
 كشاف نماذج وسجالت الدليل االجرائي االصدار الثالث 
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في الدليل 
 رقمها  اسمها  االجرائي

 76 وطتىس ونين غؤوُ الطالب 1 الكبوه والتطحين (10 – 10 -)و.ط.ع.ن طمب حتوين وَ الترفيغ واملعاِد لمتعميي العاً 1

 78 وطتىس ونين غؤوُ الطالب 1 الكبوه والتطحين (12 – 10 -ط.ع.ن)و. الػخصية لمطالبالبياٌات  2

 79 وطتىس ونين غؤوُ الطالب 1 الكبوه والتطحين (13 – 10 -)و.ط.ع.ن نػف بأمساء طالب اجملىوعة 3

 80 وطتىس ونين غؤوُ الطالب 1 الكبوه والتطحين (14 – 10 -)و.ط.ع.ن منوذد تطحين طالب  4

 81 وطتىس ونين غؤوُ الطالب 1 الكبوه والتطحين (15 – 10 -)و.ط.ع.ن الطحن األنادميي لمطالب  5

 85 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 1 وه والتطحينالكب (16 – 10 -)و.ط.ع.ن منوذد ذرف وإضافة وكسزات دزاضية  6

 86 عاً دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  2 إعداد اجلداوه املدزضية (10 – 10 -.ع.نت)و. جدوه توشيع ذصص االٌتعاز 7

 87 عاً  دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  2 إعداد اجلداوه املدزضية (12 – 10 -.ع.نت)و. جدوه املٍاوبة واالغساف اليووي 8

 88 عاً دزاضي  ونين الػؤوُ التعميىية  2 إعداد اجلداوه املدزضية (13 – 10 -.ع.نت)و. تكسيس املٍاوبة اليووي 9

 89 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 3 الدزاضية  الهتب (10 – 12 -ط.ع.ن)و. سزات الدزاضية لمطالبمنوذد تطميي املك 11

 90 وطتىس قائد املدزضة  4 تطيري امليصاٌية التػػيمية (10 – 10 -.ع.نم.م) ضحن وػرتيات املدزضة 11

 91 وطتىس قائد املدزضة  4 التػػيمية امليصاٌية تطيري (12 – 10 -.ع.نم.م) أوس وطالبة  12

 92 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  6 تٍعيي االتصاالت االدازية (10 – 12 -.ع.نم.م) ضحن الوازد العاً 13

 93 عاً دزاضي قائد املدزضة  6 تٍعيي االتصاالت االدازية (12 – 12 -.ع.نم.م) ضحن إطالع املوظفني عمى التعاويي 14

 94 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  6 تٍعيي االتصاالت االدازية (13 – 12 -.ع.نم.م) ضحن الصادز العاً 15

 95 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  6 تٍعيي االتصاالت االدازية (14 – 12 -.ع.نم.م) ضحن توديع املعاوالت 16

 96 وطتىس زضيةونين الػؤوُ املد 7 وتابعة العىن السمسي (10 – 12 -.ع.نم.و) ضحن العىن السمسي  17

 97 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 7 وتابعة العىن السمسي (12 – 12 -.ع.نم.و) تٍبيْ عمى التأخس 18

 98 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 7 وتابعة العىن السمسي (13 – 12 -.ع.نم.و) تأخس واخلسود املبهسقساز ذطي دلىوع ضاعات ال 19

 99 مخظ ضٍوات ونين الػؤوُ املدزضية 7 وتابعة العىن السمسي (14 – 12 -.ع.نم.و) وطائمة غياب 21

 100 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 7 وتابعة العىن السمسي (15 – 12 -.ع.نم.و) قساز ذطي الػياب 21

 101 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 7 وتابعة العىن السمسي (16 – 12 -.ع.نم.و) ضحن االضتئراُ  22



 102 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 8 وتابعة تأخس وغياب الطالب (10 – 13 -.ع.نط.و) ضحن تأخس الطالب 23

 103 عاً دزاضي  ونين غؤوُ الطالب 8 وتابعة تأخس وغياب الطالب (12 – 13 -.ع.نط.و) وتهسز الػياب والتأخس لمىسغد ين منوذد حتو 24

 104 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 8 عة تأخس وغياب الطالبوتاب (13 – 13 -.ع.نط.و) ضحن غياب الطالب  25

 105 عاً دزاضي  ونين غؤوُ الطالب 8 وتابعة تأخس وغياب الطالب (14 – 13 -.ع.نط.و) ضحن اضتئراُ الطالب  26

 106 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 9 الصياٌة والٍعافة  (10 – 13 -.ع.نم.و) خطاب طمب صياٌة  27

 107 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 10 الٍكن املدزضي (10 – 14 -.ع.نم.و) املدزضي لالغرتاك يف الٍكنووافكة ولي األوس  28

 108 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 12 االزغاد الطالبي (10 – 14 -.ع.نط.و) نػف باحلاالت املسضية لمطالب يف املدزضة 29

 109 عاً دزاضي  ونين غؤوُ الطالب 12 االزغاد الطالبي (12 – 14 -.ع.نط.و)  إبالغ عَ ذالة طالب 31

 110 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 12 االزغاد الطالبي (13 – 14 -.ع.نط.و) حتوين طالب إىل ونين غؤوُ الطالب واملسغد 31

 111 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 12 االزغاد الطالبي (14 – 14 -.ع.نط.و) الرباوخ االزغادية املكدوة لمطالب 32

 112 عاً دزاضي  ونين غؤوُ الطالب 12 اد الطالبياالزغ (15 – 14 -.ع.نط.و) التكسيس الفصمي لالزغاد الطالبي  33

 114 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 13 الٍػاط الطالبي (10 – 15 -.ع.نط.و) ضحن ذضوز الطالب لمىحاالت 34

 115 عاً دزاضي ونين غؤوُ الطالب 13 الٍػاط الطالبي (12 – 15 -.ع.نط.و)  الٍػاططمب ووافكة ولي األوس لمىػازنة يف  35

 116 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 16 العّد واملطتودع (10 – 16 -.ع.نم.و) جودات وطتودعوو 36

 117 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 16 العّد واملطتودع (12 – 16 -.ع.نم.و) ضحن اضتالً العّد  37

 118 وطتىس ونين الػؤوُ املدزضية 16 العّد واملطتودع (13 – 16 -.ع.نم.و) ذلضس فكد أو إتالف وواد 38

 119 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 17 وسنص وصادز التعمي  (10 – 17 -.ع.نم.و) ضحن اضتعازة نتب لمطالب  39

 120 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 17 وسنص وصادز التعمي  (12 – 17 -.ع.نم.و) ضحن اضتعازة نتب لمىوظفني 41

 121 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 17 وصادز التعمي وسنص  (13 – 17 -.ع.نم.و) ضحن شيازات الفصوه  41

 122 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 17 وسنص وصادز التعمي  (14 – 17 -.ع.نم.و) ضحن الرتدد اليووي 42

 123 ثالث ضٍوات ونين الػؤوُ املدزضية 18 املختربات واملعاون (10 – 18 -.ع.نم.و) جسد رلترب 43

 125 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 18 املختربات واملعاون (12 – 18 -.ع.نم.و) ذصس الٍواقص 44

 128 دزاضي عاً ونين الػؤوُ املدزضية 18 املختربات واملعاون (13 – 18 -.ع.نم.و) اخلطة الفصمية لمتحازب العىمية  45

 129 عاً دزاضي ونين الػؤوُ املدزضية 18 املختربات واملعاون (14 – 18 -.ع.نم.و) ضحن تٍفير التحازب العىمية  46

 130 ثالث ضٍوات ونين الػؤوُ املدزضية 18 املختربات واملعاون (15 – 18 -.ع.نم.و) جسد املعاون 47

 131 عاً دزاضي  ونين الػؤوُ التعميىية  19 تصىيي التدزيظ (10 – 14 -.ع.نت)و. اخلطة الفصمية لمىادة الدزاضية  48

 132 عاً دزاضي قائد املدزضة  20 دعي أداء اهليئة التعميىية  (10 – 13 -.ع.نم.م) خطة الصيازات الصفية لكائد املدزضة  49

 133 وطتىس قائد املدزضة  20 دعي أداء اهليئة التعميىية  (12 – 13 -.ع.نم.م) اضتىازة دعي وتطويس أداء اهليئة التعميىية  51

 137 عاً دزاضي  ونين غؤوُ الطالب 21 وهافآت وإعاٌات الطالب (10 – 16 -.ع.نط.و) واملهافأة  لإلعاٌةذصس الطالب املطتركني  51

 138 عاً دزاضي قائد املدزضة  22 قياع اجتاِات املتعمىني  (10 – 14 -.ع.نم.م) ع اجتاِات املتعمىني حنو املدزضة منوذد قيا 52



 140 فصن دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  23 التكويي واالختبازات  (10 – 15 -.ع.نت)و. وّاً جلاُ االختبازات الفسعية  53

 141 فصن دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  23 التكويي واالختبازات  (12 – 15 -.ع.نت)و. ذلضس فتح وعسوف أضئمة  54

 142 عاً دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  23 التكويي واالختبازات  (13 – 15 -.ع.نت)و. ذلضس رلالفة األٌعىة والتعميىات 55

 143 فصن دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  23 لتكويي واالختبازات ا (14 – 15 -.ع.نت)و. نػف الػياب اليووي لمطالب يف االختبازات 56

 144 فصن دزاضي ونين الػؤوُ التعميىية  23 التكويي واالختبازات  (15 – 15 -.ع.نت)و. نػف تطميي أوزام االجابة 57

 145 دزاضي فصن  ونين الػؤوُ التعميىية  23 التكويي واالختبازات  (16 – 15 -.ع.نت)و. وتابعة ضري أوزام االجابة  58

 146 عاً دزاضي يىية ونين الػؤوُ التعم 23 التكويي واالختبازات  (17 – 15 -.ع.نت)و. تعدين دزجة  59

 147 أزبع ضٍوات قائد املدزضة  24 تكويي األداء الوظيفي (10 – 15 -.ع.نم.م) تكويي األداء الوظيفي لػاغمي الوظائف التعميىية  61

 150 أزبع ضٍوات قائد املدزضة  24 تكويي األداء الوظيفي (12 – 15 -.ع.نم.م)  : وسغد / وسغدة طالبية .تكويي األداء الوظيفي  61

 152 أزبع ضٍوات قائد املدزضة  24 تكويي األداء الوظيفي (13 – 15 -.ع.نم.م)  لػاعمي الوظائف  اإلدازيةتكويي األداء الوظيفي  62

 155 أزبع ضٍوات  قائد املدزضة 24 تكويي األداء الوظيفي (14 – 15 -.ع.نم.م) بياُ إطالع املوظفني عمى تكويي األداء الوظيفي 63

 156 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  25 التدقيل الداخمي (10 – 16 -.ع.نم.م) خطة التدقيل الداخمي الٍصف ضٍوية 64

 157 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  25 التدقيل الداخمي (12 – 16 -.ع.نم.م) ووعد التدقيل الداخميإغعاز  65

 158 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  25 التدقيل الداخمي (13 – 16 -.ع.نم.م) منوذد التدقيل الداخمي 66

 159 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  25 التدقيل الداخمي (14 – 16 -.ع.نم.م) منوذد عدً وطابكة 67

 160 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  25 التدقيل الداخمي (15 – 16 -.ع.نم.م) تكسيس التدقيل الداخمي  68

 162 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  26 االجساءات التصريرية  (10 – 17 -.ع.نم.م) جساء التصريريطمب اإل 69

 163 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  26 االجساءات التصريرية  (12 – 17 -.ع.نم.م) ضحن طمبات االجساءات التصريرية  71

 164 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  27 ضبط الوثائل (10 – 18 -.ع.نم.م) منوذد تطميي الٍطخ املوثكة 71

 165 ثالث ضٍوات قائد املدزضة  27 ضبط الوثائل (12 – 18 -.ع.نم.م) ( وثيكةمنوذد طمب ) إصداز/إلػاء/تعدين 72

 

 إعداد 

 ضعيد بَ ذلىد األمحسي

 وػسف الكيادة املدزضية 

 باإلدازة العاوة لمتعميي مبٍطكة وهة املهسوة 

 وهتب غسم وهة املهسوة 


