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 املدارسيف  (شاغيل وشاغالت الوظائف الجعليمية)ثحديث بيانات 

 

 ًخب اإلطالع غىل جػمٌم اًىصاسي اًخاص بححذًث بٌاناث شاؾيل وشاؾالث اًىظائف اًحػٌٌمٌت : يف اًبذاًت. 

  مػذي – غاَ اًحخشج – جاسًخ املبارشة باًىصاسة – اًػمٍ اًحايل –اًحخصص ): اًبٌاناث اًهامت يف غمٌٌت اًححذًث 

 .(اًخامػت-  املؤهٍ – نىع املؤهٍ –اًىثٌلت واملػذي من 

 

  ة املذسظت باًذخىي غىل حعابه يف نظاَ نىس واخحٌاس سابط شؤون املػٌمني ومن ثم جذكٌم اًبٌاناث / ًلَى كائذة:أوال. 

 
  ًًحم اخحٌاس جذكٌم اًبٌاناث : ثانٌا. 

 
 

  ًاًظؿط غىل صس بحث ًػشض شاؾيل وشاؾالث اًىظائف اًحػٌٌمٌت يف املذسظت ، واًحأهذ من جىاحذ اًخمٌؼ واإلبالؽ : ثاًثا

 .من خالي اًذغم اًفنٍ يف حاًت وحى نلص أو صًادة 

اإلدارة العامة للجعليم يف منطقة القصيم 

الشؤون املدرسية 

 إدارة شؤون املعلمني

 انضغظ هنب

1 

2 
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  ًة واًحأهذ من صحت واهحماي اًبٌاناث ، ويف حاًت وحىد خطأ ًحم إشػاس /اًذخىي غىل اًعخٍ املذنٍ ًوٍ مػٌم: سابػا

 . أما يف حاًت صححها واهحماًها ًحم اًظؿط غىل اغحماد  .املعحخذَ ًٌلَى باًحػذًٍ 

 
  ًغنذ اًظؿط غىل اًعخٍ املذنٍ جظهش بٌاناث املػٌم بنىس ًحم اًحأهذ منها ومشاحػحها من خالي اًعخالث : خامعا

 .ة داخٍ املذسظت مؼ امللاسنت يف نظاَ اًحوامٍ /اًشظمٌت ًٌمػٌم

 

 الضغط هنا

انضغظ هنب نؼرض / 1

ة وانخأكذ /بيبنبث انًؼهى

ين اكخًبنهب وصحخهب 

 نيخى اػخًبدهب

انضغظ هنب إلشؼبر / 2

ة نخذليك بيبنبحه /انًؼهى

في حبنت ػذو اكخًبنهب أو 

 وجذ خطأ

يخى يراجؼت انبيبنبث / 1

وانخأكذ ين صحت 

 واكخًبل انبيبنبث انهبيت

انضغظ ػهى / 2

اػخًبد إرا كبنج 

 صحيحت

ػىدة إرا كبنج / 3

خبطئت إلشؼبر 

 ة/انًؼهى
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  ًة ًلَى باًذخىي غىل حعابه بنىس وًشاهذ اإلشػاس /يف حاًت إشػاس املػٌم: ظادظا. 

 
  ًة بمشاحػت بٌاناجه بنىس وإطافت طٌب جػذًٍ /ًلَى املػٌم: ظابػا. 

 
  ًة اًحلىي اًحٍ جححىي غىل خطأ فلط وبػذ رًى ًلَى بحفظ اًطٌب/ًذخٍ املػٌم: ثامنا. 

 
  ًبػذ اًحفظ ًحم إسفاق املعحنذاث املطٌىبت يف األظفٍ: جاظػا. 

  
  ًة /ًحم اغحماد اًطٌب من املػٌم: غارشا. 

انضغظ هنب نؼرض 

انبيبنبث ويراجؼخهب 

وإدخبل حؼذيم نهبيبنبث 

 انخبطئت أو اننبلصت

يراجؼت / 1

 انبيبنبث

إضبفت طهب حؼذيم / 2

 نهبيبنبث انخبطئت

إدخبل انبيبنبث / 1

انخبطئت فمظ 

 يمبرنت ببنحبنيت

 انحفظ/ 2

انضغظ / 1

 هنب نإلرفبق

بؼذ / 2

 اإلرفبق
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 املػٌماث من خالي سابط شؤون املػٌمني/ة املذسظت باالطالع غىل طٌباث جػذًٍ بٌاناث املػٌمني/ًلَى كائذ: اًحادي غرش 

  
  املػٌماث واظحػشاض اًطٌب باًظؿط غىل اًعخٍ املذنٍ /اًبحث غن اًطٌباث املػحمذة من املػٌمني: اًثانٍ غرش. 

 
  ها بػذ مشاهذة املشفم ، وإن وحذ حلىي جػذًٍ ؾري : اًثاًث غرش ًحم اًحأشري غىل حلىي جػذًٍ اًبٌاناث اًصحٌحت وكبًى

 .صحٌحت ًحم اًحأشري غٌٌها وسفظها 

 

 هنب يخى االػخًبد

1 

االطالع ػهى / 2

 ة /طهب انًؼهى

يخى انخأشير ػهى / 1

انحمىل انًراد 

 رفضهب/لبىنهب

انضغظ ػهى / 3

لبىل انحمم بؼذ 

 انخأكذ ين صحخه

1 

2 

ػرض انًرفك / 2

نهخأكذ ين صحت 

 طهب انخؼذيم
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  بػذ االنحهاء من كبىي اًحلىي أو سفظها ًحم اًػىدة ًٌطٌب واغحماده أو سفظه هٌٌاً : اًشابؼ غرش. 

 
  يف حاًت اغحماد اًطٌب من املذًش املبارش ًنحلٍ ًصاحب اًصالحٌت الغحماده نهائٌاً وغوغ اًبٌاناث : اًخامغ غرش

 .ة غىل نظاَ نىس /ًٌمػٌم

 ة محابػت طٌب جػذًٍ اًبٌاناث وحاًحه من حعابه اًخاص /ًعحطٌؼ املػٌم. 

 ة املذسظت سفؼ بطاكت دغم فنٍ إلداسة شؤون املػٌمني باًظؿط غىل /يف حاًت وحىد مشوٌت يف اًححذًث ًعحطٌؼ كائذ

 .سابط اًذغم اًفنٍ بنىس وإطافت بالؽ وجعخٌٍ بٌاناث املشوٌت 

 

 ة املذسظت /ة وكائذ/مالحظاث هامت وخاصت ًٌمػٌم: 

  االظم ًعخٍ آًٌاً باًشبط مؼ أنظمت وصاسة اًذاخٌٌت. 

 ة وطػخ ًٌملاسنت فلط واًحػذًٍ يف نىس/يف اًشاشت اًحٍ جظهش فٌها بٌاناث نىس وجوامٍ ًٌمػٌم. 

 اًبٌاناث اًناكصت أو اًخطأ يف غمىد املػٌىماث اًحاًٌت بنىس وًرتن ية غنذ طٌب جػذًٍ اًبٌاناث بئدخا/ًلَى املػٌم 

 .اًباكٍ فاسؽ وال ًطٌب جؿٌري اظم املذسظت 

 املذسظت اًحأهذ من صحت اًبٌاناث من خالي املعحنذاث اًشظمٌت وًٌغ فلط من خالي امللاسنت بني بٌاناث ة/غىل كائذ 

ً اينىس و   .جوامٍ فلذ جحظمن بٌاناث جوامٍ بٌاناث خاططت ظابلا

 ة /ة املذسظت يف حاًت صحت اًبٌاناث أن ًلَى باالغحماد فلط وال ًعحٌضَ إشػاس املػٌم/غىل كائذ. 

  جخص املؤهٍ فال بذ ًحفػٌٍ حلىي هزه اًبٌاناث من اخحٌاس املؤهٍ اًزي جم اًحػٌني غٌٌه من أساد جػذًٍ بٌاناث

 .ًٌحمون من اًحػذًٍ غىل باكٍ بٌاناث املؤهٍ األخشي

  ًجاسًخ املبارشة باملذسظت واًحلذًش بٌاناث ؾري هامت وؾري مؤثشة يف مفاطٌت اًنلٍ وال أهمٌت ًحػذًٌها حاًٌا. 

  ًخب اًحأهٌذ غىل أهمٌت وصحت املىافلت غىل جػذًٍ اًبٌاناث اًهامت اًحٍ جمخ اإلشاسة ًها ظابلاً وًخب أن جون

 .ة من اًنلٍ يف حاًت غذَ صححها /ألنها مؤثشة يف املفاطٌت وكذ ًحم اظحبػاد املػٌم% 100صحٌحت 

   حمٌػهم ًهم نفغ املفاطٌت وال   دبٌَى بػذ اًخامػت+ بواًىسًىط جشبىي +جشبىي  ؾري بواًىسًىط: ًٌمػٌماث

 .مشحٌت املؤهٍ اخحالف بٌنهم يف 

   فلط ماغذا بػع االبحذائٍمفاطٌحهم غىل  مػاهذ مػٌماث+ حامػٌت ابحذائٌت+ هٌٌاث املػٌماث+ هٌٌاث املػٌمني 

  . اًحخصصاث جفاطٍ غىل االبحذائٍ واملحىظط

   يف حاًت اًحخصص املضدوج ًحم اخحٌاس اًحخصص اًزي جم اًحػٌني غٌٌه ً  . حعب كشاس اًحػٌني سظمٌا

  املؤهٍفٌبلى   ثم طمخ ًٌخامػت (اث أو هٌٌت إغذاد مػٌمهٌٌت مػٌمني) ة /ا املػٌمإرا هانخ اًوٌٌت اًحٍ جخشحخ منه 

  . غىل االبحذائٍ فلطومشحٌت املؤهٍ ( هٌٌت مػٌمني بواًىسًىطأو) ابحذائٍحامػٍ

  املبارشة يف اًىصاسة امللصىد فٌها املبارشة ألوي مشة يف املذسظت بػذ اًحػٌني اًشظمٍ إال إرا نص كشاس اًحػٌني غىل

 .جحذًذ جاسًخ مبارشة محذد 

االػخًبد انكهي نهطهب / 3

أو رفضه أو وضغ 

 ة/يالحظت نهًؼهى
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  ًٌمػٌماث 105املبارشة جححعب بػذ اًحػٌني اًشظمٍ ماغذا بنذ . 

  ٍغٌٌه فلط بؿع اًنظش غن املؤهالث جػني اًزي املؤهٍ ًعخٍ ًه دهحىساهأو  أو ماحعحري   غىل دبٌَى غايلمن حص 

 إال من صذس ًه كشاس من اًىهاًت املعاغذة ًٌشؤون املذسظٌت باًىصاسة باغحماد املؤهٍ  ، اًخذًذة اًحٍ حصٌخ غٌٌها

 .اًخذًذ واًحخصص 

   ًحم اًشحىع ًٌحػمٌم حعب ما جم إًظاحه غاَ اًحخشج. 

  وجحعب آًٌاً    اًحػذًٍ غٌٌهاة/خانت املػذي املىصون ال ًمون ًٌمػٌم. 

   ( .٤ أو ٥ أو ١٠٠من )املػذي اًرتاهمٍ هى نفغ املعخٍ يف اًىثٌلت باًظبط 

 ة اًحأهذ من صحت /  وجظبط آًٌاً وفم بٌاناث نىس وغىل املػٌم اًحػذًٍ غٌٌهاة/خانت مشحٌت املؤهٍ ال ًمون ًٌمػٌم

 اًزي جػني غٌٌه أو من صذس ًه كشاس من اًىهاًت املعاغذة ًٌشؤون املذسظٌت باًىصاسة باغحماد (نىع املؤهٍ+املؤهٍ)

 .املؤهٍ اًخذًذ

 


