
خدمات
مــــــــدارس 

ثانيــاً خدمـــات إداريــــــة
إعداد الالئحة األساسية للمدرسة ومراجعتها وإعت�دها من مديرية الرتبية والتعليم .

إعداد عقد عمل للموظف� ومتابعة هذه العقود وإعت�دها وتوثيقها من مكتب العمل واإلدارة التعليمية .

متابعة الرتاخيص والتصاريح التي يجب عىل املدرسة الحصول عليها من اإلدارة التعليمية .

 التنسيق املستمر ب� قسمي شئون الطلبة و الحسابات يف بداية وأثناء العام   

الدرايس ملراجعة أس�ء الطلبة وأعدادها وطلبات التحويل .

عمل لقاءات دورية محددة مواعيدها مسبقا ب� إدارة املدرسة وإدارة الحسابات ملتابعة تطبيق القرارات

اإلدارية ومناقشة ما قد يستجد وعرض املشاكل التي تم مقابلتها يف تطبيق هذه القرارات .

 تأهيل العامل� بقسمي شئون العامل� والحسابات للقيام بعملهم من خالل عقد لقاءات دورية ملتابعة ما

قد يستجد من مشاكل والعمل عىل حل أومتابعة حل هذه املشاكل مراجعة حسابات الزي الخاص باملدرسة

وحسابات الكانت� .

 يعتمد املكتب عىل سلسلة من املستشارين واملوظف� التابع� لوزارة املالية واملوجودين باإلدارات التعليمية

 املختلفة يف القيام أو الحصول للمدرسة عىل ما قد يلزمها ملبارشة نشاطها أو تحديث أو تطوير أنشطتها

والذي يجب أخذ موافقة من اإلدارة التعليمية بذلك .

 أوالً خدمـــات محاسبيــة
إعداد نظام محاسبي شامل ملرصوفات الطلبة الدراسية ومرصوفات نقل الطالب ومرصوفات النشاط ملتابعة تطبيق

 كشوف املرصوفات املعتمدة من اإلدارة التعليمية ومتابعة املتحصالت املسددة من كل  طالب وعمل كشوف باملتبقي

عىل كل طالب وإمداد إدارة املدرسة بذلك يف حالة طلبها ومتابعة النسب املقرر تحصيلها يف األوقات املحددة من إدارة املدرسة .

إعداد كشوف املرتبات الشهرية من واقع كشف املؤثرات وتطبيق الئحة التأخ¾ والجزاء والغياب وإعداد التسويات السنوية 

للمرتبات ومراجعتها مع اإلدارة التعليمية ومراجعة مكافأة االمتحانات السنوية مع اإلدارة .

إعداد ميزانيات اإلدارة التعليمية ومراجعتها مع مندوب اإلدارة التعليمية 

التعليم - النشاط - الكتب - نقل الطالب - املرصوفات اإلضافية ) وإعداد دفرت املوجودات الخاص بأثاث املدرسة )  .

إعداد ميزانية الرشكاء وإعداد توزيعات األرباح بعد إنتهاء السنة املالية بنسب املشاركة والربح ونسب اإلدارة ومتابعة توزيعها .

وضع أسس ثابتة للخصومات التي يحصل عليها كل طالب وسبب هذا الخصم .

وذلك لتجنب الوقوع يف مشاكل املقارنة ب� الطالب من خالل التواصل ب� أولياء األمور وبعضهم

(يفضل كتابه نسبة الخصم و سببه لالسرتشاد)  .

متابعة إعت�د كشوف املرصوفات الدراسية للطلبة من اإلدارة التعليمية املختصة قبل بداية كل عام درايس .


