة تقدر منسوبٌها ،وتتبنى ثقافة الجودة وتهتم بتطوٌر كفاءاتهم وإقامة جسور
التواصل معهم وتحفٌزهم ،لتحقٌق المنفعة المتبادلة بٌن األهداؾ المإسسٌة والمهنٌة والفردٌة.
لذلك ندعوكم لتعببة االستبٌان بدقة بوضع عالمة  Xفً الخانة المناسبة ،علما أن التعامل مع اإلجابات
والمعلومات سٌكون بكامل السرٌة.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

االسم
المسمى الوظٌفً
عدد سنوات
...........................................................................................................
الخدمة
البرٌد اإللكترونً ...........................................................................................................

م

البند

0
0

مدى نشر ثقافة التمٌز
دور مركز التمٌز فً الممارسات والتجارب النوعٌة
المتمٌزة
فاعلٌة مركز التمٌز فً استثمار خبرات الفابزٌن
والفابزات واالستنارة بتجاربهم ومشروعاتهم
آلٌة تكرٌم المتمٌزٌن والمتمٌزات فً المٌدان التربوي
مدى التحفٌز فً بٌبة العمل للتمٌز

0
3
2

316

راضً
تماما

راضً
نوعا ما

محاٌد

غٌر
راضً

غٌر
راضً
تماما

م
6
9
8
1
02

راضً
تماما

البند

راضً
نوعا ما

محاٌد

غٌر
راضً

غٌر
راضً
تماما

الدعم الالزم للمرشحٌن لجوابز التمٌز مهنًٌا ومعنوًٌا
المعرفة بؤنواع جوابز التمٌز المحلٌة واالقلٌمٌة
والعالمٌة
التدرٌب على معاٌٌر الجوابز من الكفاءات والخبرات
المإهلة
أثر المشاركة فً جوابز التمٌز فً المٌدان التربوي
مستوى رفع الوعً بالجوابز المحلٌة واالقلٌمٌة
والعالمٌة بؤنواعها وأهمٌتها

مقترحات أخرى:
.................................................................................................................................
......................

مركز التمٌز ٌشكركم على حسن تعاونكم
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عملٌة التدقٌق الداخلً

318

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

المحتوٌات

المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

023

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

026

0

عناصر العملٌة

022

4

وصف اإلجراءات

020

5

النماذج والسجالت

025

6

خرٌطة التدفق

026

7

نماذج اإلجراء

027

319

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد
إعداد

320

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

مراقبة وتوثٌق اإلصدار

بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع
النسخ

321

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

عناصر العملٌة

322

م

البٌان

0

الهدف

اإلٌضاح

0

المجال

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

تهدؾ هذه العملٌة إلى تحدٌد االجراءات واالسالٌب المتبعة لتؤمٌن التخطٌط والتنفٌذ
الفعال لعملٌات المراجعة الداخلٌة للتؤكد من تطبٌق واداء جمٌع أنظمة إدارة الجودة
لمراكز التمٌز بما ٌكفل استمرارٌة التطبٌق الصحٌح والفعال
تسري أحكام هذه العملٌة على كافة عناصر نظام إدارة الجودة المكونة له والمذكورة
فً الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز
 0 /0المراجعة مخطط لهاٌ :قصد بها مراحل المراجعة وفق الخطة المدرجة من إدارة
المركز وتشمل المخطط لها :مرحلة التنفٌذ ومرحلة التقرٌر النهابً للمراجعة الداخلٌة
 0/0المراجعة العشوابٌةٌ :قصد بها المراجعة التً تنفذ بشكل مفاجا لضمان سٌر
االداء للنظام
 0/0تقرٌر المراجعة الداخلٌةٌ :قصد به التقرٌر الختامً لعملٌة المراجعة الداخلٌة
 3/ 0دلٌل الجودة
 3/0المواصفة ISO9001-2015
 3/0الدلٌل االجرابً لمراكز التمٌز
 3/3البحة اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة
 2/2سٌاسة الجودة

2

المؤشرات

نتابج االرتباط بٌن مإشرات قٌاس األداء الدورٌة ألقسام المركز وأهدافه

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0013

المسؤول

النماذج

تحدٌد الفرٌق التدقٌق الداخلً لمركز التمٌز

كبٌر المدققٌن

_

0-0-6

تدرٌب الفرٌق وتؤهٌله للمراجعة الداخلٌة باالستعانة بذوي
االختصاص
تسلٌم ربٌس/ة فرٌق التدقٌق الداخلً لنسخة من العملٌات
واالجراءات المعتمدة داخل المركز
اعداد القوابم التفقدٌة لعملٌة التدقٌق باالستناد إلى خطوات
العملٌات واالجراءات

كبٌر المدققٌن

2-0-6

إعداد الخطة العامة والتفصٌلٌة للمراجعة الداخلٌة على مرحلتٌن
فً العام الدراسً

6-0-6

توزٌع خطة التدقٌق على جمٌع أعضاء الفرٌق

9-0-6

تبلٌػ القسم المعنً الذي سٌتم التدقٌق علٌه وذلك قبل أسبوعٌن
من موعد التدقٌق

0-6
0-0-6
0-0-6

3-0-6

األنشطة /الخطوات

عذد انصفحبد11 :

التخطٌط للمراجعة الداخلٌة

كبٌر المدققٌن
كبٌر المدققٌن

_
_
_

كبٌر المدققٌن

نموذج الخطة
العامة
والتفصٌلٌة
للمراجعة
الداخلٌة

كبٌر المدققٌن

_

كبٌر المدققٌن

نموذج إخطار
بموعد مراجعة
داخلٌة

323

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

م
0-6

األنشطة /الخطوات

EXC-QP-0013

المسؤول

النماذج

مرحلة التنفٌذ المراجعة الداخلٌة

0-0-6

زٌارة القسم المعنً فً عملٌة التدقٌق الداخلً وإجراء العملٌة
وتوثٌق االسبلة واالجوبة

0-0-6

مراجعة نتابج التدقٌق مع القسم المعنً بعد حصر حاالت عدم
المطابقة واالتفاق على اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة فً
الفترة الزمنٌة المحددة

0-0-6

ٌقوم كل مراجع بمتابعة تنفٌذ إجراءات لتصحٌح الحاالت عدم
المطابقة التً تم اكتشافها

0-6

324

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :

نموذج تدقٌق
فرٌق التدقٌق
داخلً تفقدي
النموذجٌن
فرٌق التدقٌق
السابقة فً عملٌة
االجراءات
التصحٌحٌة
والوقابٌة
فرٌق التدقٌق نموذج حالة عدم
المطابقة
والتصحٌحٌة

المرحلة النهابٌة

0-0-6

إعداد التقرٌر الختامً لعملٌة المراجعة الداخلٌة

كبٌر المدققٌن

نموذج التقرٌر
الختامً لتدقٌق
الداخلً

0-0-6

مناقشة التقرٌر النهابً والمصادقة علٌه

مدٌر المركز

_

0-0-6

تنظٌم ملؾ لحفظ النتابج ومخرجات عملٌة المراجعة والتقرٌر
الداخلً داخل المركز

كبٌر المدققٌن

_

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

النماذج والسجالت
م

اسم النموذج

رمز النموذج

نموذج الخطة العامة
والتفصٌلٌة للمراجعة
الداخلٌة
نموذج إخطار بموعد
مراجعة داخلٌة

EXC-QF-0013-2

0

نموذج تدقٌق داخلً تفقدي

EXC-QF-0013-3

3

نموذج حالة عدم المطابقة
والتصحٌحٌة

EXC-QF-0013-4

2

نموذج التقرٌر الختامً
للتدقٌق الداخلً

EXC-QF-0013-5

0
0

مكان الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

EXC-QF-0013-1
ملفات
التدقٌق الداخلً
بقسم التمٌز
المإسسً

المساعد/ة

ثالثة
أعوام

325

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ انتذلٍك انذاخهً
(ضًبٌ انجىدحوتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0013

خرٌطة التدفق لعملٌة التدقٌق الداخلً
التخطٌط للمراجعة الداخلٌة

تحدٌد الفرٌق التدقٌق الداخلً لمركز التمٌز

تدرٌب الفرٌق وتؤهٌله للمراجعة الداخلٌة

تسلٌم ربٌسة فرٌق التدقٌق الداخلً لنسخة من العملٌات واالجراءات المعتمدة داخل
المركز

اعداد القوابم التفقدٌة لعملٌة التدقٌق

إعداد الخطة العامة والتفصٌلٌة للمراجعة الداخلٌة

EXC-PF-0013-1

توزٌع خطة التدقٌق على جمٌع اعضاء الفرٌق
تبلٌػ القسم المعنً الذي سٌتم التدقٌق علٌه

EXC-PF-0013-2

مرحلة التنفٌذ المراجعة الداخلٌة

زٌارة القسم المعنً فً عملٌة التدقٌق الداخلً

EXC-PF-0013-3

مراجعة نتابج التدقٌق مع القسم المعنً واالتفاق على اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة

متابعة تنفٌذ إجراءات لتصحٌح الحاالت عدم المطابقة

EXC-PF-0013-4

المرحلة النهابٌة

إعداد التقرٌر الختامً لعملٌة المراجعة الداخلٌة

تنظٌم ملؾ لحفظ النتابج ومخرجات عملٌة المراجعة والتقرٌر الداخلً داخل المركز

326

EXC-PF-0013-5

نماذج
عملٌة التدقٌق الداخلً

327

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-013-1

عذد صفحبد انًُىرج ()3

الخطة العامة والتفصٌلٌة للمراجعة الداخلٌة
الجزء األول
الخطة العامة
الشهر

بداٌة المراجعة

األسبوع
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3

نهاٌة المراجعة

العملٌات

328

الجزء الثانً
الخطة التفصٌلٌة
الرقم

العملٌة

ربٌس المدققٌن
منسق الجودة

بداٌة المراجعة

النطاق

التارٌخ

نهاٌة المراجعة

المدقق

الوقت

التارٌخ
التارٌخ

329

المدقق علٌه

()1

رلى اإلصذار

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-013-2

نموذج إخطار بموعد مراجعة داخلٌة
التارٌخ

الٌوم

من ربٌس  /ة المراجعٌن
تارٌخ الزٌارة

الوقت

مراجعة داخلٌة رقم

تارٌخ المراجعة حسب الخطة

إلى ................................................
مكان المراجعة

اسم المراجع

التارٌخ الفعلً للمراجعة

العملٌة ...............................................
المتطلبات

ربٌس المراجعٌن
ٌعتمد  /منسق الجودة

330

و اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-013-3

نموذج تدقٌق داخلً تفقدي
التارٌخ

الٌوم

السإال

اسم المراجع

اسم العملٌة

كود العملٌة

الحالة

اإلجابة

مطابق

التوقٌع

ؼٌر مطابق

اسم المراجعه

نتٌجة المراجعة النهابٌة
ؼٌر مطابق
مطابق

اسم المراجع علٌه

331

اسم المراجع علٌها

اإلجراء المتخذ

التوقٌع

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد

ريز انًُىرج
EXC-QF-013-4

عذد صفحبد انًُىرج ()3

نموذج حالة عدم المطابقة والتصحٌحٌة
تارٌخ التدقٌق

الرقم

اسم العملٌة

حاالت عدم المطابقة

تارٌخ التنفٌذ

332

اسم المدقق علٌه

اسم المدقق

اإلجراء التصحٌحً المطلوب

اسم المسبول عن التنفٌذ

التوقٌع

المتابعة من قبل المدقق

تم تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة بتارٌخ
اسم المدقق

/

/

03هـ
التوقٌع

333

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()3

ريز انًُىرج
EXC-QF-013-5

التقرٌر الختامً للتدقٌق الداخلً
إلى

رقم

العملٌات المراجع
علٌها

الٌوم

النطاق

تارٌخ التقرٌر

نوع المراجعة
مقرر

334

غٌر
مقرر

شكوى

بداٌة المراجعة

نتٌجة المراجعة
مشكلة فً
النظام

مطابق

غٌر
مطابق

وصف حالة
عدم المطابقة

نهاٌة المراجعة

اإلجراء
التصحٌحً

التنفٌذ
نعم

ال

أسباب عد
التنفٌذ

اإلٌجابٌات خالل فترة التدقٌق

السلبٌات خالل فترة التدقٌق

التوصٌات

التارٌخ

ربٌس المراجعٌن

335

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

عملٌة اإلجراءات التصحٌحٌة
والوقائٌة

336

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

المحتوٌات

المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

001

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

002

0

عناصر العملٌة

043

4

وصف اإلجراءات

046

5

النماذج والسجالت

042

6

خرٌطة التدفق

040

7

نماذج اإلجراء

044

337

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد
إعداد

338

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم
التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع
النسخ

339

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

عناصر العملٌة

340

م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

تطبق هذه العملٌة على جمٌع اإلجراءات التصحٌحٌة لحاالت عدم المطابقة الواردة فً
مركز التمٌز

0

المجال

تسري أحكام هذه العملٌة على جمٌع عملٌات واجراءات مركز التمٌز

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

المؤشرات

 0/0فرٌق التدقٌق الداخلً  :هو فرٌق ٌتألف من أعضاء مركز التمٌز للقٌام بأعمال
التدقٌق الداخلً .
 0/3دلٌل الجودة
 0/3المواصفة ISO9001-2015
 0/2عدد حاالت عدم المطابقة
 0/2الحاالت التً تم تصحٌحها ومإشرات الكلفة والزمن والدقة ووضوح اإلجراءات

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

م
0-6

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات

EXC-QP-0014

المسؤول

النماذج

الرصد لحاالت عدم المطابقة

استقبال جمٌع الطلبات والمالحظات المتعلقة بإجراءات العمل (األهداؾ
-0-6
الؽٌر محققة  ،حاالت عدم المطابقة  ،الشكاوي والتؽذٌة الراجعة من
0
العمالء  ،تقٌٌم الموردٌن)
 -0-6مناقشة الطلبات والمالحظات الواردة وتقدٌمها لفرٌق التدقٌق الداخلً لتؤكد
والفحص اثناء وإجراء المطابقة
0
-0-6
تسلٌم الطلبات والمالحظات الواردة فً سجل اإلجراءات التصحٌحٌة
0
-0-6
3

توثٌق الطلبات والمالحظات الواردة فً سجل اإلجراءات التصحٌحٌة

0-6

تسدٌد حاالت عدم المطابقة

-0-6
0
-0-6
0
-0-6
0
-0-6
3
-0-6
2
-0-6
6
-0-6
9

عذد انصفحبد11 :

فرٌق التدقٌق

تقرٌر عدم
المطابقة

فرٌق التدقٌق

_

فرٌق التدقٌق

_

فرٌق التدقٌق

سجل
اإلجراءات
التصحٌحٌة

دراسة الطلبات والمالحظات مع الجهة المعنٌة داخل المركز أو خارجة أو
دراسة حاالت عدم المطابقة فً اإلجراءات التً تم اكتشافها أثناء عملٌة
التدقٌق الداخلً

فرٌق التدقٌق

_

متابعة تنفٌذ الطلبات والمالحظات مع الجهات المعنٌة

فرٌق التدقٌق

_

اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لإلجراءات التً تم اكتشافها أثناء التدقٌق
الداخلً

فرٌق التدقٌق

_

عرض اإلجراءات التصحٌحٌة على اللجان والمجلس

فرٌق التدقٌق

_

مراجعة ومناقشة اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة والتطوٌرٌة واعتمادها

فرٌق التدقٌق

_

إشعار الجهة المعنٌة بمركز التمٌز باإلجراء المتخذ

فرٌق التدقٌق

_

تزوٌد فرٌق ضبط الوثابق باإلجراءات التصحٌحٌة والتعدٌالت على األدلة
والسجالت والنماذج الناتجة عن اإلجراءات التصحٌحٌة

فرٌق التدقٌق

_

341

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

النماذج والسجالت
م

342

اسم النموذج

رمز النموذج

0

طلب إجراء تصحٌحً

EXC-QF-0014-1

0

سجل طلبات اإلجراءات
التصحٌحٌة

EXC-QF-0014-2

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

عملٌات
عملٌة
اإلجراءات
التصحٌحٌة
والوقابٌة

فرٌق التدقٌق

فترة
الحفظ
ثالثة أعوام

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ اإلجراءاد
انتصحٍحٍخ وانىلبئٍخ
(ضًبٌ انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()3
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد11 :
EXC-QP-0014

خرٌطة التدفق عملٌة اإلجراءات التصحٌحٌة
استقبال الطلبات والمالحظات المتعلقة بإجراءات العمل

مناقشة الطلبات والمالحظات الواردة وتقدٌمها لفرٌق التدقٌق الداخلً

EXC-PF-0014-1

تسلٌم الطلبات والمالحظات الواردة فً سجل اإلجراءات التصحٌحٌة

توثٌق الطلبات والمالحظات الواردة فً سجل اإلجراءات التصحٌحٌة

EXC-PF-0014-2

دراسة الطلبات والمالحظات مع الجهة المعنٌة داخل المركز أو خارجة

متابعة تنفٌذ الطلبات والمالحظات مع الجهات المعنٌة داخل المدرسة

اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لإلجراءات التً تم اكتشافها أثناء التدقٌق الداخلً

عرض اإلجراءات التصحٌحٌة على لجنة التمٌز والجودة

مراجعة ومناقشة اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة والتطوٌرٌة واعتمادها

إشعار الجهة المعنٌة بمركز التمٌز باإلجراء المتخذ

تزوٌد فرٌق ضبط الوثابق باإلجراءات التصحٌحٌة والتعدٌالت

343

نماذج
اإلجراءات التصحٌحٌة
والوقائٌة

344

رلى اإلصذار
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0014-1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

طلب إجراء تصحٌحً
 طرٌقة الكشؾ عن
المشكلة
رمز اإلجراء :

اسم اإلجراء :

سبب المشكلة

شرح المشكلة

 اقتراح الحل

توقٌع الموظؾ :
التارٌخ

/

/

 03هـ

رأي مسإول الجهة المعٌنة فً المدرسة
االسم
المسمى الوظٌفً

اسم الموظؾ

توقٌعه

التارٌخ
 03هـ

/

/

إجراء فرٌق الجودة

اسم الموظؾ

توقٌعه

التارٌخ
 03هـ

/

/
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رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج
()1

ريز انًُىرج
EXC-QF-0014-2

سجل طلبات إجراءات تصحٌحٌة
الجهة المعنٌة:
رقم الطلب

346

اسم اإلجراء

رمز اإلجراء

طرٌقة الكشف عن
المشكلة

التارٌخ

إجراء الجودة

التارٌخ

المراجعة

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

/

/

03

عملٌة
إدارة المخاطر
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

المحتوٌات

م

348

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

042

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

053

0

عناصر العملٌة

056

4

وصف اإلجراءات

052

5

النماذج والسجالت

050

6

خرٌطة التدفق

054

7

نماذج اإلجراء

055

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

349

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

مجموع
النسخ

350

المسؤول

صفته

التوقٌع

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

عناصر العملٌة
اإلٌضاح

م

البٌان

0

الهدف

تحدٌد وتقدٌر احتمالٌة حدوث المخاطر لتجنب آثارها.

0

المجال

تطبق على جمٌع األعمال فً المركز

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

المؤشرات

درجة  RPNتعنً رقم أولوٌة الخطر  Risk Priority Numberوهو رقم ٌرتب
لنا األولوٌات فً التعامل مع األخطاء من أشدها خطرً ا إلى أقلها وهو حاصل ضرب
(تقٌٌم خطر الخطؤ) × (تقٌٌم تكرار الخطؤ) × (تقٌٌم التنبإ بالخطؤ).

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

الخطر  :حدوث شًء ٌكون ذا أثر سلبً فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة ،أو ٌإدي إلى :
_خسابر بشرٌة أو مادٌة أو معنوٌة.
•الوزن = مدى إمكانٌة حدوث هذه المخاطر.
•التقدٌر= مدى أثر هذه المخاطر فً المنظمة فً حال حدوثها.
األزمة  /المخاطر :مجموعة من األخطار الكبٌرة والمتتالٌة بحٌث تإثر سلبٌا فً أداء
المإسسة
التربوٌة ،وتإدي إلى توقفها جزبٌا أو كلٌا عن تقدٌم الخدمة.
إدارة المخاطر  :النشاط اإلداري الذي ٌهدؾ إلى التحكم بالمخاطر وتخفٌضها إلى
مستوٌات مقبولة .وبشكل أدق هً عملٌة تحدٌد المخاطر التً تواجه اإلدارة ،وقٌاسها
والسٌطرة علٌها وتخفٌضها
تقٌٌم الخطر :عملٌة تحدٌد شدة الخطر فً إحداث الخسابر واحتمالٌة حدوثها ،وقٌاس
هذه الكمٌات وتحدٌد معدل حدوثها ،حٌث إن المعلومات اإلحصابٌة عن الحوادث
السابقة لٌست متوافرة دابما.
استراتٌجٌة المخاطر
الدلٌل التنظٌمً للمراكز
-
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رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

م
0-6
0-0-6
0-0-6
0-0-6
3-0-6
2-0-6

األنشطة /الخطوات
الحالة التنفٌذٌة إلدارة المخاطر
تشكٌل لجنة من داخل المركز لحصر المخاطر التً تواجه
المركز لوضع
االجتماع بؤعضاء اللجنة
عقد ورشة عمل عن إدارة المخاطر
تحدٌد نوع المخاطر ومستوى احتمالٌة وتؤثٌر حدوثها
مقٌاس تقٌٌم الخطر
خطة إدارة المخاطر

6-0-6
رفع تقرٌر نهابً عن تقٌٌم المخاطر
9-0-6

352

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

المسؤول

النماذج

فرٌق إدارة
المخاطر
فرٌق إدارة
المخاطر
فرٌق إدارة
المخاطر
فرٌق إدارة
المخاطر
فرٌق إدارة
المخاطر
فرٌق إدارة
المخاطر

_

فرٌق إدارة
المخاطر

محضر اجتماع
_
تقٌٌم المخاطر
استمارة تحدٌد
ومعالجة المخاطر
قالب الخطة
التشؽٌلٌة
التقرٌر النهابً

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

النماذج والسجالت
م
0
0
0
3
2

اسم النموذج
محضر اجتماع
استمارة تقٌٌم المخاطر
مقٌاس تقٌٌم الخطر
الخطة التفصٌلٌة للمخاطر
تقرٌر إدارة المخاطر

رمز النموذج

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

فترة
الحفظ

EXC-QF-0015-1
EXC-QF-0015-2
EXC-QF-0015-3

ملفات حفظ
الوثابق

فرٌق إدارة
المخاطر

ثالث أعوام

EXC-QF-0015-4
EXC-QF-0015-5

353

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخإدارحانًخبطر(ضًبٌ
انجىدح وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0015

خرٌطة التدفق لعملٌة إدارة المخاطر

تشكٌل لجنة لحصر المخاطر التً تواجه المركز

عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة

EXC-PF-0015-1

عقد ورشة عمل عن إدارة المخاطر

354

تحدٌد نوع المخاطر ومستوى احتمالٌة وتؤثٌر حدوثها

EXC-PF-0015-2

استمارة وتحدٌد ومعالجة المخاطر

EXC-PF-0015-3

إعداد خطة إدارة المخاطر

EXC-PF-0015-4

رفع تقرٌر نهابً عن تقٌٌم المخاطر

EXC-PF-0015-5

نماذج
عملٌة إدارة المخاطر

355

رلى اإلصذار
() 1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0015-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

محضر اجتماع
المكان
0
0
0
3

محاور االجتماع

2
6
9
8
1
02

0
0
0
3

التوصٌات

2
6
9
8
1
02

356

الٌوم

الموافق

الساعة

إصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0015-2

عذد صفحبد انًُىرج ()1

استمارة تقٌٌم المخاطر
اسم اإلدارة :
م

اسم مدٌر /ة المدرسة :

وصؾ الخطر

نوع الخطر
(مالً /بشري) .... /

احتمال وقوع الخطر
متوسط منخفض
مرتفع
0
0
0

الوقت المتوقع للخطر
بعٌد
قرٌب متوسط
0
0
0

مستوى الخطر
متوسط منخفض
عالً
0
0
0

الحلول وآلٌات المعالجة

0
0
0
3
2
قائذ  /ة املذرسة ........................
التوقيع ................................ /

357

إصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0015-3

عذد صفحبد انًُىرج ()1

مقٌاس تقٌٌم الخطر (النواتج)






358

درجة الخطر = احتمال وقوع الخطر  +الوقت المتوقع للخطر  +مستوى الخطر
مخاطر كبرى من (  )9– 1عالٌة بشكل ؼٌر مقبول ذات اللون األحمر .
مخاطر متوسطة (  )4- 6مقبولة لكن ٌجب أن تبقى فً أدنى مستوى منطقً ذات اللون األصفر .
مخاطر منخفضة ( )0 – 0مقبولة دون الحاجة التخاذ إجراء .

رلى اإلصذار
()1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0015-4

الخطة التفصٌلٌة للمخاطر
الخطر المحتمل :

نوع الخطر
درجة الخطر
الشخص المسؤول
سٌاسة درء الخطر

تأثٌر الخطر حال حدوثه
شخص االتصال
الجهة المسؤولة عن
معالجة الخطر

االجراءات

إجراءات إنهاء الخطر
الوثائق و األدلة
مالحظات

359

موقع الخطر

عذد صفحبد انًُىرج
()1

تقرير إدارة املخاطر رقم ( ) 1

إعداد ............................. :
اإلشراؾ العام ..................... :

360

إصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0015-5

عذد صفحبد انًُىرج ()1

تقرٌر إدارة المخاطر

م

وصؾ الخطر

نوع الخطر
(مالً/بشري) .../

6

2

0

4

5

361

تقٌٌم الخطر
احتمال
الخطر
()0

وقت الخطر
()0

مستوى
الخطر
()0

درجة
الخطر
( )1

اإلجراء الوقابً

اإلجراء العالجً

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

عملٌة تحسٌن وتطوٌر جودة
العمل

362

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

المحتوٌات

المحتوى

م

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

065

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

066

0

عناصر العملٌة

067

4

وصف اإلجراءات

061

5

النماذج والسجالت

073

6

خرٌطة التدفق

076

7

نماذج اإلجراء

072

363

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

364

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

المسؤول

صفته

التوقٌع

مجموع النسخ

365

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

عناصر العملٌة

366

م

البٌان

اإلٌضاح

0

الهدف

تهدؾ هذه العملٌة إلى تحسٌن جودة إجراءات نظام إدارة الجودة لضمان تحقٌق الكفاءة
والفاعلٌة من خالل تشجٌع األفراد على تحدٌد وإنشاء مشارٌع التحسٌن

0

المجال

ٌسري هذا اإلجراء على جمٌع عملٌات نظام الجودة فً مركز التمٌز

0

التعرٌفات

3

الوثائق
المرجعٌة

2

المؤشرات

مإشرات األداء واإلنجاز ذات العالقة االرتباطٌة بؤهداؾ المركز

6

اإلجراءات

الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

فاعلٌة االداء  :القدرة على القٌام بالعمل بالطرٌقة الصحٌحة والتوصل للنتٌجة المرجوة أو
الهدؾ المنشود
كفاءة العاملٌن  :قدرة العاملٌن على تعببة كل المعارؾ والمهارات والقدرات فً القٌام بالعمل
بشكل صحٌح وأقل جهد ووقت وتكلفة
فاعلٌة اإلجراءات  :صحة القرارات والعملٌات وقدرتها على التفاعل واستثمار العوامل والقوى
المإثرة فً تحقٌق األهداؾ المسطرة.
المرجعٌات  :هو العودة إلى المرجع فً كل عمل بهدؾ اختبار صحته أو مقارنته أو تصحٌحه
أو تقوٌم انحرافه.
التطوٌر والتحسٌن المستمر  :عملٌة إدخال التعدٌالت المناسبة على العملٌات او الخطط او
المنتجات بهدؾ الرفع من جودتها
االداء الخارجً :مإشر لقٌاس جودة األداء وٌتمثل فً المخرجات والنتابج الخارجٌة المحصل
علٌها.
الكاٌزٌن ( :التؽٌٌر لألفضل) وهً منهجٌة للتطوٌر المستمر المستند لمبادئ إرشادٌة محددة.
بارٌتو  :أسلوب إحصابً فً عملٌات اتخاذ القرارٌ ،تم استخدامه الختٌار عدد محدود من
المهام التً ٌنتج عنها تؤثٌر عام وهام.
الفجوة فً االداء  :الفرق بٌن األداء الفعلً واإلداء المحتمل.
تحدٌد النشاط  :عملٌة حصر أنشطة البرنامج الزمنً التً ٌتطلب تنفٌذها تحقٌق مخرجات
المشروع وأهدافه.
التنبإ بالمإثرات  :معرفة المتؽٌرات المستقبلٌة ذات التؤثٌر من خالل قراءة تخمٌنٌة لمعطٌات
ماضٌة وحاضرة.
-

المواصفة ISO9001:2015
الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات
0-6

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

المسؤول

التخطٌط لعملٌة التحسٌن
تشكٌل فرٌق التحسٌن

فرٌق التحسٌن

رصد فرص التحسٌن فً االداء من خالل االنشطة التالٌة  /االداء
الخارجً لمركز التمٌز وعالقتها بالمجتمع المحٌط _ متطلبات
أولٌاء االمور والطالب _ كفاءة العاملٌن وتنمٌة مهاراتهم _
فاعلٌة االجراءات المعمول به _ فاعلٌة االداء لمركز التمٌز
ومدى االستجابة للمتؽٌرات

فرٌق التحسٌن

0-0-6

االجتماع بؤفراد النشاط المراد تحسٌنه

فرٌق التحسٌن

3-0-6

تحدٌد المإشرات الفرعٌة للنشاط المراد تحسٌنه

فرٌق التحسٌن

2-0-6

تحدٌد مجال التحسٌن والهدؾ منه

فرٌق التحسٌن

6-0-6

واقعٌه ووضوح الهدؾ وقابلٌه قٌاسه

فرٌق التحسٌن

9-0-6

جمع البٌانات والمعلومات حول النشاط المطلوب تحسٌنه

فرٌق التحسٌن

0-0-6

0-0-6

النماذج
_
نموذج تقرٌر
تحلٌل نواتج
الرصد ( نموذج
سابق فً عملٌة قٌاس
رصد وتقصً رضا
المتعاملٌن)

نموذج اجتماع
لفرٌق التحسٌن
نموذج مجاالت
التحسٌن
باستخدام
مخطط بارٌتو

367

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

م

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

المسؤول

8-0-6

تحدٌد الفرص والمتؽٌرات التً ٌمكن إحداثها

فرٌق التحسٌن

1-0-6

إعداد خطة عملٌة لعملٌة التحسٌن تشمل  :المجال  ،الهدؾ ،
الفرص  ،خطوات التنفٌذ  ،االدوات الالزمة  ،وقت التنفٌذ ،
التحدٌات التً تمنع التحسٌن وتذلٌلها ومعالجتها

فرٌق التحسٌن

02-0-6

تحدٌد مإشرات اإلنجاز فً جمٌع الخطوات

فرٌق التحسٌن

00-0-6

تحدٌد آلٌة رصد فاعلٌة التحسٌن واعتمادها من صاحب الصالحٌة

مدٌر المركز

0-6

فرٌق التحسٌن

0-0-6
0-0-6

توثٌق جمٌع إجراءات خطط التحسٌن

0-0-6

التحقق من استٌفاء متطلبات التحسٌن من خالل معالجتها
بمقترحات المعالجة

3-0-6

رصد فاعلٌة التحسٌن

2-0-6

رصد النتابج وتحلٌلها وأسبابها

فرٌق التحسٌن

تقدٌم التؽذٌة الراجعة بهدؾ تطوٌر هذا التحسٌن أو اختٌار نقاط
اخرى للتحسٌن وفق االولوٌات
إعداد تقرٌر نهابً ٌُبن  :تارٌخ بدء التنفٌذ واالنتهاء من التحسٌن
_ عدد الخطوات المنفذة _ االدوات المستخدمة _ النتابج المتعثرة
_أبرز االٌجابٌات والسلبٌات

فرٌق التحسٌن

فرٌق التحسٌن
فرٌق التحسٌن

9-0-6

368

نموذج خطة
التنفٌذٌة للتحسٌن
المقترح

التنفٌذ والتقٌٌم لعملٌة التحسٌن
البدء فً إجراءات التحسٌن

6-0-6

النماذج

نموذج رصد
فاعلٌة تنفٌذ
التحسٌن

فرٌق التحسٌن
تقرٌر نهابً

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

النماذج والسجالت
م
0
0
0
3

اسم النموذج

رمز النموذج

اجتماع فرٌق التحسٌن

EXC-QF-0016-1

نموذج مجاالت التحسٌن
باستخدام مخطط بارٌتو
الخطة التنفٌذٌة للتحسٌن
المقترح
رصد فاعلٌة تنفٌذ
التحسٌن

EXC-QF-0016-2
EXC-QF-0016-3

مكان
الحفظ

ملفات
حفظ
الوثابق

المسؤول عن
الحفظ

فرٌق التحسٌن

فترة
الحفظ

ثالثة أعوام

EXC-QF-0016-4

369

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ
عًهٍخ تحسٍٍ وتطىٌر جىدح
انعًم(ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

عذد انًُبرج
()4
تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد14 :
EXC-QP-0016

خرٌطة التدفق لعملٌة التدقٌق الداخلً
التخطٌط لعملٌة التحسٌن

تشكٌل فرٌق التحسٌن
رصد فرص التحسٌن فً االداء
االجتماع بؤفراد النشاط المراد تحسٌنه

EXC-PF-0016-1

تحدٌد المإشرات الفرعٌة للنشاط المراد تحسٌنه

EXC-PF-0016-2

تحدٌد مجال التحسٌن والهدؾ منه
واقعٌه ووضوح الهدؾ وقابلٌه قٌاسه
جمع البٌانات والمعلومات حول النشاط المطلوب تحسٌنه
تحدٌد الفرص والمتؽٌرات التً ٌمكن إحداثها
إعداد خطة عملٌة لعملٌة التحسٌن

EXC-PF-0016-3

تحدٌد مإشرات اإلنجاز فً جمٌع الخطوات
تحدٌد آلٌة رصد فاعلٌة التحسٌن واعتمادها من صاحب الصالحٌة

التنفٌذ والتقٌٌم لعملٌة التحسٌن

البدء فً إجراءات التحسٌن
توثٌق جمٌع إجراءات خطط التحسٌن
التحقق من استٌفاء متطلبات التحسٌن
رصد فاعلٌة التحسٌن
رصد النتابج وتحلٌلها وأسبابها
تقدٌم التؽذٌة الراجعة

370

إعداد تقرٌر نهابً

EXC-PF-0016-4

نماذج
تحسٌن جودة العمل

371

رلى اإلصذار
() 1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0016-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

اجتماع فرٌق التحسٌن
الٌوم

م

372

التارٌخ

االسم

مقر االجتماع

بداٌة االجتماع

مسمى الوظٌفة

نهاٌة االجتماع

مكان العمل

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0016-2

عذد صفحبد انًُىرج()1

مجاالت التحسٌن باستخدام مخطط بارٌتو
النشاط

مجاالت التحسٌن المقترحة

المجال األولى بالرعاٌة وفق
مخطط بارٌتو

الهدف من التحسٌن

الفرص المتاحة

373

التطوٌر الذي نتج من فرص
التحسٌن

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0016-3

عذد صفحبد انًُىرج ()1

الخطة التنفٌذٌة للتحسٌن المقترح

مجال التحسٌن

374

خطوات التنفٌذ

وقت التنفٌذ

االدوات الالزمة

التحدٌات التً قد تمنع
التحسٌن

تذٌٌل التحدٌات

آلٌة الرصد

رلى اإلصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

عذد صفحبد انًُىرج ()3

ريز انًُىرج
EXC-QF-0016-4

نموذج رصد فاعلٌة تنفٌذ التحسٌن
خطوات التنفٌذ
النشاط

الخطوة األولى

المجال
مستمر

مؤجل

الخطوة الثانٌة
متوقف

مستمر

مؤجل

375

الخطوة الثالثة
متوقف

مستمر

مؤجل

متوقف

نموذج رصد فاعلٌة تنفٌذ التحسٌن
تارٌخ بدء التنفٌذ

376

تارٌخ االنتهاء من
التحسٌن

عدد الخطوات المنفذة

األدوات المستخدمة

النتائج المتعثرة

أبرز اإلٌجابٌات

أبرز السلبٌات

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

عملٌة احتٌاجات وتوقعات
االطراف المعنٌة لسٌاق
المنظمة

377

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عذد انصفحبد11 :

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0017

المحتوٌات

م

378

المحتوى

رقم الصفحة

6

بٌان اإلعداد والمراجعة

013

2

مراقبة وضبط اإلصدار – بٌان تسلٌم النسخ

016

0

عناصر العملٌة

012

4

وصف اإلجراءات

010

5

النماذج والسجالت

014

6

خرٌطة التدفق

015

7

نماذج اإلجراء

016

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عذد انصفحبد11 :

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0017

بٌان اإلعداد والمراجعة واالعتماد

إعداد

اعتماد

مراجعة

االسم:

االسم:
.

االسم:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

الوظٌفة:

التوقٌع:

التوقٌع:

التوقٌع:

379

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عذد انصفحبد11 :

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0017

مراقبة وتوثٌق اإلصدار
بٌان التعدٌالت
رقم التعدٌل

تارٌخ
طلب التعدٌل

رقم الصفحة

وصف التعدٌل

تارٌخ التعدٌل

رقم اإلصدار
الجدٌد

بٌان تسلٌم النسخ
م

مجموع النسخ

380

المسؤول

صفته

التوقٌع

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عذد انصفحبد11 :

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

EXC-QP-0017

عناصر العملٌة
م

البٌان

0

الهدف

0

المجال

0

التعرٌفات

3
2
6

الوثائق
المرجعٌة
المؤشرات
اإلجراءات

اإلٌضاح
ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى فهم احتٌاجات وتوقعات االطراؾ المعنٌة ٌإثر تؤثٌرً ا على قدرة
المنظمة فً توفٌر تلك االحتٌاجات وتلبٌة التوقعات بصورة مستمرة وتإثر إٌجابًا على
رضا العمالء الحالً والمتوقع للوصول لفرص التحسٌن واالبتكار
ٌطبق هذا اإلجراء على منسوبو ومنسوبات مركز التمٌز والمتمٌزٌن والمتمٌزات
: 0/0السٌاق الداخلً  :وهم من ٌإثر وٌتؤثر فً المنظمة وفً سٌاقها داخلًٌا مثل /
الهٌاكل التنظٌمٌة _ ثقافة المنظمة _ المهام والمسإولٌات _ االستراتٌجٌة ...الخ
 0/0السٌاق الخارجً :وهم من ٌإثر وٌتؤثر فً المنظمة وفً سٌاقها خارجًٌا مثل /
التشرٌعات _ المجتمع _ المالٌة _ البٌبة التنافسٌة _ الجهات التنظٌمٌة _ الثقافة .....
الخ
 0/3مواصفة االٌزو 1220:0202
 0/3الدلٌل التنظٌمً لمراكز التمٌز
مإشرات الرضا – مإشرات األداء المإسسً – مإشرات الخطة االستراتٌجٌة
الخطوات الربٌسٌة والتفصٌلٌة المرشدة للتنفٌذ الفعلً للعملٌة .

381

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

م
0-6

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

األنشطة /الخطوات

المسؤول

0-0-6

سٌاق المنظمة
تحدٌد القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة ذات الصلة والتً لها تؤثٌر
على أهداؾ المنظمة
تحدٌد المتطلبات الحالٌة والمحتملة لألطراؾ المعنٌة

مدٌر المركز

0-0-6

تحدٌد خطوات التنفٌذ

مدٌر المركز

3-0-6

تحدٌد المدى الزمنً للقٌاس ومسإول التنفٌذ

مدٌر المركز

2-0-6

قٌاس نسبة الرضا لتوقعات االطراؾ المعنٌة

مدٌر المركز

0-0-6

382

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

مدٌر المركز

عذد انصفحبد:
11
EXC-QP-0017

النماذج
بٌان بحصر القضاٌا
الداخلٌة والخارجٌة

بٌان باحتٌاجات
وتوقعات االطراؾ
المعنٌة

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

رلى اإلصذار
()1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد:
11
EXC-QP-0017

النماذج والسجالت
م
0
0

اسم النموذج
بٌان بحصر القضاٌا الداخلٌة
والخارجٌة
بٌان باحتٌاجات وتوقعات
االطراؾ المعنٌة

رمز النموذج
EXC-QF-0017-1
EXC-QF-0017-2

مكان
الحفظ

المسؤول عن
الحفظ

ملفات
الحفظ
بالمركز

مدٌر المركز

فترة
الحفظ
 0أعوام

383

رلى اإلصذار
() 1
اسى انعًهٍخ

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

عذد انًُبرج
()3

عًهٍخ احتٍبجبد وتىلعبد
األطراف انًعٍُخ نسٍبق
انًُظًخ (ضًبٌ انجىدح
وتىكٍذهب)

تريٍز انعًهٍخ

عذد انصفحبد:
11
EXC-QP-0017

خرٌطة التدفق لعملٌة احتٌاجات وتوقعات االطراف المعنٌة لسٌاق المنظمة

سٌاق المنظمة

تحدٌد القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة ذات الصلة والتً لها تؤثٌر على أهداؾ المنظمة

EXC-PF-0017-1

تحدٌد المتطلبات الحالٌة والمحتملة لألطراؾ المعنٌة

تحدٌد خطوات التنفٌذ
EXC-PF-0017-2

تحدٌد المدى الزمنً للقٌاس ومسإول التنفٌذ

قٌاس نسبة الرضا لتوقعات االطراؾ المعنٌة

384

الدلٌل اإلجرابً لمراكز التمٌز فً إدارات التعلٌم

نماذج عملٌة احتٌاجات
وتوقعات االطراف المعنٌة
لسٌاق المنظمة

385

رلى اإلصذار
() 1

تبرٌخ اإلصذار
1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0017-1

عذد صفحبد انًُىرج
()1

بٌان بحصر القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة
م
0

0

0

3

2

6

9

8

1

02

386

قضاٌا داخلٌة ذات صلة

قضاٌا خارجٌة ذات صله

إصذار

()1

تبرٌخ اإلصذار 1441 /1/1هـ

ريز انًُىرج
EXC-QF-0017-2

عذد صفحبد انًُىرج ()1

بٌان احتٌاجات وتوقعات األطراف المعنٌة
متطلبات األطراف المعنٌة
م

األطراف المعنٌة

المتطلبات الحالٌة

0
0
0
3
2
6

387

الحالة

المتطلبات المحتملة

خطة التنفٌذ

المدى
الزمنى
للقٌاس

المسئولٌة

نسبة الرضا
الحالٌة

