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النماذج اخلاصة
بشعبة النظافة 
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خلدمات املساندة - شعبة النظافة  )1(
مراقبة األنشطة وا

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مواد النظافة املخصصة    ملركز/                                      منطقة /                                محافظة/ 
عن شهر:                              /          20م

لم يتم االستالممت االستالمالعددالصنفم

10 لترصابون سائل أرضيات 1

10 لترمواد مطهرة 2

2 علبةمبيد حشري3

35 كيسأكياس قمامة كبيرة4

24 رولمحارم ورق رول 250سم× 22سم5

30 علبةمحارم ورق رول علب 150 ورقة6

12 قطعقطع إسفنج عادي7

1 علبةمواد تلميع البورسالن )فيم(8

12 قطعةفوط للتنظيف9

5 علبنفتالني للحمامات أكياس10

3 علبمعطر جو 11

2 لترمنظف زجاج12

6 حبةليف تنظيف13

5 لترصابون سائل عالي اجلودة 14

1 علبةمنظف خشب 300م15

40 كيسأكياس قمامة أحجام مختلفة16

                يعتمد                                                       التوقيع
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )2(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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السيد الفاضل/ مدير إدارة الــدراســــــات اإلســالمية      احملترم

السالم علي�كم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

املوضوع: استبدال مستخدم

يرجى التكرم باملوافقة على استبدال املستخدم/

اجلنسية/                                                    ويعمل في مركز     

منطقة/                                                       محافظة /

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

                              مشرفة املركز 
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )3(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التاريخ:     /     /     20م

مشروع نظافة مراكز دور القرآن 

وذلك في مركز /                                     منطقة                           الفترة/ 

املياه  دورات  بــرش  وقـــام  احلــشــريــة  املــبــيــدات  لــرش  املخصص  الــفــريــق  حــضــور  مت   
والبواليع، املطابخ.

عدد عمال فرقة النظافة )13( عاماًل.
مالحظة: يرجى عدم اعتماد أعمال النظافة في حالة عدم اكتمال عدد عمال فرقة النظافة 

املذكور أعاله.

يعتمد:    
                         

                              ي���عتم����������د:
                               االس�����������م:
                               الت������وقيع:
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )4(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التاريخ:     /     /     20م

مشروع نظافة مراكز دور القرآن 

وذلك في مركز /                                     منطقة                           الفترة/ 

مت حضور فريق النظافة اخلاص بأعمال النظافة الشهرية للمراكز وقام بتنظيف 
دورات املياه واملمرات والفصول الدراسية والساحات الداخلية واخلارجية.

عدد عمال فرقة النظافة )13( عاماًل.
مالحظة: يرجى عدم اعتماد أعمال النظافة في حالة عدم اكتمال عدد عمال فرقة النظافة 

املذكور أعاله.

يعتمد:    
                         

                              ي���عتم����������د:
                               االس�����������م:
                               الت������وقيع:
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )5(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التاريخ:    /       /     20م

مشروع نظافة مراكز دور القرآن 

وذلك في مركز /                                     منطقة                           الفترة/ 

من  الــالزمــة  الــزراعــة  بأعمال  وقــام  الــزراعــة  ألعمال  املخصص  الفريق  حضور  مت 
تقليم، تزيني، سقاية.

عدد عمال فرقة النظافة )13( عاماًل.
مالحظة: يرجى عدم اعتماد أعمال النظافة في حالة عدم اكتمال عدد عمال فرقة النظافة 

املذكور أعاله.

يعتمد:    
                         

                              ي���عتم����د:
                               االس�����������م:
                               الت�����وقيع:
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )6(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التاريخ:    /      /     20م
منوذج مباشرة عمل

احملترم السيد الفاضل/ مسؤول قسم النظافة           
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

املوضوع / املناقصة رقم أ.ف / 9/                        20-       20    
أعمال النظافة للمباني واملراكز التابعة إلدارة الدراسات اإلسالمية

باإلشارة إلى املوضوع أعاله وإلى العقد املبرم مع شركة                         رقم        للقيام 
بأعمال نظافة املواقع التابعة لقطاع الدراسات اإلسالمية، يرجى تعبئة النموذج املبني أدناه 

بأعداد العمالة املستلمة من قبل إدارتكم:

الدوامالرقم املدنيتاريخ استالم العملاســـــــــم العاملم
)صباحي(

الدوام
)مسائي(

1

2

3

4
5

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

مشرف املركز       مسئول قسم النظافة     
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )7(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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التاريخ:     /      /    20م

منوذج حصر غياب مستخدمي الشركة 
خالل شهر                                       للعام الدراسي

مالحظاتعدد أيام الغيابالشركة التابعة لهااسم املستخدمم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

املوظف املسؤول:
التاريخ:

     يعتمد                                      مشرف املركز
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مراقبة األنشطة واخلدمات املساندة - شعبة النظافة  )8(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 




