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مناذج التوجيه اإلداري

هذا القسم مختص بالنماذج التي تعبأ 
وحتفظ في املركز وال ترسل إلى أقسام اإلدارة
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التاري�خ:
  

 
 

ك��ت�ب������ه: 
راج�ع��ه:

الوكيل الفني 

ختبارات النهائية
ف بإعداد اال

استمارة التكلي
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الف
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القسم العلمي
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صل
الف

توقيع املوجه الفني
مالحظات
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ف املركز
مشر

التوجيه اإلداري  )1(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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استمارة تسجيل في نادي أطفال 

اسم الطفل

اسم األم

تاريخ امليالد

رقم الهاتف

تاريخ التسجيل

 املوظفة املسؤولة:                                                               مسؤولة النادي

التاريخ: 

يرفق في استمارة التسجيل:
- صورة من البطاقة املدنية للطفل.

- شهادة بخلو الطفل من األمراض واإلعاقات البدنية أو الذهنية معتمدة من مستوصف املنطقة.
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التوجيه اإلداري  )2(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية380

اجلدول الدراسي لنادي األطفال
مجموعة: )                           (

 

      احلصة
احلصة الرابعةاحلصة الثالثةاحلصة الثانيةاحلصة األولى

األحد
املادة

اسم املعلمة

االثنني
املادة

اسم املعلمة

الثالثاء
املادة

اسم املعلمة

األربعاء
املادة

اسم املعلمة

اخلميس
املادة

اسم املعلمة

 املوظفة املسؤولة:                                                                    مسؤولة النادي
  التاريخ:

اليوم
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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استمارة بيانات طفل

اسم الطفل

اسم األم

تاريخ امليالد

اجلنسية

تلفون األم

تلفون األب

تلفون املنزل

العنوان

) ابن دارسة – ابن موظفة (نوع االنتساب

النشاطات والهوايات التي يحبها الطفل

ترتيب الطفل بني إخوته

هل يعيش الطفل مع والديه

هل يعاني الطفل من أمراض مزمنة

مالحظات أخرى

 املوظفة املسؤولة:                                                     مسؤولة النادي
التاريخ: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Islamic Studies Department - Farwania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O. Box: 882 Code No. 80000

www.douralquran.com

التوجيه اإلداري  )4(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية382

جيل في نادي األطفال
ف  تس

كش

م
اسم الطفل

تاريخ امليالد
اسم األم

صل الدراسي
الف

)إن كانت األم منتسبه للمركز(
الوظيفة

ف
منزلرقم الهات

نقال

123456

 املوظفة املسؤولة:                                                                                                                  مسؤولة النادي
التاريخ: 
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ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التوجيه اإلداري  )6(

م

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

األحد

االثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

123456789

   اليوم

اسم الطفل

مسؤولة النادي:
 

 
 

 
 

 
 

جموعة:
معلمة امل

ضور اليومي لنادي األطفال عن شهر   ........................................
حل

ف متابعة ا
كش

جموعة: )                              (
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مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

صل الدراسي: 
الف

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جهزة ووسائل تعليمية
منوذج استعارة أ

م
اسم املستعير

ف
رقم الهات

جلهاز املستعار
ا

تاريخ االستعارة 
تاريخ اإلرجاع 

التوقيع
املالحظات

ف املركز 
ف املسؤول:                                                               يعتمد                                                مشر

املوظ
التاريخ:  

ص العلمية.
ك األشرطة واألقرا

· ال يسمح باستعارة املراجع العلمية املكونة من أكثر من جزء وكذل
س أو املعلم عند إرجاع الكتاب.    

ني استعارة )5 د.ك( للكتاب يتم إعادته للدار
· تسليم تأم
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ف والشؤون اإلسالمية
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صر عهدة الوسائل التعليمية
ح

منوذج 

م
نوع الوسيلة 

بياناتها 
العدد 

مالحظات 

 

ف املركز
كتب����ه:                                                                                                                                مشر

راجعه: 

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 
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ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جهزة التعليمية
صر عهدة األ

ح
منوذج 

م
جلهاز

نوع ا
جلهاز

اسم ا
جلهاز

رقم ا
جلهاز

احتياجات ا
ف الشركة

رقم هات

ف املركز
كتب������ه:                                                                                                                                مشر

راجعه:

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 
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ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

التوجيه اإلداري  )9(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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حصر الصوتيات 

مالحظاتعدد النسخعدد األجزاءاسم احملاضر / املقرئاسم الشريطم

املوظف املسؤول:                                                                   مشرف املركز
التاريخ: 
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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املكاملات الواردة للمركز
اليوم:                                                                               التاريخ:

مالحظاتالقسم احملول إليهالوقتاجلهةاسم املتصلم

املوظف املسؤول:                                                               مشرف املركز
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منوذج استعارة الكتب

م
اسم املستعير

ف
رقم الهات

الكتاب املستعار
تاريخ االستعارة 

تاريخ االرجاع 
التوقيع

املالحظات

ف املركز 
ف املسؤول:                                                               يعتمد                                                            مشر

املوظ
التاريخ:  

ص العلمية.
ك األشرطة واألقرا

· ال يسمح باستعارة املراجع العلمية املكونة من أكثر من جزء وكذل
س أو املعلم عند إرجاع الكتاب 

ني استعارة )5 د.ك( للكتاب يتم إعادته للدار
· تسليم تأم
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ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مالحظاتعدد النسخعدد األجزاءاسم املؤلفاســــــــم الكتاب م

مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

الفصل الدراسي: 

حصر الكتب واملراجع في املكتبة

املوظف املسؤول:          مشرف املركز

التـــــــــــــــــــــــــاريــــــخ:

التوجيه اإلداري  )13(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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م
نوع األثاث

العدد
تاريخ استالم األثاث

ظات
ح

مال

صر عهدة األثاث
ح

منوذج 

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. B

ox: 882 C
ode N

o. 80000
w

w
w

.douralquran.com

ف املركز
 مشر

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ف املسؤول:

املوظ

التـــــــــــــــــــــــــاريــــــخ:

مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

صل الدراسي: 
الف

التوجيه اإلداري  )14(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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استمارة البيانات الشخصية ملوظفي املتابعة مع جلنة التوجيه اإلداري

أوال: املوظف األساسي

االسم        الهوية املوحدة
اسم املركز الوظيفة    رقم امللف    

الهاتف النقال هاتف العمل    هاتف املنزل    

ثانيا: املوظف البديل

االسم        الهوية املوحدة
اسم املركز الوظيفة    رقم امللف    

الهاتف النقال هاتف العمل    هاتف املنزل    

                                           

        مشرف املركز
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الي�����وم:  
املوافق:
الوق��ت:

- بنود االجتماع:
 -1
-2
-3
-4
-5

- ملخص االجتماع:
 -1
-2
-3
-4
-5

- التوصيات: 
 -1
-2
-3
-4
-5

مشرف املركز         

التوجيه اإلداري  )16(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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بيانات االجتماع
                رقم االجتماع )                                (    تاريخ االجتماع   )                              (

 أسماء احلاضرين:

مالحظاتالتوقيعالوظيفةاالسمم

 أسماء الغائبني:

مالحظاتالتوقيعالوظيفةاالسمم

التوجيه اإلداري  )17(
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
395 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Islamic Studies Department - Farwania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O. Box: 882 Code No. 80000

www.douralquran.com

 

اســــــــم م
الدارس

أســـــــمــــاء الكـــــــــتـــب
مالحظاتالتوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

الفصل الدراسي: 

كشف استالم كتب دراسية

املوظف املسؤول:          مشرف املركز

التـــــــــــــــــــــــــاريــــــخ:

الفصل:

التوجيه اإلداري  )18(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جتماعي
صل اال

جلان مكتب التوا
ف توزيع 

كش

األعضاء

جنة الثقافية
الل

جتماعية
جنة اال

الل
جنة اإلعالمية

الل
جنة الفنية

الل

النشاط

 الوكيل اإلداري 
ف املركز

مشر

مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

صل الدراسي: 
الف

التوجيه اإلداري  )19(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مالحظاتإجمالي عدد احلصصالرقم املدنياســــــــم املعلمم

مـــركـــــز:

التاريخ: 

العــــام الدراســــي:

الفصل الدراسي: 

كـــــــتبه:           مشرف املركز

راجعه:

حصر حصص املعلمني املكلفني خالل شهر   

التوجيه اإلداري  )20(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التوجيه اإلداري  )21(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

توزيع املهام والسجالت حسب أقسام العمل في املركز

توزيع املهام :

السجالتاسم املوظفةمالسجالتاسم املوظفةمالقسم

ني
شؤون الدارس

التسجيل واملتابعة

12

34

56

صائيات
اإلح

12

توزيع السجالت:

املهاماسم املوظفةماملهاماسم املوظفةمالقسم

مكتب 
السكرتارية

12

خلدمة 
مكتب ا

االجتماعية

12

           
                    التاريخ:                                                                                مشرف املركز 
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توزيع املهام حسب األقسام اإلدارية في املركز

السجالتاسم املوظفمالسجالتاسم املوظفم 

 نادي 
األطفال

)مراكز النساء(

1  2  

صل االجتماعي
مكتب التوا

اللجنة 
الثقافية

1  2  

اللجنة 
االجتماعية

1  2  

اللجنة 
اإلعالمية

1  2  

اللجنة 
  2  1الفنية

العالقات 
العامة 
  2  1والبدالة

القسم املالي

املخزن

1  2  
34 العهدة 

  2  1النقدية

الشؤون اإلدارية

ني
شؤون املعين

املتابعة 
  2  1اإلدارية

اإلجازات 
والدوام

1  2  
3  4  

شؤون 
ني

  2  1املكلف

شؤون 
مستخدمي 

  2  1الشركة

الوكيل اإلداري:                                                                                              مشرف املركز 
التاريخ:   
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التوجيه اإلداري  )22(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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توزيع السجالت حسب األقسام اإلدارية في املركز

السجالتاسم املوظفمالسجالتاسم املوظفم 

 نادي 
األطفال

)مراكز النساء(

1  2  

صل االجتماعي
مكتب التوا

اللجنة 
  2  1الثقافية

اللجنة 
االجتماعية

1  2  

اللجنة 
اإلعالمية

1  2  

اللجنة 
  2  1الفنية

العالقات 
العامة 
  2  1والبدالة

القسم املالي

املخزن

1  2  
34 العهدة 

  2  1النقدية

الشؤون اإلدارية

ني
شؤون املعين

املتابعة 
  2  1اإلدارية

اإلجازات 
والدوام

1  2  
3  4  

شؤون 
ني

  2  1املكلف

شؤون 
مستخدمي 

  2  1الشركة

الوكيل اإلداري:                                                                                              مشرف املركز 
التاريخ:   
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التوجيه اإلداري  )23(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

مالحظة: يتم متابعة السجالت بصفة أسبوعية ملطابقتها مع التنظيم املطلوب.



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
401 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
www.douralquran.com

التوجيه اإلداري  )24(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

توزيع املهام حسب األقسام الفنية في املركز

السجالتاسم املوظفمالسجالتاسم املوظفم 

 نادي 
األطفال

)مراكز النساء(

1  2  

صل االجتماعي
مكتب التوا

اللجنة 
الثقافية

1  2  

اللجنة 
االجتماعية

1  2  

اللجنة 
اإلعالمية

1  2  

اللجنة 
  2  1الفنية

العالقات 
العامة 
  2  1والبدالة

القسم املالي

املخزن

1  2  
34 العهدة 

  2  1النقدية

الشؤون اإلدارية

ني
شؤون املعين

املتابعة 
  2  1اإلدارية

اإلجازات 
والدوام

1  2  
3  4  

شؤون 
ني

  2  1املكلف

شؤون 
مستخدمي 

  2  1الشركة

الوكيل اإلداري:                                                                                              مشرف املركز 
التاريخ:   
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التوجيه اإلداري  )25(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

توزيع السجالت حسب األقسام الفنية في املركز

السجالتاسم املوظفمالسجالتاسم املوظفم 

 نادي 
األطفال

)مراكز النساء(

1  2  

صل االجتماعي
مكتب التوا

اللجنة 
الثقافية

1  2  

اللجنة 
االجتماعية

1  2  

اللجنة 
اإلعالمية

1  2  

اللجنة 
  2  1الفنية

العالقات 
العامة 
  2  1والبدالة

القسم املالي

املخزن

1  2  
34 العهدة 

  2  1النقدية

الشؤون اإلدارية

ني
شؤون املعين

املتابعة 
  2  1اإلدارية

اإلجازات 
والدوام

1  2  
3  4  

شؤون 
ني

  2  1املكلف

شؤون 
مستخدمي 

  2  1الشركة

الوكيل اإلداري:                                                                                              مشرف املركز 
التاريخ:   
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خلروج )االستئذان( لشهر
صريح ا

ف ت
كش

ف:
اسم املوظ

ف:
اسم املوظ

م
عدد األيام

عدد الساعات 
م

عدد األيام 
عدد الساعات

1
1

2
2

3
3

4
4

اإلجمالي
اإلجمالي

ف:
اسم املوظ

ف:
اسم املوظ

م
عدد األيام 

عدد الساعات
م

عدد األيام
عدد الساعات 

1
1

2
2

3
3

4
4

اإلجمالي
اإلجمالي

ف املركز
                   يعتمد                                              مشر
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التوجيه اإلداري  )26(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ني 
ضور اليومي للدارس

حل
ف متابعة ا

كش
دورة                    لشهر 

م
االس������م

    أيام العمل

جلنسية
ا

توقيع معلم الدورة

ني
عدد املسجل

عدد املستمرين
عدد النقل الى املركز

عدد النقل من املركز
ف القيد

عدد وق
ني

صول
عدد املف

ف املركز
مشر

ف املسؤول :  
املوظ

التاريخ :
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كشف متابعة احلضور اليومي للدارسني داخل الصف )دار قرآن( 

اليوم ......................جاسم الدارسم
املوافق....................

اليوم ......................
املوافق....................

اليوم ......................
املوافق....................

ح4ح3ح2ح1ح4ح3ح2ح1ح4ح3ح2ح1

اسم املادة :

توقيع املعلم

مشرف املركز املوظف املسؤول :       

 التاريخ :
                                                                                        

•إذا زاد استئذان الدارس عن حصتني في اليوم الواحد يعتبر غائبًا. 	
درجة عن غياب كل حصة لكل مادة على حدة بالتنسيق مع شعبة االختبارات. • يتم خصم ¼ 	

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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كشف حضور الدارسني في الدورات احلرة خالل فصل دراسي كامل

دورة .........................دورة .........................دورة .........................جاالسمم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يعتمد                                                                                           مشرف املركز

املوظف املسؤول :                                        التاريخ :
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جنازات املعلم: 
ف بإ

كش
خالل العام الدراسي : 

م
جناز

اإل
الدورات – موعد انعقادها

التاريخ
املالحظات

فنية
تدريبية

ف املركز 
                        مشر

 
 

 
 

 
 

ف املسؤول :                                                                           
املوظ

  التاريخ:                        

                                                                                     
ف(.

جنازات املوظ
ف في نهاية العام امليالدي )في قسم إ

ف املوظ
ظ في مل

•يحف
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استمارة حتصيل اشتراك
    مت حتصيل مبلغ    د.ك  نظير اشتراك في نادي األطفال  للفصل الدراسي :   

للعام الدراسي:  

اسم الطفل املشترك

اسم األم

التوقيع

 املوظفة املسؤولة :                                                               مسؤولة النادي

التاريخ: 

<  رسوم االشتراك تودع في وقفية دور القرآن الكرمي فهي غير قابلة للرد .
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بطاقة صحية ألطفال نادي األطفال
نادي:...............................................................................    تاريخ:       /        /      20م

م      / اسم الطفل:......................................................   النوع: ............................   تاريخ امليالد:         /     
اجل���ن���س���ي���ة:...................... ال����دي����ان����ة:.....................  محل اإلق������ام������ة:......................  ت����ل����ف����ون:........................
ع���دد اإلخ�����������������وة:......................  ت��رت��ي��ب ال������ط������ف������ل:....................... فصيلة ال����������������������دم:....................................
اس��م ال�����وال�����د:.................. امل����ه����ن����ة:......................   ال����ع����ن����وان:..........................  ت����ل����ف����ون:............................
اس��م ال�����وال�����دة:................. امل����ه����ن����ة:......................   ال����ع����ن����وان:..........................  ت����ل����ف����ون:............................

التاريخ العائلي
أخرىأمراض حساسيةأمراض عقليةصرعبول سكريدرن رئوي

في الوالدين
في اإلخوة

التطعيمات:
منش����طة.............  .............4 جرع����ة   ..............3 جرع����ة    ..............2 جرع����ة    ...............1 جرع����ة  أطف����ال:  ش����لل 
منش����طة.............  .............4 جرع����ة   ..............3 جرع����ة    ..............2 جرع����ة    ...............1 جرع����ة  ثالث����ي:  طع����م 
طع����م احلصب����ة:............................................................  طع����م بي س����ي ج����ي: ..................................................

        التاريخ املرضي السابق للطفل                                                    أصيب  X غير معروف

دفترياحمى قرمزيةجدريسعال ديكيحصبة أملانيحصبة

حمى ربوإلتهاب اللوزتنيدرن رئويشلل أطفال
مالرياتيفوئيدروماتيزمية

التهاب الكبد 
معدي

عدم ضبط 
حساسية اكزمياصرعالهواء

أخرىحساسية هواءبنسلني

الفحص العام
قلب:...............................................................................   عيون:...........................................................
ص���در:............................................................................   أنف وأذن:.......................................................
بط���ن:...................................................................................................................................
غ���دة بالعن���ق:.................................................................  تش���وهات خلقي���ة:...............................................
األم���راض اجللدي���ة:.........................................................  أمراض س���وء التغذي���ة:.........................................

                   
   نتيجة الفحص العام                                                          توقيع الطبيب

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