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 وزارة التنمية االجتماعية

ة لإلنساف الفمسطيني عمى طريؽ تحقيؽ التنمية اإلنسانية المستدامة في ظؿ الدكلة حياة كريم : الرؤية
 .الفمسطينية القائمة عمى الحقكؽ كالعدالة بدكف تمييز

قائدة قطاع الحماية االجتماعية، كبالشراكة كالتنسيؽ مع تسعى كزارة التنمية االجتماعية،   :الرسالة
المجتمع المدني كالقطاع الخاص كالمنظمات الدكلية، إلى  الكزارات كالمؤسسات الحككمية كمنظمات

تكفير حماية اجتماعية لممكاطف الفمسطيني، مف خالؿ برامج الحماية كالرعاية كالكقاية كالتمكيف 
كالتكعية المستندة إلى النهج المبني عمى الحقكؽ، كبما يضمف الشفافية كالعدالة، كذلؾ لتدعيـ صمكد 

 .ى التماسؾ كالتضامف االجتماعيالمكاطنيف، كالحفاظ عم
 األهداؼ االستراتيجية لكزارة التنمية االجتماعية :

  اليدؼ العاـ :
  تكفير الحماية االجتماعية لمفقراء كالفئات المهمشة كالعمؿ عمى تمكينهـ في المجتمع كفؽ

 اسبة .االجراءات كالمعايير المعمكؿ بها في كزارة التنمية االجتماعية ضمف بيئة قانكنية من

 األىداؼ االستراتيجية:
 .تطكير برامج كخدمات اجتماعية لمفقراء كالفئات الهشة 
 .تطكير البنية المؤسسية كبناء القدرات المالئمة بكزارة التنمية االجتماعية 
 .تعزيز التعاكف المؤسساتي بما يسهـ مف تعظيـ الجدكل لصالح الفئات الهشة 
  الهشة في المجتمع الفمسطيني.تحقيؽ بيئة قانكنية صديقة لمفئات 

 مقدمة تعريفية :
خػػػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػػػة بالدليػػػػػػػػػػػػؿ اإلجػػػػػػػػػػػػراءات المعياريػػػػػػػػػػػػة )يسػػػػػػػػػػػػمى هػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػدليؿ 

 كاإلرشػػػػػػػػػػػادات( كيتضػػػػػػػػػػػمف عمػػػػػػػػػػػى التعميمػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ كزارة التنميػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػطينية
بخصػػػػػػػػػػػػػػػكص  المعياريػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػى تتبناهػػػػػػػػػػػػػػػا كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػاإلجراءاتالمتعمقػػػػػػػػػػػػػػػة 

داخػػػػػػػػػػػػؿ أك خػػػػػػػػػػػػارج الػػػػػػػػػػػػكزارة كيشػػػػػػػػػػػػمؿ الػػػػػػػػػػػػدليؿ منتجػػػػػػػػػػػػات  الخػػػػػػػػػػػػدمات لمفئػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػتهدفةتقػػػػػػػػػػػػديـ 
ك تعتبػػػػػػػػػػر  الزمنػػػػػػػػػػي لتقػػػػػػػػػػديـ كػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػذ  الخػػػػػػػػػػدمات كاإلطػػػػػػػػػػارالعمػػػػػػػػػػؿ ، المسػػػػػػػػػػؤكليات ، المهػػػػػػػػػػاـ ، 

القػػػػػػػػػػػرارات الصػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػكزير/ الككيػػػػػػػػػػػؿ كالمتعمقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػ جراءات العمػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا 
 عديالت الالزمة  بشكؿ دكرم.الدليؿ، كما أف الدليؿ يخضع  لمت
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 الدليؿ : استعماؿاعي ىدؼ ودو 
إيجػػػػػػػػػػػػػػػاد مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػػػػػػػػراءات إف الهػػػػػػػػػػػػػػػدؼ االساسػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ هػػػػػػػػػػػػػػػك 

بػػػػػػػػنفس الجػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػي كافػػػػػػػػة المعياريػػػػػػػػة كالنمػػػػػػػػاذج المتعمقػػػػػػػػة بهػػػػػػػػا  لضػػػػػػػػماف تقػػػػػػػػديـ نفػػػػػػػػس الخدمػػػػػػػػة ك 
 .المحافظات ك الدكائر

شػػػػػػػػػػفافية كجػػػػػػػػػػكدة تقػػػػػػػػػػدـ  تعزيػػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػػتكياتتي مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػأنها ػتحديػػػػػػػػػػد قكاعػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػ
الخػػػػػػػػػػدمات لممػػػػػػػػػػكاطف، كمػػػػػػػػػػا يعتبػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدليؿ أسػػػػػػػػػػاس القيػػػػػػػػػػاس  الػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػتعتمد عميػػػػػػػػػػ  الجهػػػػػػػػػػات 

 ة داخميا كخارجيا.يالرقابية ك الحقكق

 :الفئات المستيدفة مف خدمات الوزارة 
لمحاالت االجتماعية التي تعاني مف أكضاع اقتصادية تقديـ الخدمات تعطى األكلكية في 

 .المعمكؿ ب  مف قبؿ الكزارةشركط تقديـ الخدمات ية صعبة كينطبؽ عميها كاجتماعية كمعيش
 الفئات المستيدفة مف الخدمات 

 أصحاب البيوت المدمرة 1
 

 ويوجد فييا الفقيرة األسر 9
 هدـ كمي 1/1

 
 مريض العالج بالخارج 9/1

 هدـ جزئي 1/2
 

 طمبة المدارس 9/2
 هدـ بميغ 1/3

 
 العائدكف 9/3

 حريؽ 1/4
 

 المسنيف 9/4
 أمطار 1/5

 
 سر المتفككة اجتماعيااأل 5/

 بيكت فقيرة 1/6
 

 سرهـأحاالت االنتحار ك  9/6
 أسر بال مأكل 1/7

 
 سرهـأالمدمنيف ك  9/7

 سرةفقدت رب األ التياألسر  2
 

9 نزاع عائمي 8
 شهداء 2/1

 
 المتسكلكف 9/9

 كفاة عادية 2/2
 

 انس(السيدات غير المتزكجات ) العك  9/10
 حادث طرؽ 2/3

 
 األطفاؿ  10

 الجانحيف عمى خالؼ مع القانكف 10/1  شجار عائمي 2/4
 أم سبب أخر 3/4

 
 العمالة المبكرة 10/2

 األسر التي أصيب رب األسرة 3
 

10 المتشرديف 3
 جسمي 3/1

 
 المنحرفيف 10/4

 عقمي 3/2
 

 المعرضيف لمعنؼ 10/5
 نفسي 3/3

 
 رل كالطالؽضحايا التفكؾ األس 10/6

4 
عف العمؿ )نمنح  المتعطميفأسر العماؿ 

 االولوية لرب األسر (
 

 كبدكف رعاية كالدي  عائميبدكف سند  10/7
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 تضرر في الحرب 4/1
 

 سنكات 4دكر الحضانة دكف  10/8
 تضرر في ككارث طبيعية 4/2

 
 مجهكلي النسب 10/9

 الفقراء بدكف دخؿ 4/3
 

 المتسربيف مف المدارس 10/10
 حاالت التوائـ  5

 
 الممتحقيف بمراكز رعاية الطفكلة  10/11

 فقراء 5/1

 

10/12 
بمراكز الرعاية االجتماعية  الممتحقيف

 لمتدريب المهني
 فأكثر2رعاية التكائـ   5/2

 
 األيتاـ  0/13

 رب االسرة السجيف 6
 

  
 الغارميف 6/1

 
 الموظفوف الذيف ال يتمقوف رواتبيـ 11

 المحككميف 6/2

 

11/1 
حاؿ عدـ حصكلهـ عمى راتب في شهر 

10-2014 
 المكقكفيف 6/3

 
 الرجؿ األرمؿ 12

 معيالت األسر 7

 

12/1 
مف استشهدت زكجت  أك كافتها المنية 

 ،كلدي  أبناء بحاجة الى إعالة
 مطمقة  7/1

 
 األحداث الجانحيف وأسرىـ   13

 أرممة 7/2

 

13/1 
ارتكب أحد أبناءها  األسر التيهي 
طفاؿ جنحة بسبب الكضع األ

 االقتصادم أك االجتماعي أك الثقافي
 مهجكرة 7/3

 
 النساء المعنفات 14

 األشخاص ذوي االعاقة  8
 

 اجتماعي  14/1

8/1 
كؿ شخص يعاني مف إعاقة حركية أك 

 سمعية أك بصرية أك ذهنية 
 

 جنسي 14/2

   
 قانكني 14/3

   
14/4 

نزيالت بيت األماف  ك المؤسسات  
 ألهميةا

 أسر الجرحى  15   

   
 أسر المفصوليف 16
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 الخدمات المقدمة لمفئات المستيدفة مف خدمات الوزارة :
اء سك  هاهي مجمكعة الخدمات التي تعمؿ الكزارة عمى تقديمها لمفئات المستهدفة مف خدمات

 شريكة.خدمات دكرية أك طارئة ك/ أك كانت جهة التقديـ الكزارة أك المؤسسات الكانت 

 الخدمات والبرامج 
 تيسير الزكاج 17 اثاث منزلي 1
 إيكاء 18 مساعدات نقدية 2
 مكائمة منازؿ 19 مساعدات غذائية 3
 ترميـ 20 بدؿ ايجار 4
 ايكاء داخمي 21 كفاالت طالب جامعي 5
 مؤسسة رعاية 22 دعـ نفسي كاجتماعي 6
 مكاد غير غذائية 23 كرش عمؿ تدريبيةك دكرات  7
 مرافعة أماـ المحاكـ 24 االشخاص ذكم االعاقة  تأهيؿ 8
 برامج تكعكية 25 ادكات مساعدة 9
 برامج ارشادية 26 بدؿ عالج 10
 االسرة الحاضنة 27 كفاالت ايتاـ 11
 برامج اسناد عائمية 28 مالبس 12
 ستر بيبيبدؿ رعاية  29 حفاضات 13
 الطفؿ اليتيـمهرجانات كاحتفاالت يـك  30 مشاريع صغيرة 14
 تطكير دكر الحضانة 31 إرشاد تربكم كاستشارات 15
 أم خدمات أخرل حسب تكفرها 32 تشغيؿ مؤقت 16
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 والخعريفاث العامت املصطلحاث

 : المصطمحات العامةو تعريفات أوال : ال
إطار  صيان فيك إحدل أجهزة السمطة التنفيذية كتؤدم دكرا تخص :االجتماعيةوزارة التنمية  .1

األساسية  االجتماعيةتكاممي مع بقية الكزارات كالهيئات الحككمية المختمفة إلرساء القكاعد األساسية 
لمدكلة الفمسطينية كفؽ أسس حديثة لبناء المجتمع السميـ كرفع مستكل معيشت  لضماف الحياة الكريمة 

 . لممكاطف الفمسطيني
لمحماية االجتماعية : يتقدـ طالب المساعدة الى  الكطني: البرنامج  المساعدات الدورية النقدية .2

" استهداؼ  الكطنيلية كمعايير البرنامج آكفؽ  الجغرافيبالمديرية حسب التكزيع  االجتماعيالباحث 
 فقر الفقراء كالحاالت المهمشة .أ
لتقديـ الخدمات لممكاطنيف عمي  الرئيسي: ممثؿ الكزارة بالمحافظة كتمثؿ المكاف المديرية .3

 ؼ أنكاعها .اختال
: مكتب تابع لممديرية بنفس المحافظة كيقدـ كافة الخدمات التي تقدمها كزارة المكتب الفرعي .4

 في المناطؽ الجغرافية التابعة لها كذلؾ بهدؼ التسهيؿ عمي المكاطف .  االجتماعيةالتنمية 
سـ الحماية / رئيس ق االستقباؿكيشمؿ : رئيس قسـ  إشرافي : مف يقـك بمهاـ  المشرؼ الميني .5

/ مدير المكتب  المديريةاالجتماعية / رئيس قسـ البحث االجتماعي / المكج  المهني / نائب مدير 
 الفرعي .

 االجتماعية: هك الذم يقكـ ب عداد التقارير كالدراسات الربيع  لمؤسسةاالجتماعي األخصائي   .6
ة كيتعامؿ مع الحاالت كيقكـ بدكر لمنزالء بالمؤسسة كيقكـ بتطبيؽ البرنامج المعمكؿ ب  داخؿ المؤسس

 كاإلرشاد كذلؾ لمكصكؿ باألحداث لبر األماف كدمجهـ بالمجتمع بشكؿ سميـ.  التكجي 
: هك الذم يقكـ بدكر حمقة الكصؿ بيف المؤسسة كاألهالي كالشرطة كعمؿ  مراقب السموؾ  .7

 التقارير المطمكبة كتقديمها لممحكمة كتقديـ التكصيات الالزمة لممحكمة
: إيقاؼ المساعدة أك الغاء الطمب كتشمؿ االتي : حجب المساعدة ميدانيان ػ  جب المساعدةح .8

 إلغاء جديد ػ حجب معادلة ػ إلغاء الترشيح .
: هك مستند يمنح لمحالة عند تقديمها الطمب مف اجؿ المراجعة ك يكتب عمى مستند لممراجعة .9

يسمح لمحالة بعد  بالقدـك لمسؤاؿ عف الحالة ك يحؽ المستند اسـ الحالة كتاريخ المقابمة ك التاريخ الذم 
 ل  المراجعة بدكف المستند المذككر

: عبارة عف نمكذج يقكـ الباحث االجتماعي بعممية كصفية لممقابمة ك الحالة ك  الئحة العالج  .10
 المستندات المقدمة بالخصكص.
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ي تكفير الحد األدنى لمعيشة هك المبمغ المحدد مف قبؿ الكزارة كالذم يساهـ ف كادر المساعدة :  .11
 األسرة .

صعبة  كاقتصادية اجتماعيةالتي تعاني مف ظركؼ  الحالة: هي  الخاصة االجتماعيةالحالة  .12
 . االستهداؼكسيتـ اإلشارة لهـ ضمف فئات 

هي العممية التي يتـ مف خاللها استقباؿ الحاالت كتعبئة استمارة االستهداؼ  : الستيداؼا .13
ثـ يتـ إدخالها عمى البرنامج الكطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية  ك تطبؽ   الحاالت االجتماعية

 عميها معايير االستهداؼ المبدئية. 
حاالت طالبي  :هك االخصائي االجتماعي المسئكؿ عف استقباؿ بالمديرية االستقباؿموظؼ  .14

ات التي تقدمها الكزارة  الخدمة كتحديد احتياجاتهـ األكلية ك تكعيتهـ بحقكقهـ ك كاجباتهـ ك الخدم
رشادهـ كمف ثـ تسجيؿ الحاالت االجتماعية الجديدة كطمب  كاإلجراءات كالرد عمى تساؤالت الجمهكر كا 

خدمة لممستفيديف مف البرنامج الكطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية مثؿ ،اضافة مكلكد أك صرؼ 
 ية الستكماؿ االجراءات. تاميف صحي .....الخ ثـ تحكيمها  لجهات االختصاص بالمدير 

: هي مساعدات نقدية تقدـ لمرة كاحدة في السنة  لممرضي كحاالت  المساعدات النقدية الطارئة .15
 اسباب أخرل . أمأك  الفقر سكاء منتفع مف الكزارة اك غير منتفع كمساعدة لهـ في تكاليؼ العالج

مف حالة االغاثة كاالعتماد عمى : برنامج يسعى الى تحكيؿ الحاالت الفقيرة  التمكيف االقتصادي .16
المساعدات الى حالة التنمية كاالستقاللية االقتصادية كالخركج مف دائرة الفقر )مف خالؿ مشاريع 
صغيرة ( حتى ال تككف االسرة اتكالية كتعتمد عمى نفسها مف خالؿ دمجها كاعطائها فرصة أف تككف 

 منتجة كفاعمة في المجتمع . أد 
: هك كؿ مشركع يستفيد من  منتفع التنمية كاالجتماعية بما يعكد  قتصاديمشاريع التمكيف اال .17

 األسرة المعيمة عمى عمية ك 
: هك حمقة الكصؿ بيف الباحث االجتماعي بالمديرية كدائرة التمكيف االقتصادم  منسؽ الحماية .18

 بالكزارة.
شركط االستفادة مف  : األسر ك األفراد الذيف تنطبؽ عميهـ معايير استحقاؽ ك الفئة المستفيدة .19

 المشركع .
 : هك الممؼ المكجكد عند االخصائي االجتماعي ممؼ الحالة .20
 : هك الممؼ المكجكد عند منسؽ الحماية ) المشاريع ( . ممؼ المشروع .21
: هك مف تـ فصمة مف الكظيفة العامة فصال نهائيا )مدني أك عسكرم( اعتماد المفصوليف .22

رة بحيث يككف ) قد اجتاز فترة التجربة بنجاح كل  رقـ كظيفي مصنؼ كمثبت مف تاريخ الحككمة العاش
 أك رقـ مالي (.
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:هك أحد المؤسسات التابعة لألمـ المتحدة كالمختص بتقديـ WFP –برنامج األغذية العالمي .23
قطاع غزة كالضفة الغربية. بدأ برنامج عمم  بناء عمى طمب كزارة  فيمساعدات عينية لغير الالجئيف 

كمنذ ذلؾ الحيف استمر البرنامج بتقديـ خدمات  المختمفة حيث  1996تماعية منذ عاـ  التنمية االج
تعتبر الكزارة الشريؾ المنفذ لممشركع  كالبرنامج هك الشريؾ الممكؿ حيث يتـ تنفيذ مشركعيف األكؿ : 

كع الثاني: ألؼ منتفع في كافة انحاء قطاع غزة، كالمشر  110القسائـ الشرائية االلكتركنية يستفيد من  
 3164مؤسسة تقدـ خدمات صحية كاجتماعية كنفسية لعدد  34التغذية المؤسساتية كيستفيد من  لعدد 

فرد في كؿ مف  مراكز تدريب كزارة التنمية االجتماعية باإلضافة إلى المؤسسات اإليكائية كمؤسسات 
 الرعاية االجتماعية كالتأهيؿ.

راءات طمب الحالة في أم مرحمة مف مراحؿ البرنامج :هك ايقاؼ المساعدات أك اج حاالت الحجب
حجب لكجكد مصدر دخؿ ك  -حجب النتفاء سبب المساعدة   -حجب لمكفاة  ألحد األسباب التالية :

 حجب المعادلة . -حجب مف كزارة المالية  -ممتمكات تفي باحتياجات الحالة 
د مراجعتها لممديرية لكجكد تغيرات : هك اعادة دراسة الحالة التي تـ حجبها بعحاالت االستئناؼ .24

حجب  -حجب معادلة  -عمى الحالة بعد حجب المساعدة كالتي تشمؿ األنكاع التالية :حجب ميداف  
 مالية .
:هك مركز يهتـ بعممية التأهيؿ المهني لألشخاص ذكم اإلعاقة  مركز تأىيؿ ذوي االعاقة .25

 تالي دمجهـ في المجتمعالقابميف لمتأهيؿ بهدؼ تطكير ما لديهـ مف قدرات كبال
:تـ إنشاء المركز لخدمة المكفكفيف كالعاطميف عف العمؿ كما يتبع  مف  مركز المكفوفيف لمتجميد .26

ظكاهر اجتماعية سمبية لعمؿ كرشة تدريب عمى أعماؿ القش كالخيزراف لتحقيؽ ذكاتهـ كعائد مادم 
فيف مف المرضى الغير قادريف عمى تجميد الكتب لغير المكفك بالمجتمع ثـ أضيؼ قسـ  إدراجهـكتسهيؿ 

 العمؿ بالسكؽ المحمي ) المشغؿ المحمي( ككذلؾ كرشة لتجميع أدكات كهربائية.
:هي عبارة عف مركز يهتـ بتصميح جميع األعطاؿ التي تصيب  مركز صيانة االدوات المساعدة .27

 األدكات المساعدة الكهربائية كالعادية عف طريؽ أشخاص متخصصيف بالصيانة.
: مراكز اجتماعية كتأهيمية كتدريبية تقكـ عمى استيعاب  ز الرعاية االجتماعية والتأىيؿمراك .28

عاـ ممف لـ يتمكنكا مف االستمرار في  (18–14)عاـ كالفتيات مف سف  (16 –14)الفتياف مف سف 
التعميـ النظامي نتيجة ظركؼ اجتماعية أك اقتصادية أك نفسية حالت دكف تحصيمهـ العممي كذلؾ 

سابهـ مهنة معينة مع مراعاة قدرات كميكؿ كؿ منهـ كتعزيز السمكؾ اإليجابي كتأهيمهـ مف أجؿ إلك
تحقيؽ هدؼ كقائي عالجي إنمائي، كحمايتهـ مف التشرد كاالنقياد مع رفقاء السكء كاالنحراؼ، مع 

ة تحقيقان لرسالة األخذ بعيف االعتبار أكلكية القبكؿ ألبناء األسر المنتفعة مف كزارة التنمية االجتماعي
 الكزارة في دكرها اإلنمائي لألفراد.
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استشارية، تابعة  إيكاءي : هي مؤسسة حككمية  مؤسسة بيت األماف لرعاية النساء المعنفات .29
لكزارة التنمية االجتماعية تعمؿ عمى تقديـ المساعدة كالدعـ لممرأة المعنفة مف أجؿ نيؿ حقكقها كحفظ 

حيدة في قطاع غزة إليكاء النساء المعنفات، حيث تستقبؿ المؤسسة كرامتها، كتعتبر المؤسسة الك 
 حاالت تعاني مف خالفات زكجية كمشاكؿ أسرية كاعتداءات جنسية.

هي مؤسسة خاصة باحتجاز   :مؤسسة الربيع: "رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف .30
لسنة   2ميف األحداث رقـ مف قانكف المجر  "15"األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف كذلؾ كفقان لممادة 

1937. 
 عامان.(18-12 ): هك الطفؿ الذم يككف عمى خالؼ مع القانكف كمف الفئة العمرية الحدث .31
هك نظاـ يتـ مف خالل  تسجيؿ بيانات  إدارة بيانات األشخاص ذوي االعاقة(وسب )النظاـ المح .32

التابع لمنظمة الصحة  ICFاألشخاص ذكم اإلعاقة كهذا النظاـ يعمؿ حسب التصنيؼ الدكلي لإلعاقة
 WHO العالمية

 ىتقكـ باإلشراؼ عم كالتي: هي إحدل دكائر االدارة العامة لمتنمية كالتخطيط   دائرة الجمعيات .33
الجمعيات الخيرية كمتابعة عممها كتفعيؿ دكر الجمعيات مف خالؿ العمؿ عمى التشبيؾ كالتنسيؽ 

 .كالتكاممية في تقديـ الخدمات لمفئات المستهدفة 
بمكجب اتفاؽ مف عدد ال يقؿ عف  هي شخصية معنكية مستقمة تنشأ:  ىميةالجمعية والييئة األ .34

بهدؼ اقتسام   الماليسبعة أشخاص لتحقيؽ هدؼ مشركع يتـ لمصالح العاـ دكف استهداؼ جنى الربح 
 لتحقيؽ منفعة شخصية . بيف االعضاء أك

بداء  .35 قيد التسجيؿ طرؼ  اجتماعيةخيرية : هك تحكيؿ ممؼ جمعية  الفني الرأيالتسجيؿ وا 
ما برفض تسجيمها ي إما بقبكؿ الجمعية كتسجيمها ،كا  الرأم الفن ال بداءالداخمية لجة االختصاص 

 ألسباب تتعمؽ بأهدافها كنطاؽ عممها كخبرة أعضاء مجمس االدارة كمدل أهمية أعضاء االدارة   .
الخيرية مف كزارة التنمية االجتماعية  : إصدار شهادة تسجيؿ مهني لمجمعيات  التسجيؿ الميني .36

كية طكالمن 1/2000كبمكجبها تقكـ الجمعية بممارسة أنشطتها حسب قانكف الجمعيات الخيرية رقـ 
 .تحت إطار  كزارة التنمية االجتماعية 

همية كمراقبة كالهيئات األ: المتابعة كاإلشراؼ عمى الجمعيات عمى الجمعيات المتابعة واإلشراؼ .37
هداؼ كيككف االشراؼ كالمتابعة مهنية ، إدارية ، البرامج كمدل مطابقتها لتحقيؽ األخطط ك تنفيذ ال
 مالية .
: هك اعفاء المؤسسات الدكلية كاألهمية مف الضرائب كالرسكـ الجمركية عمى  االعفاء الضريبي .38

 األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة الالزمة لتنفيذ أهدافها الكاردة في نظامها األساسي
سماء المرشحة مف الجمعيات حاسكبيا في مقر الكزارة حسب األهك تصنيؼ سماء :األ فمتره .39

 كضعها االجتماعية كاالقتصادم 
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همية لدعـ رة الجمعيات لتسهيؿ عمؿ الجمعية أك الهيئة األ: يتـ اصدارها مف دائ شيادة تزكية .40
 الجمعية لدل المانحيف لمزاكلة عممها االجتماعي / خيرم

:تعتبر كحدة الشكاكل مف الكحدات الهامة بكزارة التنمية االجتماعية كهي كحدة  وىوحدة الشكا .41
مختصة باستقباؿ الشكاكل المتعمقة بأداء الكزارة ، كأية مؤسسات تابعة لها ، كتمارس هذ  الكحدة 
أعمالها بالتنسيؽ مع دائرة الشكاكم في رئاسة مجمس الكزراء ، كذلؾ كفؽ نظاـ عمؿ مكحد لتنظيـ 

يات العمؿ في كحدات الشكاكل ، كيضع األسس لعالقة جيدة بيف  الكزارة كالمكاطف كالمكظؼ آل
 لإلسهاـ المشترؾ في بناء الكطف كالتمسؾ بقيـ العدؿ كاالنصاؼ.

تتكلى كزارة التنمية االجتماعية ممثمة  منح الترخيص واالشراؼ والمتابعة عمى دور الحضانة: .42
راخيص لمحضانات المطابقة لمكاصفات دكر الحضانة حسب الالئحة بكحدة األسرة كالطفكلة بمنح الت

التنظيمية لدكر الحضانة ، كالمتابعة كاالشراؼ عمى دكر الحضانة في كافة محافظات قطاع غزة 
 لضماف تكفير الرعاية الشاممة ألطفاؿ الحضانة مف عمر يـك حتى أربع سنكات.

أسرة راعية كحاضنة لمطفؿ مجهكؿ النسب تكفير  ايجاد أسر بديمة لألطفاؿ مجيولي النسب: .43
بهدؼ تعزيز نمك  الجسدم كالنفسي ، كاألسرة البديمة ) الحاضنة( كهي األسرة التي تقكـ بتنشئة كتربية 
كتعميـ كرعاية الطفؿ مجهكؿ النسب في كافة نكاحي الحياة لعدـ كجكد أسرة أصمية ل ، كيتـ متابعة 

 ر.الطفؿ داخؿ األسرة الحاضنة بشكؿ مستم
اتخاذ جميع التدابير التي تكفر  العمؿ بنماذج إدارة الحالة مف خالؿ شبكات حماية الطفولة: .44

الحماية كالرعاية لمطفؿ المعنؼ أك المعرض لمخطر مف خالؿ خطكات منهجية ) نماذج إدارة الحالة( 
دمة في متفؽ عميها مع المؤسسات الشركاء في شبكات حماية الطفكلة ، كذلؾ لتنسيؽ الجهكد المق

 ماف. األمجاؿ حماية الطفكلة كؿ حسب تخصص  كمجاؿ عمم  لمكصكؿ بالطفؿ المعنؼ إلى بر 
أنشطة داعمة تقدـ لألطفاؿ أك األسر التي تعرضت  : هيواالجتماعيبرامج الدعـ النفسي  .45

 لظركؼ أثرت عمى تكافقها النفسي أك تكيفها االجتماعي ، كذلؾ بهدؼ تحقيؽ التكافؽ كالتكيؼ النفسي
 كتعزيز دكرهـ في المجتمع مرة أخرل.

االرشاد كالتكعية الالزمة لألسر المفككة كاألسر التي  تقديـ األسري:العمؿ مع ضحايا التفكؾ  .46
تكاج  خطر التفكؾ األسرم كأطفالهـ مف قبؿ مرشدم حماية الطفكلة ، كذلؾ مف خالؿ تنفيذ خطط 

ع أفراد األسرة لمساعدتها بالقياـ بدكرها كالسالمة النفسية لجمي  تدخؿ تضمف االستقرار االسرم
 االجتماعي عمى أكمؿ كج .

جسـ يضـ عدد مف مندكبي المؤسسات الحككمية كاألهمية  هي الطفولة:إدارة شبكات حماية  .47
كالدكلية العاممة في مجاؿ حماية األطفاؿ كرعايتهـ، كهي تسعى إلى تنسيؽ الجهكد كالخدمات المقدمة 

كفؽ نظاـ تحكيؿ سهؿ كفعاؿ متفؽ عمي  بيف هذ  المؤسسات، كما تهدؼ لألطفاؿ في ظركؼ صعبة 
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إلى االرتقاء بنظاـ حماية الطفكلة مف خالؿ مناقشة قضايا حماية الطفكلة التي تشكؿ عقبات في تقديـ 
 الخدمات ككضع خطط عالجية لها.

ؿ األيتاـ. : تتمثؿ هذ  الخدمة في االشراؼ عمى البرامج العالجية لحؿ مشاكرعاية األيتاـ .48
كتسهيؿ إجراءات حصكؿ اليتيـ عمى المساعدة المالية مف الكزارة ، كتنفيذ برامج داعمة نفسيا لألطفاؿ 
األيتاـ مف خالؿ التنسيؽ مع المؤسسات كالجمعيات ذات العالقة لتقديـ خدمات مناسبة لهـ، كتنفيذ 

 احتفاالت يـك اليتيـ بالشراكة مع المؤسسات الراعية لأليتاـ.
تكائـ فأكثر، حيث  3: تقديـ مساعدات نقدية كعينية ألسر التكائـ التي ترزؽ بعدد ية التوائـرعا .49

تقدـ المساعدة  بشكؿ شهرم حتى بمكغ األطفاؿ سف العاميف ، كذلؾ لمتخفيؼ مف معاناة األسر كتمبية 
 احتياجات األطفاؿ األساسية.

الجتماعي لضحايا محاكالت االنتحار تقديـ الدعـ النفسي كا مساندة ضحايا محاوالت االنتحار: .50
مف قبؿ مرشدم حماية الطفكلة ، كالكقكؼ عمى األسباب التي دفعت  لمحاكلة االنتحار بهدؼ كضع 
خطط عالجية مالئمة تساعد  في الكصكؿ إلى االستقرار النفسي كعدـ االقداـ عمى االنتحار مرة 

 أخرل .
ـ التخطيط ل  هك ما تـ تنفيذ  ككشؼ هي عممية لمتأكد مف أف ما ت الرقابة والتفتيش: .51

 المكضكعةكتصحيحها إف كجدت لمكصكؿ إلى األهداؼ المحددة مسبقان كمتابعة اإلجراءات  االنحرافات
 كعالجها  االنحرافاتمع تحديد  المكضكعةلمتأكد مف مطابقة التنفيذ الفعمي بالقكانيف كاألنظمة كالمكائح 

كيف المرأة كالمجتمع في كؿ مف المنطقة الكسطى تعتبر مراكز تم: مراكز تمكيف المرأة  .52
"النصيرات" كالشماؿ "الصفطاكم" مؤسسات تنمكية خدماتية تستهدؼ كؿ فئات المجتمع مع التركيز 
الخاص عمى فئة المرأة كالطفؿ كتعتبر البرامج التي تقدـ داخؿ هذ  المراكز برامج متكاممة كشاممة تمبي 

دة جكانب:"جانب التمكيف االنتاجي،جانب التمكيف االجتماعي، احتياجات الفئات المستهدفة مف ع
 التكعية كالتثقيؼ"

: اإلشراؼ عمى الدكرات اإلنتاجية لمنساء مثؿ التصنيع الغذائي، التجميؿ،   التمكيف االنتاجي .53
التطريز، الخياطة كاألشغاؿ اليدكية، الصكؼ، الشمع، الصابكف كالمنظفات، النجارة، المشاركة في 

 ضالمعار 
: تهدؼ إلى تنمية عادة القراءة لدل األطفاؿ كالنساء كما (التعميـ واألنشطة الالمنيجية )المكتبة .54

تهدؼ إلى تنمية ركح اإلبداع مف خالؿ اكتشاؼ المكاهب كتطكيرها كذلؾ مف خالؿ تكفير الكتب 
دينية كالقصص التي تساعدهـ إلى الرقي كالتقدـ في جميع فركع المعرفة عف طريؽ سرد القصص ال

كاالجتماعية كالثقافية كالصحية التي تؤدم إلى سرعة كقكة التركيز كالتحميؿ عمى االستماع كالرد 
 المباشر في تغذية العقكؿ بأكعية المعمكمات ذات قيمة عممية كثقافية .
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: تتبع شعبة البرامج التعميمية كاألنشطة الالمنهجية كتحتكم عمى عدد مف دورات الحاسوب .55
 ذ عدد مف الدكرات التدريبية المختمفة.األجهزة كتنفي

: تقديـ خدمة التعميـ لمفئات التي تعاني مف ضعؼ التحصيؿ الدراسي االبتدائي تعميـ مساند .56
 كاإلعدادم كالثانكم .

 : تقديـ خدمة التعميـ لمنساء المكاتي ال يجدف القراءة كالكتابة. محو االمية .57
الراحة كالرعاية التامة كالحرص عمى تحسيف  : تكفير البيئة اآلمنة الصحية كتكفيرالحضانة .58

 كسالمة مستكيات النمك الجسدم كالمعرفي كالعاطفي كاالجتماعي لدم األطفاؿ.
: هك تجمع نسكم يمنح عضكية لمنساء كيعطي الفرصة لهف لمتعارؼ كتبادؿ النادي النسوي .59

ماعية لممرأة مف خالؿ الخبرات كاكتساب مهارات كمعارؼ جديدة كيهدؼ إلى النهكض بالمكانة االجت
االجتماعية كالسيدات ذكات الدخؿ المحدكد كربات  التنميةاستقطاب النساء المستفيدات مف كزارة 
 البيكت كاألمهات المكاتي لديهف كقت فراغ .

: يتخصص بتنظيـ دكرات لمياقة البدنية كالتماريف الرياضية المميزة التي تساهـ  النادي الرياضي .60
 كتخفيؼ األكزاف باإلضافة إلى تقديـ برامج غذائية خاصة بالحمية .في تنشيط األجساـ 

: زيارات لفئة مف النساء لتقديـ الدعـ كالمساندة لهف تقديـ مساعدات عينية كنقدية مف  الحمالت .61
 خالؿ تشبيؾ كتنسيؽ مع مؤسسات داعمة لبعض الفئات المترددة عمى مراكز التمكيف.

يع الفئات سكءا كانكا نساء أك أطفاؿ كتقديـ الخدمات : االهتماـ بجمالشعبة االستشارية .62
 االستشارية كاإلرشاد النفسي االجتماعي كالمتابعة كتحكيؿ الحاالت حسب االحتياج.
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 : التعريفات الخاصة بالحاالت االجتماعيةثانيا

 الخاصة:  االجتماعيةالحاالت  -أ
دكؿ كادر المساعدة عمى أف تككف كهي حاالت  ينطبؽ عميها معايير الكادر المحدد في ج

 :االتيأدنا  كالتي تشمؿ  الكاردةحالة عمى األقؿ ضمف أفراد األسرة مف الفئات 
كلدي  ممؼ بالمشفى  مزمنةكهك الذم يعاني مف مشاكؿ صحية : ريض العضوي المزمفالمػ 1

 الحككمي.
لدل األسرة كلديها ستهداؼ األسرة عندما يككف رب األسرة مريض أك تكجد حالة مرضية يتـ اك 

 خاصة . احتياجات
ػ حركي ػ  مف عجز كمي أك جزئي ) عقمي ػ حسى : ك هـ مف يعانكفشخاص ذوي اإلعاقةاألػ  2

 جسمي ( 
األسرة عندما يككف رب األسرة مف األشخاص ذكم اإلعاقة أك تكجد حالة تصنؼ ضمف  استهداؼيتـ ػك 

 . حاالت األشخاص ذكم اإلعاقة كلديها احتياجات خاصة
: عمى أف يككف لدية ممؼ  الذهنيةهك الذم يعاني مف األمراض العصابية أك  ػ المريض النفسي : 3

في مركز الصحة النفسية التابع لكزارة الصحة أك تكجد حالة ضمف أفراد األسرة ك تصنؼ ضمف 
 خاصة . احتياجاتالمرض النفسي كلديها 

 االجتماعيةاألساسية  احتياجاتهاات في تكفير هي مف تكفي زكجها كتعاني مف صعكب : األرممةػ   4
 . كاالقتصادية

 عامان فأكثر. 60:  هك مف يبمغ مف العمر ػ المسف 5
 هك الطفؿ المتكفي كالد  . ػ اليتيـ : 6
 عامان فأكثر . 40كهي السيدة الغير متزكجة كالتي بمغت مف العمر  ػ العانس : 7
 . ةفترة العد انتهاءبعد الخمكة الشرعية كيتـ استهدافها بعد هي السيدة التي تـ طالقها  ػ المطمقة : 8
كهي زكجة تـ هجرها مف قبؿ الزكج كتقيـ خارج منزؿ الزكجية كتـ رفع قضية  ػ الزوجة الميجورة : 9

 نفقة عمى الزكج ك إصدار حكـ مف قبؿ المحكمة الشرعية في القضية .
الد لمدة ال تقؿ عف سنة ك يعيش في دكلة تعاني كهي التي سافر زكجها خارج الب :ػ زوجة الغائب 10

مف أكضاع صعب  مثؿ مصر / ليبيا / السكداف / سكريا / اليمف .... الخ أك أن  مجهكؿ اإلقامة حاليان 
 كتعيش األسرة أكضاع صعب  كفؽ الدراسة االجتماعية لمحالة .

زكجها كيتـ تنفيذ الحكـ  قراران بسجف المحكمةهي التي أصدرت  :ػ زوجة المسجوف أو الموقوؼ 11
 . أشهرفعميان أك تـ  إيقاف  لفترة ال تقؿ عف أربعة 
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حالة مجهكؿ النسب لمدراسة لخصكصية الكضع بغض  استهداؼيتـ  ػ الطفؿ مجيوؿ النسب : 12
 النظر عف األسرة المحتضنة .

 أقؿ مف ثالث سنكات . ئـ عمى األقؿ كأعمارهـتي لديها ثالثة تكايتـ استهداؼ الحالة ال ػ التوائـ : 13
يتـ استهداؼ العائدكف مف دكلة عربية مثؿ مصر سكريا السكداف اليمف ....الخ ك  ػ العائدوف: 14

 التي تعيش أكضاع اقتصادية صعبة .
كهي التي تأثرت حياتها الطبيعية بشكؿ كبير نتيجة تعرضها  ػ األسرة التي تعرضت لكارثو : 15

 ريؽ أك حرب .........الخ ألزم  أك كارث  مثؿ زلزاؿ أك ح
كهك مف تعرض لخسارة مادية ترتب عميها ديكف عمى األسرة أك لدي  قضايا ذمـ  ػ الغارميف : 16

 . األساسيةمالية في المحاكـ كأصبح غير قادر عمى تكفير احتياجات أسرت  
بة تعيؽ التي تعاني مف ظركؼ اجتماعية كاقتصادية صع الحالة ػ نزيؿ المؤسسة اإليوائية : 17

 رض العالج أك اإلقامة .يتطمب إلحاق  في مؤسس  إيكاءي  بغأك المجتمع ك  أسرت دمج  مع 
 أسر هك الفرد الذم تـ فصم  مف كظيفت  حسب القانكف ك يعيؿ  : العامةػ المفصوؿ مف الوظيفة  18

 تعاني مف ظركؼ اقتصادية ك اجتماعية صعبة .
 د االستهداؼ إلى نظاـ معايير كادر المساعدة .يتـ إخضاع هذ  الفئات عن مالحظة ىامة :

 حاالت الفقر  -ب
الحاالت التي تعاني مف ظركؼ اقتصادية كاجتماعية كمعيشية صعبة كلديهـ أكثر مف طالب 

المتعددة كينطبؽ  باحتياجاتهاجامعي أك نفقات متعددة كاإليجار كليس لديها مصدر دخؿ ثابت يفي 
 عميها نظاـ كادر المساعدة.

  االستثنائيةالحاالت  -ج
 االستهداؼصعب  كال تنطبؽ عميها معايير  كاقتصاديةهي التي تعاني مف ظركؼ اجتماعية 

سابقان ك لديها حاالت إعاقة أك مرضى أك حاالت خاص  تستكجب نفقات متعددة ك تعجز  المكضحة
 األسرة عف تكفيرها السيما مع كجكد دخؿ محدكد لسد احتياجات الحالة .
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 ية وزارة التنمية االجتماعيةىيكم
 

 

 

 

 

                                                                      

                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ِغزؾبسْٚ اٌٛص٠ش

ؼبِخ ٚؽذح اٌؼاللبد اٌ

 ٚاالػالَ

 انؼاللبد انؼبيخ دائشح

ٚؽذح اٌشلبثخ 

ٚؽذح اٌؾؤْٚ  ٚؽذح ِىزت اٌٛص٠ش ٚاٌزفز١ؼ

 اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؾىبٚٞ

 اٌٛو١ً

 ٔكٛم يسبػذ

ٚؽذح االعشح 

 ٚاٌيفٌٛخ
ٚؽذح ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد 

 انفُٙ ٚاٌذػُ

 يكزت انٕكٛم

االداسح انؼبيخ نهزًُٛخ 

 ٛػٔانزخؽ

االداسح انؼبيخ نهشؤٌٔ 

 انًبنٛخ ٔاالداسٚخ
االداسح انؼبيخ 

 نهًذٚشٚبد

االداسح انؼبيخ نهحًبٚخ 

 االخزًبػٛخ

االداسح انؼبيخ نهشاػٛخ 

 االخزًبػٛخ

دائشح يكبفحخ انفمش ٔانزًكٍٛ 

 االلزصبد٘

 دائشح انًسزٕدػبد

 دائشح انحًبٚخ االخزًبػٛخ

 دائشح ثؽبلخ انًؼبق

 دائشح رأْٛم انًؼبلٍٛ

 دائشح انًشاكض ٔانًؤسسبد

 ذفبع االخزًبػٙدائشح ان

 دائشح االششاف انًُٓٙ

 يذٚشٚخ خبََٕٛس

 يذٚشٚخ انٕسؽٗ

 يذٚشٚخ شًبل غضح

 دائشح انزُسٛك ٔانًزبثؼخ

 دائشح انزٕخّٛ ٔاالششاف

 دائشح انزأْٛم االسش٘

 دائشح انًخبصٌ ٔانؼٓذح

 يذٚشٚخ سفح

 دائشح رًُٛخ انًدزًغ انًحهٙ

 دائشح اندًؼٛبد

 دائشح انخذيبد انؼبيخ

 دائشح انًشزشٚبد

 دائشح انشؤٌٔ انًبنٛخ

 دائشح انشؤٌٔ االداسٚخ

 دائشح انخؽػ ٔاالحصبئٛبد

 دائشح انًشبسٚغ انزؽٕٚشٚخ

 يذٚشٚخ غضح
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 وحدة العالقات العامة واإلعالـ 

 العناصر االستراتيجية  لمعالقات العامة واالعالـ
نجازات كزارة التنمية االجتماعية  تعتبر العالقات العامة كاالعالـ الكاجهة التي تعكس صكرة كا 

إلى تطكير كتنفيذ سياسة  باإلضافةلعالـ كتطكير عالقاتها مع الشركاء الخارجييف، في كافة كسائؿ ا
 عالـ لمكزارة.إلالعالقات العامة كا

  فمسفة عمؿ العالقات العامة واالعالـ:
بناء شبكة مف العالقات العامة، بهدؼ نشر كتعميـ عمؿ الكزارة كمؤسسة حككمية، عبر تكطيد  -

 الرسمية عمى المستكيات الكطنية، االقميمية كالدكلية كتعزيز العالقة مع  الجهات 
ثراء الفهـ المشترؾ كالثقة المتبادلة بيف الكزارة مف جهة ككافة االطراؼ المتعاممة معها مف  - تنمية كا 

  .جهة أخرل
 تمثيؿ الكزارة الفعاؿ في المحافؿ  ذات العالقة بقطاع التنمية االجتماعية عمى المستكيات كافة . -
شراكة حقيقية مع مختمؼ كسائؿ االعالـ ، خاصة المحمية منها  ، بما يخدـ كيحقؽ تركيز  بناء -

 عمؿ الكزارة، باعتبارها مؤسسة حككمية ناظمة لقطاع التنمية االجتماعية 
 .الحصكؿ  عمى تأييد الجمهكر  كالكصكؿ لدرجة عالية مف رضا  عف الكزارة كالخدمات المقدمة -
دارة  العميا في اتخاذ القرارات المناسبة ككضع السياسات السميمة لمكصكؿ رشاد لإلإلتقديـ النصح كا -

 لألهداؼ المرجكة.

 التعميمات والمخاطبات في وحدة العالقات العالمة واالعالـ
 الككيؿ  –كحدة العالقات العامة كاالعالـ تتمقى العميمات مف الكزير  -1
بة مف مدير عاـ الشؤكف المالية كاالدارية احتياجات االدارات العامة كالكحدات يتـ تمقي المخاط -2

 عمى المطمكب. مكافقت بعد ادارج 
 الكحدات مباشرة –االدارات العامة  –الككيؿ  –يتـ مخاطبة الكزير  -3
االدارات العامة كالكحدات تخاطب كحدة العالقات العامة كاالعالـ في حاؿ كجكد انشطة اك  -4

 مهمات تخصهـ.
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 ةدائرة العالقات العام :اوال
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ المستندات المطموبة المياـ
قسـ 

 االستعالمات
 استقباؿ المراجعيف كالمؤسسات العامة كالخاصة .- 

فحص طبيعة االستفسارات اك طمب كتقديـ االجابات -
 كالتكصيات لممراجعيف.

التكاصؿ مع جهات االختصاص كتحكيمة اك تقديـ طمب -
 لجهات االختصاص. مكتكب برفع 

دائرة العالقات 
 العامة.

 طمبات المراجعيف 
 فحص طبيعة الشككل
 االجابة عف التساؤالت

التكاصؿ مع جهات 
 االختصاص

تكقيع 
 االتفاقيات

نمكذج االتفاقية 
 لجهات االختصاص

 اجتماع بيف العالقات العامة االدارة الفنية المختصة-
 لعالقة.تحديد جهات التكاصؿ مع االطراؼ ذات ا-
جراء المراسـ - مناقشة كعرض االتفاقية عمى الطرؼ الشريؾ كا 

 النهائية لتكقيع االتفاقية 

دائرة العالقات 
 العامة

االتصاؿ بالكحدة القانكنية 
 كاألخذ بالرأملعرض االتفاؽ 

 القانكني

 االتفاقية بالصكرة النهائية--
تجهيز المطبكعات كالدعكات 

 كالكاـز المطمكبة

تنظيـ كرش 
العمؿ 
 المحمية

التكاصؿ مع االدارة المختصة كاالجتماع معها كاالطالع عمى  
 المكضكع اك القضية.

تحديد االطراؼ ذات لعالقة كالتعاكف مع االدارة المعنية --
 كتحديد مكعد مع جميع االطراؼ لتنفيذ كتنسيؽ كرشة عمؿ.

دائرة العالقات 
 العامة

كتاب مف الجهة المنظمة 
 شةمكضحا مكضكع الكر 

تجهيز الدعكات --
 كالمطبكعات الالزمة

عمؿ تقيـ لقياس اداء الكرشة 
 كمدل نجاحها

اقامة 
 المعارض

كتاب مف الجهة 
 المنظمة

 تحديد مف الجهات الشريكة كاالجتماع مف جهة االختصاص-
تشكيؿ لجنة تنظيـ المعارض كتكزيع المهاـ، كتحديد كحجز -

 المكاف المناسب

دائرة العالقات 
 العامة

 لجهات الشريكةا

تجهيز المطبكعات ككافة 
 المكاـز المطمكبة

عف افتتاح المعرض  اإلعالف
كدعكة الجهات الشريكة 

 ككسائؿ االعالـ
مراسـ 
استقباؿ 
الكفكد 
 كالضيكؼ

كتاب مف الجهة 
 المعنية بالزيارة

الحصكؿ عمى معمكمات كافية عف الكفد الزائر  كجدكؿ -
 الزيارة 

 تيب مكاف االستقباؿتحديد مكعد الزيارة لتر -
 تشكيؿ لجنة االستقباؿ -

دائرة العالقات 
 العامة

 تقييـ الزيارة تكفير ما يمـز
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 ارة كتكفير ما يمـز لمكفد الزائرالشركع بتنفيذ جدكؿ الزي-
كتاب مف جهة  المطبكعات

االختصاص لعمؿ 
 المطبكعات

 التنسيؽ مع دائرة المشتريات-
كل كتفاصيؿ التنسيؽ مع جهات االختصاص عمى محت-

 المطبكعات
 التكاصؿ مع المطبعة-

دائرة العالقات 
 العامة

تجهيز المطبكعات كالتكاصؿ 
 مع المطبعة

 استالـ المطبكعات كتدقيقها

اقامة 
المهرجانات 
 كاالحتفاالت

كتاب مف الجهة 
 صاحبة الفعالية

 التنسيؽ مع الجهة المعنية لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ-
ات)شهادة ، يافطات تحضير كتجهيز المطبكع-

مرحبيف(كحجز القاعة كتجهيزها بما يمـز كالترتيبات الخاصة 
 بالمسرح مف)جهاز صكت، شاشة عرض،كراسي كطاكالت(

دائرة العالقات 
 العامة

تجهيز الدعكات كتجهيز 
رسائؿ النقؿ كما يمـز لطبيعة 

 االحتفاؿ كالحضكر

داء لمعرفة مدل ألتقيـ ا
 نجاح المهرجاف

المؤتمرات 
 عمميةال

كتاب مف الجهة 
 المعنية بالنشاط

االجتماع بالجهة المعنية كالحصكؿ عمى معمكمات كافية -
 حكؿ المؤتمر

 تشكيؿ لجنة تحضيرية كعممية-
 كيد عمى المشاركة أتكجي  الدعكات كالت-
تحديد زماف كمكاف المؤتمر كمدت  ،كالمحاكر كمكعد ارساؿ -

 االبحاث المشاركة

دائرة العالقات 
 العامة

 تجهيز المطبكعات--
استكماؿ الترتيبات فيما --

يتعمؽ باالستقباؿ كالضيافة 
 كاضافة الخدمات المساندة

تكزيع الدعكات لممشاركة في 
المؤتمر كدعكة كسائؿ 
 االعالـ لتغطية المؤتمر

نشطة ألا
  الالمنهجية
بيف 

 المكظفيف

االهتماـ بشؤكف المكظفيف كالمتقاعديف كتكريمهـ ، كخمؽ - 
 القدكات كتحفيزإيجابي لمتكاصؿ بيف المكظفيف ، عامؿ 

 كالمهارات الخاصة بهـ.
متابعة تنظيـ كافة االنشطة المتنكعة الخاصة بالمكظفيف في -

 ضكء المشاركات االجتماعية الفعالة

دائرة العالقات 
 العامة

تجهيز كافة الحكافز -
المعنكية كالمادية كالشهادات 

 كالهداياالتقديرية 
التكاصؿ تعزيز دكر -

االجتماعي في إطار العممي 
المشترؾ بيف االدارات العاممة 

 في الكزارة  

 إقامة رحالت لممكظفيف -
 مشاركات اجتماعية -

 خطكبة ،زكاج،نجاح...الخ
قامة االحتفاالت كتسميـ إ-

 الشهادات
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 دائرة االعالـ  :ثانيا
 خرجاتالم المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ المستندات المطموبة المياـ

المؤتمر 
 الصحفي

مخاطبة االدارة -
المختصة بالرغبة بعقد 

تمر صحفي يتعمؽ مؤ 
بحدث معيف  ضمف 

 رامج كنشاطاتب

 تكميؼ المدير المباشر لمسؤكؿ االعالـ بالتكاصؿ مع الجهة المنفذة-
 التنسيؽ مع المسؤكؿ حكؿ طبيعة الفعالية -
لفاعمية بطريقة صحفية تمقي المعمكمات مف الجهة المختصة  حكؿ الحدث أك ا-

 كاعالمية حكؿ الحدث اك الفعالية أك االعالف عنها عبر المؤتمر الصحفي
تقييـ المادة المكتكبة كالمصاغة في البياف مف قبؿ المدير المباشر كالمسئكؿ -

 عف الفعالية
 التكاصؿ مع الجهات المعنية لمترتيب لمؤتمر صحفي -
 ـالكسائؿ االع ـمتابعة القاء البياف اما-

دائرة 
 االعالـ

الحصكؿ 
عمى بيانات 
كافية حكؿ 
الحدث المراد 
االعالف عن  

بياف  ال عداد
 صحفي

حصكؿ كافة الكسائؿ االعالمية عمى -
 نسخة

كبر نشر المؤتمر الصحفي عبر أ-
عدد ممكف مف كسائؿ االعالـ كنشر  

 عمى المكاقع الخاصة بالكزارة  

البياف 
 الصحفي

كتاب كمخاطبة مف 
المختصة برغبة  االدارة

الخركج ببياف صحفي 
لإلعالف عف حدث 

معيف ببرامجها 
 كنشاطاتها

 تكميؼ المدير المباشر لمسئكؿ االعالـ بالتكاصؿ مع الجهة المنفذة -
التكاصؿ كالتنسيؽ مع المسؤكؿ عف الفعالية لمعرفة محتكل البياف كالبنكد التي -

 ينص عميها 
البياف مف قبؿ المدير المباشر كالمسئكؿ تقييـ المادة المكتكبة كالمصاغة في -

 عف الفعالية 

دائرة 
 االعالـ

الحصكؿ 
عمى 
البيانات 

كالكتابة حكؿ 
الحدث المراد 
كاالعالف 

 عن 

الخركج بالبياف لمفعالية كلكسائؿ -
 االعالـ

نشر البياف الصحفي عبر كافة -
كسائؿ االعالـ كمتابعة التعميقات 

 كالمشاهدات لمفعالية

التقرير 
لمقاءات كا

الصحفية 
مع 
كسائؿ 

كتابة كمخاطبة 
كتكضيح التفاصيؿ 

حكؿ ماهية المقابمة اك 
المقاءات لعرضها عمى 

ككيؿ الكزارة كاخذ 

قدـك الصحفي مف احدل كسائؿ االعالـ المكتكبة اك المرئية اك المسمكعة -
كبرامجها بكتاب رسمي لعمؿ لقاءات كتقارير صحفية تتعمؽ بمؤسسات الكزارة 

 مف الجهة التي يعمؿ بها .
عرض المخاطبة عمى مكتب ككيؿ الكزارة لالطالع عميها كابداء الرام فيها -

 بالقبكؿ اك الرفض 

دائرة 
 االعالـ

اجراء مقابمة 
مف الجهة 
المعنية 
كتسهيؿ 
 المهمة

مقابمة ال أك ارساؿ نسخة مف التقرير-
عبر احد منصات التكاصؿ االجتماعي 

ضمف  هاتألرشفالخاصة بالكزارة 
 فعاليات الكزارة
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االعالـ 
 الخارجية

في حالة المكافقة يتـ تحكيمها الي جهة االختصاص بالتعاكف مع كحدة - المكافقة
 العالقات العامة كاالعالـ

 فض المقابمة .ر  بأسبابفي حاؿ رفض يتـ تبميغ الجهة -
ك الجهة االعالمية عرض المقابمة عمى كحدة العالقات أيطمب مف الصحفي -

المكافقة عمى  إلعطاءالعامة كاالعالـ لمنظر في صحة ما كرد فيها مف معمكمات 
 النشر قبؿ النشر .

كتابة 
الخبر 
كالتقرير 
 الصحفي

كتاب مخاطبة مف 
االدارة اك القسـ 

المسؤكؿ عف الفعالية 
لممدير المباشر  

 عالمية اإلبالتغطية 

المنفذة  كالتنسيؽ الجهة تكميؼ المدير المباشر لمسئكؿ االعالـ بالتكاصؿ مع -
 كؿ حكؿ مكعد الفعالية كالمكاف كالزماف كالحضكر كالمدعكيفمع المسؤ 

التكاصؿ مع المكتب االعالمي الحككمي كارسال  رسائؿ لكسائؿ االعالـ بمكعد -
 الفعالية كمكانها كمحتكاها

 تجهيز ما يمـز لتغطية الفعالية كالحصكؿ عمى المكافقة مف المدير المباشر-
 لفعالية كمتابعة حضكر القنكات االعالمية كالجهات ذات االختصاصتغطية ا-

 تحرم الخبر كنشرة 

دائرة 
 اإلعالـ

عرض الفعالية عمى الجهات - 
المختصة كنشر  عمى المكقع 
االلكتركني ككافة المنصات 

 االجتماعية.
 مراسمة كسائؿ االعالـ-
رساؿ التقرير كمتابعة كصكل  ك إ-

ت االنباء التأكد مف نشر  في ككاال
 كالصحؼ المحمية 

تصكير 
 الفعالية

التكاصؿ مع االدارات العامة كالكحدات لمعرفة المكضكع الذم سيتـ تصكير  - 
 تطكير  كتكثيق 

دائرة  اخذ التعميمات مف المدير مباشرة لتكثيؽ النشاطات -
 اإلعالـ

تكثيؽ كافة 
 النشاطات
 بالصكر

نشر الصكر الخاصة بالنشاط كتكثيق  -
كقع الكزارة كالمنصات عمى م

 االجتماعية التابعة لها
نشر النشاط الخارجي بجهات  -

مؤسسات خارجية عمى مكاقع االعالـ 
 المختمفة  مع االستئذاف بالنشر

اعداد 
برامج  

مراسمة الفضائيات -
االذاعية  المحمية لحجز 

التشاكر بيف المكظفيف كالمدير المباشر لعرض حمقات اذاعية كتمفزيكنية حكؿ -
 نشاطات الكزارة كخدمتها المقدمة

دائرة 
 عالـاإل

الحصكؿ 
عمى بيانات 

 تنفيذ البرنامج كالخركج بحمقة مباشرة -
 تقييـ البرنامج مف قبؿ المسؤكليف -



 دة العالقات العامة واإلعالموح -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                              

 

25 

إعالمية 
حكؿ 
برامج 
الكزارة 
 كخدماتها

مساحة لبرنامج يتعمؽ 
 بالكزارة

طبة االدارات مخا-
العامة لتعريفها بالفكرة 

كااليعاز لذكم 
االختصاص لمخركج 

 بالمقاء

هذ  الحمقات ك االطالع عمى كافة مثؿ  ال عدادالحصكؿ عمى مكافقة مبدئية -
 لخدماتالبرامج كا

تبدأ عممية االعداد كالتجهيز لحمقات تمفزيكنية كاذاعية كدراسة مدل االستفادة -
 منها
يتـ كضع خطة بالتكافؽ مع الجهة المختصة حكؿ االكلكيات كاالهمية لكؿ -

 حمقة اك برنامج 
 ك فشؿ هذ  المقاءات أالبدء بتنفيذ حمقات تجريبية لقياس مدل نجاح  -
 مة كتعريفها بالفكرة لتحديد الشخص المخكؿ بالمقاءالعا اإلداراتمخاطبة  -
االتفاؽ عمى مكعد معيف بيف المسئكؿ كالضيؼ لمناقشة المحاكر كالتكاصؿ مع -

امج يحتكم عمى المكاعيد الفضائية اك االذاعة لكضع جدكؿ خاص بتنفيذ البر 
 كاالياـ.

كافية حكؿ 
الحدث المراد 

ف عن  االعال
بياف  ال عداد

 صحفي

نشر  عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي -
 لمكزارة كخارجها

 تقيـ المشاهدات كالتعميقات لمبرنامج-
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 وحدة الرقابة 

 االنحراؼهي عممية لمتأكد مف أف ما تـ التخطيط ل  هك ما تـ تنفيذ  ككشؼ  تعريؼ الرقابة:
تمؾ التعريفات يجب أف يككف  مسبقا كمفكتصحيحها إف كجدت لمكصكؿ إلى األهداؼ المحددة 

 مف أجؿ تفعيؿ دكر الرقابة منها :لممؤسسة كالكزارة عدة أمكر يجب كضعها 
 .كجكد أهداؼ كاضحة كأداء معيف يمكف قياس  كمتابعت  مف خالؿ الرقابة 
 .كضكح القكانيف كاألنظمة كالمكائح المعمكؿ بها داخؿ الكزارة مف أجؿ التنفيذ كالمتابعة 

 
 والتفتيشالرقابة  وحدة أقساـ
 الرقابة اإلدارية :أكالن 
 كالفنية الرقابة المهنية :ثانيان 
ة الرقابة المالي :ثالثان 
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 : الرقابة اإلداريةأوال
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ المياـ المرحمة

تتـ مراجعة الخطط المكضكعة لإلدارات العامة كالكحدات  - الخطط السنوية 
 تقارير.- مكظفك الرقابة اإلدارية. - داخؿ الكزارة.

 .نصؼ سنكم -تقرير ربع سنكم  -
 تقرير سنكم. -

الرقابة 
 اإلدارية

الحضور 
 واالنصراؼ

مدراء اإلدارات في الكزارة ابة بالتنسيؽ مع يقـك مكظؼ الرق -
 كمدراء المديريات لمتابعة العمؿ في الميداف )المديريات، المراكز(.

يتـ إعداد تقرير إدارم شامؿ عف آلية العمؿ في الزيارة  -
 الدكرية كالزيارات المفاجئة.

 يتـ رفع تقرير شامؿ لمدير كحدة الرقابة كالتفتيش. -

 مكظؼ الرقابة اإلدارية. -
 مدير المديريات. -
 مدراء اإلدارات بالكزارة. -
مدراء المديريات كالمراكز  -

 بالميداف.

حضكر كانصراؼ  -
 المكظفيف.

دفاتر الحركة )كرقيان  -
 كالكتركنيان(.

 ممفات المكظفيف. -

 تقرير ربع سنكم. -
 تقرير نصؼ سنكم. -
 تقرير سنكم. -

سجؿ التحركات  
 أو سجؿ األذونات

تككف هذ  المتابعة إما أسبكعية أك شهري  كيتـ متابعة  -
 سجؿ التحركات. - مكظفك الرقابة االدارية. - رصد األذكنات كهؿ يتـ خصمها مف اإلجازات أـ ال.

 تقرير عف التجاكزات - األذكنات الخاصة بالمكظفيف. -

يتـ متابعة اإلجازات لجميع المكظفيف حسب نكعها )عادية،  - جازاتاإل 
 طارئة، مرضية، أمكمة(.

 مدراء المديريات كالمراكز بالميداف. -
 - نماذج اإلجازات. - مكظفك الرقابة االدارية. -

متابعة شؤوف  
 الموظفيف

 يتـ متابعة شؤكف المكظفيف مف حيث:
 جية، الترقيات(.)مستندات المكظفيف، اإلجازات الخار 

 مدراء المديريات كالمراكز بالميداف. -
  مستندات المكظفيف مكظفك الرقابة اإلدارية. -

المخالفات  
 اإلدارية

في حالة كجكد مخالفات إدارية لدل أم مكظؼ يتـ معالجة  -
األمر مف خالؿ عقد لجنة خاصة مككنة مف أعضاء مف 

 كنية(.)الرقابة، اإلدارة المختصة، الكحدة القان
 تقـك المجنة بدراسة جميع المخالفات الخاصة بالمكظؼ. -
 يتـ رفع تكصيات المجنة مباشرة إلى الككيؿ/ الكزير. -
بناء عمى تكصية الككيؿ/ الكزير يتـ اتخاذ اإلجراء ضد  -

المكظؼ كيككف عادة إما إحاطة شفكية أك كتابية داخؿ 
 المؤسسة أك تنبي  أك لفت نظر.

ة مف قبؿ المجنة المكمف -
 الككيؿ.

 الككيؿ / الكزير. -
 

تكصيات المجنة إلى  -
 تكصيات الكزير /الككيؿ. - الكزير / الككيؿ.
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 مخطط يوضح أليات الرقابة اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌؾنٛس 

 ٚاالٔقشاف

 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠بد  ِٛظف اٌشلبثخ

سثغ عٕٛٞ

  

 ٔقف عٕٛٞ

 عٕٛٞ

ِذساء اإلداساد فٟ 

 اٌٛصاسح 

 اٌّذ٠ش٠بد ِذساء 

رمش٠ش ؽبًِ ٌّذ٠ش اٌشلبثخ 

 ٚاٌزفز١ؼ

ِشاعؼخ ِٓ لجً ِٛظفٛ  اٌخيخ اٌغ٠ٕٛخ

 خاٌشلبثخ اإلداس٠

 افذاس رمبس٠ش 

سثغ ع٠ٕٛخ

  

 ٔقف ع٠ٕٛخ

  ع٠ٕٛخ

عغً اٌزؾشوبد أٚ  

 االرٚٔبد
 رمش٠ش ػٓ اٌزغبٚصاد  ِٛظفٛ اٌشلبثخ  اإلداس٠خ ِزبثؼخ

 ؽٙش٠خ اعجٛػ١خ
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ِذساء  ؽغت إٌٛع ِزبثؼخ االعبصاد

اٌّذ٠ش٠بد

 

 ّٔبرط االعبصاد  ِٛظفٛ اٌشلبثخ اإلداس٠خ

 أِِٛخ ػبد٠خ ىبسئخ ِشم١خ

ِزبثؼخ ؽؤْٚ 

 اٌّٛظف١ٓ

ِذساء  ؽغت إٌٛع ِزبثؼخ

اٌّذ٠ش٠بد

 

 ِغزٕذاد اٌّٛظف١ٓ ِٛظفٛ اٌشلبثخ 

االعبصاد  زشل١بداٌ

 اٌخبسع١خ

ِغزٕذاد 

 اٌّٛظف١ٓ

 أٚ

اٌّخبٌفبد 

 اإلداس٠خ

ٌغٕخ خبفخ ِىٛٔخ 

:ِٓ 
 اٌٛص٠ش/ اٌٛو١ً سفغ رٛف١بد  اٌّخبٌفبددساعخ 

اٌٛؽذح 

 اٌمب١ٔٛٔخ
اإلداسح 

 اٌّخزقخ

 اٌشلبثخ
 ارخبر االعشاء إٌّبعت مذ اٌّٛظف 

 ٌفذ رٕج١ٗ إؽبىخ ؽف٠ٛخ إؽبىخ وزبث١خ
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 الفنيةو  ثانيًا: الرقابة المينية

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ الياـ المرحمة

الرقابة 
المهنية 

 لفنيةكا

الرقابة مهنية عمى 
 المديريات

 

يقـك مكظؼ الرقابة بالتكج  إلى المديريات كمتابعة عمؿ  -
الباحثيف االجتماعييف كسير عممهـ المهني مف دراسة كتشخيص 
كعالج، كاستيفاء كافة المستندات الخاصة كتحديث بيانات، 
 كزيارة ميدانية كاعتماد مدير المديرية عمى ممؼ الحالة كمتابعة

 الحاالت المحجكبة كمتابعة اإلدارة العميا لممديريات.

 مكظؼ الرقابة المهنية. -
 الباحث االجتماعي. -
 مدير المديريات. -

 ممفات المستفيديف.
تقرير مكظؼ الرقابة عف 
 سير العمؿ بكؿ مديرية.

الرقابة المهنية 
 كالفنية عمى المراكز

طالب عند متابعة المراكز مف حيث جهة التحكيؿ، سف ال -
 االلتحاؽ كالمستندات الخاصة بالطالب.

مراقبة كمتابعة عمؿ الباحث االجتماعي لممؼ الحالة، ككضع  -
عداد الخطط الشاممة  الخطط العالجية كمتابعة السمكؾ، كا 
لمتكجي  كاإلرشاد الفردم كالجماعي كاألنشطة كالبرامج التي 

 يقدمها المركز لمفئة المعنية

 نية.مكظؼ الرقابة المه -
 الباحث االجتماعي. -
 مدير المركز. -

تقرير مكظؼ الرقابة عف  ممفات طالب المراكز.
 سير العمؿ بالمراكز.

الرقابة المهنية 
كالفنية لمؤسسة 
الربيع لمرعاية 
 االجتماعية

متابعة كافة ممفات األحداث، كعمؿ الباحث االجتماعي لسير 
كخركج   العمؿ داخؿ المؤسسة مف لحظة دخكؿ الحدث إلى

 كمتابعت  بعد الخركج.
 

 مكظؼ الرقابة المهنية. -
 الباحث االجتماعي. -
 مدير المؤسسة. -

 ممفات االحداث
تقرير مفصؿ ككضع  

 التكصيات
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 مخطط يوضح أليات الرقابة المينية الفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرقابة الماليةثالثاً 

لبثخ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ اٌش

 اٌّذ٠ش٠بد

ِزبثؼخ ػًّ اٌجبؽض١ٓ 

 االعزّبػ١ٓ فٟ ا١ٌّذاْ
 رمش٠ش ِٛظف اٌشلبثخ  ٍِفبد اٌّغزف١ذ٠ٓ

اٌشلبثخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ 

 ػٍٝ اٌّشوض

ٚمغ اٌخيخ  ِزبثؼخ اٌّشاوض

 اٌؼالع١خ

 اػذاد اٌخيو اٌؾبٍِخ ِزبثؼخ اٌغٍٛن 

  ٌٍزٛع١ٗ ٚاالسؽبد 

١ش  اٌؼًّ رمش٠ش اٌشلبثخ ػٓ ع

 ثبٌّشوض

 

اٌشلبثخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ 

 ٌّؤعغخ اٌشث١غ 

 ٍِفبد األؽذاس  ِزبثؼخ

 رمش٠ش ِفقً ٚٚمغ اٌزٛف١بد  ٍِفبد األؽذاس

ػًّ اٌجبؽش   ِزبثؼخ

 االعزّبػٟ



 لرقابة والتفتيشادة وح -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                               

 

33 

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ المياـ المرحمة
بنكد المكازنة 
 كالصرؼ

بنكد المكازنة 
 كالصرؼ

يتكج  رئيس قسـ الرقابة المالية لمدير عاـ الشؤكف المالية كيتـ 
التنسيؽ مع رئيس قسـ المشتريات لمتابعة  بنكد المكازنة كالصرؼ 

 كلجاف فتح العركض كالتقييـ

 رئيس قسـ  الرقابة المالية
 رئيس قسـ المشتريات

مستندات 
ازنة المك 

 كالصرؼ
 تقرير مفصؿ عف بنكد المكازنة

متابعة عمميات الشراء  ) طمبيات الشراء ، عركض االسعار ،  عمميات الشراء عمميات الشراء
تقرير مفصؿ عف عمميات  مستندات الشراء رئيس قسـ  الرقابة المالية تكريد المكاد بعد الترسية ( كيمكف اف يككف شهرم أك ربع سنكم

 الشراء
المخازف )المزاد  ازفالمخ

التمكينية 
 ،الكرش،المعدات(

يقـك رئيس قسـ الرقابة المالية بمتابعة المخازف مف حيث ) إضافة 
األصناؼ ،صرؼ االصناؼ، الترصيد االجمالي ( كذلؾ مف خالؿ 

 الجرد المفاجئ أك الجرد الدكرم في نصؼ السنة أك نهاية السنة
عمى الكارد المنصرؼ ،  عكاالطالمتابعة مخازف المكاد التمكينية 

 حركة الصنؼ ، تاريخ االنتهاء ، الية الصرؼ ككمياتها
 متابعة مخازف الكرش في المراكز بالشراكة مع الرقابة الفنية

الترصيد كالجرد  رئيس قسـ  الرقابة المالية
 تقرير مفصؿ عف المخازف الدكرم

) الية عمؿ الصيانة داخؿ ـ الصيانة لالطالع عمى متابعة قس قصـ الصيانة قصـ الصيانة
الكزارة كالمديريات ، صرؼ المكاد مف المخازف ، العهدة الدائمة 

 الغير مستهمكة (
 مستمزمات رئيس قسـ  الرقابة المالية

 تقرير مفصؿ عف قسـ الصيانة كأدكات الصيانة

متابعة 
 المناقصات

اقصات ) لجنة حضكر رئيس قسـ الرقابة المالية بصفة مراقب لممن متابعة المناقصات
فتح العركض ، اعضاء المجنة ، تاريخ عمؿ المجنة ، لجنة الترسية 
، تكريد المكاد لممناقصة ( لجنة استالـ كتسميـ ، التأكد مف كجكد 

 فكاتير ضريبية كخمك طرؼ

مظاريؼ ككتب  رئيس قسـ  الرقابة المالية
 تقرير مفصؿ عف المناقصات المناقصات

صرؼ بنكد 
برنامج الغذاء 

عالمي كالقسائـ ال
 الشرائية

صرؼ بنكد برنامج 
الغذاء العالمي 
 كالقسائـ الشرائية

يتكج  رئيس قسـ الرقابة المالية لمدير عاـ الشؤكف المالية ثـ 
التنسيؽ مع قسـ المحاسبة كمتابعة بنكد برنامج الغذاء العالمي 

 كالقسائـ الشرائية الخاصة بالمنتفعيف
نسيؽ الت رئيس قسـ  الرقابة المالية

 كالمتابعة

بنكد برنامج  كؿتقرير مفصؿ ح
الغذاء العالمي كتقرير حكؿ 
 برنامج القسائـ الشرائية
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  يوضح أليات الرقابة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٕٛد اٌّٛاصٔخ 

 ٚاٌقشف

ِذ٠ش ػبَ اٌؾؤْٚ  سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ 

 اٌّب١ٌخ ٚاالداس٠خ

 د سئ١ظ لغُ اٌّؾزش٠ب
 

 ٌغٕخ فزؼ اٌؼشٚك ٚاٌزم١١ُ 

رمش٠ش ِفقً ػٓ ثٕٛد 

 اٌّٛاصٔخ

 رمش٠ش ِفقً ػٓ ػ١ٍّبد اٌؾشاء  سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ ػ١ٍّبد اٌؾشاء ػ١ٍّبد اٌؾشاء

رٛس٠ذ اٌّٛاد ثؼذ 

 اٌزشع١ٗ
 ىٍج١بد اٌؾشاء ػشٚك األعؼبس

 

 عشد ِفبعئ عشد دٚسٞ ِزبثؼخ اٌّخبصْ اٌّخبصْ

 

سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ  رمش٠ش ِفقً ػٓ اٌّخبصْ 

 اٌّب١ٌخ

ٔٙب٠خ  فشف األفٕبف ٔقف اٌغٕخ امبفخ االفٕبف فشف األفٕبف

 اٌغٕخ
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ِخبصْ اٌٛسػ 

 ٚاٌّؼذاد
 سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ 

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ اٌّخبصْ

ِخبصْ اٌّٛاد 

 اٌز١ٕ٠ّٛخ

 سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ اٌّخبصْ

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ اٌّخبصْ

ؽشوخ 

 اٌقٕف

اٌٛاسد 

 إٌّقشف

ربس٠خ 

 االٔزٙبء

آ١ٌخ اٌقشف 

 برٙبٚو١ّ

 ِشالجخ إٌّبلقبد سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ إٌّبلقبد

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ إٌّبلقبد

ٌغٕخ فزؼ  أػنبء اٌٍغٕخ

 اٌؼشٚك
ربس٠خ ػًّ 

 اٌٍغٕخ

رٛس٠ذ اٌّٛاد  ٌغٕخ اٌزشف١خ

 ٌٍّٕبلقخ

 سئ١ظ لغُ  اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ  لغُ اٌق١بٔخ

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ لغُ اٌق١بٔخ

 اٌؼٙذح اٌذائّخ آ١ٌخ اٌؼًّ فشف اٌّٛاد
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ِخبصْ اٌّٛاد 

 اٌز١ٕ٠ّٛخ
 سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِْزبثؼخ اٌّخبص

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ اٌّخبصْ

ؽشوخ 

 اٌقٕف

اٌٛاسد 

 إٌّقشف

ربس٠خ 

 االٔزٙبء

آ١ٌخ اٌقشف 

 ٚو١ّبرٙب

ِخبصْ اٌٛسػ 

 ٚاٌّؼذاد
 سئ١ظ لغُ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ 

 

 رمش٠ش ِفقً ػٓ اٌّخبصْ

ؽشوخ 

 اٌقٕف

اٌٛاسد 

 إٌّقشف

ربس٠خ 

 االٔزٙبء

آ١ٌخ اٌقشف 

 ٚو١ّبرٙب

ؽشوخ 

 اٌقٕف

اٌٛاسد 

 إٌّقشف

ربس٠خ 

 االٔزٙبء

آ١ٌخ اٌقشف 

 ٚو١ّبرٙب
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 منبرط ّؽذح الشلبثخ
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 State of Palestine  دّلــخ فـلغـطـني

 Ministry of Social Affairs ّصاسح الؾــــؤّى االعزـوبػ٘ــــخ

ز٘ؼّؽذح الشلبثخ ّالزف  Inspection & Monitoring unit 

 

 
 

 

 
 

 

 يهديكـ قسـ الرقابة المهنية كالفنية أطيب تحياتها كتتمنى لكـ مكفكر الصحة كالتكفيؽ كبعد،
 مالحظات الورشة رقـ اليوية اسـ الطالب ـ

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

11     
 خصائي االجتماعي:اال ةأوال: متابع

المالحظات الخاصة:-  

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

.................................................................................................................. 
التوصيات الخاصة:-  

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

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

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

 اـ بيا االخصائي االجتماعي:التي ق ةثانيا: األنشط
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

 ْرط الزمشٗش ادلٌِٖ للوشازضادلْضـــــْع/ من
 

 

 
ى

ى
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 State of Palestine  دّلــخ فـلغـطـني

 Ministry of Social Affairs ّصاسح الؾــــؤّى االعزـوبػ٘ــــخ

 Inspection & Monitoring unit ّؽذح الشلبثخ ّالزفز٘ؼ

 77/70/0709انرارَخ: 

 المحػػػػتـر ،،،    األخ/
 مدير وحدة الرقابة والتفتيش

 ،،،  تحيػػػة طيبػػػة وبعػػػػد       
 
 

 

 

 
  العنواف 4  االسـ رباعي ـ
  باحث المنطقة  5  اليوية 1
  المبمغ 6  رقـ االستمارة 2
  الباحث الزائر 7  عدد االفراد 3

 الحيثيات:

  

 التوصيات :

 

 وتقبلوا فائق الاحرتام والتقدير          

 املراقب املهين

        

 ادلْضـــــْع/ رمشٗش يف ؽبلخ ادلْاطي / 
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 State of Palestine  دّلــخ فـلغـطـني

 Ministry of Social Affairs ّصاسح الؾــــؤّى االعزـوبػ٘ــــخ

 Inspection & Monitoring unit ّؽذح الشلبثخ ّالزفز٘ؼ

 المحػػػػتـر ،،،     األخ/
 مدير وحدة الرقابة والتفتيش  

 تحيػػػة طيبػػػة كبعػػػػد ،،، 
 

 

 أّال: ؽبالد للقشف:
 اخر زيارة لالسرة الباحث العنواف رقـ الممؼ السـ رباعيا ـ

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

 المالحظات: -
 
 
 
 
 

 / رمشٗش صٗبسح هذٗشٗخ ادلْضـــــْع

 
 

 
ى

ى
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 التوصيات الخاصة:-
 
 
 

 صبً٘ب:ؽبالد االعزِذاف
 تاريخ االستيداؼ الباحث رقـ الممؼ االسـ رباعي ـ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

:ادلالؽظبد -   

 
 
 
 
 
 

 الزْف٘بد اخلبفخ: -
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 صبلضب:ؽبالد هذلك:

 اخر زيارة لالسرة الباحث رقـ الممؼ االسـ رباعي ـ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 المالحظات:-
  

 التوصيات الخاصة:-
  

 ساثؼب: ؽبالد احلغت
 أسباب الحجب تاريخ الحجب الباحث رقـ الممؼ االسـ رباعي ـ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

 مالحظات: -
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  ّالزمهني القؾٖ ّهؾبسٗغ الزويني االلزقبدٕ:خبهغًب: ؽبالد الؾِذاء ّادلفقْلني
 شيداء: .0

رقـ  اسـ المستفيد ـ
رقـ  اسـ الشييد اليوية

 اليوية
حالة 
 الشييد

المبمغ 
 بالشيكؿ

عدد 
 اخر زيارة االفراد

1         
2         
3         
4         
5         

 مالحظات: -
 ال يكجد مالحظات .

 
 

 التوصيات الخاصة: -
 
 
 

 

 المفصوليف: .0
 اخر زيارة عدد االفراد المبمغ حالة المفصوؿ رقـ اليوية اسـ المستفيد ـ
1       
2       
3       
4       
5       

 مالحظات  -
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 التوصيات الخاصة: -
 

 حاالت تأميف صحي .3
 سبب اإلصدار اسـ الباحث بداية االعتماد رقـ اليوية اسـ المستفيد ـ
1      
2      
3      
4      
5      

 مالحظات: -
 
 

 التوصيات الخاصة: -
 
 

 مشاريع التمكيف االقتصادي .4

رقـ  ـ
رقـ  اسـ المستفيد اإلستمارة

 اخر زيارة المبمغ بالدوالر اسـ المشروع اليوية

0       
0       
3       
4       
5       

 

 مالحظات:
 
 التوصيات الخاصة:-
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 دانية سادسا:الزيارات المي
 اخر زيارة نوع الحالة الباحث رقـ الممؼ االسـ رباعي ـ
1      

2      

3      

4      

5      

6      

 مالحظات: -
 
 
 
 التوصيات الخاصة: - 
 

 (   /2019 04سابعا: متابعة تقرير انجاز الباحثيف لشير)   -

عدد الممفات الغير  عدد الحاالت المنجزة عدد الممفات المطموبة اسـ الباحث ـ
 منجزة

1     
2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 مدخؿ البيانات عدد الممفات اسـ المشرؼ ـ
1    
2    
3    
    
 مالحظات: -
 
 
 
 التوصيات الخاصة: -
 
 

 ثامنا: التوصيات العامة:
 

 وتقبلوا فائق الاحرتام والتقدير
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 الجبة الضبلش

 ّؽذح الؾؤّى المبًًْ٘خ
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 القانونية  الشئوف وحدة

دكات المساندة في الكزارة كذلؾ لضماف تطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات مف ألنكنية بكزارة التنمية االجتماعية باعتبارها أحد أهـ اتعمؿ كحدة الشؤكف القا: الرسالة
 عا  المكجب القانكني فيما يتـ تأديت  مف أعماؿ في داخؿ الكزارة ا خالؿ مر 

 عالقة الكظيفية العامة كاألعماؿ ذات االختصاص لكزارة التنمية االجتماعية مجاالت ذات الالتعزيز مبدأ سيادة القانكنية في كافة  :االىداؼ

 الوحدة القانونية 

 المد المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 المدة الزمنية المخرجات خالت

استقباؿ المعامالت ذات الطابع القانكني مف مركز المسئكلية جهات  استقباؿ  استقباؿ
 ة االختصاص في الكزار 

   مراسالت الكحدة القانكنية

الرد عمى   الكحدة القانكنية الرد عمى المعامالت كفقا لممكجب القانكني بعد دراسة االمر  الرد  الرد
 المراسالت

 

     إعداد مشاريع القكانيف الالزمة لإلدارات المختمفة    
 

 

 

 
دراسة  استقباؿ المعاممة 

 المعاممة
الرد عمى المعاممة وفقا  استقباؿ المعاممة 

 لمموجب القانوني
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 الجبة الشاثغ

 ّؽذح ًظن ادلؼلْهبد ّالذػن الفٌٖ
 

 

 

 لغن الق٘بًخ ّالؾجيبد 

 لغن الربجمخ ّادلؼلْهبد 
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 وحدة نظـ المعمومات والدعـ الفني

 :اقساـ الوحدة
 قسـ الصيانة كالشبكات  .1
 قسـ البرمجة كالمعمكمات  .2

  :مياـ الوحدة والخدمات التي تقدميا
دارة اطية كا  يؿ كالحماية كالنسخ االحتيالرئيسية كتشمؿ ) التشغ Serversدارة أجهزة الخكادـ إ .1

 المستخدميف كالصالحيات ....( 
 نشاء كتطكير بنى تحتية لشبكات الحاسكب في مقر الكزارة كفركعها إ .2
 صيانة الحكاسيب كممحقاتها ك كضع المكاصفات الفنية كالتقنية  لها  ،   .3
 تصميـ كتطكير برمجيات كتطبيقات حاسكبية   .4
 جراءات المنفذة عمى النظاـإلد مف سالمة ادارة البرنامج الكطني لمتحكيالت النقدية كالتأكإ .5
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 جيزة والشبكاتأل: صيانة ااوال
 المخرجات المدخالت المسئولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

استقباؿ 
 الطمب

تقـك كؿ مف الكحدات كاالدارات العامة بتقديـ طمب  التحكيؿ
 الصيانة

ك تحكيؿ طمب الصيانة الى القسـ المختص ) الصيانة أ
 الشبكات (

 نمكذج طمب الصيانة نمكذج طمب صيانة مدير كحدة نظـ المعمكمات

 المعالجة

 دراسة الطمب كتحديد ماهية المشكمة  دراسة االحتياجات
 ف لـز االمر إتحديد االحتياجات المطمكبة 

 تقرير فنى نمكذج طمب الصيانة رئيس القسـ المختص

العامة لمشؤكف المالية  االدارة إلىارساؿ طمب الشراء  طمب شراء
 كاالدارية 

 متابعة التكريد كاستالـ االصناؼ المطمكبة 
 طمب شراء تقرير فنى مدير كحدة نظـ المعمكمات

كاء بالصرؼ مف المخازف اك يتـ تكفير االحتياجات س اجراءات الشراء
 مر تكريد اجراء أ

 مر استالـ اصناؼأ طمب شراء االدارة العامة لشؤف المالية

 عماؿ الصيانة الالزمة اجراء أ  لصيانةا
 االختبار كالتأكد مف نجاح أعماؿ الصيانة

 نمكذج طمب الصيانة رئيس القسـ المختص
تقرير نهائي عف اعماؿ 

 الصيانة

مرحمة 
 التسميـ

يقـك رئيس القسـ المختص ب عداد تقرير بانتهاء اعماؿ  اغالؽ طمب الصيانة 
 الصيانة 

 عماؿ الصيانة بنجاحبانتهاء أ  الطالبةتكقيع مف الجهة 
 استالـ االجهزة كالمعدات 

 نمكذج استالـ رئيس القسـ المختص
 اغالؽ الطمب

 اعداد تقارير ك إحصائيات

 

 



 ظم املعلومات والدعم الفيننحدة و -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                              

 

52 

 مخطط يوضح آليات صيانة األجيزة والشبكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِشؽٍخ اٌزغ١ٍُ

 

 ِزٛفش عخ االؽز١بعبددسا رؾ٠ًٛ ٌٍمغُ اٌّخزـ

 أػّبي اٌق١بٔخ

 اػذاد ىٍت ؽشاء

 ٔؼُ

 ال

 رمذ٠ُ ىٍت

 

 اعشاءاد اٌؾشاء
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 ثانيا: خدمة تصميـ وتطوير برامج وتطبيقات حاسوبية

 المخرجات المدخالت مسئوليةال وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

استقباؿ 
 الطمب

دارات العامة بتقديـ طمب لتصميـ نظاـ إلتقـك كؿ مف الكحدات كا التحكيؿ
 محكسب

 تحكيؿ الطمب الى قسـ البرمجة لمدراسة 

مدير كحدة نظـ 
 المعمكمات

 نمكذج دراسة نمكذج طمب

مرحمة 
 الدراسة

اعتماد 
 اكلي 

  -ة :يتـ رفض الطمب في الحاالت التالي
 ذا كاف النظاـ ضمف االنظمة القياسية الحككميةإ 
  لـ يتكافؽ مع استراتيجيات كسياسات الكزارةإذا 
 لـ تكف الكظائؼ الرئيسية لمنظاـ معتمدة ككاضحة إذا 

 يتـ تحديد درجة االكلكية لمنظاـ 

 نقيـنمكذج  نمكذج دراسة رئيس قسـ البرمجة
 خطة عمؿ
 

مرحمة 
 التصميـ

تحميؿ 
 النظاـ

 ديد احتياجات كمتطمبات النظاـتح
 تحديد نطاؽ عمؿ النظاـ 

 دراسة النظاـ الحالي كتحديد المشكالت 
 تحميؿ تدفؽ المعمكمات كسريانها

 دليؿ الكظائؼ الرئيسية فريؽ البرمجة
 مخطط سير العمميات

 مخطط سير العمميات 
سيقـك بعممها  التيالكظائؼ 

 النظاـ
 النماذج كالتقارير المقترحة

رض الع
عمى 
 الجهة

 عرض خطة عمؿ تصميـ النظاـ 
 عرض شكؿ النظاـ المقترح 

 مكافقة مف الجهة الطالبة النظاـ المقترح فريؽ البرمجة

تصميـ 
 النظاـ

 تصميـ قاعدة البيانات 
 تصميـ مدخالت النظاـ مف نماذج عرض كنكع البيانات المراد ادخالها  

 تصميـ مخرجات النظاـ مف تقارير احصائيات 

الكظائؼ التي سيقـك بعممها  فريؽ البرمجة
 النظاـ

 النماذج كالتقارير المقترحة
 

 تطبيؽ حاسكب نسخة تجريبية
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 المخرجات المدخالت مسئوليةال وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
تثبيت 
 النظاـ

  تطبيؽ حاسكب )تجريب( فريؽ البرمجة رفع النظاـ مع ضبط اعداد السيرفر 

اختبار 
 النظاـ

العمؿ عمى النظاـ مف قبؿ الجهة الطالبة لمدة معينة حسب الخطة 
 المعدة )فترة تجريبية(

 تغذية راجعة -- فريؽ البرمجة
 تقرير عف اعماؿ النظاـ

مرحمة 
 التسميـ

االعتماد 
 النهائي

 يتـ المكافقة بشكؿ نهائي مف الجهة الطالبة
 ادراج النظاـ ضمف الخدمات االلكتركنية لمكزارة 

مدير كحدة نظـ 
 المعمكمات

 نسخة نهائية مف النظاـ
 هةمكافقة رسمية مف الج

 دليؿ اجرائي 

التدريب 
 كالتسميـ

 اغالؽ الطمب كشؼ بالمكظفيف فريؽ التشغيؿ  يتـ تدريب المكظفيف عمى النظاـ 
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 خدمة تصميـ وتطوير برامج وتطبيقات حاسوبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اػزّبد اٌذساعخ اٌّجذئ١خ

 ػشك ٌٍغٙخ اٌيبٌجخ

 اٌشد ػٍٝ اٌغٙخ اٌيبٌجخ

 رؾ١ًٍ إٌظبَ 
 ٔؼُ

 ال

 ِٛافمخ 
 

 ال

 ٔؼُ
 رضج١ذ إٌظبَ رق١ُّ إٌظبَ

 رؼذ٠ً اخزجبس إٌظبَ

 بد ٔٙبئٟاػزّ

 ٔؼُ

 ال

 رمذ٠ُ ىٍت

 

 اٌزذس٠ت ٚاٌزغ١ٍُ

 



 ظم املعلومات والدعم الفيننحدة و -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                          

 

56 

State of Palestine 

Ministry of  social development 

Information Systems and Technical Support Unit 

 

 
 

 

ــــــطٍُـــح فهســدونـــ  
جرًاػُحاال انرًُُحوسارج   

 وحذج َظى انًؼهىياخ وانذػى انفٍُ

 ميمة عمؿ
 ممحقاتيانموذج طمب صيانة أجيزة الحاسب اآللي و 

Maintenances request form of computer and accessories   
 

(Main data)   انثُاَاخ األساسُـح 

 
(Other) أخزي 

 

 

(Fax) انفاكس 

 

 

(Phone) انهاذف 

 

       

(Post) انثزَذ 

 

 

 طزَقح اسرالو انًؼايهح

Method of Receiving 

 

 اسُ صازة اٌطٍة

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. : 

 ……………………… :ٌمسُا ..………....................... : اٌذائشج ...…………………………………….… االداسج :

 

اٌراسٌخ :            /        /                (Date) 

 

 (Failure Information)    يؼهىياخ انؼـطم 

 

(Printer)  طاتؼـح 
 
 

 

(Network) شـثكـح 

 

 

(PC) جهاس كًثُىذز 

 

 

(Software)  تزايـج 

 

 

 انؼطـم
Failure 

(Description of problem)  ًٚصف اٌؼط : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

  (Applicants notes)  يالحـظاخ صاحة انطهـة 

 
 (Signature)  : اٌرٛلٍــغ……………………………………………………………… 

 

إدارج انـذػـى انفُـٍ  السرخذاو  (To use the Department of Technical Support) 

 

 وانذػى انفٍُ                         خذىقُــغ يذَز وحذج َضى انًؼهىيا                            

Signature of Director of Department of Technical Support 

 

………………………………………………………………………………………… (Date)                                                 اٌراسٌخ        /         
/           :  

 (Report of the maintenance technician)  ذقزَز فُـٍ انصُاَح  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Tec. Name) ًٕاسُ اٌف …………………………………………………………………………………………………………………………………… : 

 (Signature)اٌرٛلٍــغ (Date)  ………………………………………………………………… : اٌراسٌخ   /        /         /       :  
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 وزارة الشؤوف االجتماعية
  وحدة نظـ المعمومات

Palestinian National Authority 

Ministry of Social Affairs 

Information System Unit 

 / ___________الرقـ         /التاريخ
 نموذج طمب صيانة

 
 
 

 

 رقـ الجهاز/ ......................
 اإلدارة/ ........................................................ الثانية/ ..................................

 ......................... Server   PC      Printer   UPS  Other   نكع الجهاز/  
 نعـ )تحديد مكاف الممفات( .......................  ال    هؿ يكجد ممفات مهمة عمى الجهاز/

 مالحظات/ ...............................................................................................
.......................................................................................................... 

 اسـ كتكقيع مسئكؿ الجهاز ........................... اسـ كتكقيع المدير المباشر .........................

 لصيانة(())خاص بدائرة ا
 ......................................................................................... التشخيص الفني

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

.......................................................................................................... 
 :اإلجراءات

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

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

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

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

.................................................... 
 .............. تاريخ عمؿ الصيانة...................... التوقيع.......................  الميندس المختص

 القطع المستخدمة في الصيانة
 مالحظات الكمية الصنؼ

   
   
   
   
 

 ))إجراءات التسميـ((
 .........................................................................................مالحظات المستمـ .......
 .............................. تاريخ االستالـ ................ التكقيع ....................اسـ مستمـ الجهاز ......
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 الجبة اخلبهظ 

 ّؽذح االعشح ّالطفْلخ
 
 

 رشخ٘ـ دّس احلضبًخ -

 إجيبد أعش ثذٗلخ لألطفبل جمِْيل الٌغت -

 إداسح احلبلخ  -

 ثشاهظ الذػن الٌفغٖ ّاالعزوبػٖ -

 االعشٕ الؼول هغ ضؾبٗب الزفيك -

 إداسح ؽجيبد محبٗخ الطفْلخ -

 سػبٗخ االٗزبم  -

 سػبٗخ الزْائن -

 هغبًذح ضؾبٗب حمبّالد االًزؾبس -
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 تعريؼ بوحدة األسرة والطفولة

تهدؼ كحدة األسرة كالطفكلة إلى استقرار األسرة كحمايتها مف أسباب التفكؾ كدعـ كحدتها 
عاية كالحماية كالتنمية لمطفؿ كتقديـ الخدمات كتماسكها ككحدة بناء أساسية في المجتمع كتكفير الر 

 النكعية لألسرة كالطفؿ.

 الخدمات التي تقدميا وحدة األسرة والطفولة:
حسب قانكف دكر الحضانة، يتـ منح الترخيص لمزاكلة العمؿ لدكر الحضانة المطابقة لممكاصفات  .1

ابعة لدكر الحضانة كعقد دكرات القانكنية، كتجديد الرخصة سنكيا لمحضانات العاممة كاإلشراؼ كالمت
 تدريبية لممربيات العامالت في دكر الحضانة لرفع مستكل األداء لديهف.

تنمية قدرات األطفاؿ كاكتشاؼ األطفاؿ المكهكبيف كصقؿ مكهبتهـ مف خالؿ أنشطة خاصة لكؿ مكهبة،  .2
 باإلضافة لعقد المخيمات الصيفية الستثمار أكقات الفراغ.

 ألطفاؿ كاحتفاالت خاصة بيـك الطفؿ.عمؿ أياـ ترفيهية ل .3

 تقديـ برامج الدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ في ظركؼ صعبة كأسرهـ. .4

تقديـ الحماية كالرعاية كالعالج لألطفاؿ الذيف يتعرضكف لمعنؼ كاإليذاء مف خالؿ شبكة حماية األطفاؿ  .5
باألطفاؿ)حسب القانكف  في غزة كخانيكنس التي تتككف مف كزارات حككمية كمؤسسات أهمية معنية

 الخاص بحماية األطفاؿ(، كحكسبة جميع بيانات الحاالت التي يتـ تحكيمها لمشبكات.

 .إيكاءي متابعة األطفاؿ المقيميف في مؤسسات  .6

 .2114تكائـ كما فكؽ حسب قرار مجمس الكزراء لمكاليد عاـ  3تقديـ المساعدات المادية كالعينية لعدد  .7

رشادهـ إلى إيجاد أسر بديمة لألطف .8 اؿ مجهكلي النسب كمتابعة أكضاع األطفاؿ داخؿ هذ  األسر، كا 
 كيفية التعامؿ، كحؿ المشاكؿ التي تكاجههـ )حسب القانكف الخاص باالحتضاف(.

متابعة قضايا محاكالت االنتحار كتقديـ الدعـ كالمساندة لهذ  الحاالت كالعمؿ عمى الحد مف هذ   .9
 الظاهرة.

 قيفية كتأهيمية لألسرة حكؿ الظكاهر االجتماعية السمبية.عمؿ ندكات تكعكية كتث .11
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 والمتابعة عمى دور الحضانة  واالشراؼمنح الترخيص واًل: أ

نة في يتـ منح التراخيص لمحضانات المطابقة لمكاصفات دكر الحضانة حسب الالئحة التنظيمية لدكر الحضانة ، كالمتابعة كاالشراؼ عمى دكر الحضا
 اع غزة لضماف تكفير الرعاية الشاممة ألطفاؿ الحضانة مف عمر يـك حتى أقؿ مف أربع سنكات.كافة محافظات قط

 المدة المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المستندات الالزمة المرحمة
تقديـ   تقديـ الطمب

 الطمب
تقديـ طمب الحصكؿ عمى ترخيص لمشرؼ دكر الحضانة  - -

 الحضانة يقـك برفع الطمب لمدير المديرية  بالمديريات   مشرؼ دكر
مشرفة  -

 الحضانات
تقديـ طمب  -

 ترخيص
دراسة الطمب  -

مف قبؿ 
المشرفة 

 كاعضاء المجنة

30 
 يـك

الزيارة 
الميداني 
 المجنة

الزيارة   
الميداني 
 المجنة

يقـك مدير المديرية بتحكيؿ الطمب إلى لجنة ترخيص دكر الحضانة  -
ال بمدير المديرية كاألعضاء ) مندكب المشكمة مف رئيس المجنة ممث

عف الصحة / األشغاؿ العامة كاإلسكاف/ الدفاع المدني/ البمدية/ 
المحافظة / مشرؼ دكر الحضانة ( ، حيث يتـ فحص مكقع دار 

الحضانة فيما يخص  مف الداخؿ كالخارج خالؿ أسبكعيف مف تاريخ 
 تقديـ الطمب.

أعضاء لجنة  -
ترخيص دكر 

 الحضانة
 مشرؼ دكر -

 الحضانة

زيادة ميداني  -
 لمجنة

نمكذج تكصية  -
لجنة الفحص 
الميداني عمى 
طمب ترخيص 
دار الحضانة 
بالمكافقة ابك 

 الرفض
قرار   قرار المجنة

 المجنة
يقـك مدير المديرية بعقد اجتماع لمجنة كخالل  يتـ رفع التقرير  -

مدعكما بتكصيات المجنة لكحدة األسرة كالطفكلة كذلؾ خالؿ 
 ف تاريخ الكشؼ الميداني لمجنة أسبكعيف م

لجنة ترخيص 
 دكر الحضانة 
مشرؼ دكر 

 الحضانة

اجتماع  -
المجنة لدراسة 

األكراؽ 
 المقدمة

نمكذج المجنة 
إصدار المكافقة 
مف عدم  عمى 

 الترخيص

15 
 يـك
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القرار الكزير 
 الككيؿ

القرار  
الكزير 
 الككيؿ

خيص كالتأكد تتكلى كحدة االسرة كالطفكلة بتدقيؽ كدراسة طمب التر  -
 مف الكثائؽ المطمكبة كتكصية المجنة.

ترفع كحدة األسرة كالطفكلة تكصياتها لمكزير خالؿ مدة ال تزيد عف  -
 ثالثيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب لها مف المديرية.

يصدر الكزير/ الككيؿ بناء عمى تكصية كحدة األسرة كالطفكلة بقرار  -
ة عشر يكما مف تاريخ منح الترخيص أك رفض  ، كذلؾ خالؿ خمس

رفع  إلي  ، كفي حالة الرفض يجب أف يككف القرار مسببا ، كعمي  
يعتبر الترخيص مرفكضا إذا لـ يصدر الكزير قرار  خالؿ المدة 
المحددة أعال  ، كلمقدـ الطمب حؽ االعتراض عمى قرار الكزير 

 خالؿ مدة ال تزيد عف ثالثيف يكما مف تاريخ صدكر القرار

رة كحدة االس -
 كالطفكلة

رئيس قسـ  -
 الطفكلة

رفع التقرير  -
النهائي 

بالتكصيات  
لمكزير 
/الككيؿ 
 العتماد 

نمكذج قرار  -
المكافقة عمى 
طمب ترخيص 
 دار حضانة

 

المؤهؿ العممي  - الترخيص -
التربكم لصاحب 

الترخيص كالطكاقـ 
 العاممة في الحضانة 

شهادة حسف سير  -
كسمكؾ مف الداخمية 

 لمطكاقـ العاممة
شهادة خمك مف  -

 األمراض.
عقد مع طبيب  -

ص مف قبؿ كحدة األسرة في حاؿ المكافقة يتـ تجهيز شهادة الترخي - الترخيص
كالطفكلة ، كاعتمادها مف قبؿ الكزير كمدير عاـ كحدة األسرة 

 كالطفكلة.
بعد تجهيز شهادات الترخيص يتـ ارسالها لمشرؼ الحضانات في - -

مع االحتفاظ بصكرة عف  الحضانةالمديرية ليقـك بتسميمها لصاحب 
 الشهادة.

يؿ الدار يمتـز صاحب الحضانة ب عداد جميع مستمزمات تشغ- -
كاستكماؿ االجراءات االدارية كاخطار الكزارة بذلؾ بعد المكافقة عمى 

 ترخيص الحضانة خالؿ ثالثيف يـك مف تاريخ صدكر الترخيص.
بالغ مقدـ الطمب -  في حاؿ رفض الترخيص يتـ حفظ الممؼ كا 

مشرفة  -
الحضانات 
 قسـ الطفكلة

مدير عاـ  -
األسرة 

 كالطفكلة.
الكزير أك  -

 الككيؿ.

 األكراؽ -
الثبكتية 

نمكذج منح 
 رخصة

تسميـ شهادة  -
 الترخيص 

كتاب رسمي  -
 بسبب الرفض

30 
 يـك
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المتابعة  -
 الميدانية

 لمطكاقـ العاممة
عقد ممكية أك  -

 إليجار.
مخطط هندسي -

 لمحضانة.
شهادة عدـ  -

محككمية مف كزارة 
 العدؿ

اذا الحضانة تابعة  -
لجمعية شهادة 

تصديؽ مف كزارة 
الداخمية كاعضاء 
 مجمس االدارة 

المتابعة 
 الميدانية

يقـك مشرؼ دكر الحضانة بالكشؼ الميداني لمتأكد مف مدل التزاـ  -
الحضانة بمكاصفات دكر الحضانة المنصكص عميها حسب القانكف 

. 
الرخصة السنكية مف خالؿ مراجعة  يمتـز صاحب الحضانة بتجديد  -

المديرية مشرؼ دكر الحضانة ، كتسحب رخصة الحضانة بعد 
 مركر ثالث أشهر اعتبارا مف تاريخ انتهاء الترخيص.

يتـ  تجديد رخصة دار الحضانة مف قبؿ كحدة األسرة كالطفكلة  -
بالتنسيؽ مع مدير المديرية بعد الكشؼ الميداني عمى دار الحضانة 

 رؼ دكر الحضانة.مف قبؿ مش
قسـ الطفكلة قرار تجديد الرخصة أك  –تتخذ كحدة األسرة كالطفكلة  -

عدم  خالؿ شهر مف تاريخ الكشؼ الميداني مف قبؿ مشرؼ دكر 
 الحضانة

مشرؼ دكر 
الحضانة في 
 كؿ محافظة
كحدة االسرة 

 كالطفكلة
 قسـ الطفكلة -

تعبئة التقرير 
 الشهرم

دراسة طمبات  -
التجديد 
لمرخصة 
 ةالسنكي

نمكذج زيارة 
إشراؼ كمتابعة 

 لدار حضانة
اعتماد تجديد 

 الرخصة السنكية 
 

15 
.  يـك



 ألسرة والطفولةاحدة و -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                                  

 

63 

 ترخيص املديريات

 احلضانة دور ترخيص جلـةأعضاء 

 املديرية مدير  / الصحة مـدوب  /  ذغالاال

 واالدؽان العامة  / املدني الدفاع  / البؾدية  /

 احملافظة  / احلضانة دور مشرف

 الحضانةمخطط يوضح أليات ترخيص دور 

  االدتؼبال

 " الطؾب تؼديم "
 احلضانة دور مشرف

 رئيس الؾجـة

 املديرية مدير

 احلضانات مشرف

 املديريات  يف

 التوصيــات فــعر        

 قبـــول رفـــض           

 املؾف حػظ

  

 املبؽرة ػولةالط دائرة / الوزيرالوكيل  مدير عام االدرة والطػولة
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 ثانيا : إيجاد أسر بديمة لألطفاؿ مجيولي النسب

ألسرة التي تقـك بتنشئة كتربية كتعميـ كرعاية الحاضنة( كهي ابهدؼ تعزيز نمك  الجسدم كالنفسي، كاألسرة البديمة )تكفير أسرة راعية كحاضنة لمطفؿ مجهكؿ النسب 
 .الطفؿ مجهكؿ النسب في كافة نكاحي الحياة لعدـ كجكد أسرة أصمية ل ، كيتـ متابعة الطفؿ داخؿ األسرة الحاضنة بشكؿ مستمر

 المدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة شروط الخدمة  المرحمة

تقديـ 
 طمب

تكفرها في  الشركط الكاجب
 األسرة الحاضنة:

 أف تككف األسرة فمسطينية.-
أف تديف األسرة بديانة 

 الطفؿ المرغكب باحتضان .
أف تتمتع األسرة بمستكل -

جيد مف الصحة الجسمية 
كالعقمية كالنفسية غير 

مصابيف باألمراض المعدية 
 أك الخطيرة

أف يككف سف الزكجيف ال -
سنة لمزكجة ك  25يقؿ عف 

زكج، كال يزيد سنة لم 30
سنة لكال الزكجيف  50عف

 عند تقديـ الطمب.
أف يككف قد مر عمى -

تقديـ 
 طمب

التقدـ بطمب احتضاف مف قبؿ األسرة التي ترغب 
مرشدم حماية الطفكلة في المديريات  باالحتضاف لدل

 . لألسرةيتـ اجراء مقابمة أكلية 

مرشد حماية الطفكلة 
 المختص

 استقباؿ االسرة
تعبئة نمكذج طمب 

 حضانة طفؿ
 

دراسة 
 ميدانية

دراسة 
 ميدانية

يقـك مرشد حماية الطفكلة المختص بدراسة ميدانية 
 لجميع الحاالت المتقدمة بطمبات االحتضاف مف كافة

 النكاحي.
يقدـ مرشد حماية الطفكلة المختص تقرير  كتكصياتها 

لمدير المديرية الذم يقـك باعتماد تكصيات المرشد كمف 
ثـ رفعها لمدير عاـ كحدة االسرة كالطفكلة ليتـ عقد 

 لجنة االحتضاف المركزية

مرشد حماية  -
 الطفكلة المختص

مدير مديرية  -
التنمية 

 االجتماعية
كحدة االسرة  -

 لةكالطفك 

 الزيارة الميدانية

تقرير اجتماعي 
لألسرة المتقدمة 

بطمب االحتضاف 
+ االكراؽ الثبكتية 

 المطمكبة
 

 

 
قرار 
 المجنة

 
قرار 
 المجنة

تعقد المجنة اجتماعها لدراسة الحاالت آخذة بعيف 
االعتبار تكصية مرشد حماية الطفكلة حتى يتـ إصدار 

 القرار بالقبكؿ أك الرفض:
مجنة بالقبكؿ، يتـ تسجيؿ تمؾ األسرة إذا كاف رأم ال

كأسرة مؤهمة لالحتضاف كتدرج عمى قائمة انتظار تكفر 
 الطفؿ المناسب لالحتضاف.

مدير   -لجنة :
عاـ كحدة األسرة 

 كالطفكلة
مدير عاـ الرقابة  -

 كالتفتيش.
مدير كحدة  -

تقرير اجتماعي 
حكؿ االسرة 

 مكضكع الدراسة

نمكذج اعتماد  -
 الكزير لممكافقة

محضر اجتماع  -
 المجنة

كشؼ االسر  -
التي عمى 
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زكاجهما فترة ال تقؿ عف 
 خمس سنكات.

أف يككف الزكجاف في -
األسرة عاقميف، كناضجيف 
أخالقيا كاجتماعيا كمدركيف 

الحتياجات الطفؿ 
كمستجيبيف لعاطفة األمكمة 

كاألبكة كأف تكفر كافة 
بكية أشكاؿ الرعاية التر 

كالمادية  النفسيةكالحصة 
 كاالجتماعية لمطفؿ.

أف يككف مكاف سكف -
األسرة في بيئة صالحة 

بحيث تتكفر فيها الشركط 
االجتماعية كالصحية 

كالتعميمية المناسبة كتتمتع 
بمستكل ثقافي كاجتماعي 
الئؽ  كأف تككف حسنة 

السمعة كاالخالؽ كأف يككف 
 دخمها كافيا لسد احتياجاتها.

قبؿ األسرة الحاضنة أف ت-
إشراؼ ممثمي الكزارة 

إذا كاف رأم المجنة بالرفض، يتـ تبميغ األسرة بذلؾ مف 
خالؿ مرشد حماية الطفكلة المختص مع إبداء أسباب 

 الرفض.
حاؿ  يتـ رفع قرار المجنة كتكصياتها إلى الكزير في

 المكافقة عمى طمب األسرة مف أجؿ المصادقة عمي .
لـ تحصؿ عمى  التياالسر  بأسماءيتـ رفع كشؼ -

 مكافقة المجنة مف اجؿ المصادقة عمي  أيضان 

 الشئكف القانكنية.
مدير الدائرة  -

غير  المختصة)
مكجكد عمى 

 الهيكمية الحالية(.
ممثؿ عف مجمس  -

 القضاء الشرعي.
ممثؿ عف كزارة  -

الداخمية )الشؽ 
 المدني(

تحصؿ عمى 
 المكافقة

 بأسماءكشؼ  -
االسر التي 
ى حصمت عم

المكافقة بشكؿ 
 متسمسؿ 

اجراءات 
 االحتضاف

اجراءات 
 االحتضاف

يقـك مرشد حماية الطفكلة بفتح  ممؼ لألسرة التي -
كقاضي المحكمة  مع األسرةتحتضف طفؿ كالتكاصؿ 

كمبرة الرحمة ليتـ إعطاء الطفؿ لألسرة مف خالؿ 
 مكاتبة رسمية.

 

مرشد حماية الطفكلة 
 المختص

 

* كتاب لممحكمة 
 رعيةالش

*ممؼ االسرة يحتكم 
التقارير الطبية 

كالتقرير االجتماعي 
الشخصية. كاثبات 

 الخ
*مراسمة لمبرة الرحمة 

 لألسرةبتسميـ الطفؿ 

* تعبئة تعهد 
 الزكجيف

* حجة الحضانة 
مف المحكمة 

 الشرعية
*كتاب تسميـ 
الطفؿ لمبرة 

 الرحمة
*إقرار باستالـ 

 شهادة ميالد

 

 
 

 
 

تـ متابعة أكضاع الطفؿ المحتضف داخؿ االسرة ي-
الحاضنة مف قبؿ مرشد حماية الطفكلة المختص مف 

مرشد حماية الطفكلة 
 المختص

متابعة حالة  زيارات منزلية
  احتضاف
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 متابعة

كزياراتهـ كالتحدث مع 
الطفؿ كمتابعة كافة 

التطكرات حسب الشركط 
كالمعايير الالزمة لضماف 
مصمحة الطفؿ الفضمى 

 حتى االستقرار التاـ.
عقـ أحد الزكجيف أك -

 كالهما

 
 متابعة

 خالؿ زيارات منزلية .
يقـك مرشد حماية الطفكلة المختص بمساعدة األسرة  -

عمى تكفير كافة أشكاؿ الرعاية المطمكبة لمطفؿ 
مع تكفير  تكاجههاالمحتضف كحؿ االشكاالت التي 

 فؿ.تاميف صحي لمط
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 مجيولي النسب لألطفاؿ بديمة أسر ايجادمخطط يوضح أليات 

 

 

. 
 

 
 

 

 

 

 

. 
  

 

 

الطفكلة  مرشد حماية
المختص إجراء مقابمة 

 أكلية

تقديـ الطمب في المديريات 
حسب سكف االسرة طالبة 

 االحتضاف

تقرير الزيارة مع  زيارة ميدانية 
 التكصية

فٙ حبل انشفط اثالؽ 

 نمشاساالسشح ثب

االسشح ػهٗ لبئًخ 

 االحزعبٌ

دراسة الممؼ كاعتماد مف  مرشد الطفكلة المختص
 قبؿ المجنة 

 لإلدارةماد الممؼ كرفعة اعت
 العامة 

يصبدلخ انٕصٚش/ 

انٕكٛم ػهٗ لشاس 

 انهدُخ ثبنمجٕل

 رششٛح انؽفم انًُبست 

رسهٛى انؽفم يٍ يجشح  رششٛح انؽفم انًُبست 

 انشحًخ 

يزبثؼخ انؽفم داخم  فزح يهف نألسشح 

 االسشح 
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 سر الحاضنة ألشراؼ عمى اإلالمتابعة وا إجراءات: لثاثا

 الحاضنة لتقييـ كضع االسرة بعد االحتضاف كلإلشراؼ عمي حالة الطفؿ داخؿ االسرة  لألسرةالزيارة الدكرية 
 المدة  المخرجات المدخالت مسؤوليةال وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة

  زيارة 
الزيارة 
الدكرية 
 لألسرة

يقـز مرشد حماية الطفكلة بمتابعة حالة الطفؿ في 
االسرة الحاضنة كتككف الزيارة شهرية في السنة االكلي 
مف االحتضاف كمرتيف في السنة خالؿ الخمس سنكات 

 التالية 

 نمكذج المتابعة مرشد حماية الطفكلة
المتابعة نمكذج 

  معبأ

تقرير 
إعداد تقرير   اجتماعي

 اجتماعي
يقـك مرشد حماية الطفكلة بتزكيد كحدة االسرة كالطفكلة  

 تقرير الزيارة مرشد حماية الطفكلة بنسخة مف تقرير المتابعة عف كؿ زيارة 
ممؼ االسرة 

  محدث

دراسة 
 التقرير 

 
دراسة 
التقرير 
 كالتكصية

نة بدراسة التقرير كفقا يقـك رئيس قسـ االسر الحاض
لممعايير كالشركط ككضع الطفؿ داخؿ االسرة الحاضنة 

،كاذا كانت االمكر تسير كفؽ االصكؿ ،يتـ تحديث 
ممؼ االسرة كيحفظ التقرير في الممؼ، كاذا كانت 
االمكر ال تسير كفؽ االصكؿ يتـ عقد مؤتمر حالة 

 كاتخاذ القرار المناسب كعمؿ تكصية لمكزير 

االسر رئيس قسـ 
 الحاضنة

المجنة حسب تقرير 
 الحالة

 تقرير الزيارة
 تقرير الزيارة

  كالتكصية لمكزير

مصادقة 
الكزير 
  الككيؿ

 
مصادقة 
الكزير 
 الككيؿ

 التقرير كالتكصية الكزير /الككيؿ يصادؽ الكزير /الككيؿ عمى تكصية لجنة مؤتمر الحالة 
مصادقة الكزير / 
الككيؿ عمي 
 التكصية

 

تنفيذ 
 رار الق

تنفيذ  
 القرار 

يتـ تنفيذ القرار بعد مصادقة الكزير ،كيككف اما ببقاء 
الطفؿ ضمف االسرة الحاضنة أك سحب الطفؿ مف 
يداع  في مؤسسة مبرة الرحمة   االسرة الحاضنة كا 

رئيس قسـ االسرة 
 الحاضنة

 مرشد حماية الطفكلة
  تنفيذ القرار القرار



 ألسرة والطفولةاحدة و -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                                  

 

69 

 سر الحاضنةألشراؼ عمى اإلواالمتابعة  تإجراءاليات آمخطط يوضح 
 

 

 

 ٔؼُ 

 

 

 

 ال 

  

 

  

 

 

 

 

 

 ص٠بسح االعشح

   اٌؾبمٕخ
 دساعخ اٌزمش٠ش ٌٍزٛف١خ 

 ِقبدلخ اٌٛص٠ش / اٌٛو١ً رٕف١ز لشاس االعشاءاد

عشح ألؽفظ فٟ ٍِف ا
 اٌؾبمٕخ 

 

ٚمغ اٌيفً 
 ٚفك اٌّؼب١٠ش

 ٚاٌؾشٚه

ِؤرّش اٌؾبٌخ ٚرٛف١بد 
 اٌٛص٠ش / اٌٛو١ً 

 اد رمش٠ش اعزّبػٟ اػذ
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 : إدارة الحالة رابعا
ميها مع المؤسسات اتخاذ جميع التدابير التي تكفر الحماية كالرعاية لمطفؿ المعنؼ أك المعرض لمخطر مف خالؿ خطكات منهجية ) نماذج إدارة الحالة( متفؽ ع

 األماف فكلة ، كذلؾ لتنسيؽ الجهكد المقدمة في مجاؿ حماية الطفكلة كؿ حسب تخصص  كمجاؿ عمم  لمكصكؿ بالطفؿ المعنؼ إلى برالشركاء في شبكات حماية الط
 المرحمة

الجيات المستفيدة مف 
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة الخدمة

مدة 
 زمنية

األطفاؿ المعرضيف - استقباؿ
 لمخطر ك اإليذاء.

مف  المعنقيفاؿ األطف-
 قبؿ األسرة.

األطفاؿ المشرديف بدكف -
 راعي.

األطفاؿ العماؿ دكف سف -
 العمؿ.

حاالت األطفاؿ -
المحكليف مف المؤسسات 

الحككمية كاألهمية الشركاء 
 في شبكات الحماية.

 استقباؿ الحالة مباشرة كتعبئة نمكذج تسجيؿ الحالة - استقباؿ
حككمية كاالهمية الشركاء استقباؿ الحالة عف طريؽ المؤسسات ال -

 في شبكات الحماية مف خالؿ نمكذج االحالة المعتمد

مرشد حماية الطفكلة ميدانيان. 
 رئيس القسـ 

 لمرشد حماية الطفكلة ميدانيان 

استقباؿ نمكذج 
االحالة لمتعامؿ 

 مع الحالة

 نمكذج تسجيؿ حالة -
التكاصؿ مع الجهة  -

 المحكلة لمحالة
 

مرشدكف باتخاذ خطكات إدارة الحالة مع الحاالت بدءان يقـك ال - الدراسة الدراسة
جراء تقييـ المبدئي   باستخداـ نمكذج اإلحالة كالتسجيؿ كا 

 إجراء تقييـ شامؿ مع كضع خطة التدخؿ  -

مرشد حماية الطفكلة 
ميدانيان. رئيس القسـ. 

 المدير العاـ

الزيارات 
 كالمقابالت

نمكذج التسجيؿ دراسة 
الحالة المبدئي كتقيـ 

 امؿ ك خطة التدخؿش
 

 
 التنفيذ

 
 التنفيذ

يتـ اعتماد خطة التدخؿ لمحالة مكضكع الدراسة كالتكصيات  -
التي كضعها مرشد حماية الطفكلة مف قبؿ رئيس القسـ 

 كتنفيذها مف قبؿ مرشد حماية الطفكلة
إذا تطمبت خطة التدخؿ إجراء مؤتمرات حالة يتـ عقد اجتماع  -

لجهات المعنية بتقديـ الخدمة مؤتمر حالة كدعكة الخبراء كا
 الالزمة.

مرشد حماية الطفكلة ميدانيان. 
 رئيس قسـ الطفكلة.

 المدير العاـ 
األعضاء الشركاء في شبكة 
الحماية الخبراء في مجاؿ 

 حماية الطفكلة

اجتماع لجنة 
 خطة الحالة

نمكذج متابعة نمكذج 
 مؤتمرات الحالة

 

اغالؽ 
 الحالة

 

اغالؽ 
الحالة في 
ؼ حاؿ تكق

العنؼ عف 
 الطفؿ

في حالة االنتقاؿ عنكاف السكف لمكاف آخر يغمؽ مرشد حماية  -
الطفكلة الممؼ كيتـ تحكيمها لمرشد حماية طفكلة آخر حسب 

 منطقة سكف الطفؿ
 عاـ 18تعدت الحالة  -
 تكفيت الحالة  -

تقارير المتابعة أك  مرشد الطفكلة ميدانيان.
 كثائؽ رسمية

 نمكذج إغالؽ الحالة
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 جديدة تدخؿ خطة وضع الخطة تقييـ الممؼ اغالؽ

 الخطة تقييـ الخطة نفيذت الخطة العتماد القسـ رئيس الحالة مع تدخؿ خطة
  المشكمة حؿ عمى القدرة عدـ حاؿ في

 حالة مؤتمر عقد يتـ

 

 الخطة العتماد القسـ رئيس

 أوالً    : مباشرة الحالة استقباؿ تـ حاؿ في

 ثانياً    : المؤسسات مف الحالة استقباؿ تـ حاؿ يف

  الشركاء واألىمية الحكومية المؤسسة
 لطفولةفي شبكات حماية ا

  نموذج وتعبئة الحالة استقباؿ
 والشامؿ المبدئي والتقييـ التسجيؿ

  نموذج خالؿ مف الحالة تحويؿ
 القسـ رئيس إلى المعتمد االحالة

  المختص لممرشد الحالة تحويؿ

 الحالة سكف مكاف حسب

  الميدانية الزيارات

 والمقابالت

 
 الخطة تنفيذ الخطة تقييـ الممؼ اغالؽ

 الحالة ادارةمخطط يوضح آليات 

  نموذج وتعبئة االستقباؿ مرشد حماية الطفولة

 التسجيؿ

  والشامؿ المبدئي التقييـ

 التدخؿ وخطة
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 : برامج الدعـ النفسي واالجتماعيخامسا

التكيؼ النفسي كتعزيز هي أنشطة داعمة تقدـ لألطفاؿ أك األسر التي تعرضت لظركؼ أثرت عمى تكافقها النفسي أك تكيفها االجتماعي ، كذلؾ بهدؼ تحقيؽ التكافؽ ك 
ىدكرهـ في المجتمع مرة أخرل.

ة مف الجيات المستفيد المرحمة
 الخدمة

مدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمنية

 تصاؿإل ا
ػطفاؿ وأسر تعرضت 
لظروؼ أثرت عمى 

 توافقيا النفسي 
 تصاؿإل ا

 
 االتصاؿ عمى االطفاؿ مف قبؿ مرشد الطفكلة في المديرية -
 

مرشد الطفكلة 
 ميدانيان.

رئيس قسـ 
 الطفكلة.
 المدير العاـ

البيانات 
 اسيةاالس

نمكذج بطاقة 
  مسترشد

   التنفيذ
 التنفيذ

يقـك مرشد الطفكلة بتشكيؿ مجمكعة متجانسة مف األطفاؿ  -
 أك األهالي.

يقـك بالتكاصؿ مع مؤسسة مزكدة بقاعة مناسبة، كتقع في  -
 منطقة سكف المجمكعة.

يقـك المرشد بتنفيذ عدة جمسات مف األنشطة حسب البرنامج  -
عة " عالج العقؿ كالجسـ أك المناسب لكضع أفراد المجمك 

 أنشطة متنكعة".

مرشد الطفكلة 
 ميدانيان.
 

تقرير جمسات 
الدعـ النفسي 
االجتماعي 
 لألطفاؿ

*كتابة الئحة 
 متابعة إرشادية

 
 

 

 المتابعة  المتابعة
يقـك المدير العاـ كرئيس القسـ بتقييـ أداء المرشد مع  -

 المجمكعة في نهايتها كا عطاء التغذية الراجعة.
 

 المدير العاـ
رئيس قسـ 
 الطفكلة.

 نمكذج تقييـ
يـ لجنة يتق

اإلشراؼ لمرشدم 
 الطفكلة
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 الراجعة التغذية
 األداء  تؼييم

 واالجتماعي النفسي الدعـ برامجمخطط يوضح أليات 

 العــــام ديــــرامل الطػولة قسم رئيس املديريات يف الطػولة مرذد
  اجلؾسات لتؼرير الطػولة مرذد

 واالجتؿاعي الـػسي الدعم
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 سادسا: العمؿ مع ضحايا التفكؾ األسري.

الطفكلة ، كذلؾ مف خالؿ تنفيذ خطط تدخؿ رشاد كالتكعية الالزمة لألسر المفككة كاألسر التي تكاج  خطر التفكؾ األسرم كأطفالهـ مف قبؿ مرشدم حماية إلتقديـ ا
ىسرم كالسالمة النفسية لجميع أفراد األسرة لمساعدتها بالقياـ بدكرها االجتماعي عمى أكمؿ كج .ألستقرار اإلتضمف ا

مدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المستفيدة مف الخدمة: المرحمة
 الزمنية

 
 ستقباؿإلا

قة حديثان كأطفالها المرأة المطم
 برعايتها.

المرأة المهجكرة كأطفالها 
 برعايتها.

 الفتاة في نزاع مع األهؿ.
أطفاؿ األزكاج المنفصميف أك 

 المتنازعيف.
 أطفاؿ نزالء السجكف.

 

 االستقباؿ
يقـك مرشد الطفكلة باستقباؿ الحالة كعقد جمسة يتـ مف خاللها 

 كضع خطة العمؿ مع الحالة.
مرشدم 
 الطفكلة
 

استقباؿ 
 الحالة

استمارة دراسة 
 مشكالت أسرية.

 
 

 دراسة دراسة

يقـك المرشد بتحكيؿ الحالة سكاء لقسـ الحماية في المديرية أك -
لبيت األماف أك لمركز تمكيف المرأة أك إلحاؽ األطفاؿ بمؤسسة 

 إذا لـز األمر ذلؾ. إيكاءي 
دم تنظيـ جمسات إرشادية لمحاالت مع تكفير الدعـ االقتصا-

 الطارئ أك التعميمي حسب المتكفر .
 

رئيس قسـ 
األسرة 
 كالطفكلة.

نمكذج 
تحكيؿ 
 داخمي

 *بطاقة مسترشد.
*تعبئة نمكذج 
 تحكيؿ داخمي

 

 توصيات
 

 توصيات
رفع المرشد التكصيات كتقارير العمؿ حيث يتـ اعتمادها مف قبؿ 

 اإلدارة كتزكيدهـ بالتغذية الراجعة.
 المرشديف
المدير 
 العاـ

يارة الز 
 الميدانية

تعبئة نمكذج تقرير 
  اجتماعي لممساعدة.

 المتابعة

 

 المتابعة

يقـك المدير العاـ أك رئيس القسـ كبمساعدة المرشديف بالتكاصؿ -
مع كجهاء العشائر أك المؤسسات المعنية أك المحاكـ لرأب صدع 

عادة التئاـ شممها.  األسرة كا 
 لحالة.إصدار المكاتبات التي تفيد في حؿ مشكمة ا -

المدير 
 العاـ

 رئيس القسـ
 المرشديف

مراسمة 
جهات 

 االختصاص

*الئحة متابعة 
 إرشادية.

*الئحة إتماـ دراسة 
 مشاكؿ أسرية.
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  االدرة لإلدارة العام املدير

 والطػولة

 رئيس قسم االدرة والطػولة 

 الطػولة مرذد

 االسري التفكؾ  ضحايا مع العمؿمخطط يوضح أليات 

 الطػولة مرذد لاالدتؼبا

 

 عؿل مع احلالة وضع خطة ال جؾسة إرذادية
 قسم احلؿاية يف املديرية 

 بيت االمان 

 مركز التؿؽني 
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 سابعا: شبكات حماية الطفولة
ؿ حماية األطفاؿ كرعايتهـ، كهي تسعى إلى تنسيؽ الجهكد تعتبر هي جسـ يضـ عدد مف مندكبي المؤسسات الحككمية كاألهمية كالدكلية العاممة في مجا

الطفكلة مف كالخدمات المقدمة لألطفاؿ في ظركؼ صعبة كفؽ نظاـ تحكيؿ سهؿ كفعاؿ متفؽ عمي  بيف هذ  المؤسسات، كما تهدؼ إلى االرتقاء بنظاـ حماية 
ىع خطط عالجية لها.خالؿ مناقشة قضايا حماية الطفكلة التي تشكؿ عقبات في تقديـ الخدمات ككض

مدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة اوصؼ الخدمة المرحمة
 ةزمني

 تصاؿإل ا

دكرية شهرية  اجتماعاتعقد 
أك حسب تطمب العمؿ 

ألعضاء شبكات الحماية 
لمناقشة قضايا حماية الطفكلة 

 عماميتهاعمى 

 تصاؿإل ا

ة لحضكر دعكة لألعضاء شبكة حماية الطفكل تكجي يتـ  -
 االجتماع كالمشاركة

 

 مرشد الطفكلة ميدانيان.
في  رئيس قسـ الطفكلة
 المديرية
 

اجندة اجتماع -
 الشبكة

كشؼ -
 باألسماء

حضكر 
االعضاء 
  لالجتماع

 االجتماع  االجتماع
طرح قضية يعاني منها االطفاؿ عمى الحضكر كمناقشتها   -

 كالخركج بالتكصيات الالزمة
 

 رئيس قسـ الطفكلة.
 

جدكؿ اجتماع 
 الشبكة

محضر 
اجتماع 
 الشبكة

 

 المتابعة  المتابعة
يتـ تشكيؿ لجاف التخاذ إجراءات تنفيذ التكصيات بعد  -

 اعتمادها مف الجهات المختصة 
 

 مرشد الطفكلة ميدانيان.
 رئيس قسـ الطفكلة.

 المدير العاـ

اجندة اجتماع 
 المجنة

محضر 
اجتماع 
 المجنة
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 الطػولة قسم رئيس العام املدير

 الطفولة حماية شبكات ادارةمخطط يوضح أليات 

  املديرية يف الطػولة مرذد

 دعوة حلضور االجتؿاع

 الطػولة قسم رئيس

 مطرح قضية معيـة

  واختاذ مـاقشة الؼضية

 التوصيات وضع اءاتاالجر
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 ثامنا : رعاية األيتاـ

ة ، كتنفيذ برامج تتمثؿ هذ  الخدمة في االشراؼ عمى البرامج العالجية لحؿ مشاكؿ األيتاـ. كتسهيؿ إجراءات حصكؿ اليتيـ عمى المساعدة المالية مف الكزار 
لتقديـ خدمات مناسبة لهـ، كتنفيذ احتفاالت يكـ اليتيـ بالشراكة مع داعمة نفسيا لألطفاؿ األيتاـ مف خالؿ التنسيؽ مع المؤسسات كالجمعيات ذات العالقة 

 المؤسسات الراعية لأليتاـ.
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة االوراؽ المطموبة المرحمة

 الدراسة
شهادة ميالد الطفؿ  
شهادة كفاة األب 

 االرث الكصي  حصر
 الدراسة

 الة األيتاـ الغير مكفكليف مف خالؿ قاعدة بيانات األيتاـ.يقـك مرشد الطفكلة بدراسة ح -
يقـك بترشيح األسماء الغير مكفكلة كارسالهـ لمكحدة كذلؾ لمتنسيؽ مع قسـ  -

 الجمعيات لتكفير كفالة لهـ.
 كشكفات االسماء مرشدم الطفكلة -

استمارة 
 الكفالة.

 تكفير مؤسسة كافمة لمطفؿ  - التدخؿ  التدخؿ
لألطفاؿ األيتاـ ممف يعانكا مف فقداف كال  إيكاءي بمؤسسة الحاؽ األطفاؿ أك  -

 الكالديف أك يعيشكف ظركؼ معيشية صعبة.
 متابعة األطفاؿ في المؤسسات اإليكائية. -

 مرشدم الطفكلة -
رئيس قسـ  -

األسرة 
 كالطفكلة.

نمكذج تقرير -
 اجتماعي

 زيارة منزلية-

استمارة إلحاؽ 
 بمؤسسة أيتاـ

 المتابعة  - المتابعة

 .إيكاءي ر تصاريح زيارة لألسر كاألطفاؿ المقيميف في مؤسسة إصدا -
إعداد تقرير اجتماعي ألسر األطفاؿ ممف يعيشكف أكضاع اقتصادية صعبة  -

 كرفع التقرير لمدير المديرية إلدراجهـ ضمف البرنامج الكطني.
 حؿ المشاكؿ األسرية كاالجتماعية لألطفاؿ كتكفير بيئة آمنة لتنشئتهـ تنشئة سميمة. -
 تقديـ الدعـ النفسي كاالجتماعي لأليتاـ. -
شراؾ -  األطفاؿ األيتاـ في االحتفاالت. عقد احتفاالت بيـك اليتيـ كا 
لحاقهـ بمؤسسات تساعد عمى تطكير مكاهبهـ.-  تنمية مكاهب األطفاؿ األيتاـ كا 

رسالها لكحدة األسرة كالطفكلة لتكفير كفالة  إعداد احصائية بعدد األيتاـ شهريا كا 
 ف خالؿ التنسيؽ مع دائرة الجمعيات بالكزارةلهـ م

مرشدم الطفكلة  -
+ المدير العاـ 

المكمؼ + 
رئيس قسـ 

األسرة 
 كالطفكلة.

 

نمكذج تقرير -
 اجتماعي

 كشكفات االسماء-
نمكذج تحكؿ -

 خارجي

نمكذج تصريح 
 زيارة
تقرير  

اجتماعي 
 لممساعدة.

تقديـ المساعدة 
 الممكنة
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 لؾؿتابعة الطػولة مرذد والطػولة رئيس قسم األدرة والطػولة لألدرة العام املدير

 االيتػػػاـ رعايػػػةمخطط يوضح أليات 

 االدتؼبال
 الطػولة مرذد

 امليدان يف
 الطػولة قسم رئيس

 املؤدسات الؽاف

 ايوائية مؤدساتأو 
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 تاسعا : رعاية توائـ
تكائـ فأكثر، حيث تقدـ المساعدة  بشكؿ شهرم حتى بمكغ األطفاؿ سف العاميف ، كذلؾ  3تقديـ مساعدات نقدية كعينية ألسر التكائـ التي ترزؽ بعدد 

 لمتخفيؼ مف معاناة األسر كتمبية احتياجات األطفاؿ األساسية.

 المخرجات المدخالت المسؤولية لخطوةوصؼ ا الخطوة االوراؽ المطموبة المرحمة
مدة 

 الزمـية

طمب 
 البيانات

 شٓبداد يٛالد األؼفبل -
 ْٕٚخ األة ٔاألو-
 اسزًبسح يحٕسجخ-

طمب 
 البيانات

يقـك مدير عاـ االسرة كالطفكلة بمخاطبة كحدة الحاسكب في  الكزارة 
مف اجؿ التكاصؿ مع الحاسكب الحككمي لتزكيدهـ ببيانات المكاليد 

 ائـ شهريا التك 

مدير عاـ االسرة 
كالطفكلة قسـ 

 الطفكلة

كتاب لكحدة  
  الحاسكب

 مخاطبة
الحاسكب 
 الحككمي

 
 مخاطبة

الحاسكب 
 الحككمي

مدير كحدة الحاسكب يقـك بالتكاصؿ الكتركنيا مع الحاسكب الحككمي 
 لمحصكؿ عمى البيانات لممكاليد شهريان 

مدير كحدة 
 الحاسكب

كتاب 
االسرة 
 كالطفكلة

 ركنياتالككاصؿ الت
مع الحاسكب 
 الحككمي

 

احضار 
 الكشكفات

احضار  
 الكشكفات

رساؿ البيانات لكحدة الحاسكب في الكزارة  -  رد الحاسكب الحككمي كا 
تقـك كحدة الحاسكب في الكزارة ب رساؿ المكشكفات لإلدارة العامة  -

  لألسرة كالطفكلة

 *الحاسكب الحككمي
* كحدة الحاسكب 

 الكزارة في

كشكفات 
 االسماء

 لألسرةارسالها 
  كالطفكلة

التكاصؿ 
مع 

 الميداف

التكاصؿ  
 مع الميداف

الحصكؿ عمى االستمارة المحكسبة مف قبؿ مسئكلة قسـ الطفكلة  -
يتـ تكزيع البيانات عمى الميداف لمرشدم حماية الطفكلة ،المتابعة 

 مع أسر األطفاؿ التكائـ حسب المحافظة.

 المدير العاـ
 ةرئيس قسـ الطفكل

 مرشد حماية الطفكلة

كشكفات 
 االسماء

تكزيعها حسب 
  المحافظات

تقديـ 
 المساعدة

تقديـ  
 المساعدة

تقديـ المساعدة النقدية التي أقرت مف قبؿ مجمس الكزراء بكاقع  -
 شيكؿ شهريان لمطفؿ الكاحد.100

 تقديـ المساعدات حميب كبامبرز حسب ما يتكفر لهذ  الفئة. -
 

مدير عاـ االسرة 
 ؽبالتنسيلة كالطفك 

 مع الشؤكف المالية
 مرشد حماية الطفكلة

تكاصؿ 
مرشد 

الطفكلة 
 مع االسر

تقديـ المساعدة 
 المتكفرة
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الشؤون االدارية واملالية 

  رفلؾص

 املدير عام لألدرة والطػولة 

 مرشد حماية الطفولة بالميداف 

 

 والطػولة لألدرة العام االدارة

 التوائػػػػـ رعايػػػةمخطط يوضح أليات 

 والطػولة االدرة عام مدير
  احلادوب وحدة مدير

 بالوزارة
 الوزارة يف احلادوب وحدة احلؽومي احلادوب
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 عاشرا : مساندة ضحايا محاوالت االنتحار

كالكقكؼ عمى األسباب التي دفعت  لمحاكلة االنتحار بهدؼ تقديـ الدعـ النفسي كاالجتماعي لضحايا محاكالت االنتحار مف قبؿ مرشدم حماية الطفكلة ، 
 كضع خطط عالجية مالئمة تساعد  في الكصكؿ إلى االستقرار النفسي كعدـ االقداـ عمى االنتحار مرة أخرل

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المستفيديف مف الخدمة المرحمة
مدة 

 الزمـية

 استقباؿ
اكلة مف قامكا بمح

 استقباؿ االنتحار كذكيهـ.

تقـك كزارة الداخمية ب رساؿ كشكفات بأسماء مف حاكؿ االنتحار  -
 الى مكتب الكزير / الككيؿ 

يتـ تحكيؿ الكشكفات الي االدارة العامة لألسرة كالطفكلة  -
 لممتابعة

مكتب الكزير / 
 الككيؿ

مخاطبة 
 الداخمية

تحكيؿ الكشؼ 
 كالطفكلة لألسرة

 

 تحويؿ  تحويؿ
تقـك االدارة العامة لألسرة كالطفكلة بتحكيؿ الحاالت بعد  -

 الكزارة ياألسرة فتصنيفها لممرشديف مف قبؿ رئيس قسـ 
 كشؼ االسماء رئيس قسـ الطفكلة

تكزيعها عمى 
 مرشدم الطفكلة

 

 تدخؿ  تدخؿ
رشاد لمحالة كرفع التكصيات  - يقـك المرشد بفتح ممؼ دراسة كا 

 طفكلة لعالج المشكمة.كال لألسرةلإلدارة  العامة 
 تقـك اإلدارة باعتماد التكصيات أك تعديمها إذا تطمب األمر. -

مرشد حماية 
 الطفكلة

 رئيس قسـ الطفكلة
 المدير العاـ

استمارة دراسة 
مشكالت 
 أسرية.

 بطاقة مسترشد

*تقرير اجتماعي 
 لممساعدة.

*الئحة متابعة 
 إرشادية

 

لمدير العاـ بمتابعة العمؿ مع يقـك رئيس القسـ ب شراؼ ا - متابعة  متابعة
 الحالة كا عطاء التغذية الراجعة.

 لمدير العاـ
 رئيس القسـ

الئحة إتماـ 
دراسة مشاكؿ 

 أسرية.

تقديـ المساعدة 
 الممكنة
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 امليدان يف الطػولة مرذد الطػولة قسم رئيس ػولةوالط االدرة عام مدير

 االنتحار محاولة ضحايا مساندةمخطط يوضح أليات 

 الطػولة قسم رئيس والطػولة لألدرة العامة االدارة الوزير  / الوكيل الداخؾية وزارة
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 منبرط ّؽذح االعشح ّالطفْلخ
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   State of Palestine 

Ministry of  social development 

Family and Children Unit 

 

 
 

 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 وحذج األسزج وانطفىنح  

 التاريخ:...............
 

 حفظو هللا.   معالي األخ/ ...........................
 وزير الشؤوف االجتماعية 

 تحية طيبة وبعد.
 ضاف طفؿ/ة(الموضوع )احت

 عقدت لجنة االحتضاف المركزية اجتماعًا لدارسة طمب األسر الحاضنة والمكونة مف:
 السيد / .........................................
 حامؿ ىوية/ .....................................
 وزوجتو السيدة/..................................

 ...........................حاممة ىوية/ ..........
 والتي تقطف في/ .................................

 
وبعد دراسة جميع األوراؽ الثبوتية الالزمة، وتوصية مدير المديرية ومرشد حماية الطفولة، توصي 

 لجنة االحتضاف المركزية بتمكيف األسرة المذكورة أعاله مف احتضاف طفؿ/ة.
 
 

 لعامة لألسرة والطفولة           مدير الرقابة والتفتيش           محكمة االستئناؼ العميا الشرعية مدير عاـ اإلدارة ا
 
 

 وزارة الداخمية           الشؤوف القانونية
 
 

 قرار الوزير: .....................................
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   State of Palestine 

Ministry of  social development 

Family and Children Unit 

 

 
 

 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 وحذج األسزج وانطفىنح  

ىم07/ىىىىىى/ىىىىىىىىىىىىىىلتاروخى:اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوومى:ىىى
 

 عٌذ الشاس ّاخالء هغئْل٘خ
 

   ............................................ مف :أنا المكقع أدنا  
 محافظة/ .............................. 

كأحمؿ هكية رقـ /................................ بصفتي  كلى االمر  كالكصي القانكني عف الشاب 
 ة  أك الطفؿ/ ة:/
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................... 
4. .............................................................................................................. 
5. .............................................................................................................. 

كالمندمجيف في أسرهـ الطبيعية، اقر كانا بكامؿ قكام العقمية بانني قادر عمي تربيتهـ  كالعناية بهـ كتعميمهـ 
نني اخمى مسؤكلية منظمة قرل االطفاؿ  ( في حاؿ تعرض الطفؿ ألم مكرك  أثناء كجكد  في   (SOSكا 

برنامج الدمج  ال يتحمؿ   (SOS) اؿ أسرت  الطبيعية، كتتحمؿ أسرت  كافة المسؤكلية، كعمي  ف ف قرل األطف
أم مسؤكلية قانكنية تجا  الشاب/ة أك الطفؿ/ة، كذلؾ في الحاالت التالية: ) حدكث كفاة، حدث عرضي، 

المكاد المخالفة لمقانكف ،المسيرات كاالنشطة المخالفة لنظاـ قرم  فياصابات ، سرقة ، االتجار اك التعاطي 
 مدنية اك جنائية. االطفاؿ ( كسكاء كانت المسؤكلية

نني عمى عمـ بجميع االنشطة كالبرامج التي سكؼ يتمقاها الشاب/ة أك الطفؿ/ة  مف برنامج الدمج كال مانع   كا 
 لدل مف تطبيقها عمي .

خالء مسؤكلية أكقع  عمى نفسي دكف أم ضغط اك أم غش اك اكرا  مف احد كأماـ  كهذا السند هك اقرار كا 
 شهكد الحاؿ .
 شاهديف،،،كهللا خير ال

 
 

 مدورىرامىوحدةىاألدرةىوالطفولظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   توقوعىالوصيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىSOSقروظىاالطفالى
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   State of Palestine 

Ministry of  social development 

Family and Children Unit 

 

 
 

 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 وحذج األسزج وانطفىنح  

ى

 م07التاروخى:ىىىىىى/ىىىىىى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوومى:ىىىىىىىى
ى

 رمشٗش صٗبسح ه٘ذاً٘خ 
ى

ى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ىحماوظىالطفولظىوزارةىالتنموظىاالجتماروظىمرذد/ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىSOSباحثىمودانيىى  
 

 ----------- : وتوقيع                                                 ----------------توقيعو :    
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 (1منْرط )

 منْرط صٗبسح إؽشاف ّهزبثؼخ لذاس ؽضبًخ

 رقـ الزيارة: 2 تاريخ الزيارة : 1

 مديرية التنمية االجتماعية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4 رقـ الممؼ/: 3

 

 القسـ األوؿ: معمومات عف دار الحضانة

 صاحب الحضانةاسـ  5 اسـ الحضانة: 1

2 
 

 الياتؼ: 6 التجمع السكني:

 الفاكس 7 الحارة/ الحي:

 المحموؿ: 8 بالقرب مف:

 تاريخ انتياء الترخيص 9 تاريخ الترخيص: 3

 الموقع اإللكتروني 11 البريد اإللكتروني: 4
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 المغن الضبًٖ: هغزْٓ هطبثمخ داس احلضبًخ للوْاففبد ادلطلْثخ
 ر الحضانةمطابقة مبنى دا 

  ال  نعـ تتطابؽ مواصفات المبنى مف الداخؿ والخارج مع تمؾ المواصفات المطموبة لدى الترخيص 1

2 

 مالحظات  مشرؼ الحضانات:

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

  مطابقة غرف ألعاب دار الحضانة 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ سب المكاصفاتتحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كح 4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6
  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
  ال  نعـ المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿاأللعاب المتكفرة مككنة مف  8
  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

 مطابقة غرف دار الحضانة األخرى 

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية اك بالستيكية صالحة امنة الحكاؼ كذات  10
مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة  سـ  ابتداءن 30جكانب يساكم ارتفاعها 

 بغطاء بالستيكي كسهمة التنظيؼ

  ال  نعـ

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية أك بالستيكية صالحة كمالئمة لألطفاؿ  11
ما بيف عمر سنتيف إلي اربع سنكات كخالية مف الحكاؼ كالزكايا كذات جكانب 

اف الفرشة مغمفة بغطاء سـ ابتداءن مف الفرشة، حيث  50يساكم ارتفاعها 
بالستيكي سهؿ التنظيؼ كمغمفة بغطاء قماشي( يمنع القانكف استخداـ الفرشات 

 األرضية لنـك االطفاؿ الجماعي(

  ال  نعـ

تخصص الحضانة فرشات صغيرة لألطفاؿ مف عمر سنتيف الى اربع سنكات (  12
 يمنع القانكف استخداـ الفرشة الكاحدة ألكثر مف طفؿ

  ال  نعـ

تخصص الحضانة خزائف بعيكف  صالحة لحفظ حاجات االطفاؿ الخاصة في  13
 متناكؿ االطفاؿ كالدارجيف

  ال  نعـ

تكفر الحضانة رفكؼ خشبية أللعاب االطفاؿ تناسب مع أطكالهـ مفتكحة مف  14
الطرفيف الستعماالتهـ تتيح الفرصة لممربية لمشاهدة كؿ االطفاؿ كبارتفاع ال 

  ال  نعـ
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 ( 30( سـ )كعمؽ 120) كعرض ( سـ  21يقؿ عف 
تكفر الحضانة مقاعد خشبية اك بالستيكية  صالحة كمناسبة ألعداد كاعمار  15

 سـ 45االطفاؿ  ال يزيد ارتفاعها عف 
  ال  نعـ

تكفر الحضانة قطعة سجاد مكضكعة في الزاكية في غرؼ الدار ألغراض  16
 النشطة الجماعية سرد القصص

  ال  نعـ

ؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركزية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف مدافئ غر  17
 الكقكد المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

     تحتكم دار الحضانة عمى مكنسة كهربائية صالحة 18

تكفر الحضانة طاكالت خشبية أك بالستيكية ذات حكاؼ امنة كمالئمة ألعداد  19
 45د ارتفاعها عف سـكأعمار األطفاؿ ال يزي

    

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفجهجة 

1 
تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة 

 تنظيـ دكر الحضانة
  ال  نعـ

2 

 مالحظات مشرؼ دكر الحضانات:
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

 مالحظة: يجب عمى مشرؼ الحضانات ارفاؽ نسخة عف برنامج الحضانة اليومي او االسبوعي .

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 

الرعاية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  بخدماتتتطابؽ  
 الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ دكر الحضانات: 
--------------------------------------------------------------ػ

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
 

  مطابقة غرف ألعاب دار الحضانة 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3

شتركة مناسبة كحسب / اك مقاعد مبظهرتحتكم الغرؼ عمى كراسي  4
 المكاصفات

  ال  نعـ

  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
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  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7

  ال  نعـ تكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿاأللعاب الم 8

  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9
 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفجهجة 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف  1
 ة تنظيـ دكر الحضانةالئح

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات :                                                      
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛع

  مطابقة غرف ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3

  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4

  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5

  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ ـ الممكنة بالكاف زاهيةالجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسك  7

  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8

  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفجهجة 
 

يهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تتطابؽ خدمات الرعاية الترف 1
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات                                            
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .
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 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
 

ت الرعاية التربوية التي تقدميا الدار وتمؾ المنظمة ضمف الئحة تتطابؽ خدما 2
 تنظيـ دور الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                                          3
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات التػذية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية التربوية التي تقدميا الدار وتمؾ المنظمة ضمف الئحة  4
 انةتنظيـ دور الحض

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                                          5
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة للخدمات االسرية 
 

تتطابؽ الخدمات األسرية التي تقدميا الدار وتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ  6
 دور الحضانة

  ال  نعـ

   مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                                        7
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 لخدمات الصحجةمطابقة دار الحضانة ل 
 

تتطابؽ الخدمات الصحية لتي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  8
 الحضانة

  ال  نعـ
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 مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                                          9
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 مطابقة ملفات االطفال 
 

  ال  نعـ تحتكم الدار عمى ممفات فردية خاصة بكؿ طفؿ ممتحؽ بالدار  .1
 ت الممفات الفردية متكفرة، يشتمؿ كؿ ممؼ عمى:في حاؿ كان .2

 استمارة القبكؿ 
  ال  نعـ

 ال  نعـ تاريخ االلتحاؽ  
 ال  نعـ نسخة عف شهادة الميالد  
 ال  نعـ استمارة الكشؼ لطبي الدكرم  
  ال  نعـ استمارة بيانات عف الطفؿ ك أسرت  
 ال  نعـ استمارة المتابعة كالتقييـ المستمر  

  ال  نعـ المكاتبات كالمراسالت كالمالحظات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفؿ  .3

  مطابقة سجالت الدار 
 

  ال  نعـ تمتـز الدار بمسؾ مجمكعة السجالت المحددة ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانة .4
 في حاؿ كانت السجالت متكفرة: يشتمؿ هذ  السجالت عمى: .5

 سجؿ صحفي لكؿ طفؿ •
  ال  نعـ

سجؿ قيد احكاؿ االطفاؿ بيف اسمائهـ كتاريخ التحاقهـ، كمعمكمات عف أكلياء  • .6
 االمكر كمكاف االقامة

  ال  نعـ

  ال  نعـ سجؿ مالي .7
  ال  نعـ استمارة مراسالت الكزارة 8

 

 

1. 
ال زالت دار الحضانة تكفر طاقـ المربيات المهني المطابؽ كشركط الئحة تنظيـ 

 انة المطمكبة في مربيات االطفاؿدكر الحض
  ال  نعـ

2. 

ينسجـ عدد افراد الطاقـ مف المربيات كعدد االطفاؿ كأعمارهـ المحدد ضمف 
 شركط الالئحة المنظمة:

 ( أطفاؿ8( شهرا: مربية لكؿ)12مف عمر يـك حتي ) 

  ال  نعـ

 ( اطفاؿ10( سنكات: مربية لكؿ )3( سنة حتى)2مف عمر ) ال  نعـ  
 ال  نعـ ( طفالن 13( سنكات: مربية لكؿ)4( سنكات حتى )3ر )مف عم  
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3. 

 مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                                         
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة للشروط المطلوبة في مربجات االطفال  
 

 القسم الثالث: مالحظات عامة حول دار الحضانة 

                 مالحظات  مشرؼ الحضانات  :                          .4
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

 لمشرفالقسم الرابع : توصجة ا 

 توصية  مشرؼ  الحضانات: .5

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

اٌزٛل١غ:    اٌزبس٠خ:   /   /        َ   ف اٌؾنبٔبد:اعُ ِؾش

 

 القسم الخامس: توصجة المديرية 
 

 توصية مدير المديرية  المعني: 
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
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 التوقيع اسـ مدير المديرية المعني 
  

 خاتـ المديرية التاريخ 
  يوـ             شير                  سنة

 القسم السادس: توصجة وحدة االسرة والطفولة العامة 
 

 لغُ  اٌيفٌٛخ اٌّجىشح:  /ٚؽذح األعشح ٚاٌيفٌٛخ  رٛف١خ  

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 التوقيع مدير وحدة االسرة والطفولة 
  

  رئيس قسـ الطفولة المبكرة 

 خاتـ االدارة التاريخ 
  يوـ         شير         سنة
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 ((2منْرط 
 منْرط رْف٘خ جلٌخ الفؾـ ادل٘ذاًٖ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس احلضبًخ

 حفظو هللا       معالي وزير التنمية االجتماعية        

 تحية طيبة وبعد ،،،

بالئحة تنظيـ دكر الحضانة، كاستنادان لمصالحيات  2011( لعاـ 11استنادان لقرار مجمس الكزراء رقـ )
المخكلة لنا ككزارة صاحبة اختصاص كبناءن عمى تكصية اإلدارة العامة المختصة بخصكص حضانة 

 ػػػػػػ  رقـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :توصية المجنة بالموافقة 
------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

 اللجنة بالرفض لألسباب التالجة :  توصجة 
 

1 .------------------------------------------------ 

2 .------------------------------------------------ 

3 .------------------------------------------------ 
4 .------------------------------------------------
5 .------------------------------------------------ 

 

 أمسبء أػضبء اللغٌخ ّرْال٘ؼِن:
 االسـ الرباعي المؤسسة #

 والمسمى الوظيفي
 التوصية
 التوقيع مالحظات نعـ/ال

    مدير المديرية كزارة التنمية االجتماعية 1
    مشرؼ دكر الحضانة كزارة التنمية االجتماعية 2
    لمحافظةمندكب عف ا محافظة 3
    مندكب الصحة كزارة الصحة 4
    مندكب الدفاع المدني الدفاع المدني 5
    مندكب عف البمدية بمدية 6
    مندكب االشغاؿ العامة كزارة االشغاؿ العامة 7
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 : توصجة المديرية 
 

 توصية مدير المديرية المعني: 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 

 التوقيع االسـ مدير المديرية المعني
  

 ختـ المديرية التاريخ
  يوـ           شير          سنة 

 توصجة اإلدارة العامة 
 

 توصية اإلدارة العامة لألسرة والطفولة:
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

 

 التوقيع اسـ مدير اإلدارة المعني
  

 ختـ اإلدارة التاريخ
  يوـ           شير           سنة

 وا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،وتفضم

   إٌغخ:
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 (3منْرط )

 منْرط لشاس ادلْافمخ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس ؽضبًخ
اٌزبس٠خ:   /   /      َ

/ةالسيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتقدـ/ة بطمب ترخيص دار حضانة رقـ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتاريخ:ػػػػػػػػػػ

 تحية طيبة وبعد،،،

ة طمبكـ المقدـ لإلدارة العامة لألسرة كالطفكلة  كزارة التنمية االجتماعية، كاستنادا لمصالحيات المخكلة بعد دراس
بالئحة تنظيـ دكر الحضانة ، كبعد تكصية لجنة الترخيص   2011( لعاـ 11لنا بقرار مجمس الكزراء رقـ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تقرر المكافقة عمى طمب ترخيص الحضانة رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنعقدة جمستها بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بحضرتكـ باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،

 التوقيع                                                          
 

 االسـ                                                        

 وزير التنمية االجتماعية                                                                          

 الختـ                                                      

 ٔغخخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح ٚاٌيفٌٛخ -إٌغخ:    
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 (4منْرط سلن )
 منْرط صٗبسح إؽشاف ّهزبثؼخ لذاس ؽضبًخ

 

 رقـ الزيارة 2 تاريخ الزيارة : 1

 مديرية التنمية االجتماعية ػ........................./ 4 رقـ الممؼ/: 3

 القسم األول: معلومات عن دار الحضانة 
 

 اسـ صاحب الحضانة 5 اسـ الحضانة: 1

2 
 

 الياتؼ: 6 التجمع السكني:

 الفاكس 7 الحارة/ الحي:

 المحموؿ: 8 بالقرب مف:

 تاريخ انتياء الترخيص 9 تاريخ الترخيص: 3

 الموقع اإللكتروني 11 البريد اإللكتروني: 4
 

 القسم الثاني: مستوى مطابقة دار الحضانة للمواصفات المطلوبة 

 مطابقة مبنى دار الحضانة 

مواصفات المبنى مف الداخؿ والخارج مع تمؾ المواصفات المطموبة تتطابؽ  1

 لدى الترخيص

  ال  نعـ

 ِالؽظبد ِؾشف اٌؾنبٔبد:  2

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 : مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ المكاصفات تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب 4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6
  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
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  ال  نعـ مكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿاأللعاب المتكفرة مككنة مف ال 8
  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية اك بالستيكية صالحة امنة الحكاؼ كذات جكانب  10
بغطاء بالستيكي  سـ  ابتداءن مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة30يساكم ارتفاعها 
 كسهمة التنظيؼ

    

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية أك بالستيكية صالحة كمالئمة لألطفاؿ ما بيف  11
عمر سنتيف إلي اربع سنكات كخالية مف الحكاؼ كالزكايا كذات جكانب يساكم ارتفاعها 

تنظيؼ سـ ابتداءن مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة بغطاء بالستيكي سهؿ ال 50
 كمغمفة بغطاء قماشي( يمنع القانكف استخداـ الفرشات األرضية لنـك االطفاؿ الجماعي(

    

تخصص الحضانة فرشات صغيرة لألطفاؿ مف عمر سنتيف الى اربع سنكات ( يمنع  12
 القانكف استخداـ الفرشة الكاحدة ألكثر مف طفؿ

    

االطفاؿ الخاصة في متناكؿ تخصص الحضانة خزائف بعيكف  صالحة لحفظ حاجات  13
 االطفاؿ كالدارجيف

    

تكفر الحضانة رفكؼ خشبية أللعاب االطفاؿ تناسب مع أطكالهـ مفتكحة مف الطرفيف  14
( سـ  21الستعماالتهـ تتيح الفرصة لممربية لمشاهدة كؿ االطفاؿ كبارتفاع ال يقؿ عف 

 ( 30( سـ )كعمؽ 120) كعرض 

    

خشبية اك بالستيكية  صالحة كمناسبة ألعداد كاعمار االطفاؿ  ال  تكفر الحضانة مقاعد 15
 سـ 45يزيد ارتفاعها عف 

    

تكفر الحضانة قطعة سجاد مكضكعة في الزاكية في غرؼ الدار ألغراض النشطة  16
 الجماعية سرد القصص

    

فئ الكقكد غرؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركزية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف مدا 17
 المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

     تحتكم دار الحضانة عمى مكنسة كهربائية صالحة 18
تكفر الحضانة طاكالت خشبية أك بالستيكية ذات حكاؼ امنة كمالئمة ألعداد كأعمار  19

 45األطفاؿ ال يزيد ارتفاعها عف سـ
    

 :مطابقة غرؼ دار الحضانة األخرى 
  الحضانة لخدمات الرعاية  الترفيييةمطابقة دار 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف  1
 الئحة تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ دكر الحضانات: 
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .

 ة لخدمات الرعاية التربويةمطابقة دار الحضان 
تتطابؽ خدمات الرعاية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  

 الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ دكر الحضانات: 
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 

  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ كراسي بظهكر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفاتتحتكم الغرؼ عمى  4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8
  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفييية 
 

كتمؾ المنظمة ضمف   تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار 1
 الئحة تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات :        
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 
 ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛع
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  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6
  ال  نعـ نة بالكاف زاهيةالجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممك  7
  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8
  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفييية 
ي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية الت 1

 تنظيـ دكر الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات :   
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
دار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها ال 2

 تنظيـ دكر الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات  :                                          3
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 :مطابقة دار الحضانة لخدمات التغذية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ  4
 دكر الحضانة

  ال  نعـ
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 الحظات  مشرؼ الحضانات:                                         م 5
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لمخدمات االسرية 
 

تتطابؽ الخدمات األسرية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  6
 الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ  الحضانات :                                         7
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------     
 

 ابقة دار الحضانة لمخدمات الصحيةمط 
 

تتطابؽ الخدمات الصحية لتي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  8
 الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ  الحضانات :                                         9
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
  :مطابقة ممفات االطفاؿ 

 

  ال  نعـ متحؽ بالدار تحتكم الدار عمى ممفات فردية خاصة بكؿ طفؿ م .1

 في حاؿ كانت الممفات الفردية متكفرة، يشتمؿ كؿ ممؼ عمى: .2
 استمارة القبكؿ 

  ال  نعـ

 ال  نعـ تاريخ االلتحاؽ  

 ال  نعـ نسخة عف شهادة الميالد  

 ال  نعـ استمارة الكشؼ لطبي الدكرم  

  ال  نعـ استمارة بيانات عف الطفؿ ك أسرت  
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 ال  نعـ تابعة كالتقييـ المستمراستمارة الم  

  ال  نعـ المكاتبات كالمراسالت كالمالحظات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفؿ  .3

 

 : مطابقة سجالت الدار 
  ال  نعـ تمتـز الدار بمسؾ مجمكعة السجالت المحددة ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانة .4
 السجالت عمى: في حاؿ كانت السجالت متكفرة: يشتمؿ هذ  .5

 سجؿ صحفي لكؿ طفؿ •
  ال  نعـ

سجؿ قيد احكاؿ االطفاؿ بيف اسمائهـ كتاريخ التحاقهـ، كمعمكمات عف أكلياء  •
 االمكر كمكاف االقامة

  ال  نعـ

  ال  نعـ سجؿ مالي 
  ال  نعـ استمارة مراسالت الكزارة .6

 

 ؿمطابقة دار الحضانة لمشروط المطموبة في مربيات االطفا 

ال زالت دار الحضانة تكفر طاقـ المربيات المهني المطابؽ كشركط الئحة تنظيـ دكر  
 الحضانة المطمكبة في مربيات االطفاؿ 

  ال  نعـ

ينسجـ عدد افراد الطاقـ مف المربيات كعدد االطفاؿ كأعمارهـ المحدد ضمف شركط  
 الالئحة المنظمة:

 ( أ8( شهرا: مربية لكؿ)12مف عمر يـك حتي )طفاؿ 

  ال  نعـ

  ( اطفاؿ10( سنكات: مربية لكؿ )3( سنة حتى)2مف عمر ) ال  نعـ  
  ال  نعـ ( طفالن 13( سنكات: مربية لكؿ)4( سنكات حتى )3مف عمر ) 
 مالحظات  مشرؼ  الحضانات :                                         
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------     

 القسم الثالث: مالحظات عامة حول دار الحضانة 

 مشرؼ  الحضانات :                                          مالحظات 
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
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 القسم الرابع : توصجة المشرف 
 

 توصية  مشرؼ  الحضانات :                                         1
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

اٌزٛل١غ: ..............     اٌزبس٠خ:   /   /      َ   اعُ ِؾشف اٌؾنبٔبد: 

 القسم الخامس: توصجة المديرية 
 

 توصية مدير المديرية  المعني: .2
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------: 

 التوقيع اسـ مدير المديرية المعني .3
  

 خاتـ المديرية التاريخ
  يوـ        شير        سنة

 دة االسرة والطفولة العامةالقسم السادس: توصجة وح 
 

 قسـ  الطفولة المبكرة:  /توصية  وحدة األسرة والطفولة  
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------: 

 

 التوقيع مدير وحدة االسرة والطفولة 
  

  رئيس قسـ الطفولة المبكرة 

 خاتـ االدارة التاريخ 
  يـو         شير         سنة



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                     

 

116 

 (4منْرط )

 منْرط رْف٘خ جلٌخ الفؾـ ادل٘ذاًٖ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس احلضبًخ
 معالي وزير التنمية االجتماعية        حفظو هللا

 ،تحية طيبة وبعد ،،

بالئحة تنظيـ دكر الحضانة، كاستنادان لمصالحيات المخكلة  2011( لعاـ 11استنادان لقرار مجمس الكزراء رقـ )
 لنا ككزارة صاحبة اختصاص كبناءن عمى تكصية اإلدارة العامة المختصة بخصكص حضانة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رقـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :ىتوصوظىاللجنظىبالموافقظ
----------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

 ىبالرفضىلألدبابىالتالوظى:ىىتوصوظىاللجنظ
 

1 --------------------------------------------------------------- 
2 .--------------------------------------------------------------- 
3 .--------------------------------------------------------------- 

4 .--------------------------------------------------------------- 
5 .--------------------------------------------------------------- 

 

 أسماء أعضاء المجنة وتواقيعيـ:
 االسـ الرباعي المؤسسة #

 والمسمى الوظيفي
 التوصية
 نعـ/ال

 التوقيع مالحظات

    مدير المديرية كزارة التنمية االجتماعية 1
    مشرؼ دكر الحضانة كزارة التنمية االجتماعية 2
    مندكب عف المحافظة محافظة 3
    مندكب الصحة كزارة الصحة 4
    مندكب الدفاع المدني الدفاع المدني 5
    مندكب عف البمدية بمدية 6
    مندكب االشغاؿ العامة كزارة االشغاؿ العامة 7

ى
ى
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 :ىتوصوظىالمدوروظى
 

 اٌّذ٠ش٠خ اٌّؼٕٟ:  رٛف١خ ِذ٠ش

 توصية  مشرؼ  الحضانات :                                        
-----------------------------------------------------------------ػ

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
 

 التوقيع االسـ مدير المديرية المعني
  

 ختـ المديرية التاريخ
  يوـ           شير           سنة 

 

 :ىتوصوظىاإلدارةىالطامظ
 

ىتوصوظىاإلدارةىالطامظىلذؤونىاألدرة/ىدائرةىالحضاناتىواألدرىالحاضنظ:
-----------------------------------------------------------------ػ

----------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------

 

 التوقوع ادمىمدورىاإلدارةىالمطني

  

 ختمىاإلدارة التاروخ

  وومىىىىىىىىىىىذكرىىىىىىىىىىىدنظ

 وا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،وتفضل

 

   إٌغخ:
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 (5منْرط )
 منْرط لشاس ادلْافمخ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس ؽضبًخ

 اٌزبس٠خ:   /   /      َ

 

/ةالسيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتقدـ/ة بطمب ترخيص دار حضانة رقـ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتاريخ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تحية طيبة وبعد،،،

فكلة في كزارة التنمية االجتماعية، كاستنادا بعد دراسة طمبكـ المقدـ لإلدارة العامة لألسرة كالط
بالئحة تنظيـ دكر الحضانة ،   2011( لعاـ 11لمصالحيات المخكلة لنا بقرار مجمس الكزراء رقـ )

المكافقة عمى طمب كبعد تكصية لجنة الترخيص المنعقدة جمستها بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تقرر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بحضرتكـ ترخيص الحضانة رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىقىاالحترامىوالتقدورى،،،وتفضلواىبقبولىفائ

اٌزٛل١غ                                                                                 

 

 االعُ                                                                               

 

 ٚص٠ش اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ                                                                                 

 اٌخزُ                                                                            

 إٌغخ:    

 ٔغخخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح ٚاٌيفٌٛخ -
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 (6)منْرط 
 ؼخ لذاس ؽضبًخمنْرط صٗبسح إؽشاف ّهزبث

 

 رقـ الزيارة 2 تاريخ الزيارة : 1

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةالتنمية االجتماعيمديرية  4 رقـ الممؼ/: 3
 

 القسم األول: معلومات عن دار الحضانة 
 

 اسـ صاحب الحضانة 5 اسـ الحضانة: 1

2 
 

 الياتؼ: 6 التجمع السكني:

 الفاكس 7 / الحي:الحارة

 المحموؿ: 8 بالقرب مف:

 تاريخ انتياء الترخيص 9 تاريخ الترخيص: 3

 الموقع اإللكتروني 11 البريد اإللكتروني: 4

 القسم الثاني: مستوى مطابقة دار الحضانة للمواصفات المطلوبة 

 مطابقة مبنى دار الحضانة 

المكاصفات المطمكبة  تتطابؽ مكاصفات المبنى مف الداخؿ كالخارج مع تمؾ 1
 لدل الترخيص

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات: 2

--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 

 : مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3

  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4

  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5

  ال  نعـ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿالغرؼ  6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7

  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8

  ال  نعـ نع اإلصاباتأرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لم 9
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 مطابقة غرؼ دار الحضانة األخرى 
تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية اك بالستيكية صالحة امنة الحكاؼ كذات  10

سـ  ابتداءن مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة بغطاء 30جكانب يساكم ارتفاعها 
 بالستيكي كسهمة التنظيؼ

  ال  نعـ

دية خشبية أك بالستيكية صالحة كمالئمة لألطفاؿ ما تحتكم الغرؼ عمى أسرة فر  11
بيف عمر سنتيف إلي اربع سنكات كخالية مف الحكاؼ كالزكايا كذات جكانب يساكم 

سـ ابتداءن مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة بغطاء بالستيكي سهؿ  51ارتفاعها 
ة لنـك التنظيؼ كمغمفة بغطاء قماشي( يمنع القانكف استخداـ الفرشات األرضي

 االطفاؿ الجماعي(

  ال  نعـ

تخصص الحضانة فرشات صغيرة لألطفاؿ مف عمر سنتيف الى اربع سنكات ( يمنع  12
 القانكف استخداـ الفرشة الكاحدة ألكثر مف طفؿ

  ال  نعـ

تخصص الحضانة خزائف بعيكف  صالحة لحفظ حاجات االطفاؿ الخاصة في  13
 متناكؿ االطفاؿ كالدارجيف

  ال  نعـ

تكفر الحضانة رفكؼ خشبية أللعاب االطفاؿ تناسب مع أطكالهـ مفتكحة مف  14
الطرفيف الستعماالتهـ تتيح الفرصة لممربية لمشاهدة كؿ االطفاؿ كبارتفاع ال يقؿ 

 ( 30( سـ )كعمؽ 120( سـ ) كعرض  21عف 

    

ار االطفاؿ  تكفر الحضانة مقاعد خشبية اك بالستيكية  صالحة كمناسبة ألعداد كاعم 15
 سـ 45ال يزيد ارتفاعها عف 

    

تكفر الحضانة قطعة سجاد مكضكعة في الزاكية في غرؼ الدار ألغراض النشطة  16
 الجماعية سرد القصص

    

غرؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركزية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف مدافئ  17
 الكقكد المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

     تحتكم دار الحضانة عمى مكنسة كهربائية صالحة 18

تكفر الحضانة طاكالت خشبية أك بالستيكية ذات حكاؼ امنة كمالئمة ألعداد  19
 45كأعمار األطفاؿ ال يزيد ارتفاعها عف سـ

    

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفييية 
 

ا الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمه 1
 دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ دور الحضانات: 
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                     

 

111 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  
 الحضانة

  ال  نعـ

 الحضانات:مالحظات مشرؼ دكر  
---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 

  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25عاب مناسب كيكفر معدؿ مساحة غرؼ االل 3

  ال  نعـ / اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفاتبظهرتحتكم الغرؼ عمى كراسي  4

  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5

  ال  ـنع الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7

  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8

  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

 الترفييية  مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية: 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ  1
 دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات : 
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------                                                 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛع

 : مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25ب مناسب كيكفر معدؿ مساحة غرؼ االلعا 3

  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4

  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5

  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
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  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8

  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9

   الترفيييةمطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية 
تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  1

 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات : 
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
               ج

 ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
 

الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها 2
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات                                            3
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات التغذية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  4
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

      مالحظات  مشرؼ الحضانات:                                     5
-------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 

 مطابقة دار الحضانة لمخدمات االسرية 
  ال  نعـالتي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر تتطابؽ الخدمات األسرية  6
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 الحضانة

 مالحظات مشرؼ  الحضانات :                                         7
--------------------------------------------------------------ػ

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لمخدمات الصحية 
 

تتطابؽ الخدمات الصحية لتي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  8
 الحضانة

  ال  نعـ

           مالحظات  مشرؼ الحضانات:                                  9
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 مطابقة ممفات االطفاؿ 
 

  ال  نعـ صة بكؿ طفؿ ممتحؽ بالدار تحتكم الدار عمى ممفات فردية خا .1

 في حاؿ كانت الممفات الفردية متكفرة، يشتمؿ كؿ ممؼ عمى: .2
 استمارة القبكؿ 

 

  ال  نعـ

 ال  نعـ تاريخ االلتحاؽ  

 ال  نعـ نسخة عف شهادة الميالد  

 ال  نعـ استمارة الكشؼ لطبي الدكرم  

  ال  نعـ استمارة بيانات عف الطفؿ ك أسرت  

 ال  نعـ استمارة المتابعة كالتقييـ المستمر  

  ال  نعـ المكاتبات كالمراسالت كالمالحظات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفؿ  .3

 : مطابقة سجالت الدار 
  ال  نعـ تمتـز الدار بمسؾ مجمكعة السجالت المحددة ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانة .4

 ة: يشتمؿ هذ  السجالت عمى:في حاؿ كانت السجالت متكفر  .5
 سجؿ صحفي لكؿ طفؿ •

  ال  نعـ

سجؿ قيد احكاؿ االطفاؿ بيف اسمائهـ كتاريخ التحاقهـ، كمعمكمات عف  •
 أكلياء االمكر كمكاف االقامة

  ال  نعـ

  ال  نعـ سجؿ مالي
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  ال  نعـ استمارة مراسالت الكزارة .6

  بيات االطفاؿمطابقة دار الحضانة لمشروط المطموبة في مر 
 

ال زالت دار الحضانة تكفر طاقـ المربيات المهني المطابؽ كشركط الئحة تنظيـ دكر  
 الحضانة المطمكبة في مربيات االطفاؿ 

  ال  نعـ

ينسجـ عدد افراد الطاقـ مف المربيات كعدد االطفاؿ كأعمارهـ المحدد ضمف شركط  
 الالئحة المنظمة:

 ( شهرا: مر 12مف عمر يـك حتي )(أطفاؿ8بية لكؿ ) 

  ال  نعـ

  ال  نعـ ( اطفاؿ10( سنكات: مربية لكؿ )3( سنة حتى)2مف عمر ) 

  ال  نعـ ( طفالن 13( سنكات: مربية لكؿ)4( سنكات حتى )3مف عمر ) 

 مالحظات  مشرؼ الحضانات:                                            
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 القسم الثالث: مالحظات عامة حول دار الحضانة 

            مالحظات  مشرؼ الحضانات:                                 
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 القسم الرابع : توصجة المشرف 
 

                                         توصية  مشرؼ الحضانات:    
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 اٌزٛل١غ:      اٌزبس٠خ:    اعُ ِؾشف اٌؾنبٔبد:

 

 

 

 القسم الخامس: توصجة المديرية
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 توصية مدير المديرية  المعني : 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

 

 التوقيع: اسـ مدير المديرية المعني: 
  

 خاتـ المديرية التاريخ: 
  يوـ        شير        سنة

 

 القسم السادس: توصجة وحدة االسرة والطفولة العامة 
 

ىتوصوظىىوحدةىاألدرةىوالطفولظى/ىىقدمىىالطفولظىالمبكرة: 
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 التوقيع مدير وحدة االسرة والطفولة 
  

  رئيس قسـ الطفولة المبكرة 

 خاتـ االدارة التاريخ 
  شير         سنة        يوـ 

 

 

 

 



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                     

 

116 

 (7منْرط ) 
 منْرط رْف٘خ جلٌخ الفؾـ ادل٘ذاًٖ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس احلضبًخ

 حفظو هللا     معالي وزير التنمية االجتماعية        

 تحية طيبة وبعد ،،،

صالحيات بالئحة تنظيـ دكر الحضانة، كاستنادان لم 2011( لعاـ 11استنادان لقرار مجمس الكزراء رقـ )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حضانة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المخكلة لنا ككزارة صاحبة اختصاص كبناءن عمى تكصية اإلدارة العامة المختصة بخصكص

 رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :ىتوصوظىاللجنظىبالموافقظ

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

 ىتوصوظىاللجنظىبالرفضىلألدبابىالتالوظى:ى
 

1---------------------------------------------------------------- 
2 .--------------------------------------------------------------- 
3 .--------------------------------------------------------------- 

4 .--------------------------------------------------------------- 
5 .--------------------------------------------------------------- 

 

 أسماء أعضاء المجنة وتواقيعيـ:

 االسـ الرباعي المؤسسة #
 والمسمى الوظيفي

 التوصية
 نعـ/ال

 التوقيع مالحظات

    مدير المديرية كزارة التنمية االجتماعية 1
    مشرؼ دكر الحضانة كزارة التنمية االجتماعية 2
    مندكب عف المحافظة محافظة 3
    مندكب الصحة كزارة الصحة 4
    مندكب الدفاع المدني الدفاع المدني 5
    مندكب عف البمدية بمدية 6
    مندكب االشغاؿ العامة كزارة االشغاؿ العامة 7
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 ىتوصوظىالمدوروظى:ى
 

 رٛف١خ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ اٌّؼٕٟ: 

----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 التوقيع االسـ مدير المديرية المعني
  

 ختـ المديرية التاريخ
  يوـ           شير           سنة 

 ىتوصوظىاإلدارةىالطامظ:ى
 

 رة والطفولة/ قسـ الحضانات:توصية اإلدارة العامة لألس
----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

 التوقيع أسـ مدير اإلدارة المعني
  

 ختـ اإلدارة التاريخ
  يوـ           شير           سنة

ىوتفضلواىبقبولىفائقىاالحترامىوالتقدورى،،،

 

   إٌغخ:
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 (8منْرط )
 منْرط لشاس ادلْافمخ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس ؽضبًخ

 اٌزبس٠خ:     /     /       َ

/ة  السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتاريخ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار حضانة رقـ:المتقدـ/ة بطمب ترخيص د

 تحية طيبة وبعد،،،

تنمية االجتماعية، كاستنادا لمصالحيات بعد دراسة طمبكـ المقدـ لإلدارة العامة لألسرة كالطفكلة في كزارة ال
بالئحة تنظيـ دكر الحضانة ، كبعد تكصية لجنة   2011( لعاـ 11المخكلة لنا بقرار مجمس الكزراء رقـ )

ترخيص الحضانة رقـ  الترخيص المنعقدة جمستها بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تقرر المكافقة عمى طمب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بحضرتكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،

اٌزٛل١غ                                                                                 

 االعُ                                                                                 

 ٚص٠ش اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ                                                                                    

 اٌخزُ                                                                        

 

 إٌغخ:  

 ٌيفٌٛخٔغخخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح ٚا -
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 (9منْرط )

 منْرط صٗبسح إؽشاف ّهزبثؼخ لذاس ؽضبًخ
 

 رقـ الزيارة 2 تاريخ الزيارة : 1

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةالتنمية االجتماعيمديرية  4 رقـ الممؼ/: 3

 ىرىالحضانظالقدمىاألول:ىمطلوماتىرنىدا
 

 اسـ صاحب الحضانة 5 اسـ الحضانة: 1

2 
 

 الياتؼ: 6 التجمع السكني:

 الفاكس 7 الحارة/ الحي:

 المحموؿ: 8 بالقرب مف:

 تاريخ انتياء الترخيص 9 تاريخ الترخيص: 3

 الموقع اإللكتروني 11 البريد اإللكتروني: 4

 ىالمطلوبظىالقدمىالثاني:ىمدتوىىمطابقظىدارىالحضانظىللمواصفات
 مطابقة مبنى دار الحضانة 

 

  ال  نعـ تتطابؽ مواصفات المبنى مف الداخؿ والخارج مع تمؾ المواصفات المطموبة لدى الترخيص 1

 مالحظات  مشرؼ الحضانات: 2
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6

  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
  ال  نعـ ت التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿاأللعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنا 8
  ال  نعـ أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصابات 9
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 مطابقة غرؼ دار الحضانة األخرى
 

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية اك بالستيكية صالحة امنة الحكاؼ كذات  10
اف الفرشة مغمفة  سـ  ابتداءن مف الفرشة، حيث30جكانب يساكم ارتفاعها 

 بغطاء بالستيكي كسهمة التنظيؼ

  ال  نعـ

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية أك بالستيكية صالحة كمالئمة لألطفاؿ  11
ما بيف عمر سنتيف إلي اربع سنكات كخالية مف الحكاؼ كالزكايا كذات جكانب 

بغطاء سـ ابتداءن مف الفرشة، حيث اف الفرشة مغمفة  50يساكم ارتفاعها 
بالستيكي سهؿ التنظيؼ كمغمفة بغطاء قماشي( يمنع القانكف استخداـ الفرشات 

 األرضية لنـك االطفاؿ الجماعي(

  ال  نعـ

تخصص الحضانة فرشات صغيرة لألطفاؿ مف عمر سنتيف الى اربع سنكات (  12
 يمنع القانكف استخداـ الفرشة الكاحدة ألكثر مف طفؿ

  ال  نعـ

خزائف بعيكف  صالحة لحفظ حاجات االطفاؿ الخاصة في  تخصص الحضانة 13
 متناكؿ االطفاؿ كالدارجيف

  ال  نعـ

تكفر الحضانة رفكؼ خشبية أللعاب االطفاؿ تناسب مع أطكالهـ مفتكحة مف  14
الطرفيف الستعماالتهـ تتيح الفرصة لممربية لمشاهدة كؿ االطفاؿ كبارتفاع ال 

 ( 30كعمؽ ( سـ )120( سـ ) كعرض  21يقؿ عف 

    

تكفر الحضانة مقاعد خشبية اك بالستيكية  صالحة كمناسبة ألعداد كاعمار  15
 سـ 45االطفاؿ  ال يزيد ارتفاعها عف 

    

تكفر الحضانة قطعة سجاد مكضكعة في الزاكية في غرؼ الدار ألغراض  16
 النشطة الجماعية سرد القصص

    

ية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف مدافئ غرؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركز  17
 الكقكد المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

     تحتكم دار الحضانة عمى مكنسة كهربائية صالحة 18

تكفر الحضانة طاكالت خشبية أك بالستيكية ذات حكاؼ امنة كمالئمة ألعداد  19
 45كأعمار األطفاؿ ال يزيد ارتفاعها عف سـ

    

  دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفيييةمطابقة 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  1
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ دكر الحضانات: 
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                     

 

121 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
 

تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر تتطابؽ خدمات الرعاية التي  
 الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ دكر الحضانات: 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 
 

  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ / اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفاتبظهرتحتكم الغرؼ عمى كراسي  4
  ال  نعـ ية مالئمةتتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماع 5
  ال  نعـ الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿ 6
  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8
  ال  نعـ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع اإلصاباتأرضية الغرؼ  9

 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفييية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  1
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات: 
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------                      

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛع

  مطابقة غرؼ ألعاب دار الحضانة 
 

  ال  نعـ لمطفؿ الكاحد 2ـ 1.25معدؿ مساحة غرؼ االلعاب مناسب كيكفر  3
  ال  نعـ تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر/ اك مقاعد مشتركة مناسبة كحسب المكاصفات 4
  ال  نعـ تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر العاب جماعية مالئمة 5
  ال  نعـ هزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد األطفاؿالغرؼ مج 6
  ال  نعـ الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بالكاف زاهية 7
  ال  نعـ األلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ خطرا عمى الطفؿ 8
  ال  نعـ اإلصابات أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد اك المككيت لمنع 9
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 مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية  الترفييية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار  كتمؾ المنظمة ضمف  1
 الئحة تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات : 
-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

ِالؽظخ: ٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ اٌؾنبٔخ ا١ٌِٟٛ اٚ االعجٛػٟ .

 اية التربويةمطابقة دار الحضانة لخدمات الرع 
تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  2

 تنظيـ دكر الحضانة
  ال  نعـ

 :                                           مالحظات مشرؼ الحضانات 3
 --------------------------------------------------------------ػػ

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لخدمات التغذية 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة  4
 تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات :                                         5
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

 قة دار الحضانة لمخدمات االسرية:مطاب 
تتطابؽ الخدمات األسرية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ  6

 دكر الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات :                                         7
-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
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 مطابقة دار الحضانة لمخدمات الصحية
 

 تتطابؽ الخدمات الصحية لتي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر 8
 الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات :                                         9
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

 مطابقة ممفات االطفاؿ 
 

  ال  نعـ تحتكم الدار عمى ممفات فردية خاصة بكؿ طفؿ ممتحؽ بالدار  10

 في حاؿ كانت الممفات الفردية متكفرة، يشتمؿ كؿ ممؼ عمى: 11
 استمارة القبكؿ 

  ال  نعـ

 ال  نعـ تاريخ االلتحاؽ  
 ال  نعـ نسخة عف شهادة الميالد  

 ال  نعـ ارة الكشؼ لطبي الدكرماستم  

  ال  نعـ استمارة بيانات عف الطفؿ ك أسرت  
 ال  نعـ استمارة المتابعة كالتقييـ المستمر  

  ال  نعـ المكاتبات كالمراسالت كالمالحظات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفؿ  12

  مطابقة سجالت الدار 
  ال  نعـ لمحددة ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانةتمتـز الدار بمسؾ مجمكعة السجالت ا 13

 في حاؿ كانت السجالت متكفرة: يشتمؿ هذ  السجالت عمى: 14
 سجؿ صحفي لكؿ طفؿ •

  ال  نعـ

سجؿ قيد احكاؿ االطفاؿ بيف اسمائهـ كتاريخ التحاقهـ، كمعمكمات عف أكلياء  •
 االمكر كمكاف االقامة

  ال  نعـ

  ال  نعـ سجؿ مالي

  ال  نعـ ستمارة مراسالت الكزارةا 15

 مطابقة دار الحضانة لمشروط المطموبة في مربيات االطفاؿ 
 

ال زالت دار الحضانة تكفر طاقـ المربيات المهني المطابؽ كشركط الئحة تنظيـ  16
 دكر الحضانة المطمكبة في مربيات االطفاؿ 

  ال  نعـ

الطفاؿ كأعمارهـ المحدد ضمف ينسجـ عدد افراد الطاقـ مف المربيات كعدد ا 17
 شركط الالئحة المنظمة:

 ( أطفاؿ8( شهرا: مربية لكؿ)12مف عمر يـك حتي ) 

  ال  نعـ
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 ( اطفاؿ10( سنكات: مربية لكؿ )3( سنة حتى)2مف عمر ) ال  نعـ  
 ( طفالن 13( سنكات: مربية لكؿ)4( سنكات حتى )3مف عمر ) ال  نعـ  

                                      مالحظات  مشرؼ الحضانات :    
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

  دار الحضانةالقسم الثالث: مالحظات عامة حول 

 :                                         مالحظات  مشرؼ الحضانات 
--------------------------------------------------------------------

- 
--------------------------------------------------------------------

- 
--------------------------------------------------------------------

- 

--------------------------------------------------------------------
- 

--------------------------------------------------------------------
- 

--------------------------------------------------------------------
- 

 

 ع : توصجة المشرفالقسم الراب 
 

 توصية  مشرؼ الحضانات :                                         1
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 

 التوقيع التاريخ  اسـ مشرؼ الحضانات 
  يوـ       شير       سنة 

 

 :القسم الخامس: توصجة المديرية 
 

 ---------------------------------------------توصية مدير المديرية  المعني   
--------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------- 

 التوقيع اسـ مدير المديرية المعني 
  

 خاتـ المديرية التاريخ 
  يوـ        شير        سنة

 القسم السادس: توصجة وحدة االسرة والطفولة العامة 
 

 فولة المبكرة:قسـ  الط /توصية  وحدة األسرة والطفولة  
 

------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

 التوقيع مدير وحدة االسرة والطفولة 
  

  رئيس قسـ الطفولة المبكرة 
 خاتـ االدارة التاريخ 

  شير         سنة       يـو  
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 (11منْرط )

 منْرط رْف٘خ جلٌخ الفؾـ ادل٘ذاًٖ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس احلضبًخ

 حفظو هللا    معالي وزير التنمية االجتماعية        

 تحية طيبة وبعد ،،،

صالحيات بالئحة تنظيـ دكر الحضانة، كاستنادان لم 2011( لعاـ 11استنادان لقرار مجمس الكزراء رقـ )
ػػػػ المخكلة لنا ككزارة صاحبة اختصاص كبناءن عمى تكصية اإلدارة العامة المختصة بخصكص حضانة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :ىتوصوظىاللجنظىبالموافقظ

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

 ىتوصوظىاللجنظىبالرفضىلألدبابىالتالوظى:ى
 

1 --------------------------------------------------------------- 
2 .--------------------------------------------------------------- 
3 .--------------------------------------------------------------- 

4 .--------------------------------------------------------------- 
5 .--------------------------------------------------------------- 

 
 

 أسماء أعضاء المجنة وتواقيعيـ: 
 التوقيع مالحظات نعـ/ال التوصية االسـ الرباعي والمسمى الوظيفي المؤسسة #
كزارة التنمية  1

 االجتماعية
     مدير المديرية

كزارة التنمية  2
 االجتماعية

     مشرؼ دكر الحضانة

     مندكب عف المحافظة محافظة 3
     مندكب الصحة كزارة الصحة 4
     مندكب الدفاع المدني الدفاع المدني 5
     مندكب عف البمدية بمدية 6
     مندكب االشغاؿ العامة كزارة االشغاؿ العامة 7
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 ىتوصوظىالمدوروظى
 

 رٛف١خ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ اٌّؼٕٟ: 

----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
 

 التوقيع االسـ مدير المديرية المعني
  

 ختـ المديرية التاريخ
  يوـ           شير           سنة

 

 ىتوصوظىاإلدارةىالطامظ
 

 ألعشح ٚاٌيفٌٛخ/ لغُ اٌؾنبٔبدرٛف١خ اإلداسح اٌؼبِخ ٌ

---------------------------------------------
-------------------- 

---------------------------------------------
-------------------- 

---------------------------------------------
-------------------- 

 
 

 توقيعال اسـ مدير اإلدارة المعني
  

 ختـ اإلدارة التاريخ
  يـو           شير           سنة

 

 ٚرفنٍٛا ثمجٛي فبئك االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش ،،،

 

   إٌغخ:
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 (11منْرط )

 منْرط لشاس ادلْافمخ ػلٔ طلت رشخ٘ـ داس ؽضبًخ
 

اٌزبس٠خ:     /     /       َ

/ةا  لسيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتقدـ/ة بطمب ترخيص دار حضانة رقـ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتاريخ:ػػػػػػػػػػ

 تحية طيبة وبعد،،،

بعد دراسة طمبكـ المقدـ لإلدارة العامة لألسرة كالطفكلة في كزارة التنمية االجتماعية، كاستنادا لمصالحيات 
ة بالئحة تنظيـ دكر الحضانة ، كبعد تكصية لجن  2011( لعاـ 11المخكلة لنا بقرار مجمس الكزراء رقـ )

ترخيص الحضانة رقـ  الترخيص المنعقدة جمستها بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تقرر المكافقة عمى طمب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بحضرتكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،

اٌزٛل١غ                                                                                 

 االعُ                                                                                

 ٚص٠ش اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ                                                                              

 اٌخزُ                                                                        

 إٌغخ:  

 ٔغخخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح ٚاٌيفٌٛخ -
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 (12منْرط )

 منْرط لشاس ادلْافمخ ػلٔ طلت ذبذٗذ رشخ٘ـ ؽضبًخ

 اٌزبس٠خ:     /     /       َ

/ة  السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتقدـ/ة بطمب ترخيص دار حضانة رقـ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتاريخ:ػػػػػػػػػػ

 تحية طيبة وبعد،،،

بعد دراسة طمبكـ المقدـ لإلدارة العامة لألسرة كالطفكلة في كزارة التنمية االجتماعية، كاستنادا لمصالحيات 
نة بالئحة تنظيـ دكر الحضانة ، كبعد تكصية لج  2011( لعاـ 11المخكلة لنا بقرار مجمس الكزراء رقـ )

ترخيص الحضانة رقـ  الترخيص المنعقدة جمستها بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تقرر المكافقة عمى طمب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخاص بحضرتكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،

اٌزٛل١غ                                                                                 

 االعُ                                                                               

 ٚص٠ش اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ                                                                              

 اٌخزُ                                                                        

 إٌغخ:  

 ٔغخخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح ٚاٌيفٌٛخ -
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 (13منْرط  )
 منْرط صٗبسح داس ؽضبًخ ثِذف رشخ٘ـ

 

 رقـ الزيارة  2 تاريخ الزيارة: 1
 مديرية الشؤوف االجتماعية 4 ممؼ/ :رقـ ال 3

 القسم األول: معلومات عن دار الحضانة 
 

 اسـ صاحب الحضانة 2 اسـ الحضانة:  1
 الياتؼ: 4 التجمع السكني: 3

 الفاكس 5 الحارة/الحي:
 المحموؿ: 6 بالقرب مف:

 الموقع اإللكتروني 8 البريد اإللكتروني 7
 

 الحضانة للمواصفات المطلوبة القسم الثاني: مستوى بطاقة دار 
 

 مطابقة مبنى دار الحضانة 
 

تتطابؽ مكاصفات المبنى مف الداخؿ كالخارج مع تمؾ المكاصفات المطمكبة  1
 لدل الترخيص

  ال  نعـ

 مالحظات  مشرؼ الحضانات 2
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

 

 مطابقة غرؼ العاب دار الحضانة 
 

ـ لمطفؿ  1.25معدؿ مساحة غرؼ األلعاب مناسب كيكفر  
 الكاحد

    

تحتكم الغرؼ عمى كراسي بظهر ك/ أك مقاعد مشتركة  
 اصفاتمناسبة كحسب المك 

    

     تتكفر لعبة عمى االقؿ لكؿ طفؿ كتتكفر ألعاب جماعية مالئمة 

الغرؼ مجهزة برفكؼ لحفظ االدكات كااللعاب بمتناكؿ يد  
 األطفاؿ

    

     الجدراف ذات ألكاف كمزينة بالرسـك الممكنة بألكاف زاهية 

 االلعاب المتكفرة مككنة مف المكاد أك المككنات التي ال تشكؿ 
 خطرا عمى الطفؿ

    

     أرضية الغرؼ مفركشة بالسجاد كالمككيت لمنع اإلصابات  
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 :مطابقة  غرؼ دار الحضانة االخرى 
 

تحتكم الغرؼ عمى أسرة فردية خشبية أك بالستيكية صالحة كمالئمة  1
لألطفاؿ ما بيف عمر سنتيف إلي اربع سنكات كخالية مف الحكاؼ كالزكايا 

سـ ابتداءن مف الفرشة، حيث اف  50ارتفاعها كذات جكانب يساكم 
الفرشة مغمفة بغطاء بالستيكي سهؿ التنظيؼ كمغمفة بغطاء قماشي( 

 يمنع القانكف استخداـ الفرشات األرضية لنـك االطفاؿ الجماعي(

    

تخصص الحضانة فرشات صغيرة لألطفاؿ مف عمر سنتيف الى اربع  2
 ة الكاحدة ألكثر مف طفؿسنكات ( يمنع القانكف استخداـ الفرش

    

تخصص الحضانة خزائف بعيكف  صالحة لحفظ حاجات االطفاؿ  3
 الخاصة في متناكؿ االطفاؿ كالدارجيف

    

تكفر الحضانة رفكؼ خشبية أللعاب االطفاؿ تناسب مع أطكالهـ مفتكحة  4
مف الطرفيف الستعماالتهـ تتيح الفرصة لممربية لمشاهدة كؿ االطفاؿ 

 (30( سـ )كعمؽ 120( سـ ) كعرض  21ع ال يقؿ عف كبارتفا

    

تكفر الحضانة مقاعد خشبية اك بالستيكية  صالحة كمناسبة ألعداد  5
 سـ 45كاعمار االطفاؿ  ال يزيد ارتفاعها عف 

    

تكفر الحضانة قطعة سجاد مكضكعة في الزاكية في غرؼ الدار  6
 ألغراض النشطة الجماعية سرد القصص

    

رؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركزية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف غ 7
 مدافئ الكقكد المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

تكفر الحضانة طاكالت خشبية أك بالستيكية ذات حكاؼ امنة كمالئمة  8
 45ألعداد كأعمار األطفاؿ ال يزيد ارتفاعها عف سـ

    

ضكعة في الزاكية في غرؼ الدار تكفر الحضانة قطعة سجاد مك  9
 ألغراض النشطة الجماعية سرد القصص

    

غرؼ الحضانة مزكدة بالتدفئة المركزية صالحة االستخداـ( يمنع القانكف  11
 مدافئ الكقكد المتنقمة كالكهربائية ذات الكهج

    

     تحتكم دار الحضانة عمى مكنسة كهربائية صالحة 11

 خدمات الرعاية الترفيييةمطابقة دار الحضانة ل 
 

تتطابؽ خدمات الرعاية الترفيهية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة  12
 ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانة 

  ال  نعـ

 مالحظات   مشرؼ الحضانات:  
 -------------------------------------------------------------ػ

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
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 ِالؽظخ :٠غت ػٍٝ ِؾشف اٌؾنبٔبد اسفبق ٔغخخ ػٓ ثشٔبِظ ا١ٌِٟٛ أٚ األعجٛػٟ

 :مطابقة دار الحضانة لخدمات الرعاية التربوية 
 

المنظمة ضمف  تتطابؽ خدمات الرعاية التربكية التي تقدمها الدار كتمؾ 
 الئحة تنظيـ دكر الحضانة

  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات:  
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

 مطابقة دار الحضانة لمخدمات التغذية 
 

تتطابؽ الخدمات األسرية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ دكر  
 الحضانة

  ال  نعـ

     مالحظات مشرؼ الحضانات 

 مطابقة دار الحضانة لمخدمات األسرية 
ضمف الحة تنظيـ تتطابؽ الخدمات األسرية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة  

 دكر الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات:  
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

 قة دار الحضانة لمخدمات الصحيةمطاب 
تتطابؽ الخدمات الصحية التي تقدمها الدار كتمؾ المنظمة ضمف الئحة تنظيـ  

 دكر الحضانة
  ال  نعـ

 مالحظات مشرؼ الحضانات:  
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
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 مطابقة ممفات األطفاؿ 
  ال  نعـ تحتكم الدار عمى ممفات فردية خاصة بكؿ طفؿ ممتحؽ بالدار 
 في حاؿ كانت الممفات الفردية متكفرة: يشمؿ كؿ ممؼ عمى : 

 استمارة القبكؿ 
  ال  نعـ

   ال  نعـ يخ االلتحاؽتار  
  ال  نعـ نسخة عف شهادة الميالد  
  ال  نعـ استمارة الكشؼ الطبي الدكرم  
   ال  نعـ استمارة بيانات عف الطفؿ كأسرت  

  ال  نعـ المكاتبات كالمراسالت كالمالحظات التي تتبادلها الدار مع أسرة الطفؿ  

  مطابقة سجالت الدار 
  ال  نعـ السجالت المحددة ضمف الئحة تنظيـ دكر الحضانة تمتـز الدار بمسؾ مجمكعة 

 في حاؿ كانت السجالت متكفرة يشمؿ هذ  السجالت عمى : 
 سجؿ صحي لكؿ طفؿ 

  ال  نعـ

   سجؿ قيد أحكاؿ األطفاؿ يبيف أسماؤهـ كتاريخ التحاقهـ كمعمكمات عف أكلياء
 األمكر كمكاف االقامة

  ال  نعـ

  ال  نعـ سجؿ مالي  

  ال  نعـ ستمارة مراسالت الكزارةا  

 مطابقة دار الحضانة  لمشروط المطموبة في مربيات األطفاؿ 
تستمر دار الحضانة بتكفير طاقـ المربيات المهني الذم يتطابؽ مع شركط  

 الئحة تنظيـ دكر الحضانة المطمكبة في مربيات األطفاؿ
  ال  نعـ

   األطفاؿ كأعمارهـ المحدد ينسجـ عدد أفراد الطاقـ مف المربيات كعدد
 ضمف شركط الالئحة المنظمة:

 ( أطفاؿ5(شهرا مربية لكؿ )12مف عمر يـك حتى) 

  ال  نعـ

  ( أطفاؿ8(شهرا مربية لكؿ )24(شهرا حتى )12مف عمر) ال  نعـ  

  ( أطفاؿ10(سنكات مربية لكؿ )3( سنة حتى )2مف عمر ) ال  نعـ  

  ( سنكات مربي4(سنكات حتى )3مف عمر)( طفال13ة لكؿ) ال  نعـ  

 مالحظات مشرؼ الحضانات:  
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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 حظات عامة حول دار الحضانةالقسم الثالث: مال 

 مالحظات مشرؼ الحضانات: 
----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

 الرابع: توصجة المرشد القسم 
 

 التكقيع التاريخ اسـ مشرؼ الحضانات 
  سنة شهر    يـك         

  القسم الخامس: توصجة  لجنة الفحص تشكل اللجنة في حال كانت مالحظات وتوصجات المرشد
 اللجنة  تشكجلتشجر بوضوح  إلى مشكلة تستدعى  

 

 تكصية  لجنة الفحص المشكمة :
----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

 القسم السادس : توصجة المديرية 
 

 تكصية مدير المديرية المعني:
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 

 

 التوقيع اسـ مدير المديرية المعني
  

 المديريةختـ  التاريخ
 يوـ                    شير                   سنة
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 القسم السابع: توصجة االدارة العامة لألسرة والطفولة 
 

 تكصية االدارة العامة لألسرة كالطفكلة / قسـ الحضانات 
  

------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

التكصية بتجديد الترخيص ،ب)التكصية برفض التجديد في الحالتيف ) االجراءات تندرج بيف أ: مالحظة
 كالتصديؽ ليصبح قرارا نافذا مف تاريخ التصديؽ.يتـ تكجي  طمب معالي الكزير مف أجؿ المكافقة 

 التوقيع اسـ مدير المديرية المعني
  

 ختـ المديرية التاريخ
 يوـ                    شير                   سنة

 
 

  (       )نموذج رقـ-   خطة االماف لحماية الطفولة توضح مسؤولية البالغيف في توفير األماف لمطفؿ   
 

 

………………………….

 

 

…………………. 

 

 

………………….. 

 

……………………. 

 اختر مستوى الخطورة :
04 0

 0

 3

 1مؤشر ضرر وشيؾ رقـ 

 

 

 

 

 

0

0
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 : 2مؤشر ضرر وشيؾ رقـ  
 

 

 

 

 

 

0 

0

     

     

     

     
 

 : 3مؤشر ضرر وشيؾ رقـ  

 

 

 

 

 

 

3 

3

     

     

     

     

 : 4مؤشر ضرر وشيؾ رقـ  

 

 

 

 

 

4 

4
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 يع المشاركيف :توق
 .المكقعيف ادنا  اعطكا المكافقة الكاممة لتحمؿ المهاـ المسندة اليهـ في خطة االماف خالؿ المدة المحددة فيها
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 ......................التاريخ: 
 : .......................الرقـ

 حفظو هللا.  السيد/ رئيس جمعية مبرة الرحمة ......
 تحية الوطف وبعد .....

  
 / الطفمة ................................................ؿالموضوع: الطف
 مواليد/ .......................................                 
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 ........................... الحتضاف الطفؿ كاإلنفاؽ عمي .

 
 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة لألسرة والطفولة  
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 نموذج التسجيؿ

   يػاد ☐ طاسئ   ☐ ػاخً  ☐ ٔمً      ☐ 

 اسُ اٌشخص اٌزي أوًّ ّٔٛرج اٌرسدًٍ:

 سلُ اٌساٌح: 

 ؿمعمومات الطف
 السنة( \الشهر  \العمر:        تاريخ الميالد: )اليـك

 
 رقـ الهكية:

 االسـ الكامؿ
 

 مكاف الميالد
 

 الجنس:
 ذكر 
 أنثى 

اركتها مع المؤسسات كالمراكز لتخزيف كحفظ معمكماتهـ كمش المستنيرة هؿ قاـ الطفؿ )ك كلي أمر ( باعطاء المكافقة 
 المعنية
 نعـ 
 ال 
 .بشكؿ جزئي 

 تفاصيؿ: 
 هؿ الطفؿ
 مكاطف 
 الجئ 

 العنكاف الحالي العنكاف السابؽ
   

 
 

 بيانات االتصاؿ بمزكد الرعاية 
 )إف كجدت(

 بيانات االتصاؿ بالطفؿ )إف كجدت(

  
 

 مزكدم الرعاية \العائمة
 في حاؿ كاف يعيش مع االقارب

 
 

 رب األسرة:اسـ 

 في حاؿ كاف يعيش مع العائمة
 األبكيف كالهما مكجكد:

 نعـ 
 ال 
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 نكع العالقة:

 
  هؿ كاف يعرفهـ الطفؿ مف قبؿ؟

 :اسـ )زكجة( األب 
 اسـ )زكج( األـ 

 ضع دائرة حكؿ زكج أك زكجة
 

 اسـ األـ:
 رقـ هكيتها:
 كظيفتها:

 اسـ األب:
 رقـ هكيت :
 كظيفت :

 سنة( 18يف )تحت إذا كاف يعيش مع أطفاؿ اخر 
 

 األسماء:\االسـ

 إذا كاف يعيش مع مزكد رعاية بالغ
 اسم :

 كيؼ عرؼ الطفؿ مزكد الخدمة؟
 هؿ هناؾ أم مف إخكة الطفؿ مع ؟ 

 
 أسماء األخكة:

 

  االحالة\قضايا الحماية التي تـ تحديدها عند التعريؼ
 ☐ إساءة جسدية ☐ حمؿ مراهقة

 ☐ ءة جنسيةإسا ☐ طفؿ غير مصحكب بدكف رعاية

 ☐ إساءة نفسية ☐ طفؿ منفصؿ عف الكالديف

 ☐ إهماؿ بدني ☐ الطفؿ يتيـ )تكفي كال كالدي (

 ☐ إهماؿ عاطفي ☐ دار رعاية \الطفؿ في مأكل لأليتاـ 

 ☐ العقاب البدني ☐ الطفؿ مريض كبحاجة لرعاية طبية

 ☐ العنؼ األسرم ☐   الطفؿ مصاب

 ☐ خرل مف العنؼأنكاع أ ☐ الطفؿ هك رب العائمة

 ☐ لممخدرات متعاطيالطفؿ  ☐ الطفؿ يعيش مع أسرة تقكدها امرأة

 ☐ لممخدرات متعاطياألب  ☐ الطفؿ في السجف

 ☐ مرض نفسي عند الطفؿ ☐ الزكاج المبكر

 ☐ مرض نفسي عند الكالديف ☐ أسرم متفاقـ تفكؾ /مشاكؿ
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 ☐ تكتر نفسي عند الطفؿ ☐ فقر مدقع

 ☐ تكتر نفسي عند الكالديف ☐ المدرسة ال يذهب الطفؿ إلى

 ☐ عمالة األطفاؿ ☐ الطفؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة

أحد الكالديف مف ذكم االحتياجات 
 الخاصة

 ☐ (لإليكاءالطفؿ نازح )في مركز  ☐

 الطفؿ نازح )في مكاف آخر( ☐ استغالؿ

 أخرل ☐

☐ 

 ممخص الحالة 

 :فجراءات التي تـ اتخاذها حتى اآلممخص اإل

 

  1مستكل  ☐ مستكل الخطر:  تاريخ إكماؿ التقييـ  ___\____\___
 2مستكل  ☐                 
 3مستكل  ☐                 
 4مستكل  ☐                 

 تكقيع العامؿ بالحالة : السنة(\الشهر\التاريخ: )اليـك
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 نموذج اإلحالة
 الخدمة بما فيها |إدارة الحالة كيرسؿ الكتركنيا لمزكد الخدمة دكف بيانات تحديد الهكية() يستخدـ لتحكيؿ الحاالت لمزكدم 

  ساعة( 24)التدخؿ خالؿ  خطر المستكل األكؿ  ساعة(    72خطر المستكل الثاني )تدخؿ خالؿ  خطر مستكل ثالث
 كرة(نقؿ الحالة )التدخؿ كفؽ اإلطار الزمني لمستكل الخط أياـ(   7)تدخؿ خالؿ 

 التاريخ :
 

 المحافظة :
 

 عمر الطفؿ المراد إحالت :
 الجنس:

 ككد الحالة:

 

I. :معمكمات عف الككالة التي نفذت اإلحالة 
 الككالة  \المؤسسة 
 اسـ الشخص الذم قاـ باإلحالة 
 المسمى الكظيفي 
 االتصاؿكسيمة  

II.  تمت اإلحالة اليها: التيمعمكمات الككالة 
 الككالة\المؤسسة 

 اسـ الشخص مستقبؿ الحالة 
 االتصاؿكسيمة  

III. :الخدمات المطمكبة  
 خدمة( أكثر مف) احتياجات معقدة تتطمب  إدارة حالة:  ☐
 األساسية: كاالجتماعي النفسيالدعـ  أنشطة ☐
 :ممنهج  اجتماعيبرنامج دعـ نفسى  ☐
 استشارة: ☐
 خدمات طبية نفسية ☐
 تفجرةتكعية مف مخاطر األجساـ غير الم ☐
 الرعاية مقدميمجمكعات دعـ  \الكالديف ☐
 احتياجات طبية لمطفؿ ☐
 الطفؿ منفصؿ عف كالدي  أك مزكدم الرعاية كلكف ليس بالضركرة عف األقارب كبحاجة لمرعاية كالحماية ☐
 ايةالطفؿ منفصؿ عف أهم  أك أقارب  كال يكجد أحد مسئكؿ عن  أخالقيا كقانكنيا كبحاجة لمرعاية كالحم ☐
 دعـ قانكني  ☐
 إيكاء/حماية ☐
 بالتعميـ  إعادة دمج ☐
 إيصال  ببرامج تدريب مهني ☐
 برامج مساعدة لكلي أمر الطفؿ مثال )مشاريع التشغيؿ المؤقت( /تكفير مساعدة مالية☐
 دعـ األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ☐
 أخرل  ☐

 

I. إقرار المكافقة المبني عمى الفهـ 
 منح مكافقة مقدـ الرعاية ☐ ال أعمـ ☐ال   ☐نعـ 
☐ ال أعمـ ☐ال   ☐نعـ   منح مكافقة الطفؿ 
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 نموذج إشراؼ
 

 ____/___/___:  سنة( \شير \تاريخ االجتماع االشرافي )يـو  مدير الحالة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   المشرؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

تاريخ 
 االستحقاؽ

 )رقـ الحالة( تحديد مستوى الخطر قضايا الحماية التقدـ التحديات اإلجراءات المتفؽ عمييا

 
__/__/__ 

      

 
__/__/__ 

      

 
__/__/__ 

      

 
__/__/__ 

      

 
__/__/__ 

      

 
 

 ربس٠خ االعزّبع االؽشافٟ اٌمبدَ:



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                                

 

144 

 ةنموذج إغالؽ الحال
 

  معمومات الطفؿ -1القسـ 
 رمز الحالة: مدير الحالة:

 اسـ الطفؿ رباعي: تاريخ آخر مراجعة:
 تفاصيؿ اإلغالؽ  -2القسـ الثاني 

 إلغالؽ ممؼ الطفؿ؟ الرئيسيضع عالمة حكؿ السبب 
 حاؿ اخترت اخرل، الرجاء التحديد* في*

  )أخرل )حدد     سنة 18الطفؿ اصبح        طفؿ الة كفا     نقؿ الحالة    تـ معالجة مشاكؿ الحمام 
 

 الرجاء إعطاء التفاصيؿ المطمكبة إلغالؽ حالة الطفؿ:
 
 

 اسـ مزود الرعاية رباعيا: عالقت  بالطفؿ:
 العنكاف الفعمي لمزكد الرعاية

 رقـ تميفكف مزكد الرعاية:
       ال      هؿ هذ  ترتيبات دائمة؟  نعـ 

 ها أسئمة كاستفسارات أك يريد الكصكؿ الى دعـ اذا تطمب ذلؾ؟\لطفؿ بمف سكؼ يتصؿ اذا كاف لدي هؿ أخبر ا
 نعـ 
 ال 

 اذا كانت االجابة نعـ، الرجاء ذكر جهة/ات االتصاؿ
 

 إكماؿ النمكذج مف قبؿ المسئكؿ -3القسـ 
 المشرؼ اسـ :الكظيفيالمسمى 

 التكقيع:  تاريخ االغالؽ:
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 ة المبدئينموذج دراسة الحال

 تفاصيؿ دراسة الحالة
 اسـ العامؿ بالحالة : __/__/__سنة( : \شير\تاريخ بدء التقييـ )يـو

 
 تفاصيؿ المقابالت

 المكاف (اجتماع،  طريقو التواصؿ )ىاتؼ، زيارة منزلية
 

التاريخ 
 سنة(/شير/)يـو

كاصؿ الت /الشخص الذم تمت مقابمت   )مؤسسة، فرد مف العائمة، المدرسة( النوع
 مع 

     
     
     
     

 

 تكويف األسرة

 العالقة بالطفؿ االسـ العمر الجنس مالحظات )نوع العالقة بيذا الطفؿ(

 األب    
 األـ    
 اإلخوة    
 أقرباء آخروف    
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 :الحالية  ترتيبات المعيشة
 ترتيبات المعيشة الحالية لمطفؿ 

 )العنواف(:
 
 ىـ وعالقتيـ بالطفؿ(:ؤ ألمور )أسماولياء اأ
 
 
 

 مخاوؼ تجاه ترتيبات الرعاية الحالية ؟ إذا كاف األمر كذلؾ، وضح : أيىؿ ىناؾ 
 
 حاؿ كاف منفصال عف والديو : في

 ترتيبات المعيشة الحالية لمطفؿ
 )العنواف(:

 
 اولياء االمور )أسماؤىـ وعالقتيـ بالطفؿ(:

 
 الرعاية الحالية ؟ إذا كاف األمر كذلؾ، وضح : مخاوؼ تجاه ترتيبات أيىؿ ىناؾ 

 
 

 مزودة الرعاية األولية ألخر مرة؟ /متى رأى الطفؿ والدتو 
 أيف؟

 أيف ىي منذ ذلؾ الحيف؟
 أيف ىي األف؟
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 شخص ؟ /عنواف  /ىاتؼ اتصاؿىؿ ىناؾ وسيمة 
 مزود الرعاية األولية أخر مرة؟ /متى رأى الطفؿ والده 

 أيف؟
 الحيف؟أيف ىو منذ ذلؾ 

 أيف ىو اآلف؟
 شخص ؟ \ىؿ ىناؾ وسيمة اتصاؿ ىاتؼ عنواف 

 
 

  احتياجات الرعاية الفورية وتقييـ الرعاية
 مستوي الخطر 

  ساعة( 24)1مستوى 
  ساعة( 72) 2مستوى 
  أياـ(7)3مستوى 

 عرض قضايا الحماية ، عوامؿ الضرر الحالية وخطر األذى
صابات:  مخاطر وا 

  اصابة غير عرضية خطيرة 
 حاوؿ الطفؿ االنتحار 

 العنؼ الجسدي او ممارسات مؤذية اخرى:
 عقاب بدني مفرط 
 انخراط الطفؿ في سموكيات خطيرة 
 العقاب البدني 

 العنؼ الجنسي:
 )االساءة الجنسية )داخؿ العائمة 
  )االساءة الجنسية )مف خارج العائمة 
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 الضغوط واالضطرابات النفسية:
 لرعايةاىانتو مف قبؿ مزود ا \تحقير الطفؿ 
 معاممتو بشكؿ مختمؼ عف اخوتو الطفؿ يؤذي نفسو \عزؿ الطفؿ 
 الطفؿ يؤذي نفسو 
 الطفؿ عدواني 
  الطفؿ انطوائي 
 مزود الرعاية ييدد بجرح الطفؿ 
 يتبوؿ الطفؿ عمى سريره ويعاني مف كوابيس ليمية 
 الطفؿ متوتر نفسيا بشكؿ كبير 
 لدى الطفؿ مخاوؼ شديدة 
 وجود عنؼ اسري 
 نؼع\صراع منزلي 
 االىماؿ:
 بعد مزودي الرعاية عاطفيا 
 احتياجات الطفؿ االساسية غير ممباة 
 قمة اإلشراؼ/ خطر عمى الطفؿ 

 عمالة اطفاؿ:
  الطفؿ يعمؿ وال يذىب الى المدرسة 
 الطفؿ منخرط في عمالة شاقة 

 العدالة لألطفاؿ
       الطفؿ كاف في السجف 

 تعاطى المخدرات
 الطفؿ مدمف عمى المخدرات 
   د الرعاية مدمف عمى المخدراتمزو 
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 تـ اجبار الطفمة عمى الزواج 
 الطفؿ ىو رب االسرة 
 الطفمة حامؿ 
  فيف لديوو الطفؿ في ظروؼ معيشية جديدة مع مزودي رعاية غير معر 
 الطفؿ مف ذوى االحتياجات الخاصة ومزود الرعاية بحاجة لدعـ 
 ياجات الطفؿ االساسيةمزود الرعاية مف ذوى االحتياجات الخاصة وال يتـ تمبية احت 
 ا يتناسب مع : ىو الطفؿ الذي انفصؿ عف اىمو وذويو ويتـ رعايتو مف قبؿ شخص بالغ مخوؿ بموجب القانوف لمقياـ بذلؾ. وىو بحاجة لمرعاية والحماية بم الطفؿ غير المصحوب

 ىا.\ىا والمصمحة الفضمى لو\احتياجاتو
 ىا.\ىا والمصمحة الفضمى لو\او مزودي الرعاية ولكف ليس بالضرورة عف اقاربو، وىو بحاجة لمرعاية والحماية بما يتناسب مع احتياجاتو : ىو الطفؿ الذي انفصؿ عف ابويو الطفؿ المنفصؿ 
 ............................................................................................  اخرى 

 
 ممخص لحماية الطفؿ

 حظات خالؿ الزيارات المنزلية:مال –وضع الطفؿ 
 ىؿ يوجد اطفاؿ اخروف معرضوف لمخطر؟ 
     نعـ  ال 

 في حاؿ نعـ وضح:
 :عوامؿ حماية موجودة

 
 وجية نظر الطفؿ )أراء، رغبات، مخاوؼ(:

 
 وجية نظر العائمة ) أراء، رغبات، مخاوؼ(:

 
 خ(:المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف مؤسسات أخرى )المدرسة ...ال
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رفاقيا:  خطة السالمة تـ وضعيا وا 
  نعـ        ال 

 ممخص قضايا الحماية
 االستجابة الطبية، االحتياجات األساسية( ,اإلجراءات الطارئة التي يوصي بيا العامؿ بالحالة )إيواء، الحماية الفورية مف األذى

 اإلجراءات المطموبة لماذا متى مف قبؿ مف

 
 

   

    

 
 

   

 ال نعـ    مقت االسرة خدمات حماية قبؿ ذلؾ  ىؿ ت
 في حاؿ نعـ وضح:

 مشاركة المعمكمات مع اآلخريف تأكد مف حصكلؾ عمى المكافقة المستنيرة بشكؿ مسبؽ \قبؿ عممية التحكيؿ 

 تـ تعبئة النموذج مف قبؿ:

 اسـ العامؿ بالحالة : __/__/__سنة( : \شير\تاريخ انتياء التقييـ )يـو
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 موذج دراسة الحالة الشامؿن
 

 تفاصيؿ دراسة الحالة
 العامؿ بالحالة: اسـ __/__/__سنة(: \شير\دراسة الحالة)يـو بدءتاريخ 

 
 تاريخ اكماؿ دراسة الحالة المبدئي: مستوى الخطورة عند التقييـ المبدئي:

 تفاصيؿ المقابالت
 

(اجتماعطريقو التواصؿ ) تميفوف، زيارة منزلية،   المكاف 
 

التاريخ 
سنة(\شير\)يـو  

النوع)مؤسسة، فرد مف 
 العائمة، المدرسة(

 الشخص الذي تمت مقابمتو

     
     
     
     
ال  نعـ    ىؿ يوجد اطفاؿ اخروف معرضوف لمخطر 

    في حاؿ نعـ ما ىي اجراءات الحماية التي تـ اتخاذىا؟   
 

 
 

 ممخص بحالة الطفؿ
ة المتخذة والتحويالت التي تمت في مرحمة االحالة ومرحمة دراسة الحالة المبدئيممخص االجراءات الفوري  
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 اذا حدثت تغييرات منذ التقييـ المبدئي صؼ ترتيبات المعيشة الحالية لمطفؿ
 

 
 )المدرسة، المعب، العمؿ( فيصؼ أنشطة الطفؿ األنشطة اليومية لمطفؿ 

 
 

 الطفؿ كالمخاكؼ الصحية نمكصؼ معالـ تطور الطفؿ والحالة الصحية 
 
 

 الكصكؿ إلى  الماء كالغذاء كالمأكل اآلمف فيصؼ قدرة العائمة كالطفؿ الطفؿ والعائمة األساسية  احتياجات
 
 

مكانية الكصكؿ الى التعميـ، الخدمات، الدعـ كخاصة عكامؿ الصالعوامؿ الصالدة لدى الطفؿ:  دة )امثمة: حب التعمـ، الحرص عمى صؼ شبكة األصدقاء كالعالقات لمطفؿ، الهكايات كا 
 األنشطة، القدرة عمى تككيف صداقات بسرعة كسهكلة(. ككذلؾ صؼ اليات التأقمـ عند الطفؿ )االيجابية كالسمبية( فيالمشاركة 

 
 

، النزكح، كجكد عكامؿ خطر كاالقتصادية االجتماعية، العكامؿ خذ بعيف االعتبار عمر الطفؿ كمرحمة النمك، كجكد اعاقة عند الطفؿ أك مزكد الرعايةعوامؿ اليشاشة لمطفؿ والعائمة 
 متعددة.    
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 صؼ إذا كاف الطفؿ يحضر المدرسة، اك يحضر دركس تقكية اك اذا كانت هناؾ ام احتياجات تعميميةالتعميـ: 
 
 

 . كاالجتماعي النفسيالدعـ   حتياجاتالمزكد الرعاية  استجابة، مشارؾ، سعيد( حزيف، انطكائيصؼ حالة الطفؿ )الرفاىية النفسية: 
 
 

 صؼ قدرة الكالديف عمى تقديـ الرعاية كالحماية لمطفؿ كمكقفهـ مف الحاؽ الضرر كاستراتيجيات التأقمـ لديهـ )االيجابية كالسمبية(قدرة الوالديف: 
 
  

 ككذلؾ احتماالت الحاؽ االذل بالطفؿ.صؼ عناصر الحماية المتكفرة مشاركة العائمة الممتدة وشبكة العالقات االجتماعية : 
 
 

 وجيات نظر الطفؿ والعائمة 
 وجية نظر الطفؿ

 
 

 وجية نظر العائمة
 

 المالحظات المينية )آراء المينييف ذوي العالقة(
 
 
 



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                                

 

154 

 مالحظات العامؿ بالحالة
 
 
 

 التحميؿ والخطوات القادمة
 لخص عكامؿ الضرر كالهشاشة كأيضا عكامؿ الحماية:

 
 
 :األمافؿ الطفؿ آمف؟ اذا كانت االجابة ال كضح تفاصيؿ خطة ه
 

 الحماية كجزء مف خطة الحالة احتياجاتاذكر 
 الخطر واالصابات: الطفؿ بحاجة لمحماية مف اصابات نتيجة مخاطر جسدية في بيئتو او بحاجة لمخدمات او الدعـ بعد االصابة 
 حماية مف العنؼ الجسدي والممارسات الضارة او بحاجة لمخدمات والدعـ كاستجابة لمعنؼ والممارسات الضارة )مثال العنؼ الجسدي والممارسات الضارة: الطفؿ بحاجة لم

 العقاب البدني(
 العنؼ الجنسي: الطفؿ بحاجة لمحماية مف العنؼ الجنسي او بحاجة لمكاف آمف ومعمومات مناسبة عف النوع االجتماعي وخدمات االستجابة 
 خصصة.ضطرابات النفسية: الطفؿ بحاجة الى الدعـ لتقوية مدى صالدتو وآليات التأقمـ، او الطفؿ متأثر بشكؿ كبير وبحاجة الى خدمات ورعاية متالتوتر النفسي واال 
 االطفاؿ المتورطيف في النزاعات والجماعات المسمحة: الطفؿ بحاجة لمحماية مف التجنيد واالستخداـ في االعماؿ العدائية 
 :الطفؿ بحاجة لمحماية مف االنخراط في اعماؿ شاقة او استغاللية. عمالة االطفاؿ 
 رعاية والحماية بما الطفؿ غير المصحوب: ىو الطفؿ الذي انفصؿ عف اىمو وذويو ويتـ رعايتو مف قبؿ شخص بالغ مخوؿ بموجب القانوف لمقياـ بذلؾ. وىو بحاجة لم

 ىا.\ىا والمصمحة الفضمى لو\يتناسب مع احتياجاتو
 ىا والمصمحة \احتياجاتوالمنفصؿ: ىو الطفؿ الذي انفصؿ عف ابويو او مزودي الرعاية ولكف ليس بالضرورة عف اقاربو، وىو بحاجة لمرعاية والحماية بما يتناسب مع  الطفؿ

 ىا.\الفضمى لو
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 الخطر )مصفكفة تقييـ المخاطر(. \مستكم الضرر 
 المستكل االكؿ 
 المستكل الثاني 
 المستكل الثالث 
  ل الرابعالمستك 

 

 الحماية(.  احتياجاتعمى تحميؿ  بناء السالمةاوصى بيا العامؿ بالحالة )تتضمف خطط لضماف  التياإلجراءات 
 اإلجراءات المطموبة لماذا متى مف قبؿ مف

 
    
    
    
    

 بشكؿ مسبؽ. مشاركة المعمكمات مع األخريف تأكد مف حصكلؾ عمى المكافقة المستنيرة \قبؿ عممية التحكيؿ 
 العائمة؟ /عمى التاريخ مع الطفؿ  االتفاؽتـ  مف ينبغي عمي  المشاركة؟

 ☐ال  ☐نعـ  
  

 __/__/__ سنة( \شهر\تاريخ اجتماع خطة الحالة )يـك
 
 

 

 تـ تعبئة النموذج مف قبؿ:
 العامؿ بالحالة : اسـ __/__/__سنة( : \شير\التاريخ )يـو
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 خطح انحانح
 
 

           ____/___/___(: سنة\شير\عمى خطة الحالة )يـو الموافقة____________   اسـ العامؿ مع الحالة:_______________________  تاريخ : كود الحالة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنتيجة:ػ /اليدؼ
 األساسية المستهدفة في خطة الحالة:  الحاجة
   .الخطر كاإلصابات 
 العنؼ الجسدم كالممارسات الضارة األخرل 
 نسيالعنؼ الج 
 التكتر النفسي كاالضطرابات النفسية 
 انخراط األطفاؿ في النزاعات كالجماعات المسمحة 
 عمالة األطفاؿ 
 األطفاؿ غير المصحكبيف 
 األطفاؿ المنفصميف 
 االساءة العاطفية 
 )اإلهماؿ) الصحي التغذكم ،العاطفي 
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 وضع الخطة فيوف األشخاص المشارك

 عالتوقي التاريخ الدور المؤسسة االسـ 
1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 اإلجراءات المطموبة المسئولية االستحقاؽتاريخ 
 

__/__/__ 
 

  

 
__/__/__ 

 

  

__/__/__ 
 

 

  
 

 

 

 ِٛاػ١ذ اٌّشاعؼخ اٌّزفك ػ١ٍٙب:
 

 رّذ اٌّٛافمخ ِٓ لجً )اٌّؾشف(:
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 سنوات فما فوؽ( 6خطة سالمة الطفؿ )مف عمر 
    .............................................................................................................................اسـ الطفؿ/ة: ....

 ...............كود الحالة: ......................................................... تاريخ المقاء: .........................................
 . الرجاء مناقشة الطفؿ في النقاط الموضحة أدناه وتعبئة المالئـ منيا فقط 
 الرجاء مالحظة أف الطفؿ ليس مسؤوال عف سالمتو ولكنيا مسؤولية ولي االمر. اليدؼ مف ىذه الخطة ىو دعـ وتشجيع المرونة النفسية 
  االتيلو/ليا  الطفؿ، اشرحقبؿ كتابة خطة السالمة مع: 

 :قوقي ىيح
 الحؽ في األماف ك الصحة. 
 الحؽ في الحصكؿ عمى الغذاء ك الماء. 
 الحؽ في التعميـ. 
 الحؽ في المعب. 
 الحؽ بالشعكر بالثقة بالنفس كاحتراـ الذات. 
  أف أتحدث عف أم شيء لشخص أثؽ ب  بغض النظر مدل سكء األمر أك صغر.  
 اح.أف أتحدث إلى شخص عف الممس الذم يشعرني بعدـ االرتي 
 أف أعرؼ أف ال ذنب لي في مشاكؿ الكبار. 
 أف ال أحاكؿ إيقاؼ عراؾ ما. 

 :الشعور باألماف يعني
 أعمـ أف أحد ما سكؼ يعتني بي. 
 أعمـ ما هك المتكقع مني. 
 ليس لدم أدنى فكرة عما سيحدث بعد ذلؾ. 
 أنا ال أشعر بالقمؽ أنني أك أم أحد اخر سنتعرض لألذل. 
  في جسدمأشعر بالقدرة عمى التحكـ. 
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 ال أشعر بالخكؼ.  
 أنا بخير. 
 :أنا أحتاج إلى 
 أككف جيدا مع نفسي.  
 تجنب التكاجد في كسط عراؾ بيف الراشديف كاف ابحث عف مساعدة عند الحاجة. 
 تجنب الغرباء ك األشخاص ذكم السمكؾ الغريب. 
 البقاء في مكاف امف. 
  بعدـ االرتياحأف أخبر شخص أثؽ ب  إذا حاكؿ أحدهـ لمسي بطريقة أشعرتني.  
 . أف أتذكر أف االستغالؿ ك االعتداء  أمر خاطئ حتى لك كاف مف قبؿ شخص أحب 
 .أتذكر أنني غير مسئكؿ/ة عف سالمة كالدم ككالدتي كلكف ربما أستطيع لحصكؿ عمى مساعدة لهـ 
 .ممارسة ما يمكف أف أخبر  لمشرطة 
 . العمؿ عمى خطتي الخاصة بالسالمة ك اتباعها 

 شعور باألماف أو عدـ األمافعالمات ال 
ف نشعر بضعؼ في أجزاء معينة في بعض األحياف تعطينا أجسامنا عالمات عندما ال نشعر باألماف . عمى سبيؿ المثاؿ تسارع نبضات القمب كما لك أننا كنا نركض أك يمكف أ

 في أجسامنا كما يمكف أف نشعر بالمرض أك الجكع أك البرد.
 ير عمي عندما اشعر باألماف و عدـ األماف ؟ كيؼ  تكوف ردة فعمي الجسدية و العاطفية في الحالتيف ؟ما ىي  العالمات التي تظ

  ألمافا_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 عدـ األماف_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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           تماـ(ما ىي األوضاع التي أتوقع أف ال أشعر فييا باألماف ؟)ىؿ ىناؾ أوقات أو أماكف معينة ال اشعر فييا باألماف أو باالى
_______________________________________________________                      
_______________________________________________________ 

  :عندما ال أشعر باألماف أو باإلىماؿ  أو بالحاجة الى دعـ عاطفي سوؼ 
  أشعر باالرتياح في التحدث إليهـ)العائمة،األصدقاء،الجيراف،المدرسيف،المرشديف في المدرسة، المخاتير ... ( أقـك بعمؿ الئحة باألشخاص في مجتمعي الذيف 

 

 # االسـ العالقة رقـ التميفوف كيؼ يمكنيـ مساعدتي؟

    -1 
    -2 
    -3 
    -4 

 

  كيؼ أقرر أيف أذهب في داخؿ المنزؿ عندما ال أشعر باألماف؟ 
 اف األمف ل  أكثر مف مخرج ، أيضا المكاف االمف ليس ب  أم شيء يمكف أف يستخدـ كسالح ( )تذكر أف المك

 

 :االماكف اآلمنة أك الهادئة في منزلي هي 
            _______________________________________________________ 
            _______________________________________________________ 

 األماكف االمنة أك الهادئة القريبة مف منزلي هي:      
            _______________________________________________________ 
            _______________________________________________________ 

  كيؼ أخرج مف المنزؿ في حالة كجكد خطر ما؟ 
            _______________________________________________________ 
            _______________________________________________________              
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  كيؼ أصؿ إلى مكاني االمف الهادئ إذا كاف خارج المنزؿ؟ 
            _______________________________________________________ 
            _______________________________________________________ 

             

   مف سيككف في مكجكد ا في مكاني االمف الهادئ؟ 
            _______________________________________________________ 
            _______________________________________________________ 

 

  تفاؽ عمى كممة  سر أو كود معيف مع أحد الوالديف ليتـ استخداميا في حاؿ وجود الخطر.اال 
 ) في حاؿ كاف كال الكالديف متكرطيف في العنؼ أك ليسا متكاجديف ، أستطيع إعطاء كممة السر أك الككد لشخص مكثكؽ( 

 ___________________________كممة السر أك الككد هي: 
 ___________________________م يعرؼ كممة السر اك الككد هك/هي: الشخص المكثكؽ الذ
  االتصاؿ بالشرطة عندما أشعر انني معرض/ة لألذى 
 ___________________________رقـ قسـ اشرطة هك: 

 :عندما أتصؿ بالشرطة سكؼ
  أشرح ما الذ يحدث___________________________ 
   أخبرهـ بعنكاني كهك___________________________ 
  اخبرهـ برقـ هاتفي كهك___________________________ 

 

إذا ال تغمؽ الخط . نبا كلكف تذكر/م : ربما لف يككف آمنا اف تبقى عمى التميفكف لمدة طكيمة. في هذ  الحالة أخبر الشخص الذم تتحدث الي  ذلؾ ك ضع سماعة الهاتؼ جا
 بؾ ثانية. أغمقت الهاتؼ ربما تعاكد الشرطة االتصاؿ

 

 ىؿ أنا مسئوؿ عف مساعدة إخوتي و أخواتي أو أي أطفاؿ آخريف؟ كيؼ ذلؾ؟ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سيكوف إخوتي أو أخواتي أو أي أطفاؿ آخريف مسئوليف عف مساعدتي في حالة وقوع الخطر؟ كيؼ ذلؾ؟  ىؿ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ف(:إذا كاف عمي مغادرة المنزؿ بسرعة و ىذه األشياء التي أريد أف اخذىا معي)فكر  باألدوية أو أرقاـ ىواتؼ ميمة أو اشياء تشعرؾ  باألما 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 بأعمى صوت ممكف. أصرخ طمبا لممساعدة/الشرطة 
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 نموذج متابعة الحالة
 رقـ الحالة: ______________

 اسـ مدير الحالة: _________________________________

القادمة الخطوات تاريخ االجراء القادـ  التاريخ نوع المتابعة التفاصيؿ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكالمة هاتفية 
 زيارة منزلية 
 تحكيؿ 
 مالحظة 
 زيارة مدرسية 
 لقاء 

أخرل )حدد(: 
_________________ 

 

_________________ 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 مكالمة هاتفية 
 زيارة منزلية 
 تحكيؿ 
  زيارة مدرسية 
 لقاء 
 مالحظة كمراقبة 

 أخرل )حدد(: 
____________________ 
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 ؽضبًخ ...........................
 

 المالحظات التاريخ اليـو
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 الحالة خطة مراجعة
 

 -------------------------------------------مدير الحالة :  -------------------------------رمز الحالة : 
 

      ____/___/___سنة(: \شير\)يـو  تاريخ المراجعة:     ____/___/___(: سنة\شير\)يـو تاريخ الموافقة عمى الخطة المبدئية :
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنتيجة:ػ /اليدؼ
 

 األساسية المستيدفة في خطة الحالة:  الحاجة

   .الخطر كاالصابات 
 خرلالعنؼ الجسدم كالممارسات الضارة اال 
 العنؼ الجنسي 
 التكتر النفسي كاالضطرابات النفسية 
 انخراط االطفاؿ في النزاعات كالجماعات المسمحة 
 عمالة االطفاؿ 
 االطفاؿ غير المصحكبيف 
 االطفاؿ المنفصميف 
 االساءة العاطفية 
 الصحي التغذكم ،العاطفي(االهماؿ ( 

 

 

 



 ألسرة والطفولةاحدة و  مناج -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق                                                                

 

166 

 وضع الخطة فيوف األشخاص المشارك

 التوقيع التاريخ الدور المؤسسة االسـ 
1      
2      
3      
4      
5      
 

 إجراءات جديدة الشخص المسؤوؿ تاريخ االستحقاؽ
لـ  ,مراجعة )تحقؽ

 قيد التقدـ( ,تتحقؽ
 اجراءات خطة الحالة المبدئية

 
__/__/__ 

    

 
__/__/__ 

    

 
__/__/__ 

    

 
 : المراجعةمواعيد 

 

 سئوؿ(:مف قبؿ )الم الموافقةتمت 
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 دطالجبة الغب

 ّؽذح الؾيبّٕ
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 ّؽذح الؾيبّٓ
تعتبر كحدة الشكاكل مف الكحدات الهامة بكزارة التنمية االجتماعية كهي كحدة مختصة  :وحدة الشكاوى

باستقباؿ الشكاكل المتعمقة بأداء الكزارة كمرافقها، كتمارس الكحدة أعمالها بالتنسيؽ مع االدارة العامة 
كاكل في رئاسة مجمس الكزراء ، كذلؾ كفؽ نظاـ عمؿ مكحد لتنظيـ آليات العمؿ في كحدات لمش

الشكاكل ، كتؤسس لعالقة جيدة بيف الكزارة كالمكاطف كالمكظؼ لإلسهاـ المشترؾ في بناء الكطف 
ة ، كالتمسؾ بقيـ المساكاة  كاالنصاؼ في حؿ المشاكؿ التي تتعمؽ بعمؿ الكزارة .فهي ليست جهة رقابي

نما هي كسيط بيف المشتكي كبيف إحدل االدارات صاحبة  كليست مفكضة بالبت في القضايا، كا 
 االختصاص في الكزارة. 

اك بياف أك تظمـ أك رسالة يقدم  المكاطف أك الهيئة أك المؤسسة هي طمب  الشككل :ماىي الشكوى
مة مف الكزارة أك احدل المديريات عمى الخدمة المقد جمكتكبا أك االلكتركني كمكقعان لمتظمـ كاالحتجا

كالمراكز التابعة لها، أك التحدث عف سمكؾ أك سكء معاممة مف أحد المكظفيف التابعيف لمكزارة، 
 كالمطالبة ب حقاؽ المساكاة كاالنصاؼ كالحصكؿ عمى الحقكؽ .

 أىداؼ الوحدة: 
 :يتهدؼ كحدة الشكاكل إلي ما يم

جراءات  .1  تقديمها كمتابعتها كمعالجتها .تنظيـ طرؽ استقباؿ الشكاكل كا 
إتاحة الفرصة لممكاطنيف بتقديـ تظمماتهـ بما يتكافؽ مع االجراءات السميمة في اطار قيـ الشفافية  .2

 كالنزاهة كالمساءلة.
 تنظيـ كتسهيؿ عممية اتصاؿ المشتكيف مع الكزارة لمعالجة الشكاكل كفؽ أسس كاضحة. .3
 دة كتكفير الكقت كالجهد.ضماف إنجاز الشكاكل خالؿ فترة زمنية محد .4

 شروط قبوؿ الشكوى:
يمكف استقباؿ الشكاكل المتعمقة بتمقي الخدمات أك بمخالفات قانكنية أك خركج عف السياسات المعتمدة 
مف قبؿ جهة ما في الكزارة أك المتعمقة بسمكؾ سيء يقكـ ب  أحد مكظفيها أثناء العمؿ، حيث هناؾ 

 لقبكلها كمتابعتها كهي: شركط عامة يجب تكفرها في الشكاكل 
 أف يتعمؽ مكضكع الشككل باالطار العاـ لعمؿ الكزارة كضمف اختصاصاتها كصالحياتها. .1
 تعبئة النماذج المخصصة بالشككل كاستكماؿ كافة الشركط الفنية كاالجرائية المكجكدة في النمكذج. .2
 إرساؿ الشككل ضمف القنكات الرسمية المخصصة لذلؾ. .3
عمى الشككل أك التظمـ  فترة زمنية طكيمة عمى كقكع الشككل أك االجراء مدة  أف ال يككف  قد مضى .4

 عاـ.
اال يككف قد تـ دراسة الشككل سابقا كصدر رد نهائي مف كحدة الشكاكل ،إال إذا أرفقت حقائؽ  .5

 جديدة تعزز طمب المشتكي ب عادة دراسة الشككل.
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 قنوات تقديـ الشكاوى:
تكفير قنكات اتصاؿ ب،  كاطنيفت ككسائؿ التكاصؿ بيف النظاـ كالمقنكات تقديـ الشكاكل هي أدكا

متعددة يعكس اهتماـ الحككمة كالجهة المسؤكلة عف إدارة الممؼ عمى تسهيؿ استقباؿ شكاكل 
كاستفسارات كاقتراحات الجمهكر كالمتعامميف، كما يعكس اهتمامها في تطكير الخدمات الحككمية، حيث 

 :مف هذ  القنكات نفس القدر مف االهتماـ، كمف هذ  القنكات أمالمقدمة مف يتـ إعطاء كافة الشكاكل 
 حضكر مقدـ الشككل -
 المكقع االلكتركني الخاص بالجهة المقدمة لمشككل -
 االتصاؿ الهاتفي  -
 الفاكس  -
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي -
 صندكؽ الشكاكم -
          نظاـ الشكاكل المركزم                                          -

 اختصاصات وصالحيات وحدة الشكاوى: 
تتمخص اختصاصات كصالحيات كحدة الشكاكل في استقباؿ الشكاكل كالتأكد مف استيفائها 
كتحكيمها لجهة االختصاص كمتابعتها معالجتها، كمف ثـ الرد عمى المشتكي باإلضافة إلي إصدار 

                                                                                                .           ر الالزمة كرفعها لإلدارة العمياالتقاري
 يخص استالـ الشكوى: اأوال: فيم

 المعتمد إلكتركنيا متضمنان كافة البيانات مف قبؿ المشتكي. كتعبئة النمكذج المعتمد خطيا كتكقيع ، أ 
 ت المؤيدة لمشككل مف قبؿ المشتكى.إرفاؽ نسخ عف جميع الكثائؽ كالمستندا 
  يتـ التحقؽ مف دقة تعبئة النمكذج كمطابقة الكثائؽ كالمستندات مع األصؿ مف قبؿ المكظؼ

 المسؤكؿ.
  ،يتـ التأشير عمى الشككل المقدمة خطيان أك الكتركنيان بما يفيد استالمها مف قبؿ المكظؼ المسؤكؿ

 كذج الخطي أك اإللكتركني المخصص في الكزارة.كيتـ تسميـ المشتكي بطاقة مراجعة كفؽ النم
 إذا كاف المشتكي غير قادر عمى كتابة شككا  أك تعبئة النمكذج في حالة الشكوى الخطية :

المخصص بنفس ، بمكن  االستعانة بغير  لمكتابة عمي أف يكقع أك يبصـ الطرفاف عمى الشككل 
التأكد مف إثبات الشخصية قبكؿ أك   الخطية ، كيجب تسجيؿ بصمة المشتكي مع ذكر االسـ بعد

حالتها لجهة االختصاص.  رفض الشككل كا 
   3عمى المكظؼ المسؤكؿ في الكحدة إبالغ المشتكي بقبكؿ النظر في الشككل أك رفضها خالؿ 

 .smsاياـ مف تاريخ تقديم  لمشككل مف خالؿ رسالة 
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 جهة المحاؿ إليها الرد خالؿ إذا تـ إحالة الشككل مف كحدة الشكاكل لجهة االختصاص، فعمي ال
 أسبكعيف مف تاريخ االستالـ، كيبمغ المشتكي بهذا الرد فكران مف كحدة الشكاكل.

 : ةثانيا: المتابع
متابعة االدارات المعنية في معالجة الشككل ، كا عالـ الكزير أك الككيؿ عف أم تأخير في معالجة  .1

 الشككل كمبررات هذا التأخير.
بالغ   ؿرات المعنية كصياغة رد مناسب لمقدـ الشككل، بالقبك استالـ الرد مف االدا .2 أك الرفض، كا 

 .smsكتابيا أك إلكتركنيا اك مف خالؿ رسالة 
في الحاالت التي تتضمف الرد عمى الشككل تنفيذ إجراءات معينة، يقع عمى عاتؽ كحدة الشكاكل  .3

 مسئكلية متابعة تنفيذ مضمكف كتاب الرد عمى الشككل.  
 واإلجراءات لمتابعة الشكوى : آلية العمؿ

تكفر آليات العمؿ الخاصة بالشكاكل إجراءات تقديـ الشكاكل كالحصكؿ عمى الردكد الخاصة بالشكاكل 
لممكاطنيف كذلؾ مف خالؿ مكاتب مديريات كزارة التنمية االجتماعية في المحافظات، كما تكفر آليات 

اكل مف خالؿ تقديـ اعتراض إلي كحدة الشكاكل العمؿ إمكانية االعتراض عمى الردكد الخاصة بالشك
بالكزارة ، كفي عدـ رضا المكاطف عف  الردكد ف ن  يمكف لكحدة الشكاكل تحكيؿ الشككل إلي الكزير أك 

 الككيؿ لتشكيؿ لجنة محايدة لمتابعة الشككل.        
 مراحؿ عمؿ النظاـ:

التسجيؿ، ثـ التصنيؼ كالمعالجة، كتنتهي تمر مرحمة تقديـ الشككل بخطكات رئيسة تبدأ باالستقباؿ ك 
 .باإلغالؽ
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 وحدة الشكاوى
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

استقباؿ 
 الشككل

 التحكيؿ

يتكج  المكاطف في المديريات أك الكزارة أك المراكز التابع لكزارة  -
 لشكاكل االتنمية االجتماعية لتقديـ الشككل عف طريؽ صناديؽ 

يتـ استقباؿ الشككل اما عف طريؽ صناديؽ الشكاكل  اك  -
 مندكب الشكاكل أك نظـ الشكاكل المركزم االلكتركني . 

قسـ االستقباؿ 
 كالتسجيؿ

الشككل المقدمة إما -
عف طريؽ المكاطف 

)صندكؽ الشكاكل ( اك 
مندكب الشكاكل أك 

النظاـ المركزم لمشكاكل 
االلكتركني احضار 

 المرفقات:

 لشككل المقدمةا

اختصاص 
 الشككل

استقباؿ الشككل 
 لذكل االختصاص

التأكد بأف الشككل تقع ضمف اختصاص عمؿ كزارة التنمية  -
 االجتماعية أك احدم مؤسساتها أك أحد مكظفيها :

 يتـ اعطاء الشككل رقما متسمسال ضمف نظاـ الكحدة. -
أال يككف قد مضى عمى الشككل فترة زمنية طكيمة عمى كقكع  -

 شككل أك االجراء )مدة سنة (.ال
 التحقؽ مف كجكد ممؼ لممكاطف عمى النظاـ . -

قسـ االستقباؿ 
 كالتسجيؿ

 الشككل -
المعمكمات الشخصية -

أك المستندات كالكثائؽ 
 المرفقة  

 تسجيؿ الشككل في السجؿ -
 ممؼ الشككل -

قبكؿ أك 
رفض 
 الشككل

قبكؿ أك رفض 
الشككل مع 
 تكضيح السبب

كل كالتأكد مف شككا  كالتحقؽ مف كجكد ممؼ يتـ قبكؿ الشك-
لممكاطف مع استالـ المشتكى كصؿ استالـ يبيف مكضكع الشككل 
كمرفقاتها ،كاسـ المكظؼ كتكقيع  مع الحصكؿ المشتكى بطاقة 

 مراجعة .
في حالة الرفض يتـ التكضيح لممكاطف أك الجهة صاحبة الشككل -

 برفض الشككل كبياف اسباب الرفض 

قباؿ قسـ االست
الرد مف خالؿ البرنامج  كالتسجيؿ

المحكسب اذا كانت 
الشككل الكتركنية اك 

 كرقية 

ابالغ المكاطف بقبكؿ الشككل 
أك رفضها كتقديـ الرفض 

 المسبب
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 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

 
تحضير البيانات 
 الخاصة بالشككل

اعداد مراسمة مرفؽ بها الشككل المقدمة مف المكاطف كما  -
 كردت 

قسـ االستقباؿ 
 ككل .ممؼ الش - كالتسجيؿ

 تصنيؼ الشككل . -
قبكؿ الشككل عمى  -

 الحاسكب

ارساؿ جهة 
 االختصاص

مراسمة جهة 
االختصاص 

كفحص رد الجهة 
 المختصة

يتـ ارساؿ بيانات محكسبة الى الجهة المشتكى عميها أك  -
عمى البرنامج الذل تقدمة لممكاطنيف ،كالمتابعة مع مندكب 

 كحدة الشكاكل لدل الجهة المختصة.
المتخصصة الرد خالؿ مدة أقصاها اسبكعاف  عمى االدارات -

مف تاريخ استالمها ،ف ذا لـ تكف صاحبة االختصاص ف نها 
 ترد عمى الكحدة كفقان لنمكذج خاص بالرد .

تستمـ كحدة الشكاكل رد الجهات المخاطبة مف خالؿ نمكذج  -
اإلدارات كالدكائر ذات العالقة سكاء بالقبكؿ أك  فيمعد 

 . رفض حكؿ مكضكع الشككل

قسـ معالجة 
 الشكاكل

رد جهة  -
 االختصاص 

الرد عمى المشتكى سكاء  -
 كاف سمبيان أـ ايجابيان.

 

رفض 
الشككل 
 كا غالقها

رفض الشككل 
كا غالقها مع بياف 

 السبب

تقدمها  التيعمى البيانات كالمعمكمات  بناءيتـ رفض الشككل 
الجهة المشتكى عميها ، كبناءان عمى رد جهة االختصاص باألدلة 

البراهيف عمى عدـ االستحقاؽ المكاطف لممساعدة ف ن  يتـ اغالؽ ك 
ممؼ الشككل بعد التحقؽ مف قبؿ كحدة الشكاكل مف عدـ 

 االستحقاؽ .

 مدير الكحدة -
مدير جهة  -

 االختصاص
المكظؼ  -

 المختص

تبميغ المشتكى  - ممؼ الشككل -
تفاصيؿ الرد حكؿ 

 الشككل 

مراجعة 
 الشككل 

مراجعة جهة 
االختصاص 
حة كثبكت ص
 البيانات

يتـ مراجعة جهة االختصاص حكؿ قرارها بالرفض مع  -
 المتابعة .

حالة ثبكت صحة  فيالمتابعة الميدانية اذا لـز األمر خاصة  -
 البيانات

قسـ متابعة 
 الشكاكل

مرفقات يقدمها  -
المشتكى ،أك 
اثباتات تؤكد 

 صحة الشككل .

 ممؼ المشتكى محدث -
 المتابعة كمتابعة التنفيذ  -
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 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

إحالة 
 ككلالش

إحالة الشككل الى 
رئيس المؤسسة 

الحككمية )الكزير 
 /الككيؿ (

حالة عدـ رد جهة االختصاص عمى الكحدة خالؿ الفترة  في -
القانكنية المتاحة يتـ إحالة الشككل لرئيس المؤسسة الحككمية 

 )الككيؿ /الكزير (.
لـ تجد حالن لفترة طكيمة  التييتـ إحالة الشكاكل العالقة  -

 ر /الككيؿ (لمكتب )الكزي

قسـ متابعة 
 الشكاكل

 ممؼ الشككل  -
كتاب لمكتب  -

)الكزير 
 /الككيؿ(.

كتاب لمكتب  -
 )الكزير/الككيؿ(

مرفؽ اقتراحات  -
 كتكصيات.

االستجابة 
كتحكيؿ 
 التنفيذ

االستجابة كتحكيؿ 
التنفيذ مف قبؿ 
مكتب )الكزير 

 /الككيؿ(

ات يقـك مكتب )الكزير / الككيؿ( باالستجابة لتكصيات كاقتراح
 عمى اثرها يصدر قرارا كزاريان لتطبيؽ حؿ الشككل . التيالكحدة 

حالة استالـ الكحدة ردا مف مكتب )الكزير/الككيؿ( أك الجهة  في
الكزارة تقـك الكحدة مف خالؿ التعاكف المنسؽ مع  فيالمختصة 

 الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار )الكزير/الككيؿ(.

قسـ متابعة 
 الشكاكل

لكزير قرار )ا -
 /الككيؿ(.

ابالغ المكاطف  -
 )المشتكى(بقرار الحؿ.

 متابعة تنفيذ القرار. -

احالة 
 الشككل

احالة الشككل الى 
 مجمس الكزراء

حالة عدـ حؿ الشككل مف قبؿ مكتب )الكزير/الككيؿ(أك الجهة  في
 يتـ تكجي  المكاطف )المشتكى(الى مجمس الكزراء . ف ن المختصة 

 مجمس الكزراء . فية العامة لمشكاكل متابعة الشككل مع االدار 
حالة استالـ الرد مف الجهات المختصة يتـ ابالغ المشتكى برد  في

خطى مكقع مف مكتب )الكزير/الككيؿ( أك مف يكمف  بذلؾ سكاء كاف 
 قبكالن، أك برفض .

مدير كحدة 
 الشكاكل

كتاب لإلدارة العامة -
لمشكاكل في مجمس 

 الكزراء .
 ممؼ الشككل.-

 شككل محدثممؼ ال -
رد اإلدارة العامة  -

مجمس  فيلمشكاكل 
 الكزراء .

إبالغ المشتكى بالرد  -
 خطيان .

اغالؽ ممؼ 
 الشككل

اغالؽ الممؼ 
كالرد عمى 
 المشتكى .

حاؿ حؿ الشككل عمى المساعدة أك الخدمة المطمكبة فان  يتـ  في
 االبالغ خطيان أك هاتفيان ب غالؽ ممؼ الشككل كأرشفت  .

 قسـ االستقباؿ
 كالتسجيؿ

تكصية ب غالؽ  -
 الممؼ

 اغالؽ الممؼ كارشفت  -
اعداد التقارير الشهرية  -

كالربعية كالسنكية كعمؿ 
 احصائيات دكرية .
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 مخطط يوضح أليات وحدة الشكاوى

 

 عدـ قبكؿ                                                                                         

 
 قبوؿ                                                      

 
 

 
   

 عدـ القبوؿ                                                                                                

 
 

 قبوؿ

ػالو انًشزكٙ ثبنشد إ يزبثؼخ انشكٕٖ ٔيؼبندزٓب اسزالو ؼهت انشكٕٖ 

 ػهٗ انشكٕٖ

إػالو انًشزكٙ ثبنشد ػهٗ 

 االػزشاض 

إسسبل االػزشاض نهٕصٚش / 

ح انٕكٛم نزشكٛم ندُخ يحبٚذ

 نًزبثؼخ انشكٕٖ

يزبثؼخ االػزشاض يٍ لجم ٔحذح 

 انشكبٖٔ فٙ انٕصاسح

رمذٚى اػزشاض ػهٗ انشد نٕحذح 

 شكبٖٔ فٙ انٕصاسحان
لجٕل أ ػذو 

 انشد لجٕل

 اغالق انًهف 

لجٕل أٔ ػذو 

لجٕل انشد ػهٗ 

 االػزشاض

 اغالق انًهف 
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 رقى انشكىي                                   شكىي ذقذَى طهة

 
 معمومات مقدـ الطمب:     أوال :

  رقـ اليوية  االسـ رباعيا
  العنواف  رقـ الجواؿ

  عنواف الشكوى
  الجية التي وردت ضدىا الشكوى

 أخرى........   جية     جية حكومية وكيؿ عنو             نفسو        صفة مقدـ الشكوى
 نعـ          ال دا عمى الشكوىىؿ تمقيت ر  ال   نعـ         ىؿ تقدمت بشكوى  بالمديرية

 

  ذفاصُم انشكىي :

-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

 

       تاريخ استالـ الطمب
 تـ االطالع عمى طمب الشككل  كدراست  مبدئيان مف قبؿ الشخص المكضحة بيانات  أعال  كتقرر التالي:

o  :  قبوؿ الطمب 
  جية التحويؿ  رقـ 

o  )رفض الشككل  )ذكر االسباب 
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 اقرار وتعيد : 

لمكقع أدنا .................................................................... أقر بأف جميع أنا ا
 المعمكمات التي أدليت بها في النمكذج صحيحة كأتحمؿ المسؤكلية الكاممة عف عدـ صحة المعمكمات.

 الستعماؿ وحدة الشكاوي:
 

 ذارَخ ذقذَى انشكىي :       /         /         -----------------------------ذىقُغ يقذو انشكىي : 

 

 --------------------------ذىقُغ يسرهى انشكىي :   ------------------------------اسى يسرهى انشكىي : 

 

   ذارَخ اسرالو انشكىي :      /         /                                                                      
 

                                                                                                                

 مدير وحدة الشكاوى
 المرفقات :

1.  
2.  
3.  

       
 
 
 

 يزاجؼح تطاقح
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..............................................................:اسـ الموظؼ/ة........ 
 .......................................................................:توقيع الموظؼ 

 الختـ                                                                       
 

 ................................................................:اسـ مقدـ الشكوى رباعي 
 .................................................................................:العنواف 
 ..............................................:رقـ الشكوى............................... 
 .........................................................................:موضوع الشكوي 
 ......................................................................:تاريخ تقديـ الشكوى 
 ....:التاريخ.............:  ...................:الساعة:...............موعد المراجعة : اليـو

 

 هالؽظبد ُبهخ خبقْؿ الؾيْٓ:
 . أف تكوف الشكوى واضحة ومحددة 
 . اف يكوف الخط بخصوص الشكوى الورقية واضحا بقمـ أزرؽ 
 . اف يتـ وضع االسـ رباعيا مع رقـ اليوية والجواؿ والعنواف في الشكوى 
 ظؼ المختص بالمؤسسة .مو لم تسميميا اف يتـ وضع الشكوى بصندوؽ الشكاوى او 
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 لمحتـرا  االخ/ .........................................                                  
 مدير ................................           

 الموضوع: إحالة شكوى

 تحية طيبة وبعد،،،،
تهديكـ كحدة الشكاكل أطيب التحيات كتتمنى لكـ مكفكر الصحة كالعافية،كبعد تمقي شككم رقـ )    ( 

 (،(……………………………… ................. هكيةة بالمكاطنة /..................الخاص
 ............... ( كعنكانها.............كمكضكعها ).............. 2019رفعت بتاريخ   /  / يكالت

فادتنا،آمميف استالـ ردكـ خالؿ اسبكعيف مف تاريخ استالـ كتابنا هذا.  إجراءاتكـ لطفا بمتابعها كا 
 

 
 

 
 

 مدير وحدة الشكاوى
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 يرتذك
 المحتـر / ة                                 ت.............................................األخ /

 ...........مدير....................................
 تحية طيبة كبعد ،،،،،

  201عطفا عمى كتابنا المرسؿ لكـ بتاريخ    /      /   التحيات،تهديكـ كحدة الشكاكل أطيب 
نكد التذكير   )      ( ، رقـ.....................................المتعمؽ بالشككل الخاصة بالمكاطف

بعدـ استالـ ردكـ خالؿ الفترة الممنكحة حسب نظاـ الشكاكل الذم أقر  مجمس الكزراء ، راجيف استالـ 
 ردكـ خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ استالـ كتابنا هذا. 

 
 راـ كالتقدير ،،،،،مع فائؽ االحت

 
 
 
 

 مدير وحدة الشكاوى
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 الرد واالغالؽ عمى الشكوى
 

 تاريخ الرد عمى الشكوى: رقـ الشكوى:                                             
 موضوع الشكوى :

 
 

 حضرة االخ/ت:
 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 اعالمكـ ردا عمى شكواكـ ما يمي: نشكركـ عمى ثقتكـ بنا بتقديمكـ الشكوى ونود

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

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

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

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

 
 مدير وحدة الشكاوي ...........................                         توقيع........................
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 غبثغالجبة ال

 االداسح الؼبهخ للؾؤّى ادلبل٘خ ّ االداسٗخ
 

 ادلْاصًخ الؼبهخ للْصاسح الؾؤّى ادلبل٘خ :
 اعشاءاد ؽشاء اللْاصم ) الزؾغ٘ل٘خ ّالشأمسبل٘خ ( -
 عشاءاد اعزالم االّاهش ادلبل٘خ ّالغلف ّاغاللِب :ا -
 اعشاءاد اعزالم االٗشاداد -
 اعشاءاد الزؼبهل هغ ادلؾبسٗغ "الزوْٗل اخلبسعٖ" -
 اعشاءاد القشف للوْسدٗي -
 إعشاءاد فشف ادلْاد ) الذائوخ ّادلغزِليخ ( -
 اعشاءاد رٌظ٘ن الؼِذح -
 إعشاءاد اعزالم ّرغل٘ن ادلْاد -
 الؾؤّى االداسٗخ -

 د رؼ٘ني هْظف عذٗذإعشاءا -
 -إعشاءاد ًمل هْظف" ًمل داخلٖ ": -
 إعشاءاد رغ٘ري عِخ الغيي -
 إعشاءاد اإلػفبء الضشٗجٖ ػي اعزئغبس هغيي -
 إعشاءاد رؼذٗل احلبلخ االعزوبػ٘خ -
 إعشاءاد احلقْل ػلٔ إرى هضاّلخ ػول خبؿ -
 إعشاءاد اًِبء اخلذهخ )االعزمبلخ( -
 إعشاءاد اًِبء اخلذهخ )ثلْؽ عي الغزني( -
 عشاءاد رْل٘غ ادلْظف ثبلجقوخإ -
 خبسع٘خ ّداخل٘خ ( –هشض٘خ  –إعشاءاد االعبصاد للوْظفني ) ػبدٗخ  -
 خذهخ رذسٗت الطالة -
 الذّساد الزذسٗج٘خ الذاخل٘خ ّاخلبسع٘خ -
 ّسػ الؼول الذاخل٘خ ّاخلبسع٘خ   -
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 اعداد الموازنة العامة لموزارة
 

زارة عف سنة مالية قادمة متضمنة ايرادات كنفقات المكازنة العامة/ هي عبارة عف الخطة المالية لمك 
الكزارة بحيث تشمؿ عمى جميع المكارد المالية المتكقعة كالمصركفات التشغيمية كالراس مالية المتكقعة 

 كاحتياجات الكزارة مف المكارد البشرية العاـ القادـ

 *يتـ اعداد الموازنة العامة وفؽ االجراءات التالية:
الغ اعداد المكازنة مف كزارة المالية لبدء في اعداد المكازنة كتسميمها حسب المكعد يتـ استالـ ب -1

 الذم تحدد  كزارة المالية .
مخاطبة جميع االدارات كالكحدات العامة بالكزارة لتحديد االحتياجات مف النفقات التشغيمية كالراس  -2

  االحتياجات لإلدارة العامة لمشؤكف المالية مالية كالمكارد البشرية لمعاـ القادـ عمى اف يتـ تسميـ هذ
 كاالدارية خالؿ مكعد محدد.

يتـ تجميع احتياجات االدارات كالكحدات العامة كتكزيعها حسب بنكد المكازنة العامة كالتي تشمؿ  -3
 الركاتب كاألجكر كاإليجارات كاالتصاالت كالمحركقات كالكهرباء ...الخ يتـ تجميعها في جدكؿ

 المكازنة مف قبؿ الكزير/ ككيؿ الكزارة كيتـ ارسالها لكزارة المالية. اعتماد -4
 يتـ تحديد مكعد لمناقشة المكازنة العامة مع كزارة المالية. -1
يتـ استالـ نسخة معتمدة مف المكازنة العامة لمكزارة بحيث تصبح الخطة المالية المعتمدة  -2

 لمكزارة عف السنة القادمة.
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  اّال : الؾؤّى ادلبل٘خ
 اعشاءاد ؽشاء اللْاصم الزؾغ٘ل٘خ: 1.1

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

    الجهة الطالبة  مف كجكد احتياج فعمي لمشراء  التأكد احتياج فعمي لمشراء
رسال تكقيع طمب الشراء مف مدير الدائرة المالية الطالبة  طمب شراء  لمشؤكف المالية  كا 

 إلدارية لمشراءكا
 الجهة الطالبة
 الدائرة المالية 

طمب شراء معتمد مف  طمب شراء 
 الجهة الطالبة

 

اعتماد طمب الشراء أك 
 الرفض

(يتـ باإلنفاؽيرسؿ طب الشراء لمدير عاـ الشؤكف المالية كاالدارية )المفكض 
 مف عدـ كجكد االحتياجات المطمكبة بالمخازف  التأكدبعد  اعتماد 

 مب الشراء في حاؿ عدـ كجكد احتياج فعمي لممكاد المطمكبة يرفض ط-
في حاؿ كجكد االحتياجات المطمكبة بالمخازف يتـ صرفها مف المخازف بدكف -

 إجراء عممية شراء 

 طمب شراء مرفكض- طمب الشراء  
 صرؼ مف المخازف -

 

شراء االحتياجات 
 المطمكبة

 1000حتياجات المطمكبة أقؿ مف يتـ الشراء بشكؿ مباشر في حاؿ كانت قيمة اال-
 شيكؿ 

يتـ شراء مف خالؿ عركض اسعار في حاؿ كانت االحتياجات المطمكبة أقؿ مف 
5000$ 

يتـ الشراء مف خالؿ مناقصة بمشاركة المكاـز في كزارة المالية في حاؿ كانت 
 $فاكثر5000االحتياجات المطمكبة 

دائرة 
 المشتريات

  فاتكرة ضريبية- معاممة الشراء 
 عركض االسعار-
  المناقصة -

كمحضر  لألصناؼيتـ تكريد االصناؼ المطمكبة لممخازف يتـ عمؿ سند اضافة  تكريد االصناؼ
 ضبط كاستالـ كفحص فني 

 -المشتريات
 المخازف

  
 

تقـك دائرة المخازف بتسميـ االحتياجات لمجهات الطالبة كتسجيؿ االصناؼ عمى  تسميـ االحتياجات
 مكظؼ المسؤكؿ العهدة عمى ال

 تسميـ العهدة  دائرة المخازف
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 الشأمسبل٘خ: اعشاءاد ؽشاء اللْاصم  1.2

إطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 زمني

    لطالبةالجهة ا العامة لمشؤكف المالية كاالدارية  لإلدارةمف كجكد احتياج فعمي لمشراء كتقديـ طمب شراء  التأكد احتياج فعمي لمشراء
الشؤكف االدارية  تقـك االدارة العامة لمشؤكف المالية كاالدارية بمخاطبة كزارة المالية لطمب شراء لكاـز رأس مالية  طمب شراء 

 كالمالية
طمب 
 شراء

طمب شراء قيد 
 الدراسة

 

لجنة االحتياجات 
 الرأس مالية

مف االحتياجات الفعمية لمكاـز في الكزارة  بالتأكدتقـك لجنة االحتياجات الرأس مالية بكزارة المالية 
 مف خالؿ زيارة ميدانية بالتنسيؽ مع الدائرة المختصة في الكزارة 

لجنة االحتياجات 
 كزارة المالية

معاممة 
 الشراء

طمب شراء معتمد -
 مف لجنة الحتياجات

 

المكافقة عمي 
 الشراء

مالية بالكميات كالمكاـز المطمكب تقـك لجنة االحتياجات الراس مالية بمخاطبة ككيؿ كزارة ال
 شرائها لممكافقة كاالعتماد

لجنة االحتياجات 
 كزارة المالية

معاممة 
 الشراء

طمب الشراء معتمد 
  مف كزارة المالية

شراء االحتياجات 
 الراس مالية 

 شيكؿ  1000يتـ الشراء بشكؿ مباشر في حاؿ كانت قيمة االحتياجات المطمكبة أقؿ مف -
 العطاءات المركزية سارية المفعكؿ اك عف طريؽ 

شيكؿ كأقؿ مف  1000يتـ شراء مف خالؿ عركض اسعار في حاؿ كانت االحتياجات المطمكبة اكثر مف 
 دكالر اك عف طريؽ العطاءات المركزية سارية المفعكؿ5000

مكاـز بكزارة مع ال الكزارة بالتنسيؽدكر عف طريؽ  5000اكثر مف  المبمغيتـ الشراء عف طريؽ العطاء اذا 
 المالية

دكالر عف طريؽ كزارة المالية لجنة العطاءات  15000يتـ الشراء عف طريؽ العطاء اذا المبمغ أكثر مف 
دكالر فأقؿ عطاء عف طريؽ الكزارة أكثر مف ذلؾ  150000المركزية في حالة االنشاءات مبمغ بحدكد 

 . عف طريؽ كزارة المالية بمشاركة كزارة االشغاؿ كالكزارة 

معاممة  دائرة المشتريات
 الشراء

 عركض االسعار -
 المناقصة -
 فاتكرة  - 

 أم اكراؽ اخرم
  

الراس مالية كعهدة في دائرة المكاـز  المكاـزيتـ تكريد االصناؼ المطمكبة لممخازف كيتـ تسجيؿ  تكريد االصناؼ
 بكزارة المالية  

 المكاـز -المشتريات
 العامة

هدة تسجيؿ المكاـز ع المكاـز
 في المخازف

 

تقـك دائرة المخازف بتسميـ االحتياجات لمجهات الطالبة كتسجيؿ االصناؼ عمى العهدة عمى  تسميـ االحتياجات
 المكظؼ المسؤكؿ 

 تسميـ العهدة  دائرة المخازف
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 : اعشاءاد اعزالم االّاهش ادلبل٘خ1.3
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
االمر المالية الخاصة بالكزارة  ب صدارتقـك كزارة المالية  اليإصدار أمر م

 مف المكازنة العامة 1/12كهك عبارة عف 
 تكفر سيكلة نقدية الحكالة المالية كزارة المالية

يتـ ايداع الحكالة المالية في حساب الكزارة في البريد )مف  إيداع مالي
 خالؿ مندكب الكزارة لدل كزارة المالية(

 مستند صرؼ سيكلة نقدية الكزارةمندكب 

يتـ الصرؼ مف االمر المالي حسب البنكد الكاردة في  الصرؼ
الحكالة المالية كفقا إلجراءات صرؼ النفقات التشغيمية 

 التي سكؼ يتـ تكضيحها الحقا

 المحاسب
مدير مالي المفكض 

)مدير عاـ باإلنفاؽ
 الككيؿ( –الشؤكف المالية 

 شيكات لممكرديف مستند صرؼ
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 : اعشاءاد اعزالم االٗشاداد1.4
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

 استالـ مبمغ مالي
يتـ استالـ المبالع النقدية  مقابؿ  بيع منتجات مراكز 
التدريب المهني اك خدمة تجميد مف مراكز المكفكفيف اك 

 مزاد  لبيع مخمفات مراكز التدريب المهني

 مبالغ نقدية مستندات رسمية  المحاسب

 تحرير سند قبض
يتـ تحرير ايصاؿ مالي باسـ المشترم المستفيد مف أم 

 صندكؽ
 مبمغ نقدم مبالغ نقدية المحاسب

 أيداع
يتـ ايداع المبمغ المستمـ مف االيرادات خالؿ نفس اليـك 

 الذم استممت في  في حساب االيراد العاـ "بنؾ البريد"
 فيشة ايداع ايصاؿ مالي المحاسب

 تقرير شهرم

يتـ عمؿ تقرير شهرم باإليرادات المستممة خالؿ الشهر 
 كارسال  لكزارة المالية لتدقيؽ عمي 

 المحاسب 
مدير مالي  
مدير عاـ 
 الشؤكف المالية

 تقرير نهائي مجمكع ايرادات الشهر 
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 إعشاءاد الزؼبهل هغ ادلؾبسٗغ ) متْٗل خبسعٖ( 1.5
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
تقـك االدارات المختمفة كبالتنسيؽ مع دائرة المشاريع في االدارة العامة لمتنمية  استقباؿ استقباؿ

رسال كالتخطيط بتجهيز ممؼ المشركع   لمكتب الكزير/ الككيؿ لالعتماد  كا 
 ممؼ المشركع الممكؿاالتفاقيات مع  االدارة المختصة 

يقـك مكتب الكزير/ الككيؿ بتحكيؿ ممؼ المشركع نسخة كاممة مفصمة  التحكيؿ كيؿالتح
لإلدارة العامة لمشؤكف المالية االدارية  عف المشركع لممتابعة المالية 
لممشركع كهناؾ نكعيف مف المشاريع مشاريع ينفذها الممكؿ مباشرة 

 كمشاريع يقـك الممكؿ بتسميـ مبمغ المشركع لمكزارة

 الككيؿ  تأشيرة المشركع النهائي كزارة ككيؿ ال

تحكيؿ المشركع مف مدير عاـ الشؤكف المالية كاالدارية الي المدير  
 المالي لممتابعة

مدير عاـ الشؤكف 
 المالية

يحكؿ لممدير  ممؼ المشركع 
 المالي

تنفيذ 
 المشركع

مشاريع  الدفع مف 
خالؿ الممكؿ 

 مباشرة
 

تفاقيات مع الممكؿ كالتي يتـ الدفع فيها تنفذ بناء عمى ا التيالمشاريع 
 مف خالؿ الممكؿ مباشرة

 اجراءات الشراء تتـ كفؽ لما هك متبع مف اجراءات الكزارة 
 يتـ ارساؿ المعاممة كاممة لمممكؿ لكي يقـك بالدفع لممكرد  

 الدائرة المالية 
 المشتريات دائرة

مدير عاـ الشؤكف 
 المالية

ات تنفيذ المشركع مف خالؿ طمبي
 الشراء 

 مستندات المعاممة االصمية

تكفير االحتياجات 
 الخاصة بالمشركع 

 تقرير مفصؿ

رسالها لمممكؿ لدفع قيمتها لممكرد تجهيز   الدائرة المالية  معاممة الشراء كا 
 مدير عاـ الشؤكف المالية

كتاب لمممكؿ مع كافة مستندات 
 المعاممة 

 

مشاريع يقـك 
الممكؿ بتسميـ مبمغ 

 ركع لمكزارةالمش

 تنفذ بتسميـ مبمغ المشركع لمكزارة مف قبؿ الممكؿ التيالمشاريع 
يتـ الشراء عف طريؽ دائرة المشتريات كفقا لإلجراءات المتبعة كحسب 

 ما هك متفؽ عمي  مع الممكؿ في المشركع
 يتـ الدفع لممكرد مف خالؿ الكزارة  -
د كالدفع يتـ ارساؿ المعامالت لمممكؿ بعد االنتهاء مف التكري -

 العتمادها مرفقة بالتقدير المفصؿ حسب ما تـ االتفاؽ عمي 

 دائرة المشتريات 
 الدائرة المالية 

مدير عاـ الشؤكف 
 المالية

 المشركع  احتياجات
 مستندات االصمية 

تكفير 
 االحتياجات
تسميـ المبمغ 

 لممكرد
تقرير نهائي 

 لممكؿ
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 دٗيالقشف للوْس : إعشاءاد رْفري ادلغزلضهبد 1.6ّ

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 طمب الشراء كتاب مف االدارات كالكحدات مدراء االدارات كالكحدات طمب شراء مف الجهة الطالبة مف االدارات كالكحدات طمب شراء طمب شراء

 شراء

تكفير 
 االحتياجات

الكزارة يسمح في حاؿ تكفر بند مالي في المكازنة العامة الخاصة ب
 بالشراء 

اما في حالة عدـ تكفر بند مالي يتـ ابالغ الجهة الطالبة بعدـ تكفر 
 بند مالي لمشراء

 يسمح بالشراء اك ال يسمح فحص بند مالي المدير المالي

 تكقيع المفكض باإلنفاؽ عمى الشراء  
 

 المفكض باإلنفاؽ
المدير العاـ لمشؤكف 
 المالي كاالدارية

 أمر شراء راءمكافقة ع الش

  تكزيع عركض اسعار كمحاضر فتح كتقيـ عركض االسعار 
 امر التكريد

 أمر التكريد أمر الشراء دائرة المشتريات

 فاتكرة ضريبية اصمية  خمك طرؼ 
 محضر ضبط كاستالـ المكاد

تسميـ المستندات لمدائرة  مستندات المعاممة تجهيز المشتريات
 المالية

 متابعة

 التزاـ مالي استالـ المعاممة كاممة المحاسب عمؿ التزاـ مالي مف قبؿ المحاسب متابعة كصرؼ
 مستند صرؼ التزاـ المحاسب عمؿ مستند صرؼ  
تدقيؽ المعاممة مف قبؿ المدقؽ كتكقيع المدير المالي كتكقيع  

 باإلنفاؽالمفكض 
اعتماد المعاممة بشكؿ نهائي مف المراقب المالي التابع لكزارة 

 يةالمال

 محاسب
مدير عاـ الشؤكف 

 المالية
 مراقب مالي

 شيؾ مستند صرؼ

تسميـ 
 الشيؾ

 طباعة الشيؾ كتكقيع الشيؾ مف المفكض باإلنفاؽ  تسميـ الشيؾ
 عمؿ سند صرؼ
 تسميـ الشؾ لممكرد

 المحاسب
 مدير مالي

 المفكض باإلنفاؽ

 شيؾ مكقع شيؾ مطبكع
 مستند صرؼ
 تسميـ الشيؾ
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 الؼِذصبً٘ب: دائشح ادلخبصى ّ
 ادلغزذاهخ  لألفٌبفالؾخق٘خ  الؼِذ االداسٗخ خبقْؿ إعشاءاد

 اواًل: تعريؼ العيدة:
إلى المستكدع بعد االنتهاء مف  –أك بقاياها  –العهدة هي كؿ صنؼ مستديـ يصرؼ لتحقيؽ أك تأدية خدمة معينة أك تسهيمها ، كيجب إرجاع تمؾ العهدة 

 د آخر في حالة النقؿ أك االستقالة أك التقاعد .الغرض الذم صرفت مف أجم  أك نقمها لمتعه

 األصناؼ المستديمة:ثانيًا: 
 هي األصناؼ التي ال تستهمؾ باالستعماؿ المباشر، كهي تقيد عند صرفها كما يجب إرجاعها أك بقاياها إلى المستكدع المختص.

 قاياها إلى المستكدع بعد انتهاء صالحيتها أك االستغناء عنها.فهي بذلؾ أصناؼ ال تستهمؾ فتنتهي كلكف لها عمر استعمالي كتعاد كاممة أك ب

 يتـ توفيرىا مف قبؿ : االصناؼ المستديمة
كيتـ معاينة االصناؼ مف خالؿ لجنة مشكمة مف قبؿ عممية الشراء كحسب االصكؿ  إتماـبعد يتـ تكريد االصناؼ مف مكرديف خارجييف  المورديف الخارجييف: -

 االصناؼ لممعايير المتفؽ عميها يتـ ارجاعها لممكرد. مطابقةدخالها الى سجالت أرصدة المخازف كفي حاؿ عدـ الكزير/ الككيؿ كيتـ إ
 يتـ تحكيؿ االصناؼ مف قبؿ كزارة المالية كيتـ مطابقتها حسب االصناؼ المكردة كادراجها عمي سجالت أرصدة المخازف . وزارة المالية : -
ضافتها عمي سجالت أرصدة الكزارة . التييتـ فرز االصناؼ  : المتبرعيف -  تـ التبرع بها كا 
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 : اعشاء فشف الؼِذ ادلغزذميخ   :1.1
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المالحظات المرحمة

طمب صرؼ 
 عهدة

 العيد الدائمة :
مكاتب ، كراسي ، 

البت كمبيكترات ،
، دكاليب  تكبا

 أجهزةممفات ، 
 دكالتبريالتكيؼ 
 ...ألخ

طمب صرؼ 
 عهدة

يقـك المكظؼ بطمب االصناؼ المستدامة مف اجؿ تحقيؽ أك تأدية 
 الخدمة المكمؼ بها 

كتاب تكفير  المكظؼ
 عهدة

 تحكيؿ الكتاب

االدارة أك الكحدة تقـك برفع طمب المكظؼ الى مدير عاـ الشؤكف المالية  تحكيؿ الطمب تحكيؿ الطمب
 االدارم  كاإلدارية لإلفادة عبر التسمسؿ

مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية  المفكض بالصرؼ يرسمها لدائرة 
 المخازف كالعهد لمصرؼ حسب االحتياج.

 التسمسؿ االدارم
مدير عاـ الشؤكف 
 المالية كاإلدارية

تأشير عمى 
 الطمبية

تحكيؿ لدائرة 
 العهد كالخازف

يتـ  لمصرؼ في حاؿ كجكد االصناؼ في حاؿ عدـ تكفر االصناؼ  
رسالها لدائرة  مخاطبة المدير العاـ لمشؤكف المالية بعدـ تكفر االصناؼ كا 

 المشتريات 

تعبئة مستند   دائرة المخازف كالعهد
 صرؼ

استالـ   االستالـ
االصناؼ مف 
 قبؿ المكظؼ

يقـك المكظؼ باستالـ االصناؼ المستديمة مف دائرة المخازف كيقـك 
أخذ ك  ع عمى كشؼ تفصيؿ العهدةبالتكقيع عمى مستند الصرؼ كالتكقي

 صكرة عنة  

 المكظؼ
رئيس قسـ العهدة 

 المستديمة

تسميـ 
 االصناؼ

تكقيع المكظؼ 
عمي مستند 
 الصرؼ
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 : اعشاء فشف الؼِذ ادلغزِليخ   :1.2
 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة مالحظات المرحمة

احتياجات 
 طمبية

العيد 
  :لمستيمكةا

عبارة عف 
قرطاسية ، مكاد 
تنظيؼ ، مكاد 

غذائية 
،مستمزمات 
مكتبية ، مكاد 
 ذات طبيعة مهنية

طمب صرؼ 
 عهدة

يقـك المكظؼ بطمب االصناؼ المستدامة مف اجؿ تحقيؽ أك 
 تأدية الخدمة المكمؼ بها 

كتاب  المكظؼ
تكفير 
 عهدة

تحكيؿ 
 الكتاب

 

تحكيؿ 
 الطمب

ك الكحدة تقـك برفع طمب المكظؼ الى مدير عاـ االدارة أ تحكيؿ الطمب
 الشؤكف المالية كاإلدارية لإلفادة عبر التسمسؿ االدارم 

مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية  المفكض بالصرؼ يرسمها 
 لدائرة المخازف كالعهد لمصرؼ حسب االحتياج.

 التسمسؿ االدارم
مدير عاـ الشؤكف المالية 

 كاإلدارية

 التأشير
 عمى
 الطمبية

تحكيؿ لدائرة 
المخازف 
 كالعهد

 

صرؼ العهدة  الصرؼ
 المستهمكة

صرؼ بالمكاد  دإصدار مستنتتـ عممية الصرؼ مف خالؿ 
 المصركفة كتسمـ لمجهة الطالبة 

دائرة المخازف كالعهد 
رئيس قسـ العهدة 

 المستهمكة

تكفير 
 الطمبية

  سند صرؼ
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 : اعشاء رٌظ٘ن الؼِذح    :1.3
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة مالحظات حمةالمر 

إرجاع 
 عهدة

 التالية :  لألسبابإرجاعها 
انتهاء الغرض مف -

 .استخدامها
عدـ صالحيتها لالستخداـ -

مرفؽ مع  تقرير مف 
 الصيانة بالتكهيف.

إذا كانت فائضة عف -
 الحاجة.

إذا كانت تالفة ألم سبب -
تقرير يتـ تحديد  مرفؽ مع  
 مف الصيانة بالتكهيف.

يتـ اإلرجاع بمكجب مستند إرجاع الذم تعد  الجهة الميرجعة ،  االصناؼ إرجاع
حيث يتـ معاينة كفحص األصناؼ المرجعة ك التأكد مف 

 صالحيتها

التسمسؿ االدارم 
حسب مكاف عمؿ 

 المكظؼ

كتاب أك 
 مراسمة

 صادرة مراسمة

     
دارية كالمالية مخاطبة دائرة المخازف كالعهد مدير عاـ الشؤكف اال مخاطبة 

 كاالستالـ  لممعاينة
مدير عاـ الشؤكف 
 االدارية كالمالية

  

مف  كالتأكدصناؼ المرجعة أليتـ استالـ كفحص كمعاينة ا استالـ العهدة 
ثباتها عمى رصيد المخازف   صالحيتها كا 

 رفعها مف عهدة المكظؼ 

 رئيس قسـ العهد 
 المكظؼ

كتاب 
 الرجاعا

 مستند ارجاع
كشؼ عهدة 

 جديد
 

تحكيؿ 
 العهدة

في حاؿ نقؿ المكظؼ مف مكاف لمكاف أخر يتـ معاينة كتسميـ العهدة   
 الشخصية مف المسمـ لممستمـ بكجكد رئيس قسـ العهدة بالكزارة 

 المكظؼ
 رئيس قسـ العهدة 

مستند 
 استالـ

 مستند تسميـ

الفاقد 
 كالتالؼ

أك تمؼ في كيؿ اك بعض األصناؼ المصركفة عند حدكث فقد   
عهدان عمي المكظؼ كبعد تقصي اسباب التمؼ اك الفقد الحاصؿ ك 
تبيف اف ذلؾ نتيجة اهماؿ اك تقصير اك سكء استخداـ مع تحديد 

يتحمؿ جميع النتائج كالعقكبات  مسئكلية المقصر اك المتسبب 
 المترتبة عمي ذلؾ.

 المكظؼ 
 رئيس قسـ العهدة

  

مف خالؿ لجنة مشكمة  كهيف الت
حسب  ككيؿبقرار كزير/ 
 قانكف المكاـز

صناؼ تكهيف األ
  المستديمة

يتـ تصنيؼ كتسجيؿ كتبكيب االصناؼ المستديمة كعرضها عمى 
كزارة المالية الستكماؿ إجراءات التكهيف كبيعها مف خالؿ مزاد 

 عمني 

مدير عاـ الشؤكف 
 المالية

 لجنة التكهيف

كشؼ 
 باألصناؼ

 ستديمة الم

بيعها في مزاد 
عمني مف خالؿ 
 كزارة المالية 
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 : إعشاءاد اعزالم ادلْاد )خمبصى الْصاسح( 1.4

االواؽ والمستندات  الخطوة
اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة المطموبة

 الزمني

احتياجات 
 طمبية

تقـك االدارة المختصة بطمب االصناؼ المستدامة  - 
اجؿ تحقيؽ أك تأدية الخدمات  كالمستهمكة مف

 بها المكمفة
دائرة المخازف تقـك بطمب تكفير االصناؼ كالمكاد  -

 بحاجة لها  التي

 االدارة المختصة
 دائرة المخازف

كتاب تكفير 
 احتياجات

مخاطبة الشؤكف 
 المالية

 

تحكيؿ 
 الطمب

لى مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية إيرفع الطمب  
 ؿ االدارم لإلفادة عبر التسمس

 التسمسؿ االدارم
 

 المخاطبة
مخاطبة 
 المشتريات

 

 الشراء
مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية  يرسمها لدائرة  

 المشتريات لشراء حسب االحتياج .
مدير عاـ الشؤكف 
 المالية كاإلدارية

المخاطبة بالمكاد 
 المطمكبة

  شراء المكاد

 التكريد

 لكزارة يتـ تكريد المكاد لممخازف في ا 
$ يتـ االستالـ (500) اما اذا كاف المبمغ أقؿ مف -

 مف قبؿ القسـ المختص في دائرة المخازف
$ يتـ (500)في حاؿ مبمغ الفاتكرة أكبر مف   -

 عممية االستالـ مف قبؿ لجنة الضبط كاالستالـ 

 دائرة المخازف -
لجنة الضبط  -

 كاالستالـ
 

 طمبية
 فاتكرة

 امر تكريد

سند اضافة المكاد 
 عمى العهدة

 

 الصرؼ
 

عمى إجراءات صرؼ المكاد تتـ عممية الصرؼ بناءن  
 )الدائمة كالمستهمكة (

دائرة المخازف كالعهد 
 رئيس قسـ العهدة

 سند صرؼ تكفير الطمبية
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  : إعشاءاد اعزالم ّرغل٘ن ادلْاد يف ادلخبصى الشئ٘غ٘خ 1.5

اإلطار  رجاتالمخ المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 الزمني

استالـ 
 المواد

مخاطبة لجنة  تكريد مكاد مدير عاـ الشؤكف المالية مخاطبة مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية لمجنة استالـ المكاد   - مخاطبة
 استالـ المكاد

 مخاطبة

اجتماع 
 المجنة

مساعد أميف المخزف  –جنة المشكمة مف "أميف المخزف ماجتماع ال
 ديرية المحافظة"  الستالـ المكادعضك في م –

مخاطبة الشؤكف  لجنة استالـ المكاد
 االدارية

اجتماع  
 المجنة

 استالـ المكاد المقدمة كتسجيمها عمى البرنامج المحكسب  - أستالـ المكاد
 رةاصدة الخاصة بالكز عمى األر اضافة المكاد المستممة  -

تالـ إس ستالـمحضر اال الفاتكرة  + االرسالية لجنة استالـ المكاد
 المكاد

تسميـ 
 المواد

إصدار امر 
 صرؼ

مخاطبة مدير عاـ الشؤكف المالية كاالدارية لمدير دائرة المخازف  -
المخزف  ألميفلمصرؼ ثـ يتـ تحكيؿ المراسمة حسب المحافظة 

. 

 مدير عاـ الشؤكف االدارية
 مدير دائرة المخازف

 أميف المخزف

مخاطبة الشؤكف 
 االدارية

إصدار  صرؼ المكاد 
مر أ

 صرؼ
صرؼ 
 لممؤسسات

 مدير عاـ الشؤكف االدارية مستند صرؼ لممؤسسات أك الجمعيات أك أم جهة أخرم  -
 مدير دائرة المخازف

كتاب التفكيض 
 بالصرؼ 

 هكية المفكض
 ختـ الجمعية

صرؼ الكمية 
صرؼ  المحددة

 لممؤسسات

يؿ أك عف مستند صرؼ لألفراد عف طريؽ مكتب الكزير / الكك صرؼ لألفراد
 طريؽ المديريات

 مدير عاـ الشؤكف االدارية
 مدير دائرة المخازف

كف االسماء كأف ي
عمى  افةمض

 البرنامج المحكسب 

طباعة الكابكنة 
عمى البارككد 

 كتسميمها لممكاطف

صرؼ 
 لألفراد
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 صبلضب: اخلذهبد االداسٗخ " ؽؤّى ادلْظفني "

 إعشاءاد رؼ٘ني هْظف عذٗذ 1.1
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة والمستندات المطموبةاالواؽ  الخطوة

 اطار
 زمني

ترشيح مكظؼ 
 جديد

صكرة مف المؤهؿ العممي مصدقة  -
شهادة  -مف كزارة التربية كالتعميـ .

الثانكية العامة مصدقة مف كزارة التربية 
شهادة ميالد فمسطينية  -كالتعميـ .
 أصمية .

مك شهادة حسف سير كسمكؾ " خ -
صكرة  -طرؼ " مف كزارة الداخمية .

 عف الهكية الشخصية.
فتح حساب في بنؾ البريد أك إحدل  -

صكر 5   -البنكؾ المتعارؼ عميها .
 شخصية .

صكرة عف الدكرات التدريبية صكرة عف 
 فاتكرة كهرباء أك ماء  -الخبرات العممية 

يتـ التكاصؿ مع المرشحيف الجديد مف خالؿ 
كشؼ الدكر العاـ لنتائج  المسابقة الكظيفية   ديكاف المكظفيف ـ قكائـ الدكر العا

  المسابقات

تعبئة 
مسكغات 
 التعيف

تعبئة مسكغات التعييف لممكظؼ الجديد    -
رسالها  بدقة كتكقيع المكظؼ الجديد عميها كا 

الي ديكاف المكظفيف الستكماؿ إجراءات 
التعييف ككضع نسخة مف المسكغات في ممؼ 

 جديد المكظؼ ال
 

دائرة الشؤكف 
 االدارية 

 نمكذج إقرار كتعهد .
 نمكذج إقرار استالـ عمؿ كالتزاـ

نمكذج إقرار المعمكمات  
 الشخصية 

 نمكذج إقرار الحالة االجتماعية .
 

مباشرة المكظؼ الجديد 
 لعممة

 

لجنة 
 القكمسيكف

يتـ تبميغ المكظؼ التكج  الى القمسيكف الطبي 
الفحكصات الالزمة في كزارة الصحة إلجراء 
 الستكماؿ إجراءات التعييف

دائرة الشؤكف 
 االدارية 

تكج  المكظؼ الجديد لمجنة 
 القمسيكف الطبي 

نتيجة لجنة القمسيكف 
  الطبي

يتـ إصدار التعييف لممكظؼ الستكماؿ  قرار التعييف
 مسكغات التعييف كنتيجة ديكاف المكظفيف  إجراءات التعييف في ممؼ المكظؼ الجديد

  إصدار قرار التعييف القمسيكف

فترة التجربة 
كمصنؼ 

 مثبت

 احضار االكراؽ التالية 
 صكر شخصية . 6عدد 

 صكرة مف شهادة الميالد .
 صكرة مف الهكية الشخصية .

 دفع الرسـك المقررة في بنؾ البريد

يبقى المكظؼ الجديد تحت التجربة ثـ يتـ 
تقيم  مف قبؿ المسؤكؿ المباشر كفي حاؿ 

 از  التقييـ يتـ تحكيم  لمصنؼ كمثبت اجت
في حاؿ لـ يجتاز فترة التجربة يتـ ابالغ ديكاف 

 المكظفيف 

 اعتماد تثبيت المكظؼ نمكذج تقييـ فترة التجربة  الشؤكف االدارية 
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  -:إعشاءاد ًمل هْظف" ًمل داخلٖ ": 1.2

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

اتخاذ القرار بناء عمى تكصيات  /الككيؿ الكزير يصدر  قرار نقؿ المكظؼ بكتاب رسمي مف قبؿ الكزير/ الككيؿ   صدكر قرار النقؿ
 االدارات المختمفة

  قرار النقؿ

الشؤكف االدارية في  صكرة عف قرار النقؿ   تبميغ المكظؼ بقرار النقؿ مع تسميم تبميغ المكظؼ
 الكزارة

  تالـ قرار النقؿاس قرار النقؿ

تعبئة نمكذج استالـ عمؿ فكر كصكؿ المكظؼ الى المكاف الجديد   تعبئة النماذج
 كيتـ تكقيع المكظؼ كالرئيس المباشر عمى النمكذج

تعبئة االقرار الشخصي كتكقيع  مكضحا في  عنكاف مكاف العمؿ 
 الجديد 

الشؤكف االدارية في 
 المديرية

 نمكذج استالـ عمؿ
 شخصي نمكذج إقرار

مباشرة العمؿ في 
 مكاف العمؿ الجديد

 

يتـ مخاطبة ديكاف المكظفيف لتعديؿ تسكيف المكظؼ المنقكؿ  مخاطبة الديكاف
 الهيكؿ التنظيمي كتعديؿ صرؼ بدؿ التنقؿ الثابت ىعم
 

شؤكف المكظفيف  
 في الكزارة

اعتماد الديكاف لمنقؿ  خطاب الديكاف مرفؽ بالنماذج
كتعديؿ المكاصالت 

 سكيفكالت

 

شؤكف المكظفيف   إبالغ المكظؼ بالتغييرات الجديدة تبميغ المكظؼ
 في مكاف العمؿ

  تسميـ صكرة لممكظؼ صكرة عف المعاممة
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 :إعشاءاد رغ٘ري عِخ الغيي   1.3

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة االوراؽ والمستندات المطموبة الخطوة
 الزمني

 تقديـ طمب

يقـك المكظؼ بتبميغ الشؤكف  عقد تمميؾ فاتكرة كهرباء أك ماء جارإي عقد
االدارية في مكاف العمؿ بتغيير 

 جهة السكف 
 

الشؤكف االدارية في 
 مكاف العمؿ

دائرة الشؤكف االدارية  
 في الكزارة  

نمكذج االقرار الشخصي 
+ اثباتات تغير مكاف 

 السكف
 

  تعبئة النماذج

 مراسمة
الدارية بالكزارة مخاطبة الشؤكف ا 

 ليتـ تعديؿ بيانات السكف

مكظؼ الشؤكف 
االدارية في مكاف 

 العمؿ
كتاب لديكاف  المخاطبة 

  المكظفيف

مخاطبة 
 الديكاف

يتـ مخاطبة ديكاف المكظفيف بتغيير  
 عنكاف المكظؼ 

شؤكف المكظفيف في  
 الكزارة

خطاب الديكاف مرفؽ 
 بالنماذج كالمستندات

الديكاف بتغير السكف 
  المكاصالت كتعديؿ

تبميغ 
 المكظؼ

 
 إبالغ المكظؼ بالتغييرات الجديدة

شؤكف المكظفيف  في 
تسميـ صكرة  صكرة عف المعاممة  مكاف العمؿ

  لممكظؼ
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 اعزئغبس هغيي  ذ: إعشاءاد اإلػفبء الضشٗجٖ ػٌ 1.4

اإلطار  رجاتالمخ المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة االوراؽ والمستندات المطموبة الخطوة
 الزمني

 تقديـ طمب
إحضار عقد إيجار أصمي مصدؽ 
مف محامي كمصدؽ مف ضريبتي 

 األمالؾ

يقـك المكظؼ  بتبميغ الشؤكف االدارية بطمب 
إعفاء ضريبي مف استئجار منزؿ كتسميمها 
 لمكظؼ الشؤكف االدارية في مكاف العمؿ 

 
الشؤكف االدارية 
 في مكاف العمؿ

 ؽتقديـ طمب مرفؽ االكرا
تحكيؿ الطمب 

لمشؤكف االدارية في 
 الكزارة

 

مخاطبة 
الشؤكف 

االدارية في 
 الكزارة

يتـ مخاطبة الشؤكف اإلدارية في الكزارة 
 حسب التسمسؿ االدارم المعمكؿ ب 

الشؤكف االدارية 
 في الكزارة

 دراسة الطمب
طباعة كتاب ديكاف 

 المكظفيف
 

مخاطبة 
ديكاف 
 المكظفيف

ـ بمخاطبة ديكاف الشؤكف االدارية تقك 
المكظؼ المستأجر مف  عفاءإلالمكظفيف 
 الضريبة 

شؤكف المكظفيف 
 في الكزارة

خطاب الديكاف + المرفقات 
 المستندات

  اعتماد الديكاف

تبميغ 
 المكظؼ

 
 إبالغ المكظؼ بالتغييرات الجديدة

شؤكف المكظفيف  
 في مكاف العمؿ

 صكرة عف المعاممة
تسميـ صكرة 
 لممكظؼ
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 : إعشاءاد رؼذٗل احلبلخ االعزوبػ٘خ    1.5

االواؽ والمستندات  الخطوة
 المطموبة

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة
 الزمني

 تعديؿ الحالة

 شهادة ميالد 
 عقد زكاج /طالؽ

 شهادة الكفاة 
 أم مستندات اخرل

فيما يخص المكلكد الجديد أك في حالة الزكاج أك 
الة الكفاة ألحد المعاليف يتـ تعديؿ الطالؽ أك في ح

الحالة االجتماعية مباشرة مف خالؿ بيانات السجؿ 
المدني بكزارة الداخمية دكف حاجة الى مخاطبة 

 الكزارة .

الشؤكف االدارية 
 في مكاف العمؿ

   

ناء أب
 جامعييف

االبنة فكؽ 
18 

يقـك المكظؼ بمخاطبة الشؤكف االدارية بالكزارة  مع  
ة قيد جامعية سكاء في داخؿ البمد أك احضار شهاد
 خارج البمد 

اف تككف االبنة غير متزكجة كغير مقيدة في 
حضار حجة عزكبية مصدقة مف  الجامعة كا 

 المحكمة الشرعية 

 شهادة جامعية المكظؼ
 حجة عزكبية

  مخاطبة الديكاف

االعالة 
 لمكالديف

 
 ظؼالمك  يتقدـ المكظؼ بكتاب ان  المعيؿ الكحيد لمكالديف 

حجة اعالة مصدقة مف 
+ صكرة الشرعيةالمحكمة 

 هكية المعاؿ
  مخاطبة الديكاف
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 : إعشاءاد احلقْل ػلٔ إرى هضاّلخ ػول خبؿ  1.6

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة االواؽ والمستندات المطموبة الخطوة
 الزمني

 تقديـ طمب

نمكذج إذف مزاكلة عمؿ 
 خاص

ا يثبت العمؿ جدكؿ العمؿ م
الدكاـ  أكقاتفي غير 
 الرسمي 

في حاؿ رغب المكظؼ بالحصكؿ عمى إذف 
مزاكلة عمؿ خاص يتقدـ بطمب الي قسـ الشؤكف 

 االدارية في مكاف العمؿ  
 المكظؼ 

مكظؼ الشؤكف االدارية  في 
 مكاف العمؿ

 تقديـ طمب
 جدكؿ الدكاـ

نمكذج إذف  عمؿ 
 خاص

طمب الحصكؿ 
عمى إذف عمؿ 

 فقاتمع المر 
 

مراسمة 
 داخمية

العامة المختصة لمشؤكف المالية  لإلدارةمخاطبة  
كاالدارية بالكزارة لعمؿ الالـز كفؽ التسمسؿ 
االدارم المتبع حسب االصكؿ مع ارفاؽ 

 المستندات المطمكبة 

الشؤكف االدارية في مكاف 
 عمؿ المكظؼ 

 التسمسؿ االدارم  

 لإلدارةمخاطبة  المعاممة كاممة
 المختصة
 

 

تحكيؿ 
 الطمب

تقـك االدارة المعنية بتحكيؿ الطمب الى االدارة  
 العامة لمشؤكف المالية االدارية 

 يؿ الطمب لمكتب الكزير / الككيؿ يتـ تحك 
مخاطبة الشؤكف  الشؤكف االدارية كالمالية

 االدارية
رفع الطمب 
  لمكتب الككيؿ

مكافقة الكزير  
 الككيؿ

ير / الككيؿ قبؿ يتـ الحصكؿ عمى مكافقة الكز  
مخاطبة مكتب الكزير/  الكزير/ الككيؿ مخاطبة الديكاف

 الككيؿ
مكافقة الكزير 

  /الككيؿ

مخاطبة 
 الديكاف

تقـك دائرة الشؤكف ادارية / قسـ شؤكف المكظفيف  
ف قبؿ ب عداد مخاطبة لديكاف المكظفيف كتكقيعها م

 الكزارة كارسالها لمديكاف 

 دائرة شؤكف االدارية 
  رد الديكاف مراسمة الديكاف ؤكف المكظفيفقسـ ش
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 : إعشاءاد اًِبء اخلذهخ )االعزمبلخ(   1.7

االواؽ والمستندات  الخطوة
 المطموبة

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة
 الزمني

 تقديـ طمب
يتقدـ المكظؼ بطمب خطي الي مكتب الكزير  

 /الككيؿ  
  ظؼطمب المك  تقديـ طمب المكظؼ

البث في 
 االستقالة

يبث الكزير / الككيؿ في استقالة المكظؼ خؿ مدة  
 يـك مف تاريخ تقديمها 30اقصاها 

يتـ عمؿ مخاطبة لمدير عاـ الشؤكف االدارية 
 خدمة المكظؼ  ب نهاء

 طمب االستقالة الكزير /الككيؿ
قبكؿ االستقالة مف 

 عدم 
 

تبميغ 
 المكظؼ

مغ كتابيا بقرار يستمر المكظؼ في عممة حتى يب 
  عدم قبكؿ االستقالة مف 

  تبميغ المكظؼ قرار القبكؿ اك الرفض الشؤكف االدارية

مخاطبة 
 الديكاف

 المستندات المطمكبة :
 شهادات خمك طرؼ 

 طمب االستقالة

يتـ رفع مخاطبة لديكاف المكظفيف إلنهاء الخدمة 
كمف ثـ يتـ تحكيؿ ممؼ خدمة المكظؼ مرفؽ ب  

الخدمة لمهيئة العامة لمتأميف استمارة حصر 
 كالمعاشات ككزارة المالية

دائرة الشؤكف 
 االدارية

قسـ شؤكف 
 المكظفيف

مخاطبة الديكاف مرفؽ 
 بالمستندات

  رد الديكاف

اعتماد 
 الديكاف

يقـك ديكاف المكظفيف بمخاطبة الكزارة المختصة  
 ب نهاء خدمة المكظؼ بسبب االستقالة 

  نسخة لممكظؼ ستقالةقرار اال ديكاف المكظفيف

صكرة 
 لممكظؼ

المكظؼ نسخة  سمـت كتاب انهاء الخدمة الشؤكف االدارية تسميـ صكرة مف إنهاء الخدمة لممكظؼ المستقبؿ  
 من 
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 :إعشاءاد اًِبء اخلذهخ )ثلْؽ عي الغزني(   1.8

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

المقبميف ع  حصر المكظفيف
 التقاعد 

تقـك دائرة الشؤكف االدارية قسـ شؤكف المكظفيف ب عداد قائمة 
الذيف ستنتهي خدمتهـ خالؿ العاـ كابالغ  معنييفال بأسماء

المكظفيف الذيف سيتقاعدكف لمحضكر لمشؤكف االدارية لبدء 
    بأياـاجراءات التقاعد قبؿ المكعد 

 دائرة شؤكف االدارية 
 ظفيف قسـ شؤكف المك 

 بأسماءكشؼ 
المكظفيف الذيف 
 سيتقاعدكف  

  بدء اجراءات التقاعد

تعبئة نماذج خمك الطرؼ 
كاحضار المستندات 

 المطمكبة 

يقـك المكظؼ باستالـ نسخة مف نماذج خمك طرؼ مف الشؤكف 
صكؿ كاحضارها بئتها في الكزارة المختصة حسب األاالدارية كتع

 ريخ التقاعد بيكميفالي دائرة الشؤكف االدارية قبؿ تا

 شؤكف المكظفيف
 كالمستنداتالنماذج  مكذجالنتعبئة  المكظؼ

  المطمكبة 

مخاطبة  تجهيزبتقـك دائرة الشؤكف االدارية قسـ شؤكف المكظؼ   مخاطبة الديكاف
  رد الديكاف مخاطبة الديكاف قسـ شؤكف المكظفيف  لديكاف المكظفيف مع ارفاؽ المستندات المطمكبة 
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 : إعشاءاد رْل٘غ ادلْظف ثبلجقوخ   1.9

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

انشاء بصمة 
 لممكظؼ

ة لممكظؼ الجديد أك المكظؼ المنقكؿ مف مكاف ميتـ عمؿ بص
رقـ هكية المكظؼ كؿ حسب مكاف  إدخاؿعف طريؽ  آلخرعمؿ 
 عممة 

 الشؤكف االدارية 
حاسكب كنظـ مكظؼ كحدة ال

 المعمكمات

 رقـ هكية المكظؼ
 كبصمة اليد

 إنشاء بصمة لممكظؼ
 

التكقيع 
 لممكظؼ

في بداية  ف بالتكقيع عمى ساعة البصمة يكميان يقـك جميع المكظفي
 الدكاـ كعند االنتهاء مف الدكاـ

التكقيع عمى ساعة  المكظؼ
 البصمة بداية الدكاـ

التكقيع عمى ساعة 
  البصمة نهاية الدكاـ

عند قياـ المكظؼ بمهمة عمؿ يتـ تسجيؿ الحركة في دفتر الحركة  العمؿ مهمات
 عند الخركج كالعكدة 

مهمة العمؿ حتى نهاية الدكاـ يقـك المكظؼ  استمرتفي حاؿ 
 الحاسكب  جهازالدكاـ لممكظؼ عبر  ب غالؽالمختص بالدكاـ 

 دفتر الحركة المكظؼ
 مهمة عمؿ

تعبئة نمكذج إذف 
 خركج مهمة عمؿ
مكقع مف المدير 

 المباشر

 

خاص يتـ تسجيؿ ذلؾ  ب ذفعند قياـ المكظؼ بالخرج مف الدكاـ  االذف الخاص
 في دفتر الحركة كاغالؽ الحركة في الدفتر عند العكدة 

في حاؿ عدـ عكدة المكظؼ في نفس اليـك يتـ اغالقها الكتركنيا 
 عمى أف تخصـ مف رصيد اجازات المكظؼ 

 المكظؼ
 ف االدارية دائرة الشؤك 

 دفتر الحركة
 ذف خاصا

تعبئة نمكذج إذف 
خركج  إذف خاص 
مكقع مف المدير 

 المباشر

 

ترحيؿ دكاـ 
 المكظفيف

عبر الحاسكب في الكزارة كتحكيمها  يتـ ترحيؿ دكاـ المكظفيف يكميان 
 لمحاسكب الحككمي 

 دائرة شؤكف المكظفيف 
كحدة الحاسكب كنظـ 

 المعمكمات

ترحيؿ البيانات  بيانات دكاـ المكظفيف
  لمحاسكب الحككمي
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 :اعبصاد ادلْظفني  1.11
 االعبصاد الؼبدٗخ 

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

 تقديـ اجازة 
يقـك المكظؼ بتعبئة اجازة عادية عف طريؽ حساب 

  الكتركنياالمكظؼ 
 المكظؼ

 
 كتركنيان نمكذج االجازات ال
 تعبئة االجازة اك كرقيا

 االجازة  اك رفضاعتماد 
 اعتماد االجازة الكتركنيا مف قبؿ المدير المباشر 

  باإلجازةالسماح  
 المدير المباشر 

ركنيان نمكذج االجازات الكت
 ك كرقيان أ

تبميغ المكظؼ 
 بالمكافقة أك الرفض

 المتابعة 

يتـ متابعة اجازات المكظؼ مف قبؿ الشؤكف االدارية 
 اؿ انتهاء رصيد اجازاتفي مكاف عمؿ المكظؼ في ح

 ياـ الطارئة المكظؼ الفعمية يتـ الخصـ مف األ
لممكظؼ يتـ خصـ  اجازاتكفي حاؿ عدـ تكفر رصيد 
 االجازة مف راتب المكظؼ 

الشؤكف االدارية في مكاف 
 عمؿ المكظؼ

 مدير دائرة الشؤكف االدارية 
 مدير عاـ الشؤكف االدارية 
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 االعبصاد ادلشض٘خ 
 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة ةالخطو 

تقديـ اجازة مرضية مف 
 يـك حتى تسعة اياـ

يقـك المكظؼ بتعبة نمكذج تقرير طبي مكقع كمختـك 
 المكظؼ مف مديرة المباشر 

الحصكؿ عمى نمكذج 
 تقرير طبي

 كتكقيع تعبئة النمكذج 
  مف الدائرة الصحية

إجازة مرضية أكثر مف 
 سعة اياـت

ما بعد تسعة اياـ كعند عكدة المكظؼ يتـ ارساؿ 
 نمكذج التقرير الطبي لديكاف المكظفيف 

يقـك ديكاف المكظفيف بعرض المكظؼ عمى لجنة 
 الطبي بكزارة الصحة  القكمسيكف

 قسـ الشؤكف االدارية
 ديكاف المكظفيف

الحصكؿ عمى نمكذج 
 تقرير طبي

 كتكقيع تعبئة النمكذج 
 صحةمف كزارة ال

 

 مخاطبة
يتـ مخاطبة الكزير / الككيؿ مف قبؿ ديكاف المكظفيف 

بعرض المكظؼ عمي لجنة القمسيكف الطبي في 
 مكعد محدد

تبميغ المكظؼ بمكعد  كتاب ديكاف المكظفيف مكتب الككيؿ
 القكمسيكف

 

 متابعة
يتـ عرض المكظؼ عمى لجنة القمسيكف الطبي 

مكظفيف بنتيجة كتقـك المجنة الطبية بمخاطبة ديكاف ال
 الفحص

 نتيجة الفحص الطبي المجنة الطبية كزارة الصحة

احتساب االجازة 
 المرضية براتب

ارساؿ نسخة لكزارة 
 المالية
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 ذّى سارت  ثاالعبصاد خبسع٘خ أّ داخل٘خ  ثشارت أّ 

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

 تقديـ طمب
 

 تقديـ طمب اجازة خارجية لممدير المباشر يقـك المكظؼ ب
 بعد مكافقة المدير المباشر يتـ تحكيمها عبر التسمسؿ االدارم  

 المكظؼ
 المدير المباشر
 التسمسؿ االدارم

 باإلجازةنمكذج القياـ 
 نمكذج طمب اجازة

تعبئة النماذج كارسالها 
 لمشؤكف االدارية

 

لية كاالدارية بتحكيؿ المراسمة لمدير دائرة يقـك مدير عاـ الشؤكف الما تحكيؿ المراسمة
 الشؤكف االدارية ثـ تحكؿ لممكظؼ المختص

 مدير عاـ الشؤكف االدارية
 مدير دائرة الشؤكف االدارية

 المختص المكظؼ

كتاب المكظؼ مرفؽ 
 بالنماذج

تكقيع جهات 
 االختصاص

 

كالنماذج  اؽباألكر مف الطمب كامؿ  بالتأكديقـك المكظؼ المختص  إجراء المعاممة
ضافة نمكذج ش/ ثـ ارساؿ المعاممة لديكاف المكظفيف حسب  10كا 
 التسمسؿ االدارم 

 المختص المكظؼ
 مدير دائرة الشؤكف االدارية
 مدير عاـ الشؤكف االدارية

  مخاطبة الديكاف المعاممة كاممة

تبميغ المكظؼ ككضع  ب الديكافكتا ديكاف المكظفيف كمنح مدة االجازة  بالمكافقةرد ديكاف المكظفيف  المكافقة
 نسخة في ممؼ المكظؼ

 

عند عكدة المكظؼ مف االجازة يتـ تبميغ الشؤكف االدارية في الكزارة   عكدة المكظؼ
 لتقـك بتعبئة إقرار عكدة لمعمؿ كارساؿ نسخة لمديكاف 

تعبئة نمكذج إقرار  عكدة المكظؼ لمعمؿ الشؤكف االدارية
 العكدة

 

 



 إلدارة العامة للشؤون املالية واإلداريةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق  
 

216 

 للذساعخ    االعبصح اخلبسع٘خ

إطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة االواؽ والمستندات المطموبة الخطوة
 زمني

  باإلجازةنمكذج القياـ  تقديـ طمب
 نمكذج طمب االجازة

مكافقة لجنة الدراسات 
 كالبعثات في الكزارة 
 شهادة قيد جامعية 

يقـك المكظؼ بتقديـ طمب اجازة خارجية  لمدراسة 
 ير المباشر لممد

بعد مكافقة المدير المباشر يتـ تحكيمها عبر التسمسؿ 
 االدارم  

 المكظؼ
 المدير المباشر
 التسمسؿ االدارم

نمكذج القياـ 
 باإلجازة

 نمكذج طمب اجازة

تعبئة النماذج 
كارسالها لمشؤكف 

  االدارية

يقـك مدير عاـ الشؤكف المالية كاالدارية بتحكيؿ   تحكيؿ المراسمة
سمة لمدير دائرة الشؤكف االدارية ثـ تحكؿ المرا

 لممكظؼ المختص

 مدير عاـ الشؤكف االدارية
مدير دائرة الشؤكف 

 االدارية
 المختص المكظؼ

كتاب المكظؼ 
 مرفؽ بالنماذج

تكقيع جهات 
 االختصاص

 

مف الطمب كامؿ  بالتأكديقـك المكظؼ المختص   إجراء المعاممة
ضافة نمكذج  باألكراؽ ثـ ارساؿ  10ش/كالنماذج كا 

 المعاممة لديكاف المكظفيف حسب التسمسؿ االدارم 

 المختص المكظؼ
مدير دائرة الشؤكف 

 االدارية
 مدير عاـ الشؤكف االدارية

 مخاطبة الديكاف المعاممة كاممة

 

كمنح مدة االجازة  بالمكافقةرد ديكاف المكظفيف   المكافقة
 الخارجية الدراسية 

تبميغ المكظؼ ككضع  يكافكتاب الد ديكاف المكظفيف 
  نسخة بممؼ المكظؼ

عند عكدة المكظؼ مف االجازة يتـ تبميغ الشؤكف   عكدة المكظؼ
االدارية في الكزارة  لتقـك بتعبئة إقرار عكدة لمعمؿ 

 كارساؿ نسخة لمديكاف 

عكدة المكظؼ  الشؤكف االدارية 
 لمعمؿ

تعبئة نمكذج إقرار 
  العكدة
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 ساثؼب : الزذسٗت 
 ذهخ رذسٗت طلجخ الزؼل٘ن الؼبيل:خ 1.1

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

مخاطبة الكزارة مف 
 الجهة المرسمة

تحكيؿ الكتاب لمشؤكف  كتاب الشؤكف االدارية تقـك الجامعة أك المؤسسة بمخاطبة مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية 
 االدارية قسـ التدريب

 

كيؿ الكتاب  لقسـ تح
 التدريب

ماع مع الطالب كفرزهـ حسب رئيس قسـ التدريب في الكزارة  االجت
 التخصص

اسماء الطالب  رئيس قسـ التدريب
 كتخصصاتهـ

  

التكزيع عمى االدارات 
 المختصة

 التشاكر مع االدارة المختصة لفرز الطالب حسب التخصص
 

فرز لطالب لممكاف   رئيس قسـ التدريب
 لهـالمخصص 

 

 مكظؼ الشؤكف االدارية االبتداء في تدريب الطالب حسب المكاف المخصص لكؿ طالب  التدريب
 المكجة المهني

   

 

 الطالب تدريب خدمةمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 اٌزذس٠ت 

 

  

 

 

 ػٍٝ اٌيالة رٛص٠غ

 اٌّخزقخ االداساد

  

 

 

 لغُ اٌزذس٠ت 

 

  

 

 

ِخبىجخ اٌٛصاسح ِٓ لجً 

 عٙخ اٌزذس٠ت 
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 : خذهخ الذّساد الزذسٗج٘خ  الذاخل٘خ  1.2

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

 طبة مخا
يتبع لها المكظفيف ب رساؿ كتاب لمشؤكف  التيتقـ االدارة المختصة 

 المالية كاإلدارية قبؿ مكعد الدكرة   
مدير عاـ االدارة 

 المختصة 
كتاب مشاركة المكظفيف في 

 الدكرة 
تحكيؿ الكتاب لمشؤكف 

  االدارية 

تنفيذ 
 الدكرة 

 الشؤكف االدارية  إداريان   يتـ تغطية المكظفيف المشاركيف في الدكرة التدريبية
كتاب لمكظؼ الشؤكف 
االدارية في مكاف عمؿ 

 المكظؼ
  اعتماد مهمة تدريبية 

 المتابعة
بعد االنتهاء مف الدكرة يتـ ارساؿ شهادات الدكرات التدريبية لمشؤكف 
االدارية مف اجؿ كضع نسخة منها في ممؼ المكظؼ كأرشفتها 

 الكتركنيا 
  ارشفة الشهادات ادات الدكرات شه رئيس قسـ التدريب  

 داخمية التدريبية الدورات خدمةمخطط يوضح أليات 
 

 

 

 اٌؾٙبدح اٌّٛظف رغ١ٍُ 

 اٌىزش١ًٔٚب ٚأسؽفزٙب

  

 

 

 اٌذٚسح ِٓ االٔزٙبء

 اٌؾٙبداد رغ١ٍُ

  

 

 

 اداس٠ًب رغي١زٙب

  

 

 

 اٌذٚسح رٕف١ز

  

 

 

 اٌؾؤْٚ ِخبىجخ

 لجً ٚاٌّب١ٌخ االداس٠خ

 اٌذٚسح

  

 

 



 إلدارة العامة للشؤون املالية واإلداريةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق  
 

219 

 : خذهخ الذّساد الزذسٗج٘خ خبسعٖ  1.3

اإلطار  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 الزمني

دريبية يقـك ديكاف المكظفيف  ب رساؿ كتاب لمكزير / الككيؿ لعقد دكرات ت مراسمة
 لممشاركة فيها مف قبؿ مكظفيف الكزارة

مكتب الكزير / 
 الككيؿ

تحكيؿ  كتاب دكرات تدريبية
 المراسمة

 

بالغ مف يريد المشاركة    تحكيؿ مدير عاـ الشؤكف  يتـ تحكيؿ الكتاب لمشؤكف المالية كاإلدارية لمتنسيؽ كا 
 االدارية كالمالية

  
 

 

مخاطبة 
 االدارات

كشؼ  كتاب اعالف عف الدكرات قسـ التدريب ت لمتعميـ عمى المكظفيف لممشاركة في الدكرات التدريبية  يتـ مخاطبة االدارا
 المشاركيف

 

كتاب لمكظؼ الشؤكف االدارية  الشؤكف االدارية يتـ تغطية المكظفيف المشاركيف في الدكرة التدريبية  إداريان  تنفيذ الدكرة
 في مكاف عمؿ المكظؼ

اعتماد مهمة 
 يةتدريب

 

بعد االنتهاء مف الدكرة يتـ ارساؿ شهادات الدكرات التدريبية لمشؤكف االدارية مف  المتابعة
 اجؿ كضع نسخة منها في ممؼ المكظؼ كأرشفتها الكتركنيا 

ارشفة  شهادات الدكرات رئيس قسـ التدريب
 الشهادات

 

 

 خارجي التدريبية الدورات خدمةمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 اٌّٛظف١ٓ رغي١خ

  اداس٠ًب

 

 

 االداساد ِخبىجخ

  اٌذٚساد فٟ ٌٍّؾبسوخ

 

 

 االداس٠خ اٌؾؤْٚ

  ٌٍزٕغ١ك

 

 

 د٠ٛاْ ِشاعٍخ

/ ٌٍٛص٠ش اٌّٛظف١ٓ

  اٌٛو١ً

 

 

 اٌؾٙبدح اٌّٛظف رغ١ٍُ

 اٌىزش١ًٔٚب ٚأسؽفزٙب
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 خذهخ  ّسػ الؼول الذاخل٘خ ّاخلبسع٘خ   :  1.4
 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
   كتاب  بمكعد الكرشة  االدارة المختصة  تقـك الجهة المنظمة لمكرشة ب بالغ الشؤكف المالية االدارية قبؿ الكرشة بيكميف مخاطبة 
    الشؤكف االدارية كالمالية  الدارية بأسماء المشاركيف تنفيذ الكرشة كتزكيد الشؤكف ا تنفيذ

يقـك قسـ التدريب في دائرة الشؤكف المالية كاإلدارية بمتابعة الكرشة كالحضكر  متابعة 
 كاالنصراؼ  كتزكيدها بما يمـز 

    قسـ التدريب 

 

 والخارجية الداخمية العمؿ ورش خدمةمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

  اداس٠ًب اٌّٛظف١ٓ رغي١خ

 

 

 اٌزذس٠ت لغُ

 

 اٌٛسؽخ رٕف١ز

 

 اٌؾؤْٚ بىجخِخ

 اٌغٙخ لجً ِٓ االداس٠خ

 إٌّظّخ

 

 رٛف١ش

 االؽز١بعبد

 ِزبثؼخ

 اٌؾنٛس

 ٚاالٔقشاف
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  ضبهيالجبة ال
 االداسح الؼبهخ للشػبٗخ االعزوبػ٘خ ّالزمُ٘ل

 
  دائشح رمُ٘ل االؽخبؿ رّٕ االػبلخ 

 

 األدّاد ادلغبًذح -
 ّالغيْرشاليشاعٖ اليِشثبئ٘خ  -
 االػفبء اجلوشزٖ -
 هشزض رمُ٘ل االؽخبؿ رّٕ االػبلخ -
 هشزض ادليفْفني للزغل٘ذ -
 هشزض ف٘بًخ االدّاد ادلغبػذح -

 دائشح الذفبع االعزوبػ ٖ 

 خذهخ ًضالء هشازض االفالػ ّأعشُن -
 هؤعغخ الشث٘غ لشػبٗخ االؽذاس -
 هؤعغخ ث٘ذ االهبى لشػبٗخ الٌغبء ادلؼٌفبد -

 دائشح هشازض الشػبٗخ االعزوبػ٘خ 
  ٌِٖدائشح االؽشاف ادل 
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 دائرة تأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة :أوال 
 

 شخاص ذوي االعاقةألاجراءات نظاـ ادارة بيانات ا 
  مقدمة:

 زارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػمية كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػئكلة عػػػػػػػػػػػػػػػػػف قطػػػػػػػػػػػػػػػػػاعك 
كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف  رلحقػػػػػػػػػػػػػػػػػكقهـ، كتػػػػػػػػػػػػػػػػػل الراعيػػػػػػػػػػػػػػػػػةاالشػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص ذكم االعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك 

مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ االدارة  تنفيػػػػػػػػذ كالػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػـ  2012مشػػػػػػػػركع مسػػػػػػػػح اإلعاقػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة لمعػػػػػػػػاـ 
عػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػات متكاممػػػػػػػػػػة  ك هػػػػػػػػػػك مقدمػػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػػاء قاالعامػػػػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكزارة 

مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ النظػػػػػػػػػػػػػاـ المحكسػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػذكم االعاقػػػػػػػػػػػػػة " نظػػػػػػػػػػػػػاـ ادارة بيانػػػػػػػػػػػػػات االشػػػػػػػػػػػػػخاص ذكم 
كتحديػػػػػػػػػػػػػد  1999لسػػػػػػػػػػػػػنة  4االعاقػػػػػػػػػػػػػة " ككصػػػػػػػػػػػػػكالن لتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػػػانكف حقػػػػػػػػػػػػػكؽ المعػػػػػػػػػػػػػكقيف رقػػػػػػػػػػػػػـ 

يقػػػػػػػػػػػػػـك النظػػػػػػػػػػػػػاـ ك  أكلكيػػػػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػػػػػػػكزارة لتحسػػػػػػػػػػػػػيف أداء الخدمػػػػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػػػػريحة ذكم االعاقػػػػػػػػػػػػػة
 .سهكلة  ب دارة العمميات الخاصة بكؿ

 تسػػػػػجيؿ يػػػػػتـ مػػػػػف خاللػػػػػ  هػػػػػك نظػػػػػاـ () إدارة بيانػػػػػات األشػػػػػخاص ذكم االعاقػػػػػة النظػػػػػاـ المحوسػػػػػب
 ICFبيانػػػػػػػات األشػػػػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػػػػة كهػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ يعمػػػػػػػؿ حسػػػػػػػب التصػػػػػػػنيؼ الػػػػػػػدكلي لإلعاقػػػػػػػة

 WHOيةمنظمة الصحة العالمل التابع
 : مف  تفع اك غير منتفعمنمف االشخاص ذكم االعاقة لطالب الخدمة سكاء كاف   تقديـ الخدمة

  كزارة التنمية االجتماعية 
  الية تقديـ الخدمة: 
المطمكبة عف طريؽ تعبئة البيانات الالزمة  تالمعمكماإعاقة ك جمع  مذ تقييـ حالة الشخص  - أ

 :  كالزيارة الميدانية كاستيفاء الكثائؽ التالية
 .لمحالة مف ذكم اإلعاقة  نمكذج طمب مساعدة  -
 نظاـ المحكسب " نظاـ ادارة بيانات األشخاص ذكم االعاقة ال نمكذج استمارة  -

 ." نظاـ ادارة بيانات األشخاص ذكم االعاقة "المحكسب  النظاـ عمى الحالة دخاؿإ - ب
 زيارة ميدانية أكلية . إجراء - ت
 تقيـ الحالة حسب تقرير الزيارة كالكثائؽ  - ث
 اعتماد الحالة )كحالة استحقاؽ( - ج
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 انات االشخاص ذوي االعاقةاجراءات نظاـ ادارة بيخدمة 
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 استقباؿ المراجعيف مف األشخاص ذكم االعاقة  استقباؿ استقباؿ

 
 قسـ ذكم اإلعاقة
 مرشد التأهيؿ

 التأهيؿتحكيؿ لمرشد  تقارير طبية

مقابمة 
 أكلية

مقابمة 
 أكلية

مكمات كالبيانات الخاصة بالحالة إجراء مقابمة أكلية  كجمع المع
لتحديد االحتياج المطمكب مف خالؿ تعبئة استمارة عمى النظاـ ك 

 تشمؿ البيانات األكلية ك االحتياج المطمكب

تعبئة نمكذج طمب مساعدة لمحالة مف  النماذج مرشد التأهيؿ
 ذكم اإلعاقة

تعبئة نمكذج استمارة  النظاـ  
المحكسب " نظاـ ادارة بيانات 

 شخاص ذكم االعاقة األ
الزيارة 
 الميدانية

الزيارة 
 الميدانية

القياـ بالزيارة الميدانية لجمع المعمكمات ك التأكد مف مدل 
 احتياج الحالة لممساعدة.

 

 الميدانية تقرير الزيارة مرشد التأهيؿ
 

 تقرير زيارة ميدانية أكلية
 تحديد االحتياج عمى النظاـ المحكسب

النظاـ 
 المحكسب

اـ النظ
 المحكسب

إدخاؿ الخدمة المقدمة  لذكم اإلعاقة عمى النظاـ المحكسب  " 
 نظاـ ادارة بيانات األشخاص ذكم اإلعاقة  

إضافة الخدمة عمى  مرشد التأهيؿ
 النظاـ المحكسب

إدخاؿ الحالة عمى النظاـ المحكسب " 
نظاـ ادارة بيانات األشخاص ذكم 

 االعاقة ".
 

 بيانات االشخاص ذوي االعاقة نظاـ ادارة مخطط يوضح أليات
 

 
 

اسزمجبل األشخبص رٔ٘ 

 االػبلخ

 

 يمبثهخ أٔنٛخ

 

هٗ رؼجئخ اسزًبسح ػ

 تانُظبو انًحٕس
 انضٚبسح انًٛذاَٛخ

 

إدخبل انخذيخ ػهٙ 

 انُظبو انًحٕست



 جتماعية والتأهيللرعاية االلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

214 

     ؽبل٘بً  األؽخبؿ رّٕ اإلػبلخالرباهظ ّاخلذهبد الفبػلخ يف دائشح رمُ٘ل 

ى:ىاألدواتىالمداندةىى1.1
) الكراسي المتحركة العادية،  تقدـ كزارة التنمية االجتماعية األدكات المساندة التالية بشكؿ مجاني

 :عها، كالفرشات الطبية، ...الخ ( لألشخاص ذكم اإلعاقة كرسي حماـ، كالعكاكيز بأنكا 
 منتفع أك غير منتفع  األشخاص ذكم اإلعاقة مف جميع األعمار ككافة اإلعاقات:  الفئة المستيدفة

 .مف كزارة التنمية االجتماعية  
 :  شروط الخدمة 
 مساعدة  ألداةن  بحاجة تقرير طبي يثبت أ -
 صكرية هكية  -
 شهادة الميالد   -
 ية تقديـ الخدمة :لآ  

يتـ تقديـ طمب الحصكؿ عمى أداة مساعدة لدل مرشد التأهيؿ في المديرية ) حسب المديرية التابع  .1
 االعاقة( تبعا لمنطقة سكنا . ذكم لها

 

المسػػػتندات الثبكتيػػػة )صػػػكرة هكيػػػة كتقريػػػر طبػػػي معتمػػػد مػػػف جهػػػة حككميػػػة(  ذكم اإلعاقػػػةيحضػػػر  .2
 دة الالزمة ل .يكضح الحالة الصحية كاألداة المسان

 

األشػخاص يقػكـ مرشػد ك يحتاجهػا المنتفػع  التػيداة برنػامج المحكسػب  بطبيعػة األالتعبئة طمب عمى  .3
عداد )تقرير اجتماعي(. ذكم اإلعاقة  بزيارة منزلية لمحالة كا 

بعػد اعتمادهػا مػف مػدير المديريػة  حسػب درجػة احتيػاج المعػاؽاذا تكفرت يتـ صرؼ األداة المساندة  .4
ما اذا لـ تكف متكفرة يبقى عمى قػكائـ أعمى البرنامج المحكسب المقدمة األداة المساندة  يتـ تسجيؿك 

 .االنتظار 
 

يكقػػع ذكم االعاقػػة )إقػػرار اسػػتالـ األداة كتعهػػد بػػااللتزاـ( ب رجاعهػػا لمشػػئكف االجتماعيػػة فػػي حالػػة   .5
 .ذكم اإلعاقةاالستغناء عنها أك كفاة 

 

التي تـ الصرؼ لها ليتـ اسػترداد األداة فػي حالػة كفػاة المعػاؽ أك يقكـ مرشد التأهيؿ بمتابعة الحالة  .6
 شفائ  كاستغنائ  عنها.
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 مساندة أدواتخدمة تقديـ 
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
استقباؿ 
ذكم 
 االعاقة

استقباؿ 
 ذكم االعاقة

 استقباؿ الحالة  مف قبؿ مرشد التأهيؿ في المديرية -
 طمب كتحديد نكع االعاقة عمى البرنامج المحكسب  تعبئة -
 تحتاجها الحالة  التيتحديد طبيعة االداة   -

تعبئة طمب الكتركنيا عمى  - التقارير الطبية مرشد التأهيؿ
 البرنامج المحكسب

 نمكذج تقرير اجتماعي -
مقابمة 
 أكلية

 مقابمة أكلية
مة التي يتـ عمؿ مقابمة أكلية مع المكاطف كالتعرؼ عمى نكع الخد

 يريدها كمدل احتياج  لها
 تقرير المقابمة - المقابمة قسـ ذكم اإلعاقة

الزيارة  الزيارة
 ميدانية

زيارة ميدانية لطالب الخدمة   لمتأكد مف البيانات كاحتياج المنتفع 
 لألداة كتأكيد احتياج االداة عمى البرنامج المحكسب

 بادخالها عمى الحاسك  - تكصيات الزيارة مرشد التأهيؿ

 االعتماد االعتماد
مدير دائرة تأهيؿ  االشخاص ذكم االعاقة تأهيؿاعتماد الحالة مف قبؿ مدير دائرة 

االشخاص ذم 
 االعاقة

 إصدار امر بالصرؼ - اعتماد الطمب حاسكبيا

تسميـ 
 االداة

 تسميـ االداة

في حاؿ تكفرت االداة تقدـ لمحالة مف قبؿ مرشد التأهيؿ بعد  -
ديرية ك اعتماد الصرؼ مف قبؿ مدير تأهيؿ اعتمادها مف مدير الم

 االشخاص ذكم االعاقة 
في حاؿ عدـ تكفر االداة  يبقى  المنتفع عمى قكائـ االنتظار كيتـ  -

 لها . احتياج مف استمرار  التأكدتسميـ االداة حاؿ تكفرها بعد 

 مرشد التأهيؿ
 مدير المديرية

تعبئة تعهد ب عادة االداة 
مف لمكزارة  بعد االنتهاء 
 الحاجة لها

حصكؿ طالب الخدمة عمى  -
 االداة المساندة

 المتابعة المتابعة

 كتكضيحيتـ إدراج الحالة عبر النظاـ المحكسب لذكم االعاقة  -
 االدة المستممة .

يتـ تسجيؿ تعهد عمى المنتفع في حاؿ االستغناء عف الحالة يتـ  -
 اعادة االداة لمكزارة.

 متابعة  المنتفع عند الحاجة  -

إدخاؿ عمى البرنامج  التأهيؿمرشد 
 باستالـ االداة المساندة

 متابعة كقت الحاجة -
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 مخطط يوضح أليات الحصوؿ عمى أداة مساندة

 

 

 

 ال 

 ٔؼُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعزمجبي ىبٌت 

ِٓ لجً اٌخذِخ 

 ِشؽذ اٌزأ١ً٘

رؼجئخ ىٍت ػٍٝ 

 جشٔبِظ اٌّؾٛعتاٌ

 اٌخبؿ ثزٚٞ االػبلخ

  

 

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌيبٌت 

 ِخ   اٌخذ

  

 

ارا رٛفشد اٌخذِخ رمذَ 

ثؼذ اػزّبد٘ب  ٌٍؾبٌخ

 ِٓ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ

  

 

رغغ١ً  ػٍٝ اٌجشٔبِظ 

اٌّؾٛعت رمذ٠ُ اٌخذِخ 

 ٌٍؾبٌخ 

 

رؼجئخ رؼٙذ ثئػبدح 

 االداح ٌٍٛصاسح

  

 

ارا ٌُ رزٛفش اٌخذِخ 

٠زُ ؽفظ اٌج١بٔبد ىبٌت 

 اٌخذِخ ٌؾ١ٓ رٛفش٘ب 

  

 

اػزّبد اٌؾبٌخ ِٓ 

لجً ِذ٠ش دائشح 

  زأ١ً٘اٌ

 

ِزبثؼخ اٌؾبٌخ 

 ثبعزّشاس

  

 

اعزشداد االداح ػٕذ 

 االعزغٕبء ػٕٙب
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ىوالدكوترى:الكراديىالككربائوظىىى:ى1.2
ذكم االعاقة الحركية كفؽ ما  لألشخاصتقدـ كزارة التنمية االجتماعية الكراسي الكهربائية كالسككتر 

 يتكفر في الكزارة أك مف خالؿ التنسيؽ مع المؤسسات المعنية كذلؾ حسب االتي: 
 آلية تسميـ الكراسي الكيربائية والسكوتر لألشخاص ذوي اإلعاقة

المػػػػػػديريات فػػػػػػي  يتقػػػػػػدـ ذكم االعاقػػػػػػة الحركيػػػػػػة بطمػػػػػػب المسػػػػػػاعدة )سػػػػػػككتر أك كرسػػػػػػي كهربػػػػػػائي( .1
 حسب منطقت . ( كؿالتأهيؿ )مرشدلدل

بحاجػػػػة الشػػػػخص لكرسػػػػػي كهربػػػػائي أك سػػػػككتر قبػػػػػؿ طمػػػػػب عمػػػػى برنػػػػامج المحكسػػػػػب  يػػػػتـ تقػػػػديـ  .2
 تنفيذ الزيارة المنزلية .

 عف الحاالت المتقدمة مف خالؿ الزيارة المنزلية.)دراسة حالة( إعداد تقرير اجتماعي  .3
 االعاقػػػػػػػػةاالشػػػػػػػػخاص ذكم أرشػػػػػػػػفة أسػػػػػػػػماء الحػػػػػػػػاالت المتقدمػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػتفادة فػػػػػػػػي دائػػػػػػػػرة تأهيػػػػػػػػؿ  .4

 بالكزارة.
 فحص أسماء المتقدميف  مع كشكفات التسميـ السابقة لمنع االزدكاجية. .5
 فرز األسماء حسب مكاف السكف كالمديرية التابع لها. .6
بػػػػػالكزارة كمنػػػػػدكب  الشػػػػػخاص ذكم االعاقػػػػػةتشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة طبيػػػػػة مككنػػػػػة مػػػػػف مػػػػػدير دائػػػػػرة تأهيػػػػػؿ ا .7

مة أك اإلغاثػػػػػػػػػة الطبيػػػػػػػػػة ...( مػػػػػػػػػف كزارة الصػػػػػػػػػحة كمنػػػػػػػػػدكب مػػػػػػػػػف الجمعيػػػػػػػػػات المعنيػػػػػػػػػة )السػػػػػػػػػال
اسػػػػػػػػػتخداـ جهػػػػػػػػػاز ك  األشػػػػػػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػػػػػػة كتحديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػدل قػػػػػػػػػدرتهـ عمػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػادة ختبػػػػػػػػػارال

 السككتر.
تحديػػػػػد مكعػػػػػد كمكػػػػػاف عقػػػػػد المجنػػػػػة ، حيػػػػػث يػػػػػتـ عقػػػػػد ثػػػػػالث مكاعيػػػػػد فحػػػػػص عمػػػػػى األقػػػػػؿ فػػػػػي  .8

 ثالث مديريات غزة كالكسطى كالجنكب.
 ـ عمى المجنة كؿه حسب منطقت .االتصاؿ كالتنسيؽ مع األشخاص ذكم اإلعاقة لعرضه .9

 في كشؼ حسب أكلكية نتائج الفحص. ذكم االعاقةترتيب أسماء  .10
تسػػػػػميـ الحػػػػػاالت كتكقيػػػػػػع إقػػػػػرار اسػػػػػتالـ كتعهػػػػػػد ب رجػػػػػاع األداة فػػػػػي حالػػػػػػة االسػػػػػتغناء عنهػػػػػػا  .11

 أك الكفاة كعدـ بيعها
 يقكـ مرشد المعاقيف بمتابعة الحاالت التي تـ تسميمها. .12
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 :لالستفادة مف الكرسي الكيربائي خاص ذوي االعاقةشآلية ترشيح أسماء األ
نمػػػػػكذج باسػػػػػتخداـ ) بعػػػػػد عػػػػػرض األشػػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػػة عمػػػػػى لجنػػػػػة الفحػػػػػص الطبػػػػػي يػػػػػتـ تقيػػػػػيمهـ

 كالتالي: تقييـ(
 يتـ تكزيع الدرجات حسب عدة معايير: .1
 القدرات العقمية. - أ

 القدرات الحركية. - ب
 العمر بالسنكات. - ت
 العمؿ. - ث
درجػػػػػػة( كعميػػػػػػ  يػػػػػػتـ تحديػػػػػػد األكلكيػػػػػػة لممتقػػػػػػدميف حسػػػػػػب  20)يكػػػػػػكف الحػػػػػػد األعمػػػػػػى لمػػػػػػدرجات  .2

 المعايير السابقة.
 يتـ تكزيع الكراسي الكهربائية حسب أكلكية الدرجات. .3

 :لمحصوؿ عمى الخدمة  استيفاء الوثائؽ التالية
 نمكذج تعبئة استمارة -
 المحكسب  النظاـدخال  عمى إ -
 تقرير زيارة ميدانية أكلية -
 سند التزاـ كتعهد . -
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 لكراسي الكيربائية والسكوترا
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

 استقباؿ االستهداؼ

يتقػػػػػػدـ ذكم اإلعاقػػػػػػة الحركيػػػػػػة بطمػػػػػػب المسػػػػػػاعدة )سػػػػػػككتر أك كرسػػػػػػي كهربػػػػػػائي( 
 في المديريات لدل)مرشديف التأهيؿ( كؿ حسب منطقت .

ص لكرسػػػػي كهربػػػػائي يػػػػتـ تعبئػػػػة طمػػػػب عمػػػػى برنػػػػامج المحكسػػػػب  بحاجػػػػة الشػػػػخ
 أك سككتر قبؿ الزيارة المنزلية

التقارير  مرشديف المعاقيف في المديرية 
 الطبية

 طمب الكتركنيا معبأ -
تقرير المقابمة  -

 االكلية 

 الزيارة الزيارة

إعػػػػداد تقريػػػػر اجتمػػػػاعي )دراسػػػػة حالػػػػة( عػػػػف الحالػػػػة المتقدمػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الزيػػػػارة 
 المنزلية.

 ت ككضعها في قكائـ االنتظار لالستفادة اضافة اسـ الحالة في الكشكفا
 رفع كشكفات االسماء لمدير دائرة االشخاص ذكم اإلعاقة في الكزارة

تعبئة  مرشديف المعاقيف في المديرية
تقرير 
 اجتماعي

 كتابة التكصيات  -
رفع الكشكفات  -

 لمكزارة
 تقرير زيارة منزلية -

فرز 
 االسماء

فرز كفحص 
 االساء

 دمة لالستفادة في دائرة تأهيؿ المعاقيف بالكزارة.فرز أسماء الحاالت المتق
 فرز األسماء حسب مكاف السكف كالمديرية التابع لها.

مػػػػػدير دائػػػػػرة تأهيػػػػػؿ األشػػػػػػخاص 
 ذكم اإلعاقة

الكشكفات 
 النهائية

فرز االسماء حسب 
 المحافظات

العرض 
عمى 
المجنة 
 المختصة

العرض عمى 
المجنة 
 المختصة

ص ذكم اإلعاقة كتحديد مدل قدرتهـ عمى قيادة تشكيؿ لجنة طبية لفحص األشخا
 استخداـ جهاز السككتر.

 ترتيب أسماء المعاقيف في كشؼ حسب أكلكية نتائج الفحص.

مػػػػػدير دائػػػػػرة تأهيػػػػػؿ األشػػػػػػخاص 
 ذكم اإلعاقة بالكزارة 

 مندكب مف كزارة الصحة 
 مندكب مف الجمعيات المعنية

كشكفات 
 االسماء

 الكشؼ النهائي 

تقديـ 
 قديـ الخدمةت الخدمة

 يقـك باحث المديريات باالتصاؿ عمى المستفيديف كتبميغهـ بمكعد التسميـ 
تسميـ الحاالت كتكقيع إقرار استالـ كتعهد ب رجاع األداة في حالة االستغناء عنها 

 أك الكفاة كعدـ بيعها.

االتصاؿ  مرشديف المعاقيف في المديرية
عمى 

 المستفيديف

 تسميـ الكراسي

 المتابعة
 متابعةال

الكشكفات  مرشديف المعاقيف في المديرية متابعة الحاالت التي تـ تسميمها مف قبؿ مرشد المعاقيف.
 العرض

 تقرير الزيارات

ى

ى
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 ليات الحصوؿ عمى كرسي كيربائي وسكوترمخطط يوضح آ
 

  

 

 سفل        

 

 

   لجٛي                 

 

 

 

 

 

 

 

ى

 اعزمجبي

ٌؾخـ رٚ ا

 االػبلخ

إػذاد ص٠بسح ٚ

  رمش٠ش اعزّبػٟ

امبفخ اعُ 

اٌؾبٌخ 

 ٌٍىؾٛفبد

سفغ اٌىؾٛفبد 

اٌٝ ِذ٠ش دائشح 

 اٌزأ١ً٘ 

رؾى١ً ٌغٕخ ىج١خ 

 ٌفؾـ اٌؾبالد

 اٌّمج١ٌٛٓرشر١ت أعّبء 

  األ٠ٌٛٚخفٟ وؾف ؽغت 

ؽفظ االعّبء اٌزٟ ال 

 رٕيجك ػ١ٍٙب اٌؾشٚه

اٌّغزف١ذ٠ٓ  رج١ٍغ

 ثّٛػذ اٌزغ١ٍُ 

 

رغ١ٍُ اٌّغزف١ذ٠ٓ 

 االداح 

 

 

رغغ١ً اٌؾبٌخ 

ػٍٝ اٌجشٔبِظ 

  اٌّؾٛعت

اعزشداد االداح فٟ ؽبي 

 االعزغٕبء ػٕٙب

 

ٚإمبفخ اٌخذِخ اٌّمذِخ 

 ػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌّؾٛعت

 

اٌشد ػٍٝ اٌّٛاى١ٕٓ 

 شفلثبٌ

اٌزٛل١غ ػٍٝ 

  اٌزؼٙذ
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ىرفاءىالجمركيى:ىاالى1.3
 : لممركبات  الجمركي اإلعفاءشروط الحصوؿ عمى  :أواًل/
 البصرية كالعقمية. اإلعاقةالعميا كظيفيا كخاؿ مف  كاألطراؼسميـ الحكاس  ذكم اإلعاقةيككف  أف-1
 عمى رخصة قيادة سارية المفعكؿ مف سمطة الترخيص بكزارة النقؿ كالمكاصالت . يككف حاصالن  أف -2

 :ية الحصوؿ عمى االعفاء الجمركي لثانياً/ آ
 يتكج  الشخص ذكم اإلعاقة الى دائرة تأهيؿ األشخاص ذكم االعاقة بمقر الكزارة .  .1
 -سارية المفعكؿ ذكم إعاقة) رخصة  المرفقات التالية إحضاركذج الخاص باإلعفاء الجمركي مع متعبئة الن .2

 الصحة(. تقرير طبي حديث يكضح اإلعاقة مف قبؿ كزارة -صكرة الهكية
 تـ تعبئت  مف قبؿ الدائرة . الذميقـك المدير العاـ بالتكقيع عمى النمكذج  .3
ذكم  الشخص ضإحالة طمب اإلعفاء الجمركي بكتاب رسمي إلى مدير عاـ ديكاف كزارة الصحة مف أجؿ عر  .4

 عمى لجنة القكمسيكف الطبي لبياف الكاقع الطبي ل .اإلعاقة 
نفس  كلجنة القكمسيكف لمعرض عمى المجنة كاإلقرار بما إذا  ذكم اإلعاقةبيف تقـك كزارة الصحة تحديد مكعد ما  .5

 ينطبؽ عمي  قانكف اإلعفاء الجمركي مف الناحية الصحية كالجسمانية. ذكم اإلعاقةكاف 
إلى رئيس لجنة اإلعفاء الجمركي في اإلدارة العامة لمجمارؾ  لذكم اإلعاقةتحكيؿ قرار القكمسيكف الطبي  .6

 .زارة الماليةكالمككس بك 
تعقد لجنة اإلعفاءات الجمركية اجتماع مرة كؿ شهر إال إذا دعت الضركرة لغير ذلؾ، كيدعك رئيس لجنة  .7

 اإلعفاءات لالنعقاد مف أجؿ دراسة الطمبات كا عطاء القرار المناسب كالمجنة حسب الالئحة التنفيذية مككنة مف :
 ؾ كالمككس             ) رئيس المجنة(.اإلدارة العامة لمجمار  –مندكب مف كزارة المالية  - أ
 ) عضك (.     مندكب مف كزارة التنمية االجتماعية - ب
 ) عضك (.     مندكب مف كزارة النقؿ كالمكاصالت  - ت
 ) عضك (.      مندكب مف كزارة الصحة   - ث

 يقـك رئيس المجنة بتبميغ  صاحب الطمب بقرار المجنة بخصكص اإلعفاء الجمركي. .8
المكاصالت لمحصكؿ ك  مجنة عمى طمب اإلعفاء، عمى ذكم اإلعاقة مراجعة كزارة النقؿفي حاؿ مكافقة ال .9

 عمى المكاصفات الخاصة كالتجهيزات الالزمة لممركبة.
كذلؾ بتقديـ تعهد عدلي مف كاتب العدؿ إلى دائرة الجمارؾ  ،يستكمؿ ذكم اإلعاقة إجراءات اإلعفاء .10

ل الدائرة ، كمف ثـ حصكل  عمى كتاب عدـ ممانعة مكج  كالمككس بالتقيد بالشركط الخاصة باإلعفاء لد
مف مدير عاـ دائرة الجمارؾ كالمككس إلى دائرة الترخيص.
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  خدمة االعفاء الجمركي

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
طمب اإلعفاء 
 الجمركي

االعاقػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػكزارة الػػػػػػى دائػػػػػػرة تأهيػػػػػػؿ االشػػػػػػخاص ذكم   يتكجػػػػػػ   ذكم اإلعاقػػػػػػة استقباؿ
 لمحصكؿ عمى إعفاء جمركي 

مدير دائرة االشخاص 
 ذكم االعاقة

  طمب الخدمة

تعبئة 
 النمكذج

التكقيع عمى 
 النمكذج

تعبئػػػػػػػػة النمػػػػػػػػكذج الخػػػػػػػػاص باإلعفػػػػػػػػاء الجمركػػػػػػػػي مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ مرشػػػػػػػػد تأهيػػػػػػػػؿ  ذكم 
 اإلعاقة   في الكزارة 

  التأهيؿتكقيع مدير دائرة 
 ة االجتماعيةيرفع الطمب لمدير عاـ الرعاي

 مرشد تأهيؿ
 التأهيؿمدير دائرة 

مدير عاـ الرعاية 
 االجتماعية

تعبئة نماذج 
 االعفاء الجمركي

رفع الطمب 
لممدير العاـ 
لمرعاية 
 االجتماعية

المجنة 
 الطبية

لجنة القكمسيكف 
 الطبي

يحػػػػػػكؿ طمػػػػػػب اإلعفػػػػػػاء الجمركػػػػػػي بكتػػػػػػاب رسػػػػػػمي إلػػػػػػى مػػػػػػدير عػػػػػػاـ ديػػػػػػكاف كزيػػػػػػر 
م االعاقػػػػػػة عمػػػػػػى لجنػػػػػػة القكمسػػػػػػيكف الطبػػػػػػي لبيػػػػػػاف الصػػػػػػحة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ عػػػػػػرض ذك 

 الكاقع الطبي ل 

كتاب رسمي إلى  مدير عاـ كزارة الصحة.
 كزارة الصحة

تقرير لجنة 
القكمسيكف 
 الطبي.

يػػػػػتـ عػػػػػرض ذكم االعاقػػػػػة عمػػػػػى لجنػػػػػة القكمسػػػػػيكف كاإلقػػػػػرار بمػػػػػا إذا كػػػػػاف المعػػػػػكؽ 
 لجسمية.ينطبؽ عمي  قانكف اإلعفاء الجمركي مف الناحية الصحية كا

رئيس لجنة اإلعفاء 
 الجمركي في كزارة المالية.

قرار القكمسيكف 
 الطبي لممعاؽ.

 

العرض عمى 
لجنة اإلعفاء 
 الجمركي

تعقػػػػػد لجنػػػػػػة اإلعفػػػػػاء الجمركػػػػػػي مػػػػػرة كػػػػػػؿ شػػػػػهر مػػػػػػف أجػػػػػؿ دراسػػػػػػة الطمبػػػػػات كا عطػػػػػػاء  -
 القرار المناسب.

 رئيس المجنة يقـك بتبميغ صاحب الطمب بقرار المجنة 
 ال تنطبؽ عمية الشركط يتـ حفظ الحالة في ممؼ  في حاؿ -
مكافقػػػػػػة المجنػػػػػػة عمػػػػػػى طمػػػػػػب اإلعفػػػػػػاء عمػػػػػػى  ذكم اإلعاقػػػػػػة   مراجعػػػػػػة كزارة  فػػػػػػي حػػػػػػاؿ-

 النقؿ المكاصالت

لجنة االعفاء  -
 الجمركي

قرار المجنة 
باإلعفاء 
 الجمركي.

 

الحصكؿ 
عمى كتاب 
عدـ 
 الممانعة

كالمكاصالت لمحصكؿ عمى المكاصفات الخاصة يتكج   ذكم اإلعاقة   بمراجعة كزارة النقؿ  
 كالتجهيزات الالزمة لممركبة.

يػػػػػػتـ الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى كتػػػػػػاب عػػػػػػدـ ممانعػػػػػػة إلػػػػػػى مػػػػػػدير دائػػػػػػرة الجمػػػػػػارؾ كالمكػػػػػػكس إلػػػػػػى دائػػػػػػرة  -
 الترخيص.

 كزارة النقؿ كالمكاصالت. -
 الشخص ذكم اإلعاقة    -

تعهد عدلي مف  -
كاتب العدؿ لدائرة 
 الجمارؾ الحككمي.

عدـ كتاب  -
ممانعة إلى 

 دائرة لترخيص.
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 يات الحصوؿ عمى االعفاء الجمركيآلمخطط يوضح 
 

 

 

 

 

 

 سفل 

 

 لجٛي 

 

 

 

 

 

اعزمجبي 

االؽخبؿ 

 االػبلخرٚٞ 

رؼجئخ إٌّٛرط 

 ثبإلػفبءاٌخبؿ 

 اٌغّشوٟ

 ٌغٕخ اإلػفبء اٌغّشوٟ

ٌذساعخ اٌيٍجبد 

 ٚإفذاس اٌمشاس

ٌغٕخ اٌمِٛغ١ْٛ 

ٌّؼشفخ ٠ٕيجك  اٌيجٟ

 ػ١ٍخ لبْٔٛ االػفبء

ِذ٠ش ػبَ د٠ٛاْ 

 ٚص٠ش اٌقؾخ

ِذ٠ش ػبَ اٌشػب٠خ 

 االعزّبػ١خ 

 ِذ٠ش دائشح اٌزأ١ً٘

ال رٕيجك ػ١ٍخ اٌؾشٚه ٠زُ 

 ؽفظ اٌؾبٌخ فٟ ٍِف

ِٛافمخ اٌٍغٕخ ػٍٝ ىٍت 
اإلػفبء ػٍٝ اٌّؼبق ِشاعؼخ 

 المواصالت ٚصاسح إٌمً

وزبة ػذَ ِّبٔؼخ إٌٝ 

ِذ٠ش دائشح اٌغّبسن 

ٚاٌّىٛط إٌٝ دائشح 

 اٌزشخ١ـ

رغغ١ً اٌؾبٌخ 

ػٍٝ اٌجشٔبِظ 

  اٌّؾٛعت

ادساط اٌخذِخ ػٍٝ 

 اٌجشٔبِظ اٌّؾٛعت
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ى:ىمركزىرراوظىوتأهولىاالذخاصىذويىاالراقظى:ى1.4
هك مركز يهتـ بعممية التأهيؿ المهني لألشخاص ذكم اإلعاقة : ذوي االعاقةاالشخاص مركز تأىيؿ 

 ابميف لمتأهيؿ بهدؼ تطكير ما لديهـ مف قدرات كبالتالي دمجهـ في المجتمعالق
 شروط االلتحاؽ بمركز التأىيؿ:

  يتـ قبكؿ المؤهميف داخؿ المركز بناءن عمى عدة شركط تسمح لهـ بااللتحاؽ بالكرش كاألقساـ
 الداخمية في المركز كتتضمف الشركط التالية:

 مف كال الجنسيف.( 40-16 )العمؿ مففي سف  أف يككف الشخص ذكم اإلعاقة .1
مف  تمكن أف يككف ممف يعانكف مف إعاقات جسمية أك حركية أك نفسية كأمراض مزمنة  .2

 ممارسة مهنة.
أف ال يككف ممف يعانكف مف التخمؼ العقمي الشديد كاألمراض النفسية المستعصية أك مرض  .3

 الصرع األكبر.
 .فترة االختبار األكلي شهريف مبدئيان 
 شهر.( 12-6 )اللتحاؽ بالمركز مفمدة ا 

 الجيات المخولة بالتحويؿ الي المركز:
 مديريات التنمية  االجتماعية. .1
 مديريات كزارة العمؿ. .2
 المستشفيات كالعيادات النفسية كالجمعيات األهمية. .3
 التكج  الذاتي مف الشخص ذكم االعاقة نفس  أك مف قبؿ أسرت . .4

 آلية االلتحاؽ بمركز التأىيؿ:
 

جهة تحكيؿ( كدراسة كضعها االجتماعي  أمالباحث االجتماعي باستقباؿ الحالة ) مف  يقـك -1
 كالنفسي كاالقتصادم.

يحتفظ األخصائي االجتماعي بممؼ خاص بالحالة يشمؿ كافة األكراؽ الثبكتية كنماذج دراسة  -2
 ل أك فنية.الحالة أك التقارير الطبية الالزمة، كتقارير أداء الحالة، كأم إصدارات إدارية أخر 

 يحكؿ الباحث االجتماعي الحالة لقسـ تحديد االحتياجات كالتكجي  المهني. -3

يحدد أخصائي التقييـ كالتكجي  المهني قدرات الشخص ذك اإلعاقة مف حيث القدرات العقمية  -4
 ) يمكف أف يستعيف بآخريف إذا لـز األمر(.كالجسدية كالنفسية 
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كأخصائي التقييـ كالتكجي  كالباحث االجتماعي لمبث  تشكيؿ لجنة قبكؿ تتككف مف مدير المركز  -5
 في استيعاب الحالة في المركز أك عدم .

) يكضع القرار في ممؼ تصدر المجنة قرار استيعاب  في كرشة محددة كيدرج مف ضمف عناصرها  -6
 الحالة(.

قناعهـ  -7 عمى  هـكاطالعيقكـ أخصائي التقييـ كالتكجي  ب رشاد األشخاص ذك اإلعاقة كتكجيههـ كا 
ماهية التدريب كنكع  كفائدت ، ككذلؾ التكاصؿ مع أسرت  كتكضيح ما هك مطمكب من  لاللتزاـ 

 .)بالتنسيؽ مع الباحث االجتماعي(بالتدريب 

) ما يعرؼ بالتربية الخاصة حاليان( بقسـ ما قبؿ التأهيؿ المهني ) الشخص ذك اإلعاقة(  يمتحؽ المتدرب  -8
مهارات األكلية الالزمة لممهنة أك الكرشة المرشح لها لفترة ليتدرب عمى بعض السمككيات كال

تحددها لجنة القبكؿ، كبعد انتهاء الفترة يخضع المتدرب لتقييـ ثاني، كحسب نتائج التقييـ يصدر 
بأف يستمر لفترة الحقة في قسـ ما قبؿ المهني أك  ) يكضع في ممؼ الحالة( مدير المركز قرار

 سابقان حسب قرار لجنة القبكؿ.يمتحؽ بالكرشة المحددة ل  

 .) الكرشة المحددة(يمتحؽ المتدرب بقسـ التدريب  -9

يتفؽ مدرب التكجي  مع أخصائي التدريب كالتشغيؿ كمدرب الكرشة عمى التماريف التدريبية  -11
  ) كيسجؿ محضر في ذلؾ يكضع في ممؼ الحالة(.المقررة لممتدرب ككذلؾ الفترة الزمنية 

التشغيؿ باالتفاؽ مع مدرب الكرشة الخطكات كالمهاـ خطكة خطكة يكضح أخصائي التدريب ك  -11
 لكؿ تمريف حتى ينجز التمريف بالكامؿ.

التدريب كالتشغيؿ مع المدرب مدل أداء المتدرب لممهاـ كالخطكات المطمكبة  أخصائييتابع  -12
 لكؿ تمريف أك مهمة، كذلؾ حسب كؿ فترة زمنية متفؽ عميها.

ة التماريف المنجزة كما يصمح منها ييسمـ إلى مشرؼ المخزف يرصد أخصائي التدريب مدل دق -13
 كيكضع عينة منها في المعرض الداخمي لممركز.

بعد إتقاف المتدرب لجميع التماريف المتفؽ عميها يقـك أخصائي التدريب كالتشغيؿ بطمب تحكيؿ  -14
مف ذلؾ في ممؼ )يحتفظ بصكرة المتدرب مف قسـ التدريب إلى قسـ التشغيؿ كبمكافقة مدير المركز 

 مع تكضيح طبيعة التشغيؿ خارجي أـ داخمي ككذلؾ مدة التشغيؿ كالمتابعة. المتدرب(

يقكـ أخصائي التدريب كالتشغيؿ بالبحث كالتنسيؽ ألماكف عمؿ لتشغيؿ المتدربيف الذيف أنهكا  -15
 عممية التدريب كلـ يكف لهـ استيعاب في داخؿ المركز.

تسمـ مسئكؿ التشغيؿ مف مدرب الكرشة منتجات التشغيؿ إذا كانت عممية التشغيؿ داخمية ي -16
 كتسميمها إلى مسئكؿ المخازف عمى أف يتسمـ نسخة مف كصؿ إيراد إلى المخزف.

يقكـ مندكب التسكيؽ باستالـ عينات مف مسئكؿ المخزف لتسكيقها داخؿ المجتمع المحمي  -17
 كبمكافقة مدير المركز.
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حرر بذلؾ مستند صرؼ مف المخزف كيعتمد مف في حاؿ تسكيؽ أم مف العينات/ الكميات ي -18
 مدير المركز.

 أخصائييقكـ مدرب كؿ كرشة بتحديد ماهية كؿ تمريف مطمكب في كرشت  كالتنسيؽ مع  -19
التدريب كالتشغيؿ عمى أف يتسمـ األخصائي رسـ بياني كاضح لكؿ تمريف مع تحميؿ مهاـ كؿ 

 .االحتفاظ بممؼ يثبت ذلؾ( ) معتمريف عمى حدة، ككذلؾ تحديد احتياجات كؿ تمريف 

أم أمكر أخرل تضاؼ حسب ما يستجد كبمكافقة مدير المركز كمعرفة الدائرة المختصة  -21
 بالكزارة. 

 ورش التدريب في مركز التأىيؿ:
 يشتمؿ المركز عمى أربعة كرش تدريبية كهي كالتالي:

 كرشة الخياطة ) ذككر(. .1

 كرشة الخياطة )إناث (. .2

 ككر (.كرشة القش كالخيزراف ) ذ .3

 كرشة التطريز ) إناث (. .4
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 مركز  تأىيؿ االشخاص ذوي االعاقة
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
   األخصائي االجتماعي . يقـك االخصائي االجتماعي باستقباؿ الحالة مف جهات التحكيؿ المديريات  المؤسسات الكزارات االستقباؿ االستقباؿ
 الدراسة
 كالقبكؿ

األخصائي االجتماعي يقـك بفتح ممؼ خاص بالحالة يشمؿ كافة األكراؽ الثبكتية كدراسة كضعها  الدراسة
 االجتماعي كالنفسي كاالقتصادم .

يحدد أخصائي التقييـ كالتكجي  المهني قدرات الشخص ذك اإلعاقة مف حيث القدرات العقمية 
 كالجسدية كالنفسية

 األخصائي االجتماعي
ئي التقييـ أخصا

 كالتكجي  المهني

  

تشكيؿ لجنة قبكؿ تتككف مف مدير المركز كأخصائي التقييـ كالتكجي  كالباحث االجتماعي  لجنة القبكؿ
 لمبث في استيعاب الحالة في المركز أك عدم 

 تصدر المجنة قرار استيعاب  في كرشة محددة كيدرج مف ضمف عناصرها

 مدير المركز
 كجي أخصائي التقييـ كالت

 الباحث االجتماعي

  

يمتحؽ المتدرب بقسـ ما قبؿ التأهيؿ المهني ليتدرب عمى بعض السمككيات كالمهارات األكلية - االختبارات االختبارات
 الالزمة لممهنة أك الكرشة المرشح لها لفترة تحددها لجنة القبكؿ

 بعد انتهاء الفترة يخضع المتدرب لتقييـ ثاني-
يصدر مدير المركز قرار بأف يستمر لفترة الحقة في قسـ ما قبؿ المهني حسب نتائج التقييـ -

 أك يمتحؽ بالكرشة المحددة ل  سابقان حسب قرار لجنة القبكؿ

 الباحث االجتماعي
أخصائي التقييـ 

 كالتكجي 
 مدير المركز

 

  

االلتحاؽ 
 بقسـ التدريب

االلتحاؽ 
 بقسـ التدريب

 المحددة يمتحؽ المتدرب بقسـ التدريب الكرشة 
 تحكيؿ المتدرب مف قسـ التدريب إلى قسـ التشغيؿ كبمكافقة مدير المركز

 أخصائي التدريب
 مدير المركز

  

رسالهـ إلى كزارة التنمية االجتماعية مف  التخرج التخرج يقـك مدير المركز بحصر أسماء الطمبة الخريجيف كا 
ؿ الكزارة كمدير عاـ االدارة أجؿ تحضير الشهادات لهـ كذلؾ ليتـ اعتمادهـ مف قبؿ ككي

 ة المراكزكالتأهيؿ كمف ثـ تكقيع مدير دائر العامة لمرعاية االجتماعية 

 مدير المركز
 كمدير دائرة المراكز

كشكفات 
اسماء 
 الخريجيف

شهادات 
مكقعة 
 كمعتمدة

ؼ الطالب بعد مركر يقـك مدير المركز مع المرشد االجتماعي كالمدرب المهني ب غالؽ مم إغالؽ الممؼ إغالؽ الممؼ
 أشهر مف تخرج  كبتكقيع مدير المركز( 3)

شهادات  مدير المركز
 معتمدة

ممؼ مكقع 
مف مدير 
 المركز
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  تأىيؿ االشخاص ذوي االعاقةبمركز يات العمؿ آامخطط يوضح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ى
ى
ى
ى
ى

 ستقباؿ الشخص ذوا

 االعاقة

 

تح بممؼ خاص يقـو بف
بالحالة ودراسة وضعيا 
االجتماعي والنفسي 

 واالقتصادي

تحديد القدرات العقمية 
والجسدية والنفسية مف قبؿ  
أخصائي التقييـ والتوجيو 

الميني الشخص ذو اإلعاقة 
العقمية  مف حيث القدرات

 ةكالجسدية كالنفسي

تشكيؿ لجنة قبوؿ لمبث في 
استيعاب الحالة في المركز أو 

 عدمو

تصدر المجنة قرار استيعابو في 
ورشة محددة ويدرج مف ضمف 

 عناصرىا

بعد انتياء الفترة يخضع 
 المتدرب لتقييـ ثاني

يمتحؽ المتدرب بقسـ ما قبؿ 
 التأىيؿ الميني

٠ٍزؾك اٌّزذسة ثمغُ 

 اٌزذس٠ت اٌٛسؽخ اٌّؾذدح 

 

حسب نتائج التقييـ اما يستمر 
و يحوؿ لمورشة أفي التدريب  

 المحددة

 

رؾ٠ًٛ اٌّزذسة ِٓ لغُ 

 اٌزذس٠ت إٌٝ لغُ اٌزؾغ١ً
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ى::ىمركزىالمكفوفونىللتجلودىى1.5
تـ إنشاء المركز لخدمة المكفكفيف كالعاطميف عف العمؿ كما يتبع  مف ظكاهر : كفوفيف لمتجميدمركز الم

اجتماعية سمبية لعمؿ كرشة تدريب عمى أعماؿ القش كالخيزراف لتحقيؽ ذكاتهـ كعائد مادم كتسهيؿ 
العمؿ  الكتب لغير المكفكفيف مف المرضى غير القادريف عمى بالمجتمع ثـ أضيؼ قسـ تجميد إدراجهـ

 بالسكؽ المحمي ) المشغؿ المحمي( ككذلؾ كرشة لتجميع أدكات كهربائية.
 أىداؼ المركز:

 إخراج الكفيؼ مف العزلة كدمج  بالمجتمع المحمي. .1

مػػػف خػػػالؿ الػػػكرش لتحقيػػػؽ ذكاتهػػػـ كتحسػػػيف كضػػػعهـ المػػػالي  ذكم اإلعاقػػػةك تشػػػغيؿ مكفػػػكفيف  .2
خراجهـ مف عزلتهـ.  كا 

 عتماد  عمى نفس  كالتدرب عمى مهارات يكمية حياتية.االستقاللية الذاتية لمكفيؼ كا  .3
 :المكفوفيف لمتجميد زبمركالورش الموجودة 

 كرشة تجميع أدكات كهربائية. -3

 البالستيؾ(. ةالشنطقسـ لحاـ نايمكف )  -4

كرشة لتجميد الكتب فنيا لجميع الػكزارات كالػدكائر الحككميػة كالجامعػات كالمكتبػات كجميػع فئػات  -5
 المجتمع.

 ناعة القش كالخيزراف.كرشة لص -6

 :طبيعة عمؿ ورشة التجميد
ككضػع شػاش   تػكتغريتعمؿ الكرشة عمى تجميد كقص جميع أنػكاع الكتػب مػف البدايػة مػف تجميػع الػكرؽ 

كثقب الكتاب كخياطتػ  ككضػع كرؽ بركسػتكؿ مجػكز كمػف ثػـ قػص كرتػكف كعمػؿ كعػب كتجميػد الكتػاب 
 ك جمد(تجميد قماش أ -بنكعيف مف التجميد )تجميد عادم 

يكجػػػد ماكنػػػة كهربائيػػػة لعمػػػؿ كعػػػب بالسػػػتيؾ حمزكنػػػي ككجػػػ  نػػػايمكف لمكتػػػاب، كمػػػف ثػػػـ يجهػػػز الكتػػػاب -
كيركب كيكضع لميكـ التالي لكي يجؼ ثـ يفتح كيػزاؿ الغػراء الزائػد عمػى الػكرؽ، كيقػـك بهػذا العمػؿ عػدة 

 مدرب الكرشة.عماؿ مؤهميف كؿ حسب عمم  كب شراؼ األخ 
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 ميدمركز المكفوفيف لمتج

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
طمب خدمة  طمب خدمة

 التجميد
 تخاطب االدارات مدير عاـ الرعاية االجتماعية لتجميد المستندات -
  التأهيؿمدير عاـ الرعاية االجتماعية يخاطب مدير دائرة  -

مدير عاـ الرعاية 
 االجتماعية

 تحكيؿ الكتاب مخاطبة االدارة

 التأهيؿمدير دائرة  جؿ تجميد الكتبأيخاطب مدير كرشة التجميد مف  التأهيؿمدير دائرة  تحكيؿ الطمب التحكيؿ
 مدير كرشة التجميد

مخاطبة مدير  عمى الكتاب التأشير
 الكرشة

 في الكزارة  التأهيؿارسالها لمدير دائرة ك يتـ تجميد الكتب في الكرشة   تجميد الكتب التنفيذ
 

 طباعة الكتب استقباؿ الكتاب التجميد مدير كرشة

 تجميد يخاطب مدير عاـ الرعاية االجتماعية بما تـ  التأهيؿمدير دائرة  متابعة متابعة
طمبت تجميد  التيالمختصة  اإلدارة يخاطبمدير عاـ الرعاية االجتماعية 

 الكتب 

 التأهيؿمدير دائرة 
مدير عاـ الرعاية 

 االجتماعية

 كتاب مخاطبة بما تـ
 تجميد 

مخاطبة االدارة 
 المختصة

تسميـ  تسميـ
 المطبكعات

 باتسميـ الكت استقباؿ كتاب التجميد  طمبت تجميد الكتب  التيتسميـ الكتب المجمدة لمدير االدارة 
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 المكفوفيف لمتجميدبمركز ليات العمؿ مخطط يوضح آ

 

 

 

ب استقباؿ طم
 التجميد

 ةمخاطبة مدير دائر 
 المعاقيف  

 مدير ورشة التجميد يد الكتبمتج
 لطباعة الكتب 

تسميـ االدارة التي 
 طمبت التجميد  

تحويؿ الكتب لمدير عاـ 
   الرعاية االجتماعية

مدير عاـ الرعاية 
 االجتماعية  
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ىدواتىالمداردةى:ىمركزىصوانظىاألى1.6
هي عبارة عف مركز يهتـ بتصميح جميع األعطاؿ التي تصيب األدكات :ىصيانة االدوات المساعدة مركز

ىالمساعدة الكهربائية كالعادية عف طريؽ أشخاص متخصصيف بالصيانة.
 أىداؼ المركز:

 التخفيؼ مف العبء االقتصادم لذكم اإلعاقة. .1

 ة.اليكمية باستقالليالعمؿ عمى مساعدة االشخاص ذكم االعاقة عمى ممارسة حياتهـ  .2

 العمؿ عمى إصالح الكراسي الكهربائية بأسعار رمزية. .3

 تكفير قطع الغيار الالزمة لتصميح الكراسي الكهربائية كالعادية. .4

تػػدريب االشػػخاص ذكم اإلعاقػػة كفػػرز بعػػض مػػنهـ عمػػى بنػػد التشػػغيؿ المؤقػػت مػػف االشػػخاص  .5
 ذكم اإلعاقة لمعمؿ بهذ  الكرشة.

ىمركز:ة بالآلية تقديـ الخدم

 استقباؿ الحالة داخؿ المركز أك مف ينكب عن . .1

حضار صكرة الهكية. .2   تعبئة نمكذج الصيانة كا 

 التأكد مف أف الشخص المعاؽ مدرج عمى النظاـ المحكسب لألشخاص ذكم االعاقة. .3

 داة المساعدة مف حيث امكانية الصيانة مف عدم .تقييـ كضع كحالة األ .4

 داة المساعدة.في األ ـ بتحديد نكع العطؿ المكجكدالقيا .5

مػػػف القطػػػع اء سػػػك تركيػػػب القطعػػػة المػػػراد صػػػيانتها عمػػػى الفػػػكر اذا كانػػػت متػػػكفرة داخػػػؿ المركػػػز  .6
 قطعة جديدة. أك  المستخدمة

ة المسػػػاعدة بشػػػراء مػػػدير المركػػػز بالطمػػػب مػػػف صػػػاحب األدا فػػػي حالػػػة عػػػدـ تػػػكفر القطعػػػة يقػػػـك  .7
 القطعة كيقـك بتركيبها.

داة المسػػاعدة فػػي عهػػدة نضػػع األداة المسػػاعدة بشػػكؿ كامػػؿ فػػي حالػػة عػػدـ امكانيػػة صػػيانة األ .8
 أخشٍٚ. مركز الصيانة الستخدامها كقطع غيار لمساعدة أشخاص
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 مركزىصوانظىاالدواتىالمداردة

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 نمكذج صيانة االداة المساعدة دير المركزم استقباؿ الحالة داخؿ المركز أك مف ينكب عن . االستقباؿ االستقباؿ
 الدراسة
 

 تعبئة نمكذج الصيانة  تقيـ االداة
التأكد مف أف الشخص ذكم اإلعاقة  مدرج عمى النظاـ المحكسب لألشخاص ذكم 

 االعاقة.
 تقييـ كضع كحالة االداة المساعدة مف حيث امكانية الصيانة مف عدم .

 ي االداة المساعدة.القياـ بتحديد نكع العطؿ المكجكد ف

 
 

 مدير المركز

تعبئة نمكذج 
 صيانة

 تحديد نكع العطؿ

مف القطع المستخدمة اك  سكأتركيب القطعة المراد صيانتها اذا كانت متكفرة داخؿ المركز  الصيانة الصيانة
 قطعة جديدة.

في حالة عدـ تكفر القطعة يقـك مدير المركز بالطمب مف صاحب االداة المساعدة بشراء 
 القطعة كيقـك بتركيبها.

في حالة عدـ امكانية صيانة االداة المساعدة بشكؿ كامؿ نضع االداة المساعدة في عهدة 
 مركز الصياف الستخدامها كقطع غيار لمساعدة أشخاص أحريف.

متكفرة / غير  مدير المركز
 متكفرة

 تركيب القطعة

تقرير 
 شهرم

رسالها لمدائرة. التي يتـ عمؿ كشؼ شهرم بأنكاع االدكات تقرير شهرم ارساؿ الكشؼ  باألسماءكشؼ  مدير المركز تـ صيانتها كا 
 لمدائرة
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 مخطط يوضح أليات صيانة االدوات المساعدة

 

 

 

 

 

 

االؽخبؿ االعزمجبي 

رٚٞ االػبلخ فٟ 

 اٌّشوض

 رؼجئخ ّٔٛرط اٌق١بٔخ 
 ز رٚٞ االػبلخ اٌزأوذ ِٕ

ِذسط ػٍٝ إٌظبَ 

 اٌّؾٛعت

ٔٛاع ثأاػذاد وؾف ؽٙشٞ 
االدٚاد اٌزٟ رُ ف١بٔزٙب 

 اٌزأ١ًٌ٘ٙب ٌٍذائشح ٚإسعب

 

ارا غ١ش ِزٛفشح اٌميؼخ ٠يٍت 
ِٓ فبؽت االداح اٌّغبػذح 

 ثؾشاء اٌميؼخ ١ٌزُ رشو١جٙب

رشو١ت اٌميؼخ اٌّشاد 
ف١بٔزٙب ارا وبٔذ 
 ِزٛفشح داخً اٌّشوض

رم١١ُ ٚمغ ٚؽبٌخ االداح 

ٚرؾذ٠ذ ٔٛع  اٌّغبػذح

 اٌؼيً

ٌؾبٌخ اٌزأوذ ِٓ ادساط ا

ػٍٝ اٌجشٔبِظ 

 اٌّؾٛعت
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 ً٘ب :دائشح الذفبع االعزوبػٖصب

 : مؤسسة بيت األماف لرعاية النساء المعنفات1.1
 جتماعية لمنساء:تعريؼ مؤسسة بيت األماف لمرعاية اال .1

استشارية، تابعة لكزارة التنمية االجتماعية تعمؿ عمى تقديـ المساعدة  ةيئإيكامؤسسة حككمية 
كالدعـ لممرأة المعنفة مف أجؿ نيؿ حقكقها كحفظ كرامتها، كتعتبر المؤسسة الكحيدة في قطاع 

زكجية كمشاكؿ  غزة إليكاء النساء المعنفات، حيث تستقبؿ المؤسسة حاالت تعاني مف خالفات
 أسرية كاعتداءات جنسية.

 رؤية مؤسسة بيت األماف لمرعاية االجتماعية لمنساء:  .2
 حماية وتمكيف المرأة المعنفة والوصوؿ بيا لبر األماف ودمجيا في المجتمع لمعيش بكرامة.

 رسالة مؤسسة بيت األماف لمرعاية االجتماعية لمنساء: .3
فات التابعة لإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ مؤسسة بيت األماف لرعاية النساء المعن

بكزارة التنمية االجتماعية، تسعى إلى تعديؿ ثقافة المجتمع  لتحسيف معاممة المرأة المعنفة 
كتقديـ الرعاية المناسبة لها، كتعزيز كتطكير قدراتها االجتماعية كتحسيف مستكيات أدائها في 

 ادة تأهيمها ثـ دمجها في المجتمع في بيئة آمنة.جميع نكاحي الحياة، مف أجؿ إع
 أىداؼ مؤسسة بيت األماف )حماية، رعاية، تأىيؿ، تمكيف(. .4
 اليدؼ العاـ: حماية ورعاية النساء المعنفات وتمكينيف ودمجيف في المجتمع.        
 كينبثؽ مف الهدؼ العاـ مجمكعة مف األهداؼ الفرعية كهي، كالتالي:         
 رعاية الشاممة بما فيها اإليكائية لمنساء المعنفات.تقديـ ال -
 تفعيؿ آليات الحماية لمنساء المعفنات. -
 تحسيف نكعية الخدمات المقدمة لمنساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ مف قبؿ األسرة كالمجتمع. -
 تنظيـ آليات متابعة قضايا العنؼ ضد النساء المعنفات القاطنات في قطاع غزة. -
لنسػػػػػاء المػػػػػكاتي يتعرضػػػػػػف لمعنػػػػػؼ كمتابعتهػػػػػا، كالعمػػػػػؿ عمػػػػػى إيجػػػػػػاد تمقػػػػػي الشػػػػػكاكل مػػػػػف ا -

 الحمكؿ المناسبة لها.
 تنمية االعتماد عمى الذات كترسيخ الثقة بالنفس لمنساء المعنفات. -
 تعزيز حقكؽ المرأة كمكافحة الممارسات السمبية ضد المرأة المعنفة. -
 منساء المعنفات.بناء قدرات الطكاقـ العاممة في تقديـ الخدمات اإلرشادية ل -
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 إجراءات إلحاؽ وتقديـ الخدمة داخؿ مؤسسة بيت األماف
  مقدمة
تحتػػػػػػكم هػػػػػػذ  الكثيقػػػػػػة عمػػػػػػى التعميمػػػػػػات كاإلرشػػػػػػادات المتعمقػػػػػػة بػػػػػػاإلجراءات المعياريػػػػػػة التػػػػػػي   

دائػػػػػػػرة الػػػػػػػدفاع  –تتبناهػػػػػػا اإلدارة العامػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة كالتأهيػػػػػػػؿ بػػػػػػػكزارة التنميػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة 
بخصػػػػػكص إلحػػػػػاؽ كتقػػػػػديـ الخدمػػػػػة داخػػػػػؿ مؤسسػػػػػة بيػػػػػت األمػػػػػاف لمرعايػػػػػة االجتماعيػػػػػة  االجتمػػػػػاعي،

 لمنساء المعنفات، كتشمؿ نتاج العمؿ، المهاـ، كاإلطار الزمني لتقديـ هذ  الخدمة.

 أواًل: النظاـ الداخمي لمؤسسة بيت األماف لمرعاية االجتماعية لمنساء:
o .العمؿ في المؤسسة طيمة أياـ األسبكع 
o كاـ اإلدارم في المؤسسة الساعة الثامنة صباحان كينتهي الساعة الثالثة عصران.يبدأ الد 
o  ساعة بنظاـ الفتػرات، الفتػرة المسػائية تبػدأ السػاعة الثالثػة عصػران كحتػى الثامنػة  24الدكاـ عمى مدار

 صباحان.
o  ساعة، حسب قانكف الخدمة المدنية. 36عدد ساعات دكاـ المكظفة في االسبكع 
o مالت فػػي مؤسسػػة بيػػت األمػػاف لمرعايػػة االجتماعيػػة لمنسػػاء يػػتـ العمػػؿ بهػػا كفقػػان لقػػانكف إجػػازات العػػا

 الخدمة المدنية.
o .في حاؿ تغيب مديرة المؤسسة تفكض إحدل المكظفات لتسيير أمكر المؤسسة 
o  يتـ تسريح النزيمة المخالفػة لقػكانيف المؤسسػة بعػد اسػتيفاء كافػة متطمبػات اإليقػاؼ كالتسػريح كبمكافقػة

 ير دائرة الدفاع االجتماعي كمدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ.مد
o   يتـ التنسيؽ مع مدير دائرة الدفاع االجتماعي في حاؿ الخػركج مػف المؤسسػة لعقػد أم نشػاط ثقػافي

 أك رياضي أك ترفيهي. 
o عتمدة مف اإلدارة.عمى المكظفات االلتزاـ بتنفيذ األنشطة كالبرامج اليكمية حسب الخطة الم 
o  تمػػنح النزيمػػة التػػي تمتحػػؽ بالػػدكرات التدريبيػػة داخػػؿ المؤسسػػة شػػهادة معتمػػدة مكضػػح فيػػ  الػػدكرة التػػي

 اتمتها.

 ثانيًا: الفئة المستيدفة:
النسػػػػاء كالفتيػػػػات المعنفػػػػات ممػػػػف لػػػػيس لهػػػػف خػػػػالؼ مػػػػع القػػػػانكف، عمػػػػى أف يكػػػػكف عمػػػػر الفتػػػػاة غيػػػػر 

سػػػػػػنة فمػػػػػػا فػػػػػػكؽ  18( سػػػػػػنة، كالنسػػػػػػاء مػػػػػػف 18-14زكجػػػػػػة )( سػػػػػػنة، كالفتػػػػػػاة المت18-13المتزكجػػػػػػة )
 شريطة القدرة عمى إعالة نفسها.

 :ثالثًا: معايير الَقبوؿ
 سنة غير متزكجة بشرط أال يككف لها خالؼ مع القانكف. 18 -13فتاة مف عمر  -
 سنة كأف تككف متزكجة كقادرة عمى إعالة نفسها. 18 -14.8فتاة مف عمر  -
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 م نكع مف أنكاع العنؼ.سنة تعرضت أل 18امرأة فكؽ  -
 إمرا  ليس لديها سند عائمي )ال يكجد لديها أهؿ أك أقارب كتعرضت لمعنؼ(. -
أال تكػػػػػػكف امػػػػػػرأة خريجػػػػػػة سػػػػػػجكف أك مدمنػػػػػػة مخػػػػػػدرات أك مريضػػػػػػة نفسػػػػػػية أك عقميػػػػػػة أك لػػػػػػديها  -

 أمراض معدية أك عمى خالؼ مع القانكف.
 والفتيات داخؿ بيت األماف: رابعًا: المبادئ التوجييية لمعمؿ مع المعنفات مف النساء

تجنػػػػػػػػػب تعػػػػػػػػػريض النسػػػػػػػػػاء كالفتيػػػػػػػػػات الناجيػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف العنػػػػػػػػػؼ لمزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف األذل كضػػػػػػػػػماف  -
 سالمتهف في جميع األكقات.

تمبيػػػػػػة احتياجػػػػػػات الفئػػػػػػة المسػػػػػػتهدفة المبنيػػػػػػة عمػػػػػػى مراعػػػػػػاة االختالفػػػػػػات الثقافيػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػة  -
 .كالدينية

يػػػػػات الناجيػػػػػات مػػػػػف العنػػػػػؼ بمػػػػػا فػػػػػي احتػػػػػراـ كرامػػػػػة كرغبػػػػػات كخيػػػػػارات كحقػػػػػكؽ النسػػػػػاء كالفت -
 ذلؾ حرية اتخاذ القرارات كاالستقاللية الشخصية، ضمف المعايير الدنيا لحماية المرأة.

الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المكافقػػػػػة المسػػػػػتنيرة ك/ أك المصػػػػػادقة لتمقػػػػػي الخػػػػػدمات، مػػػػػع ضػػػػػركرة التكقيػػػػػع  -
 عمى نمكذج التعهد مف قبؿ النزيمة.

 اجيات مف العنؼ كأسرهف.ضماف المساءلة مف النساء كالفتيات الن -
ضػػػػماف المسػػػػاكاة كعػػػػدـ التمييػػػػز فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات لمنسػػػػاء كالفتيػػػػات الناجيػػػػات مػػػػف العنػػػػؼ  -

 كأسرهف.
 ضماف تعامؿ المكظفات المدربات فقط مع الناجيات مف العنؼ. -
 استنهاض طاقات كقدرات النساء المعنفات. -
 ستقرة خالؿ إقامتها بالمؤسسة.تكفير أكج  الرعاية الالزمة لتمكيف المرأة مف الحياة الم -
 تقديـ البرامج التدريبية كالمهنية كالرياضية كالدينية التي تناسب حاجة المرأة. -
قىبػػػػػػكؿ حػػػػػػاالت العنػػػػػػؼ مػػػػػػف النسػػػػػػاء كالفتيػػػػػػات ذكات اإلعاقػػػػػػة القػػػػػػادرات عمػػػػػػى خدمػػػػػػة نفسػػػػػػهف  -

 كالتكيؼ مع طبيعة المكاف.
اهمتها الفاعمػػػػػػة كالكاممػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػؿ المشػػػػػػاكؿ كتػػػػػػكفير البيئػػػػػػة المناسػػػػػػبة النخػػػػػػراط المػػػػػػرأة كمسػػػػػػ -

 المجتمع.
ضػػػػػػماف السػػػػػػرية المالئمػػػػػػة المرتبطػػػػػػة بتبػػػػػػادؿ المعمكمػػػػػػات ممػػػػػػف يطمبػػػػػػكف المعمكمػػػػػػات بهػػػػػػدؼ  -

 .حماية أك دعـ الناجيات مف العنؼ
 إتباع األصكؿ المهنية في عممية التكثيؽ.  -
 .حفظ الممفات الخاصة بالمعنفات في مكاف آمف -

 :خامسًا: خدمات بيت األماف
 يـ خدمات بيت األماف لمنساء ضمف نظاـ إدارة الحالة شامالن:يتـ تقد
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 تشمؿ إقامة )مؤقتة( كخدمات غذائية كعناية شخصية كممبس.خدمات حياتية : 
 تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات لمحػػػػػػاالت كذلػػػػػػؾ بكضػػػػػػع الخطػػػػػػة خػػػػػػدمات إرشػػػػػػادية ونفسػػػػػػية وتشػػػػػػمؿ :

 الالزمة لها عمى النحك التالي:
ؿ جمسػػػػات عالجيػػػػة كتثقيفيػػػػة لتخطػػػػي أزمتهػػػػا تقػػػػديـ اإلرشػػػػاد الفػػػػردم كالجمػػػػاعي مػػػػف خػػػػال -

 كحؿ مشاكمها.
التكاصػػػػػؿ مػػػػػع المجتمػػػػػع الخػػػػػارجي كعػػػػػالج بيئػػػػػي لسػػػػػهكلة دمجهػػػػػا مػػػػػع المجتمػػػػػع كتحسػػػػػيف  -

 العالقات االجتماعية.
 عػػػػف طريػػػػؽ لجػػػػاف فػػػػي كػػػػؿ المنػػػػاطؽ فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة مككنػػػػة خػػػػدمات استشػػػػارية مجتمعيػػػػة :

القػػػػػات عامػػػػػة مػػػػػف الداخميػػػػػة، مػػػػػف )رجػػػػػاؿ إصػػػػػالح، رابطػػػػػة عممػػػػػاء فمسػػػػػطيف، رجػػػػػاؿ أمػػػػػف، ع
 مرشد نفسي، مرشد اجتماعي، مستشارة قانكنية(.

 مػػػػػف خػػػػػالؿ التنسػػػػػيؽ مػػػػػع الجهػػػػػات ذات العالقػػػػػة كتشػػػػػمؿ: العػػػػػالج الطبػػػػػي خػػػػػدمات صػػػػػحية :
جراء الفحكصات، كتطعيـ الحاالت ضد األمراض. ، كا   الالـز

 لة.: تقديـ االستشارات القانكنية كرفع القضايا الالزمة لمحاخدمات قانونية 
 أنشطة ترفيهية.خدمات ترفييية : 
 تقديـ الطعاـ كالعالج كاإليكاء ألطفاؿ النزيالت.خدمات حضانة : 
 تتضػػػػػػمف التػػػػػػدريب عمػػػػػػى الخياطػػػػػػة كالتطريػػػػػػز كاألشػػػػػػغاؿ اليدكيػػػػػػة خػػػػػػدمات تػػػػػػدريب مينػػػػػػي :

 كالرسـ عمى الزجاج.
 تشػػػػػػػػمؿ تعمػػػػػػػػيـ مدرسػػػػػػػػي كمحػػػػػػػػك أميػػػػػػػػة كدركس تقكيػػػػػػػػة كتػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػى خػػػػػػػػدمات تعميميػػػػػػػػة :

 كقراءة الكتب.الحاسكب 
 :سادسًا: إجراءات دخوؿ الحاالت لبيت األماف )ذاتي، تحويؿ(

  .يتـ استقباؿ الحاالت التي تحضر لبيت األماف بشكؿ شخصي 
  ،يتـ استقباؿ الحاالت التي يتـ تحكيمها لبيت األماف مف )مؤسسات حككمية، مراكز حقكقية

تحكيؿ مف جهة التحكيؿ، كذلؾ  هيئات مستقمة، مراكز شرطية، رجاؿ إصالح(، رفقة نمكذج
 بعد استيفاء اآلتي:

 التكاصؿ مع المجاف في المنطقة المحكؿ منها الحالة لمعرفة هؿ هي جهة استحقاؽ أـ ال. -
 إجراء جمسة مكتبية ألخذ البيانات األكلية.  -
 بعد مكافاتها لشركط االستقباؿ يتـ تعبئة نمكذج استقباؿ لمحالة باإلضافة لمتعهد كاإلقرار في -

 حالة اإليكاء.
 يتـ التكاصؿ إلبالغ األهؿ عف كجكد الحالة داخؿ بيت األماف.  -
 عمؿ مؤتمر حالة لكضع خطة عالجية كالخركج بالتكصيات.  -
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جراءات تقديـ الخدمة    :سابعًا: المسؤوليات وا 
 موظفة االستقباؿ: -

o  بؿ المؤسسات استقباؿ الحاالت التي تأتي بطريقة مباشرة أك محكلة مف قبؿ الشرطة أك مف ق
 االجتماعية أك مف خالؿ محاميف، أك المحاكـ أك رجاؿ اإلصالح كالمخاتير.  

o .أخذ البيانات األكلية مف الحالة كتحديد طبيعة المشكمة إما استشارة أك إيكاء 
o .تعبئة نمكذج استقباؿ لمنزيمة 
o .تعبئة نمكذج التحكيؿ إف كانت محكلة مع استالـ العهدة كالئحة المتابعة 
o ممؼ لحاالت اإليكاء كالتدخؿ دكف إيكاء. فتح 
o .اعتماد الممؼ مف مديرة المؤسسة 
o .تحكيؿ الحالة لجهة االختصاص بالمؤسسة 

 األخصائية االجتماعية:  -
o .استقباؿ الحاالت المحكلة مف قسـ االستقباؿ 
o .تقديـ االستشارات لحاالت االستشارة 
o (.استكماؿ إجراءات ممؼ الحالة )إيكاء، تدخؿ دكف إيكاء 
o .إجراء مقابمة معمقة مع الحالة 
o .إجراء زيارة منزلية ألسرة النزيمة 
o .تعبئة نمكذج دراسة الحالة 
o .تحكيؿ الحالة لألخصائية النفسية إلجراء تقييـ مبدئي 
o .كضع خطة عالجية لمحالة بمشاركة االخصائية النفسية 
o .أخذ المكافقة المستنيرة مف الحالة عف الخطة العالجية 
o لخطة العالجية.بدء تنفيذ ا 
o  عرض ممؼ الحالة عمى مجمس إدارة الحالة المككف مف )االخصائية االجتماعية، االخصائية

 النفسية، مديرة المؤسسة(، كذلؾ لتقييـ االستجابة لمخطة العالجية.
o .في حاؿ عدـ جدكل الخطة العالجية يتـ اتخاذ قرار بعرض ممؼ الحالة عمى مؤتمر الحالة 
o عمى أعضاء مؤتمر الحالة لمعمؿ عمى حؿ المشكمة كفؽ مخرجات  تكزيع جكانب التدخؿ

 كتكصيات مؤتمر الحالة.
o .تقييـ خطكات العالج كمدل استجابة الحالة لمعالج 
o  بعػػد اسػػتجابة الحالػػة لمعػػالج كالكصػػكؿ بهػػا لمدرجػػة المطمكبػػة مػػف األمػػاف يػػتـ التجهيػػز إلخػػراج

 الحالة في بيئة آمنة تكفؿ لها العيش بكرامة.
o بعة الالحقة لمحالة بعد خركجها مف المؤسسة لمتأكد مف أنها تعيش في بيئة آمنة.المتا 
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 األخصائية النفسية: -
o .استقباؿ الحاالت المحكلة مف االخصائية االجتماعية 
o .إجراء مقابمة معمقة مع الحالة 
o .فحص الحالة النفسية كالعقمية لمنزيمة 
o اعية.كضع خطة عالجية لمحالة بمشاركة االخصائية االجتم 
o .أخذ المكافقة المستنيرة مف الحالة عف الخطة العالجية 
o .بدء تنفيذ الخطة العالجية 
o  في حاؿ تبيف أف الحالة تعاني مف اضػطراب نفسػي يػتـ تحكيمهػا لمجهػات المختصػة خػارج

 المؤسسة.
 المدربة المينية: -

o .تدريب النزيالت عمى المهف التي تتناسب مع اختيارهف كفؽ المهف المتاحة 
o ذ تماريف التدريب كالممارسة العممية كالتدريب عمى المهارات العمميةتنف. 
o .متابعة تنفيذ التماريف المنجزة مف ًقبؿ النزيمة 
o إشراؾ النزيالت في إعداد كابتكار كسائؿ تدريبية كاستخدامها لتحقيؽ الهدؼ مف التدريب. 
o .إشراؾ النزيالت في التجهيز لمعارض إنتاجية مف منتجات الكرشة  

 :امنًا: إجراءات استالـ واستيالؾ الخامات والمعدات داخؿ مؤسسة بيت األمافث
 :النماذج المستخدمة 

 نمكذج طمب خامات لمكرشة. -
 نمكذج طمب خامات لممؤسسة. -
 نمكذج سند صرؼ داخمي. -
 بطاقة التماريف.    -
 البطاقة الشهرية.  -
 كرت الصنؼ. -
 سند تحكيؿ داخمي. -
 سند تحكيؿ خارجي. -
 سند إعارة. -

 ذج طمب خامات لمورشةنمو  (1
تقكـ المدربة المهنية في نهاية العاـ الدراسي بتقديـ دراسة أكلية عف احتياجات الكرشة مف المكاد 
الخاـ كالمعدات البسيطة التي تمـز إلتماـ جميع الكفايات المعتمدة في المنهج، كمف ثـ يقدمها 

 لمديرة المؤسسة.



 جتماعية والتأهيللرعاية االلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

241 

 نموذج طمب خامات لممؤسسة (2
قكـ مديرة المؤسسة بتقديـ احتياجات المؤسسػة لمػدير دائػرة الػدفاع االجتمػاعي مػف في نهاية العاـ ت

 أجؿ رفعها لمجهات المختصة كالعمؿ عمى تكفيرها.  
 نموذج سند صرؼ داخمي (3

تقػكـ مدربػة الكرشػػة بتعبئػة نمػكذج سػػند الصػرؼ الػداخمي مكضػػح فيػ  المػكاد الخػػاـ المطمكبػة كييرفػػع 
كمػػف ثػػـ يرسػػؿ ألمينػػة المخػػزف لمصػػرؼ، حيػػث تكقػػع المدربػػة عمػػى إلػػى مػػديرة المؤسسػػة العتمػػاد ، 

 سند االستالـ، كتككف هناؾ نسخة مف سند االستالـ لدل المدربة كنسخة لدل أمينة المخزف.
 بطاقة التمريف (4

تقكـ المدربة المهنيػة بتجهيػز بطاقػة التمػريف مكضػح فيهػا المػكاد الخػاـ المسػتخدمة لمتمػريف الكاحػد، 
مساعدة المستخدمة، كمكضح في البطاقة العػدد المنجػز مػف التمػريف كرسػـ كرككػي ككذلؾ المكاد ال

بمقاسػػات التمػػريف، كبعػػد االنتهػػاء مػػف التمػػريف تغمػػؽ البطاقػػة بتكقيػػع المدربػػة كتحديػػد تػػاريخ نهايػػة 
 التمريف كتكقع عميها المشرفة كمديرة المؤسسة.

 البطاقة الشيرية (5
لشػػػهرية مػػػف خػػػالؿ تجميػػػع بطاقػػػات التمػػػاريف المنجػػػزة فػػػي تقػػػـك المدربػػػة المهنيػػػة بتجهيػػػز البطاقػػػة ا

الشهر، بحيث تكضح األرصدة المستهمكة مف المكاد الخاـ كالمكاد المساعدة المستخدمة فػي إنجػاز 
 التماريف خالؿ الشهر كما هك معتمد في المنهج، كتكقع عميها المشرفة كمديرة المؤسسة.

 كرت الصنؼ (6
صػػنؼ لكػػؿ صػػنؼ مػػف الخامػػات فػػي الكرشػػة كمخػػزف الكرشػػة،  تقػػـك المدربػػة المهنيػػة بتجهيػػز كػػرت

عمى أف يتـ تدكيف كؿ حركػة تػتـ عمػى هػذا الصػنؼ سػكاء باإليػداع أك االسػتخداـ، كال يػتـ اسػتبداؿ 
 الكرت إال حيف امتالء  يتـ أرشفت  كتنقؿ البيانات في كرت جديد.

 سند تحويؿ داخمي (7
خؿ المؤسسة، عمى أف يتـ األمر بمكافقة مديرة كهك نمكذج يستخدـ لتحكيؿ الخامات بيف الكرش دا

المؤسسػة كبتشػكيؿ لجنػة تحكيػؿ مككنػة مػف مػديرة المؤسسػة كالمدربػة المهنيػة كأمينػة المخػزف، كيػتـ 
فيػػ  تكضػػيح الصػػنؼ الػػذم تػػـ تحكيمػػ  عمػػى أف يضػػاؼ لكػػرت الصػػنؼ لػػدل الكرشػػة المحػػكؿ لهػػا 

 كييخٌفض مف كرت الصنؼ لدل الكرشة المحًكلة.
 ؿ خارجي.سند تحوي (8

كهػػػػك نمػػػػكذج يسػػػػتخدـ لتحكيػػػػؿ الخامػػػػات بػػػػيف مؤسسػػػػة بيػػػػت األمػػػػاف كمراكػػػػز كمؤسسػػػػات الرعايػػػػة 
االجتماعية، عمى أف يػتـ األمػر بعػد مكافقػة مػدير دائػرة الػدفاع االجتمػاعي، كبتشػكيؿ لجنػة تحكيػؿ 
مككنة مف مديرة المؤسسة كمدربػة الكرشػة كأمينػة المخػزف لمؤسسػة بيػت األمػاف حػاؿ كػاف الصػنؼ 
مف مخزف الكرشة، كتتككف المجنة مف أمينة المخزف كمديرة المؤسسة فػي حػاؿ كانػت الخامػات فػي 
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مخػػػزف المؤسسػػػة، عمػػػى أف يقػػػـك مػػػدير المركػػػز المسػػػتقبؿ لمخامػػػات بػػػالتكقيع عمػػػى سػػػند االسػػػتالـ، 
كتضػػػاؼ المػػػكاد الخػػػاـ فػػػي األصػػػناؼ الػػػكاردة لمخػػػزف المركػػػز كيػػػتـ تكزيعهػػػا عمػػػى الػػػكرش حسػػػب 

 األصكؿ.
 إعارةسند  (9

نمػػكذج يسػػػتخدـ فػػػي حػػػاؿ إعػػػارة أحػػػد المعػػػدات مػػف مؤسسػػػة بيػػػت األمػػػاف ألحػػػد مراكػػػز كمؤسسػػػات 
الرعاية االجتماعية، كيتـ ذلؾ بمكافقة مدير دائرة الدفاع االجتماعي، كتشكؿ لجنة إعارة مككنة مف 

ارة مديرة المؤسسة كأمينة المخػزف عمػى أف يكقػع مػدير المركػز المسػتقبؿ عمػى نسػخة مػف سػند اإلعػ
 محدد فيها تاريخ االستالـ كتاريخ اإلرجاع كالحالة لمصنؼ المستعار.

 سند صيانة (10
نمكذج يستخدـ في حاؿ تحكيؿ أم مف المعدات لمصيانة خارج المؤسسة، كيػتـ ذلػؾ بمكافقػة مػدير 
دائرة الدفاع االجتماعي، كمديرة المؤسسة، عمى أف يكقع مستمـ األدكات التي تحتاج لمصيانة عمى 

 مف سند الصيانة محدد فيها تاريخ اإلرجاع كحالة الصنؼ المراد صيانت .نسخة 

تاسعًا: الوصؼ الوظيفي والمسؤوليات لمموظفيف أصحاب العالقة بمؤسسة بيت األماف لرعاية 
 :النساء المعنفات

  

 :مدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية والتأىيؿ
 المتابعة اإلدارية لممؤسسة.  -
 حؿ االشكاليات التي تكاج  المؤسسة كفؽ طمب مديرة المؤسسة.التدخؿ ل -
 تكفير االحتياجات كمتطمبات العمؿ لممؤسسة بالتنسيؽ مع جهات االختصاص. -

 مدير دائرة الدفاع االجتماعي:
 المتابعة اإلدارية كالفنية لبيت األماف. -
 إجراء الزيارات الميدانية لممؤسسة كمتابعة ممفات الحاالت. -
 حتياجات المكجستية بالتنسيؽ مع جهات االختصاص.تكفير اال -
 متابعة خطة العمؿ السنكية لبيت األماف. -
 مراجعة نسب اإلنجاز كتقييـ أداء المهاـ كالمكظفيف بالدائرة.  -
 رفع التقارير الدكرية لممسؤكؿ المباشر. -

 مدير المؤسسة:
 اإلشراؼ عمى إعداد الخطة االستراتيجية كخطة العمؿ لممؤسسة. -
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بعػػػػة كاإلشػػػػراؼ عمػػػػى تطبيػػػػؽ المػػػػكائح كاإلجػػػػراءات المعػػػػدة لمتابعػػػػة سػػػػير األعمػػػػاؿ كتنفيػػػػذ المتا -
العمميػػػات الرئيسػػػة كرفػػػع التغذيػػػة الراجعػػػة لمػػػدير الػػػدائرة كالمتابعػػػة اإلداريػػػة كالفنيػػػة كالمكجسػػػتية 

 كالمالية لممؤسسة.
 الحفاظ عمى االنضباط الكظيفي داخؿ المؤسسة -
 داخؿ المؤسسة. تكزيع المهاـ عمى جميع المكظفات  -
 الحفاظ عمى العهد الدائمة كالمستهمكة داخؿ المؤسسة، كالمتابعة الدكرية لها. -
 تنفيذ القرارات اإلدارية كالفنية الصادرة مف اإلدارة العميا ضمف شركط العمؿ. -
 تسهيؿ مهاـ عمؿ المجاف المختمفة ذات العالقة بمجاؿ عمؿ المؤسسة. -
 ريان لكؿ مدربة.حضكر حصص تدريبية بحد أدنى حصة شه -
 تحديد االحتياجات السنكية مف المكاد الخاـ كاالحتياجات األخرل. -
 اإلشراؼ عمى تطبيؽ البرامج المعتمدة لمتدريب. -
 اإلشراؼ عمى تنفيذ الجدكؿ اليكمي لممؤسسة. -
 متابعة كتقييـ المكظفيف بشكؿ دكرم. -
 المكافقة عمى استقباؿ الحاالت الجديدة بعد استيفاء الشركط. -
 يـ نشاط التدريب كالصعكبات كالمشاكؿ التي تعيؽ عممية التدريب المهني لمنزيالت.تقي -
التنسػػػػػيؽ كالتشػػػػػبيؾ مػػػػػع المنظمػػػػػات كالمؤسسػػػػػات بشػػػػػأف تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات لممؤسسػػػػػة أك الفئػػػػػة  -

 المستهدفة.
 إعداد تقارير دكرية كسنكية عف مستكل تنفيذ أنشطة المؤسسة. -
 إلدارم داخؿ المؤسسة.إعداد األكامر اإلدارية الخاصة بالعمؿ ا -
 إعداد برنامج المؤسسة كجدكؿ المناكبات. -

 االخصائية االجتماعية:
 العمؿ عمى كضع برنامج الستقباؿ الحاالت الجديدة لتهيئتهـ لمتكيؼ مع جك المؤسسة الجديد. -
كضع خطة خاصػة بالمؤسسػة بالتشػاكر مػع مػديرة المؤسسػة تنسػجـ مػع الخطػة السػنكية لػإلدارة  -

 ية االجتماعية كالتأهيؿ.العامة لمرعا
 التكاصؿ مع أهالي النزيالت لحؿ المشكالت. -
 حصر مشكالت الحاالت )االجتماعية كاالقتصادية كالسمككية كالنفسية كالجسمية(. -
 التنسيؽ مع اإلدارة في كضع حمكؿ لمشكالت النزيالت. -
 تكثيؽ أعمالها اليكمية في المؤسسة كتحتفظ بسجالت خاصة بها. -
 هيز لمندكات كالمحاضرات بالتنسيؽ مع إدارة المؤسسة.اإلعداد كالتج -
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مػػػف صػػػعكبات كقضػػػايا  يكجهكنػػػ إجػػػراء مقػػػابالت فرديػػػة لمنػػػزيالت كتقػػػديـ االستشػػػارات لػػػ  فيمػػػا  -
 تهمهـ.

جمع المعمكمات عف النزيالت كتنظيمها مف خالؿ سػجؿ النزيػؿ السػتخدامها ألغػراض إرشػادية  -
 ددة.كينبغي أف تككف هذ  المعمكمات دقيقة كمتج

تنفيذ جمسات التكجي  الجمعي، حيث ينػاقش مػع النػزيالت مكضػكعات كقضػايا تهمهػـ كتػزكدهـ  -
مف خالؿ المناقشة بمعمكمات مهمة، مما يساعدهـ عمػى مكاجهػة مشػكالتهـ كتعػديؿ اتجاهػاتهـ 

 كسمككهـ.
 التشبيؾ مع مؤسسات المجتمع المحمي بالتنسيؽ مع مدير المؤسسة. -
 منزلية لمنزيالت.القياـ بزيارات ميدانية  -
 المشاركة في إدارة مؤتمر الحالة. -
 المشاركة في مؤتمر الحالة. -
 إعداد ممؼ الحالة كالتأكد مف اكتماؿ النماذج. -
 القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر. -

  

 االخصائية النفسية:
 متكيؼ مع جك المؤسسة الجديد.العمؿ عمى كضع برنامج الستقباؿ الحاالت الجديدة لتهيئتهـ ل -
 إجراء التقييـ كالتشخيص النفسي الشامؿ لمنزيالت. -
 إجراء االختبارات النفسية حسب الحالة. -
 تحكيؿ الحاالت المطربة نفسيان كال يمكف التعامؿ معها في بيت األماف. -
 تنظيـ المقاءات ككرش العمؿ في مجاؿ االختصاص. -
دية كالعالجيػػػة الفرديػػػة كالجماعيػػػة بالتعػػػاكف مػػػع فريػػػؽ المشػػػاركة فػػػي التخطػػػيط لمبػػػرامج االرشػػػا -

 العمؿ.
 المشاركة في تنفيذ البرنامج العالجي فيما يخص الجانب النفسي. -
 االشتراؾ في برامج اإلرشاد األسرم بالتنسيؽ مع األخصائي االجتماعي. -
 تعبئة نمكذج فحص القدرات العقمية كالسمات الشخصية. -
ادها لرصػػػػد التغيػػػػرات التػػػػي طػػػػرأت عمػػػػى سػػػػمككهـ متابعػػػػة الحػػػػاالت التػػػػي يػػػػتـ ارشػػػػ -

 بالتعاكف مع االخصائية االجتماعية.
 استخداـ األنشطة لتفعيؿ التكجي  كاإلرشاد. -
 المشاركة في الزيارات الميدانية المنزلية لمنزيالت. -
 التكاصؿ مع أهالي النزيالت لحؿ المشكالت. -
 تنظيـ جمسات اإلرشاد الجماعي لمنزيالت. -
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رشاد فردم لحاالت االستشارة.عقد جمسات تكج -  ي  كا 
 كضع خطة لجمسات اإلرشاد النفسي الفردم لمنزيالت.. -
رشاد فردم لمنزيالت. -  عقد جمسات تكجي  كا 
 القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر. -

 الشؤوف اإلدارية بالمؤسسة )السكرتاريا(:
 نسخ كارشفة.تقديـ الخدمات االدارية كافة مف تصكير ك  -
التجهيػػز الػػداخمي، مػػف ضػػمف كاجبػػات الشػػؤكف االداريػػة كيشػػمؿ ذلػػؾ تجهيػػز القرطاسػػية  -

كاالجهػػزة االلكتركنيػػػة الخاصػػة بالعمػػػؿ مثػػؿ الحكاسػػػيب كاجهػػزة التصػػػكير كاجهػػزة المسػػػح 
 الضكئي كالطابعات الممكنة ككرؽ الطبع.

 القياـ بأعماؿ السكرتاريا كافة. -
 ة عمى البرنامج المعتمد.إدخاؿ بيانات الحاالت الجديد -
 تنظيـ االتصاالت الهاتفية كالكتابية كعرضها عمى مديرة المؤسسة. -
 تسجيؿ محاكر االجتماعات ككرش العمؿ كمحاضر االجتماعات. -
 حفظ كتنظيـ المراسالت الصادرة كالكاردة لممؤسسة كمتابعتها. -
 متابعة الكتب كالمذكرات الصادرة لمجهات داخؿ كخارج المؤسسة. -
 يـ الدعـ الالـز لمدير المؤسسة في إعداد التقرير السنكم.تقد -
 متابعة ممفات المكظفيف كالتأكد مف احتكائها عمى جميع األكراؽ الالزمة. -
 متابعة دفتر الحضكر كاالنصراؼ. -
دخالها عمى البرنامج الخاص بها. -  متابعة إجازات المكظفيف كا 
 دير المباشر.القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ الم -

 المدربة المينية:
 .القياـ بتحميؿ األهداؼ التدريبية في مجاؿ المهنة 
 .إعداد الخطط كتجهز مستمزمات التدريب كفؽ المناهج المعتمدة 
 .تطبيؽ المناهج التدريبية حسب األصكؿ 
 .تنفذ تماريف التدريب كالممارسة العممية كالتدريب عمى المهارات العممية 
  رشة لتصبح مالئمة لمعممية التدريبية.ترتيب كتنظيـ الك 
 .الحفاظ عمى العهدة كضبط المكاد الخاـ المستخدمة 
 تطبيؽ إجراءات كتعميمات الصحة كالسالمة المهنية داخؿ الكرشة. 
 عداد كابتكار كسائؿ تدريبية كاستخدامها لتحقيؽ الهدؼ مف التدريب  .استخداـ كا 
 ختيارهف.تدريب النزيالت عمى المهف التي تتناسب مع ا 
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 .التجهيز لمعارض إنتاجية مف منتجات الكرشة 
 .تقديـ كشؼ بالخامات الالزمة لمسنة الدراسية 
 .المشاركة في لجاف الفحص كاالستالـ لخامات الكرشة 
  تعبئػػػة كػػػرت الصػػػنؼ كبطاقػػػة التمػػػريف كالتقريػػػر الشػػػهرم الخػػػاص بػػػالمكاد المسػػػتهمكة كالتسػػػجيؿ

 حسب األصكؿ.
 ـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر.القياـ بأم مهاـ أخرل يت 

 العالقات العامة
 االهتماـ بالسياسة اإلعالمية في المؤسسة كتنظيمها. -
 تطكير نظاـ االتصاؿ مع الجهات المختمفة داخؿ كخارج المؤسسة. -
 إعداد الخطة اإلعالمية لممؤسسة. -
 تحديد الكسائؿ المهمة كالمختمفة لالتصاؿ. -
صػػػػػؿ مثػػػػػؿ النشػػػػػرات كالممفػػػػػات كالمقػػػػػاءات، كصػػػػػفحات متابعػػػػػة أدكات ككسػػػػػائؿ التكا -

 التكاصؿ االجتماعي.
 تنظيـ فعاليات المؤسسة. -
 تنظيـ مكاعيد المقابالت كالزيارات االجتماعية كحصرها في ممؼ الزيارات. -
 متابعة مصادر المعمكمات في مختمؼ كسائؿ اإلعالـ. -
 لمؤسسة.االشتراؾ في المجاف المختمفة التي تتطمبها طبيعة العمؿ في ا -
 المشاركة في إعداد البرامج الخاصة بزيارة ضيكؼ المؤسسة. -
 اإلعداد كالتحضير كتنظيـ  المناسبات الرسمية كغيرها. -
 متابعة عممية تسجيؿ الخركج كالدخكؿ لمزكار كالمتابعيف. -
 القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر. -

 المشرؼ االجتماعي:
 الجدكؿ اليكمي لممؤسسة حسب الجدكؿ المقرر. متابعة تطبيؽ 
 .متابعة المالحظات كمناقشتها مع المكظفة كمديرة المؤسسة كمتابعة تنفيذها 
 .ايجاد جك مف التعاكف بيف العامميف داخؿ المؤسسة 
 .التأكد مف تنفيذ المهاـ المككمة لكؿ مكظفة 
 .متابعة مدل تحقؽ أهداؼ بيت األماف 
 اط المختمة داخؿ المؤسسة.اإلشراؼ عمى أكج  النش 
 .االشتراؾ في أعماؿ المجاف المختمفة داخؿ المؤسسة 
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  رشػػػػاد دينػػػػي داخػػػػؿ التشػػػػبيؾ كالتنسػػػػيؽ مػػػػع الجهػػػػات المختصػػػػة لتنفيػػػػذ أنشػػػػطة كعػػػػظ كا 
 المؤسسة.

 .إعداد التقارير اليكمية كاالسبكعية عف مستكل األداء داخؿ المؤسسة 
 بؿ المدير المباشر.القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف ق 

 أميف المخزف
 .استالـ التكريدات مف لجاف االستالـ بالكزارة 
  التأكػػد مػػف تطػػابؽ األرصػػدة المسػػتممة مػػع مػػا هػػك مكجػػكد فػػي سػػجالت مخػػازف العهػػدة

 بمقر الكزارة.
 .حصر منتجات الكرش كرفع تقرير لمدير المؤسسة بالمنتجات المكجكدة داخؿ الكرش 
 أكد مف مطابقتها لممكاصفات.الفحص الجيد لألصناؼ كالت 
 .تخزيف األصناؼ بطريقة صحيحة في اماكنها الصحيحة 
 .ترتيب المنتجات بطريقة صحيحة مف حيث مدة صالحيتها كمف حيث طريقة صرفها 
 .االشراؼ اليكمي عمى المخزف كضبط  مف حيث الصادر كالكارد 
  لػػذلؾ )مسػػتندات التأكػػد مػػف تسػػميـ المػػكاد كالمعػػدات مػػف خػػالؿ المسػػتندات المخصصػػة

 الصرؼ(.
 .اتباع االجراءات اإلدارية في عممية صرؼ كتحكيؿ المكاد كالمعدات مف المؤسسة 
  التأكػػد مػػف صػػحة أعػػداد كأكزاف كمقػػاييس كأنػػكاع المػػكاد المػػكردة كمطابقػػة كػػؿ ذلػػؾ مػػع

 فاتكرة المكرد كتقارير االستالـ كالفحص.
 .المحافظة عمى المكاد الغذائية مف التمؼ 
 مشرؼ المناكب احتياجات المؤسسة.تسميـ ال 
 .صرؼ المكاد بعد التأكد مف استكماؿ كسالمة قرارات صرفها 
 .القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر 

 أمينة المكتبة:
   .استالـ عهدة المكتبة مف أثاث كأجهزة ككتب كدكريات كمراجع 
 عادتهػػا إلػػى تنظػيـ محتكيػػات المكتبػة كتصػػنيفها كفهرسػته ا كترتيبهػػا بمػا يسػػٌهؿ تناكلهػا كا 

 أماكنها مف خالؿ تكفير البطاقات كالالفتات. 
 .تنظيـ عمميات اإلعارة مف خالؿ السجالت الخاصة باإلعارة 
  تحديػػػد احتياجػػػات المكتبػػػة مػػػف الكتػػػب كالػػػدكريات كالمػػػكاد التعميميػػػة كاألثػػػاث كاألجهػػػزة

 كاألدكات التي تخدـ أهداؼ المؤسسة.
  عداد معارض لمكتب كاألنشطة الثقافية المختمفة.  تنظيـ  الندكات كالمحاضرات كا 
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  التعريؼ بالجديد الذم يرد المكتبة مف مطبكعات كمكاد تعميمية مف أجػؿ الكصػكؿ إلػى
 مصادر المعمكمات المناسبة.

 .التنسيؽ كالتشبيؾ مع المؤسسات الثقافية كالتعميمية لتزكيد المكتبة بالكتب العممية 
 بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر. القياـ 
 الممرضة:
 .تقديـ الرعاية األكلية لمنزيالت 
 .إجراء الفحكصات األكلية الالزمة لمنزيالت المرضى 
 .تقديـ اإلسعافات األكلية لمنزيمة عند الحاجة 
 .مرافقة حاالت النزيالت المرضى لعمؿ فحكصات طبية جسدية كنفسية 
  فير السػجالت كاألدكات كاألجهػزة الالزمػة لتقػديـ الخػدمات الصػحية كالسػالمة متابعػة تػك

 العامة لمنزيالت.
 .تنفيذ برامج التكعية الصحية بالتعاكف مع الجهات المختصة 

 مشرؼ مبيت ليمي:
 .إعداد كتنفيذ األنشطة حسب البرنامج اليكمي 
  .المشاركة في تنفيذ برامج العمؿ داخؿ المؤسسة 
 الت المحكلة ليالن حسب شركط الدخكؿ كتعبئة نمكذج استقباؿ لمحالة.استقباؿ الحا 
 .متابعة النزيالت أثناء الدكاـ الرسمي كحتى نهاية الدكاـ 
 .مرافقة النزيالت في حالة الطكارئ 
 .القياـ بالدكر التربكم كالتكجي  الجمعي لمنزيالت 
 .تنمية جكانب اإلبداع كتعزيزها عند النزيالت 
  المقترحة في سجؿ التقارير اليكمية.تدكيف األنشطة 
 .االلتزاـ باستالـ عهد النزيالت كتسجيمها في نمكذج العهدة 
 .المشاركة في كرش العمؿ كالدكرات التدريبية 
  .أم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها في مجاؿ االختصاص 
 .المشاركة في الزيارات الميدانية 
 .المشاركة في كضع خطة العالج كتنفيذها 
 مع المؤسسات كالجمعيات لعقد نشاطات داخؿ المؤسسة. التنسيؽ 
 .القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر 
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 المراسمة:
 .تهيئة كتجهيز المكاف بصكرة دائمة 
  .متابعة أعماؿ النظافة داخؿ المؤسسة 
 .متابعة نظافة دكرات الميا  بشكؿ يكمي 
 ظيؼ.تحديد االحتياجات الالزمة لمتن 
 .تقديـ الضيافة لمزكار 
 .القياـ بمهمة المراسالت خارج المؤسسة كتكصيمها 
  المحافظػػة عمػػى األجهػػزة كالمعػػدات كاألثػػاث كالمػػكاـز المكجػػكدة فػػي المؤسسػػة كالتػػي تقػػع

 .ضمف مسؤكلياتها
  إعالـ المسؤكؿ المباشػر أك المػدير فػكران عػف أيػة حادثػة أك ضػرر أك ظػاهرة تػؤدم إلػى

 .ات المؤسسةاإلضرار بممتمك
 .المحافظة عمى نظافة المؤسسة كالمظهر العاـ  
 .القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها مف قبؿ المدير المباشر 

 عاممة النظافة:
  .متابعة أعماؿ النظافة في غرفة المشرفات 
 .متابعة نظافة دكرات الميا  الخاصة بالنزيالت 
  لقائها في  الحاكية خارج المؤسسة قبؿ المغادرة.التأكد مف تفريغ حاكية القمامة كا 
 .تهيئة كتجهيز المكاف بصكرة دائمة 
 .القياـ بأم مهاـ أخرل يتـ التكميؼ بها 
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 المعنفاتمؤسسة بيت األماف لرعاية النساء
 

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

 استقباؿ الحالة
تػػػي تحضػػػر لبيػػػت األمػػػاف يػػػتـ اسػػػتقباؿ جميػػػع الحػػػاالت ال

 سكاء كانت محكلة مف قبؿ جهة أك زيارة ذاتية.
 ربع ساعة نمكذج استقباؿ معبأ نمكذج استقباؿ مكظفة االستقباؿ

 تقييـ مبدئي
تقػػػػػـك مكظفػػػػػة االسػػػػػتقباؿ بػػػػػالجمكس مػػػػػع الحالػػػػػة كتعبئػػػػػة 
استبانة أكلية كمعرفة طبيعة التدخؿ الذم تحتاجػ  الحالػة 

 تدخؿ بدكف إيكاء. إما إيكاء أك استشارة أك
 نمكذج االستقباؿ مكظفة االستقباؿ

 لألخصائيةتحكيؿ 
االجتماعية أك النفسية أك 
 اعتماد مف مديرة المؤسسة.

 ربع ساعة

 حاالت استشارة
فػػي حالػػة االستشػػارة تسػػتقبؿ االخصػػائية الحالػػة المحكلػػة 
مػػف قسػػـ االسػػتقباؿ لتقػػديـ االستشػػارة الالزمػػة بعػػد معرفػػة 

 تكاجهها. االشكالية التي

-مكظفة االستقباؿ
االخصائية 

 النفسية( -)االجتماعية
 حسب الحالة تقديـ االستشارة لمحالة سجؿ حاالت االستشارة 

 حالة إيكاء
بعد عرض الحالة عمى االخصائية يتـ تقيػيـ الحالػة كفػي 
حػػػػػاؿ كانػػػػػت تحتػػػػػاج لإليػػػػػكاء يػػػػػتـ تحكيػػػػػؿ ممفهػػػػػا لمػػػػػديرة 

 المؤسسة العتمادها.

+ مكظفة االستقباؿ 
 االخصائية االجتماعية

 حسب الحالة - دراسة حالة

 التدخؿ دكف إيكاء
يػػػػتـ اسػػػػتقباؿ الحالػػػػة كتحكيمهػػػػا لألخصػػػػائية االجتماعيػػػػة 
لدراسػػػػػة الحالػػػػػة كتجهيػػػػػز ممػػػػػؼ الحالػػػػػة كخطػػػػػة العػػػػػالج 

 الالزمة.

مكظفة االستقباؿ + 
 االخصائية االجتماعية

 حسب الحالة - دراسة حالة + خطة عالج

ة تحكيؿ لألخصائي
 لتقديـ االستشارة

فػػػػي حػػػػاالت االستشػػػػارة تقػػػػـك مكظفػػػػة االسػػػػتقباؿ بتحكيػػػػؿ 
النفسػػػية(، لتقػػػديـ  -الحالػػػة إلػػػى االخصػػػائية )االجتماعيػػػة

 االستشارة الالزمة.

مكظفة االستقباؿ + 
 -االخصائية)االجتماعية

 النفسية(

تقييـ اجتماعي كنفسي 
 كدراسة لمحالة

 حسب الحالة نفسي( -تقييـ )اجتماعي

ماد مديرة اعت
 المؤسسة

 مدير المؤسسة يتـ اعتماد حاالت التدخؿ دكف إيكاء كالتدخؿ ب يكاء.
نمكذج  –نمكذج إيكاء 

 تدخؿ دكف إيكاء 
 –ممؼ حالة تدخؿ ب يكاء 

 ممؼ حالة تدخؿ دكف إيكاء
 خالؿ يـك
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 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

 قبكؿ الحالة
 )نعـ(

بعد تحكيؿ ممؼ الحالة لمػديرة المؤسسػة بعػد الدراسػة يػتـ 
بعػػد االطػػالع عمػػى الخطػػة العالجيػػة كالئحػػة قبػػكؿ الحالػػة 

 المتابعة المقترحة.
 مديرة المؤسسة

ممؼ الحالة + الخطة 
 العالجية المقترحة

نمكذج قبكؿ الحالة + ممؼ 
 الحالة كالخطة العالجية

 خالؿ يـك

 )ال(قبكؿ الحالة 
إذا لـ تتفؽ الحالة مع شركط دخكؿ المؤسسػة أك الخدمػة 

ة المحكلػػػػة أك تحكيمهػػػػا إلػػػػى المقدمػػػػة يػػػػتـ إرجاعهػػػػا لمجهػػػػ
 مزكد الخدمة التي تتكافؽ مع احتياج الحالة.

مديرة المؤسسة + 
 مجمس إدارة الحالة

 خالؿ يـك نمكذج تحكيؿ ممؼ الحالة

تحكيؿ لألخصائية 
 االجتماعية

فػػػػي حػػػػاؿ اعتمػػػػاد الحالػػػػة مػػػػف ًقبػػػػؿ مػػػػديرة المؤسسػػػػة يػػػػتـ 
لمتابعػػة الحالػػة  ضػػمف خطػػة  لألخصػػائيةتحكيػػؿ الحالػػة 

 الج كدراسة حالة.ع

مكظفة االستقباؿ + 
 مديرة المؤسسة

 ممؼ الحالة
جراءات التدخؿ  خطكات كا 

 )خطة العالج(
 حسب الحالة

تعبئة نماذج استقباؿ 
الحالة كاستالـ 

 األمانات

اسػػػتقباؿ الحالػػػة المحكلػػػة مػػػف قسػػػـ االسػػػتقباؿ كاسػػػتكماؿ 
 إجراءات الدخكؿ كاستالـ األمانات.

 مديرة الحالة
نمكذج  –باؿ نمكذج استق

 استالـ العهد
 –نمكذج استقباؿ معبأ 

 نمكذج استالـ العهد معبأ
 نصؼ ساعة

 دراسة الحالة
تقػػػػػـك مػػػػػديرة الحالػػػػػة كاالخصػػػػػائية االجتماعيػػػػػة كالنفسػػػػػية 
ب جراء دراسة لمحالة كتعبئة استمارة دراسة الحالة ككضػع 

 خطة التدخؿ ككصؼ طبيعة المشكمة.

 –مدير الحالة 
اعية األخصائية االجتم

 األخصائية النفسية –
 ممؼ الحالة

نمكذج دراسة الحالة + خطة 
 العالج

 خالؿ يـك

 خالؿ يـك تقييـ أكلي نمكذج دراسة الحالة مديرة الحالة تحديد احتياج الحالة كطبيعة التدخؿ. إعداد تقرير أكلي

 تكصيات مارة دراسة الحالةاست مديرة الحالة تسجيؿ مبدئي الحتياج الحالة كخطة التدخؿ. تحديد االحتياجات
حسب الخطة 

 العالج



 جتماعية والتأهيللرعاية االلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

252 

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

 إعداد خطة العالج
تقػػػـك مػػػديرة الحالػػػة ب عػػػداد خطػػػة العػػػالج حسػػػب احتيػػػاج 

 الحالة كبعد المكافقة المستنيرة مف قبؿ الحالة.
 مجمس إدارة الحالة

 –نمكذج دراسة الحالة 
 نمكذج مؤتمر الحالة

تكصيات مجمس إدارة  
 الحالة

 حسب الحالة

لخطة تنفيذ ا
 العالجية

النفسػػػية( بتنفيػػػذ الخطػػػة  -تقػػػـك االخصػػػائية )االجتماعيػػػة
العالجيػػة المتفػػؽ عميهػػا مػػع مجمػػس إدارة الحالػػة كفػػؽ مػػا 

 كرد في الخطة.

 مجمس إدارة الحالة
-الجتماعيةااالخصائية 

 النفسية 

 –نمكذج الئحة المتابعة 
 الئحة العالج

- 
حسب خطة 

 العالج

 تقييـ دكرم لمخطة
لحالػػػػة عمػػػػى مجمػػػػس إدارة الحالػػػػة لتقيػػػػػيـ عػػػػرض ممػػػػؼ ا

 االستجابة لمخطة العالجية.
 تكصيات مجمس إدارة الحالة نمكذج مؤتمر الحالة مجمس إدارة الحالة

حسب خطة 
 العالج

 مؤتمر الحالة
مناقشػػة الحالػػة لكضػػع الحمػػكؿ المناسػػبة لمعمػػؿ عمػػى حػػؿ 

 المشكمة كفؽ مخرجات كتكصيات.
 ر الحالةنمكذج مؤتم مجمس إدارة الحالة

تكصيات المجنة كيتـ التحديد 
 حسب الخطة

حسب خطة 
 العالج

عادة دمج   تأهيؿ كا 
بعػػػػػد اسػػػػػتجابة الحالػػػػػة لمعػػػػػالج كالكصػػػػػكؿ بهػػػػػا لمدرجػػػػػة  

المطمكبػػة مػػف األمػػاف يػػتـ تجهيػػز الحالػػة لمعػػيش فػػي بيئػػة 
 آمنة.

 مجمس إدارة الحالة
 -نمكذج تعهد كاستالـ
 نمكذج خركج

 -نمكذج تعهد كاستالـ
 خركج نمكذج

حسب خطة 
 العالج

 نمكذج خركج معبأ نمكذج خركج مجمس إدارة الحالة تسميـ الحالة بعد تكصية لجنة مجمس إدارة الحالة. مغادرة المؤسسة 
حسب خطة 

 العالج

 المتابعة الالحقة 
المتابعػػة بعػػد خػػركج  الحالػػة لمتأكػػد مػػف العػػيش فػػي بيئػػة 

 آمنة. 
 الميدانيةنمكذج الزيارة  األخصائية االجتماعية

تكصيات الزيارة حسب 
 احتياج الحالة

أكؿ ستة 
شهكر بعد 
الخركج مف 
 المؤسسة 
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 مؤسسة بيت األماف لرعاية النساء المعنفاتعمؿ مخطط يوضح آليات 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًزبثؼخ انالحمخ 

 يؤرًش انحبنخ تقييـ دوري لمخطة 
رأْٛم ٔاػبدح 

 ديح

 المؤسسةمغادرة 

تعبئة نماذج استقباؿ حالة واستالـ  االحتياجات تحديد
 األمانات 

 خصائيةلألتحويؿ 
 االجتماعية

 َؼى

 ال

 تحويؿ لألخصائية لتقديـ االستشارة

 استقباؿ الحالة رمٛٛى يجذئٙ

 

 حالة إيواء

 التدخؿ دوف إيواء

 حاالت االستشارة

اعتماد مف مديرة 
 َقبوؿ المؤسسة

  أولي تقرير إعداد دراسة حالة 

 إعداد الخطة العالجية تنفيذ الخطة العالجية
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 مؤسسة الربيع: "رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف" 1.2
هي مؤسسة خاصة باحتجاز األطفاؿ عمى  :وفمؤسسة الربيع: "رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القان

 .1937لسنة   2مف قانكف المجرميف األحداث رقـ  "15"خالؼ مع القانكف كذلؾ كفقان لممادة 
( المحككميف كالمكقكفيف كفؽ قرارات 18دكف - 12األحداث الجانحيف مف سف ) الفئة المستيدفة:

يداع األ-النيابة -)الشرطة  حداث بناء عمى أمر صادر مف الجهات المحكمة( حيث يتـ تكقيؼ كا 
 المعنية السابقة الذكر بسبب ارتكابهـ مخالفة يعاقب عميها القانكف كال يقرها المجتمع.

  :الخدمات المقدمة لمنزالء داخؿ المؤسسة 
 . رعاية اجتماعية كمعيشية كاممة لمطفؿ مع تكفير متطمبات الحياة 
 .رشاد  رعاية نفسية كحماية كتكجي  كا 
  محك أمية لألطفاؿ اآلخريف. بالمدارس، كفصكؿتعميمية لألطفاؿ الممتحقيف خدمات 
  خدمات مهنية متمثمة بكرشة النجارة كاأللمنيكـ كالطهي كأعماؿ الغسيؿ كالكي يمحؽ ب حداها الطفؿ بناءن 

 عمى رغبت  
  عفاءالعيادات،  المشافي، كمراجعةكدخكؿ  المؤسسة، كخارجهاخدمات صحية ممثمة برعايتهـ داخؿ  كا 

 مف رسـك الكشؼ كاألدكية .
 منهجية لقضاء كقتان مثمران كالمتمثؿ باألنشطة الرياضية كالفنية كالثقافية لتنمية مهارتهـ خدمات ال

 الذاتية 

 : شروط استقباؿ االطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف 
 صية ) الهكية ثبات شخا القانكف ، ككجكد أمر تكقيؼ ، كا  أف يككف ارتكب مخالفة قانكنية يعاقب عميه

 صكرة هكية االب ( –شهادة الميالد  –
 ف يككف مرفؽ مع الطفؿ تقرير طبي يكضح الحالة الصحية لمطفؿ .أ 
 شخاص ذكم االعاقة األمراض كليس مف ألأف يككف خالي مف ا 
  في مراكز رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف: استقبالياال يتـ  التيالفئات 
 مزمف يصعب التعامؿ مع  داخؿ المؤسسة. أف يككف الطفؿ مريض بمرض 
 "أف يككف الطفؿ يعاني مف اضطرابات نفسية "مريض نفسي 
 .أف يككف الطفؿ معاؽ إعاقة حركية 
 أف يككف الطفؿ لـ تنطبؽ عمي  شركط الفئة المستهدفة 
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   طفاؿ عمى خالؼ القانوف :األشركاء التنمية االجتماعية في التعامؿ مع 
جتماعية المشرؼ الرئيس لرعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف في تعد كزارة التنمية اال

خالؿ الكزارة يتـ متابعة ممفهـ اإلدارم،كالمالي،كالمهني،كلمكزارة عالقة كثيقة مع عدة  غزة، فمفقطاع 
 جهات حككمية كغير حككمية ذات عالقة باألطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف.

 وزارة الداخمية :  -1
  التمبس، كأخذر األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف،كالقبض عميهـ في حاالت تقـك الشرطة ب حضا 

 الشكاكم.
  .لى المحاكـ كالنيابة  تقكـ الشرطة بترحيؿ األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف مف كا 
   تقـك الشرطة ب حضار األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف الذيف ال يمتزمكف بالحضكر لمكاتب التحقيؽ

 سة .أك الهاربكف مف المؤس
 وزارة العدؿ: -2
تنظر فيما يقترح   القانكف، كماحيث تقـك بالتحقيؽ مع الطفؿ عمى خالؼ مع  نيابة األحداث:  - أ

تقارير اإلفراج  الربيع، ككذلؾبمؤسسة  بحق ، كاإليداعمراقبك السمكؾ مف تعديؿ التدابير التي تصدر 
 المشركط .

هيئة المحكمة  القانكف، كتشكؿالؼ مع تختص بالنظر في قضايا األطفاؿ عمى خ  محكمة األحداث: - ب
هذا التشكيؿ يتضح االرتباط المتكامؿ بيف الجانب  السمكؾ، كمفمف القاضي كمحامي كمراقب 

 االجتماعي في معالجة مشكالت األحداث بالمجتمع. القضائي، كالجانب
خالؼ مع القانكف خالؿ كزارة التربية كالتعميـ يتـ تمكيف األطفاؿ عمى  مف والتعميـ:وزارة التربية  -3

 عيف داخؿ مؤسسة الربيع الستكماؿ تعميمهـ كتقديـ االمتحانات.ك المكد
انتداب كاعظ ديني إلرشاد األطفاؿ عمى خالؼ مع القانكف   : وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية -4

 كحثهـ عمى األخالؽ الحميدة باإلضافة لتخصيص محفظ لمقرآف الكريـ داخؿ المؤسسة لهـ .
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 "رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف" يع:مؤسسة الرب
 

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
التنسيؽ كالتكاصؿ 
مع الشرطة كالنيابة 

 كالمحكمة

مدير  –مدير الدائرة  أكامر التكقيؼ كاألكراؽ الثبكتية كاألحكاـ
أخصائي  –المؤسسة 
 اجتماعي

الممؼ القانكني في ممؼ 
 لنزيؿا

 يكميان  تحديث بيانات

تيسمـ الجهة المحكلة نمكذج استالـ الطفؿ مف قبؿ المؤسسة أك  استقباؿ نزيؿ جديد
 تقرير رفض استالم  إذا لـ تنطبؽ عمي  شركط االستالـ.
في حاؿ االستالـ  الحصكؿ عمى الكراؽ الثبكتية كفحص 

 الحالة الصحية العامة لمنزيؿ

 مدير المؤسسة 
 عياجتماأخصائي 

 الطبيب المختص

 يكميان  تسجيؿ جديد ة ممؼتعبئ

كراؽ البيانات الكاممة مف األ اجتماعيأخصائي  تدكيف البيانات األكلية كالحصكؿ عمى كثائؽ خاصة فتح ممؼ لمنزيؿ
 الثبكتية بالنزيؿ

 يكميان  ممؼ متكامؿ لمنزيؿ

 دقيقة 50 نماذج مقابمة أكلية معبأة نماذج المقابمة األكلية اجتماعيئي أخصا مقابمة النزيؿ كالتعرؼ عمي  كاالستماع ل  مقابمة أكلية فردية
زيارة ميدانية ألسرة 

النزيؿ كدراسة 
 متكاممة

نمكذج الحالة  االجتماعيةنمكذج الحالة  اجتماعيأخصائي  زيارة األسرة كمعرفة كضع األسرة كالنزيؿ كعالقت  باألسرة
 معبأ االجتماعية

 دقيقة 60

ؿ كضع خطة تأهي
 النزيؿ

كضع خطة عالج مناسبة لمنزيؿ بعد قيام  بالدراسة الشاممة 
 كالكاممة لمحدث كأسرت ، كالبيئة المحيطة

 اجتماعيأخصائي 
 كنفسي

صالح ممؼ النزيؿ أسبكعية  خطة تأهيؿ كا 
 كشهرية

متابعة دكرية ميدانية 
 لمنزيؿ

 اجتماعيأخصائي  متابعة دائمة كمستمرة لمنزيؿ
 كنفسي كمشرؼ

 يكميان  تدكيف في الكثائؽ نزيؿممؼ ال

عمؿ جمسات فردية 
 كجماعية

 اجتماعيأخصائي  تكثيؼ جمسات التكجي  النفسي كاالجتماعي كالديني لهـ
 كنفسي

تقارير عف الجمسات  ممؼ النزيؿ
 الفردية كالجماعية

 يكميان كأسبكعيان 

 يكميان خطة نشاط البرنامج  ممؼ النزيؿ اجتماعيأخصائي منهجية نشطة أإلحاؽ النزيؿ بأنشطة المؤسسة المختمفة سكاء تطبيؽ خطة 
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 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 المطبؽ كنفسي كمشرؼ كمدرس كال منهجية نشاطات 

مراجعة التقارير 
كالتكصيات كخطة 

 النشاط

 مدير المؤسسة متابعة كفحص كتدقيؽ التقارير كالتكصيات
 األخصائي االجتماعي

تقارير الجمسات كالتكصيات 
 كمالحظة الخطة

كاإلدارة  متابعة لمدائرة
 العامة

 شهريان 

متابعة التقارير 
 كالتكصيات

أسبكعي  نتائج العمؿ تقارير الجمسات كالتكصيات مدير المؤسسة تنفيذ كما لـ يتـ  تنفيذ متابعة ما تـ 
 كشهرم

متابعة أكامر 
 التكقيؼ

يـك  45أك 15 متابعة المحكمة تحديث الكثائؽ أخصائي اجتماعي التكاصؿ مع الشرطة
 محكمةكلحيف ال

العرض عمى 
 المحكمة

 أسبكعيان  تنفيذ حكـ قضائي تمديد حكمة مراقب السمكؾ اصطحاب النزيؿ  لمحكمة االحداث 

كضع خطة دمج 
 لمنزيؿ

 اجتماعيأخصائي  إلعادة دمج النزيؿ داخؿ األسرة كالمجتمع
 كنفسي

أسبكعيان  خطة الدمج قرار اإلفراج كالتكصيات
 كشهريان 

عمى ممؼ النزيؿ مف حيث التهمة كالحكـ كالسمكؾ  طالعاال اإلفراج عف النزيؿ
 كالمخاطر التي يتعرض لها النزيؿ عند اإلجازة المنزلية

المدير كاألخصائي 
 كاإلدارة

 يكميان  االفراج عف النزيؿ أكامر إفراج

متابعة تنفيذ خطة 
 الالحقةالرعاية 
 لمنزيؿ

ألهمٌية التعاكف مع العديد مف المؤسسات الحككمٌية كالخاصة كا
 لممساهمة الفعالة لدمج الحدث في المجتمع

أخصائي اجتماعي 
 كمراقب السمكؾ

 يكمان  15 تكصيات كنتائج خطة متابعة رعاية الحقة
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 "رعاية األطفاؿ عمى خالؼ مع القانوف" مؤسسة الربيع: فيليات العمؿ آمخطط يوضح 
 

 

 لجْل 

 

 سفض                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اعزمجبي اٌيفً 

ِٓ ؽشىخ 

 اٌزشؽ١الد

اسعبع إٌض٠ً 

 ٌؾشىخ اٌزشؽ١الد

ِزبثؼخ دٚس٠خ 

 ١ِذا١ٔخ ٌٍٕضالء
 

ٚمغ خيخ رأ١ً٘ 

 إٌض٠ً

 

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ 

ألعشح إٌض٠ً 

 ٚدساعخ ِزىبٍِخ

 

 فزؼ ٍِف إٌض٠ً

 ( اٌّمبثٍخ األ١ٌٚخ ) فشد٠خ

 

أٚاِش  اٌزأوذ ِٓ

اٌزٛل١ف 

ٚاألٚساق 

 اٌضجٛر١خ ٚاألؽىبَ

ػًّ عٍغبد 

 فشد٠خ ٚعّبػ١خ

 

 ريج١ك خيخ ٔؾبىبد

 ِٕٙغ١خ ٚال ِٕٙغ١خ
 

ٌزمبس٠ش ِشاعؼخ ا

 ٚاٌزٛف١بد ٚخيخ إٌؾبه

 

ِزبثؼخ اٌزمبس٠ش 

ٚاٌزٛف١بد ٚخيخ 

 إٌؾبه

 

ِزبثؼخ أٚاِش 

 اٌزٛل١ف

 

اٌؼشك ػٍٝ 

 اٌّؾىّخ

 

إلػبدح ٚمغ خيخ 

دِظ إٌض٠ً داخً 

 األعشح ٚاٌّغزّغ

 

اإلفشاط ػٓ 

 إٌض٠ً

 

 أِٞزبثؼخ رٕف١ز خيخ اٌذِظ 

 اٌشػب٠خ اٌالؽمخ ٌٍٕض٠ً
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 وأسرىـ: والتأىيؿنزالء مراكز االصالح رعاية تعريؼ شعبة 

هي المتخصصة في التكاصؿ مف النزالء المحككميف المكقكفيف أكثر مف ستة شهكر في  
السجكف المحمية كاالطالع عمى مشاكمهـ االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية كتقديـ الدعـ المادم 

 .  ألسرهـالمعنكم لهـ ، كتقديـ الرعاية كالدعـ االجتماعي كالمادم ك 
 ألناء النزيؿ " –زوجة النزيؿ  –" النزيؿ الفئة المستيدفة:

 شروط تقديـ الخدمة:
 ..أف يككف النزيؿ مكقكؼ أكثر مف ستة شهكر1
 .محتاجة كال يكجد لها  مصدر دخؿ النزيؿ . أف تككف اسرة 2
 .النفسي  محتاجيف لمدعـ ءالنزال طفاؿأ.أف يككف 3
 .أف يككف النزيؿ ال يكجد ل  اسرة معيمة4

 الخدمات المقدمة:
بحاجة لمتدخؿ حسب  أسرت الذم  نزيؿلم لمحماية االجتماعية فتح ممؼ عمي البرنامج الكطني .1

 القانكف.
 .محتاجيف لممحاميف لتعيف محامي ل ء النزالتحكيؿ ممؼ ال .2
 ء .نزالعدة  الممكنة لمالتكاصؿ مع جمعيات لتقديـ المسا .3
 النزيؿ ةال سر الرعاية كالدعـ المادم كالمعنكم كالنفسي تقديـ  .4
 ءنزالتقديـ الرعاية ألطفاؿ ال .5
 مراكز التدريب المهني أكارساؿ ابناء النزيؿ المتسربيف مف المدارس الى المدارس  .6
 ممشاكؿ العالقة بيف النزيؿ كاسرت ايجاد حمكؿ ل .7
 كالعشائر لحؿ بعض الخالفات التي تكاج  النزالء كأسرهـ.تعاكف مع لجاف االصالح ال .8
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 وأسرىـ  والتأىيؿخدمة نزالء مراكز االصالح  1.3
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

التنسيؽ كالتكصؿ مع 
 إدارة المركز

ية * طمب النزالء رؤية االخصائي المختص في كزارة التنمية االجتماع استقباؿ
 مف إدارة السجف

 *التكاصؿ مع رئيس قسـ الدفاع االجتماعي

اتصاؿ عمى  إدارة السجف
االخصائي االجتماعي 

 المختص

 حضكر االخصائي

*يقـك  االخصائي االجتماعي المختص  بكؿ مديرية بزيارة مراكز  مقابمة النزيؿ عقد مقابمة فردية
النزيؿ كتحديد  التكقيؼ كالجمكس مع النزالء كتعبئة استمارة بيانات

 احتياجات 

تعبئة استمارة  استمارة بيانات النزيؿ االخصائي المختص
 بيانات النزيؿ

 ممؼ متكامؿ لمنزيؿ البيانات الخاصة بالنزيؿ االخصائي المختص تدكيف البيانات االكلية لمنزيؿ كالحصكؿ عمى الكثائؽ الخاصة بالنزيؿ  فتح ممؼ فتح ممؼ لمنزيؿ
مقابمة اسرة  ؿزيارة اسرة النزي

 النزيؿ
* يقـك االخصائي المختص في كؿ مديرية  بزيارة أسرة النزيؿ أك 
استدعائها كتعبئة نمكذج استمارة بيانات أسرة النزيؿ حسب االحتياج 

 ككضع التكصيات

تعبئة استمارة اسرة  استمارة اسرة النزيؿ االخصائي المختص
 النزيؿ

صالح ممؼ النزيؿ االخصائي لمنزيؿ اجتماعي هيؿتأإجراء  التدخؿ كضع خطة تأهيؿ النزيؿ  خطة تأهيؿ كا 
مقابالت كعقد جمسات 

 فردية كجماعية
تقارير الجمسات  ممؼ النزيؿ االخصائي المختص مقابالت أكلية تعقد مع النزالء بشكؿ فردم أك جماعي  مقابالت كجمسات

 الفردية كالجماعية
 األخصائيتكصيات 

 االجتماعي
 تكصيات االخصائي االجتماعي  لمدير المديريةترفع  التكصيات

تـ طمبها مف  التيتكقيع مدير المديرية عمى  االستمارة لمخدمات 
 اإلدارات المختمفة في المديرية كتحكيمها اليهـ

 االخصائي المختص
 مدير المديرية

  

   خصائياال حسب التكصيات كأسرت تكفير الخدمات الممكنة لنزيؿ  التنفيذ التنفيذ التكصيات
متابعة تنفيذ 
 التكصيات

مف تكصيات مع االدارة العامة  تنفيذ كما لـ يتـ  تنفيذ متابعة ما تـ  المتابعة
 المختصة

  التقارير االخصائي المختص

 قرار االفراج االخصائي المختص كضع خطة دمج النزيؿ داخؿ االسرة كالمجتمع بعد االفراج بعد االفراج
 التقارير كالتكصيات

 الدمج خطة

 تكصيات االخصائي خطة الدمج االخصائي كأسرت  لنزيؿزيارة دكرية  المتابعة متابعة تنفيذ خطة الدمج
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 خدمة نزالء مراكز االصالح وأسرىـأليات  يوضحمخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزٕغ١ك 

ٚاٌزٛافً ِغ 

  إداسح اٌّشوض

االعزّبع ٌٍٕض٠ً 

ِٚؼشفخ ِؾىٍزٗ 

 ٚاؽز١بعبرٗ

 

  

 

 

ػمذ عٍغبد فش٠خ 
 ٚعّبػ١خ

 

رؼجئخ اعزّبسح ٔض٠ً 

 ٚفزؼ ٍِف ٌٗ

 

 

رٛف١بد االخقبئٟ 

 االعزّبػٟ

  

 

رٛف١ش خذِبد اخشٜ 

ألعشح إٌض٠ً  ِٓ 

 خبسط اٌّذ٠ش٠خ 

  

 

 حشص٠بسح ١ِذا١ٔخ ال ع

 إٌض٠ً 

  

 

 ٚمغ خيخ اٌزأ١ً٘ ٌٍٕض٠ً

 ِزبثؼخ رٕف١ز اٌزٛف١بد 

  

 

ٚمغ خيخ دِظ 

ثؼذ االفشاط ػٓ 

 إٌض٠ً

 

ِزبثؼخ رٕف١ز خيخ 

 اٌذِظ
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 : دائشح هشازض الشػبٗخ االعزوبػ٘خصبلضب

 ة والتأىيؿ:تعريؼ مراكز الرعاية االجتماعي .1

عاـ كالفتيات  16 –14مراكز اجتماعية كتأهيمية كتدريبية تقكـ عمى استيعاب الفتياف مف سف 
عاـ ممف لـ يتمكنكا مف االستمرار في التعميـ النظامي نتيجة ظركؼ  18–14مف سف 

اجتماعية أك اقتصادية أك نفسية حالت دكف تحصيمهـ العممي كذلؾ إلكسابهـ مهنة معينة مع 
اة قدرات كميكؿ كؿ منهـ كتعزيز السمكؾ اإليجابي كتأهيمهـ مف أجؿ تحقيؽ هدؼ كقائي مراع

عالجي إنمائي، كحمايتهـ مف التشرد كاالنقياد مع رفقاء السكء كاالنحراؼ، مع األخذ بعيف 
 االعتبار أكلكية القبكؿ ألبناء األسر المنتفعة مف كزارة التنمية االجتماعية تحقيقان لرسالة الكزارة

 في دكرها اإلنمائي لألفراد.
 رؤية مراكز الرعاية االجتماعية والتأىيؿ: .2

 بناء جيؿ متميز مبدع مهنيان متفاعالن ب يجابية مع بيئت  متمسكان بدين  محبان لكطن .
 رسالة مراكز الرعاية االجتماعية والتأىيؿ: .3

تماعية كالتأهيؿ بكزارة التنمية دائرة مراكز الرعاية االجتماعية التابعة لإلدارة العامة لمرعاية االج
االجتماعية، تسعى إلى االرتقاء بالقدرات المهنية كالتعميمية لألطفاؿ المتسربيف مف المدارس 

عاـ، كتعزيز كتطكير قدراتهـ الذهنية كاالجتماعية كتحسيف مستكيات  16إلى  14مف عمر 
 أدائهـ في جميع نكاحي الحياة.

 )اجتماعي، تأىيؿ، تدريب(. أىداؼ مراكز الرعاية االجتماعية .4

 كقاية كحماية الطالب مف االنحراؼ كالتشرد، كاالستغالؿ في سكؽ العمؿ. -

 تعميـ الطالب مهنة تتالءـ مع ميكل  كقدرات  كاحتياج السكؽ المحمي.  -

مساعدة الطمبة عمى التكيؼ مع أنفسهـ كالبيئة المحيطة بهـ لتعزيز ثقتهـ بأنفسهـ كدمجهـ  -
 بالمجتمع.

كساب  أنماط سمككية إيجابية مف أجؿ  معالجة - المشكالت السمككية كالتربكية لمطالب كا 
 حماية نفس  كأسرت  كمجتمع .

 تأهيؿ الطالب نفسيان كاجتماعيان كأسريان. -

تمكيف الطالب مف الحصكؿ عمى مهنة يككف قادر مف خاللها عمى الكسب كاالنفاؽ عمى  -
 نفس  كأسرت .

ألكاديمي مف خالؿ منح  دركس المغة العربية كالحساب استمرار ربط الطالب بالتعميـ ا -
 كالرسـ الهندسي.
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 إجراءات إلحاؽ وتقديـ الخدمة داخؿ مراكز الرعاية االجتماعية 

 أواًل: النظاـ الداخمي لممراكز:
o .مدة التدريب في المركز سنة دراسية كاحدة مقسمة إلى فصميف دراسييف 
o  األحد إلى الخميس، عمى أف يككف يكمي الجمعة كالسبت أياـ مف  (5)عدد أياـ العمؿ في المركز

 عطمة.
o .يبدأ الدكاـ الساعة السابعة كالنصؼ صباحان كينتهي الساعة الكاحدة كالنصؼ ظهران 
o .إجازات العامميف في مراكز الرعاية االجتماعية يتـ العمؿ بها كفقان لقانكف الخدمة المدنية 
o ية يتـ تحديدها سنكيان بكتاب يصدر عف اإلدارة العامة لمرعاية تكاريخ اإلجازة الفصمية كاإلجازة الصيف

 االجتماعية كالتأهيؿ.
o ( حصة 23( حصة، مقسمة كاآلتي: )30عدد الحصص التي يتمقاها الطالب خالؿ االسبكع )

( حصة إرشاد اجتماعي، 1( حصة رسـ هندسي، )2( حصة تعميـ أكاديمي، )3تدريب مهني، )
 ( حصة تربية رياضية.1)
o ( حصة اسبكعيان، بحد أدنى.23دد الحصص الدراسية لممعمـ كالمدرب )ع 
o ( دقيقة.45مدة الحصة الكاحدة ) 
o  دقيقة كتككف بعد الحصة الثالثة. (30)يتـ منح الطمبة استراحة كاحدة مدتها 
o  يمنح الطالب عند نهاية العاـ كبعد إتماـ الكفايات المطمكبة شهادة معتمدة مف كزارة التنمية

 اعية.االجتم
o .يمنح الطالب كشؼ درجات مرفؽ مكضح في  درجات كؿ كفاية تمت دراستها 
o  تمنح فرصة ثانية لمف لـ يكمؿ الكفايات إلكمالها في العاـ التالي عمى أال تتجاكز نسبة الكفايات

% مف مجمكع الكفايات لمقسـ الممتحؽ ب  كبمكافقة المدير العاـ لإلدارة 30غير المنجزة عف 
 المختصة.

o فأقؿ مف الكفايات بنفس العاـ عمى أف يتـ اعادة اختبارهـ بها 10نح فرصة لمف لـ يكمؿ تم %
 نهاية الفصؿ الثاني.

o .في حاؿ تغيب مدير المركز يفكض أحد المكظفيف لتسيير أمكر المركز 
o .يمنع فصؿ طمبة المركز ألم سبب كاف دكف الرجكع لمدير دائرة المراكز 
o  التدريب داخؿ المركز بعد استيفاء كافة متطمبات اإليقاؼ كبمكافقة يتـ إيقاؼ الطالب عف مكاصمة

 مدير دائرة المراكز كمدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ.
o  اغسطس مف كؿ عاـ، مع  25يكنيك لغاية   15يتـ اإلعالف عف تسجيؿ الطمبة الجدد مف تاريخ

 ؿ العاـ.التأكيد عمى استقباؿ الطمبة المسجميف طكا



 جتماعية والتأهيللرعاية االلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

264 

o  يتـ التنسيؽ مع مدير دائرة المراكز في حاؿ الخركج مف المركز لعقد أم نشاط ثقافي أك رياضي أك
 ترفيهي.

o .يمنع تعميؽ الدكاـ إال بمكافقة اإلدارة المختصة 

 ثانيًا: الفئة المستيدفة:
تماعية الطالب المتسربيف مف المدارس مف أبناء القضايا االجتماعية أك ممف لديهـ ظركؼ اج  

عاـ( لمذككر، كالطالبات مف  16 -14صعبة كمشكالت التكيؼ االجتماعي كالتي تتراكح أعمارهـ مف )
 عاـ(. 18 -14)

 :ثالثًا: معايير الَقبوؿ
( سنة، عمى أف يككف الطالب 16-14أف يككف الطالب مف الفئة العمرية التي تتراكح ما بيف ) -

 متسربان مف المدرسة.
( سنة، عمى أف تككف الطالبة 18-14لفئة العمرية التي تتراكح ما بيف )أف تككف الطالبة مف ا -

 متسربة مف المدرسة.
 ال يشترط أف يككف قد كصؿ إلى مرحمة تحصيؿ عممي معيف. -
أف يككف مف أبناء القضايا االجتماعية كأكلكية ثـ تعطي فرصة لطالب آخريف كلدي  ظركؼ  -

 اجتماعية صعبة.
 فأعمى. IQ  75أف تككف نسبة  -
 أف يجتاز الطالب المقابمة الشخصية. -

 :رابعًا: مستندات التسجيؿ
 الكتماؿ طمب التسجيؿ يتكجب عمى الطالب احضار المستندات التالية:

 آخر شهادة مدرسية حصؿ عميها الطالب. -
 صكرة عف هكية كلي األمر. -
 صكرة عف شهادة ميالد الطالب. -
 صكرة عف الهكية الشخصية لمطالب )إف كجدت(. -
 .6*4( خمفية بيضاء مقاس 2خصية عدد )صكرة ش -
 إفادة مف الصحة النفسية بحالة الطالب، يأخذ النمكذج فارغ مف المركز. -
إفادة مف كزارة الصحة بأهمية الطالب الصحية كخمك  مف األمراض المزمنة، يأخذ النمكذج فارغ مف  -

 المركز.
 تعهد خطي مف كلي أمر الطالب بااللتزاـ بالتدريب. -
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 :ة َقبوؿ الطمبة الجددخامسًا: لجن
بعد استيفاء مستندات التسجيؿ كمطابقتها لشركط االلتحاؽ بالمركز، تتـ المقابمة الشخصية لمطالب 

 ب شراؼ لجنة مختصة مككنة مف اآلتي:
 رئيسان  مدير دائرة مراكز الرعاية االجتماعية                .1
 عضكان  دائرة اإلشراؼ المهني/ المشرؼ المهني  .2
 عضكان  لمركزمدير ا  .3
 عضكان  المرشد االجتماعي بالمركز  .4
 عضكان  مراقب السمكؾ في المديرية  .5
 عضكان  المدرب المهني لكؿ مهنة  .6
 عضكان  يحؽ لمجنة االستعانة بمف ترا  مناسبان   .7

 :سادسًا: المناىج المعتمدة
 ، كتنقسـ إلى:تـ اعتمادها مف قبؿ كزارة التنمية االجتماعية هي المناهج التي

كهي مناهج تـ إعدادها كفؽ منهجية المهاـ المركبة القائمة عمى جعؿ  اىج المياـ المركبة:من -
، يةالطالب محكر العممية التعميمية، حيث يككف دكر الطالب هك الدكر األساس في العممية التدريب

شراؼ عمى العممية التدريبية، كتقـك هذ  المنهجي ة عمى كتككف مهمة المدرب مهمة تكجي  كمتابعة كا 
الربط بيف التعمـ الذاتي كالتعمـ التعاكني، حيث تـ اعتماد منهاج المهاـ المركبة لمهنة )الخياطة، 

 النجارة، اكسسكارات كتشكيالت المعادف(، كجارم العمؿ عمى إتماـ باقي المناهج بنفس اآللية.
مجمكعة مف الكفايات، كهي مناهج تدريبية قائمة عمى تقسيـ المهنة إلى مناىج الكفايات التدريبية:  -

تيمٌكف الطالب مف اإللماـ بمفاصؿ المهنة، بحيث يصبح لدل الطالب المهارة التي تؤهم  لممارسة 
، السباكة، المهنة التي تعممها، حيث تـ اعتماد مناهج الكفايات التدريبية لمهنة  )الحدادة، األلكمنيـك

 كهرباء السيارات، الكهرباء العامة، سمكرة السيارات(.
 تبقى عممية المنهاج عممية مستمرة تعتمد عمى التطكرات الدكلية كمالئمة سكؽ العمؿ.ك  -

 :سابعًا: التدريب الميداني
: هك أحد متطمبات التخرج، بحيث يمتحؽ الطالب ب حدل الكرش ذات االختصاص، التدريب الميداني

، كالمهارات الفٌنية، بحيث بهدؼ مساعدة الطالب عمى اكتساب المعارؼ المختمفة، كالخبرات الميدانٌية
ييساهـ ذلؾ بشكؿ كبير في النمٌك المهنٌي لمطالب، مف خالؿ الرٍَّبط بيف المعرفة النظرٌية، كالتطبيؽ 
سات ميعيَّنة، مع ضركرة كجكد  ّـُ تطبيق  في ميؤسَّ ـٌ بمنهج تدريبٌي يت العىمىمٌي، باإلضافة إلى االلتزاـ التا

بيف مركز الرعاية االجتماعية،  مف المدرب المهني في إشراؼ مهنيٌ  كيتيح الفرصة لمتفاعيؿ مع الميدرِّ
 عاؿو مف الشعكر اإليجابٌي. ذكم الخبرة في مجاؿ العىمىؿ كهذا يىمنحي الطالب مستكل
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 الضوابط العامة لمتدريب:
: يشرؼ عمى التدريب الميداني ثالث جهات، كتقكـ هذ  الجهات بتقييمها، اإلشراؼ عمى التدريب .1

 لتالي:كهي كا
 المشرؼ التدريبي )في جهة التدريب(.صاحب الكرشة.  -
 المدرب المهني )في مركز الرعاية االجتماعية(.  -
 قسـ اإلشراؼ المهني بالكزارة.  -

:  يبدأ التدريب الميداني لطالب مراكز الرعاية االجتماعية في شهر الخطة الزمنية لمتدريب .2
ساعة تدريبية، تككف عادة مكزعة (96)ف مايك، كعمى الطالب المتدرب إتماـ ما ال يقؿ ع

ساعات في اليـك (6)إلى (5)أياـ في االسبكع، بحيث يتدرب لمدة 5أسابيع، بمعدؿ (3)عمى
التدريبي، كفي حاؿ اختمؼ عدد أياـ التدريب باألسبكع أك اختمفت ساعات التدريب اليكمية، ف ف 

 ساعة تدريبية.(96)المعيار األساسي هك إتماـ 
: عمى المدرب المهني زيارة مكاف التدريب مرة عمى األقؿ خالؿ فترة رب داخؿ الورشةزيارة المتد .3

التدريب، قابمة لمزيادة إلى مرتيف أك أكثر إذا رأل قسـ اإلشراؼ المهني ضعؼ أداء الطالب 
 التدريبي أك الحظ كجكد مشاكؿ.

تدريب داخؿ الكرشة، : يتـ تعبئة نمكذج تقييـ المتدرب، مف قبؿ المشرؼ عمى النموذج التقييـ .4
 كالمدرب المهني، كيتـ كضع النمكذج معبأ في ممؼ الطالب كرصد الدرجات.

في %(70): يجتاز الطالب التدريب الميداني بنجاح إذا حصؿ عمى ما مجمكع  اجتياز التدريب .5
 بنكد التقييـ ككؿ.

 ثامنًا: الشيادات الممنوحة:
تدريب مهني معتمدة مف كزارة التنمية االجتماعية، يمنح الطالب بعد إتماـ متطمبات التخرج، شهادة 

باإلضافة إلى كشؼ درجات معتمد، كما تتـ عممية منح شهادات )بدؿ تالؼ، بدؿ فاقد، غير 
 مستكمؿ(، كتتـ عممية منح الشهادات عمى النحك اآلتي: 

 :شيادة تدريب ميني 
ها اسـ الطالب رباعي كتاريخ يمنح الطالب شهادة معتمدة بالمغة العربية كاالنجميزية مكضح في  -

 ميالد  كتاريخ الحصكؿ عمى التدريب، كالمهنة التي أتـ التدريب فيها كمعدؿ التخرج.
يمنح الطالب كشؼ درجات مكضح في  درجة كؿ مكقؼ تعميمي )كفاية(، باإلضافة إلى درجت  في   -

 التعميـ كاإلرشاد.
الكزارة كختـ اإلدارة العامة لمرعاية تككف الشهادة مف الكرتكف المقكل، كمكجكد عميها ختـ   -

االجتماعية كالػتأهيؿ باإلضافة إلى تكقيع ككيؿ الكزارة كمدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية 
 كالتأهيؿ كمدير دائرة مراكز الرعاية االجتماعية.
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كيقـك تمنح الشهادة األصمية ككشؼ الدرجات بحد أقصى بعد شهر مف نهاية العاـ الدراسي،   -
 الطالب بالتكقيع عمى كشؼ استالـ الشهادة األصمية.

يتـ تكقيع كشؼ الدرجات مف مدير دائرة المراكز كمدير عاـ اإلدارة العامة لمرعاية االجتماعية  -
 كالتأهيؿ.

 يتـ أرشفة شهادة الطالب في ممؼ الخريجيف مف قبؿ المرشد االجتماعي في المركز.  -
 :شيادة بدؿ تالؼ أو فاقد 
 الطالب شهادة بدؿ تالؼ أك بدؿ فاقد بعد التأكد مف بيانات المركز.يمنح  -
يتـ تقديـ طمب استخراج إفادة في المركز التابع ل  الطالب، كيقكـ مدير المركز بمخاطبة مدير   -

 دائرة المراكز كتزكيد  برقـ الشهادة كبيانات الطالب في كتاب رسمي.
ت استخراج اإلفادة كتكقيعها مف الجهات المختصة يقكـ قسـ التنسيؽ كالمتابعة ب كماؿ اجراءا  -

 كتحكيمها لممركز لتسميمها لمطالب.
 :إفادة غير مستكمؿ 

 يمنح الطالب إفادة غير مستكمؿ كلمرة كاحدة، يحدد فيها فترة االلتزاـ بالتدريب. -
يمنح الطالب إفادة غير مستكمؿ في حاؿ عدـ استكماؿ متطمبات التخرج، عمى أف يكضح  -

 دة الكفايات التي اتمها الطالب ككذلؾ بياف الكفايات غير المستكممة.في اإلفا
 تدريب مهني. يكضح في اإلفادة أنها ال تعني حصكؿ الطالب عمى شهادة -

 :تاسعًا: إجراءات فصؿ طالب غير ممتـز
 :يحؽ إلدارة المركز فصؿ الطالب غير الممتـز  بعد استنفاذ كافة اإلجراءات القانكنية المطمكبة كهي 
إجراء جمسة إرشاد فردم مع الطالب مف قبؿ المرشد االجتماعي لمتعرؼ عمى مشكالت  كالعمؿ  .1

 عمى حمها.
 تنفيذ زيارة منزلية مف قبؿ المرشد االجتماعي لمنزؿ الطالب لمتعرؼ عمى أسباب المشكمة. .2
 ركز.استدعاء كلي أمر الطالب كتعريف  بتصرفات ابن  كأخذ تعهد بالتزاـ الطالب بقكانيف الم .3
 تكجي  كتاب إنذار بالفصؿ لكلي أمر الطالب مكضح في  أسباب اإلنذار. .4
بؿ الحؿ يقكـ مدير المركز برفع كتاب لمدير دائرة مراكز الرعاية االجتماعية  .5 بعد استيفاء كؿ سي

يطالب  بالمكافقة عمى فصؿ الطالب مف المركز، مرفؽ مع الكتاب تقرير مف المرشد االجتماعي عف 
مف المرشد االجتماعي كمدرب الكرشة الممتحؽ إليها الطالب، كمرفؽ أيضان صكرة  الطالب مكقع

عف الئحة العالج الخاصة بممؼ الطالب، كيرفؽ أيضان صكرة عف تعهد كلي أمر الطالب كصكرة 
 عف كتاب اإلنذار بالفصؿ.
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باإلضافة إلى يتـ الرد مف مدير دائرة المراكز  باإليجاب أك الرفض بناء عمى قرار المدير العاـ  .6
 األكراؽ المرسمة كبكتاب رسمي يكضح أسباب القبكؿ أك الرفض.

بالغ  بقرار فصؿ الطالب مف المركز. .7  يقكـ مدير المركز بالتكاصؿ مع كلي أمر الطالب كا 

جراءات التسجيؿ وتقديـ الخدمة  :عاشرًا: المسؤوليات وا 
بقة عميهـ شركط التسجيؿ داخؿ يقكـ برفع أسماء الطمبة المنطالباحث االجتماعي بالمديرية:  -

 .جهات التحكيؿ لممراكز المراكز مف خالؿ العرض الشهرم كأحد
 المرشد االجتماعي بالمركز:  -

o .استدعاء الطمبة المحكلة  اسمائهـ مف الباحث االجتماعي 
o   ،استقباؿ الطمبة المسجميف لدل المراكز كالمحكليف مف جهات أخرل )الطالب نفس ، المدرسة

 (.المسجد،..
o .إجراء مقابمة أكلية مع الطالب كالتعرؼ عمي  ثـ طمب كثائؽ الالزمة الستكماؿ الممؼ 
o  اخبار الطالب بالمكافقة المبدئية لقبكل  في المركز بناء عمى الكثائؽ كانطباؽ معايير القبكؿ

 عمي .
o .إنهاء المقابمة مع الطالب 
o .تعبئة الطمب كارفاؽ جميع الكثائؽ معهـ 
o ك رسالة كتابة كتاب خطي أsms   ترسؿ لمطالب الذم تـ رفض  مف قبؿ المجنة مبينان ل

 األسباب.
o . إغالؽ ممؼ الطالب الذم يتـ رفض 
o  تبميغ الطالب بقبكل  إما شفهيان أك عف طريؽ التميفكف أك كتاب خطي أك رسالةsms. 
o  مف أجؿ إجراء زيارات منزلية لمطمبة الممتحقيف بالمركز، كزيارة كاحدة بحد أدنى لكؿ طالب

 التعرؼ إلى الكاقع األسرم كاالجتماعي ألسرة الطالب.
 لجنة َقبوؿ الطمبة: -

o .إجراء مقابمة مع الطمبة المرشحيف 
o .قبكؿ أك رفض الطالب بعد المقابمة الشخصية 

 مدير المركز: -
o .لحاقهـ ببرامج المركز  استقباؿ الطمبة في المركز كا 
o لى مدير دائرة المراكز.يقـك مدير المركز باعتماد الكشكفات كارسالها ا 

 
 



 جتماعية والتأهيللرعاية االلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

269 

 :حادي عشر: إجراءات استالـ واستيالؾ الخامات والمعدات داخؿ مراكز الرعاية االجتماعية
 :النماذج المستخدمة 

 نمكذج طمب خامات لمكرشة. -
 نمكذج طمب خامات لممركز. -
 نمكذج سند صرؼ داخمي. -
 بطاقة التماريف.    -
 البطاقة الشهرية.  -
 كرت الصنؼ. -
 مي.سند تحكيؿ داخ -
 سند تحكيؿ خارجي. -
 سند إعارة. -

 نموذج طمب خامات لمورشة  (11
يقكـ المدرب المهني في نهاية العاـ الدراسي بتقديـ دراسة أكلية عف احتياجات الكرشة مف المكاد 
الخاـ كالمعدات البسيطة التي تمـز إلتماـ جميع الكفايات المعتمدة في المنهج، كمف ثـ يقدمها 

 لمدير المركز.
 مب خامات لممركزنموذج ط  (12

في نهاية العاـ الدراسي يقـك مدير المركز بتقديـ احتياجات الكرش التدريبية مف المكاد الخاـ لمدير 
 دائرة مراكز الرعاية االجتماعية مف أجؿ رفعها لمجهات المختصة كالعمؿ عمى تكفيرها.  

 نموذج سند صرؼ داخمي  (13
في  المكاد الخاـ المطمكبة كييرفع  ان اخمي مكضحيقـك  مدرب الكرشة بتعبئة نمكذج سند الصرؼ الد

إلى مدير المركز العتماد ، كمف ثـ يرسؿ ألميف المخزف لمصرؼ، حيث يكقع المدرب عمى سند 
 االستالـ، كتككف هناؾ نسخة مف سند االستالـ لدل المدرب كنسخة لدل أميف المخزف.

 بطاقة التمريف  (14
ف مكضح فيها المكاد الخاـ المستخدمة لمتمريف الكاحد، يقـك المدرب المهني بتجهيز بطاقة التمري

ككذلؾ المكاد المساعدة المستخدمة، كمكضح في البطاقة العدد المنجز مف التمريف كرسـ كرككي 
بمقاسات التمريف، كبعد االنتهاء مف التمريف تغمؽ البطاقة بتكقيع المدرب كتحديد تاريخ نهاية 

 ي كمدير المركز.التمريف كيكقع عميها المشرؼ المهن
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 البطاقة الشيرية (15
يقكـ المدرب المهني بتجهيز البطاقة الشهرية مف خالؿ تجميع بطاقات التماريف المنجزة في 
الشهر، بحيث يكضح األرصدة المستهمكة مف المكاد الخاـ كالمكاد المساعدة المستخدمة في إنجاز 

 ميها المشرؼ المهني كمدير المركز.التماريف خالؿ الشهر كما هك معتمد في المنهج، كيكقع ع
 كرت الصنؼ  (16

يقـك المدرب المهني بتجهيز كرت صنؼ لكؿ صنؼ مف الخامات في الكرشة كمخزف الكرشة، 
عمى أف يتـ تدكيف كؿ حركة تتـ عمى هذا الصنؼ سكاء باإليداع أك االستخداـ، كال يتـ استبداؿ 

 في كرت جديد.الكرت إال حيف امتالء  يتـ أرشفت  كتنقؿ البيانات 
 سند تحويؿ داخمي  (17

كهك نمكذج يستخدـ لتحكيؿ الخامات بيف الكرش داخؿ المركز الكاحد، عمى أف يتـ األمر بمكافقة 
مدير المركز كبتشكيؿ لجنة تحكيؿ مككنة مف مدير المركز كالمدرب المهني كأميف المخزف، كيتـ 

لدل الكرشة المحكؿ لها  في  تكضيح الصنؼ الذم تـ تحكيم  عمى أف يضاؼ لكرت الصنؼ
 كييخٌفض مف كرت الصنؼ لدل الكرشة المحًكلة.

 سند تحويؿ خارجي.  (18
كهك نمكذج يستخدـ لتحكيؿ الخامات بيف مراكز الرعاية االجتماعية، عمى أف يتـ األمر بعد 
مكافقة مدير دائرة المراكز، كبتشكيؿ لجنة تحكيؿ مككنة مف مدير المركز كمدرب الكرشة كأميف 

زف لممركز الذم يريد التحكيؿ في حاؿ كاف الصنؼ مف مخزف الكرشة، كتتككف المجنة مف المخ
أميف المخزف كمدير المركز في حاؿ كانت الخامات في مخزف المركز، عمى أف يقكـ مدير 
المركز المستقبؿ لمخامات بالتكقيع عمى سند االستالـ، كتضاؼ المكاد الخاـ في األصناؼ الكاردة 

 ز كيتـ تكزيعها عمى الكرش حسب األصكؿ.لمخزف المرك
 سند إعارة  (19

نمكذج يستخدـ في حاؿ إعارة أحد المعدات مف مركز آلخر، كيتـ ذلؾ بمكافقة مدير دائرة مراكز 
الرعاية االجتماعية، كتشكؿ لجنة إعارة مككنة مف مدير المركز كأميف المخزف عمى أف يكقع مدير 

عارة محدد فيها تاريخ االستالـ كتاريخ اإلرجاع كالحالة المركز المستقبؿ عمى نسخة مف سند اإل
 لمصنؼ المستعار.

 سند صيانة  (20
نمكذج يستخدـ في حاؿ تحكيؿ أم مف المعدات لمصيانة خارج المركز، كيتـ ذلؾ بمكافقة مدير 
دائرة مراكز الرعاية االجتماعية، كمدير المركز، عمى أف يكقع مستمـ األدكات التي تحتاج لمصيانة 

 مى نسخة مف سند الصيانة محدد فيها تاريخ اإلرجاع كحالة الصنؼ المراد صيانت .ع
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 :ثاني عشر: الوصؼ الوظيفي والمسؤوليات لمموظفيف أصحاب العالقة بمراكز الرعاية االجتماعية 

 :مدير عاـ الرعاية االجتماعية والتأىيؿ
 اعتماد كشكفات الطمبة الجدد. -
 عد مكافقة مدير المركز كمدير دائرة المراكز.الحاالت االستثنائية ب اعتماد -
 جات لمطمبة الخريجيف.تكقيع الشهادات ككشكؼ الدر  -

 :مدير دائرة المراكز
 لمراكز الرعاية االجتماعية.كالفنية المتابعة اإلدارية  -
 إجراء الزيارات الميدانية لممراكز كحضكر حصص تدريبية. -
 المشاركة في لجنة قبكؿ الطمبة الجدد. -
 ع عمى شهادات ككشكؼ الدرجات لمطمبة الجدد.التكقي -
 تكفير االحتياجات المكجستية لممراكز بالتنسيؽ مع جهات االختصاص. -
 المكافقة عمى حاالت إيقاؼ الطمبة غير المنضبطيف. -
 رفع التقارير الدكرية لممسؤكؿ المباشر. -

 :قسـ التنسيؽ والمتابعة
 .كمتابعتها الرعاية االجتماعيةحفظ كتنظيـ المراسالت الصادرة كالكاردة لمراكز  -
 إعداد االحصائيات التدريبية لطكاقـ مراكز الرعاية االجتماعية. -
 إعداد المراسالت لمراكز الرعاية االجتماعية. -
 متابعة خطة العمؿ السنكية لدائرة المراكز. -
 تقديـ الدعـ الالـز لمدير الدائرة في إعداد التقرير السنكم. -
 إلنجاز كتقييـ أداء المهاـ كالمكظفيف بالدائرة.المساعدة في مراجعة نسب ا -
المتابعة كاإلشراؼ عمى تطبيؽ المنهجيات الداخمية المعدة لمتابعة سير األعماؿ كتنفيذ  -

 العمميات الرئيسة كرفع التغذية الراجعة لمدير الدائرة.
 متابعة الكتب كالمذكرات الصادرة لمجهات داخؿ كخارج اإلدارة. -
 .مراكز الرعاية االجتماعيةبيف  كالمتابعة التنسيؽ -
 .ذات العالقةاإلشراؼ عمى تنظيـ االجتماعات التنسيقية مع الجهات  -

 :مدير المركز
 لممركز. كالفنية كالمكجستية كالمالية المتابعة اإلدارية -
 متابعة سير العمؿ داخؿ المركز. -
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 الحفاظ عمى االنضباط  الكظيفي داخؿ المركز. -
 كالمستهمكة داخؿ المركز، كالمتابعة الدكرية لها.الحفاظ عمى العهد الدائمة  -
 تنفيذ القرارات اإلدارية كالفنية الصادرة مف اإلدارة العميا. -
 تسهيؿ مهاـ عمؿ المجاف المختمفة ذات العالقة بمجاؿ عمؿ المراكز. -
 حضكر حصص تدريبية كتعميمية بحد أدنى حصة شهريان لكؿ مدرب كمعمـ. -
 ف المكاد الخاـ كاالحتياجات األخرل.تحديد االحتياجات السنكية م -
 اإلشراؼ عمى مدل تطبيؽ البرامج كالمناهج المعتمدة. -
 .متابعة كتقييـ المكظفيف بشكؿ دكرم -
 المشاركة في لجنة قبكؿ الطمبة الجدد. -
 تقييـ نشاط التدريب كالصعكبات كالمشاكؿ التي تعيؽ عممية التدريب. -
المحمية بشأف تقديـ الخدمات لممركز أك الفئة مع المنظمات كالمؤسسات  كالتشبيؾ التنسيؽ -

 المستهدفة.
 حصر االحتياجات التدريبية المستقبمية لكافة أقساـ المركز. -
 إعداد تقارير دكرية كسنكية عف مستكل تنفيذ عممية التدريب داخؿ المركز. -
 إعداد األكامر اإلدارية الخاصة بالعمؿ اإلدارم داخؿ المركز. -
 كجدكؿ المناكبات.إعداد برنامج المركز  -

 المرشد االجتماعي:
عمى كضع برنامج الستقباؿ الطمبة الجدد لتهيئتهـ لمتكيؼ مع جك المركز  لمرشدأف يعمؿ ا -

 الجديد.
يضع خطة خاصة بالمركز بالتشاكر مع المدير تنسجـ مع الخطة السنكية لإلدارة العامة  -

 لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ.
لتحصيمية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسمككية كالنفسية يقكـ بحصر مشكالت الطمبة ا -

 كالجسمية.
 ينسؽ كيعمؿ كمستشار لإلدارة في المشكالت السمككية التي تكاج  الطمبة. -
 يقكـ بتكثيؽ أعمال  اليكمية في المركز كيحتفظ بسجالت خاصة بها. -
 يخطط كينظـ االجتماعات لممدربيف كأكلياء األمكر. -
 هيز لمندكات كالمحاضرات بالتنسيؽ مع إدارة المركز.يقكـ باإلعداد كالتج -
متابعة حاالت الغياب المتكرر كأم حاالت أخرل محكلة مف قبؿ اإلدارة كالمدربيف كأكلياء  -

 األمكر.
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مف صعكبات كقضايا  جهكن ايك إجراء مقابالت فردية لمطمبة كتقديـ االستشارات لهـ فيما  -
 .تهمهـ

ها مف خالؿ سجؿ الطالب الستخدامها ألغراض إرشادية جمع المعمكمات عف الطمبة كتنظيم -
 كينبغي أف تككف هذ  المعمكمات دقيقة كمتجددة.

تنفيذ جمسات التكجي  الجمعي في الصفكؼ، حيث يناقش مع الطمبة مكضكعات كقضايا  -
تهمهـ كتزكدهـ مف خالؿ المناقشة بمعمكمات ال تتكفر في المناهج الدراسية، مما يساعدهـ 

 ة مشكالتهـ كتعديؿ اتجاهاتهـ كسمككهـ كذلؾ مف خالؿ حصة أك حصتيف يكميان.عمى مكاجه
تنفيذ جمسات اإلرشاد الجماعي حيث يناقش المرشد مع مجمكعات مف الطمبة يتراكح عدد  -

( ممف يكاجهكف مشاكؿ مشتركة فيساعدهـ مف خالؿ عدة جمسات 9إلى  3أعضائها مف )
لحمكؿ المناسبة لها، األمر الذم يؤدم إلى نمك عمى فهـ جكانب تمؾ المشكالت كاقتراح ا

 قدراتهـ كمهاراتهـ في مكاجهة مشكالتهـ في المستقبؿ كتعديؿ اتجاهاتهـ كأنماط سمككهـ.
عمى مكعد مسبؽ كبمكافقة الطالب  كذلؾ بناءن  لجميع الطالبيقـك المرشد بالزيارات المنزلية  -

ا كافؽ عمى ذلؾ كتعذرت زيارت  في منزل ، بزيارة كلي األمر في المنزؿ، أك في مكاف عمم  إذ
كتككف هذ  الزيارات ألغراض إرشادية، كفي القضايا الخطرة عمي  القياـ بالزيارة دكف مكافقة 

 الطالب.
أف يساعد المرشد الطمبة في التعرؼ عمى ميكلهـ كقدراتهـ كالتعرؼ عمى المهف كمساعدتهـ  -

 في اتخاذ قرار مهنة المستقبؿ.
منزلية لمطمبة الممتحقيف بالمركز، كزيارة كاحدة بحد أدنى لكؿ طالب مف أجؿ إجراء زيارات  -

 التعرؼ إلى الكاقع األسرم كاالجتماعي ألسرة الطالب.
 المشاركة في جدكؿ المناكبة كطابكر الصباح. -
 االلتزاـ بدليؿ العمؿ المعتمد لألخصائي االجتماعي. -
 مدير المركز.التشبيؾ مع مؤسسات المجتمع المحمي بالتنسيؽ مع  -
 حصر الحضكر اليكمي لمطالب باإلضافة لتقرير شهرم باألعماؿ المنجزة خالؿ الشهر. -

 بالمركز: والمالية الشؤوف اإلدارية
 .كارشفة نسخلخدمات االدارية كافة مف تصكير ك تقديـ ا -
التجهيز الداخمي، مف ضمف كاجبات الشؤكف االدارية كيشمؿ ذلؾ تجهيز القرطاسية كاالجهزة  -

لكتركنية الخاصة بالعمؿ مثؿ الحكاسيب كاجهزة التصكير كاجهزة المسح الضكئي كالطابعات اال
 .الممكنة ككرؽ الطبع
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ككؿ مهامها كمف ضمنها االستقباؿ  المركزعماؿ السكرتاريا في أ عف  يككف القسـ مسؤكالن  -
 .كارساؿ الدعكات الرسمية

 .عتهالممركز كمتابحفظ كتنظيـ المراسالت الصادرة كالكاردة  -
 .المركزمتابعة الكتب كالمذكرات الصادرة لمجهات داخؿ كخارج  -
 في إعداد التقرير السنكم. المركزتقديـ الدعـ الالـز لمدير  -
 متابعة ممفات المكظفيف كالتأكد مف احتكائها عمى جميع األكراؽ الالزمة. -
 متابعة دفتر الحضكر كاالنصراؼ. -
دخالها عمى ال -  برنامج الخاص بها.متابعة إجازات المكظفيف كا 
 متابعة عممية بيع كاستبداؿ أك صرؼ المنتجات المنجزة داخؿ المركز. -

 المدرب الميني:
  تنفيذ التعميمات اإلدارية حسب التسمسؿ اإلدارم المعمكؿ ب. 
 القياـ بتحميؿ األهداؼ التدريبية في مجاؿ المهنة. 
 لمعتمدة.كفؽ المناهج ا كتجهز مستمزمات التدريب الصفيةخطط ال إعداد 
 .تطبيؽ المناهج التدريبية حسب األصكؿ 
 المهارات العمميةعمى ب يتدر التماريف التدريب كالممارسة العممية ك  يزتنف. 
 .ترتيب كتنظيـ الكرشة لتصبح مالئمة لمعممية التدريبية 
 .الحفاظ عمى العهدة كضبط المكاد الخاـ المستخدمة 
 ص مف أجؿ التنسيؽ إللحاؽ الطمبة بها في إعداد قاعدة بيانات لكرش كمصانع القطاع الخا

 فترة التدريب الميداني.
 النظارة(. -الحذاء -الخكذة -متابعة مدل التزاـ الطمبة بمباس العمؿ كأدكات الكقاية )األفرهكؿ 
 .تزكيد المرشد االجتماعي كالمدرس بمشاكؿ الطمبة كاحتياجاتهـ 
 خؿ الكرشةدا تطبيؽ إجراءات كتعميمات الصحة كالسالمة المهنية. 
   لتحقيؽ الهدؼ مف التدريب كسائؿ تدريبية كاستخدامها كابتكار عداداستخداـ كا. 
 .)متابعة الطالب أثناء التدريب في الكرش الخارجية )التدريب العممي 
 .تقييـ الطالب كرصد الدرجات الخاصة بكؿ تمريف كتسميمها إلكتركني ككرقي لمدير المركز 
  طابكر الصباح.المشاركة في جدكؿ المناكبة ك 
 .حصر حضكر كغياب الطالب داخؿ الكرشة 
 .تقديـ كشؼ بالخامات الالزمة لمسنة الدراسية 
 .المشاركة في لجاف الفحص كاالستالـ لخامات الكرشة 
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  تعبئة كرت الصنؼ كبطاقة التمريف كالتقرير الشهرم الخاص بالمكاد المستهمكة كالتسجيؿ
 حسب األصكؿ.

 معمـ الصؼ:
جراء اختبارات تشخيصية كعالجية كدكرية.يقكـ بتدريس ا -  لطمبة المنهج المعتمد كا 
يقـك بتشكيؿ لجاف المركز )المجنة الصحية، المجنة الثقافية، المجنة العممية، المجنة االجتماعية،  -

 إلخ(.
 المسابقات الثقافية(. صباحية،يتكلى مهاـ البرامج الثقافية في المركز )اإلذاعة ال -
 خيصي لمطمبة الجدد.إجراء االختبار التش -
 تجهيز دفتر التحضير. -
 استخداـ السجالت كدليؿ المعمـ المعتمد. -
 المشاركة في جدكؿ المناكبة كطابكر الصباح. -

 : وىو مسمى غير معتمد في الييكمية وحاليًا مكمؼ بمياـ عمؿ ميمة:المركز الميني
 .متابعة تطبيؽ المنهج حسب الخطة الزمنية المقررة 
  الكرشة كاتخاذ إجراءات السالمة كالكقاية الالزمة، كتجهيز بيئة التدريب، التأكد مف تنظيـ

كالتأكد مف صالحية كجاهزية معدات الكرشة كنظافتها كترتيبها كحفظها كتكافر المادة األكلية 
 لمتماريف.

 الحذاء -الخكذة -متابعة مدل التزاـ الطمبة كالمدربيف بمباس العمؿ كأدكات الكقاية )األفرهكؿ- 
 نظارة(.ال

  الكشؼ عف مدل التزاـ المدربيف كالمتدربيف باستخداـ أدكات الكقاية الالزمة عند تشغيؿ
 الماكنات. 

  االطالع عمى مدل تطابؽ استهالؾ المكاد األكلية التي تحتاجها التماريف مع نماذج التماريف
 المنجزة، مف خالؿ بطاقة التماريف ككشؼ الخامات المصركفة.

 التحضير اليكمي لممدربيف )األجندة اليكمية(. االطالع عمى دفتر 
 .متابعة المالحظات كمناقشتها مع المدرب كمدير المركز كمتابعة تنفيذها 
 .رفع تقرير شهرم لدائرة اإلشراؼ المهني عف سير العمؿ داخؿ المركز 
 فة مع كرت الصنؼ.ك صر متابعة كشؼ الخامات الم 
 كرش المنفذ فيها منهاج المهاـ المركبة.متابعة تطبيؽ المهاـ المركبة بخطكاتها بال 
 .متابعة حاالت غياب الطالب داخؿ الكرش كتحكيمها لألخصائي االجتماعي 
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 أميف المخزف
  التكريدات مف لجاف االستالـ بالكزارةاستالـ. 
 .التأكد مف تطابؽ األرصدة المستممة مع ما هك مكجكد في سجالت مخازف العهدة بمقر الكزارة 
 كرش كرفع تقرير لمدير المركز بالمنتجات المكجكدة داخؿ الكرش.حصر منتجات ال 
  كالتأكد مف مطابقتها لممكاصفات. لألصناؼالفحص الجيد 
  ماكنها الصحيحة.أبطريقة صحيحة في  األصناؼتخزيف 
 .ترتيب المنتجات بطريقة صحيحة مف حيث مدة صالحيتها كمف حيث طريقة صرفها 
 الصادر كالكارد  مف حيث االشراؼ اليكمي عمى المخزف كضبط. 
 هـ في العمؿ كعدـ االهماؿ فيها.ألا يمتابعة النظاـ في المخازف كه 
  التأكد مف تسميـ المكاد كالمعدات لممدربيف مف خالؿ المستندات المخصصة لذلؾ )مستندات

 الصرؼ(.
 اتباع االجراءات اإلدارية في عممية صرؼ كتحكيؿ المكاد كالمعدات مف المركز ألم مركز 

 آخر.

 مدرس الرسـ اليندسي
  تعريؼ  الطالب عمى األدكات كطريقة االستخداـ الصحيحة لها كالتعٌرؼ عمى هدؼ استخداـ

 .أدكات الرسـ الهندسيكؿ أداة مف 
  أنكاع الخطكط كاستخداماتها، باإلضافة إلى مقياس الرسـ كقكاعد كتابة األبعاد.بتعريؼ الطالب 
 ؿ المستقيـ المتكازم باإلضافة إلى تقسيـ المستقيمات رسـ أشكاؿ بسيطة مث الطالب ـيتعم

 كرسـ عمكد عمى مستقيـ كالعكس كذلؾ.
  تحكيؿ التماريف إلى أنشطة رسـ هندسي بالتنسيؽ مع مدرب الكرشة حتى يتـ الربط بيف

 الجانب النظرم لممنهج كالجانب العممي.
 امؿ كالجزئي كالنصفيالك البعدكرسـ  األبعادبطريقة رسـ  مساعدة الطالب في اإللماـ. 
 .تطبيؽ المنهج المعتمد 
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 إجراءات العمؿ بمراكز الرعاية االجتماعية التدريب الميني
 

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة

االعالف عف 
 التسجيؿ

 كترشيح األسماء

 يتـ إعالف عف البدء في تسجيؿ لمدكرات التدريبية -
طمبة تنطبؽ عميهـ شركط التسجيؿ  اءاالجتماعي بالمديرية بترشيح اسميقـك الباحث  -

 كذلؾ مف خالؿ العرض الشهرم .
 نزالء مؤسسة الربيع ممف تنطبؽ عميهـ الشركط -

الباحث االجتماعي 
 بالمديرية

رئيس قسـ التنسيؽ 
 كالمتابعة 

اعالنات 
 التسجيؿ

كشكفات 
 عمى مدار العاـ باألسماء

استقباؿ كمقابمة 
 ةاكلي

ة اسمائهـ كيقـك ب جراء يقـك المرشد االجتماعي بالمركز بعد استدعاء الطمبة المرشح
المركز، ثـ يطمب منهـ الكثائؽ كلية مع الطالب كالتعرؼ عميهـ كتعريفهـ بمقابمة أ

 لالزمة الستكماؿ الممفاتا

المرشد االجتماعي 
 بالمركز
 

الكثائؽ 
 دقيقة 15 قبكؿ مبدئي المطمكبة

 

 يقـك المرشد االجتماعي بالمركز ب خبار الطالب بالمكافقة المبدئية لقبكل  في المركز بناءن  قبكؿ أكلي
 عمى الكثائؽ كانطباؽ معايير القبكؿ عمي 

المرشد االجتماعي 
 خمس دقائؽ   بالمركز

د االجتماعي المرش يقـك المرشد االجتماعي بالمركز ب نهاء المقابمة مع الطالب الذم ال تنطبؽ عمي  الشركط إنهاء
 بالمركز

تكضيح اسباب 
 الرفض

تبميغ الطالب 
 دقيقتاف بالرفض

 تعبئة الطمب
رفاؽ جميع  يقـك المرشد بتعبئة الطمب مع مقدـ الطمب الذم تنطبؽ عمي  الشركط كا 

 الكثائؽ المطمكبة
المرشد االجتماعي 

نمكذج قبكؿ  بالمركز
 الطالب

الطمب نمكذج 
مع  معبأ

 المرفقات
 خمسة عشر دقيقة

تقـك لجنة المقابالت ب جراء مقابالت فردية مع الطمبة المسجميف ممف تنطبؽ عميهـ  مقابمة شخصية
 شركط التسجيؿ، لمتحقؽ مف بياناتهـ كمدل مالئمتهـ لممهنة صحيان كعقميان 

الكثائؽ  لجنة المقابالت
خالؿ اسبكع لجميع  قرار المجنة المطمكبة

 المراكز
 خمس دقائؽ طالب مقبكليف  لجنة المقابالت الطالب أك رفض  في جمسة القبكؿ مف جميع أعضاء المجنةيتـ اقرار قبكؿ  قبكؿ نهائي

يقـك المرشد بكتابة كتاب خطي يكجه   لمطالب الذم تـ رفض  مف قبؿ المجنة مبينان ل   حفظ الممؼ
 االسباب، كيقـك  ب غالؽ ممؼ الطالب الذم تـ رفض  كحفظ الممؼ

المرشد االجتماعي 
كتاب رفض   المركزب

 مسبب
خالؿ أسبكع مف انعقاد 

 المجنة

يقـك المرشد االجتماعي بتبميغ الطالب بقبكل  إما شفكيان أك عف طريؽ التميفكف أك بكتاب  تبميغ القبكؿ
 smsخطي أك 

المرشد االجتماعي 
خالؿ اسبكع مف انعقاد  تبميغ الطالب كتاب القبكؿ بالمركز

 المجنة
استقباؿ الطمبة في 

 لمركزا
يتـ استقباؿ الطمبة في بداية العاـ مف قبؿ مدير المركز كالمرشد االجتماعي كالمعمـ 

 األكاديمي
مدير المركز كالمعمـ 

 استقباؿ عمى مدار أسبكع   كالمرشد
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إلحاؽ بقسـ 
 التدريب المناسب

يقـك المرشد االجتماعي كبناء عمى نتائج المقابمة بتكجي  الطالب إلى القسـ المهني 
 مالئـ ل ال

المرشد االجتماعي 
 خالؿ يكميف تكصية المرشد نتائج المقابمة بالمركز

 تدريب مهني
بأدكات  مف تعريفهـ يقـك المدرب المهني بتدريب الطمبة عمى المهنة الممتحقيف بها، بدءن 

كسابهـ الكفايات الفنية هنة الممتحقكف بها مركران بتطبيؽ مكماكينات ال المنهج المعتمد كا 
 نية الالزمةكالمه

 المدرب المهني
 تدريب الطالب

تقييـ الطالب 
ككشكفات 
 الدرجات

 طكاؿ العاـ الدراسي

نمكذج تقييـ  المجنة المختصة  - تقـك المجنة بتقييـ كضع الطالب داخؿ المركز تقييـ دكرم
 كؿ شهريف تقرير التقييـ دكرم

 خطة تدخؿ دكرية
رار التقييـ مف قبؿ المجنة كتككف يقـك المرشد االجتماعي بكضع خطة تدخؿ بمكجب ق

هذ  الخطة في أكثر مف اتجا  سكاء عمى صعيد اإلرشاد أك التعميـ األكاديمي أك التدريب 
 المهني

المرشد االجتماعي 
مع المدرب المهني 
 كالمعمـ األكاديمي

نمكذج خطة 
خالؿ أسبكع مف انعقاد  نمكذج معبأ التدخؿ الشهرية

 لجنة التقييـ

 تدريب ميداني
يقـك المدرب المهني بتكزيع الطمبة الذيف سيتـ تخريجهـ عمى الكرش المهنية في سكؽ 

 صحاب الكرشلترتيب المسبؽ مف قبؿ المدرب مع أالعمؿ كذلؾ بعد ا
تكزيع طالب  التدريب المهني

 في سكؽ العمؿ

قادريف طالب 
ممارسة  عمى

 المهنة
 خالؿ شهريف

 التخرج
رسالهـ إلى كزارة التنمية االجتماعية يقـك مدير المركز بحصر أسماء الطم بة الخريجيف كا 

مف أجؿ تحضير الشهادات لهـ كذلؾ ليتـ اعتمادهـ مف قبؿ ككيؿ الكزارة كمدير عاـ 
 االدارة العامة لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ كمف ثـ تكقيع مدير دائر ة المراكز

مدير المركز 
كمدير دائرة 
 المراكز

كشكفات اسماء 
 الخريجيف

هادات مكقعة ش
 كمعتمدة

خالؿ أسبكعيف مف نهاية 
 شهر يكليك

يقـك مدير المركز مع المرشد االجتماعي كالمدرب المهني ب غالؽ ممؼ الطالب بعد  إغالؽ الممؼ
 أشهر مف تخرج  كبتكقيع مدير المركز 3مركر 

ممؼ مكقع مف  شهادات معتمدة مدير المركز
 مدير المركز

خالؿ شهر بعد مركر 
 ر المتابعةثالث أشه
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 مخطط يوضح أليات العمؿ بمراكز الرعاية االجتماعية

 

 َؼى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ئة الطمب باإلشارة الي تعب
 الوثائؽ المطموبة

 ةالمتابع إنياء
 ةالالحقة المتابع
 ةالالحقة المتابع

 الالحقة
  تدريب ميداني

 تخرج الطالب

 ؿتأىي قبوؿ نيائي
عادة دمج  وا 

 قرار بالرفض المسبب

 تبميغ بالقبوؿ  تدريب الطالب

  إنياء 

 قبوؿ مبدئي 
االعالف وترشيح   مبدئي ـتقيي استقباؿ

 االسماء

 

 مقابمة أولية 

 مقابمة شخصية 

استقباؿ الطمبة 
  بالمركز 

  إلحاؽ بقسـ التدريب المناسب

 تقييـ دوري  خطة تدخؿ دورية 

 ال

 نعـ

 ال

 نعـ
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 صبلضب : دائشح االؽشاف ادلٌِٖ
 

 

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ المياـ المياـ
اإلشراؼ والتوجيو 
الميني واإلرشاد 
النفسي والتربوي 

لمبرامج واألنشطة التي 
الرعاية  تنفذىا مراكز

 االجتماعية

o  متابعة تنفيذ المهاـ المككمة لطاقـ دائرة اإلشراؼ المهني تنفيذ زيارات
 ميدانية لمؤسسات الرعاية االجتماعية.

o  

مدير دائرة 
 اإلشراؼ المهني

التقارير الدكرية لإلدارة 
العامة لمرعاية االجتماعية 

 كالتأهيؿ.

تذليؿ العقبات التي تكاج  فريؽ 
 العمؿ

انجاز الممفات اإلدارية متابعة ك 
لمعامميف داخؿ دكائر اإلدارة 
العامة لمرعاية االجتماعية 

 كالتأهيؿ.
متابعة سير العمؿ داخؿ مراكز الرعاية االجتماعية مف خالؿ تطبيؽ  االشراؼ الميني

 المنهاج ، الخطة اليكمية ، متابعة سبؿ السالمة كالصحة المهنية
قسـ االشراؼ 

 المهني
ر العمؿ خطة يكمية لسي

 داخؿ مراكز الرعاية
التحقؽ مف إتقاف الطمبة لمكفايات 

  التي تـ إنجازها
 متابعة دكرية لقسـ االشراؼ

تطكير البرامج التدريبية ، تطكير الكادر البشرم داخؿ المراكز ،إعداد رؤية  o تطوير البرامج
لمشاريع تمكيمية ،التشبيؾ كالتنسيؽ مع المؤسسات التمكيمية كاألهمية 

 شركات ذات العالقةكال
o  متابعة المشاريع المنفذة في دكائر االدارة العامة لمرعاية االجتماعية

 كالتأهيؿ

قسـ تطكير 
 البرامج 

 الكادر البشرم-
 اعداد الخطط كالمشاريع -

 التيتكفير االدكات كالمعدات  -
 تناسب االحتياجات المهنية

متابعة المشاريع المنفذة في  -
 لمرعاية  دكائر االدارة العامة

 اإلشراؼ عمى خطط التكجي  كاإلرشاد التربكم كالنفسي. o التوجيو واإلرشاد
o  المركز. اإلشراؼ عمى دكر االخصائي كالمرشد التربكم كالنفسي داخؿ

 اقتراح دكرات تدريبية ترفع مف كفايات المرشد التربكم كالنفسي
o  اليكمي متابعة تطبيؽ المنهج التعميمي المقرر كمتابعة دفتر التحضير

 لممعمـ.
o .متابعة مستكل التحصيؿ العممي لدل الطمبة 

قسـ التكجي  
كاإلرشاد التربكم 

 كالنفسي

 عقد دكرات تدريبية  - 
انجاز برامج تعميمية )مكازم،  -

 محك امية (
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االشراؼ الميني 
 )الُمرّكز(

o .متابعة تطبيؽ المنهج حسب الخطة الزمنية المقررة 
o نفيذ المهاـ المركبة.متابعة التزاـ المدرب بالخطة ك ت 
o  التأكد مف تنظيـ الكرشة كاتخاذ إجراءات السالمة كالكقاية الالزمة االطالع

عمى مدل تطابؽ استهالؾ المكاد األكلية التي تحتاجها التماريف مع نماذج 
 التماريف المنجزة

o االطالع عمى دفتر التحضير اليكمي لممدربيف 
o  

المشرؼ المهني  
 )الميرٌكز(

التدريب مف  تجهيز بيئة-
 معدات خاصة بالكرشة

تكفير المادة االكلية -
 لمتماريف

تكفير إجراءات السالمة -
كالكقاية لممدربيف أثناء 

 التدريب

رفع تقرير شهرم لدائرة اإلشراؼ 
المهني عف سير العمؿ داخؿ 
المركز كالمالحظات إف كجدت 

 كمتابعة تنفيذها .

 ف المختصيف لتصميـ المنهج الجديد.تشكيؿ لجنة عممية م o اعتماد المنيج الجديد
o .يعرض المنهج عمى لجنة تحكيـ عممية 
o .تأخذ التغذية الراجعة كيتـ التعديؿ حسب لجنة التحكيـ 
o .رفع مسكدة المنهج لممدير العاـ لمرعاية االجتماعية كالتأهيؿ 
o .يعرض المنهج عمى كزير / ككيؿ التنمية االجتماعية لالعتماد النهائي 
o  عمى مراكز الرعاية االجتماعية لمتطبيؽ.يكٌزع المنهج 
o .يتـ تدريب المدربيف عمى آليات تطبيؽ المنهج الجديد 

لجنة عممية 
لتصميـ المنهاج 
 الجديد كاعتمادها 

يتـ تكزيع المناهج المعدة 
عمى مراكز الرعاية 
 االجتماعية لمتطبيؽ

شهكر مف  6تقيـ المنهج بعد 
 تنفيذ 

تقيـ المنهج بشكؿ دكرم سنكيا 
بداء المالحظات كاالقتراحات ك   ا 
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 اسـ الشخص ذكم االعاقة
 العائمة اسـ الجد اسـ األب اسـ األوؿ االسـ

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

           رقـ الهكية
 المنطقة:              العنواف بالتفصيؿ:         الحي:          المحافظة : 

         رقـ الهاتؼ )إف كيجد(
رقـ الهاتؼ الخمكم )إف 

 كجد(
           

البريد االلكتركني  )إف 
 كجد(

 

 مكاف الميالد :            تاريخ الميالد 

          رقـ بطاقة التمكيف مكاطف       الجئ المكاطنة :

 أنثى ذكر نسالج
 متعدد الزكجاتأرمؿمطمؽمتزكجأعزب الحالة االجتماعية

 ال نعـ حالة السكف مع األسرة
 ال نعـهؿ يمتمؾ كثيقة سفر أخرل  ال نعـ هؿ يقيـ داخؿ البمد

 هؿ يعاني مف األمراض
 سكرم  ضغط دـ   أمراض قمبسرطاف 
    قرحة)ربك )أزمة      فشؿ كمكمرلأخ 

 المهنة
ال ينطبؽمكظؼ حككمي   مكظؼ ككالة مكظؼ مؤسسة دكلية مكظؼ مؤسسة محمية 
مكظؼ قطاع خاصعامؿ   مزارع تاجر  أعماؿ حرة  عاطؿ عف العمؿ 

 العالقة بصاحب التأميف :  ال يكجديكجد التأميف الصحي

 المؤهؿ العممي 
ال ينطبؽ أمي   رياض أطفاؿقؿابتدائي أك أ 
  اعدادم أك أقؿ  ثانكم أك أقؿ   جامعي أك أقؿدراسات عميا 

  المالحظات
 

 ......مشرؼ التأىيؿ : ..............اسـ  اسـ مرشد التأىيؿ :.......................

 تاريخ االستمارة : ....................... ...................اسـ مدخؿ البيانات:.............
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 تكويف األسري:ال

 هؿ األب كاألـ عمى قيد الحياة

 اف معي في المسكفنعـ كالهما كيعي  -1
 في المسكف نعـ كالهما كلكف ال يعيشاف مع -2
نعـ كالهما كلكف االب فقط يعيش معي في نؼ -3 

 المسكف
 مسكفعيش في نفس ااالـ فقط كلكف نعـ كالهـ -4
 ال كالهما متكفي -5
 الحياة كيعيش معي في نفس المسكفعؿ قيدب فقطاال -6
االب فقط عمى قيد الحياة ك لكف ال يعيش معي في  -7

 المسكف
 قيد الحياة كتعيش معي في المسكف االـ فقط عؿ -8
د الحياة كلكف ال تعيش معي االـ فقط عمى ؽ -9
 المسكففي
  ال أعمـ -10

 

 الجنس تاريخ الميالد يويةرقـ ال االسـ رباعي صمة القرابة ـ
الحالة 

 االجتماعية

       

       

       

       

       

       
 

 

 



State of Palestine 

Ministry of  social development 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ 

 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 

285 

 ـــــــــــــــــــــاالعُ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             سلُ ا٠ٌٛٙخ :ـــــــــــ

 البيانات التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىتوقوعىمدورىدائرةىتأهولىذويىاإلراقظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوقوعىمرذدىذويىاإلراقظىىىىىى

ى..................................................                                           ...........................................................
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 التاريخ:  /    /     ـ

 رّٕ اإلػبلخرمشٗش اعزوبػٖ ألعشح 
ىالبواناتىاألولوظىأواًلى

 ........................رقـ الهكية: ... .................................................. :االسـ

 تاريخ الميالد: ........................ العنكاف: .................................................

 نكع اإلعاقة : ........................ الحالة االجتماعية: ......................................

 جكاؿ : ..............................  ....................هاتؼ : ............................

ىثانوًاى:ىالتكوونىاألدري

 مالحظات العمؿ صمة القرابة تاريخ الميالد االسـ ـ.
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

ىثالثًاى:ىالوضعىاالجتماريىواالقتصادي:

 انٕظغ االخزًبػٙ (1
 

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

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

................................................................................................................ 
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 انٕظغ االلزصبد٘ (2
................................................................................................................
................................................................................................................

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

 رابطًاى:ىالتاروخىالتطوريىلإلراقظ

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

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

 خامدًاى:ىالوضعىالتطلوميىلذويىاإلراقظ

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

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

 داددًاى:ىوصفىالدكن

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

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

 دابطًاى:ىتوصواتىمرذدىالتأهول

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

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

 ................   يششذ انزأْٛم ....................   انزٕلٛغ

ى

 قرارىمدورىالمدوروظ

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

 
 

 رٛل١غ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ ...........................
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 أداح هغبػذح ػبدٗخ إلشاس اعزالم ّرؼِذ

أقرأنػػػػا المكقػػػػع أدنػػػػا / ....................................  رقػػػػـ هكيػػػػة ...................... سػػػػكاف 
إلعاقػػة بػػكزارة الشػػئكف االجتماعيػػة، منطقػػة ................... ، بػػأنني اسػػتممت مػػف دائػػرة تأهيػػؿ ذكم ا

أداة مسػػػػاعدة كهػػػػي عبػػػػارة عػػػػف ............................................................... لكػػػػي 
استخدمها أنا شخصيان، كأتعهد بعدـ بيعها أك إعارتها إطالقان ، كيتكجب عمٌي أك عمى الكفيؿ إعادتها في 

كال يحػػؽ لػػي المطالبػػة بػػأداة أخػػرل قبػػؿ ثػػالث سػػنكات مػػف تاريخػػ ،  حػػيف االسػػتغناء عنهػػا أك الكفػػاة، كمػػا
 كالكزارة غير ممزمة بتصميح األعطاؿ التي قد تحدث.

ىوفيىحالىردمىالتزاميىبماىوردىأرالهىأتحملىكاملىالمدؤولوظىالقانونوظىأمامىالجكاتىالردموظ

 ......................اسـ المستمـ/ الكفيؿ :  ......................... التكقيػػػع : ...

  : ..........................الجػػػػكاؿ :  ....................... تاريخ االستالـ

=========================================== 

 إلشاس اعرتعبع أداح

 : ................................  نوع األداة

 ......: ..........................  جودة األداة

 : ................................  تاريخ اإلرجاع

 :  ..............................  اسـ الموظؼ
 توقيع الموظؼ   : ................................
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 إلشاس اعزالم ّرؼِذ ) عيْرش(

.............. سػػػػػػكاف أقرأنػػػػػػا المكقػػػػػػع أدنػػػػػػا / ..................................  رقػػػػػػـ هكيػػػػػػة ........
منطقػة ................... ، بػػأنني اسػتممت مػػف دائػػرة تأهيػؿ ذكم اإلعاقػػة بػكزارة التنميػػة االجتماعيػػة ، 
سػككتر / كرسػي كهربػػائي  لكػي اسػتخدم  أنػػا شخصػيان، كأتعهػػد بعػدـ بيعػ  أك إعارتػػ  إطالقػان ، كيتكجػػب 

االسػػتغناء عنػػ  أك الكفػػاة، كمػػا كال يحػػؽ لػػي عمػػٌي أك عمػػى الكفيػػؿ إعادتػػ  ) كامػػؿ األجػػزاء ( فػػي حػػيف 
 المطالبة بكرسي آخر، كالكزارة غير ممزمة بتصميح األعطاؿ التي قد تحدث.

 كفي حاؿ عدـ التزامي بما كرد أعال  أتحمؿ كامؿ المسؤكلية القانكنية أماـ الجهات الرسمية

 

 ـغ : .........................اٌزٛل١ــ   اعُ اٌّغزٍُ/ اٌىف١ً :  .........................   

  اندــــٕال :  .......................   : ..........................         ربسٚخ االسزالو  
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 عيْرشإلشاس اعرتعبع 

       ................: ...............  ربس٠خ اإلسعبع

 :  .............................. اعُ اٌّٛظف

 : ................................  ٛظفرٛل١غ اٌّ

 ) ِؼيً ، ٠ؼًّ ثؾىً ع١ذ (: اٌىشعٟ ػِّٛب عٛدح 

 ث١بٔبد ؽبٌخ اٌىشعٟ:

 ال تعمؿ تعمؿ اإليضاح ـ.
   لكحة  .1
   شاحف  .2
   بطاريات  .3
   عجالت أمامية  .4
   عجالت خمفية  .5
   قير  .6
   ماتكر  .7

 

 األعضاء ٠ّٕغ اعزالَ أٞ وشعٟ/ عىٛرش غ١ش وبًِ ِالؽظخ/ 
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 (8منْرط سلن  )

 /   /        ـ   التاريخ:               
)نموذجىطلبىإرفاءىجمركيىلدواراتىخاصظىبالمطوقونىالدتطمالكمىالذخصيىمنىالردومى

ى(ى2006لدنظىىى08ى(حدبىالالئحظىالتنفوذوظىرقمىالجمركوظىوالضرائب

 رقـ الهكية االسـ الكامؿ حسب الهكية
 تاريخ الكالدة

 الحالة االجتماعية الجنس
 يـك شهر سنة

       
 ----------------------------------------العنواف / ) مدينة، قرية، مخيـ ( 

 عنكاف مكاف العمؿ نكع العمؿ تمفكف، جكاؿ الشارع -الحي 
    

  -شروط الحصوؿ عمى اإلعفاء :
  حاصؿ عمى رخصة سياقة سارية المفعكؿ 
 طراؼ العميا كظيفيان كخاؿ مف اإلعاقة البصرية كالعقميةسميـ الحكاس كاأل  

 نوع اإلعاقة حسب ما ورد في الالئحة المذكورة أعاله 
 )      (  شمؿ تاـ دائـ باألطراؼ السفمية 

  عطؿ كظيفي دائـ في األطراؼ السفمية )      ( 

  عطؿ في الطرؼ السفمي األيسر بحيث ال يستطيع االعتماد عمي )      ( 

   (     عطؿ في الطرؼ السفمي األيمف بحيث ال يستطيع االعتماد عمي ) 

  مبتكر الساؽ اليمنى )      ( 

  مبتكر الساؽ اليسرل )      ( 

 مبتكر الساقيف )      ( 

  بتر جزء مف الطرؼ السفمي األيسر  بحيث عطؿ كظيفة الطرؼ )      ( 

  كظيفة الطرؼ )      ( بتر جزء مف الطرؼ السفمي األيمف  بحيث عطؿ 
  بتر جزء مف الطرفيف السفمييف بحيث عطؿ كظيفة الطرفيف )      ( 

أصرح أف المعمومات المذكورة أعاله صحيحة وفي حاؿ ثبوت عكس ذلؾ كميًا أو جزئيًا أتحمؿ المسؤولية 
 الجزائية والقانونية كاممة.

 -----------اريخ: الت                       ---------------تكقيع مقدـ الطمب      

  : المرفقات
  صكرة عف الهكية الشخصية 

  صكرة عف رخصة السياقة سارية المفعكؿ 

 تقرير طبي مف كزارة الصحة  
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 /     ـ   التاريخ:   /

ىاألخ/ى

ىمدورىرامىىىالقمدوونىالطبيىىىىبوزارةىالصحظىىىىىىىىىىى

ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته

 

 

خكة االشخاص ذكم االعاقة لعمؿ فحص طبي لتحديد نسبة العجز، نأمؿ منكـ المكافقة لإل
 لمساعدتهـ مف إعفاء سياراتهـ الستعمالهـ الشخصي مف الرسـك الجمركية كالضرائب.

1.  ......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. .......................................................................... 
 وا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،وتفضل

ى

ىمدورىرامىالرراوظىاالجتماروظىوالتأهولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

الموضوع/ فحص طبي لذوي اإلعاقة المطموب إعفائيـ مف الرسوـ 
 الجمركية
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 (11منْرط سلن  )

 منْرط دساعخ ؽبلخ ف٘بًخ
 رّٕ اإلػبلخ: ................... هشؽذ                               ادلذٗشٗخ: ..........................

 أٚاًل: اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ

 اسـ الشخص المعاؽ رباعيا 
 االسـ األكؿ
 

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

 اسـ األب
 

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

 اسـ الجد
 

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

 اسـ العائمة
 

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

ـ الهكيةرق                      تاريخ الميالد:  
 

         

 . أنثى2ذكر.              .1  الجنس:
  

 الحالة االجتماعية:
 . غير ذلؾ5ة         /. أرمؿ4ة           /. مطمؽ3ة        /.  متزكج2أعزب          .1
 

  رقـ الجكاؿ  رقـ الهاتؼ )إف كجد(:

 العنكاف

، الشارع، المحافظة، الحي)
 رقـ المنزؿ(

 

 . أمي       4. مكظؼ        3. طالب جامعة    2طالب مدرسة     .1 المؤهؿ العممي:

 تاريخ اإلعاقة:
 

  /   /     

 . ال2نعـ      .1 مستفيد شئكف اجتماعية:

  

  



State of Palestine 

Ministry of  social development 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ 

 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 

294 

 

 

 ؽبٌخ اٌغىٓ

 نكع السكف:
            ممؾ
           إيجار 

      األسرة ضمف   

 حالة السكف:
         باطكف
          اسبست 

       زينجك   

 ضع السكف:ك 
        جيد جدان
          جيد 

       سيء   

 التهكية:
        جيد جدان
          جيد 

       سيء   

 اإلضاءة:
        جيد جدان
          جيد 

       سيء   

 مكائمة المنازؿ:
        جيد جدان
          جيد 

       سيء   

 عدد الغرؼ:
 2      فأقؿ  
 2         فأكثر 

   

 

 انركىٍَ األسزٌ:
 

 االسى انزقى
ذارَخ 

 انًُالد

صهح 

 انقزاتح
 يكاٌ انؼًم انًهُح

قًُح انذخم 

 انشهزٌ
انًسرىي 

 انصحٍ

        

        

        

        

        

        

        

        

  الكضع االقتصادم:

  الكضع االجتماعي:

 

  الكضع الصحي:
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 بيانات الصيانة

 رقـ طمب الصيانة: ) ...... (

 نكع الكرسي:
           كهربائي          سككتر 

     
 

 رمادم أزرؽ             أحمر               لكف الكرسي:

 الصيانة المطمكبة:
       عجؿ أمامي             عجؿ خمفي             شاحف    بطاريات 
      هيكؿ كرسي                   ماتكر                المكحة غماز 
                سمة                  أسالؾ أخرل 

     مصدر األداة:

  شككل المعاؽ:
 
 
 

   

 قيمة المساهمة:
           إعفاء 10      )محافظة الجنكب كالكسطى ( % 
 15ظة غزة كالشماؿ (% ) محاف 

     مالحظات بعد الزيارة:

 مالحظات أخرل:
 
 
 

   

 

 رٛل١غ ِشؽذ رٚٞ اإلػبلخ                                                  رٛل١غ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ

..................                                                        .............................. 
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 التاريخ:     /    /           ـ

ىاألخى/ىرئوسىقدمىالصوانظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحفظهىىاللهى،،،

ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته

ىالموضوع:ىىكذفىصوانظىأدبوري

تهػػػديكـ دائػػػػرة تأهيػػػػؿ ذكم اإلعاقػػػػة أطيػػػػب تحياتهػػػػا ، كباإلشػػػػارة لممكضػػػػكع أعػػػػال  ، يرفػػػػع إلػػػػيكـ كشػػػػؼ بأسػػػػماء 

كرسػػي كهربػػائي، كعميػػ  يرجػػى مػػف  –مػػف ذكم اإلعاقػػة ممػػف هػػـ بحاجػػة إلػػى صػػيانة جهػػاز سػػككتر  أشػػخاص

فادتنا بالصيانة التي تـ إنجازها عمى النحك التالي:  سيادتكـ فحص الجهاز كعمؿ ما يمـز كا 

 مالحظات االحتياج نوع األداة العنواف الجواؿ رقـ اليوية االسـ رباعي ـ.

        

        

        

        

 

 ّرفضلْا ثمجْل ّافش االؽرتام ّالزمذٗش ،،،

 

 دائشح رمُ٘ل رّٕ اإلػبلخ                       هشؽذ رّٕ اإلػبلخ



State of Palestine 

Ministry of  social development 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ 

 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 

297 

 :................تقرير مرشد التأىيؿ لشير
 .............مديرية :.......................

 اسـ الباحث: ...............................

 : تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باألدوات المساعدة::أوالً 

 الصنؼ
كرسي 
 كرسي متحرؾ سكوتر كيربائي

كرسي 
 فرشة طبية ووكر حماـ

عصا  عكاكيز
 مطوية

حفاضات طبية 
 شرائح )باكو(

 )باكو(
 صغير كبير كوع شعب مسنيف إبط

               العدد

 :عدد األدوات المساعدة التي تـ استردادىا

تاريخ  جواؿ األداة نوع االعاقة رقـ اليوية االسـ -ـ
 االسترجاع
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 منبرط الؼول دبشازض الشػبٗخ االعزوبػ٘خ 
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 و21..../...../.... اٌزبس٠خ:                                       

 

 إنػػذار بالفػصؿ 
 

...............الممتحػػػػػػؽ بمركػػػػػػز الرعايػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة /ة : ..............بالسػػػػػػيد كلػػػػػػي أمػػػػػػر الطالػػػػػػ
...................... قسػػػػػػػػػػػـ: ........................، نػػػػػػػػػػػكد إعالمكػػػػػػػػػػػـ أف الطالػػػػػػػػػػػب/ة المػػػػػػػػػػػذككر 
/ة بالنظػػػػاـ الػػػػداخمي لممركػػػػز، لػػػػذا نرجػػػػك حضػػػػكركـ إلػػػػي المركػػػػز لكضػػػػع حػػػػد لإلشػػػػكاليات  غيػػػػر ممتػػػػـز

ال سنقكـ آسفيف بفصم  مف المركز.  كا 

 
 

 

      

 توقيع المدرب توقيع المرشد االجتماعي توقيع ولي أمر الطالب

  

 

 

 

 مدير مركز الرعاية االجتماعية
 

 
 
 
 
 



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
 Social care & Rehabilitation 

Department of Social Welfare Centers 

 

 

 
 

 ـطٍُــــــــح فهســدونـــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 اإلدارج انؼايح نهزػاَح االجرًاػُح وانرأهُم

 دائزج يزاكش انزػاَح االجرًاػُح

 

311 
 

                  

 ـ 20:    /      /     التاريخ

 إذن خروج )للطالب(
 

 

بالخركج  ..............  مف قسـ/ ...............................،............................. لمطالب/ة يسمح

....... مف المركز بهدؼ ...........................،  كلمػػػدة ..........................، مف الساعػػػة...........

                            إلػػػى الساعػػػػة......................  
 

 

 توقيع ولى األمر                توقيع مدير المركز         توقيع المرشد االجتماعي            توقيع مدرب الورشة

 ٍ  دونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح فهسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطُ
 

 اإلدارج انؼايةةةةةةةةةح نهزػاَةةةةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةةةةح وانرأهُةةةةةةةةةم  

 
 

 

 

 

 

 

 

 وسارج انرًُُةةةةةةةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةةةةةةةح
 

 دائةةةةةةزج يزاكةةةةةةش انزػاَةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةح   

 

 

 
 

 

    ـ  20التاريخ :    /      /           

 إذن خروج )للطالب(
 
 

لمطالب/ة .............................................  مف قسـ/ ...............................،بالخركج  يسمح
...........................،  كلمػػػدة ..........................، مف الساعػػػة.................. مف المركز بهدؼ 

                            إلػػػى الساعػػػػة......................  
 
 

 توقيع ولى األمر                  توقيع مدير المركز            توقيع المرشد االجتماعي             توقيع مدرب الورشة 

 ٍ  دونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح فهسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطُ
 

 اإلدارج انؼايةةةةةةةةح نهزػاَةةةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةةةح وانرأهُةةةةةةةةم   
 

 

 

 

 

 

 

 

 وسارج انرًُُةةةةةةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةةةةةةح 
 

 دائةةةةةةزج يزاكةةةةةةش انزػاَةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةح 
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 ……………/……اسػػػػػػـ الطالػػػػػػب
 بيانات الطالب 

 .........../ مركػػز الرعايػػة االجتماعيػػة
 
 

 

 ………..…/ ………اسػػـ المػػدرب
 

 ..................../ ……القسػػػػػػػػػػػػػػػـ

 

 

 اعزج٘بى الزذسٗت ادل٘ذاًٖ
 

 الحضور التاريخ اليـو
 غ(/)ح 

االلتزاـ 
 بالمواعيد
 (10)تقدير مف 

اركة في المش
 العمؿ
 (10)تقدير مف 

المحافظة عمى أدوات 
 العمؿ
 (10)تقدير مف 

 مالحظات

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ب التي يبذلها أثناء الرجاء مف صاحب الكرشة تعبئة االستبياف حسب حضكر كجهكد الطال
 .التدريب الميداني

 

............................                    اسـ صاحب الورشة:
 التوقيع:.......................

 20َ..../...../.... انرارَخ: 
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 استدعاء ولي األمر

السػػػػػػػػػػػػػػيد كلػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػر الطالػػػػػػػػػػػػػػػب/ ...........................................، 
تحػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػي مركػػػػػػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة .................... قسػػػػػػػػػػػػػػـ/ المم

........................، يرجػػػػػػػػى مػػػػػػػػف سػػػػػػػػيادتكـ الحضػػػػػػػػكر لممركػػػػػػػػز مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ 
 مقابمة المرشد االجتماعي ألمر خاص بالطالب. 

  

 

 

 

 يذَز يزكش انزػاَح االجرًاػُح      انًزشذ االجرًاػٍ    

............................    ........................................ 
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 20َ..../...../.... انرارَخ: 

 

 بوؿ طالب استمارة قَ 
 

 

 

 .................                                                      اريخ الميالد:  ....ت ................ ......اسـ الطالب: ...................

 العنواف

 ......................................................................................:..بالتفصيؿ

 ......الجواؿ : .............................

  درجح                    طالب:معدؿ تقييـ ال

 قرار المجنة:
                         

 

 تقرر إلحاؽ الطالب بورشة: .........................................
 تاريخ الَقبوؿ: ....................................................      

   
مالحظات: 

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

 كعمي  يتـ تبميغ الطالب بقرار المجنة. 
 رئيس لجنة المقابالت     
  . أ 
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 21..../...../.... اٌزبس٠خ: 

 إقرار وتعيد ولي األمر

 
 

 ..............ِش اٌطاٌة ........ًٌٚ أ .................................................أٔا  ألش

 .تصسٗ اٌثٍأاخ اٌّسدٍح فً طٍة االٌرساق

ة التدريب لضماف االلتزاـ بأنظمة كقكانيف كأتعهد بمتابعة الطالب بشكؿ دكرم خالؿ فتر 
مركز الرعاية االجتماعية، كفي حاؿ عدـ االلتزاـ يحؽ إلدارة المركز اتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة.
 

 

 

 انًزشذ االجرًاػٍ      اسى وذىقُغ ونٍ األيز 

............................   .......................................... 
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20َ..../...../.... انرارَخ:   
 

 إيقػاؼ طػػالب عف مػواصمة التدريب فػي المػػركز
 

 ......./ ........ـ اسـ الطالب: ............................................. تاريخ الميالد: ......./
 ...............االلتحاؽ بالمركز: ...........اسـ المركز: ..................................   تاريخ 

 الكرشة: .............................                      
..............................................................................................السبب:

 بناء عمى دراسة حالة الطالب تبيف اآلتي:
............................................................................................................................................. 

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

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

 التوصيػػػػػػػػة:

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

ى

 توقيع المرشد االجتماعي
 قػػػػػرار مدير المركز:

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

............................................................................................................................................. 
ى

 توقيع مػػدير المركػػز
ى

 قػػػرار مدير دائرة المراكز:
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
ى

 توقيع مدير دائرة المراكز
 

 20َ..../...../.... انرارَخ: 
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 تعيد شخصي
والمسػػػػػػػػػػػػػػجؿ فػػػػػػػػػػػػػػي قسػػػػػػػػػػػػػػـ:  .............................، أتعيػػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػػا الطالػػػػػػػػػػػػػػب:

بالػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػمي  ـكااللتػػػػػػزاافتعػػػػػػاؿ المشػػػػػػاكؿ  بػػػػػػأف التػػػػػػـز باالنضػػػػػػباط كعػػػػػػدـ ...................،
لممركػػػػػز كعػػػػػدـ الغيػػػػػاب بػػػػػدكف إذف مسػػػػػبؽ أك إثػػػػػارة المشػػػػػاكؿ أك اإلخػػػػػالؿ بػػػػػآداب المركػػػػػز  كالتقيػػػػػد 

 .بالنظاـ المعمكؿ داخؿ المركز

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 توقيع المرشد االجتماعي        توقيع ولي أمر الطالب     توقيع الطالب   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبئة التعهد عند تقديـ طمب االلتحاؽ.يتـ ت 
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ىنموذجىإردالىطلبظىالورذظىللتدروبىالموداني
ى

ىحفظهىالله،،،ىىى...............................................ىاألخى/
ى

 مدورىمركزىالرراوظىاالجتماروظى..........................

 ،،،، حتية طيبة وبعد                               

 

بدايةة ن ديةةديمجل الةةي ا وأرةةاأل ناات اتمنرةةاأل موفةةنل  مجةةل نافةة، ا إلةةأ  نا  افرةة   با  ةةاا        

املوضةةوأ اهةةفي دسرةةد مةةرااًمجل هينفةةان بةة د. مةةدا. ..ةةل ......................   ، ةة  ا ،هايةة      

االجوفاهرةةة  ........................  .ةةةد اكةةة أل ا مجسايةةةاأل مةةةح ا  ين ةةة  لر يةةةا  .ةةة     

هينةةذ ك ةةج د،جةةو مةةم مةةرااًمجل املوافاةة  هينةةذ  امةةا   ين ةة  ا ا.ةةل         بنةةا اخل ةة  امل وفةةد   ن 

 ا وداي  املردادي.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 

  

 ـ.20التاريخ: ..../..../.. ـ20ـ/....20العاـ الدراسي: ....
 

 
 توقيع/ المدرب الميني

               

 لمركزتوقيع/ مدير ا       
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 طلت اعز٘ؼبة هزذسة
 

 

 

 الغ٘ذ / ................................ؽفظَ اهلل ،،،،،
 

يتشػػػػرؼ مركػػػػز الرعايػػػػػة االجتماعيػػػػة ................. لمتػػػػدريب المهنػػػػػي بقبػػػػكلكـ اسػػػػػتيعاب 

الطالب/ ............................. الممتحؽ بقسـ/ .................... كذلؾ مػف أجػؿ 

ـ  كحتى 20ـ التدريب الميداني في كرشتكـ خالؿ الفترة المحددة مف تاريخ ..../..../....اتما

 ـ.20تاريخ ..../..../....

 
 ؽبزشٗي لين ؽغي رؼبًّين هؼٌب

 

 للزْافل ثشعبء رؼجئخ الج٘بًبد الزبل٘خ

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب الورشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ .............................................
 ..........................................عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف الورشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ .....

 رقػػػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػػػواؿ صػػػػػػػػػػػػػاحب الورشػػػػػػػػػػػػػة/ ...............................................
 

 
  

 مدير المركز     المدرب المهني
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 20َ..../...../.... انرارَخ: 
 

 

 الئحة عالج
 

 

 

 ......... : ..............................، القسـ: ..... اسـ الطالب
  :رقـ الهكية 

         

  

 االجراءات التاريخ
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 20َ..../...../.... انرارَخ: 

 نموذج التقرير الطبي
 

 

 

 حفظو هللا السيد/ مدير مستشفى/ عيادة ...................................... 
 

ـ الطالب/ة .................................... هكية رقـ ...........................، مرسؿ إليك
...........، ريب المهني، قسـ/ ..............الممتحؽ في مركز الرعاية االجتماعية............. لمتد

 كذلؾ مف أجؿ إجراء الكشؼ الطبي لمطالب كبياف مدل مالءمت  لمتدريب.
 

 يادتكـ التكـر بكتابة تقرير عف حالة الطالب.يرجى مف س 
  

      

 شاكزٍَ نكى حسٍ ذؼاوَكى ،،،
   

 مدير مركز الرعاية االجتماعية
 

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

 مف خالؿ إجراء الكشؼ الطبي لمطالب تبيف اآلتي:
.......................................................................................
.......................................................................................

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

 .يتـ تعبئة التعهد عند تقديـ طمب االلتحاؽ 
 

 تكقيع الطبيب المعالج                                               ختـ العيادة/ المستشفى
   

 

 ٔنكى انشكش ،،،،
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20 

 نموذج الصحة النفسية
 

 

 حفظو هللا         السيد / مدير عيادة ....................... النفسية 
 

 رقـ ........ هكية .....رسؿ لكـ الطالب .......ن

ـ، الرجاء التكـر ب جراء فحص شامؿ لمطالب كبياف مدل مالئمت  لمتدريب 20مكاليد: ..../...../.....

 .IQفي قسـ ................. مع تحديد نسبة 

 االجتماعية مدير مركز الرعاية
 

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

 
 .....:.......وعميو فإنو لمطالب بمغت .............، IQمف خالؿ إجراء التشخيص تبيف أف نسبة  

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

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

  
 العيادة ختـتوقيع الطبيب                                                                         
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 20َ..../...../.... انرارَخ: 

 نموذج عالج
 

 السيد: مدير مستشفى/ عيادة ...................................... حفظو هللا
 

.................. هكية رقـ ...........................، مرسؿ إليكـ الطالب/ة ..................
الممتحؽ في مركز الرعاية االجتماعية............. لمتدريب المهني، كذلؾ مف أجؿ إجراء الفحص 

 الطبي الالـز كمعالجت .
 

 .يرجى مف سيادتكـ التكـر بكتابة تقرير عف حالة الطالب 
 

      

 شاكزٍَ نكى حسٍ ذؼاوَكى ،،،

 

  
مدير مركز الرعاية                                                                               

 االجتماعية     
 

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

 مف خالؿ إجراء الفحكصات الطبية الالزمة كتشخيص حالة الطالب تبيف اآلتي:
.......................................................................................

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

 
 ختـ العيادة/ المستشفى                               توقيع الطبيب المعالج               
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 ..……....../ …لموقؼ التعميميارقـ  بطاقة التمريف )كفايات( /……………………لموقؼ التعميميا
 ..................../ ……عدد النماذج (………رقـ البطاقة/ ) ………..……………عدد الطالب/ 

 

 
 

                        

 الوحدة الصنؼ رقـ
الكمية 
لمتمريف 
 الواحد

الكمية 
لمجموع 
                         التماريف

                         
0.      

                         
0.      

                         
3.      

                         
4.      

                         
5.      

                         
6.      

                         
7.      

                         
8.      

                         
9.      

                         
07.      

                         
00.      

                         
00.      

                         
03.      

 

 الكمية الوحدة ( الصنؼ) ػػػػػػػػػػػػاعدةالمػػػػػػػواد المس الرقـ
0.     
0.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 

          : الموقؼتاريخ نياية ((     يستعمؿ ىذا النموذج لتماريف الطالب فقط))  /      /          : الموقؼتاريخ بداية 

 

 وقيع المدير   الُمرّكز المينيتوقيع           توقيع المدرب
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 ..................../ رقـ التمريف بطاقة التمريف /……………………اسـ التمريف
 ............./ ……عدد النماذج (………رقـ البطاقة/ ) …….……………عدد الطالب/ 

 

 
 

                        

 الوحدة الصنؼ رقـ
الكمية 
لمتمريف 
 الواحد

الكمية 
لمجموع 
                         التماريف

                         
04.      

                         
05.      

                         
06.      

                         
07.      

                         
08.      

                         
09.      

                         
07.      

                         
00.      

                         
00.      

                         
03.      

                         
04.      

                         
05.      

                         
06.      

 

 الكمية الوحدة ( الصنؼ) المػػػػػػػواد المسػػػػػػػػػػػػاعدة الرقـ
0.     
0.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 

      /  /     : الموقؼتاريخ نياية   (( يستعمؿ ىذا النموذج لتماريف الطالب فقط))  /    /     : الموقؼتاريخ بداية 

 توقيع المدير   مينيالُمرّكز التوقيع     توقيع المدرب
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 رمشٗش اإلجنبص الؾِشٕ للوذسة

 ....................ػذد اٌيٍجخ /            ..........................................اعُ اٌّذسة / 

 00َ....ٌؼبَ   .......................أٚاًل : اٌزّبس٠ٓ اٌزٟ رُ رذس٠جٙب ٌٍيٍجخ خالي ؽٙش 

 أسماء التماريف الرقـ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

 صب١ًٔب : اٌزٛف١بد ٌزي٠ٛش اٌؼًّ:

 البياف الرقـ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
 

 رْل٘غ هذٗش ادلشزض           رْل٘غ ادلذسة/ح
 

 
       صكرة لممؼ المدرب بالكرشة لممتابعة

 يسمـ التقرير قبؿ نهاية الشهر بثالثة أياـ



 دٌٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ فٍغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي١ٓ
 

 

 

 يزكةةةةةةةةةةةش انزػاَةةةةةةةةةةةح االجرًاػُةةةةةةةةةةةح                    
  

ــخٚصاسح  ــخ اٌز١ّٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االعزّبػ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــخ: ..............................  ......اٌٛسؽــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ًاٌزأ١٘ـــــــــٚ االداسح اٌؼبِـــــــــخ ٌٍشػب٠ـــــــــخ االعزّبػ١ـــــــــخ
 02ََ/ .........02اٌسنننننننننننننننٕح اٌذساسنننننننننننننننٍح: .........  

ــخ     ــخ االعزّبػ١ـــــــــــــ ــض اٌشػب٠ـــــــــــــ ــشح ِشاوـــــــــــــ  دائـــــــــــــ
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ى

ىروظالبطاقظىالذك

سؿ
سم
م

 

 اسػػػػػػػػػػػـ التمػػػػػػػػػػػػػػػريف التاريخ

                   الوحدة

 مالحظات

نؼ
لص

ـ ا
اس

 
   

ريف
لتم
ـ ا
رق

 

                  

0                       
0                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       

                    المجموع
                    مالحظات حوؿ الخامات المستيمكة

 

 
 المركز مديرتوقيع       الُمرّكز المينيتوقيع                توقيع المدرب



 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

  

 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ةدائػػػػرة مراكػػػػز الرعايػػػػة االجتماعيػػػػ
 

 دائػػػػػػػػػرة مراكػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة
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                                                                                 سُذ  إػارج                                                                                                         سُذ  إػارج                                      

 ـ  20ـ                    مف:..................................              رقـ السند: ......./...... 20........              رقـ السند: ......./ .....مف:..............................
  ـ20إلى :.................................             التاريخ : ....../...../....   ـ                 20إلى : ..........................................        التاريخ : ....../...../....

                                                                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ                                    أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ     
 .......................                             تاريخ اإلرجاع:......................       حالة الصنؼ: تاريخ اإلرجاع:.....................           حالة الصنؼ:.....................                        

 

 ...........             اسـ المستمـ :.........................  أسـ المسمـ:.......................             اسـ المستمـ :......................                       اسـ المسمـ:.........
 ....        تكقيع المستمـ :....................               :....................            تكقيع المستمـ :...................                          تكقيع المسمـ :.................. تكقيع المسمـ

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 



 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

  

 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ةدائػػػػرة مراكػػػػز الرعايػػػػة االجتماعيػػػػ
 

 دائػػػػػػػػػرة مراكػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة
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 مستند  تحويؿ خارجي                                                                                 مستند  تحويؿ خارجي
  

 

 ـ  20........              رقـ السند: ......./......مف:.........................     ـ            20...........             رقـ السند: ......./ .......................مف:....
  ـ20..........             التاريخ : ....../...../....لى :.......................ـ                 إ20..........            التاريخ : ....../...../.........................إلى : 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ                               أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ 
 اسـ المسمـ:....................             اسـ المستمـ :.........................          أسـ المسمـ:.......................             اسـ المستمـ :......................       

 ..............               .........        تكقيع المستمـ :......تكقيع المسمـ :....................            تكقيع المستمـ :...................                  تكقيع المسمـ :.............

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 



 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

  

 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ةدائػػػػرة مراكػػػػز الرعايػػػػة االجتماعيػػػػ
 

 دائػػػػػػػػػرة مراكػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة
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 يسرُذ  ذحىَم داخهٍ                                                                                            يسرُذ  ذحىَم داخهٍ
  

 

 ـ  20مف:..........................................     رقـ السند: ......./......  ـ      20مف:..........................................              رقـ السند: ......./ .....
 ـ 20.ـ       إلى :.......................................      التاريخ : ....../...../...20إلى : ..........................................            التاريخ : ....../...../....

                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   كاممة حسب األصكؿ المبينة أعالأنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ                               أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ 
 اسـ المسمـ:....................             اسـ المستمـ :.........................   أسـ المسمـ:.......................             اسـ المستمـ :......................              

 

                المستمـ :...................                  تكقيع المسمـ :......................        تكقيع المستمـ :....................تكقيع المسمـ :....................            تكقيع 

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 

 يالحظاخ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 



 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

  

 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ةدائػػػػرة مراكػػػػز الرعايػػػػة االجتماعيػػػػ
 

 دائػػػػػػػػػرة مراكػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة
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 مستند صرؼ داخمي                                                                          مستند صرؼ داخمي
  

 ـ  20ـ      مف:..........................................      رقـ السند: ......./...... 20....................................              رقـ السند: ......./ .....مف:.....
 ـ 20إلى :.........................................     التاريخ : ....../...../....      ـ20إلى : ..........................................           التاريخ : ....../...../....

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صكؿ مبينة أعال  كاممة حسب األأنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ                             أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ ال
 ........      التكقيع  :............................                                مدير المركز:........................         التكقيع  :...........................              مدير المركز:.................

 ......               اسـ المستمـ :......................               اسـ المسمـ:.......................          اسـ المستمـ :..................      أسـ المسمـ:........................     
 المسمـ :......................        تكقيع المستمـ :........................               تكقيع المسمـ :.......................          تكقيع المستمـ :....................               تكقيع 

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
 

حذ
ى
ان

ج
 يالحظاخ 
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2      

3      

4      
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7      

8      

9      
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 و
رقى 

 انصُف
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ُح
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ان
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ج
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 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

  

 

 دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كزارة التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ةدائػػػػرة مراكػػػػز الرعايػػػػة االجتماعيػػػػ
 

 دائػػػػػػػػػرة مراكػػػػػػػػػز الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة
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 مستند صيانة                                                                                               مستند صيانة                 
  

 ـ  20ـ     مف:.........................................        رقـ السند: ......./...... 20.......................              رقـ السند: ......./ .....مف:...................   
 ـ 20:..........................................     التاريخ : ....../...../....إلى        20إلى : .........................................            التاريخ : ....../...../....   

                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لصيانتها                     أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ لصيانتها             أنا المكقع أدنا  استممت األصناؼ المبينة أعال  كاممة حسب األصكؿ
 الصنؼ:...........................                             .......     حالة تاريخ اإلرجاع:.......................           حالة الصنؼ:......................              تاريخ اإلرجاع:................
    اسـ المستمـ :.............................              .........   أسـ المسمـ:..........................           اسـ المستمـ :........................            اسـ المسمـ:.................
...........     تكقيع المستمـ :.......................... تكقيع المسمـ :........................          تكقيع المستمـ :......................             تكقيع المسمـ :.............

 و
رقى 

 انصُف
 َىع انهىاسو

ُح
كً

ان
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 و
رقى 

 انصُف
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ج
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10      

 



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
Social care & Rehabilitation 

Department of Social Welfare Centers 

 

 

 
 

 ـطٍُــــــــح فهســدونـــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 هزػاَح االجرًاػُح وانرأهُماإلدارج انؼايح ن

 دائزج يزاكش انزػاَح االجرًاػُح
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 20َ..../...../.... انرارَخ:                                         

ىنموذجىتقوومىطالبى)مقابلظىذخصوظ(
 

 خاص بمجنة المقابالت خاص بإدارة مركز الرعاية االجتماعية 
الورشة  اسـ الطالب ـ

المراد 
االلتحاؽ 

 بيا

حالة 
تنمية 
 اجتماعية

(10 )
 درجات

نزيؿ 
مؤسسة/ 
محوؿ مف 
 مؤسسة

(5 )
 درجات

الصفوؼ 
الدراسية التي 

درجة  2انياىا)
لكؿ صؼ( مف 
 األوؿ لمعاشر

 ( درجة20)

 اختبار تشخيصي
 ( درجة20)

 IQمستوى الذكاء 
 ( درجات10)

 المعرفة بمينة الرغبة األولى
 ( درجات10)

 
 

استخداـ 
األلة 
 الحاسبة

(5) 

 
 

المعرفة 
باستخداـ 
 اإلنترنت

(5) 

مالئمة  الثقافة العامة
البنية 
الجسدية 
لممينة 
 المختارة

(5) 

 
 اإلجمالي

(100 )
 عربي درجة

 
(10) 

 حساب
 
(10) 

إلى  75
80 
(7) 

81 
 فأكثر

(10) 

 رغبة
 شخصية

(4) 

قريب 
يعمؿ 
 بالمهنة

(3) 

لدي  
خبرة 
 سابقة

(3) 

معمكما
 ت عامة

(5) 

بالمهنة 
 المختارة

(5) 

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    

10.                    



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
Social care & Rehabilitation 

Department of Social Welfare Centers 

 

 

 
 

 ـطٍُــــــــح فهســدونـــ
 اػُحجرًاال انرًُُحوسارج 

 اإلدارج انؼايح نهزػاَح االجرًاػُح وانرأهُم
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 20َ..../...../.... انرارَخ:                                              

ىم07./ى...07....ىالتقرورىالذكريىلطملىالمرذدىاالجتماريىلذكر:ى..........................ىللطامىالدراديى/
ى

 

 مركز الرعاية االجتماعية ......................... اسـ المركز ............................................ االجتماعي المرشداسـ 
 

 ........... جميع طمبة المركز ........... عدد الطالبات ............. عدد الطالب ............. عدد األقساـ المينية 

ى:ىاالدتذاراتىالفردوظىالدروطظأواًل
 أخرى /حدد مينية اجتماعية اقتصادية مراىقة نفسية صحية أسرية سموكية دراسية # 

           العدد
 

ىثانوًاى:ىالحاالتىالفردوظىى

 تـ تحويميا /  طبيعة الحالة و
 جية التحويؿ

عدد الحاالت 
تـ االنتياء  الجيود المبذولة الفردية

 منيا

1.     -   
2.     -   
3.     -   
4.     -   
5.     -   

ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى

ىرابطًاى:ىالتوجوهىالجمطيى ىى
 عدد الطالب المستفيديف األقساـ المينية الموضوع و
1.    

 
 

2.    
 

 

3.     

  

4.     

  
ى

ىثامنًا:ىالصطوباتىوالمقترحاتىوالتوصواتى
ىالصطوباتىى-أى
0.  

0.  

ى .3
ى

ىالمقترحاتىوالتوصواتى  -بىىىىىى
0.  

0.  

3. . 

 

 يذَز يزكش انزػاَح االجرًاػُح ٍانًزشذ االجرًاػ
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 20َ..../...../.... انرارَخ:  

 طمب التحاؽ
ىالبواناتىالذخصوظىللطالب:ى

                              هكية رقـ:  .................................................. االسـ رباعي:

 .........    .......... ـ مكاف الميالد :20......../......./...... الجنس: ..................  تاريخ الميالد: 
  ................................................... العنكاف بالتفاصيؿ:

 ...سيمة االتصاؿ: .................. ك كلي أمر الطالب: .................... صمة القرابة: .......... اسـ
 

األمر:                                                     جكاؿ كلي 
 جكاؿ بديؿ: 

  
 ...........الحصكؿ عميها: ............ آخر مؤهؿ عممي:          ابتدائي          اعدادم       ثانكم، سنة

 مكاطف        الجئ     الحالة الصحية:       سميـ       مريض     /     حالة المجكء:  
 

 جهة التحكيؿ:          األسرة         المدرسة           مديرية التنمية االجتماعية        جمعيات أهمية.
 ................. -3.....................  -2....................   -1الرغبة المهنية: 

أحد األقارب يعمؿ في نفس المهنة          لدي  خبرات سابقة        أسباب االختيار:       ميكؿ الطالب        
 .......................................................................................  أخرل:

ىىىى:رةــــبواناتىاألدى
 كية: .....  رقـ اله.....  المهنة: ..........اسـ األب: ...............

 الحالة الصحية:       سميـ        مريض،  كصؼ الحالة الصحية: ..............................................
 
 

 .......  المهنة: ................  رقـ الهكية: اسـ األـ: ...........
 ............................................الحالة الصحية:       سميـ        مريض،  كصؼ الحالة الصحية: .

  شٍىً.................  ِؼذي دخً األسشج:  عدد أفراد األسرة: ............................... 
 

 االٔرفاع ِٓ تشاِح اٌّساػذاخ: )      ِٕرفغ,      غٍش ِٕرفغ(.

 لة          جمعيات أهمية.          التنمية االجتماعية         الككا           جهة المساعدة:

  
 

 توقيع المرشد االجتماعي                                                                      
........................ 
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 منبرط الؼول لج٘ذ االهبى للٌغبء ادلؼٌفبد
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  : الساعة   تاريخ: ......./......./.........ال     ........يوـ:........................ال

 :الالئحػػػة الداخميػػة
 في المؤسسة د الحالةبالغ كلي األمر بكجك إ. 
 .يحؽ لبيت األماف طمب إجراء الفحكصات الطبية الالزمة 
 .أال يككف لمحالة سجؿ جنائي سابؽ أك يكجد مخالفات قانكنية قائمة أك مدمنة عقاقير 
 منع التدخيف كتناكؿ العقاقير أك استخداـ األدكية إال بكصفة طبيةي. 
 ة، كال تتحمؿ المؤسسة أم عهدة لـ يتـ تسميمهاممؤسسل ت كاألجهزة الخاصةتسميـ العهد النقدية كالعينية كالجكاال. 
  عاـ في الفترة المسائية 12أعكاـ لممؤسسة كيتـ استقباؿ دكف 7 مذككر أقؿ مف سف المرافقيف ألمهاتهـ لاستقباؿ األطفاؿ 

 يكضع في مكاف مخصص لفترة مؤقت .عمى أف ك  لممبيت فقط،
 إدارة المؤسسة.محدد مف ًقبؿ االلتزاـ بالمالبس كمكاف النـك ككقت النـك ال 
 كجبات الطعاـ، مكاعيد الصالة، األنشطة المتنكعة(.  االلتزاـ بتطبيؽ الجدكؿ اليكمي عمى مدار الساعة( 
 ظيؼ المكاف كترتيب  حسب الجدكؿ المحدد.المشاركة في تن 
 .االتصاؿ مف هاتؼ المؤسسة في الفترة الصباحية فقط كلمضركرة القصكل في الفترة المسائية 
 .في حاؿ احضار المستمزمات مف خارج المؤسسة يككف في الفترة الصباحية فقط كيحؽ لمشرطة النسائية تفتيشها 
  مثؿ )تمفاز، أجهزة كمبيكتر، أجهزة كهربائية( إال بمكافقة المشرفة.عدـ العبث بأم مستمزمات خاصة بالمؤسسة 
 . التزاـ األقارب كاألصدقاء بالزيارة كفؽ جدكؿ الزيارات 
 .إذف الخركج المؤقت يتـ بمكافقة مدير الحالة كاإلدارة مع االلتزاـ بالمكاف كالزماف المحدد ضمف النمكذج 
 يجاد الحمكؿ الالزمة لممشكمةالتعاكف كااللتزاـ مع إدارة المؤسسة في إ. 
 .إنهاء فترة إقامة الحالة عند مخالفتها لقكانيف كلكائح المؤسسة 
 في حاؿ طمب إخالء المؤسسة االلتزاـ بخطة الطكارئ. 

           أحمؿ هكية رقـ:   أنا المكقع أدنا :..........................

  تكقيع الحالة :
أتعيد بأف التـز  وبعد استماعي لالئحة الداخمية

  بكافة ما ورد أعاله
 

 
 

 الستخدامات المؤسسة:
 ............:....................مدير المؤسسة    ...............ستقبؿ الحالة:..............ماسـ 

 التكقيع:    التكقيع:

 بالنظاـ الداخمي تعيد والتزاـ
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 : البيانات األساسية 
:................................ال   : الساعة ...../......./.........تاريخ: ..ال يـو
          :رقـ اليوية :......................................سـ رباعياال

 : ............................................... العنواف : ........./........../............... تاريخ الميالد

 : .................................... المستوى التعميمي .................: .............. الحالة االجتماعية

 : ........................................... صمة القرابة : ....................................اسـ ولي األمر

           رقـ ىاتؼ بديؿ :          : رقـ الياتؼ

  :رو ذكال عدد          عدد االناث:           :الكمي العدد             ال          نعـ           مصطحبة أطفاؿ

 السبب والتاريخ:.........................................    ال           نعـ  :      ىؿ سبؽ الدخوؿ لممؤسسة

 نوع المخالفة:............................................ ال:      نعـ        أي مخالفات قانونية ؾىؿ يوجد لدي

 : ........................رقـ الياتؼ :.................الشخص المحوؿ ........................جية التحويؿ:

 ......................صمة القرابة: ............ في حالة الطوارئ التواصؿ مع:...................................

           رقـ الجواؿ: .................................................العنواف:

 

 :ممخص مبدئي لممشكمة 
............................................................................................................ 

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

 مالحظات : 
............................................................................................................ 

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

 

 في المؤسسة الة إيواءنموذج استقباؿ لح
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 وصؼ لمحالة عند استالميا 
ٚفف 
 اٌؾبٌخ

 اٌزفبف١ً

 انُفسٛخ
................................................................................................... 

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

 انصحٛخ
................................................................................................... 

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

 االخزًبػٛخ
................................................................................................... 

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

 انمبََٕٛخ
...................................................................................................... 

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

 االلزصبدٚخ
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 أخشٖ
...................................................................................................... 

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

 

 :اٌزٛف١بد 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................... 

6. ......................................................................................................................... 

 

 :................................مدير المؤسسة            مدير الحالة :..............................اسـ 

 التكقيع:            التكقيع:
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:................................ال   : الساعة ../.........تاريخ: ......./.....ال    يـو
 

 

 انسٛذ يذٚش يسزشفٗ/ػٛبدح: .............................................................   انًحزشو

 يشسم إنٛكى انسٛذح : .................................................................................

        ْٕٚخ سلى:           ربسٚخ انًٛالد :  ......./......./..........

 

 سخبء انزكشو ثبنكشف انؽجٙ ػهٗ انًزكٕسح أػالِ ٔإفبدرُب ثبنحبنخ انصحٛخ.

 

 خزُ اٌّؤعغخ                                     ِذ٠ش ِؤعغخ ث١ذ األِبْ ٌشػب٠خ إٌغبء   

 

 

  

 رٛف١بد اٌيج١ت:

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

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

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

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

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

 

 ................................اعُ اٌيج١ت:                    خزُ إداسح اٌّغزؾفٝ                       

                          
 

         

 نموذج تحويؿ لممستشفى
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:................................ال   : الساعة تاريخ: ......./......./.........ال يـو
          :رقـ اليوية :......................................سـ رباعياال

        

                                   أعال  سممتي العهد المالية كالعينية التي أحضرتها عند دخكلي لممؤسسة  ةأنا المذككر          
 لنزيمةالجدكؿ التالي يكضح العهد التي تـ استالمها مف ا  

 التوضيح بالتفصيؿ العيد المالية
 /العددالكمية الصنؼ
   دوالر
   دينار
   بالشيكؿ
   أخرى

 التوضيح بالتفصيؿ عينيةالعيد ال
 /العددالكمية الصنؼ
   ذىب
   جواؿ

   أدوات كيربائية
   أخرى

 مالحظات : 
........................................................................................................... 

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

     توقيع النزيمة:........................................

 :................................مدير المؤسسةاعتماد   : ........................................ لُمستّمـاسـ ا

 
 
 

 

 استالـ العيػػد مف النزيمة
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:................................ال   : الساعة تاريخ: ......./......./.........ال يـو
          :رقـ اليوية :......................................سـ رباعياال

         

 ممؤسسة لقمت باستالـ العهد المالية كالعينية التي أحضرتها عند دخكلي أنا المذككرة أعال  أقر بانني قد          
 :نزيمةالجدكؿ التالي يكضح العهد التي تـ تسميمها لم   

 العيد المالية
 التوضيح بالتفصيؿ

 /العددالكمية الصنؼ
   دوالر
   دينار
   بالشيكؿ
   أخرى

 التوضيح بالتفصيؿ عينيةالعيد ال
 /العددالكمية الصنؼ
   ذىب
   جواؿ

   أدوات كيربائية
   أخرى
 :  مالحظات

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

........................................................................................................... 
     توقيع النزيمة:........................................

 :............................مدير المؤسسةاعتماد     : ........................................ سـ الُمسّمـا

 تسميـ العيػػد لمنزيمة
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 التفصيؿ الصنؼ ـ
  المالبس 1
  أدوات تنظيؼ 2
  أغطية 3
  احتياجات خاصة باألطفاؿ 4
  أدوات صحية  5
  أخرى 6
 

 ......................................اسـ الُمسّمـ :  ..................................... اسـ المستمـ:

       : توقيع الُمسّمـ :  توقيع الُمستمـ

        :.........................مدير المؤسسةاعتماد  

 

 

 

 

:............................ال   : الساعة       تاريخ: ......./......./.........ال يـو

 نموذج تسميـ المستمزمات مف المؤسسة
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 رقى االسرًارج:                                                  

 

 انثُاَاخ االونُح  : 

ذارَخ 

ذسجُم 

 انحانح

 .../........../.................. 
عجت 

 اإلؽبٌخ
...................................... 

االسى 

 رتاػٍ
.................................. 

اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ
...................................... 

انحانح 

 اإلجرًاػُح
.................................. 

ٔٛع 

 اٌّؾىٍخ
...................................... 

 

 ٌانركىٍَ األسز : 

 اإلعــــــــــُ َ
ربس٠خ 

 ا١ٌّالد

فٍخ 

 مشاثخاٌ
 إٌّٙخ

اٌّغزٜٛ 

 اٌزؼ١ٍّٟ
 ِالؽظــــــــبد

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
ى

 :وصف انًشكهح  

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

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

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

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

 استمارة حالة
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.....................................................................................................................................................................................................

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

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

 وصف انحانح االجرًاػُح:

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

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

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

ى.....................................................................................................................................................................................................

 ح اإلقرصادَ وصف انحانح : 

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

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

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

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

ىى............................................................................................................................................

 وصف انحانح انصحُح: 

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

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

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

ى.....................................................................................................................................................................................................

 انسكٍ وصف : 

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

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

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

 : يهخص وذقُُى يذَز انحانح

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

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

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

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

ى............................................................................................................................................
ى.....................................................................................................................................................................................................



State of Palestine 
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General Administration for 
 Social care & Rehabilitation 
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ى

  يهخص ذقُُى األخصائُح انُفسُح وذىصُاذه: 

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

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

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

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

ى.....................................................................................................................................................................................................
                                                                             ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

 

 

 

 

 انخطح انؼالجُح : 

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

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

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

ى.....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 ة مف قبؿ المؤسس المكضكعةعمى خطة العالج .......... .............................أكافؽ أنا : الموافقة المستنيرة:
  ذىصُاخ يجهس إدارج انحانح : 

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

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

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

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

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

ى

 

 .............................. اسى يذَز انحانح :
    
 : .......................... اسى األخصائٍ انُفسٍ    

 األخصائٍ انُفسٍ : ذىقُغ     : نحيذَز انحاذىقُغ 

     

 :............................مدير المؤسسةاعتماد 

 ذٛلٍغ ِذٌش اٌساٌح

 

 االخصائٍح إٌفسٍحذٛلٍغ 

 



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
 Social care & Rehabilitation 

  House of safety for the care of women 
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 :البيانات األساسية 
:...............................ال   : الساعة        تاريخ: ......./......./.........ال       يـو

 

 .........................................رقـ مؤتمر الحالة :  .....................................................................اسـ مدير الحالة:
  رقـ الهكية: ............................................................................اسـ الحالة: 

         

     .................................................................................................................................................نكع المشكمة : 

  .............................................................................................................................................. كصؼ المشكمة:
....................................................................................................................................................................... 

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

  هدؼ  عقد المؤتمر: 

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

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

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

 الشركاء واألطراؼ ذوي العالقة المدعويف لممشاركة في مؤتمر الحالة :      

 أو الصمة بالحالة مسمى الوظيفيال ممثؿ المؤسسة/ الجية المؤسسة / الجية ـ
0    

0    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

 :عرض ممخص لمحالة 

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

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

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

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

 مؤتمر حالة
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  :مخرجات مؤتمر الحالة 

 انرىقُغ جهح انرُفُذ آنُح انرُفُذ انفرزج انشيُُح انخذيح و

0      

0      

3      

4      

5      

 التحفظات والمخاوؼ مف المشاركيف في المؤتمر:      

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

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

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

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

 : التوصيات 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 :................................مدير المؤسسة            مدير الحالة:.............................اسـ 

 التكقيع:            التكقيع:



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
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  House of safety for the care of women 

 

 

 

 

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ
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:ال   : الساعة  ./.........تاريخ: ......./......ال ................................................يـو
          :رقـ اليوية  ............................................ :اسـ الحالة رقـ الزيارة : 

  ................................................................................................... العنواف بالكامؿ:

  مدة الزيارة : زيارة دورية                   زيارة طارئة         نوع الزيارة:

 .............................................صمة القرابة: ........................................................................................... (1اسـ الُمستقبؿ :  

 .............................................صمة القرابة: ........................................................................................... (2                  

 :سبب الزيارة 
....................................................................................................................................................

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

 :مالحظات 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 :التوصيات 

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

................................................................................................................................................ 
 دانية:لجنة الزيارة المي 

 التوقيع المسمى الوظيفي اسـ االخصائي ـ.
1.    
2.    
3.    
4.    
5.     

 

 :................................مدير المؤسسةاعتماد    
 توقيع مدير المؤسسة:                                             

 

 نموذج زيارة ميدانية
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 إذف خروج مؤقت

:.........................ال  تاريخ: ......./......./...........ال             .......يـو
 االسى سثبػًٛب : ...........................................................................................................

 : .........................................يكبٌ انخشٔج: .........................................         سجت انخشٔج

 سبػخ انخشٔج:                                                  انًذح انًؽهٕثخ: 

 خٓخ االسزالو : ........................................         ْٕٚخ سلى: 

 .................         سلى اندٕال :  صهخ انمشاثخ : ........................

 رٕلٛغ انحبنخ:                                                    رٕلٛغ اُنًسزهى:

 اسى يؼؽٙ اإلرٌ : ..................................          رٕلٛغ يؼؽٙ اإلرٌ: 

 ِالؽظبد:
................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 اػزّبد ِذ٠ش اٌّؤعغخ

................................................... 
 يالحظخ : ٚدت إحعبس إثجبد شخصٛخ خٓخ االسزالو ػُذ اسزالو انحبنخ.      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 إذف العودة
:.ال   تاريخ: ......./......./...........ال             ...............................يـو

 

 سبػخ انؼٕدح:                                     االنزضاو ثبنفزشح انضيُٛخ:      َؼى         ال/انسجت.....................

 .......       سلى انٕٓٚخ : خٓخ انزسهـٛى: .....................................

 صهخ انمشاثخ: ............................................       سلى اندٕال:  
 

 رٕلٛغ انحبنخ:

 

ًُسزهى: ًُسزهى :............................................       رٕلٛغ ان   اسى ان

 :ِالؽظبد
............................................................................................................................... 

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

 

  اػزّبد ِذ٠ش اٌّؤعغخ                                                                              

          



State of Palestine 
Ministry of  social development 

General Administration for 
 Social care & Rehabilitation 

  House of safety for the care of women 

 

 

 

 

 ــــــطٍُـــح فهســـدونــ
 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 
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 مالحظة:
   . يتـ سحب الجهاز في حاؿ استخدام  لغير المبررات المذككرة أعال 

 

 :................................مدير المؤسسة            الحالة:..................................اسـ 

 التكقيع:            التكقيع:

   
 

State of Palestine 

Ministry of social development 

Department of social welfare and rehabilitation 

House of safety for the care of 
women  

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ

 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 ماإلدارج انؼايح نهزػاَح االجرًاػُح  وانرأهُ

 يؤسسح تُد األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ 

 
 

 مالحظة:
   . يتـ سحب الجهاز في حاؿ استخدام  لغير المبررات المذككرة أعال 

 

 :................................مدير المؤسسة            الحالة:..................................اسـ 

 التكقيع:            التكقيع:

 :رقـ اليوية             ........:.............................سـ رباعياال

 المدة الزمنية :          ........خدـ:......................نوع الجياز المست

 مبررات االستخداـ :
..................................................................................................................................... 

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

 :رقـ اليوية             :..............................................سـ رباعياال

 المدة الزمنية :          نوع الجياز المستخدـ:....................................

 مبررات االستخداـ :
..................................................................................................................................... 

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

 طمب استخداـ خاصنموذج 

 

 طمب استخداـ خاصنموذج 

 



State of Palestine 
Ministry of  social development 
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 انثُاَاخ االونُح  : 

 : ........./........../............... ذارَخ ذسجُم انحانح

  سلُ ا٠ٌٛٙخ  اسى انحانح رتاػٍ
         

  انًسرىي انرؼهًٍُ /        / ذارَخ انًُالد
  َىع انًشكهح  ًاػُحاالجرانحانح 

انؼُىاٌ انحانٍ/ 

  اٌٙبرف /اٌغٛاي  انفؼهٍ
         

  فٍخ اٌمشاثخ  اسى ونٍ األيز
انجهح/انشخص 

  اٌٙبرف /اٌغٛاي  انًحىل
         

  َىع انًشكهح
 

 :وصف انًشكهح 

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

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

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

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

 :أحذاز انحُاج انهايح وانًؤشزج 

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

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

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

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

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

 :وصف انحانح انُفسُح 

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

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

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

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

ى................................................................................................................................................................................................................................................

ى

ى

 استمارة تدخؿ دوف إيواء
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 يؤسسح تُد األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ

 

343 
 

 واالقرصادَح  نح االجرًاػُحوصف انحا : 

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

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

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

ىى................................................................................................................................................................................................................................................

 وصف انحانح انصحُح: 

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

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

ى................................................................................................................................................................................................................................................

 انسكٍ وصف : 

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

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

ى................................................................................. .............................................................................................................................................................

 يهخص ذقُُى األخصائُح انُفسُح: 

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

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

 يهخص ذقُُى يذَز انحانح : 

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

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

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

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

 : اإلجزاءاخ انًرثؼح نحم انًشكهح

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

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

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

ى..............................................................................................................................................
ىانًؤسسحيذَز ذىقُغ األخصائُح انُفسُح                            ذىقُغ                               يذَز انحانحذىقُغ 

ى.......................................                                                  ...............................                                                       .....................................  
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  الشيػػر: .............................
 

 

 :....................................مدير المؤسسةاعتماد                                                                               
 التكقيع:                                                                              

 مصدر اإلحالة نوع االستشارة اليـو والتاريخ رقـ الجواؿ  رقـ اليوية االسـ رباعي ـ
األخصائي  اسـ

 االجتماعي
1.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

2.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

3.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

4.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

5.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

6.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

7.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

8.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

9.         

 اإلجراءات المينية
1. 2. 
3. 4. 

 االعزؾبساد اٌفشد٠خ اٌغش٠ؼخ
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:................................ال   : الساعة   تاريخ: ......./......./.........ال    يـو
 

 

 

 

  سلى:ألش أَب انسٛذ/ح ...................................................  ٔأحًم ْٕٚخ 

 ثأَٙ اسزهًذ انسٛذح: ............................................  ٔرحًم ْٕٚخ سلى:   

 ْٔٙ رًثم نٙ ثبنمشاثخ ...........................................  ٔرزًزغ ثصحخ خٛذح.

ــٛس               ــه ثؾنــــ ــىبي اٌؼٕــــــف، ٚرٌــــ ــٓ أؽــــ ــىً ِــــ ــأٞ ؽــــ ــب ثــــ ــذَ اٌزؼــــــشك ٌٙــــ ــب ٚػــــ ــبفظ ػ١ٍٙــــ ــأْ أؽــــ ــذ ثــــ           ٚأرؼٙــــ

 اٌٍغٕخ اٌّٛلؼخ أدٔبٖ.

 

 اعُ ٚرٛل١غ ِذ٠ش اٌؾبٌخ           اعُ ٚرٛل١غ ػنٛ/ ٌغٕخ اإلفالػ            اعُ ٚرٛل١غ ػنٛ/اٌؼاللبد اٌؼبِخ )اٌؾشىخ(

 اٌزبثغ ٌشاثيخ ػٍّبء فٍغي١ٓ                                

 

 

 

 

 اػزّبد ِذ٠ش ِؤعغخ ث١ذ األِبْ                                                    

                                        

 

 

 

 

         

         

 إقػػػػرار وتعيػػػػػد
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:................................ال   : الساعة   تاريخ: ......./......./.........ال    يـو
 

 

 

 

  ............  ٔرحًم ْٕٚخ سلى:اسى انحبنخ سثبػًٛب: .....................................

ًُسزهى سثبػًٛب: ................................................  ٔأحًم ْٕٚخ سلى:     اسى ان

 صهــــخ انمـــشاثـخ: .................................................  سلـــــى اندــٕال :

 ..............................................................................................انؼُٕاٌ ثبنزفصٛم: ..............

 ِالؽظــــــــبد:

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

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

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

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

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

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

 

 

ُّغزٍُ                                                   اػزّبد ِذ٠ش ِؤعغخ ث١ذ األِبْ  اعُ ٚرٛل١غ اٌ

                                                                  

      

     

         

         

         

 نمػػػػوذج خػػػػروج حالػػة
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 اإلدارج انؼايح نهزػاَح االجرًاػُح وانرأهُم
 يؤسسح تُد األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ

 

347 
 

 

 

        

        :ِؼٍِٛبد اٌؾبٌخ 

 سلُ اٌٍّف: -       ................................................................ ِذٌش اٌساٌح:   

 .............................اسُ اٌساٌح ستاػً:............................ -           

 
 ...../................./...ذاسٌخ خشٚج اٌساٌح: .. -

 

 عجت اإلغالق: 

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

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

  :اإلعشاءاد ا١ٌّٕٙخ  اٌزٟ رُ ارجبػٙب ِغ اٌؾبٌخ

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

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

  :اٌزٛف١بد 

مدير الحالة:.............................اسـ    :................................مدير المؤسسة        
التكقيع:   التكقيع:                     

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

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

 غالؽ الحالةإنموذج 
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 تاريخ: ......./......./.........ال                            يوـ:................................ال

 

 :اٌزٛف١بد 
.................................................................................................................................................................

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

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

 

 

 

 يالحظاخ انرُفُذ االجزاءاخ و

   ػذد اٌساالخ  1

   ٔظافح اٌّىاْ فً طاتك اٌّثٍد 2

ٌّسرٍضِاخ األساسٍح ذفمذ اٌخضأح اٌخاصح تا 3

 ِٓ طؼاَ ٍِٚثس 

  

   ِفاذٍر اٌّؤسسح 4

   سدً اٌرماسٌش اٌٍٍِٛح 5
 

 االخصائية االجتماعية الميسممة:اسـ 
1....................................) 
2....................................) 

 االخصائية االجتماعية الميستممة:اسـ 
1.....................)................ 
2.....................................) 

 :مدير المؤسسةاعتماد        
.................................... 

 ( التكقيع:1
 ( التكقيع:2

 ( التكقيع:1
 ( التكقيع:2

 التكقيع:

 يالحظاخ انرُفُذ االسى و
   إفطاس + ذزوٍش تدذٚي اٌؼًّ اًٌٍِٛ 1
   ذٕفٍز خٍساخ ذٛخٍٗ خّؼً  2
   ح فشدٌح ذٕفٍز خٍساخ إسشادٌ 3
   اسرمثاي زاٌح خذٌذج  4
   اسرمثاي اسرشاسج 5
   صٌاساخ ٍِذأٍح  6
   اسرمثاي ضٍٛف أٚ ِؤسساخ  7
   ذذسٌة ًِٕٙ  8
   ِشا٘ذج اٌرٍفاص  9
   ِؤذّش اٌساٌح 11

 يوميالتقرير ال

 اٌؾفزبدعغً اعزالَ ٚرغ١ٍُ ِب ث١ٓ 

 ؿ 8 -3َِٓ  
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 ريخ: ......./......./.........تاال                               يوـ:................................ال
 

 ِالؽظبد اٌزٕف١ز االعُ َ
   فائذج إٌّأٍح –صالج اٌؼصش  1
   ِّاسسح األٔشطح اٌشٌاضٍح. 2
   ِراتؼح إٌظافح اٌشخصٍح ٌٍساالخ 3
   صالج اٌّغشب ٚأرواس اٌّساء 4
   ِّاسسح أٔشطح ذثمٍفٍح ٚذؼٍٍٍّح 5
   ٚٔفسح إٌّأٍح –صالج اٌؼشاء  6
   اسرشازح ذٍفضٌْٛ ِّٕٙدح 7
   خٍساخ ذٛخٍٗ خّؼً ٚفشدي 8
   اٌرضاَ اٌساٌح تّىاْ ٚٚلد إٌَٛ 9

   ِشاسوح اٌساالخ فً ذشذٍة ٚٔظافح اٌّىاْ 11
   صالج اٌفدش ٚأرواس اٌصثاذ ٚ لشاءج ٚسد ِٓ اٌمشءاْ اٌىشٌُ 11
   اسرمثاي زاٌح 12

 :اٌزٛف١بد 
.................................................................................................................................................................

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

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

 

 يالحظاخ انرُفُذ االجزاءاخ و

   اٌساالخ اٌدذٌذجػذد اٌساالخ ٍِٚفاخ اسرالَ  1

   ٔظافح اٌّىاْ فً طاتك اٌّثٍد 2

ذفمذ اٌخضأح اٌخاصح تاٌّسرٍضِاخ االساسٍح  3

 ِٓ طؼاَ ٍِٚثس 

  

   ِفاذٍر اٌّؤسسح 4

   ِدٍس تٍد األِاْ  5

 خقـ.فٟ ؽبي ٚعٛد ػٙذح ص١ّٕخ ٠شعٝ االرقبي ثّذ٠شح اٌّؤعغخ العزالَ اٌؼٙذح ثٕفغٙب ٚٚمؼٙب فٟ اٌّىبْ اٌِّالؽظخ: 

 االخصائية االجتماعية الميسممة:اسـ 
1....................................) 
2....................................) 

 االخصائية االجتماعية الميستممة:اسـ 
1.....................................) 
2.....................................) 

 :ؤسسةمدير الماعتماد        
.................................... 

 ( التكقيع:1
 ( التكقيع:2

 ( التكقيع:1
 ( التكقيع:2

 التكقيع:

 التقرير اليومي

 عغً اعزالَ ٚرغ١ٍُ ِب ث١ٓ اٌؾفزبد 
 َ 3 –ؿ  8ِٓ 
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 انجًؼح انخًُس األرتؼاء انصالشاء االشٍُُ األحذ انسثد انساػح

 ذثذًٌ اٌشفراخ 8-8:37

 إفطاس 8:37-9

 ذذسٌة ًِٕٙ سٌاضح 9-00
 ذذسٌة ًِٕٙ

 ذذسٌة ًِٕٙ

لشاءج سٛسج 

 اٌىٙف

 صٌاساخ األ٘اًٌ خٍسح ذفسٍش

 زٍمح ٔماش خٍسح ذٛخٍٗ خّؼً زٍمح ٔماش 00-0

 صٌاساخ صالج اٌظٙش 0-0:05

 ٚخثح اٌغذاء 0:05-0:45

 ٚذثذًٌ اٌشفراخ اسرشازح ٚ ذٍفضٌْٛ 0:45-3

 صالج اٌؼصش 3-3:37

 سٌاضح 37:37-4:37

 ٔظافره ِٚظٙشن ػٕٛاْ شخصٍره 4:37-5

 ٌّغشب ٚأرواس اٌّساءصالج ا 5-5:37

 فرشج ذثمٍفٍح ٚذؼٍٍٍّح 5:37-6:37

 صالج اٌؼشاء 6:37-6:45

 ذٕاٚي ٚخثح اٌؼشاء 6:45-7:05

 اسرشازح ذٍفضٌْٛ ِثشِدٗ 7:05-8:37

 ذشذٍة اٌّىاْ 8:37-9

 إٌَٛ فجزًا5 –يساء 9

 صالج اٌفدش ٚأرواس اٌصثاذ صثاحًا 5-6

 اسح أٚ خشٚج ٌٍؼًّلشاءج ٚسد ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ أٚ دس 6-8

 جدوؿ العمؿ األسبوعي
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:........................ال   : الساعة    تاريخ: ......./......./.......ال    .....يـو
 رقـ الممؼ :  االسـ : ...................................................

 مبررات الفحص :
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 المظير الخارجي والسموؾ : .1

 سٍئ                       خٍذ               ِّراص                :اال٘رّاَ اٌشخصً 
 :        جيد                 يتجنب النظر         يكجد اتصاؿ/ طبيعي    اذصاي تاٌؼٍٓ 
 غٍش ِثاًٌ                 غاضة             ػذائً               شىان     ٚدٚد                   :إٌازٍح االخرّاػٍح 
 طثٍؼً                  ِفشطح                لًٍٍ                 اٌٍٛاصَ              :ٌٕشاط اٌسشوً   ا 

 الحديث والكالـ : .2
 لٍٍٍح                        وثٍشج                    طثٍؼً           عدد الكممات: 
 تطًء                        سشٌغ                     طثٍؼً                 السرعػػػػػػػػػػػػػة: 

 : التفكػػػػػػػػػير .3
 :           طبيعي           مفقكد                    تطاير األفكار              السمبيةترابط األفكار 
 جيد                                        مختؿ       التفكير التجريدم: 
 هذاء              تفكير غريب              منتظـ                    هذاءات عدمية       كل التفكػػػػػػػػػير:محت 

 القمؽ : .4
 الخكؼ االجتماعي           مخاكؼ بسيطة              مخاكؼ أخرل/حدد...........................:       الخكؼ المرضي 

 .................................القهر/نكع             الكسكاس/نكع  ..........................                           
 االضطراب العاطفي: .5

 مناسب         غير مناسب           سطحي          متمبد            متذبذب           مقيد أك محدد     العاطفة كالكجداف: 
 :      طبيعي                    عاطفي حساس                  غير مبالي                     مرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاجالمػػػػػػػ 

 مكتئب                     قمؽ                             مياؿ لالنشراح                                
 ػػػػػػة:المعرفػػػ .6

 :       الزماف                    المكاف                           األشخاص                عػػػػػػػػدـ التعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
 جيدة                      مختمفة                                القدرة عمى التركيز: 
                                      خٍذ                           ِشرد االٔرثاٖ                    ِرٍمظ أوثش ِٓ اٌالصَ         ػػػػػػػػػػا  :االنتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 فحص الحالة النفسية
 



 الفلغطٌ٘٘خ ّصاسح الزٌو٘خ االعزوبػ٘خ خبذهبد خدل٘ل اإلعشاءاد ادلؼ٘بسٗخ ادلزؼلم
 

352 
 

 الذاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة : .7
                                 :       جيدة                      مختمفةذاكػػػػػػػرة مبػػػػػػاشػػػػػػػػرة 
 جيدة                      مختمفة                                  :      ذاكرة طكيمة المدل 
 :       جيدة                      مختمفة                                ذاكرة قصيرة المدل 

 غير طبيعي/الكصؼ..........................................              :         طبيعي            اإلدراؾ  .8
             :        العضك الجسمي.............................               محتكل الخداع...............................                 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع 
               :        العضك الجسمي.............................               محتكل الهالكس..............................                 ػػػػالكسالهػػػػػػػػػػػػ 
 .................... اختالؿ الذات ...............................               اختالؿ الشعكر بالكاقع ....                     
 االستبصار :         كامؿ                                 جزئي                                مفقكد         
 القدرة عمى الحكـ:               جيدة                                    مختمفة                                

 ى :يهخص انرقُُ .9

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

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

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

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

 

 : انرىصُـــاخ .10

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

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

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

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

 

 

 :................................مدير المؤسسة            الحالة:....................................اسـ 

 التكقيع:            التكقيع:
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:................................ال   : عةالسا   تاريخ: ......./......./.........ال    يـو
 

  ذشهذ إدارج تُد األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ تأَُا اسرهًُا:  

 

 وسُرى ػزضها ػهً انًسرشفً نهرأكذ يٍ صحرها انؼايح        
 

ًُسرهى :             .....................................................اسى ان

                                        انرىقُــــــــغ :
 
 

 
 

State of Palestine 

Ministry of social development 

Department of social welfare and rehabilitation 

House of safety for the care of 
women  

 ــــــطٍُـــح فهســدونـــ

 جرًاػُحاال انرًُُحوسارج 

 اإلدارج انؼايح نهزػاَح االجرًاػُح  وانرأهُم

 األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ يؤسسح تُد 

          
 

 

 

 
 

 

:................................ال   : الساعة   تاريخ: ......./......./.........ال    يـو
 

   

  ذشهذ إدارج تُد األياٌ نزػاَح انُساء انًؼُفاخ تأَُا اسرهًُا:

 

 وسُرى ػزضها ػهً انًسرشفً نهرأكذ يٍ صحرها انؼايح       
 

ًُسرهى :             .....................................................اسى ان

 :رقـ اليوية             :...................................................سـ رباعياال

 ........................التابع لجية : .............. مف السيد/ة : ..................................................  
 التوقيع :      ويحمؿ جواؿ رقـ :         

 :رقـ اليوية             .............:......................................سـ رباعياال

 التابع لجية : ...................................... مف السيد/ة : ..................................................  
 التوقيع:      ويحمؿ جواؿ رقـ:         

 إقػػػػرار استالـ حالة

 إقػػػػرار استالـ حالة
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 زبعغالالجبة 
 االداسح الؼبهخ للزٌو٘خ ّالزخط٘ط

 
 دائشح اجلوؼ٘بد  -
 خذهخ اثذاء سائٖ فىن -
 طلت رغغ٘ل هٌِٖ -
 االػفبء الضشٗجٖ -
 الضٗبسح ادل٘ذاً٘خ الذّسٗخ ّغري دّسٗخ للوزبثؼخ ادلٌِ٘خ -
 ح رضز٘خ جلوؼ٘خ أُل٘خؽِبد -
 فلرتح  ث٘بًبد ادلغزف٘ذٗي -
 طلت امسبء لالعزفبدح أّ الرتؽ٘ؼ -
 اعزمجبل ادلغبػذاد هي ادلؼرب -

 دائشح اخلطط ّاإلؽقبئ٘بد -
 اخلطخ الزؾغ٘ل٘خ للْصاسح -

 ّالزمبسٗشاالؽقبئ٘بد  -

 الذساعبد ّاالحببس -

 رغِ٘ل هِوخ  -

 دائشح ادلؾبسٗغ الزطْٗشٗخ -
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 والتخطيطاالدارة العامة لمتنمية 

 : دائرة الجمعيات أوال
تقكـ باإلشراؼ عؿ الجمعيات  كالتيهي إحدل دكائر االدارة العامة لمتنمية كالتخطيط  :الجمعيات دائرة

الخيرية كمتابعة عممها كتفعيؿ دكر الجمعيات مف خالؿ العمؿ عمى التشبيؾ كالتنسيؽ كالتكاممية في 
 تقديـ الخدمات لمفئات المستهدفة .

هي شخصية معنكية مستقمة تنشا بمكجب اتفاؽ مف عدد ال يقؿ عف سبعة  كالهيئة االهمية : الجمعية
بهدؼ اقتسام  بيف  الماليأشخاص لتحقيؽ هدؼ مشركع يتـ لمصالح العاـ دكف استهداؼ جنى الربح 

 االعضاء أك لتحقيؽ منفعة شخصية .
اعية قيد التسجيؿ طرؼ الداخمية لجة هك تحكيؿ ممؼ جمعية خيرية اجتم :الفني الرأيبداء التسجيؿ وا  

االختصاص إلبداء الرأم الفني إما بقبكؿ الجمعية كتسجيمها ، كأما برفض تسجيمها ألسباب تتعمؽ 
 بأهدافها كنطاؽ عممها كخبرة أعضاء مجمس االدارة كمدل أهمية أعضاء االدارة   .

كزارة التنمية االجتماعية  مف : إصدار شهادة تسجيؿ مهني لمجمعيات الخيرية التسجيؿ الميني
كالمنكية تحت  1/2000كبمكجبها تقكـ الجمعية بممارسة أنشطتها حسب قانكف الجمعيات الخيرية رقـ 

  كزارة التنمية االجتماعية إطار 
: المتابعة كاإلشراؼ عمى الجمعيات كالهيئات االهمية كمراقبة تنفيذ الخطط كالبرامج  المتابعة واإلشراؼ

 ا لتحقيؽ االهداؼ كيككف االشراؼ كالمتابعة مهنية ، إدارية.كمدل مطابقته
مف الضرائب كالرسكـ الجمركية عمى األمكاؿ هك اعفاء المؤسسات الدكلية كاألهمية  :االعفاء الضريبي

 المنقكلة كغير المنقكلة الالزمة لتنفيذ أهدافها الكاردة في نظامها األساسي
رشحة مف الجمعيات حاسكبيا في مقر الكزارة حسب كضعها هك تصنيؼ االسماء الم :االسماء فمتره

 االجتماعية كاالقتصادم .
يتـ اصدارها مف دائرة الجمعيات لتسهيؿ عمؿ الجمعية اك الهيئة االهمية لدعـ الجمعية  :شيادة تزكية

 لدل المانحيف لمزاكلة عممها االجتماعي / خيرم
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 خدمة ابداء رأى  فىن 1.1
 المخرجات المدخالت المسؤولية الخطوةوصؼ  الخطوة المرحمةا

 االستقباؿ
 

 االستقباؿ
المرسػػػؿ مػػػف الداخميػػػة لمكتػػػب الػػػكزير /  الفنػػػي الػػػرأماسػػػتقباؿ طمػػػب ابػػػداء 

 الككيؿ
 مكتب الككيؿ

 
 تحكيؿ الطمب طمب مف كزارة الداخمية

 تحكيؿ 

مػػدير عػػاـ التنميػػة كالتخطػػيط الػػذم يقػػـك بػػدكرة بتحكيمػػ  لمػػدير دائػػرة 
 الجمعيات 

 رساؿ الطمب لمنسؽ الجمعيات في الميداف ا

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

 مدير دائرة الجمعيات
 رئيس قسـ الجمعيات

تكجي  طمب لممنسؽ  استقباؿ الطمب
 المختص حسب المحافظة

 دراسة الطمب الدراسة

 استقباؿ الطمب مف رئيس قسـ الجمعيات 
شػػػػػكيؿ عقػػػػػد اجتمػػػػػاع مػػػػػع اعضػػػػػاء مجمػػػػػس االدارة لمتشػػػػػاكر حػػػػػكؿ ت

 الجمعية 
كاالستئناس بالرأم المهنػي  مػف االقسػاـ ذات االختصػاص فػي نفػس 

 مكاف العمؿ 

 منسؽ الجمعيات
 

 استقباؿ الطمب
 

 دراسة الطمب

 الرد الفني

 الفني الرام
مػػػػف قبػػػػؿ منسػػػػؽ الجمعيػػػػات بالمكافقػػػػة اك طمػػػػب  الفنػػػػي الػػػػرأمابػػػػداء 

 تعديالت 
 منسؽ الجمعيات

 
 الرأم**نمكذج ابداء 
 الفني

لتكصيات لطمب الرأم ا
 الفني

الرد عمى ابداء 
 الفنيالرأم 

 الفني لرئيس قسـ الجمعيات الرأمإرساؿ  -
 لمدير دائرة الجمعيات -
 مدير عاـ التنمية كالتخطيط -
 ككيؿ الكزارة -

 رئيس قسـ الجمعيات
 مدير دائرة الجمعيات
 مدير عاـ التنمية
 ككيؿ الكزارة

 رفعت التكصيات
 القرار بالتكصية

 د التكصياتاالعتما

ارساؿ الطمب لكزارة 
 الداخمية

مخاطبة 
 الداخمية

 الرد عمى طمب الرأم الفني تكصية الكزارة المختصة ككيؿ الكزارة المختصة مخاطبة ككيؿ كزارة الداخمية برأم  الكزارة الفني كالمهني  -
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 مخطط يوضح أليات ابداء رائي فنى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رؾ٠ًٛ اٌيٍت ٌذائشح  االعزمجبي

 اٌز١ّٕخ ٚاٌزخي١و

ش دائشح ِذ٠

 اٌغّؼ١بد

ِٕغك اٌغّؼ١بد 

 فٟ ا١ٌّذاْ

إثذاء اٌشأٞ 

 اٌفٕٟ

اٌّٛافمخ ػٍٝ  ىٍت رؾ٠ٛالد

 رؾى١ً اٌغّؼ١خ

اٌزٛف١بد ؽٛي 

 ىٍت اٌشأٞ اٌفٕٟ

ِخبىجخ 

 اٌذاخ١ٍخ

 إِب
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 ىٍت رغغ١ً ِٕٟٙ 1.2

 المرحمة
شروط الحصوؿ عمى 

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة الخدمة

استقباؿ 
 الطمب

جمعية مسجمة لدل ال
كزارة الداخمية كيندرج 

نشاطها األساسي تحت 
 تنمية إطار عمؿ كزارة ال

 االجتماعية. 
*صكرة شهادة التسجيؿ 

 لمداخمية 
* كتاب اعتماد مجمس 

 االدارة  الداخمية 
*النظاـ االساسي 

لمجمعية مصدؽ عمية 
 مف كزارة الداخمية 

*أم كثائؽ أخرم تعتبر 
اساسية مف قبؿ كزارة 

 التنمية 

الحصكؿ 
عمى مكافقة 

 الداخمية

استقباؿ كتاب مكافقة الداخمية عمى اعتماد  -
الجمعية ضمف الجمعيات التابعة لكزارة 

 المختصة 

ممؼ الجمعية بعد  كزارة الداخمية
 كزارة الداخمية  التسجيؿ في

ارساؿ كتاب المكافقة  
لمكتب الكزير/ ككيؿ 

 الكزارة المختصة
عممية 

 التسجيؿ 
استقباؿ  ككيؿ الكزارة كتاب كشهادة التسجيؿ  -

 كزارة الداخمية لمجمعية 
تحكيمها لمدير عاـ التنمية كالتخطيط الذم يقـك  -

بدكرة بتحكيؿ كتاب كشهادة تسجيؿ الداخمية  
لجمعيات كفي حاؿ كانت الجمعية لمدير دائرة ا

قائمة كمسجمة مف كزارة الداخمية يتـ تحكيمها 
 مباشرة لرئيس قسـ تسجيؿ الجمعيات   

تحكيؿ الكتاب  لرئيس قسـ التسجيؿ المهني في  -
 الكزارة

 ارساؿ الكتاب لمنسؽ الجمعيات في الميداف -

 ككيؿ كزارة التنمية 
مدير عاـ التنمية 

 كالتخطيط 
 جمعيات  مدير دائرة ال

 رئيس قسـ الجمعيات

مكافقة كزارة الداخمية عمى 
 تسجيؿ الجمعية 

تحكيؿ الممؼ لمنسؽ 
 الجمعيات في الميداف 

تسجيؿ الجمعية ضمف الجمعيات التابعة لدائرة  -
 الجمعيات في كزارة التنمية 

بقبكؿ طمب  التأسيسيفابالغ االعضاء  -
 تسجيمهـ في الكزارة المختصة 

فتح ممؼ لمجمعية في  منسؽ الجمعيات
 المديرية

جراء  متابعة الجمعية كا 
 التسجيؿ الهني

 الزيارة الميدانية الكثائؽ الالزمة لمحصكؿ المنسؽ الجمعيات في  التكاصؿ مع اعضاء مجمس إدارة الجمعية  استقباؿ 
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 عمى  شهادة تسجيؿ مهني  الميداف 
الدراسة 
 الميدانية 

الزيارة  
 الميدانية 

 كاالطالعالجمعيات بزيارة الجمعية يقـك منسؽ 
 عمى اكضاعها 

المنسؽ الجمعيات في 
 الميداف

تعبئة طمب التسجيؿ  طمب التسجيؿ 
 المهني

اتخاذ 
 القرار 
اصدار 
شهادة 
تسجيؿ 
 مهني

يقـك المنسؽ برفع تكصيات  لرئيس قسـ تسجيؿ  ابداء الرأم  
الجمعيات في الكزارة بالمكافقة عمى تسجيؿ الجمعية 

 دم  مف ع
 رئيس قسـ الجمعيات يحكلها لمدير الدائرة الجمعيات 

 مدير عاـ التنمية كالتخطيط
 الكزير/ ككيؿ الكزارة

منسؽ الجمعيات في 
 الميداف

 رئيس قسـ الجمعيات
 مدير دائرة الجمعيات 

مدم عاـ التنمية 
 كالتخطيط

 الكزير / ككيؿ الكزارة

 رفع التكصيات  
 القرار بالتكصيات

 ياتاعتماد التكص
المكافقة عمى إصدار 

 الشهادة أك رفض االصدار 

إصدار شهادة تسجيؿ 
 مهني لمجمعية 

أك ابالغ الجمعية 
برفض التسجيؿ 

 المهني
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 ػ١ٍّخ اٌزغغ١ً ِٕٟٙمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعزمجبي  اٌيٍت

 اٌٛو١ً

رؾ٠ًٛ اٌيٍت ٌإلداسح 

اٌؼبِخ ٌٍز١ّٕخ 

 ٚاٌزخي١و

ِذ٠ش دائشح 

 اٌغّؼ١بد

بد ِٕغك اٌغّؼ١

 ٌذساعخ ىٍت اٌزغغ١ً 
ص٠بسح ١ِذا١ٔخ 

ٌٍغّؼ١خ ٚاالىالع 

 ػٍٝ أٚمبػٙب

 افذاس ؽٙبدح

 سفل االفذاس

سفغ اٌزٛف١بد 

ٚاثذاء اٌشأٞ 

 إٌّٟٙ

سئ١ظ لغُ 

 اٌزغغ١ً إٌّٟٙ
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 االعفاء الضريبي لمجمعيات والمؤسسات الخيرية 1.3
 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
*استقباؿ الطمب مف كزارة المالية لمجمعيات  استقباؿ الطمب  

الدكلية تطمب إفادة حكؿ االعفاء الضريبي 
 لمجمعية  

* تقدـ الجمعيات المحمية بطمب الخدمة 
 الكتركنيا عمى مكقع الكزارة 

 مكتب الكزير / الككيؿ  
 االدارة العامة لمتنمية كالتخطيط

 زارة المالية  *كتاب ك 
 *تعبئة الطمب الكتركنيا

الكتاب لمدير عاـ  تكجي  
 التنمية كالتخطيط

 ثالث اياـ

تحكيؿ الطمب مف مدير عاـ التنمية  تحكيؿ الطمب 
 كالتخطيط لمدير دائرة الجمعيات 

تحكيؿ الطمب لرئيس قسـ المتابعة كالتعاكف 
 ممؼ االعفاءات الضريبية في الكزارة

 كالتخطيط  مدير عاـ التنمية
 مدير دائرة الجمعيات 

 رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف

الكتاب المحكؿ مف كتب 
 الكزير  / الككيؿ 

 ثالث اياـ تكصيات بدراسة الممؼ 

يقـك رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف بدراسة  دراسة الطمب 
الطمب المقدـ مف الجمعية  كاالستئناس 

بالرأم  المهني مف جهات االختصاص مف 
 األخرلدرات اال

تكصيات رئيس القسـ  الكثائؽ المطمكبة   رئيس قسـ  المتابعة كالتعاكف
بالمكافقة اك الرفض 

 المسبب

 ثالث اياـ

يقـك مدير الجمعيات برفع التكصيات لممدير  رفع التكصيات
 العاـ 

الرد الى الكزير اك  ب رساؿيقـك المدير العاـ 
 ككيؿ الكزارة 

 مدير دائرة الجمعيات
 عاـ التنمية كالتخطيط مدير

الرد النهائي حكؿ منح  
 االعفاء

 ثالث اياـ

كتاب الى كزارة المالية   مكتب الكزير الككيؿ  رد الكزير / الككيؿ عمى االعفاء الضريبي  الرد عمى كزارة المالية
 بهذا الخصكص

 ثالث اياـ
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 اإلػفبء اٌنش٠جٟ ٌٍغّؼ١بد ٚاٌّؤعغبدمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رؾ٠ًٛ ٌّىزت  اعزمجبي اٌيٍت

 اٌٛص٠ش

ػبَ ِذ٠ش 

اٌز١ّٕخ 

 ٚاٌزخي١و

ِذ٠ش دائشح 

 اٌغّؼ١بد

سئ١ظ لغُ اٌّزبثؼخ 

 ٌزؼبْٚ ٌذساعخ اٌيٍتٚا

اٌّٛافمخ فٟ 

رؾ٠ًٛ ٌٛصاسح  افذاس اٌيٍت

 اٌّب١ٌخ

ِىزت اٌٛص٠ش 

 /اٌٛو١ً

 سفل اٌيٍت

دراسة الطلب واصدار 

 الرتخيصات
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 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّزبثؼخ ا١ٌّٕٙخ  1.4

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
مف اجؿ االطالع عمى كضع الجمعية   الزيارة الميدانية

 اإلدارم كالمالي 
عمى محاضر االجتماعات  كاالطالع

كالمشاريع المنفذة في الجمعية   يتـ إعداد 
 الزيارة الميدانية تقرير

مرة سنكيا عمى  تقرير الزيارة نمكذج زيارة دكرية مهنية منسؽ الجمعيات في المديرية 
 االقؿ

عمؿ مراجعة شاممة لتقرير الزيارة مف قبؿ  مرحمة االطالع
مدير المديرية مع منسؽ الجمعيات كمف ثـ 

 عمؿ التكصيات لرئيس قسـ الجمعيات

 مدير المديرية 
 منسؽ الجمعيات

تكصية المنسؽ عمى  
 المتابعة نمكذج

 ثالث اياـ

مراجعة شاممة لممؼ الجمعية  دراسةعمؿ  كضع الجمعية القانكني
صدار القرار المناسب   كا 

اما بتحديث البيانات لممؼ الجمعية في 
 المديرية

 اك تعديؿ التجاكزات غير القانكنية البسيطة 
أك تحكيم  لجهات االختصاص في كزارة  

 الداخمية

 
 مدير دائرة الجمعيات

 مدير عاـ التنمية كالتخطيط
 الكزير /الككيؿ 

  

تقرير الزيارة محدث 
 بالتكصيات

كتاب إلى كزارة الداخمية 
 مع المرفقات

 اسبكع
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 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّزبثؼخ ا١ٌّٕٙخ مخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ
 داٌغّؼ١ب ٌّٕغك

االىالع ػٍٝ عغالد 

 ؼزّذٖاٌغّؼ١خ ِذلمخ ِٚ

اػذاد رمش٠ش 

 اٌض٠بسح ٚاٌّزبثؼخ
 اٌذٚس٠خ

٠ش ِٓ لجً ِشاعؼخ اٌزمش

 ِذ٠ش دائشح اٌغّؼ١بد

رؾذ٠ش ث١بٔبد ٍِف اٌغّؼ١خ 

 ثبٌّذ٠ش٠خ

رٛف١خ إٌّغك ػٍٝ 

 ّٔٛرط اٌّزبثؼخ

فٛثذ اٌٛمغ 

 اٌمبٟٔٛٔ

رؾ٠ًٛ ٌغٙخ 

 االخزقبؿ

رؾ٠ًٛ ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ 

 ثزق٠ٛت األٚمبع اٌمب١ٔٛٔخ

دساعخ اٌٛمغ 

اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ  اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ

 ٌٍغّؼ١خ
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 خ ا١ٌّٕٙخاٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ غ١ش دٚس٠خ ٌٍّزبثؼ 1.5

 اإلطار الزمني المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
الزيارة الميدانية غير 

 الدكرية 
قياـ منسؽ الميداف بزيارة غير دكرية لمتابعة 

 احدل النشاطات كالفعاليات التالية 
 انتخابات مجمس االدارة -
اجتماع الجمعية العمكمية عادم غير  -

 عادم
 كرشة عمؿ  -
 مؤتمر -
 كرة تدريبية د -
 تكزيع مساعدات -
 محاضرات  -
 احتفالية  -
 أخرل -

منسؽ دائرة الجمعيات في 
 الميداف

 مدير دائرة الجمعيات
ام جهة اختصاص في الميداف 

 اك الكزارة  

تعبئة نمكذج الزيارة غير  الزيارة الميدانية غير الدكرية
الدكرية ككصؼ دقيؽ 

 لمنشاط

 ثالث اياـ

ذج الزيارة باألكراؽ المرفقة في حفظ نمك  حفظ في ممؼ الجمعية
 ممؼ الجمعية في المديرية 

حفظ الممؼ مع التكصيات  نمكذج الزيارة منسؽ الجمعيات في الميداف
 اف كجدت

 يكميف
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 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ غ١ش دٚس٠خ ٌٍّزبثؼخ ا١ٌّٕٙخ مخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٕغك اٌغّؼ١بد فٟ 

 ا١ٌّذاْ
ِزبثؼخ اٌخذِخ ِٓ 

  ٔؾبىبد ٚفؼب١ٌبد

رؼجئخ ّٔٛرط اٌض٠بساد 

 اٌغ١ش دٚس٠خ

رٛل١غ ِٕغك اٌغّؼ١بد 

 ِٚذ٠ش دائشح اٌغّؼ١بد

ؽفظ إٌّٛرط فٟ ٍِف 

 اٌغّؼ١خ فٟ  اٌّذ٠ش٠خ

١ٌّذا١ٔخ اٌغ١ش اٌض٠بسح  ا

 دٚس٠خ
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 ؽٙبدح رضو١خ ٌغّؼ١خ أ١ٍ٘خ   1.6

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 االستقباؿ 
  

كتاب مف الجمعية الخيرية تطمب الحصكؿ عمى شهادة تزكية 
 لتقديمها لمجهات المختصة  مع تحديد جهات االختصاص .

منسؽ دائرة الجمعيات في 
 الميداف

 دراسة طمب الجمعية كتاب طمب التزكية 

ؼ الجمعية مف حيث الكضع المالي كاإلدارم االطالع عمى مم دراسة الطمب
كالمشاريع المنفذة  ككضعها القانكني . كاالستئناس بالرأم المهني  

 مف االقساـ ذات االختصاص في نفس مكاف العمؿ

منسؽ دائرة الجمعيات في 
 الميداف

تكصية بمنح شهادة تزكية مف 
 عدم  

تحكيؿ الكتاب الى مدير الدائرة 
 في الكزارة 

كالتكصيات حكؿ طمب  لالطالعيتـ رفع الطمب لمجهات المعنية  الطمبتحكيؿ 
 الجمعية الحصكؿ عمى شهادة تزكية لتقديمها ألم جهة .

 
 

رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف 
 مدير دائرة الجمعيات 

 مدير عاـ التنمية كالتخطيط
 الكزير / مكتب الككيؿ 

 المكافقة عمى التكصيات  االطالع عمى التكصيات 

 إصدار شهادة تزكية لمجمعية  نح الخدمةم
 

 الكزير / مكتب الككيؿ 
 لمدير عاـ التنمية كالتخطيط

 لمدير دائرة الجمعيات
 رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف 

 شهادة تزكية لمجمعية  

تسميـ شهادة تزكية لمجمعية  كالحصكؿ عمى نسخة مف الشهادة  تسميـ الشهادة 
 ككضعها في ممؼ الجمعية 

دائرة الجمعيات في  منسؽ
 الميداف 

الحصكؿ عمى نسخة مف 
 الشهادة في ممؼ الجمعية

 تسميـ الشهادة لمجمعية
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 إفذاس ؽٙبدح رضو١خ ٌغّؼ١خ أ١ٍ٘خمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفل رمذ٠ُ ؽٙبدح رضو١خ 

ِٕغك اٌغّؼ١بد  االعزمجبي

 اٌيٍتٌذساعخ 

سئ١ظ لغُ اٌّزبثؼخ 

 ٚاٌزؼبْٚ ٌٍزٛف١خ
ِذ٠ش دائشح 

 اٌغّؼ١بد 

اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍز١ّٕخ 

 ٚاٌزخي١و

 ِٕؼ ؽٙبدح رضو١خ

سفغ اٌزٛف١بد 

 ٚاٌزٛل١ؼبد
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 :  فٍزشح  ث١بٔبد اٌّغزف١ذ1.7ٓ٠

 المدة الزمنية  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 قباؿ االست

  
تقـك الجمعية بتقديـ تطمب فمتر  البيانات الخاصة 

 بالمستفيديف لقديـ الخدمات لهـ 
رئيس قسـ المتابعة 

 كالتعاكف
 يـك كاحد تحكيؿ كشؼ االسماء كشؼ االسماء

دراسة كتحكيؿ 
 الطمب

يقـك رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف لتحكيؿ البيانات لمدير 
 دائرة الجمعيات 
 انات لكحدة الحاسكب إلجراء الفمترة عميهـيتـ تحكيؿ البي

رئيس قسـ المتابعة 
 كالتعاكف

 مدير دائرة الجمعيات
 مدير كحدة الحاسكب

 يكميف االسماء مفمترة كشؼ االسماء

 منح الخدمة
 تسميـ الجمعية 

يتـ ارساؿ نسخة مف البيانات لرئيس قسـ المتابعة 
كالتعاكف ككضع نسخة منها داخؿ برنامج الجمعيات 

 المحكسب 
يقـك رئيس قسـ المتابعة كالتعاكف بتسميـ البيانات بعد 

 الفمترة لمجمعية

 مدير دائرة الجمعيات
رئيس قسـ المتابعة 

 كالتعاكف

 يكميف نسخة مف الفمترة لمجمعية االسماء بعد الفمترة
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 مخطط يوضح اليات فمترة  بيانات المستفيديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمذَ اٌغّؼ١خ ثيٍت  االعزمجبي

 ٌفٍزشح اٌج١بٔبد

ِذ٠ش دائشح 

 اٌغّؼ١بد

ِذ٠ش ٚؽذح 

اٌؾبعٛة إلعشاء 

  اٌفٍزشح

وؾف األعّبء ِفٍزشح  األعّبء ِفٍزشح

 ٌٍغّؼ١خ

ٔغخخ ٌّذ٠ش دائشح 

اٌغّؼ١بد ٚسئ١ظ لغُ 

 اٌّزبثؼخ
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 تفادة أو الترشيح: طمب اسماء لالس1.8
 المدة الزمنية  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 االستقباؿ

 
تطمب الجمعية تزكيدها بأسماء لالستفادة مف خدماتها أك 

 ترشيح اسماء يتـ االختيار مف ضمنهـ   
طمب الجمعية الكتركنيا  مدير دائرة الجمعيات

 اك كرقيا
مخاطبة مدير عاـ 

 لتخطيطالتنمية كا
 يـك كاحد

دراسة كتحكيؿ 
 الطمب

يتـ مخاطبة  ككيؿ الكزارة لترشيح اسماء مف جهة 
االختصاص في الكزارة " الحماية ، الرعاية ، الطفكلة ، 

 الحاسكب ""
مخاطبة الكزير /الككيؿ لجهات االختصاص بالكزارة 

 لترشيح االسماء 

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

 الكزير / ككيؿ الكزارة

خاطبة االدارة م 
المختصة لتكفير 

 االسماء

 يكميف

تقـك االدارة اك الكحدة المختصة بتكفير اسماء المستفيديف  تكفير البيانات
مف كزارة التنمية االجتماعية كرفعها لمكتب الكزير / 

 الككيؿ 
 يتـ مخاطبة مدير عاـ التنمية كالتخطيط بتكفر االسماء

 عيات الكتاب لمدير دائرة الجم تكجي يتـ 

 االدارة المختصة
 كتب الكزير اك الككيؿ
مدير عاـ التنمية 

 كالتخطيط

 يكميف كشؼ االسماء كشؼ االسماء

رساؿ  تسميـ البيانات يقـك مدير دائرة الجمعيات بمخاطبة الجمعية كا 
 الكشكفات لهـ 

ارساؿ الكشؼ مكقع  كشؼ االسماء الجمعيات دائرةمدير 
 مف دائرة الجمعيات

 يكميف
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 ىٍت اعّبء ٌالعزفبدح أٚ اٌزشؽ١ؼمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفغ االعّبء ِٓ لجً 

االداساد ٚاػزّبد٘ب ِٓ 

  اٌٛو١ً 

ِٕذٚة   االعزمجبي

 اٌغّؼ١خ 

رض٠ٚذ  اٌغّؼ١خ 

ثبألعّبء ٌالعزفبدح 

 ِٓ خذِبرٙب

ٚو١ً اٌٛصاسح ٌزشؽ١ؼ 

االعّبء ِٓ لجً 

  االداساد اٌّخزقخ

بد٘ب ِٓ ِذ٠ش ػبَ اػزّ

 اٌز١ّٕخ ٚاٌزخي١و 

ِذ٠ش دائشح اٌغّؼ١بد  وؾٛفبد األعّبء ٌٍغّؼ١خ

 ٌّخبىجخ اٌغّؼ١خ
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 : استقباؿ المساعدات مف المعابر  1.9
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة
 االستقباؿ 
  

تقديـ كتاب مف الجمعية يفيد بمكعد كنكعية المساعدات القادمة 
 لمجمعية 

 مدير دائرة الجمعيات
 

 دراسة الطمب  معية كتاب الج

دراسة 
 الطمب

يتـ تحكيؿ الطمب لرئيس قسـ المتابعة كالتعاكف في دائرة الجمعيات 
كيتـ عقد اجتماع مع الشخص المسؤكؿ في الجمعية لمعرفة الكميات 
كالي  تكزيع المساعدات كاالتفاؽ عمى حضكر منسؽ الجمعيات كقت 

 تكزيع المساعدات
 عيات بتسهيؿ دخكؿ المساعداترفع التكصيات لمدير دائرة الجم

مدير عاـ التنمية كالتخطيط لمخاطبة مدير عاـ الشؤكف االدارية 
 كالمالية 

رئيس قسـ المتابعة 
 كالتعاكف

 مدير دائرة الجمعيات
مدير عاـ التنمية 

 كالتخطيط

 دراسة الطمب
 رفع تكصيات رئيس القسـ

مخاطبة مدير عاـ الشؤكف 
 االدارية 

المكافقة عمى تسهيؿ 
 خكؿ المساعدات د

تحكيؿ 
 الطمب

مخاطبة مدير عاـ الشؤكف االدارية كالمالية لمتكاصؿ مع لجنة 
 المساعدات الحككمية لتسهيؿ دخكؿ المساعدات مف المعبر   

مدير عاـ الشؤكف 
 االدارية كالمالية

كتاب المكافقة مف االدارة 
 العامة التنمية كالتخطيط

 مخاطبة كزارة المالية  

رساؿ كشؼ حضك  متابعة ر منسؽ  دائرة الجمعيات عند تكزيع المساعدات كا 
 مف الجمعية   مختـكاسماء المستفيديف مف المساعدات 

حضكر التكزيع لمنسؽ  مدير التنفيذم لمجمعية
 الجمعيات، كشؼ االسماء

 حفظ في ممؼ الجمعية
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 اعزمجبي اٌّغبػذاد ِٓ اٌّؼبثش مخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ػمذ ٌمبء ِغ ِٕذٚة  االعزمجبي وزبة اٌغّؼ١خ

خ ىج١ؼخ اٌغّؼ١خ ٌّؼشف

 اٌّغبػذاد

ِٛافمخ دائشح 

اٌغّؼ١بد ػٍٝ رغ١ًٙ 

 دخٛي اٌّغبػذاد

االداسح اٌؼبِخ ِخبىجخ 

١ّخ ٚاٌزخي١و ٌٍؾؤْٚ ٕزٌ

 االداس٠خ

 

ٌغٕخ ِخبىجخ 

   اٌّغبػذاد اٌؾى١ِٛخ

 

وؾف األعّبء ِٓ اعزفبد 

 ِٓ اٌّغبػذاد
ؽنٛس ِٕغك اٌغّؼ١بد 

 ػٕذ رٛص٠غ اٌّغبػذاد
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 ثانيا دائرة الخطط واالحصائيات
 الخطة التشغيمية لموزارة 1.1

 مدة زمنية  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 مراسمة
 

كتاب مكجة لإلدارات العامة / الكحدات ارساؿ الخطة التشغيمية إلدارتهـ  مراسمة
 اك كحدتهـ خالؿ مدة زمنية معينة 

التنمية  مدير عاـ
 كالتخطيط

 لإلداراتكتاب 
 كالكحدات

 يـك 2 ارساؿ الكتاب

التغذية 
 الراجعة

العامة لمتنمية  لإلدارةتقـك االدارات كالكحدات ب رساؿ خطتها التشغيمية  الرد
 كالتخطيط

كضع الخطة  رات كالكحداتامدراء االد
 التشغيمية

الخطة التشغيمية 
 المبدئية

 يـك 2

  كاإلحصائياتمية كالتخطيط تحكلها لدائرة الخطط نارة العامة لمتاالد استكماؿ استكماؿ
 ككضع المالحظات لالطالع

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

استمـ الخطة 
 التشغيمية

تحكيمها لدائرة الخطط 
 كاإلحصائيات

 اياـ 7

تجميع 
 الخطة

تجميع 
 الخطة

ؼ العامة كالكحدات بما يتناسب مع أهدا لإلداراتيتـ تجميع الخطط 
   كاإلحصائياتالكزارة  مف قبؿ دائرة الخطط 

دائرة الخطط 
 كاإلحصائيات

تجميع الخطة 
 التشغيمية

كضع التعديالت 
 أف كجدت

 اياـ 3

نسخة 
 أكلية

 يعها عمى االدارات كالكحدة ز رفعها لمدير عاـ التنمية كالتخطيط لتك  نسخة أكلية
 يها في حاؿ أم تعديؿ كالكحدات لمرد عم لإلداراتيتـ تكزيع النسخة المسكدة 

 دائرة الخطط كاإلحصائيات
 مدير عاـ التنمية كالتخطيط

الخطة التشغيمية 
 نسخة أكلية

تكزيعها عمى 
 االدارات كالكحدات

 اياـ 3

التعديالت 
 النهائية

التعديالت 
 النهائية

ساؿ التعديالت النهائية لمخطة مف االدارات كالكحدات لمدير عاـ ر يتـ ا
 التنمية كالتخطيط

رد االدارات  رات كالكحداتامدراء االد
 كالكحدات

الخطة التشغيمية 
 النهائية

 يـك 3

النسخة 
 النهائية

 التشغيميةيتـ الرد عميهـ بالنسخة النهائية لمخطة  االعتماد
 ارسالها لمكتب الكزير /الككيؿ لالعتماد

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

ارسالها لمكتب  
 الككيؿ

 

استالـ النسخة  كحدة العالقات العامة تـ طباعتها كرفعها لمحاسكب الحككمي عمى البرنامج المحكسب ي طباعتها طباعتها
 النهائية

طباعتها كرفعها عمى 
 الحاسكب الحككمي

 

دائرة الخطط  متابعة انجاز الخطة كؿ ادارة اك كحدة عمى انفراد  متابعتها متابعتها
 كاالحصائيات

متابعة ربعي  
 تلإلدارات كالكحدا

عمى مدار  ما تـ انجاز 
 العاـ
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 انجاز الخطة التشغيمية لموزارةمخطط يوضح أليات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

اؽنبس اٌخيخ 

اٌزؾغ١ٍ١خ ٌإلداساد 

 ٚاٌٛؽذاد

ِذ٠ش ػبَ اٌز١ّٕخ 

 ٚاٌزخي١و

 

  ٚاإلؽقبئ١بددائشح اٌخيو 

 ٚٚمغ اٌّالؽظبد ٌالىالع

 ِذ٠ش ػبَ اٌز١ّٕخ ٚاٌزخي١و
عبي اٌزؼذ٠الد إٌٙبئ١خ س٠زُ ا

ٌٍخيخ ِٓ االداساد ٚاٌٛؽذاد 

ػبَ اٌز١ّٕخ  ٌّذ٠ش

 ٚاٌزخي١و

ِخبىجخ االداساد 

ٚاٌٛؽذاد فٟ ؽبي ٚعٛد 

 رؼذ٠الد

ِخبىجخ االداساد 

إلؽنبس  ٚاٌٛؽذاد

 خاٌخيخ اٌزؾغ١ٍ١

 

بعٛة ىجبػزٙب ٚسفؼٙب ٌٍؾ

اٌؾىِٟٛ ػٍٝ اٌجشٔبِظ 

 اٌّؾٛعت

اسعبٌٙب ٌّىزت اٌٛص٠ش /اٌٛو١ً 

 ٌالػزّبد
ِزبثؼخ أغبص اٌخيخ وً اداسح 

 اٚ ٚؽذح ػٍٝ أفشاد
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 : خدمة االحصائيات والتقارير1.2

 المدة الزمنية  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة 
/ الككيؿ أك تقديـ كتاب  مف المؤسسة لمكزير  كتاب مراسمة

 االدارة العامة لمتنمية كالتخطيط
مدير عاـ التنمية 

 كالتخطيط
 يـك 2 تحكيؿ الكتاب كتاب المؤسسة

يتـ تحكيؿ الكتاب لدائرة الخطط كاالحصائيات  تحكيؿ تحكيؿ
 لتكفير البيانات الالزمة 

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

 يـك 1 القياـ بجمع المعمكمات كتاب مؤشر عمي 

جمع 
 المعمكمات

جمع 
 المعمكمات

يتـ انجاز االحصائية أك التقرير مف البرنامج 
 المحكسب أك قاعدة البيانات 

دائرة الخطط 
 كاالحصائيات

رفعها لإلدارة العامة لمتنمية  تكفير البيانات
 كالتخطيط

 يـك 3

تسميـ االحصائيات أك التقارير لمدير عاـ التنمية  النتائج النتائج
 كالتخطيط

اـ التنمية مدير ع
 كالتخطيط

 يـك 1 تدقيؽ االحصائيات استالـ االحصائيات

تسميـ االحصائيات أك التقارير لمكتب الكزير أك  تسميمها تسميمها
 المؤسسةالككيؿ لتسميمها لمجهات الطالبة أك 

 الطالب مباشرة

مدير عاـ التنمية 
 كالتخطيط

االتصاؿ عمى الجهة الطالبة 
 لمخدمة

ك تسميـ االحصائيات أ
 التقارير

 يـك 1
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 : الدراسات واألبحاث 1.3

 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
طمب إجراء 
دراسة مف 

 الكزارة

تقديـ 
 الطمب

تقـك الجهات التي ترغب بالحصكؿ عمى دراسات بحثية 
 حكؿ مكضكع معيف بتقديـ طمب إلى ككيؿ الكزارة.

الكزارة بتحكيؿ الكتاب إلى المدير العاـ يقـك ككيؿ  -
 لمتنمية كالتخطيط. 

يقـك المدير العاـ لمتنمية كالتخطيط بتكميؼ مكظفيف مف  -
 دائرة الخطط كاالحصائيات إلجراء الدراسة المطمكبة.

 ككيؿ الكزارة. -
المدير العاـ لمتنمية  -

 كالتخطيط.
مكظفي الدائرة الذيف تـ  -

 تكميفهـ.

تكميؼ مكظفيف دائرة  اسةطمب إجراء در 
الخطط كاإلحصائيات 

 إلجراء الدراسة.

 

إجراء 
 الدراسة

 يقـك المكظفكف الذيف تـ تكميفهـ ب جراء الدراسة مف خالؿ:
 مصممة لذلؾ. استبانةجمع المعمكمات مف خالؿ  -
 يتـ تجميع البيانات كمف ثـ تحميمها. -
 يتـ تفسير النتائج ككتابة التقرير النهائي. -

دائرة الخطط  -
 كاالحصائيات

جمع  استبانة
 المعمكمات.

التقرير النهائي 
 لمدراسة.

 

نشر 
الدراسات 
 كاألبحاث

 يتـ تحكيؿ تقرير نتائج الدراسة إلى ككيؿ الكزارة. -
 يقـك الككيؿ بتحكيؿ الدراسة إلى الجهة التي طمبتها. -
أيضان يقـك الككيؿ بتحكيؿ نسخة مف تمؾ الدراسة إلى  -

 إلعالـ لنشرها عبر المكقع االلكتركني لمكزارة.كحدة ا

 ككيؿ الكزارة. -
 مدير كحدة اإلعالـ. -

تسميـ الدراسة  - 
 لمجهات المعنية.

نشر الدراسة عبر  -
 المكقع االلكتركني
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 :  تسييؿ ميمة  1.4

مدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 زمنية

استقباؿ 
 الطمب

ستقباؿ ا
 الطمب

استقباؿ طمب تسهيؿ مهمة مف قبؿ مكتب الكزير /الككيؿ  كيتـ تحكيؿ الطمب 
 الي االدارة العامة لمتنمية كالتخطيط

كتاب تسهيؿ  الكزير / الككيؿ 
 مهمة

  تكجي  الكتاب

تحكيؿ  تحكيؿ الطمب
 الطمب

 استقباؿ الطمب مف قبؿ مدير عاـ التنمية كالتخطيط 
 ير دائرة الخطط كاإلحصائيات لممتابعة يتـ تحكيؿ الطمب لمد

 مدير عاـ التنمية كالتخطيط
مدير دائرة الخطط 

 كاإلحصائيات  

التأشيرة 
عمى 
 الكتاب

االتصاؿ 
عمى طالب 
 الخدمة 

 

التكاصؿ مع 
 مقدـ الطمب

التكاصؿ مع 
 مقدـ الطمب

فادت   عقد لقاء مع مقدـ طمب تسهيؿ مهمة لمعرفة طبيعة المهمة كا 
 كيؿ كتعبئة طمب تسهيؿ مهمة  بالخصكص كتح

مدير دائرة الخطط 
 كاإلحصائيات  

  تعبئة الطمب   الطمب

التنسيؽ مع 
الشؤكف 
 االدارية

التنسيؽ مع 
الشؤكف 
 االدارية

مخاطبة لمدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية بالمكافقة عمى تسهيؿ مهمة جمع 
 المعمكمات 

  

الطمب  مدير عاـ التنمية كالتخطيط
 معبأ

الجهة 
 المختصة 

 

تحكيؿ لجهة 
 االختصاص

تحكيؿ لجهة 
 االختصاص

تقـك دائرة الشؤكف االدارية بالتحكيؿ لجهة االختصاص في الكزارة  اك أم 
 مديرية كمركز  .

تسهيؿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الشؤكف االدارية                                                                                                    
 المهمة 

  

  أجراء الدراسة  االدارة المختصة  تكفير البيانات المطمكبة أك اجراء الدراسة في االدارة المخصصة  اجراء الدراسة  اجراء الدراسة

 ارساؿ البيانات أك نتائج الدراسة لمدير عاـ الشؤكف االدارية كالمالية  استكماؿ  استكماؿ 
 ثـ تحكؿ لمدير عاـ التنمية كالتخطيط  

 االدارة المختصة 
 مدير عاـ التنمية كالتخطيط

 مدير دائرة الخطط كاإلحصائيات

  نتائج الدراسة 

تسميـ  تسميـ البيانات
 البيانات

تسميـ البيانات لمدير دائرة التخطيط كيتـ االتصاؿ عمى طالب الخدمة كتسميـ 
 البيانات أك نتائج الدراسة ل  

مدير دائرة الخطط 
 كاإلحصائيات

نتائج 
 الدراسة 

تقارير 
حصائيات   كا 

 



 إلدارة العامة للتهمية والتدطيطا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

381 
 

 دائرة المشاريع التطويرية
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة الشروط والمستندات المرحمة
استقباؿ 

احتياجات 
االدارات 
 كالكحدات

مراسمة مف الجهة  -
 المختصة 

أف تتكافؽ مع الخطة  -
  العامة لمكزارة

تحديد 
 االحتياجات

 استقباؿ احتياجات الكحدات كاإلدارات العامة  -
 مكائمة المشاريع المقترحة مع الخطة العامة لمكزارة -
 

مراسالت  مدير دائرة المشاريع
الكحدات 
 كالدكائر

قكائـ احتياجات 
 الكحدات كاإلدارات

صياغة 
مقترحات 
المشاريع 
 كالمشاريع

القكالب المعتمدة مف  -
 يؿمؤسسات التمك 

كتابة المشاريع 
كمقترحات 
 المشاريع

صياغة مقترحات المشاريع كالمشاريع لممؤسسات المانحة كالجهات  -
 التمكيمية.

 

تفريغ احتياجات  قسـ المشاريع كالبرامج
الكحدات 
 كاالدارات

مقترحات مشاريع 
كمشاريع قابمة 

 لمتسكيؽ
التسكيؽ  

 كالتمكيؿ 
حات المشاريع كالمشاريع الخاصة بالكحدات كاإلدارات تسكيؽ مقتر  - جمب تمكيؿ مقترحات المشاريع  -

 العامة لدل الجهات التمكيمية كالمؤسسات المختصة
مقترحات مشاريع  قسـ المشاريع كالبرامج

 كمشاريع
 تمكيؿ نقدم كعيني

تنفيذ 
 المشاريع 

المشاركة كالتنسيؽ مع  -
الكحدات كاإلدارات 

 المختصة

مشاريع الممكلة بالتنسيؽ مع الكحدات كضع الخطة التنفيذية لم - ادارة كتنفيذ
 كاإلدارات المختصة.

 تسمية طاقـ عمؿ كادارة المشركع  -
 كضع الخطة التنفيذية كالزمنية لتنفيذ المشركع -

   قسـ المشاريع كالبرامج

المتابعة 
 كالتقييـ

متابعة  
 كتقييـ

متابعة سير عمؿ المشاريع قيد التنفيذ كضماف مطابقتها لشركط  -
 داؼ الرئيسة لممشركعالممكؿ كاأله

التقييـ المرحمي كالختامي لممشاريع المنفذة كالمشاريع قيد التنفيذ التي  -
 تقـك الدائرة بتنفيذها

 اصدار تقارير المتابعة المرحمية كالدكرية لممشاريع المنفذة  -
المتابعة كالتقييـ الدكرم كالمرحمي كالختامي لسير عمؿ المشاريع  -

 قارير لمدير عاـ التنمية كالتخطيطكالبرامج المكجكدة كرفع الت
 اصدار التقارير السنكية عف عمؿ الدائرة -

اعداد تقارير  مشاريع كبرامج قسـ المتابعة كالتقييـ
مفصمة حكؿ 

 كالبرامجالمشاريع 
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 دائشح رٌو٘خ اجملزوغ احمللٖ
 هشازض متيني ادلشآح

 

 ٖالزويني اإلًزبع 
  رؼل٘ن هغبًذ 
 حمْ االه٘خ 
   احلضبًخ 
 ٘ن ّاألًؾطخ الالهٌِغ٘خ الزؼل 
 ْٕالٌبدٕ الٌغ 
 احلبعْة 
  احلوالد 
 ٖالٌبدٕ الشٗبض 
  الؾؼت االعزؾبسٗخ 
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 مراكز تمكيف المرآة

 شؤوف المرأة: قسـ
طار عاـ لتقكية كتمكيف المرأة ،  يعمؿ قسـ شؤكف المرآة عمى بمكرة كتطكير رؤية شاممة كا 

ف إدماج مكضكعات كمسائؿ النكع االجتماعي كالعمؿ عمى تنفيذ هذ  الرؤيا كبالتالي التأكد م
كاحتياجات كأكلكيات المرأة الفمسطينية في كافة السياسات كاإلجراءات التي تقكـ الكزارة بتطكيرها 

 كتنفيذها كذلؾ بالتنسيؽ مع الكزارات كالجهات ذات العالقة ككؿ مؤسسات المجتمع المدني.

 :القسـمياـ 
ية تخطيطية تكجيهية عميا كليست تنفيذية بمعنى تنفيذ برامج إف مهمة هذ  الكحدة هي مهمة سياس

نما متابعة كمراقبة البرامج المختمفة عبر اإلدارات العامة حسب االختصاص.  معينة خاصة بالمرأة، كا 
 المسؤوليات والمياـ المنوطة بوحدة شؤوف المرأة:

في القطاع التي تعمؿ ب  إجراء دراسات أكلية لكاقع كاحتياجات كأكلكيات المرأة الفمسطينية  .1
الكزارة، بهدؼ تطكير مؤشرات كمية كنكعية يمكف االستفادة منها في مراجعة مدل إدماج مسائؿ النكع 
االجتماعي في سياسات كبرامج الكزارة المختمفة، بالتنسيؽ مع اإلدارة العامة لمتخطيط كالدراسات 

 كالبحكث.
ي بمكرة كتطكير السياسات العامة كبرامج الكزارة االشتراؾ النشط كالفعاؿ مف قبؿ طاقـ الكحدة ف .2

جراءاتها المختمفة، بما ينسجـ مع منظكر النكع االجتماعي.  كا 
متابعة مراقبة تطكير المكازنة العامة لمكزارة المختمفة لضماف مالءمتها الحتياجات كأكلكيات  .3

 يذها كمتابعتها كتقييمها.المرأة الفمسطينية كلمتأكد مف إدماج النكع االجتماعي في تصميمها كتنف
االشتراؾ النشط كالفعاؿ مف قبؿ طاقـ الكحدة في تخطيط كمتابعة كتقييـ البرامج كالنشاطات  .4

المختمفة لمكزارة، كبما ينسجـ كيتفؽ مع الرؤية كاإلطار العاـ المقترح "لتقكية كتمكيف المرأة الفمسطينية 
 .كتعزيز التكافؤ بيف الجنسيف"

لمكزير المختص عف مدل التقدـ الحاصؿ عمى صعيد انسجاـ سياسات  تقديـ تقارير دكرية .5
كبرامج الكزارة المختمفة مع المنظكر التنمكم كالنكع االجتماعي كتقديـ التكصيات الالزمة عمى هذا 

 الصعيد.
تقديـ تقارير دكرية لإلدارات العامة حكؿ مدل التقدـ الحاصؿ عمى صعيد انسجاـ سياسات  .6

ات مع "منظكر دمج النكع االجتماعي كالبعد التنمكم لممرأة كتقديـ التكصيات الالزمة كبرامج هذ  اإلدار 
 عمى هذا الصعيد.
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تطكير أسمكب تشاكرم منتظـ كمؤسس ما بيف كحدة شؤكف المرأة كبقية اإلدارات العامة لمكزارة  .7
بيف الجنسيف"، كلبحث لتركيج "اإلطار العاـ المقترح لتقكية كتعزيز المرأة الفمسطينية كتعزيز التكافؤ 

 نقاش كافة المكضكعات كالقضايا ذات الصمة.
تطكير قدرات الكزارة بآليات ككسائؿ إدماج النكع االجتماعي بالسياسات كاإلجراءات العامة،  .8

ككذلؾ بالمراحؿ المختمفة إلدارة البرامج كالمشاريع الخاصة بتمكيف كرفع قدرات المرأة، ككذلؾ تنظيـ 
لعمـ الداخمية، لتسهيؿ استيطاف "المفهكـ الجندرم" كتطبيقة مف كافة العامميف/ العديد مف كرشات ا
 العامالت في الكزارة.

تنفيذ حمقات تكعية عمى حقكؽ المرأة المختمفة السياسية كالمدنية كاالجتماعية لمجمهكر المحمي  .9
دأ المساكاة بيف كالمستفيديف/ات مف خدمات الكزارة، بما يساهـ في تطكير كعي جماهيرم مساند لمب

 الجنسيف كالتكافؤ الجنسي.
تطكير عالقات التنسيؽ كالتشاكر كالتعاكف بيف الكزارة مف جهة كالكزارات كالمؤسسات  .10

الحككمية، كاألطر كالمؤسسات األهمية بشكؿ عاـ كالنكعية بشكؿ خاص مف جهة أخرل بما يعزز 
 كيساهـ في تقكية كتمكيف المرأة الفمسطينية.

عالقات التعاكف كالتنسيؽ كالتشبيؾ بيف الكزارة، كاألطر كالهيئات كالمؤسسات  تعزيز كتطكير .11
النسكية الدكلية، مف خالؿ االشتراؾ الفعاؿ في المؤتمرات كالنشاطات اإلقميمية كالدكلية أك مف خالؿ 

 تبادؿ المعمكمات كالخبرات كالبرامج المشتركة.
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 : التمكيف اإلنتاجي1.1

راؼ عمى الدكرات اإلنتاجية لمنساء مثؿ التصنيع الغذائي، التجميؿ، التطريز، الخياطة كاألشغاؿ اليدكية، الصكؼ، الشمع، الصابكف : اإلشالتمكيف االنتاجي
 كالمنظفات، النجارة، المشاركة في المعارض 

 صكرة هكية المتدربة كالمؤهؿ العممي :االوراؽ المطموبة -
 المخرجات تالمدخال المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

 التقييـ
كاالعالف 

عف 
 الدكرات

 

تقييـ احتياجات الفئة المستهدفة عف طريؽ لقاءات داخؿ النادم النسكم أك  تقيـ االحتياجات
 الرياضي أك الفركع األخرل، أك مف خالؿ 

المقاءات داخؿ النادم  مديرة المركز
 أ1تعبئة  نمكذج 

 تقيـ االحتياجات

االعالف عف 
 الدكرات

 ف عف الدكرات التدريبية بناءان عمى احتياج الفئة اإلعال
اإلعالف عف حاجة لمدربة اما أف تككف مكظفة مثبتة أك يتـ الدفع لها عف 

 طريؽ ايرادات المركز 

اختيار المدربة   االعالف عف الدكرات مديرة المركز
 كالمتدربات

التجهيذ كتكفير 
 المستمزمات

 التدريبية. تحديد مكعد التدريب. كتجهيز المادة
تكفير كشراء مستمزمات الدكرة كالمكاد الخاـ عف طريؽ الشؤكف االدارية 

 كالمالية 

 المدربات
 الشؤكف االدارية

تجهيذ المادة  تحديد مكعد الدكرة
 التدريبية

القياـ 
 بالدكرة

 البدء بالدكرة متابعتها مف النكاحي اإلدارية كالفنية. بدء الدكرة 
 دربة إذا كانت مف خارج المركز.تجهيز مطالبة مالية لمم

المتابعة االدارية  المادة التدريبية المدربات
 كالفنية

االنتهاء كتقييـ 
 الدكرة

 تكزيع الشهادات طباعة الشهادت مديرة المركز عمؿ تقييـ لمدكرة كطباعة الشهادات كتكزيعها

ف المالية كاإلدارية  بالكزارة يتـ يتـ رفع اسعار المنتجات لإلدارة العامة لمشؤك  انتاج المنتج  المنتج
 االلتزاـ بها لمطمبيات الداخمية كالخارجية في مركزم تمكيف المرأة.

 سندات قبض  مديرة المركز

يتـ التنسيؽ مع الجهات القائمة عمى إقامة المعارض كتحديد المنتجات التي  المعارض
 ستعرض كاألشخاص المشاركيف في المعرض. 

ج خاص نمكذ  مديرة المركز
 بالمعارض
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 مخطط يوضح أليات التمكيف اإلنتاجي
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

رم١ُ 

 االؽز١بعبد

 .رؾذ٠ذ ِٛػذ اٌزذس٠ت

 ٚرغ١ٙض اٌّبدح اٌزذس٠ج١خ

 أزبط إٌّزظ إلبِخ اٌّؼبسك 

ػًّ رم١١ُ ٌٍذٚسح 
ٚىجبػخ اٌؾٙبداد 

 ٚرٛص٠ؼٙب

ٚؽشاء ِغزٍضِبد  اٌجذء ثبٌذٚسح

 بَاٌذٚسح ٚاٌّٛاد اٌخ

االػالْ ػٓ 

 اٌذٚساد
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 : تعميـ مساند1.2
 تقديـ خدمة التعميـ لمفئات التي تعاني مف ضعؼ التحصيؿ الدراسي االبتدائي كاإلعدادم كالثانكم هك : تعميـ مساند

 اسي االبتدائي ك االعدادم ك الثانكمالفئات التي تعاني مف ضعؼ التحصيؿ الدر  شروط الخدمة :

 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

 اعالف
 لمدكرة تسجيؿكال

االعالف عف البرنامج في المناطؽ المحيطة بالمركز  اعالف
 لطالب كطالبات جميع المراحؿ الدراسية.

  فتح باب التسجيؿ  االعالف  مديرة المركز .

  الكشؼ النهائي  تسجيؿ الطالب  مديرة المركز تسجيؿ الطالب الراغبيف بااللتحاؽ بالبرنامج . تسجيؿ-

البدء بالبرنامج 
 الدرسي

البدء بالبرنامج 
 الدراسي

بدء برنامج دركس التقكية كيبدأ البرنامج مع منتصؼ 
 سبتمبر كبداية أكتكبر.

مسئكلة البرنامج 
 التعميمي

ت الحضكر سجال حضكر الطالب
 كاالنصراؼ

  

 سجالت حضكر ك انصراؼ لكؿ مجمكعة .  المتابعة المتابعة
 سجالت حضكر المدرسيف.

صياغة عقكد عمؿ بيف المدرسيف ك المركز  األجر 
 الشهرم لممدرس.

 متابعة االمتحانات الدكرية لمطالب .

مسئكلة البرنامج 
 التعميمي

 صياغة العقكد 
 متابعة االمتحانات

  رجشهادات تخ

 آخر شهادة تعميمية، صكرة هكية  : واالوراؽ المطموبة
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 رؼ١ٍُ ِغبٔذمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

االػالْ ػٓ 

اٌجشٔبِظ فٟ 

إٌّبىك اٌّؾ١يخ 

 ثبٌّشوض

اٌجذء ثبٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚ دسٚط اٌزم٠ٛخ

عغالد ؽنٛس ٚ أقشاف ٌىً 
 ِغّٛػخ .

 عغالد ؽنٛس اٌّذسع١ٓ.
ػمٛد ػًّ ث١ٓ ف١بغخ 

اٌّذسع١ٓ ٚ اٌّشوض  األعش 
 اٌؾٙشٞ ٌٍّذسط.

ِزبثؼخ االِزؾبٔبد اٌذٚس٠خ 

 ٌٍيالة

ثذء ثشٔبِظ دسٚط  اٌجذء ثبٌذٚسح اٌّزبثؼخ االداس٠خ

 اٌزم٠ٛخ

رغغ١ً 

 اٌيالة
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 : محو األمية1.3
 : تقديـ خدمة التعميـ لمنساء المكاتي ال يجدف القراءة كالكتابة. محو االمية
 ف القراءة ك الكتابة  كلـ يتـ لهف االلتحاؽ بالتعميـ مسبقاتقدـ الخدمة لمنساء المكاتي ال يجد:  شروط الخدمة

المدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 الزمنية

 اعالف
 كالتسجيؿ

 اعالف
 

يتـ االعالف عف برنامج دركس تقكية ك محك األمية لمفئة 
 المستهدفة كالتسجيؿ لمبرنامج 

 مسئكؿ مركز تمكيف -
 لمركز.مديرة ا-
 مسئكلة البرامج التعميمية.-

االعالف عف 
 الدكرات

 أياـ 10 فتح باب التسجيؿ 

التسجيؿ لدكرات كدركس التقكية الخاصة لمحك االمية في المركز  تسجيؿ
. 

 7تعبئة نمكذج رقـ . استقباؿ النساء  مسئكلة البرامج التعميمية.
 تعبئة البيانات 

 أياـ 7

اء التي تـ تسجيمهـ الى كزارة التربية ك التعميـ لالشراؼ رفع األسم التنسيؽ التنسيؽ
 عمى المناهج كتزكيد المركز بالكتب الالزمة 

االسماء المسجميف  مديرة المركز.
 في الدكرة

كشكفات االسماء 
 معتمدة 

 أياـ 3

 يتـ التدريس مف خالؿ كتب مقررة مف كزارة التربية كالتعميـ .- التدريس- التدريس
 ات شهرية لمفئة المستهدفة .عقد امتحان-
 يتـ التنسيؽ مع كزارة التربية كالتعميـ لتقديـ االمتحانات النهائي -

. 8نمكذج رقـ  الحضكر  مسئكلة البرامج التعميمية.
سجالت الحضكر ك 

 االنصراؼ .

 يـك 30

  الناجحات. تكريـ متابعة النتائج مديرة المركز. متابعة النتائج ك تكريـ الناجحات . متابعة متابعة
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 مخطط يوضح أليات محو األمية
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

االػالْ ػٓ ثشٔبِظ 
دسٚط رم٠ٛخ ٚ 

 ِؾٛ األ١ِخ 

سفغ األعّبء اٌزٟ رُ 

رغغ١ٍُٙ اٌٝ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚ 

 إٌّب٘ظ  اٌزؼ١ٍُ ٌإلؽشاف ػٍٝ

 

ػمذ اِزؾبٔبد ؽٙش٠خ 

 ٌٍفئخ اٌّغزٙذفخ .

 

اٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ 

االِزؾبٔبد  ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزمذ٠ُ

 إٌٙبئٟ

. 

٠زُ اٌزذس٠ظ ِٓ خالي 

وزت ِمشسح ِٓ ٚصاسح 

 ٚاٌزؼ١ٍُ . اٌزشث١خ

 

اٌزغغ١ً ٌذٚساد ٚدسٚط 

 زم٠ٛخ اٌ

ِزبثؼخ إٌزبئظ ٚ رىش٠ُ 

 إٌبعؾبد .

ٚرض٠ٚذ اٌّشوض ثبٌىزت 

 اٌالصِخ
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 : خدمة الحضانة 1.4
جتماعي : تكفير البيئة اآلمنة الصحية كتكفير الراحة كالرعاية التامة كالحرص عمى تحسيف كسالمة مستكيات النمك الجسدم كالمعرفي كالعاطفي كاالالحضانة

 لدم األطفاؿ.
 األطفاؿ مف سف شهر حتى أربع سنكات .:  ديـ الخدمةشروط تق
 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
المربيات العامالت  تعبئة طمب تسجيؿ خاص بالحضانة يشتمؿ بيانات الطفؿ .- االستقباؿ االستقباؿ 

 بالحضانة
استقباؿ أهالي 
 األطفاؿ .

تعبئة طمب 
 ؿالتسجي

 

المستندات 
 الالزمة

استقباؿ األطفاؿ مف األهالي في الصباح ك تسميمهـ لممربيات مف -
 الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة كالنصؼ عد الظهر .

مديرة مركز المربيات -
 في الحضانة

تنفيذ برنامج  استقباؿ األطفاؿ .
 يكمي لهـ.

 

تنفيذ 
 البرنامج

تنفيذ 
 البرنامج

رنامج التربكم ك الترفيهي لألطفاؿ ك تقديـ الكجبات الغذائية ك تنفيذ الب-
العناية بنظافة الطفؿ ك الحفاظ عمى سالمة األطفاؿ أثناء المعب ك 

 متابعة شؤكف األطفاؿ الصحية ك التربكية مع األهالي.

البرنامج التربكم ك  العامالت بالحضانة
 الترفيهي .

االعتناء بصحة 
 الطفؿ .

 

 اعداد تقرير مالحظات يكمية عف سمككيات األطفاؿ .- متابعة ال المتابعة 
 اعداد الخطة الشهرية ك التقرير األسبكعي لمحضانة .-
 اعداد سجالت األطفاؿ ك متابعة البرامج المقدمة حسب الفئة العمرية.-
استالـ الرسـك الشهرية مف أهالي األطفاؿ ك اعداد السجالت الخاصة -

 مع الشؤكف االدارية ك المالية في الكزارة. ك سندات القبض بالتنفيذ

مديرة مركز المربيات في 
 الحضانة

اعداد التقارير ك -
الخطة الشهرية 
 لمحضانة .

استالـ الرسـك -
 الشهرية

سندات القبض  -
نمكذج رسـك 

 (10التسجيؿ )
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 مخطط يوضح أليات خدمة الحضانة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االعزمجبي اال٘بٌٝ 

 ِغ أىفبٌُٙ

اعزمجبي األىفبي ِٓ اٌّشث١بد ِٓ ٌغبػخ اٌغبدعخ 

  فجبؽب ؽزٝ اٌغبػخ اٌضبٌضخ ٚ إٌقف ػذ اٌظٙش

رمذ٠ُ اٌٛعجبد اٌغزائ١خ 

 .اٌؼٕب٠خ ثٕظبفخ اٌيفًٚ

 

 ِزبثؼخ ؽؤْٚ األىفبي
اٌقؾ١خ ٚ اٌزشث٠ٛخ ِغ 

 األ٘بٌٟ

ِظ اٌزشثٛٞ ٚ رٕف١ز اٌجشٔب

 اٌزشف١ٟٙ ٌألىفبي

 

ً خبؿ ثبٌؾنبٔخ رؼجئخ ىٍت رغغ١

 ٠ؾزًّ ث١بٔبد اٌيفً

اػذاد اٌزمبس٠ش ٚ اٌخيخ 

 اٌؾٙش٠خ ٌٍؾنبٔخ 

 

اٌشعَٛ اعزالَ 

 اٌؾٙش٠خ ِٓ اال٘بٌٟ

رٛس٠ذ ٌٍؾؤْٚ اٌّب١ٌخ 

 ٚاالداس٠خ 
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 ميـ واألنشطة الالمنيجية )المكتبة(: التع 1.5
: تهدؼ إلى تنمية عادة القراءة لدل األطفاؿ كالنساء كما تهدؼ إلى تنمية ركح اإلبداع مف خالؿ اكتشاؼ المكاهب كتطكيرها كذلؾ (التعميـ واألنشطة الالمنيجية )المكتبة

ركع المعرفة عف طريؽ سرد القصص الدينية كاالجتماعية كالثقافية كالصحية التي تؤدم إلى مف خالؿ تكفير الكتب كالقصص التي تساعدهـ إلى الرقي كالتقدـ في جميع ف
 سرعة كقكة التركيز كالتحميؿ عمى االستماع كالرد المباشر في تغذية العقكؿ بأكعية المعمكمات ذات قيمة عممية كثقافية .

المدة  المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 زمنيةال

التعميـ 
 الالمنهجي

 اإلعالف بيف الجمهكر عف اسـ الدكرة أك النشاط المنكم تنفيذ  في المكتبة. االعالف
 

إعالف كرقي كالكتركني  مديرة المركز
 عف أنشطة المكتبة

استقباؿ الطالب 
 لمتسجيؿ في المكتبة

عمى مدار 
 العاـ

التسجيؿ في 
 المكتبة

لتحاؽ بالنشاط في المكتبة كالتنسيؽ مع مع تسجيؿ االطفاؿ الراغبيف في اال  -
 مؤسسات المجتمع المحمى لتسجيؿ في انشطة الكتبة .

 

مديرة المركز 
 كمسئكلة المكتبة.
 أمينة المكتبة

تعبئة الطمب مف  -
خالؿ نمكذج خاص 
 باالنضماـ لممكتبة.

عمؿ بطاقة 
 عضكية

 

كمنها  دكرات الرسـ ،كدكرات التصكير تنفيذ االنشطة الالمنهجية الخاصة المكتبة  تنفيذ النشاط
الفكتكغرافي ، كتدريبات حكؿ الدبكة كالنشيد كالمسرح ك دكرات الخط كدكرات فنية في 
استخداـ خامات البيئة كمتابعة حضكر الطالب الى المكتبة حسب الفئة العمرية 

 حسب النمكذج المعد . 

نمكذج استعارة  سجالت االستعارة. - أمينة المكتبة
 ب كالمجالتالكت

 

 متابعة حضكر الطالب مف خالؿ جدكؿ حضكر كانصراؼ. - المتابعة
 التعرؼ عمى األطفاؿ المميزيف كالمكهكبيف مف األطفاؿ. -
 متابعة عقد دكرات متطكرة لمفئات المميزة. -
مالحظة سمككيات األطفاؿ  أثناء مشاركتهـ في النشاط كتسجيؿ أم مالحظات  -

 غربية أك ممفتة لمنظر.
تحكيؿ الحاالت التي لكحظ عميها سمككيات غربية إلى المرشدة االجتماعية النفسية  -

 بالمركز لمتابعة الحالة بعد ذلؾ.
المشاركة ب عماؿ األطفاؿ المميزة في معارض كحفالت بالشراكة مع مؤسسات  -

 المجتمع المدني.
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 اٌزؼ١ٍُ ٚاألٔؾيخ اٌالِٕٙغ١خ )اٌّىزجخ(مخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 خ اٌخبفخ اٌّىزجخرٕف١ز االٔؾيخ اٌالِٕٙغ١

اٌّؾبسوخ ثئػّبي األىفبي ا١ٌّّضح فٟ ِؼبسك 

 ٌّذٟٔٚؽفالد ثبٌؾشاوخ ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ ا

عذٚي ِٓ خالي  ؽنٛس اٌيالة

 ؽنٛس ٚأقشاف

 

 

 

 

 اٌّزبثؼخ 

 

رغغ١ً االىفبي اٌشاغج١ٓ فٟ 

 خاٌّىزجاالٌزؾبق ثبٌٕؾبه فٟ 

رؾ٠ًٛ اٌؾبالد اٌزٟ ٌٛؽظ ػ١ٍٙب عٍٛو١بد غشث١خ 

إٌٝ اٌّشؽذح االعزّبػ١خ إٌفغ١خ ثبٌّشوض ٌّزبثؼخ 

 اٌؾبٌخ ثؼذ رٌه

اإلػالْ ػٓ اعُ 

اٌذٚسح أٚ إٌؾبه 

فٟ  إٌّٛٞ رٕف١زٖ

 اٌّىزجخ
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 : النادي النسوي 1.6
ة : هك تجمع نسكم يمنح عضكية لمنساء كيعطي الفرصة لهف لمتعارؼ كتبادؿ الخبرات كاكتساب مهارات كمعارؼ جديدة كيهدؼ إلى النهكض بالمكان النادي النسوي

 تنيمة االجتماعية كالسيدات ذكات الدخؿ المحدكد كربات البيكت كاألمهات المكاتي لديهف كقت فراغاالجتماعية لممرأة مف خالؿ استقطاب النساء المستفيدات مف كزارة ال

المدة  المخرجات المدخالت  المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 الزمنية

 
 
 
 
 
 
 

النادم 
 النسكم

 الدكرات التدريبية 
 

 إعالنات لمدكرة. -
 سية لممتدربات.فتح باب التسجيؿ كأخذ البيانات األسا -
 تحديد مكاعيد التدريب باليـك كالساعة كالدكاـ. -
 إعداد كشكفات حضكر كانصراؼ  -
 متابعة الدكرة كعمؿ تقييـ نهائي لها. -

 -مديرة المركز.  -
 مسئكلة النادم النسكم

عضكات النادم  -
 النسكم

 اعالف عف الدكرة 
 

تعبئة نمكذج 
 حضكر كانصراؼ 

عمى مدار 
 العاـ

ضرات المحا
 كالندكات

 إعداد جدكؿ شهرم لممحاضرات كتكزيع  عمى النساء.  -
 اإلعالف عف كؿ محاضرة ككقتها كحشد الجمهكر لها. -
 متابعة الندكة مع المحاضر كأخذ كشؼ بأسماء الحضكر. -

مسئكلة النادم  -
 النسكم.

التنسيؽ مع  -
المحاضريف مف مؤسسات 

 المجتمع المحمي.

سيدات لديهف كعي 
كنفسي ديني 

 كاجتماعي كصحي 
المخيمات 

 الصيفية كالشتكية
 يتـ إعداد خطة لممخيمات الصيفية كالشتكية. -
 عمؿ إعالنات لممخيـ كتكفير مستمزمات المخيـ المكجستية. -
 التسجيؿ لممخيـ كعمؿ كشكفات بالحضكر. -
 متابعة المخيممف النكاحي اإلدارية كالفنية. -
 مة ترفيهية.اختتاـ المخيـ بحفؿ أك رح -
 إعداد تقرير مفصؿ حكؿ المخيـ. -

مسئكلة النادم  -
 النسكم.

  بيانات المشتركيف -

  كشؼ الحضكر  تضـ أنشطة ترفيهية كمسابقات كعركض. - األياـ المفتكحة
 اإلعالف عف الرحمة كفتح باب التسجيؿ. - الرحالت الترفيهية

 .إعداد الكشكفات باألسماء كالرسـك المدفكعة -
 التنسيؽ مع الباصات كاألماكف التي سيتـ زيارتها. -

مسئكلة النادم  -
 النسكم.

  كشؼ الحضكر
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 إٌبدٞ إٌغٛٞمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزؼ ثبة اٌزغغ١ً ٚأخز

اٌج١بٔبد األعبع١خ 

 .ٌٍّزذسثبد

رؾذ٠ذ ِٛاػ١ذ اٌزذس٠ت 

ثب١ٌَٛ ٚاٌغبػخ 

 .ٚاٌذٚاَ

 

إػالٔبد 

 ٌٍذٚسح.

 

ِزبثؼخ اٌذٚسح 

ٚػًّ رم١١ُ 

 ٔٙبئٟ ٌٙب.

إػذاد وؾٛفبد 

 ؽنٛس ٚأقشاف
اٌذٚساد 

 اٌزذس٠ج١خ

بد إػذاد خيخ ٌٍّخ١ّ

 اٌق١ف١خ ٚاٌؾز٠ٛخ.

إػالٔبد ٌٍّخ١ُ ٚرٛف١ش 

 ِغزٍضِبد اٌّخ١ُ
 اٌٍٛعغز١خ.

إػالٔبد 

ٌٍّخ١ّبد 

اٌق١ف١خ 

 ٚاٌؾز٠ٛخ 

 

اٌزغغ١ً ٌٍّخ١ُ 

ٚػًّ وؾٛفبد 

 ثبٌؾنٛس

اٌّخ١ّبد 

اٌق١ف١خ 

 ٚاٌؾز٠ٛخ

 فزؼ ثبة اٌزغغ١ً ٚأخز

 ١خ اٌج١بٔبد األعبع
إػذاد اٌىؾٛفبد 

ثبألعّبء ٚاٌشعَٛ 

 اٌّذفٛػخ

ػٓ إػالٔبد 

 اٌشؽالد 

 

اٌزٕغ١ك ِغ 

اٌجبفبد ٚاألِبوٓ 

 اٌزٟ ع١زُ ص٠بسرٙب

اٌشؽالد 

 اٌزشف١ٙ١خ

إػذاد عذٚي ؽٙشٞ 

ٌٍّؾبمشاد ٚرٛص٠ؼٗ 

 ػٍٝ إٌغبء

إلػالْ ػٓ وً ا

ِؾبمشح ٚٚلزٙب 

 ٚؽؾذ اٌغّٙٛس ٌٙب.

إػالٔبد 

 إٌذٚاد 

 

ّٓ خ١ِّزبثؼخ اٌّ

إٌٛاؽٟ اإلداس٠خ 

 ٚاٌف١ٕخ.

 

ِزبثؼخ إٌذٚح ِغ 

اٌّؾبمش ٚأخز 

 وؾف ثأعّبء
 الحضكر

اٌّؾبمشاد 

 ٚإٌذٚاد

اخززبَ اٌّخ١ُ ثؾفً 

 أٚ سؽٍخ رشف١ٙ١خ.

 

إػذاد رمش٠ش ِفقً 

 ؽٛي اٌّخ١ُ
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 : الحاسوب  1.7
 ة كتحتكم عمى عدد مف األجهزة كتنفيذ عدد مف الدكرات التدريبية المختمفة: تتبع شعبة البرامج التعميمية كاألنشطة الالمنهجي الحاسوبدورات 

 المدة الزمنية المخرجات المدخالت  المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة
 
 
 
 

الدكرات 
 التدريبية

الدكرات 
 التدريبية

 تسير الدكرات التدريبية كفؽ الخطكات التالية:
لمغمقة خريجات تمكيف عمى الفيس *اإلعالف عف الدكرة عبر المجمكعة ا

بكؾ، أك عمى صفحة المركز أك تعميؽ إعالنات في المكحات اإلعالنية 
بالمركز أك خارج المركز أك عبر رسائؿ نصية عمى الجكاؿ كتكضيح رسـك 

 الدكرة كعدد ساعاتها كامتيازاتها كمدربها كطريقة التسجيؿ.

مديرة المركز 
 كمدربة الحاسكب

رة بيانات أكلية: صك 
الهكية، رقـ الجكاؿ، 
سجالت الحضكر 
كاالنصراؼ، كشؼ 
مالي، كشؼ 
 الحاسكب.

عمى مدار  
 العاـ.

  استمارة تسجيؿ  * يتـ التسجيؿ كفؽ الشركط الخاصة بكؿ دكرة بتعبئة استمارة التسجيؿ. التسجيؿ
التحضير 
 لمدكرة
 كتنفيذها

حضكر كالغياب *يتـ التحضير الكامؿ لمدكرة مف مادة عممية ككشكفات ال
 كبيانات الممتحقات بالدكرة كالجدكؿ التدريبي.

*بعد اكتماؿ العدد لمدكرة يتـ تبميغهف بمكعد اجتماع لممسجالت ليتـ االتفاؽ 
رساؿ كتاب رسمي حسب النمكذج المعد لكزارة التربية  عمى مكاعيد الدكرة كا 

 كالتعميـ العالي ب عالمهـ ببدء دكرة جديدة
كع كاحد يبدأ المقاء األكؿ لمدكرة كبالتزامف يتـ أخذ *بعد االجتماع بأسب

 الحضكر كالغياب في كؿ لقاء لمممتحقات بالدكرة.

 المادة العممية مدربة الحاسكب
 الجدكؿ التدريبي

كشؼ اسماء 
 الحضكر

   مديرة المركز يتـ دفع رسـك الدكرة خالؿ األسبكع األكؿ لمدكرة. دفع الرسـك
نتهاء الدكرة يتـ عقد اختبار لمممتحقات بحضكر كفد مف كزارة التربية بعد ا تقييـ الدكرات

كالتعميـ العالي مف قسـ التعميـ العاـ كقد تـ إبالغهـ مسبقان بمكعد عقد 
 االختبار بكتاب رسمي.

يتـ تسميـ الشهادات لالتي اجتزف االختبار بشهادة معتمدة مف مديرية التربية 
 كالتعميـ بالمنطقة
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 يوضح أليات الحاسوبمخطط 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اإلػالْ ػٓ دٚسح 

 اٌؾبعٛة

إسعبي وزبة سعّٟ ؽغت 

إٌّٛرط اٌّؼذ ٌٛصاسح اٌزشث١خ 

ُِٙ ثجذء ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثئػال

 اٌذٚسح

 

٠زُ رغ١ٍُ اٌؾٙبداد ٌالرٟ اعزضْ 

االخزجبس ثؾٙبدح ِؼزّذح ِٓ ِذ٠ش٠خ 

 اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّٕيمخ

ثؼذ أزٙبء اٌذٚسح ٠زُ 

 ػمذ اخزجبس ٌٍٍّزؾمبد

 ثبٌذٚسح

اٌزغغ١ً ٚفك اٌؾشٚه اٌخبفخ ثىً 

 دٚسح ثزؼجئخ اعزّبسح اٌزغغ١ً
دفغ سعَٛ اٌذٚسح خالي 

 األعجٛع األٚي ٌٍذٚسح.
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 : الحمالت  1.8
كنقدية مف خالؿ تشبيؾ كتنسيؽ مع مؤسسات داعمة أعينية  سكاء مساعدات مساعدات لهفك  كهي عبارة عف زيارات لفئة مف النساء لتقديـ الدعـ :الحمالت

 لبعض الفئات المترددة عمى مراكز التمكيف.
 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية لخطوةوصؼ ا الخطوة المرحمة 

 
 
 
 

 الحمالت 
 

 اختيار الفئة المنكم تنفيذ الحممة معها. التخطيط لمحممة
كضع خطة تضـ هدؼ الحممة كالفئة المستفيدة 

كالمنطقة الجغرافية كاألعداد المنكم زيارتها خالؿ 
 الحممة.

 

 مديرة المركز. -
 مسئكلة النادم النسكم. -
 األخصائية االجتماعية. -
 الفريؽ العامؿ بالمركز. -

كشؼ  -صكرة الهكية.  -
 بيانات الفئة المستهدفة.

حسب نكعية  
الحممة كالفئة 
المستهدفة 
 كالتمكيؿ.

بعد أخذ المكافقة مف اإلدارة العميا بتمكيؿ الحممة  تنفيذ الحممة
سكاء مف الكزارة أك مؤسسات أخرل مشاركة في 

 تنفيذ.الحممة يبدأ ال
 انطالؽ الحممة  إعالميان كميدانيان.

 تنفيذ الحممة كتاب المكافقة 

 مديرة المركز. - يقاـ حفؿ اختتاـ الحممة كتكريـ المشاركات. نهاية الحممة
 مسئكلة النادم النسكم. -
 األخصائية االجتماعية. -
 الفريؽ العامؿ بالمركز. -

تكريـ  حفؿ الختاـ
 المشاركات
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 وضح أليات الحمالتمخطط ي
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزخي١و ٌٍؾٍّخ
ٚمغ خيخ رنُ ٘ذف اٌؾٍّخ 

اٌّغزف١ذح ٚإٌّيمخ  ٚاٌفئخ

اٌغغشاف١خ ٚاألػذاد إٌّٛٞ 

 ص٠بسرٙب خالي اٌؾٍّخ.

 

ؽفً اخززبَ اٌؾٍّخ ٚرىش٠ُ ٠مبَ 

 اٌّؾبسوبد.

 

 أيالق اٌؾٍّخ  إػال١ًِب 

 ١ِٚذا١ًٔب.

 

 

اخز١بس اٌفئخ إٌّٛٞ رٕف١ز اٌؾٍّخ 

 ِؼٙب.

 

أخز اٌّٛافمخ ِٓ اإلداسح 

اٌؼ١ٍب ثز٠ًّٛ اٌؾٍّخ عٛاء 

ِٓ اٌٛصاسح أٚ ِؤعغبد 

 فٟ اٌؾٍّخِؾبسوخ أخشٜ 
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 : النادي الرياضي 1.9
امج يتخصص بتنظيـ دكرات لمياقة البدنية كالتماريف الرياضية المميزة التي تساهـ في تنشيط األجساـ كتخفيؼ األكزاف باإلضافة إلى تقديـ بر  النادي الرياضي :

 غذائية خاصة بالحمية 
 المدة الزمنية المخرجات المدخالت  المسؤولية طوةوصؼ الخ الخطوة المرحمة

 
 
 
 
 
 
 

النادم 
 الرياضي

" كيحتكم 12استقباؿ السيدة مع تعبئة نمكذج التسجيؿ رقـ " - االستقباؿ
 عمى كزف كمقاسات أجزاء الجسـ.

 

 مديرة المركز. -
مديرة النادم  -

 الرياضي.

صكرة الهكية كرقـ 
 الجكاؿ.

تعبئة نمكذج 
 التسجيؿ

 دار العاـعمى م

التعريؼ 
 بالبرنامج

يتـ تعريؼ السيدة بالبرنامج المتبع في النادم مف حيث  -
المكاعيد كااللتزاـ بها ككجكدها في النادم عمى نحك ساعتيف مف 

 تماريف مع المدربة كتماريف عمى األجهزة.

 تماريف لمدة ساعتيف تعريؼ بالبرنامج مدربة الرياضة. -

متدربة مف خالؿ البرامج الغذائية الصحية كالنمط متابعة ال - المتابعة
 الغذائي المتبع.

تحفيز السيدة بالنتائج المترتبة مف جراء ممارستها لمرياضة "  -
 كاف الرياضة نمط صحي كلياقة كليست مجرد تخسيس كزف"

 متابعة حضكر كانصراؼ. -

 مدربة الرياضة. -
 مديرة المركز -

متابعة حضكر  تكعية المتدربات
 نصراؼ المتدربة كا

 سند قبض. - تحصيؿ رسـك التدريب مديرة المركز. - يتـ دفع الرسـك الشهرية لدل مديرة المركز بسند قبض. - دفع الرسـك
في حالة عدـ كجكد مدربة رياضة يتـ التعاقد مع مدربة بعقد  مالحظات

 حسب النظاـ المتبع بالمركز
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 ضيمخطط يوضح أليات النادي الريا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 اعزمجبي اٌغ١ذح
٠زُ رؼش٠ف اٌغ١ذح ثبٌجشٔبِظ 

اٌّزجغ فٟ إٌبدٞ ِٓ ؽ١ش 

 اٌّٛاػ١ذ ٚاالٌزضاَ ثٙب 

 

فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛد ِذسثخ س٠بمخ 

٠زُ اٌزؼبلذ ِغ ِذسثخ ثؼمذ ؽغت 

 .إٌظبَ اٌّزجغ ثبٌّشوض

 

ٌشعَٛ ٠زُ دفغ ا 

اٌؾٙش٠خ ٌذٜ ِذ٠شح 

 اٌّشوض ثغٕذ لجل

 

 

رؼجئخ ّٔبرط خبفخ ثبٌجشٔبِظ ٚإٌبدٞ 

 اٌش٠بمٟ 

 

ِزبثؼخ اٌّزذسثخ ِٓ خالي 

اٌجشاِظ اٌغزائ١خ اٌقؾ١خ 

 ٚإٌّو اٌغزائٟ اٌّزجغ.

 ِزبثؼخ ؽنٛس ٚأقشاف.
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 : تقديـ الخدمات االستشارية  1.10
ت كهي االهتماـ بجميع الفئات سكءا كانكا نساء أك أطفاؿ كتقديـ الخدمات االستشارية كاإلرشاد النفسي االجتماعي كالمتابعة كتحكيؿ الحاالالشعبة االستشارية :

 حسب االحتياج.
 المخرجات المدخالت وليةالمسؤ  وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

 
 
 
 

 االستشارات

المتابعة النفسية 
 كاالجتماعية 

 

 تتـ مف خالؿ استقباؿ الحالة كجمع البيانات األكلية -1
 كضع خطة عالجية لمحالة تضـ عدد الجمسات الالزمة -2
 المتابعة مع الحالة بجمسات عالجية كتتكالى حسب احتياج الحالة -3

مسئكلة 
 االستشارية.

راسة تعبئة نمكذج د
 حالة

زيارة منزلية  -
 كمتابعة الحالة

  نمكذج إرشاد فردل   هػػ(  2يتـ مف خالؿ نمكذج إرشاد فردل )رقـ  اإلرشاد الفردم كالجماعي
االستشارات النفسية 

 كاالجتماعية
 هػػ(.3نمكذج )

 مالحظة/التسجيؿ يككف بشكؿ رمكز
 هػػ(.3نمكذج ) 

 
 

  األنشطة اليكمية  تنفيذ  في اليـك مف أنشطة. مف خالؿ تكضيح ما تـ السجؿ اليكمي
 يتـ استقباؿ الحاالت المترددة عمى المركز كتعاني مف مشاكؿ. - المجمكعات المغمقة

يتـ تنفيذ جمسات برنامج العالج )برنامج العقؿ كالجسـ( كتستغرؽ الجمسة  -
يتـ الخاصة باألطفاؿ ساعة بينما تستمر جمسة النساء كالخريجات ساعتيف ك 

 هػ(. 4تعبئة نمكذج لمجمسة نمكذج )رقـ 
 بعد تنفيذ عشر جمسات يتـ رفع تقرير بالتغيرات كالتحسنات التي تطرأ عمى كؿ حالة.

 هػ(. 4نمكذج )رقـ  
تقرير التغيرات  -

 كالتحسنات.

 

آلية أخرل لمعمؿ مع 
 الحاالت النفسية

 جهها.استقباؿ الحالة أك المجمكعة كتحديد الصعكبات التي تكا -
جمسات بمعدؿ ساعة لمجمسة الكاحدة تتضمف  3تقديـ دعـ نفسي بكاقع  -

 مكضكعات ذات صمة.

جمسات الدعـ  
 النفسي.

 

كهك االستفادة مف البرامج الصحية كالقانكنية بالتنسيؽ مع المؤسسات مف  - برنامج التحكيؿ
 هػػ(. 5خالؿ طمب تحكيؿ لممؤسسات المعنية حسب النمكذج المعد رقـ )
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 مخطط يوضح أليات تقديـ الخدمات االستشارية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ٚمغ خيخ ػالع١خ ٌٍؾبٌخ رنُ  اعزمجبي اٌؾبالد

 ػذد اٌغٍغبد اٌالصِخ

 

عٍغبد  3 ثٛالغرمذ٠ُ دػُ ٔفغٟ 

ثّؼذي عبػخ ٌٍغٍغخ اٌٛاؽذح 

 ٛػبد راد فٍخ.رزنّٓ ِٛم

اٌم١بَ ثض٠بسح ِٕض١ٌخ 

 ِٚزبثؼخ ٌٍؾبٌخ

  

 

 

 عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ

 

اٌّزبثؼخ ِغ اٌؾبٌخ ثغٍغبد 

ػالع١خ ٚرزٛاٌٝ ؽغت 

 ١بط اٌؾبٌخاؽز

ثشٔبِظ اٌزؾ٠ًٛ ٘ٛ االعزفبدح ِٓ اٌجشاِظ 

اٌقؾ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّؤعغبد 

ِٓ خالي ىٍت رؾ٠ًٛ ٌٍّؤعغبد اٌّؼ١ٕخ 

 ؽغت إٌّٛرط اٌّؼذ
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 اإلدارة العامة لمجمعيات كالمجتمع المحمياإلدارة: 
 الترخيص كالمتابعةالدائرة: 

 SS-25000-Temp02-v01 رمز النموذج:
 SS-25000-13-V-01 تابع إلجراء عمؿ معياري رقـ:

 إجراءات تقديـ خدمة المتابعة كاإلشراؼ عمى الجمعيات الخيرية :باسـتابع إلجراء عمؿ معياري 
 

 خيريةة عيتقرير زيارة دورية مينية لممتابعة واالشراؼ عمى جمنموذج 
 

G01  :اسة خ الٍض  /  سكم امللف:  G02     جاٍس

G03  :سكم الاغخماد  G04  :اسة  مذة الٍض

 

 القسم ألاول: معلىماث عامت عً الجمعيت
 

I01  الجمػُتاظم : 

I02 املدافظت: 

I03 :الخجمؼ العكجي 

I04 :الػىوان 

I05  الجمػُت الثابذ:هاجف  

I06 :فاكغ الجمػُت  

I07 :الهاجف الخلُوي  

I08 :ذ الالكترووي للجمػُت  البًر

I09  كؼ إلالكترووي للجمػُت:املو 

 

I10 :سكم حسجُلها لذى وصاسة الذاخلُت 

I11 خ ال       )ًوم، شهش، ظىت( :دسجُل لذى وصاسة الذاخلُتجاٍس
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I12 :خ جأظِغ الجمػُت       )ًوم، شهش، ظىت( جاٍس

I13 :خ آخش اهخخاب ملجلغ إداسة       )ًوم، شهش، ظىت( جاٍس

I14 :خ اهتهاء مذة فػالُت مجلغ إلاداسة الحالي       ))ًوم، شهش، ظىت جاٍس

 

 الباخث الاحخماعي خول أغمال مجلغ إلاداسةمالخظاث القسم الثاوي: 

V01 

 

 ______________________________________________________________________جوفش مداطش احخماغاث مجلغ إلاداسة واسشفتها  :______

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V02 
 

 خزف_____

 

 

V03 

 

 _______________________________________________________________________________دوسٍت احخماغاث مجلغ إلاداسة: __

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V04 

 

 ______________________________________________________________________________الىصاب في الاحخماغاث: __

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

V05 

 

 ________________________________مخابػت جىفُز اللشاساث املخخزة بالجلعاث العابلت : __

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 البرامج واليشاطاث والخذماثالقسم الثالث: 

V

0

6 

 

 :_________________________أهم البرامج واليشاطاث والخذماث املوحهت للمعخفُذًً والتي جم جىفُزها خالل الشهوس االعذ العابلت

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V07 

 

 ف املزكوسة في الىظام ألاظاس ي للجمػُت؟ البرامج واليشاطاث والخذماث مؼ ألاهذاهل جخوافم هزه 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V08 

 

 واليشاطاث والخذماث؟  البرامجكُف ًمكً وصف معخوى جىفُز وإهجاص هزه 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V09 

 

 هل ًمكً وصف غذد وهوغُت املعخفُذًً مً بشامج ووشاطاث الجمػُت؟ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V10 

 

 : ما هي آلُت اخخُاس ومعخوى الشفافُت في اخخُاس املعخفُذًً مً الخذماث واليشاطاث

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V11 

 

 : ما الصػوباث ألاظاظُت التي جواحهها الجمػُت في جىفُز اليشاطاث

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V12 

 

 : في خال املمولحن ألاحاهب والػشب، كُف جخم اداسة الػالكت مؼ هؤالء

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 اليشاطاث الذاخليتالقسم الرابع: 

V13 

 

اساث، مشاسكاث، حشبُك، دغم ومىاصشة، دوساث للموظفحن ....(أهم اليشاطاث الذاخلُت التي كامذ بها الجم  : ػُت خالل الشهوس العذ العابلت؟ )اجفاكاث جفاهم، ٍص

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

V14  مذى مالئمت مبجى الجمػُت والخذماث امللذمت 
 

 مقترحاث وجىصياث مً قبل ممثلي الجمعيتالقسم الخامس: 

V14 

 

مكً لإلداسة الػامت للجمػُاث الخذخل بها: أهم امللترخا  ث والخوصُاث التي صشح بها ممثلو الجمػُت ٍو

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 لباحث الاحخماعيمالحظاث وجىصياث االقسم السادس: 

R0

1 

 

 : الباخث الاحخماعيمالخظاث وجوصُاث 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
 

R02 

 الباخث الاحخماعياظم 

R03 

خا  الخوكُؼ لخاٍس

 ًوم          شهش                ظىت          
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 القسم السابع: مالحظاث مذير دائرة الجمعياث

R04 

 

 مالخظاث وجوصُاث مذًش دائشة الجمػُاث: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

R05 

 اظم مذًش دائشة الجمػُاث

R06 

خ  الخوكُؼ الخاٍس

 ًوم          شهش                ظىت          

           
 

 

 قسم الثامً: مالحظاث مذير إلادارة العامت للجمعياث واملجخمع املحليال

R07 

 

 : مذير إلادارة العامت للجمعياث واملجخمع املحليمالخظاث وجوصُاث 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ت ومالُت واضحت، أو مخالفت لألهذاف الػامت وججاوصاث للىظام ألاظاس ي، ًخم إغذاد وإصذاس كخاب مً ك جخمؼ املديي موح  للوصٍش بل مذًش إلاداسة الػامت للجمػُاث واملمالخظت: في خال وحود مخالفاث إداٍس

 إلصذاس كخاب جيعِب باجخار إلاحشاءاث املىاظبت.

R08 

 الخوكُؼ إلادارة العامت للجمعياث واملجخمع املحلي اظم مذًش

  

R09 

خ  خخم إلاداسة الخاٍس

 ًوم          شهش                ظىت         

           

 

 

 

 

 وسخت لإلداسة الػامت للجمػُاث )للحفظ(.  - اليسخ:

  وسخت في ملف مذًش دائشة الجمػُاث.  -                                         
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State of Palestine 

Ministry of Social Affairs 

 

 دولت فلعطحن

 وصاسة الشؤون الاحخماغُت

 اعزوبسح ث٘بًبد خبفخ ثؼضْ جملظ االداسح 

 جلوؼ٘خ / ......................................................................     
 

هامة في تحقيؽ هذا إف مشاركتكـ السمطة الكطنية في بناء المجتمع المدني تعتبر الخطكة األكلي ال
البناء كالمرتبط نجاح  في المقاـ األكؿ بدرجة االنتماء الكطني كيسعدنا كنحف نقدر عالياى تعاكنكـ في 

 تعبئة هذ  االستمارة لما في  مصمحة العمؿ.
  رقم الهىيت :  الاسم رباعي:

  الحالت الاحخماعيت  جاريخ امليالد:

  جليفىن املنزل:  مكان إلاقامت:

  جليفىن العمل :  ل الحالي ومكاهه:العم

  املؤهل العلمي والخخصص:

  الصفت إلاداريت بالجمعيت:

 

  .:ٕاخلرباد ّالٌؾبطبد يف جمبل الؼول الزطْػٖ اخلري 
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

ألش أًب ادلْلغ أرًبٍ ثمى الج٘بًبد الْاسدح يف ُزٍ  االعزوبسح فؾ٘ؾخ ،أربول ادلغئْل٘خ 
 .ْد ػذم فؾزِبالمبًًْ٘خ يف ؽبل صج

 
 ربسٗخ رؼجئخ االعزوبسح                                                                 الزْل٘غ

 
 

 

 :املرفقاث 

 صىرة اخر مؤهل علمي 

 صىرة الهىيت  الشخصيت 
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 منْرط دساعخ إلثذاء سإٔ الْصاسح لزغغ٘ل مجؼ٘خ خريٗخ عذٗذح ثْصاسح الذاخل٘خ
 

 ...........................................................................................:....... اسـ الجمعية
 : .......................................................................... عنواف الجمعية الرئيسي

 جكاؿ :................................................
 اؽ عمؿ الجمعية ميداف و نط

 ....................................................................:...................... ميداف عمؿ الجمعية
 ......................................:.................................................... نطاؽ عمؿ الجمعية

 -معية :مالحظات حوؿ أىداؼ الج
...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -مالحظات حوؿ مجمس اإلدارة التأسيسي األوؿ :
..................................................................................................................

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

.................................................................................................................. 
 -توصية منسؽ الجمعيات :

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

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

 .......................................... التوقيع و التاريخ: ............................................. االسـ 
 -توصية مدير الدائرة :

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

.................................................................................................................. 
 .......................................... التوقيع و التاريخ: ............................................. االسـ 

 
خ        /         /                   /م                                                                                                                     الخاٍس
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 منْرط  لشاس ادلْافمخ ػلٖ طلت رغغ٘ل هٌِٖ جلوؼ٘خ خريٗخ         
 

 هؼبيل ّصٗش الزٌو٘خ االعزوبػ٘خ  ،،، ؽفظَ اهلل  

بشأف الالئحة التنفيذية لقانكف الجمعيات الخيريػة ك الهيئػات االهميػة رقػـ  2003( لعاـ 9استنادا لقار مجمس الكزارة رقـ )
ك الصالحيات المخكلة لكزارة التنمية االجتماعية ب صدار شهادات التسجيؿ المهني لمجمعيات الخيريػة  2000( لسنة 1)

ت جمعيػػػػػػػػػة المرخصػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كزارة الداخميػػػػػػػػػة بمكجػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػػذككر اعػػػػػػػػػال  )نفسػػػػػػػػػ ( ك بعػػػػػػػػػد مراجعتنػػػػػػػػػا بيانػػػػػػػػػا
 .............................................................................................................

المتقدمػػػػة لنػػػػا بطمػػػػػب تسػػػػجيؿ مهنػػػػي بتػػػػػاريخ ................................................ فقػػػػد تبػػػػيف أف الجمعيػػػػػة 
ك الكثائؽ المطمكبة منها ، ك أنهػا تمػارس نشػاطاتها ك تقػدـ خػدماتها لمفئػة المسػتهدفة  المذككرة قد استكممت كافة البيانات

، ك أف أهػدافها ك نشػاطاتها ) بأغمبيتهػا ( تقػع ضػمف نطػػاؽ عمػؿ كزارة التنميػة االجتماعيػة ، ك أف سياسػتها ك اجراءاتهػػا 
 تتكافؽ ك سياسات ك اجراءات كزارة التنمية االجتماعية .

دـ ، فقػػد تقػػرر اعتمػػاد الجمعيػػة ك تسػػجيمها مهنيػػا ضػػمف سػػجؿ الػػكزارة لمجمعيػػات الخيريػػة ، ك إصػػدار  بنػػاء عمػػي مػػا تقػػ
 شهادة تسجيؿ مهني لها حسب االصكؿ

 التكقيع اسـ رئيس قسـ تسجيؿ الجمعيات
  

 التكقيع اسـ مدير دائرة الجمعيات
  

 لشاس  هؼبيل ّصٗش الزٌو٘خ االعزوبػ٘خ   
 

 املصادقت املطلىبت 

 ختـ مكتب معالي الكزير مصادقة معالي الكزير
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State of Palestine 

Ministry of Social Development 

 

 دولت فلعطحن

 وصاسة الخىمُت  الاحخماغُت

اإلدارة العامة لمتنمية ك اإلدارة: 
 التخطيط
 الجمعيات الدائرة: 

 SS-24000-Temp01-v01 رمز النموذج:
 SS-24000-13-V-01 معياري رقـ: تابع إلجراء عمؿ

 :باسـتابع إلجراء عمؿ معياري 
إجراءات إصدار شهادة تسجيؿ مهني لمجمعيات 

 كمتابعة أكلية
 

 خيريتت همىرج طلب شهادة حسجيل منهي لجمعي
 

G01   :تاريخ تقديـ الطمب     G02  :رقـ الممؼ  / 

G03  :يتـ تعبئة ىذا الرقـ بعد استيفاء الطمب كامؿ المعمومات والمرفقات ومراجعتو مف قبؿ اإلدارة(  رقـ االعتماد(     
 

 القسم ألاول: معلىماث عامت عً الجمعيت
 

A01  الجمعيةاسـ  : 
A02 هيئة غير حككمية  اتحاد  جمعية عاـ: التصنيؼ ال  
A03  :فرع لجمعية أجنبية  محمية تصنيؼ المرجعية  
A04 المحافظة: 
A05 :التجمع السكني 
A06 :العنكاف 
A07  الجمعية الثابت:هاتؼ  
A08 :فاكس الجمعية  
A09 :الهاتؼ الخميكم  
A10 :البريد االلكتركني لمجمعية 
A11 :المكقع اإللكتركني لمجمعية 

 

A12 :رقـ تسجيمها لدل كزارة الداخمية 
A13 شهر، سنة( :تسجيؿ لدل كزارة الداخميةتاريخ ال ،       )يـك
A14 :شهر، سنة( تاريخ تأسيس الجمعية ،       )يـك
A15 :شهر، سنة( تاريخ آخر انتخاب لمجمس إدارة ،       )يـك

A16 :شهر،  تاريخ انتهاء مدة فعالية مجمس اإلدارة الحالي ، )يـك
      )سنة

 

A17 مستأجر  ممؾ لها هؿ مقر الجمعية؟  

A18 
نطاؽ 
عمؿ 

 الجمعية:

عمى المستكل 
الغربية  عمى مستكل الضفة  الكطني

عمى مستكل قطاع غزة   فقط
  فقط

عمى مستكل محافظة: 
_________________  

عمى مستكل التجمع السكني: 
_________________  



 ائرة قهمية اجملتمع احملليد -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

413 
 

 اوي: معلىماث جفصيليت عً الجمعيتالقسم الث

 أغظاء الهُئاث في الجمػُت

 المجمكع العدد مف اإلناث العدد مف الذككر الهيئة 
A19 الهيئة التأسيسية    
A20 الهيئة العامة    
A21 الهيئة اإلدارية    
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 مجمس إدارة الجمعية
 

 االسـ الرباعي #
 الجنس:

 . ذكر1
 . أنثى2

 تاريخ االنتساب لمحافظةا تاريخ الميالد رقـ الهكية

 التحصيؿ العممي:
أ .1
 مي
م .2
 لـ
ا .3

 بتدائي
إ  .4

 عدادم
د .5

 بمـك مهني
ث .6

 انكم
د .7

 بمـك متكسط
ب .8

 كالكريكس
د .9

 بمـك عالي
م .10

 اجستير
د .11

 كتكرا 

 العمؿ:
ع .1

 اطؿ/ال يعمؿ
ص .2

 احب عمؿ
ي .3

 عمؿ لحساب 
ي .4

 عمؿ بدكف أجر
ي .5

 عمؿ بأجر منتظـ
ي .6

عمؿ بأجر غير 
 منتظـ

 الصفة اإلدارية:
ر  .1

 ئيس المجمس
ن .2

 يسائب الرئ
أ .3

 ميف الصندكؽ
أ .4

 ميف السر
ع .5

 ضك

الهاتؼ/المح
 مكؿ
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A21           
A22           
A23           
A24           
A25           
A26           
A27           
A28           
A29           
A30           
A31           
A32           
A33           

 

 املجلغ الخأظِس ي

 الاظم الشباعي #

 الجيغ:

 . ركش1

 . أهثى2

ت خ املُالد سكم الهٍو خ الاهدعاب املدافظت جاٍس  جاٍس

 الخدصُل الػلمي:

أ .1

 مي

م .2

 لم

ا .3

 بخذائي

إ .4

 غذادي

د .5

 الػمل:

غ .1

 اطل/ال ٌػمل

ص .2

 اخب غمل

3. ٌ

 غمل لحعاب 

4. ٌ

 غمل بذون أحش

5. ٌ

ت:  الصفت إلاداٍس

س  .1

 ئِغ املجلغ

ه .2

 ائب الشئِغ

أ .3

 محن الصىذوق 

أ .4

 محن العش

غ .5

 دمول الهاجف/امل
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 بلوم منهي

ث .6

 اهوي 

د .7

 بلوم مخوظط

ب .8

 كالوسٍوط

د .9

 بلوم غالي

م .10

 احعخحر

د .11

 كخوساه

غمل بأحش 

 مىخظم

6. ٌ

غمل بأحش غحر 

 مىخظم

 طو

A34           

A35           

A36           

A37           

A38           

A39           

A40           

A41           

A42           

A43           

A44           

A45           

A46           
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 البيانات األساسية لمعامميف

 الاظم الشباعي #

 الجيغ:

 . ركش1

 . أهثى2

ت خ املُالد سكم الهٍو  جاٍس

الحالت 

 الاحخماغُت:

أ .1

 غضب

م .2

 جضوج

م .3

 طلم

أ .4

 سمل

 الخدصُل الػلمي:

أ .1

 مي

م .2

 لم

ا .3

 بخذائي

إ .4

 غذادي

د .5

 بلوم منهي

ث .6

 اهوي 

د .7

 وظطبلوم مخ

ب .8

 كالوسٍوط

د .9

 بلوم غالي

م .10

 احعخحر

د .11

 كخوساه

 الخخصص الػلمي

 صفت الػمل مؼ الجمػُت:

م .1

 جطوع

غ .2

 لى بىذ البطالت املؤكذ

غ .3

 لى بىذ البطالت الذائم

ب .4

 املكافئت

س  .5

 اجب شهشي 

م .6

 ًاومت

الشاجب الشهشي للػامل في 

 الجمػُت:

أ .1

 شُكل 500كل مً 

م .2

 شُكل 1000 –501ن 

م .3

 شُكل 1500-1001ن 

م .4

 كلشُ 2000-1501ن 

م .5

 شُكل 2500-2001ن 

م .6

 شُكل 3000-2501ن 

م .7

 فأكثر 3001ن 

A47          

A48          

A49          

A50          

A51          
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A52          

A53          

A54          

A55          

A56          

A57          

A58          

A59          
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 القسم الثالث: الفئاث املستهذفت وهىعيت الخذماث املقذمت

 

 للىظام ألاظاس ي:
ً
 أهذاف الجمػُت وفلا

A

6

0 

 

1. _

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. _

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. _

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. _

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. _

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 الفئات التي تستهدفها الجمعية ضمف أهدافها كنشاطاتها:
A61 ال  موػ روي الاخخُاحاث الخاصت/روي إلاغاكت  

A62 ال  وػم سغاًت ألاظش املدخاحت  

A63 ال  وػم ألاًخام  

A64 ال  وػم املشأة املػىفت  

A65 ال  وػم املعىحن  

A66 ال  وػم الشهذاء  

A67 ال  وػم الشباب  

A68 ال  وػم الطالب  

A69 ال  وػم ألامومت والطفولت  

A70 _________________________________________________________________ :ال  وػم أخشى. أركش  

 

 الخدمات التي تقدمها الجمعية:
A71 ال  وػم أحهضة معاغذة  

A72 ال  وػم أوشطت جشفيهُت  

A73 ال  وػم إًواء أبىاء الشهذاء  

A74 ال  وػم جأهُل احخماعي ومنهي  

A75 ًال  وػم جأهُل ظك  

A76 ال  وػم حػلُم حامعي  

A77 ال  وػم حػلُم مذسس ي  

A78 ال  وػم جمكحن اكخصادي  

A79 ال  وػم جوغُت وإسشاد  

A80 ال  وػم خظاهاث  

A81 ال  وػم خماًت  

A82  ال  وػم إًواءً خذماث  
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A83 ال  وػم خذماث حػلُمُت مخىوغت  

A84 ال  وػم خذمت مجزلُت  

A85 ال  وػم سغاًت صحُت  

A86 اض أطفال   ال  وػم ٍس

A87 ال  وػم غالج طبُعي  

A88 ال  وػم كشوض  

A89 ال  وػم كفالت  

A90 ال  وػم مشاكض صحُت  

A91 ت   ال  وػم مشاكض نهاٍس

A92 ال  وػم معاغذاث غُيُت  

A93 ال  وػم معاغذاث كاهوهُت  

A94 ال  وػم معاغذاث موظمُت  

A95 ال  وػم معاغذاث هلذًت  

A96 ________________________________________________________________ :ال  وػم أخشى. أركش  

 

A101 :الػذد إلاحمالي للمعخفُذًً مً خذماث الجمػُت مً حمُؼ الفئاث العابلت 
                        

 معخفُذ

 

 القسم الرابع: مصادر الخمىيل والحساباث البىكيت

ل الجمػُت:  مصادس جمٍو

A102  ال  وػم وسَؼ وشاطاث وخذماث(مصادس راجُت )اشتراكاث  

A103 )ال  وػم مصادس خكومُت )خكومت دولت فلعطحن  

A104 ال  وػم مصادس مدلُت مً غحر ألاغظاء  

A105 )ال  وػم مصادس غشبُت )دول وهُئاث ومىظماث غشبُت  

A106  ال  وػم غشبُت(غحر مصادس دولُت )دول وهُئاث ومىظماث  

A107 ًال  وػم ألاغظاء جبرغاث م  

A108 ______________________ :ال  وػم ___________________________________________أخشى. أركش  

 

 الحعاباث البىكُت للجمػُت

 الفشع سكم الحعاب اظم البىك #

A109    

A110    

A111    

A112    

A113    

A114    

A115    

A116    

A117    

A118    
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 القسم الخامس: الىثائق واملرفقاث الىاحب جىفرها

 وفش كل منها في الخاهت امللابلت:خوكُؼ غيى اظخالم طلب الترخُص. ًلوم الباخث الاحخماعي باإلشاسة إلى جالوثائم واحب جوفشها كبل ال
 

ص .1

 وسة شهادة الدسجُل مً وصاسة الذاخلُت
 

ص .2

 وسة شهادة الدسجُل مً الجهاث املػىُت في الخاسج، في خال كون الجمػُت فشع لجمػُت أم أحىبُت
 

ظ .3

 هذ امللكُت أو غلذ إلاًجاس
 

ص .4

 وسة غً الىظام ألاظاس ي للجمػُت مصذكا غلُ  مً وصاسة الذاخلُت
 

أ .5

ت مً كبل وصاسة الشؤون الاحخماغُت  ًت وثائم اخشى حػخبر طشوٍس
 

 ابو خذًجت  كما هي مصممت اطافت خاهت خول الفشوع  ًخم الحصول غليها مً غماد

A119 :اظم الباخث الاحخماعي A120 سكم الباخث  

A121 :اظم مذخل البُاهاث A122 سكم الباخث  

A123 :اظم مذكم البُاهاث 

 

 : جىصيت الباحث الاحخماعيالسادسالقسم 

R01 

 

 : باخث الاحخماعيالجوصُت 

________________________________._______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

R02 

 الباخث الاحخماعياظم 

R03 

خ  الخوكُؼ الخاٍس

 ًوم         شهش                ظىت        

          
 

  
 القسم الخامس: جىصيت مذير دائرة الجمعياث

R04 

 

جوصُت مذًش دائشة الجمػُاث: 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

R05 

 الخوكُؼ اظم مذًش دائشة الجمػُاث

  

R06 

خ  خاجم إلاداسة الخاٍس

 ًوم         شهش                ظىت       
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 نماذج دائرة تنمية المجتمع المحمي

 /أ(1نموذج تقييـ االحتياجات )
 

 معمكمات شخصية:
 ........................ رقـ الهكية: ........................ االسـ رباعي:
   ........................ تاريخ الميالد:
 ........................ رقـ الجكاؿ: ........................ رقـ الهاتؼ:

 مهجكرة. –أرممة  –مطمقة  –أنسة  –متزكجة  الحالة االجتماعية: 
   ........................ اسـ الزكج/األب:

 ........................ رقـ الهكية: ........................ عمؿ األب/ الزكج:
   ال -نعـ   مستفيد مف الشؤكف:

 دبمـك –جامعي  –ثانكم  –اعدادم  –ابتدائي  –المستكل التعميمي:  أمية 
 المهارات كالقدرات الشخصية:

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

 التكصيات:
..................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 التدريبات التي ترغبي بااللتحاؽ بها:

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

.................................................................................................................. 
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 ( خاص برواد المكتبة1نموذج رقـ  )
 

:  التاريخ: .................... ........................ اليـو
 .................................................. النشاط:

 

 مالحظات السكف رقـ جواؿ ولي األمر العمر رقـ اليوية االسـ رباعي ـ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
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 ىػ( 0نموذج )

 دراسة حالة
 

 _______رقـ الممؼ: ___________________                             التاريخ: _________
 

 معمومات عف الطفؿ : 
 قـ الهكية:  ................................... االسـ رباعي:........................................... 

 الجنس )ذكر/أنثى(:  ................................... تاريخ الميالد:  ................................  
 ................................................................                   مكاف سكف الطفؿ: 

                   ( غير ذلؾ حدد  ............  4( في مؤسسة 3( عائمة بديمة   2( العائمة    1مع مف يسكف الطفؿ:  

الحالة الصحية لمطفؿ:  
......................................................................................................... 

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

 الحالة التعميمية: 
      ( ال2( نعـ                1هؿ الطفؿ ممتحؽ بالمدرسة ؟      

 كضح سبب عدـ التحاق  في المدرسة؟  ال مالحظة/ إذا كانت اإلجابة
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 خيارات: 

 فصؿ مف المدرسة (2 عدـ القدرة عمى تحمؿ مصاريؼ المدرسة  (1

 ال يرغب بالذهاب إلى المدرسة (4 تحصيم  األكاديمي متدني (3

 أخرل حدد........................................................................................... (5

 ( مهني  3( ثانكم       2( أساسي         1؟            ما هي المرحمة التعميمية 
 مستكل التحصيؿ الدراسي لمطفؿ

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

 ما نوع المدرسة؟  حكومي/ خاصة/ وكالة 
 

 المشكالت التي تعرض ليا الطفؿ في الماضي: 
.............................................................................................................................

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

............................................................................................................................. 
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 معمومات حوؿ األسرة:   

 مالحظات
الحالة 
 الصحية

المستوى 
 التعميمي

 االسـ صمة القرابة العمر المينة

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  تقيـ ديناميكية األسرة:
العالقة بيف الزوجيف:  

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

األدوار والمسؤوليات في األسرة:  
.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
وضع الطفؿ في أسرتو:  

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 الوضع االقتصادي لألسرة:

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

   مصادر دعـ الطفؿ:
 :مصادر الدعـ داخؿ األسرة 

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

ىؿ الطفؿ يممؾ القوة:  
.........................................................................................................

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

العالقة مع الوالديف:  
.........................................................................................................

.........................................................................................................
...................................................................................................... 
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العالقة مع اإلخوة:  
.........................................................................................................
.........................................................................................................

...................................................................................................... 
العالقة مع األصدقاء وبيئتو االجتماعية:  

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

...................................................................................................... 
 وصؼ الحالة: 

المشكمة كما وصفت مف قبؿ الطفؿ:  
..................................................................................................................

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

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

األسرة:  
.........................................................................................................

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

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

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

 المشكمة كما عرفت مف قبؿ األخصائي :
 تمخيص وتحميؿ المعمومات الواردة أعاله:

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

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

 خطة العالج:
.................................................................................................................. 

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

..................................................................................................................  
 
 توقيع األخصائي 
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 (2نموذج رقـ )

 طمب انضماـ المكتبة
 مركز تمكيف المرأة .....................

 
 

 .......................................... اسـ الطفؿ رباعي:

 .......................................... تاريخ الميالد:

 .......................................... الهكايات:

 .......................................... عنكاف السكف:

 .......................................... رقـ الجكاؿ:

 .......................................... هؿ أنت مشترؾ في أندية أخرل:

 .......................................... نضماـ لممكتبة:لماذا ترغب باإل
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 (3نموذج رقـ )
 

 مالحظات العنواف بطاقة العضوية رقـ الجواؿ تاريخ الميالد االسـ رباعي ـ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
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 /أ (2نموذج ) 
 

 مدة الدكرة:  .........................          تاريخ الدكرة:  .....................                  بيانات دكرة:  .........................    
 

 مالحظات منتفع أو غير منتفع عنواف السكف رقـ الجواؿ المؤىؿ العممي الميالد تاريخ رقـ اليوية االسـ الرباعي ـ
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           

10.           
11.           
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 /أ ( 3نموذج رقـ ) 

 كشؼ مالي لدورة ...............
 .......كرة:   ...................                                                                       اسـ المدربة:  ..............رقـ الد

 ................تاريخ الدكرة:  .................                                                                        رسـك الدكرة:  .....
 

 مالحظات تاريخ الدفع المبمغ المدفوع سند القبض اسـ المتدربة ـ
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
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 أ ( 4نموذج ) 

 مشروع تمكيف المرأة والمجتمع/

 سند قبض

 

 

 .......................كصمني مف السيد/ ة:  ......................

 مبمغ كقدر :   ......................................................

 كذلؾ عف:   ......................................................

      ـ                     20التاريخ:    /    /     

 توقيع المستمـ

 ؽ١ىً 

 دٚالس 

 د٠ٕبس 
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 أ ( 5نموذج رقـ ) 

 دربات دورة ............................كشؼ حضور مت

 مدة الدورة:

                     اسـ المتدربة ـ
1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
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0 

    

1   2   

3   4   

5   6   

7   8   

9   10   

11   12   

13   14   

15   16   

17   18   

19   20   

21   22   

23   24   

 توقيع األخصائى:                                                       توقيع المسئوؿ:   
   ..........................                                               ......................    
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3 

 
 االستشارة المقدمة:

 
 

 توقيع األخصائي                                                   توقيع المسئوؿ
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 ( سجؿ استعارة4نموذج ) 
 

 مالحظات تاريخ االصدار اسـ المؤلؼ الرقـ العاـ اسـ الكتاب اسـ المستعير ـ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
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 ىػ( 4نموذج )

 تقرير جمسات الدعـ النفسي االجتماعي 
 

 .............  مجتمع :مركز تمكيف المراة وال..................................      اسـ المنشط:
........  عدد المشاركيف:أهالي                         أطفاؿ       مجموعة:

 )ذككر......./إناث..........(
 :.....................عدد الجمسات التي نفذت...............                    سمة المجموعة:

........ شهرتاريخ عقد الجمسات .......... شهر.......... عاـ..........ـ: مف يـك  .......... حتى يـك
 : ..............................................................مكاف عقد الجمسات

 مالحظات األخصائى عف المشاركيف:
 

 ضعيؼ متوسط قوي قوي جدا الفقرة الرقـ

     احتراـ قكاعد كنظاـ الجمسات .1

     ى المشاركة كالتفاعؿ مع األنشطةاإلقباؿ عم .2

     احتراـ مشاعر اآلخر كحسف التكاصؿ مع  .3

     التزاـ الكؿ بحضكر الجمسات .4

     االنسجاـ كالتناغـ بيف أعضاء المجمكعة .5

بداء الرأم .6      إجادة التعبير كا 

 
 

 صعوبات قد تواجو األخصائي أثناء عممو:
 

 محدكد                  قميؿ                  مناسب                         حجـ المجموعة:       .1
 ممحكظ             غير ممحكظ          اإلقداـ أو اإلحجاـ عف ممارسة النشاط: .2

 متكفرة بدرجة كبيرة         بدرجة محدكدة         غير متكفرة          األدوات المعينة عمى آداء األنشطة: .3

 بدرجة محدكدة         غير متكفرة         متكفرة بدرجة كبيرةحوافز ومشجعات لممشاركيف:         .4

 غير مناسبة   مناسبة جدا           مناسبة                             مكاف وقاعة تنفيذ النشاط:  .5

 غير متكفرة   متكفرة                                                الضيافة: .6

 متكفرة         غير متكفرة                     المواصالت ووسائؿ االتصاؿ: .7

 بدرجة كبيرة          بدرجة متكسطة          بدرجة قميمة            تحفز وتستنيض ىمميـ: .1
 رجة قميمة بدرجة كبيرة          بدرجة متكسطة           بد         تسيـ في تعديؿ سموكيـ: .2

 



 ائرة قهمية اجملتمع احملليد -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

 

437 

 ممحؽ بأسماء المشاركيف في الجمسة:
 مالحظات المستوى التعميمي العنواف العمر االسـ ـ

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

        

 توقيع  مرشد المراة :                                                   توقيع المسئوؿ   
 

ختـ اإلدارة                                                                              
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 ىػ (4نموذج ) 

 سي االجتماعي لألطفاؿتقرير جمسات الدعـ النف
 

 اسـ األخصائي : ............................مركز تمكيف المراة والمجتمع:...........
 عدد األطفاؿ : ........ ) ذكور، ..../ إناث،.... ( .

، 00-6تاريخ الجمسات مف: ...................... إلى ....................... الفئة العمرية  )
03-07) 

 ـ اشتراؾ األطفاؿ في البرنامج أثناء الجمسات : تقي
 جيد جدا جيد متوسط ضعيؼ البنود الرقـ

     االستعداد أك الرغبة بالمشاركة باألنشطة  .1

     درجة تفاعؿ األطفاؿ مع البرنامج  .2

     عالقة األطفاؿ مع بعضهـ البعض  .3

     التعاكف بيف أعضاء المجمكعة  .4

     مككية لدل األطفاؿ مشكالت س .5

     قدرة األطفاؿ عمى التعبير عف أنفسهـ  .6

     مستكل األنشطة بالنسبة لألطفاؿ  .7

     درجة استفادة األطفاؿ مف البرنامج  .8

 تقيـ درجة الرضا لدى األخصائي عف أدائو في البرنامج :
 مرضي جدا مرضي  غير مرضي  البنود الرقـ

    هدؼ المطمكب درجة انجاز ال .1

    التحضير المسبؽ لمجمسات  .2

    القدرة عمى ضبط المجمكعة  .3

    القدرة عمى النزكؿ لمستكل الطفؿ  .4

    القدرة عمى إيصاؿ المعمكمات لألطفاؿ  .5

 الصعوبات التي واجيت األخصائي أثناء تطبيؽ البرنامج أو أي مالحظات أخرى : 
..................................................................................................................

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

.................................................................................................................. 
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 مؤشرات نجاح األخصائي في الجمسات : 
..................................................................................................................

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

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

 مقترحات مف األخصائي لتطوير البرنامج : 
..................................................................................................................

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

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

 توقيع األخصائي
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 نموذج ألسماء األطفاؿ المشاركيف في الجمسات
 

 اسـ الطفؿ الرقـ
اليوـ 
 األوؿ

اليوـ 
 الثاني

اليوـ 
 الثالث

اليوـ 
 الرابع

مالحظات حوؿ 
 الطفؿ

0.       

0.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

07.       

00.       

00.       

03.       

04.       

05.       

06.       

07.       

08.       

09.       

07.       

 
توقيع األخصائى 
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 (5نموذج رقـ )
 مخاطبة رسمية لمديرة التربية والتعميـ بالمنطقة لممتابعة وتحديد موعد االمتحاف

 
 .......................... اسـ المدربة: .......................... اسـ الدكرة

 .......................... مدة الدكرة: .......................... تاريخ بدء الدكرة
 

 رقـ الجواؿ العنواف تاريخ الميالد المؤىؿ العممي رقـ اليوية أسماء الطالبات ـ
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        

                
 مندوب التربية والتعميـ                                                                                   
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 ىػ ( 5نموذج ) 

 تحويؿ
 

  رقـ مسمسؿ:  ...............................

  التاريخ: ....................................

 ............................. العمر: اسـ المحكؿ: ...............................

  اسـ األخصائي: ............................

  العنكاف: ....................................

  نكع الشككل: ...............................

  رقـ الممؼ: ................................

 اسـ المحكؿ إلي : ....................... .....نكع التحكيمة: .........................

 مالحظات: 

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

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

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

 تكقيع األخصائية: ................................

 النتائج كاالقتراحات: 

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

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

................................................................................................... 
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 (6نموذج رقـ )
 طالب عف شير .........سجؿ حضور وانصراؼ ال

 دروس التقوية
 
 اسـ المدرسة:  ..............  المادة:  ...................                       
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنيف األحد اسـ الطالب ـ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
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 /أ(6نموذج تقييـ نيائي )
 

 )×(:الرجاء تعبئة هذا النمكذج بكضع إشارة 
 مقبكؿ جيد جيد جدان  ممتاز 

     المكضكعات التي شممتها الدكرة كانت مفيدة
     عمميةيمكف تطبيؽ ما تـ اكتشاب  مف الحياة ال

     فتحت الدكرة آفاؽ جديدة في العمؿ لممتدربة
     رفعت الدكرة التدريبية مف كفائة المتدربة

     تنكع المدرب في األساليب التدريبة
     المدرب متمكف في المادة التدريبية
     أسمكب التدريب مناسب لممتدربات

     القاعة التدريبية مناسبة
     ة جيدة ككافيةالضيافة المقدم
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 (7نموذج رقـ )
 

 بينات أولية مف الدارسة:
 

 
 .......................... اسـ السيدة:

 .......................... رقـ الهكية:

 .......................... العنكاف:

 .......................... تاريخ الميالد:

 .......................... آخر مستكل دراسي:

 .......................... الحالة االجتماعية:

 .......................... منتفعة مف الشؤكف أـ ال 

 .......................... رقـ الجكاؿ:

 .......................... مالحظات أخرل:
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 /أ( خاص بالمعارض7) نموذج رقـ
 

 ................................ اسـ المعرض:
 ................................ تاريخ المعرض:

 ................................ لمنظمة لممعرض:الجهة ا
 ................................ مكاف المعرض:

 ................................ اسـ المشرفة عمى المعرض:
 
 

 مالحظات السعر القطعة المباعة سعر القطعة عدد القطع المنتج ـ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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 (8نموذج رقـ )
 برنامج محو األمية

 

 حضور وانصراؼ الدارسات عف شير:  .........
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنيف األحد  الخميس األربعاء الثالثاء االثنيف د األح الخميس األربعاء الثالثاء االثنيف األحد  الخميس األربعاء الثالثاء االثنيف األحد  اسـ الدارسة ـ
1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       

10.                       
11.                       
12.                       
13.                       
14.                       
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 ( 9نموذج رقـ  )
 طمب التحاؽ الطفؿ بالحضانة

 

  بيانات خاصة بالحضانات:  
   ................... الجهة التابعة لها: ................... اسـ الحضانة:
   ................... العنكاف: ................... المنطقة:

 ................... تاريخ منح الترخيص: ................... رقـ الترخيص: ................... رقـ الطمب:
 

 بيانات خاصة بالطفؿ وأسرتو:
 اسـ الطفؿ

.............. 
 األب

............. 
 الجد

............. 
 العائمة

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

 .............. رقـ الهكية: .............. الديانة: .............. الجنسية:
     .............. تاريخ الميالد:
   .............. رقـ التميفكف: .............. عنكاف األسرة:
 .............. التميفكف: .............. عنكان : .............. مهنة األب:
   .............. المستكل التعميمي: .............. رقـ هكيت :
 .............. المستكل التعميمي: .............. العمؿ: .............. اسـ األـ:

 شخص يمكف الرجكع إلي  عند الضركرة:
 االسـ

.............. 
 العنكاف

.............. 
 رقـ التميفكف

.............. 
 رقـ الهكية

.............. 
 صمة القرابة

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

   ال ....... نعـ ......... هؿ سبؽ الطفؿ دخكؿ الحضانة:
  .............. كانها:عن .............. اسـ الحضانة:
  بنات ........ بنيف ....... ............. عدد االخكة: 

    .............. ترتيب الطفؿ باألسرة:
 ما هي النشاطات التي يهتـ بها طفمؾ؟

1. ......................................... 
2. ......................................... 

 أذكريها بالترتيب
3. ............................................ 
4. ......................................... 

 هؿ هناؾ أمراض معينة يعاني منها الطفؿ
1. ......................................... 
2. ......................................... 

 نعـ ..........   ال .........
3. ........................................ 
4. ........................................ 

 هؿ لطفمؾ حساسية معينة يعاني منها الطفؿ
1. ......................................... 
2. ......................................... 

 نعـ ..........   ال .........
3. ..................................... 
4. ..................................... 

 هؿ حصؿ طفمؾ عمى التطعيمات الكقائية الالزمة
1. ......................................... 
2. ......................................... 

 نعـ ..........   ال .........
3. ..................................... 
4. ..................................... 
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 ( 10نموذج )

 كشؼ باسماء أطفاؿ الحضانة خالؿ شير ................

اسـ  ـ
 الطفؿ

عمؿ 
 الطفؿ

عدد  نظاـ الدواـ
اياـ 
 الدواـ

المبمغ 
 المطموب

المبمغ 
 المدفوع

تاريخ 
 الدفع

رقـ 
سند 
 القبض

 ساعات شيري يومي مالحظات

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
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 ( 11نموذج )
 

 كشؼ حضور لقاءات النادي النسوي
 

/ التاريخ:  ............................... الجهة المنفذة:  ............................... اليـك

 ............................... المقدـ/ ة:   ............................... محاضرة:عنكاف ال
 

 

 رقـ اليوية االسـ الرباعي ـ
تاريخ 
 الميالد

المؤىؿ 
 العممي

 مالحظات عنواف السكف رقـ الجواؿ

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
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 ( استمارة تسجيؿ12نموذج رقـ  )
 النادي الرياضي 

 
  ................................ الهكية الشخصية:
 ................................ االسـ الرباعي:

 ................................ رقـ الهكية:
 ................................ تاريخ الميالد:
 ................................ مكاف السكف:

 ................................ الحالة االجتماعية:
 الجكاؿ: ................................ ................................ رقـ الهاتؼ:

 نعـ ...............   ال ..........  عضك في النادم النسكم:
  معمكمات خاصة:

  الكزف:
  الحالة الصحية:

 صباحي ..............          مسائي................. الفترة: 
 .....السبت ...... األحد .......   االثنيف ...... الثالثاء ......  األربعاء .....الخميس. األياـ:

 



 إلدارة العامة للحماية االجتماعيةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

 

452 

 
 الؼبؽشالجبة 

 االداسح الؼبهخ للؾوبٗخ االعزوبػ٘خ

 
  دّائش  االداسح الؼبهخ للؾوبٗخ االعزوبػ٘خ 
  دائشح احلوبٗخ االعزوبػ٘خ 
  ٕدائشح الزويني االلزقبد 
  ٕدائشح الزمُ٘ل االعش 

 مذهخ هي االداسح للؾوبٗخ االعزوبػ٘خ  اخلذهبد ادل
 خذهخ ادلغبػذاد الٌمذٗخ الذّسٗخ 
 الطبسئخالٌمذٗخ ادلغبػذاد  خذهخ 
 خذهخ ادلغبػذاد الؼٌ٘٘خ الطبسئخ 
 ٖخذهخ االعزفبدح هي الزبهني القؾ 
 خذهخ ادلفقْلني هي الْظ٘فخ الؼوْه٘خ 
 هؾبسٗغ فغريح خذهخ 
 خذهخ ربغني هغيي 
 خذهخ اػزوبد ؽِذاء الْطي 
 ذهخ االعزفبدح هي ثشًبهظ الغزاء الؼبدلٖ ّالزغزٗخ ادلؤعغبر٘خخ 
 ػول٘خ احلغت ّاالعزئٌبف 
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 اّال: دائشح احلوبٗخ االعزوبػ٘خ

 مراحؿ استيداؼ الحاالت 
  أوال : دراسة الحالة االجتماعية

 أ١ٌخ اعزمجبي اٌؾبٌخ اٌغذ٠ذح :

تحديد احتياجاتهـ األكلية ك تكعية  ك االجتماعياستقباؿ المكاطنيف طالبي الخدمة مف قبؿ الباحث  .1
 ك اإلجراءات ك الرد عمى تساؤالت الجمهكر   الوزارةالجمهكر بحقكقهـ ك الخدمات التي تقدمها 

ينطبؽ عميها شركط  التيمكتبيا مف خالؿ المقابمة المكتبية لمحاالت  المبدئيتعبئة استمارة االستهداؼ  .2
 عتمادها .كمعايير االستحقاؽ تعرض عمى رئيس القسـ ال

 حاسكبيا . ةال دخالتحكيؿ الممؼ الى مدخؿ البيانات  .3
 تدقيؽ الباحث االجتماعي الستمارة االستهداؼ المبدئي مكتبيا . .4
 اك رئيس القسـ  المهنيمف قبؿ المكج   المبدئيتدقيؽ استمارة االستهداؼ  .5
 تحكؿ الى مدخؿ البيانات  لتدقيؽ مرشح االستهداؼ المبدئي . .6
مف صحة البيانات  كالتأكدبزيارة منزلية لمحالة  االجتماعييقـك الباحث  أمى مرشح لمتدقيؽ تحكؿ الحالة ال .7

كالمعمكمات كفتح الممؼ كالتكثيؽ كالتسجيؿ عمى الئحة العالج حسب التسمسؿ الزمنى  كتعرض عمى 
 رئيس القسـ كمدير المديرية أك مدير المكتب أك مف ينكب عن  العتمادها .

 ات مف قبؿ مدخؿ البيانات كاعتماد مرشح التدقيؽ كتحكيؿ الحالة الى مدقؽ . يتـ تدقيؽ البيان .8
 يتـ طباعة استمارة مدقؽ " حسب مراحؿ البرنامج "  .9

)في حاؿ أجراء سحب بيانات بغرض  عمؿ احتساب لممعادلة لمعرفة هؿ هي تحت خط الفقر أـ ال . .10
 ادخالهـ لعممية المعادلة (

 مياـ موظؼ االستقباؿ :
ؿ الحاالت كاالستماع إليها كالتعرؼ عمى احتياجاتها عبر إجراء المقابمة المكتبية ككضع استقبا .1

 التقييـ األكلي.
 تكعية الحالة بما تحتاج  مف البرامج كأم معمكمات تساعدها في تحقيؽ مطمبها. .2
 .منح الحالة الشعكر بالراحة كالثقة .3
 .تعبئة استمارة االستهداؼ .4
 .تحكيمها لجهات االختصاص كمتابعة استكماؿ اجراءاتهافتح طمب خدمة لممستفيديف ثـ  .5
 الرد عمى تساؤالت الجمهكر. .6

 طرؽ االستيداؼ:
 االجتماعية عمى النحك التالي: تنميةطالبة لمحصكؿ عمى خدمات كزارة الالتتعدد طرؽ االستهداؼ لمحاالت 
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المحافظػػات لطمػػب الحصػػكؿ االجتماعيػػة فػػي  تنميػػة: تقػػـك الحالػػة بالتكجػػ  إلػػى مػػديريات ال اسػػتيداؼ ذاتػػي .1
 عمى الخدمات ك تعبئة نمكذج االستهداؼ لدل قسـ االستقباؿ أك مف خالؿ المكقع اإللكتركني لمكزارة.

كهػػػك الكصػػػكؿ إلػػػى الحالػػػة فػػػي مكاقػػػع سػػػكناها بنػػػاء عمػػػى معمكمػػػات كردت مػػػف خػػػالؿ  اسػػػتيداؼ قصػػػدي: .2
الػػػكزارة أك  أك شػػػكاكل كصػػػمت إلػػػىالباحػػػث االجتمػػػاعي أك المديريػػػة أك هيئػػػات محميػػػة أك جمعيػػػات خيريػػػة 

 مف الجهات ذات العالقة . التشريعي كغيرهاأك مكاتب نكاب مجمس الكزراء 
لسبب ما  مثؿ  ) الككارث الطبيعية  محددة ةمناطؽ جغرافي: ذلؾ مف خالؿ استهداؼ  استيداؼ جغرافي .3

 الحركب ....الخ ( التي أكجد أسر بحاجة إلى تدخالت. –

 قباؿ: إجراءات عممية االست
 :أواًل: االستيداؼ المبدئي

 احاجتهمدل تتكج  الحالة طالبة الخدمة إلى قسـ االستقباؿ في المديرية إلجراء المقابمة األكلى لبياف  .1
 لمحصكؿ عمى الخدمة.

يقـك مكظؼ االستقباؿ باستقباؿ الحالة كاالستماع لها باهتماـ ك يقـك بشرح مختصر عف آلية تقديـ الطمب  .2
 ك كاجباتها في حاؿ انطبقت عمي  معايير االستهداؼ المبدئية أك لـ تنطبؽ. كحقكؽ الحالة

رب  مف خالؿ البيانات المقدمة مف قبؿيقـك مكظؼ االستقباؿ بتعبئة طمب االستهداؼ مع رب األسرة  .3
بأسمكب مهني بحت مبتعدان عف أم كممات غير  الحالةكالرد عمى استفسارات الثبكتية األسرة كاألكراؽ 

 أك حزبية أك عائمية أك دينية..  الئقة
 .بالتكقيع عمى استمارة االستهداؼ ك تمنح الحالة نمكذج لممراجعة مكظؼ االستقباؿ ك الحالة قـك ي .4
يقػػـك اخصػػائي االسػػتقباؿ بالكتابػػة عمػػى الئحػػة العػػالج ك يسػػجؿ فيهػػا المالحظػػات الرئيسػػة عػػف الحالػػة فػػي  .5

 كجكد الحالة 
يس قسػػػػـ االسػػػػتقباؿ الػػػػذم يقػػػػـك بػػػػدكرة بتػػػػدقيؽ الطمػػػػب ك مسػػػػتندات  عمػػػػى رئػػػػ الممػػػػؼ يقػػػػـك الباحػػػػث بعػػػػرض .6

اعتمػػػػاد ادراج الحالػػػػة ضػػػػمف البرنػػػػامج الػػػػكطني عبػػػػارة )لممصػػػػادقة عمػػػػى صػػػػحة اإلجػػػػراءات يقػػػػـك بكتابػػػػة 
مرجػع بسػبب ( كفػي حػاؿ عػدـ صػحة اإلجػراءات يكتػب عبػارة )الفمسطيني لمحماية االجتماعية بشكؿ مبػدئي

 مع مراعاة عرض الممؼ عمى جهة االختصاص الستكماؿ الدراسة  (باب االتيةأك عبارة حفظ الحالة لألس
تعاد الحالة إلى مكظػؼ االسػتقباؿ فػي حػاؿ كانػت مرجػع فيقػـك مكظػؼ االسػتقباؿ بتنفيػذ التعػديالت الالزمػة  .7

 ك مف ثـ تعكد مرة أخرل إلى رئيس القسـ لالعتماد.
 يرية العتماد الممؼ كيسمـ بعرض الممؼ عمى مدير المديقـك رئيس قسـ االستقباؿ  .8
 إلى مدخؿ البيانات إلدخاؿ استمارة االستهداؼ المبدئي عمى الحاسكب .  .9

 ثانيًا: إدخاؿ البيانات:
دخاؿ بيانات استمارة " يتبع قسـ الشئكف اإلدارية في المديريات كهك الشخص المخكؿ ب مدخؿ البيانات

يات الممؼ أك ب المعد لذلؾ دكف أم تدخؿ بمحتك معالجتها عمى البرنامج المحكساالستهداؼ كتدقيقها ك 
 " المعمكمات المذككرة باالستمارة
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 إجراءات عمميو إدخاؿ البيانات :
 يقـك رئيس قسـ االستقباؿ بتسميـ الممؼ إلى مدخؿ البيانات إلدخاؿ استمارة االستهداؼ المبدئي عمى الحاسكب .  .1
 متأكد مف التالي :مؼ لاالستمارة بفحص الميقـك مدخؿ البيانات قبؿ إدخاؿ  .2
 .االستقباؿرئيس القسـ الباحث االجتماعي ك الحالة ك التأكد مف كجكد طمب المساعدة مكقع مف  . أ
 التأكد مف كجكد نمكذج تعهد صحة البيانات.  . ب
 ( ،المشػػرؼ،اسػػـ رئػػيس القسـ)التأكػػد مػػف كجػػكد اسػػتمارة االسػػتهداؼ مػػدكف عميهػػا اسػػـ الباحػػث االجتمػػاعي  . ت

 تاريخ المقابمة.
   .كجكد األكراؽ كالمستندات األكلية في الممؼ . ث
 .يتـ إدخاؿ االستمارة إلى البرنامج كيقـك مدخؿ البيانات بكتاب  اسم  عمى االستمارة عند البند المخصص .3
يقػػػـك بػػػالتكقيع عمػػػى الئحػػػة العػػػالج بالتػػػاريخ كفػػػي حالػػػ  كانػػػت مرجعػػػ  أيضػػػا يػػػتـ التسػػػجيؿ عمػػػى الالئحػػػة  .4

 بالتاريخ. 
   رئيس قسـ االستقباؿ الذم يقـك بدكرة بتسميـ الممؼ لمكظؼ االستقباؿ.إلى يتـ إعادة الممؼ  .5
   في حاؿ المرجع يكتب عبارة)ميرجع( ك في حاؿ اكتمالها يكتب )تمت عممية اإلدخاؿ( .6

 ثالثًا:  تدقيؽ استمارة االستيداؼ:
مراجعة البيانات المدخمة  كتتـ مف خاللهاهي عممية تدقيؽ لبيانات االستمارة المدخمة مف قبؿ مدخؿ البيانات 

 .يقـك مكظؼ االستقباؿ بعممية التدقيؽك  الكشؼ عف أخطاء اإلدخاؿ كتصحيحها عمى الحاسكب بهدؼ

 إجراءات عممية تدقيؽ االستيداؼ:
الػػػػكطني لمحمايػػػػة يقػػػػـك الباحػػػػث االجتمػػػػاعي فػػػػي قسػػػػـ االسػػػػتقباؿ باالسػػػػتعالـ عػػػػف الحالػػػػة عمػػػػى البرنػػػػامج  .1

مطابقػػػة البيانػػػات فػػػي اسػػػتمارة االسػػػتهداؼ جػػػؿ أمػػػف االسػػػتهداؼ المبػػػدئي ، ة كاسػػػتخراج اسػػػتمار  االجتماعيػػػة
 المبدئية مع البيانات المدخمة مف قبؿ مدخؿ البيانات.

المبػػدئي يقػػـك  االسػػتهداؼ االسػػتقباؿ بتػػدقيؽ  بيانػػات اسػػتمارة تػػدقيؽ االخصػػائي االجتمػػاعي فػػي قسػػـبعػػد أف يقػػـك  .2
رئيس القسػػـ االسػتقباؿ مرفػػؽ معهػا كامػػؿ الممػػؼ ك ك تسػمـ لػػا إف كجػػدت بػالتكقيع عميهػػا بعػد أضػػاف  التعػػديالت عميهػ

 مدقؽ استهداؼ. بتنفيذ التعديالت المطمكبة إف كجدت ك يعتمد كحالة مدخؿ البيانات يقـك مف ثـ إلى 
 رابعًا: تطبيؽ معايير االستيداؼ:

االجتمػػاعي فػػي قسػػـ بعػػد طباعػػة اسػػتمارة "مرشػػح تػػدقيؽ" مػػف قبػػؿ قسػػـ االسػػتقباؿ تحػػكؿ الػػي االخصػػائي  .1
 البحث االجتماعي. 

دراسة الحالة مكتبيان كميدانيا مف قبؿ االخصائي االجتماعي في قسػـ البحػث االجتمػاعي فػي المديريػة كفػي  .2
حاؿ صحة البيانات كتقييـ أكضاع الحالة مف مختمؼ النكاحي ، كتابة االخصائي االجتماعي عبػارة اعتمػاد 

مػػدقؽ أك حفظهػػػا مػػػع بيػػاف االسػػػباب مػػػع ضػػركرة اسػػػتكماؿ إجػػػراءات  الحالػػة فػػػي البرنػػامج الػػػكطني لمرحمػػػة
 .الممؼ مف خالؿ جهات االختصاص 
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 نماذج قسـ االستقباؿ
 سيستخدـ قسـ االستقباؿ النماذج التالية:

نمكذج رقـ  -( استمارة االستهداؼ 3نمكذج رقـ ) -( التعهد  2نمكذج رقـ ) -( طمب المساعدة 1نمكذج رقـ )
 لحككمية ( البيانات ا4)

( المراسالت الحككمية ) مراسمة الطابك، مراسمة مكتب 6نمكذج رقـ ) -( استمارة مرشح تدقيؽ  5نمكذج رقـ )
 العمؿ ....الخ (

  ِغ إزضاس خٍّغ اٌّسرٕذاخ اٌالصِح السرىّاي اخشاءاخ ذسدًٍ اٌساٌحيالحظح : 

 : حاالت الحجبثانيا : 
الػػػػػػػػكطني  ة فػػػػػػػػي أم مرحمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػؿ البرنػػػػػػػػامجهػػػػػػػػك ايقػػػػػػػػاؼ المسػػػػػػػػاعدات أك اجػػػػػػػػراءات طمػػػػػػػػب الحالػػػػػػػػ

 ألحد األسباب التالية : لممساعدات االجتماعية
حجػػػػػػػب لكجػػػػػػػكد مصػػػػػػػدر دخػػػػػػػؿ ك ممتمكػػػػػػػات تفػػػػػػػي  -حجػػػػػػػب النتفػػػػػػػاء سػػػػػػػبب المسػػػػػػػاعدة   -حجػػػػػػػب لمكفػػػػػػػاة  -

 حجب المعادلة . -حجب مف كزارة المالية  -باحتياجات الحالة 
 : ألخصائي االجتماعياجراءات الحجب عمى البرنامج الوطني مف قبؿ ا

متابعػػػػػة األخصػػػػػائي االجتمػػػػػاعي لألسػػػػػرة المسػػػػػتفيدة ك كجػػػػػكد معمكمػػػػػة تفيػػػػػد بحػػػػػدكث تغيػػػػػر لػػػػػدل األسػػػػػرة  -
 كفؽ كؿ نكع مف أنكاع الحجب المعركضة سابقا .

يسػػػػتكفي األخصػػػػائي االجتمػػػػاعي كافػػػػة المسػػػػتندات التػػػػي تثبػػػػت كجػػػػكد التغيػػػػر عمػػػػى الحالػػػػة مثػػػػؿ شػػػػهادة  -
 الكفاة لمحالة .... الخ .

يقػػػػـك األخصػػػػػائي االجتمػػػػػاعي بالزيػػػػػارة لميدانيػػػػػة لمحالػػػػػة المرشػػػػحة لمحجػػػػػب لمتأكػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػتحقاؽ الحالػػػػػة  -
 لمحجب مف عدم  .

يقػػػػػػـك األخصػػػػػػائي االجتمػػػػػػاعي باسػػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة لمحالػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مصػػػػػػادر الدراسػػػػػػة  -
اـ  بهػػػػػػػػػا المختمفػػػػػػػػػة مكتبيػػػػػػػػػا ك ميػػػػػػػػػدانيا ك يقػػػػػػػػػـك بتسػػػػػػػػػجيؿ كافػػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػػات ك الخطػػػػػػػػػكات التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػ

 كالمعمكمات التي حصؿ عميها مف الئحة العالج .
يقػػػػػـك األخصػػػػػائي االجتمػػػػػاعي كفػػػػػؽ دراسػػػػػت  السػػػػػابقة باتخػػػػػاذ القػػػػػرار المناسػػػػػب ك التكصػػػػػية بالحجػػػػػب ك  -

يػػػػػتـ تعبئػػػػػة نمػػػػػكذج الحجػػػػػػب ك رسػػػػػالة الجػػػػػكاب مكضػػػػػػح فيهػػػػػا أسػػػػػباب الحجػػػػػػب ك عػػػػػرض ممػػػػػؼ عمػػػػػػى 
 يكما لمرد . 15ترة الحالة ف ب عطاءالمشرؼ المهني ك الذم يقـك بدكر  

يسػػػػػػمـ األخصػػػػػػائي االجتمػػػػػػاعي لمحالػػػػػػة رسػػػػػػالة جػػػػػػكاب بالحجػػػػػػب مكضػػػػػػحا فيهػػػػػػا أسػػػػػػباب اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار  -
االحتفػػػػػاظ بنسػػػػػخة عنهػػػػػا مكقعػػػػػة مػػػػػف الحالػػػػػة ائي االجتمػػػػػاعي كالمشػػػػػرؼ المهنػػػػػي ك مكقعػػػػػة مػػػػػف األخصػػػػػ

هػػػػػػا فػػػػػػي االعتػػػػػػراض عمػػػػػػى قػػػػػػرار كاثبػػػػػػات ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى الئحػػػػػػة العػػػػػػالج مػػػػػػع ضػػػػػػركرة ابػػػػػػالغ األسػػػػػػرة بحق
تالـ رسػػػػػػالة يكمػػػػػػا مػػػػػػف تػػػػػػاريخ اسػػػػػػ 15أحقيتهػػػػػػا باسػػػػػػتمرار المسػػػػػػاعدة فػػػػػػي غضػػػػػػكف   إلثبػػػػػػاتلحجػػػػػػب ك ا

 .الجكاب
فػػػػػي حػػػػػاؿ رفػػػػػض األسػػػػػرة اسػػػػػتالـ رسػػػػػالة الجػػػػػكاب يػػػػػتـ تعبئػػػػػة نمػػػػػكذج ك تحكيػػػػػؿ الحالػػػػػة لمجنػػػػػة الحجػػػػػب  -

 بعد انتهاء المدة الزمنية ك اثبات عدـ تعاكف الحالة عمى الئحة العالج .
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رار الحجػػػػػب تقػػػػػػـك الحالػػػػػػة بتعبئػػػػػػة طمػػػػػػب تظمػػػػػـ خطػػػػػػي حيػػػػػػث يػػػػػػتـ دراسػػػػػػة  رفػػػػػػض الحالػػػػػػة قػػػػػػ فػػػػػي حالػػػػػػة -
الحالػػػػة ك اعػػػػادة تقيػػػػيـ أكضػػػػاعها مػػػػف قبػػػػؿ األخصػػػػائي االجتمػػػػاعي ك فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ القبػػػػكؿ بمبػػػػررات 
اسػػػػػتمرار المسػػػػػاعدة يػػػػػتـ عػػػػػرض ممػػػػػؼ الحالػػػػػة عمػػػػػى المشػػػػػرؼ المهنػػػػػي ك الػػػػػذم بػػػػػدكر   يقػػػػػـك بعرضػػػػػ  

ي االجتمػػػػػػػاعي بالحجػػػػػػػب عمػػػػػػػى الئحػػػػػػػة العػػػػػػػالج ك عمػػػػػػػى لجنػػػػػػػة الحجػػػػػػػب ك كتابػػػػػػػة تكصػػػػػػػية األخصػػػػػػػائ
مكضػػػػح فيهػػػػا اعتػػػػراض الحالػػػػة عمػػػػى قػػػػرار الحجػػػػػب ك أسػػػػباب ذلػػػػؾ حسػػػػب نمػػػػكذج االعتػػػػراض المرفػػػػػؽ 

 مف الحالة ك يتـ عرض مبررات الحجب ك عدـ قبكؿ اعتراض الحالة عمى قرار الحجب .
ممشػػػػػػرؼ المهنػػػػػػي فػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ االعتػػػػػػراض كبعػػػػػػد مضػػػػػػي المػػػػػدة المقػػػػػػررة  لالعتػػػػػػراض تقػػػػػػدـ الحمػػػػػػة ل -

 ألخذ القرار المناسب كالذم بدكر  يقـك بعرضها عمى لجنة الحجب .
تتخػػػػػذ لجنػػػػػة الحجػػػػػب التػػػػػي يرأسػػػػػها مػػػػػدير المديريػػػػػة القػػػػػرار النهػػػػػائي امػػػػػا اعتمػػػػػاد الحجػػػػػب كالتكقيػػػػػع مػػػػػف  -

قبػػػػػػػؿ أعضػػػػػػػػاء المجنػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الئحػػػػػػػػة العػػػػػػػػالج كالنمػػػػػػػكذج الخػػػػػػػػاص بالحجػػػػػػػػب أك ارجػػػػػػػػاع الحالػػػػػػػػة مػػػػػػػػع 
 .   التكضيح ألسباب القرار

الػػػػػرأم الفنػػػػػي كالمهنػػػػػي بتمػػػػػؾ الحػػػػػاالت الخاصػػػػػة مثػػػػػؿ  ب عطػػػػػاءيراعػػػػػي اشػػػػػراؾ القسػػػػػـ المخػػػػػتص بػػػػػالقرار  -
 ت تخص قسـ األسرة كالطفكلة .  حاالت أشخاص ذكم االعاقة كحاال

تقػػػػػػـك المديريػػػػػػة  برفػػػػػػع القػػػػػػرار الخػػػػػػاص بالحجػػػػػػب مػػػػػػف خػػػػػػالؿ كشػػػػػػؼ بالحػػػػػػاالت مكضػػػػػػح فيػػػػػػ  أسػػػػػػباب  -
 .ة لالطالع عمى أسباب الحجب كالردماية االجتماعية بالكزار الحجب بدقة الى االدارة العامة لمح

تقػػػػػـك المديريػػػػػة بتفعيػػػػػؿ الحجػػػػػب النهػػػػػائي حاسػػػػػكبيا فػػػػػي غضػػػػػكف سػػػػػبعة أيػػػػػاـ مػػػػػف تػػػػػاريخ اسػػػػػتالـ االدارة  -
 العامة لمحماية االجتماعية لمبريد كعدـ االعتراض أك الرد بالنفي .

جنػػػػة الحجػػػػب مػػػػف الناحيػػػػة المهنيػػػػػة لعمميػػػػة الحجػػػػب هػػػػي مسػػػػؤكلية كػػػػال مػػػػف األخصػػػػائي االجتمػػػػاعي ك  -
 االجرائية .ك 

فػػػػػػػي صػػػػػػػياغة قػػػػػػػرارات الحجػػػػػػػب يمنػػػػػػػع اسػػػػػػػتخداـ العبػػػػػػػارات الحزبيػػػػػػػة كالدينيػػػػػػػة كاالمنيػػػػػػػة كاألخالقيػػػػػػػة ك  -
التجػػػػػػػػارة الممنكعػػػػػػػػة كالكممػػػػػػػػات الفضفاضػػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ال تحػػػػػػػػدد كضػػػػػػػػػع اقتصػػػػػػػػادم أك اجتمػػػػػػػػاعي بعينػػػػػػػػػ  

 .كالرككف الى تحديد أسباب الحجب كفؽ مصطمحات محددة ككاضحة
 :إجراءات لجنة الحجب

عبػػػػػػارة  االجتمػػػػػػاعييجػػػػػػب التأكػػػػػػد مػػػػػػف إبػػػػػػالغ الحالػػػػػػة بقػػػػػػرار الحجػػػػػػب كضػػػػػػركرة كتابػػػػػػة األخصػػػػػػائي 
لرسػػػػالة الجػػػػكاب المكضػػػػح  الحالػػػػةتفيػػػػد بأنػػػػ  تػػػػـ إبػػػػالغ الحالػػػػة بقػػػػرار الحجػػػػب عمػػػػى الئحػػػػة العػػػػالج ك تسػػػػمـ 

يكمػػػػػػان مػػػػػػف تػػػػػػاريخ   الفتػػػػػػرة الزمنيػػػػػػة المحػػػػػػددة كهػػػػػػي خمسػػػػػػة عشػػػػػػر الحالػػػػػػةفيػػػػػػ  أسػػػػػػباب الحجػػػػػػب مػػػػػػع إعطػػػػػػاء 
اسػػػػتالـ رسػػػػالة الجػػػػكاب كفػػػػي حالػػػػة االعتػػػػراض مػػػػف قبػػػػؿ الحالػػػػة يػػػػتـ تكضػػػػيح سػػػػبب االعتػػػػراض خطيػػػػان كمػػػػف 
ثػػػػـ يعػػػػرض الممػػػػؼ عمػػػػى المجنػػػػة التخػػػػاذ القػػػػرار المناسػػػػب فػػػػي ضػػػػكء اعتػػػػراض الحالػػػػة عمػػػػى حجػػػػب المسػػػػاعدة 

نفيػػػػػػػذ التكصػػػػػػػية كفػػػػػػػي حالػػػػػػػة المكافقػػػػػػػة عمػػػػػػػى التكصػػػػػػػية يػػػػػػػتـ إجػػػػػػػراء الػػػػػػػالـز مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ نمػػػػػػػكذج الحجػػػػػػػب كت
إلعػػػػػادة الدراسػػػػػة  االجتمػػػػػاعيبالحجػػػػػب، كفػػػػػي حالػػػػػة قبػػػػػكؿ اعتػػػػػراض األسػػػػػرة يػػػػػتـ تحكيػػػػػؿ الممػػػػػؼ لألخصػػػػػائي 

 أك تشكيؿ لجنة مف المديرية لمخركج بتكصية بخصكص الحجب مف عدم  .
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 إجراءات حاالت حجب المساعدة

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة مالحظات المرحمة

ابعة المت
 المكتبية

 اسباب الحجب :
 حجب لمكفاة . 

 حجب النتفاء سبب المساعدة .
حجب لكجكد مصدر دخؿ ك 

 ممتمكات تفي باحتياجات الحالة .
 حجب مف كزارة المالية  

 حجب المعادلة 
حجب ميداف :كهي الحاالت التي 
يقـك الباحث االجتماعي المسئكؿ 
عف الممؼ بحجبها بعد معرفت  

 الحالة لممساعدة.بعدـ استحقاؽ 
 
 
 

المتابعة 
 المكتبية

مف خالؿ متابعة األخصائي االجتماعي لألسرة المستفيدة ككجكد معمكمة تفيد 
بحدكث تغير لدل األسرة يستكفي األخصائي االجتماعي كافة المستندات التي 

 تثبت كجكد التغير عمى الحالة مثؿ شهادة الكفاة لمحالة ..الخ
 

األخصائي 
 االجتماعي

ندات مست
 جديدة 

 الزيارة المنزلية 

الزيارة 
 الميدانية

 الزيارة
يقـك األخصائي االجتماعي بالزيارة لميدانية لمحالة المرشحة لمحجب لمتأكد مف 
استحقاؽ الحالة لمحجب مف عدم   كتسجيؿ كافة المعمكمات ك الخطكات التي 

 قاـ بها  كالمعمكمات التي حصؿ عميها مف الئحة العالج .

ائي األخص
 االجتماعي

الزيارة 
 المنزلية 

تكصيات عمى 
 الئحة العالج

 
اتخاذ 
 القرار
 
 
 
 

اتخاذ 
 القرار

* يقـك األخصائي االجتماعي ك بالتكصية بالحجب ك يتـ تعبئة نمكذج الحجب 
 كرسالة الجكاب مكضح فيها أسباب الحجب 

 يكما لمرد  15الحالة فترة  المشرؼ المهني يطمع عمى الممؼ ك يقـك بدكر  ب عطاء
* يسمـ األخصائي االجتماعي لمحالة رسالة جكاب بالحجب مكضحا فيها أسباب 

 اتخاذ القرار مكقعة مف األخصائي االجتماعي ك المشرؼ المهني 
* ابالغ األسرة بحقها في االعتراض عمى قرار الحجب ك إلثبات أحقيتها 

 الة الجكاب .يكما مف تاريخ استالـ رس 15باستمرار المساعدة في غضكف 

األخصائي 
 االجتماعي
المشرؼ 
 المهني

تكصية 
 بالحجب

 نمكذج حجب
 رسالة جكاب

 
متابعة 
 القرار
 
 

 

متابعة 
 القرار

في حاؿ رفض األسرة استالـ رسالة الجكاب يتـ تعبئة نمكذج الحجب ك تحكيؿ 
الحالة لمجنة الحجب بعد انتهاء المدة الزمنية ك اثبات عدـ تعاكف الحالة عمى 

ظمـ ئحة العالج في حالة رفض الحالة قرار الحجب تقـك الحالة بتعبئة طمب تال
أكضاعها مف قبؿ األخصائي  اعادة تقييـخطي حيث يتـ دراسة  الحالة ك 

االجتماعي ك في حالة عدـ القبكؿ بمبررات استمرار المساعدة يتـ عرض ممؼ 

األخصائي 
 االجتماعي
المشرؼ 
 المهني 
لجنة 

 نمكذج الحجب 
 طمب تظمـ 
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نة الحجب ك الحالة عمى المشرؼ المهني ك الذم بدكر   يقـك بعرض  عمى لج
كتابة تكصية األخصائي االجتماعي بالحجب عمى الئحة العالج ك مكضح فيها 
اعتراض الحالة عمى قرار الحجب ك أسباب ذلؾ حسب نمكذج االعتراض المرفؽ 
مف الحالة ك يتـ عرض مبررات الحجب ك عدـ قبكؿ اعتراض الحالة عمى قرار 

 الحجب .
المقررة  لالعتراض تقدـ الحالة  في حالة عدـ االعتراض ك بعد مضي المدة

لممشرؼ المهني ألخذ القرار المناسب ك الذم بدكر  يقـك بعرضها عمى لجنة 
 الحجب .

 الحجب

لجنة 
الحجب 
 بالمديرية

 المجنة :
 مدير المديرية 
 نائب المدير 

ة لجن مكظؼ ادارة المختص 
الحجب 
 بالمديرية

تتخذ لجنة الحجب التي يرأسها مدير المديرية القرار النهائي اما اعتماد الحجب ك 
التكقيع عمى النمكذج الخاص بالحجب أك ارجاع الحالة مع التكضيح ألسباب 

 القرار . 
تقـك المديرية برفع القرار الخاص بالحجب مف خالؿ كشؼ بالحاالت مكضح في  

الى االدارة العامة لمحماية االجتماعية بالكزارة لالطالع عمى  أسباب الحجب بدقة
 أسباب الحجب ك الرد .

تقـك المديرية بتفعيؿ الحجب النهائي حاسكبيا في غضكف سبعة أياـ مف تاريخ 
 ك عدـ االعتراض أك الرد بالنفي  استالـ االدارة العامة لمحماية االجتماعية لمبريد

لجنة 
 الحجب 
مدير 

 المديرية 
نائب 
 المدير 
مكظؼ 
ادارة 

 المختص

نمكذج 
 الحجب 
طمب 
 التظمـ 

 
حجب  

 الحالة حاسكبيا 
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 إجراءات حاالت حجب المساعدةمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي االخصائي
 زيارة منزلية

 مشرؼ الميني لالعتماد 

   

االخصائي االجتماعي تسميـ 
 رسالة جواب لمحالة

االخصائي والمشرؼ الميني 
  رسالة جواب لمحالة 

اذا رفضت الحالة استالـ رسالة 
  جواب تحوؿ لمجنة الحجب 

ابالغ الحالة 
بحقيا االعتراض 

 يوـ 15خالؿ 

 

تعبئة نموذج حجب 
 ورسالة جواب 

 

اذا اعترضت الحالة تقدـ تظمـ 
  خطي  ويتـ اعادة دراسة ليا 

تعرض الحالة عمى 
لجنة الحجب برئاسة 

 المديرية  مدير

اعتماد الحجب والتوقيع عمي 
 بنموذج الحج

ارجاع الحالة لألخصائي 
 مع توضيح االسباب 

ترفع االسماء مف المديرية لإلدارة 
 العامة لمحماية االجتماعية 

 لالطالع

حجب نيائي لمحالة حاسوبيا 
 خالؿ سبعة اياـ 
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  :  ثالثا : حاالت االستئناؼ
ماعية كبعد هك اعادة دراسة الحالة التي تـ حجبها عمى البرنامج الكطنيي لمحماية االجت

مراجعتها لممديرية لكجكد تغيرات عمى الحالة بعد حجب المساعدة كالتي تشمؿ األنكاع التالية :حجب 
 حجب مالية . -حجب معادلة  -ميداف  

 اجراءات االستئناؼ عمى البرنامج الوطني لمحماية االجتماعية 
 ناؼ حالة (.تتقدـ األسرة بطمب الستئناؼ الحالة كفؽ النمكذج المرفؽ )طمب استئ -
يقكـ األخصائي االجتماعي بدراسة الممؼ مكتبيا ك استيفاء كافة المستندات المطمكبة في حاؿ  -

كجكد تغير جكهرم، أك تغير في بيانات األسرة مع مراعاة اتباع االتي بخصكص المدة القانكنية 
 لالستئناؼ :

ألسرة مثؿ زكاج أف يككف قد مر عمى حجب الحالة ستة شهكر ك كجكد تغيرات عمى كضع ا .1
 االبف المكظؼ ك استقالل  بالمعيشة ... الخ 

 وعدـ التقيد بالمدة القانونية تكوف فقط في الحاالت االستثنائية اآلتية :   .2
* كجكد تغيرا كبيرة طرأت عمى األسرة المحجكبة مثؿ كفاة معيؿ األسرة أك اصابت  بأكضاع صحية 

 رها ك قدرتها عمى تكفير احتياجاتها األساسية .حرجة تؤثر بشكؿ  كبير عمى األسرة ك استقرا
 * حجب الحالة بسبب اجراء خاطئ  مف مدخؿ البيانات .

ت يقكـ األخصائي االجتماعي بزيارة ميدانية لدراسة الحالة ك اثبات كجكد أم تغيرات أك اضافا .3
 عمى بيانات الحالة 

الة حجب الميداف عمى يجب أف تككف حالة االستئناؼ مبنية عمى دراسة ميدانية ك في ح .4
ألخصائي االجتماعي أف يثبت تغير العكامؿ التي أدت الى حجب الحالة مسبقا مع تعزيز ذلؾ 

 بالمستندات المرتبطة بأسباب الحجب . 
في حاؿ عدـ ثبكت أم تغيرات يتـ ايقاؼ عممية االستئناؼ مف خالؿ عرضها عمى المشرؼ  .5

 عالج ك الرد عمى الحمة برسالة جكاب . ك مدير المديرية مع اثبات ذلؾ عمى الئحة ال
 في حاؿ ثبكت تغيرات جكهرية يتـ اكماؿ االجراءات التالية :  .6
يحكؿ األخصائي االجتماعي الممؼ بعد اكماؿ الدراسة االجتماعية المتضمنة الزيارة الميدانية  . أ

ى المشرؼ المهني لمحالة ك استكماؿ المستندات الالزمة ك تسجيؿ كافة التفاصيؿ عمى الئحة العالج ال
 يكما مف تاريخ استقباؿ طمب االستئناؼ . 15في غضكف 

 يقـك المشرؼ المهني بدراسة مستفيضة لمحالة المحكلة ك تدقيؽ الممؼ مهنيا ك اجرائيا . . ب
يقكـ المشرؼ المهني بتحكيؿ الممؼ الى لجنة االستئناؼ ك التي يترأسها مدير المديرية ك  . ت

 التكقيع . كتابة التكصيات باالستئناؼ ك 
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تقـك المديرية برفع التكصيات الخاصة بحاالت االستئناؼ الى االدارة العاممة لمحماية  . ث
 االجتماعية .

تقكـ دائرة الحماية االجتماعية بمراجعة االجراءات المهنية ك االدارية ك في حاؿ انطباؽ  . ج
يمها الى مرحمة استهداؼ معايير االستئناؼ عمى الحالة يتـ المكافقة ك تفعيؿ الحالة حاسكبيا ك تحك 

مبدئي ك ابالغ المديرية بالخصكص كتابيا عمى أف ال تتعدل مدة البت في الحاالت المراد استئنافها 
 األسبكعيف مف تاريخ الكشؼ المرسؿ مف المديريات بخصكص حاالت االستئناؼ . 

ك اعتماد الحالة تقكـ المديرية بعمؿ االجراءات الالزمة عمى استمارة التدقيؽ ك الئحة العالج  . ح
حاسكبيا بعد استكماؿ الدراسة المكتبية ك الميدانية مف قبؿ األخصائي ك التحقؽ مف استحقاؽ الحالة 

 مع خالؿ اعادة الدراسة ك التقييـ لمحالة .
اجراءاتها ك اعتمادها مف االدارة العامة لمحماية ك  ال نهاءيكما  60في مدة زمنية كحد أقصى  .7

 يؽ .تحكيمها لمرحمة التدق
عممية االستئناؼ هي مسؤكلية كمال مف األخصائي االجتماعي ك المشرؼ المهني ك مدير  .8

 المديرية مف الناحية المهنية كاالجرائية . 

 اجراءات لجنة االستئناؼ : 
يتضمف ذلؾ تكضيح مبرر لالستئناؼ مف قبؿ د مف تقديـ طمب استئناؼ لمحالة ك يتـ التأك

ذلؾ في حالة زكاؿ أسباب حجب المساعدة أك حدكث تغير عمى معد ك لب المساعدة كفؽ النمكذج الطا
طمب المساعدة لألسرة ك التكضيح عمى الئحة العالج عبئة النمكذج الخاص باالستئناؼ ك الحالة ك يتـ ت

مف قبؿ األخصائي االجتماعي في المقابمة المكتبية التي تمت ك ارفاؽ المستندات الالزمة ك المتعمقة 
اؼ الحالة ك اثبات هذ  الخطكات عمى الئحة العالج بعد انقضاء مدة ستة شهكر عمى بمبررات استئن

حجب المساعدة ك مف ثـ الزيارة المنزلية لمحالة ك عرض ممؼ الحالة عمى المشرؼ المهني التخاذ مؿ 
يمـز مف خالؿ عرض الحالة عمى مدير المديرية لتسجيؿ تكصيات  بخصكص استئناؼ الحالة مف 

حاؿ المكافقة عؿ االستئناؼ يتـ اجراء الالـز نحك تحكيؿ الحالة الى االدارة العامة لمحماية عدم  ك في 
االجتماعية لتدقيؽ االجراءات ك اعطاء قرار االستئناؼ ك مف ثـ يتـ اجراء الالـز نحك تحكيؿ الحالة 

 .  الى استهداؼ مبدئي إلعادة  الدراسة لمحالة بعد استكماؿ االجراءات المكضحة سابقا

يعاد ممؼ الحالة لألخصائي االجتماعي الستكماؿ الدراسة االجتماعية ك زيارة الحمة مرة أخرل 
ك مف ثـ يتـ كتابة تقرير اجتماعي مفصؿ عف الحالة كفؽ نمكذج التقرير االجتماعي ك يعرض عمى 

كماؿ المشرؼ المهني ك الذم يقكـ بعرض تكصيات  ك مف ثـ يعرض الممؼ عمى مدير المديرية الست
 اجراءات الممؼ لمرحمة مدقؽ .
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 مالحظات ىامة يجب مراعاتيا :
يجب أف يـ اتخاذ القرار تجا  ممؼ الحالة الجديدة ك كافة االجراءات الخاصة خالؿ مدة ال  -

 يكما مف تاريخ التسجيؿ . 60تزيد عف 
عمى النحك  تقسيـ مدة اعتماد الحاالت االجتماعية الجديدة الى فترتيف زمنيتيف ك المدة األكلى -

 اآلتي : 
يكما بحد أقصى منذ تقدـ الحالة لطمب المساعدة ك حتى يتـ ايصالها الى مرحمة  30مدة  -

 مرشح مدقؽ أك الغاء ترشيحها. 
يكما بحد  أقصى مف مرحمة مرشح مدقؽ كحتى انهاء دراسة الحالة ك تحكيمها الى  30مدة  -

 مدقؽ اك الغاء ترشيحها .
يكما كحد أقصى ك انهاء اجراءاتها  60في مدة زمنية ال تتجاكز التأكد مف استئناؼ الحالة  -

 مف قبؿ المديرية كاالدارة العامة لمحماية االجتماعية .
يقع عمى عاتؽ كال مف االخصائي االجتماعي ك المشرؼ المهني تتبع ممؼ الحالة ك أن   -

 يسير كفؽ النظاـ المتبع ك المكضح سابقا كالفترة المحددة لمدراسة .
تعبئة ككضع النمكذج الخاص عمى غالؼ الممؼ الخارجي ك الذم يشتمؿ عمى اسـ يجب  -

البرنامج كاسـ المستفيد كرقـ االستمارة .... الخ ك في حاؿ تعديؿ عؿ اسـ الحالة يتـ تعديؿ النمكذج 
 بحيث تتكافؽ البيانات الداخمية لمممؼ مع البيانات الخارجية . 

مـز بعد االطالع عمى البيانات الحككمية مثؿ شهادة يتـ مراعاة طمب المستندات كفؽ ما ي -
الطابك كفي حالة كجكد أرض مسجمة في البيانات الحككمية أك مستند يتعمؽ بالكظيفة الحككمية في 

 حالة كجكد معمكمات تتعمؽ بذلؾ ...الخ .
بخصكص مستند البيانات الحككمية يمكف االعتماد عمي  لالستيضاح عف مكضكع األراضي،  -

فة الحككمية، امتالؾ سيارات، السجؿ التجارم .. الخ بشكؿ مبدئي عند تسجيؿ الحالة تبقى الكظي
 الزيارة الميدانية هي المؤكدة لالستحقاؽ مف عدم . 

 .يتـ ارفاؽ جميع استمارات البرنامج في ممؼ الحالة -
تعديؿ التغيرات عمى ممؼ الحمة مثؿ التخفيض كاالضافة ك  ب جراءيتـ ارفاؽ النماذج الخاصة  -

رب األسرة ...الخ ك سيرها كفؽ النظاـ المتبع لسير جميع االجراءات مع التسجيؿ عمى الئحة العالج 
لمخطكات مف قبؿ األخصائي االجتماعي كالمشرؼ المهني كمدخؿ البيانات كمتابعة تنفيذ االجراء  

 المطمكب عمى ممؼ لمممؼ . 
ناؼ عمى ممؼ الحالة مثؿ رسالة الجكاب الحجب كاالستئ ب جراءاتيتـ ارفاؽ النماذج الخاصة  -

 أك نمكذج طمب استئناؼ.
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يتـ اعتماد مرحمة مدقؽ مف قبؿ مدير المديرية ك يمكف تفكيض نائب المدير لمقياـ بمهاـ  -
 اعتماد حاالت جديدة كفؽ أكضاع المديرية كمصمحة العمؿ .

خدمة الحصكؿ يتـ ارفاؽ النماذج الخاصة بطمب أم خدمة مثؿ خدمة التأميف الصحي أك  -
عمى المساعدة الطارئة أك خدمة الترميـ أك خدمة بناء كحدة سكنية  ..... الخ في ممؼ الحالة مع 

 التسجيؿ عمى الئحة العالج مف قبؿ االخصائي كالمشرؼ المهني المختص بالخدمة .
كي يتـ ارفاؽ النماذج الخاصة بالبرنامج الكطني لمحماية االجتماعية مثؿ نمكذج الحساب البن -

 كالسجؿ المالي ....
يجب كتابة تقرير اجتماعي مفصؿ عف أكضاع األسرة مف النكاحي المختمفة لمحاالت الجديدة  -

 اجراءات الممؼ كتحكيم  لمرفؽ مدقؽ . ال نهاءككذلؾ حاالت االستئناؼ كفؽ النمكذج المخصص 
 حاالت الحجب كاالستئناؼ تتـ مف خالؿ لجنة يرأسها مدير المديرية . -
ـ استهدافها كاعداد دراسة اجتماعية لمحالة مكضح فيها أكضاع األسرة ك احتياجاتها حيث يت -

مف جميع النكاحي ككتابة تقرير اجتماعي مفصؿ كمبررات االستهداؼ لمحالة مع احضار المستندات 
الثبكتية الالزمة التي تكضح االكضاع الخاصة لمحالة كفي حاؿ التكصية باستمرار الدراسة االجتماعية 

العامة لمحماية االجتماعية مف خالؿ دائرة التكجي  كاالشراؼ المهني كذلؾ  لإلدارةيتـ رفع ممؼ الحالة 
 التخاذ القرار المناسب اتجا  اعتمادها حالة اجتماعية عمى البرنامج الكطني .
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 إجراءات حاالت االستئناؼ

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة مالحظات المرحمة

 استقباؿ
 

 استقباؿ
األخصائي  تتقدـ األسرة بطمب الستئناؼ الحالة كفؽ النمكذج المرفؽ )طمب استئناؼ حالة (.

 االجتماعي
 

مستندات 
 جديدة

طمب 
 استئناؼ حالة

المتابعة 
 المكتبية

 استئناؼ الحاالت التالية 
 حجب ميداف / حجب معادلة .

 حجب مالية .

المتابعة 
 المكتبية

االجتماعي بدراسة الممؼ مكتبيا ك استيفاء كافة المستندات  يقـك األخصائي
 المطمكبة في حاؿ كجكد تغير جكهرم، أك تغير في بيانات األسرة 

 

تعبئة طمب 
 استئناؼ

 

الزيارة 
 الميدانية

 
 
 

 الزيارة
الميدانية 
 االكلي

ات يقـك األخصائي االجتماعي بزيارة ميدانية لدراسة الحالة ك اثبات كجكد أم تغير 
 أك اضافات عمى بيانات الحالة 

 

الزيارة 
 المنزلية

تكصيات 
عمى الئحة 
 العالج

 
اتخاذ 
 القرار
 

 

اتخاذ 
 القرار

* في حاؿ عدـ ثبكت أم تغيرات يتـ ايقاؼ عممية االستئناؼ مف خالؿ عرضها 
عمى المشرؼ ك مدير المديرية مع اثبات ذلؾ عمى الئحة العالج ك الرد عمى الحمة 

 اببرسالة جك 
 *في حاؿ ثبكت تغيرات جكهرية يتـ اكماؿ االجراءات التالية : 

يحكؿ األخصائي االجتماعي الممؼ بعد اكماؿ الدراسة االجتماعية المتضمنة الزيارة 
الميدانية لمحالة ك استكماؿ المستندات الالزمة ك تسجيؿ كافة التفاصيؿ عمى الئحة 

ف تاريخ استقباؿ طمب يكما م 15العالج الى المشرؼ المهني في غضكف 
 االستئناؼ .

يقـك المشرؼ المهني بدراسة مستفيضة لمحالة المحكلة ك تدقيؽ الممؼ مهنيا ك 
 اجرائيا .

يقـك المشرؼ المهني بتحكيؿ الممؼ الى لجنة االستئناؼ ك التي يترأسها مدير 

األخصائي 
 االجتماعي
المشرؼ 
 المهني
لجنة 

 االستئناؼ
االدارة 
العامة 
لمحماية 
 االجتماعية

تكصية 
 باالستئناؼ

 
 استئناؼ
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 المديرية ك كتابة التكصيات باالستئناؼ ك التكقيع . 
ستئناؼ تقـك المديرية برفع التكصيات الخاصة بحاالت في حاؿ المكافقة عمى اال

االستئناؼ الى االدارة العاممة لمحماية االجتماعية ، اما اذا رفض طمب االستئناؼ 
 اعادة ممؼ الحالة لألخصائي االجتماعي

عمى ممؼ الحالة كالدراسة  باالطالعتقـك  االدارة العامة لمحماية االجتماعية  
 اذ القرار بخصكص االستئناؼ  الشاممة لمحالة كاتخ

 
متابعة 
 القرار
 
 

 
الزيارة 
الميدانية 
 الثانية

يقـك األخصائي االجتماعي بزيارة ميدانية لتقيـ أكضاع الحالة مف جميع النكاحي 
 كتابة تقرير اجتماعي كدراسة الحالة كفؽ إجراءات دراسة حالة جديدة ك 
األخصائي  

 االجتماعي
تقرير 
 اجتماعي

اعتماد حالة 
 جديدة
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 مخطط يوضح أليات إجراءات حاالت االستئناؼ
 

  

 

 

 
 استقباؿ الحالة 
 ودراستيا مكتبيا

ػذو ثجٕد أ٘ رغٛشاد ٚزى 

   اٚمبف ػًهٛخ االسزئُبف

الموجو الميني تدقيؽ الممؼ 
جرائيا  مينيا وا 

ىناؾ تغيرات يتـ تحويؿ 
  موجية الميني  الممؼ لم

سفط ؼهت االسزئُبف اػبدح 

يهف انحبنخ نألخصبئٙ 

 االخزًبػٙ

انٗ ندُخ 

االسزئُبف 

 ٚزشأسٓب يذٚش

 انًذٚشٚخ

 االخصائي
زيارة  االجتماعي
 منزلية

 

انًٕافمخ ػهٗ االسزئُبف 

ٚشفغ نإلداسح انؼبيخ نهحًبٚخ 

 االخزًبػٛخ

عادة ممؼ  رفض االستئناؼ وا 
 الحالة لألخصائي 

 قبوؿ االستئناؼ  

انحًبٚخ االخزًبػٛخ دساسخ 

شبيهخ نهحبنخ ٔارخبر انمشاس 

 ثخصٕص االسزئُبف  

االخصائي االجتماعي لزيارة 
يدانية واعتمادىا حالة م

 جديدة  



 إلدارة العامة للحماية االجتماعيةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

 

468 

 دائشح احلوبٗخ االعزوبػ٘خاخلذهبد ادلمذهخ 

 في المديريات  العينية  ةالمساعدات الطارئ  1.1

 شروط تقديـ الخدمة :
 غير مستفيد مف خدمات الكزارة  كتقدـ لجميع المكاطنيف سكاء مستفيد أ -

 الية تقديـ الخدمة :
يسكف فيها كمعرفة  التياستقباؿ المنتفع اك المكاطف مف قبؿ مكظؼ االستقباؿ أك باحث المنطقة  -

 اسباب طمبة لمخدمة 
مع ارفاؽ مكاطف أك المنتفع مع تكضيح كضعة االقتصادم كاالجتماعي عمؿ تقرير اجتماعي لم -

 المستندات المتعمقة بطبيعة المساعدة .
 يرفع التقرير لمدير المديرية العتماد تكصيات الباحث االجتماعي . -
 عمى البرنامج المحكسب لممساعدات . ةال دخالالتقرير لمحاسكب  تكجي مدير المديرية  -
 اية االجتماعية بفحص الحاالت حاسكبيا كاعتمادها .يقكـ مدير عاـ الحم -
 لممخازف الستالـ المساعدة مف المخازف التكج يتـ تبميغ المكاطف أك المنتفع  -
 تسميـ المكاطف أك المنتفع المساعدة مف المخازف  .  -
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 المساعدات الطارئة في المديريات

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 شركط الخدمة  االستيداؼ

تقدـ لجميع المكاطنيف  
سكاء مستفيد أ، غير 

 مستفيد مف خدمات الكزارة 

* استقباؿ المنتفع اك المكاطف مف قبؿ مكظؼ  استقباؿ
يسكف فيها كمعرفة  التياالستقباؿ أك باحث المنطقة 

 اسباب طمبة لمخدمة

مكظؼ االستقباؿ أك الباحث 
 االجتماعي

التقارير الخاصة 
 بالحالة

تكجي  المنتفع 
 لباحث المنطقة

عمؿ تقرير اجتماعي لممكاطف أك المنتفع مع  الدراسة الدراسة
تكضيح كضعة االقتصادم كاالجتماعي مع ارفاؽ 

 المستندات الالزمة لصرؼ المساعدة 

 رفع التكصيات تعبئة تقرير اجتماعي الباحث االجتماعي

إقرار 
 المساعدة

إقرار  
 المساعدة

لتقرير لمدير المديرية العتماد تكصيات يرفع ا
 الباحث االجتماعي .

اعتماد مدير المديرية كتكجي  التقرير لمحاسكب 
 إلدخال  عمى البرنامج المحكسب لممساعدات .

يقـك مدير عاـ الحماية االجتماعية بفحص الحاالت 
 حاسكبيا كاعتمادها .

لممخازف  التكج يتـ تبميغ المكاطف أك المنتفع 
 ـ المساعدة مف المخازفالستال

 مدير المديرية
 مكظؼ الحاسكب
مدير عاـ الحماية 

 االجتماعية

المكافقة عمى تقديـ 
 الخدمة

 االعتماد لمصرؼ

تسميـ 
 المساعدة

تسميـ  
 المساعدة

 تسميـ المكاطف أك المنتفع المساعدة مف المخازف  
إدخاؿ الحالة عمى برنامج المساعدات الخاص 

 بالحماية 

 صرؼ المساعدة  خزفأميف الم
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 المساعدات الطارئة في المديرياتمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

االعزمجبي ِٛظف 

االعزمجبي اٚ ثبؽش 

 إٌّيمخ

دساعخ اٌٛمغ 

االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ 

 ٌٍّٕزفغ 

 

  

 

رؼجئخ  رمش٠ش اعزّبػٟ 

 / اٌّٛاىٓ ٌٍّٕزفغ

 

  

 

ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ الػزّبد 

 رٛف١بد

  

 

ٍؾبعٛة إلدخبٌٗ ػٍٝ ٌ

اٌجشٔبِظ اٌّؾٛعت 

 ٌٍّغبػذاد .

  

 

ِذ٠ش ػبَ اٌؾّب٠خ 

 االعزّبػ١خ

  

 

االرقبي ػٍٝ إٌّزفغ 

 حالعزالَ اٌّغبػذ

 

  

 

فشف اٌّغبػذح 

 ٌٍّٕزفغ ِٓ اٌّخضْ 
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 .: المساعدات النقدية الطارئة1.2
: هي مساعدات نقدية تقدـ لمرة كاحدة في السنة  لممرضي كحاالت الفقر المساعدات النقدية الطارئة

 ع كمساعدة لهـ في تكاليؼ العالجسكاء منتفع مف الكزارة اك غير منتف
 :شروط تقديـ الخدمة

 تقدـ لجميع المكاطنيف مسجؿ في البرنامج الكطني لمحماية اجتماعية مرحمة مدقؽ أك لصرؼ -
غير مستفيد مف خدمات الكزارة عمى أف يككف لدية حالة مرضية أك يعيش باإليجار أك بحاجة  -

 تحكيالت لمعالج .... الخ 

 :الية تقديـ الخدمة
يقكـ الباحث االجتماعي  في كؿ مديرية باستقباؿ المنتفع  الذم تنطبؽ عمية الشرط السابقة كتعبئة  -

 .رئة مع ارفاؽ المستندات المطمكبةنمكذج طمب مساعدة طا
يتـ تكقيع مدير المديرية عمي الطمب كترسؿ لمدير عاـ المديريات لتكجيهها لمسؤكؿ ممؼ  -

 المساعدات الطارئة.
ؼ المساعدات الطارئة ب دخاؿ الحاالت عمى برنامج المساعدات النقدية الطارئة  يقكـ مسؤكؿ مم -

عداد كشكفات باألسماء كالبيانات االساسية كارسالها الى الي جهة االختصاص .  كا 
 يتـ ارساؿ الدفعات المالية لمسؤكؿ ممؼ المساعدات الطارئة لتسميمها لكؿ مديرية حسب االسماء . -
 ي المختص بتكزيع الشيكات عمى المنتفعيف بعد االتصاؿ عميهـ .يقـك الباحث االجتماع -
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 اٌّغبػذاد إٌمذ٠خ اٌيبسئخ

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة

 االستقباؿ
تقدـ لجميع المكاطنيف مسجؿ 
في البرنامج الكطني لمحماية 
اجتماعية مرحمة مدقؽ أك 

 لصرؼ
ارة غير مستفيد مف خدمات الكز 

عمى أف يككف لدية حالة مرضية 
أك يعيش باإليجار أك بحاجة 
 تحكيالت لمعالج .... الخ 

استقباؿ 
 الحالة 

يقـك قسـ االستقباؿ بطمب الحصكؿ عمى خدمة 
المساعدة النقدية الطارئة لممستفيد أك المكاطف  

 كتحكيمها الى الجهة المختصة الستكماؿ االجراءات 

 البحث االجتماعي
 االستقباؿ رئيس قسـ

تحكيؿ لمباحث  االستقباؿ
 المختص

 الدراسة

يتـ تعبئة نمكذج طمب مساعدة طارئة مع ارفاؽ كافة  
 االكراؽ كالمستندات المطمكبة 

 

نمكذج طمب مساعدة  الباحث المختص
 طارئة نقدية

نمكذج طمب 
مساعدة طارئة 
 نقدية  مع المرفقات

 االعتماد

طمب كترسؿ لمدير يتـ تكقيع مدير المديرية عمي ال  
عاـ المديريات لتكجيهها لمسؤكؿ ممؼ المساعدات 

 الطارئة 
يقـك مسؤكؿ ممؼ المساعدات الطارئة ب عداد 

 كشكفات  باألسماء كالبيانات االساسية 
رسالها لكزارة  يتـ تكقيع الكشكفات مف قبؿ الكزير كا 

 المالية لالعتماد كالصرؼ

 مدير المديرية
 مدم عاـ المديريات

ممؼ المساعدات  مسؤكؿ
 الطارئة

 لجنة المساعدات الطارئة
 الكزير

 اعتماد التكصيات التكصيات

 الصرؼ

يتـ ارساؿ الدفعات المالية لمسؤكؿ ممؼ المساعدات   
 الطارئة 

 يتـ تسميـ الشكات  لكؿ مديرية حسب االسماء 
يقـك الباحث االجتماعي بتكزيع الشكات عمى 

 المنتفعيف بعد االتصاؿ عميهـ 

ؤكؿ ممؼ المساعدات مس
 الطارئة 

 الباحث االجتماعي

 تكزيع الشكات الشكات مع الكشؼ



 إلدارة العامة للحماية االجتماعيةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

 

473 

 مخطط يوضح أليات المساعدات النقدية الطارئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌجبؽش اٌّىٍف  االعزمجبي  

 ٌذساعخ اٌؾبٌخ 

 

  

 

 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ 

 ِذ٠ش ػبَ اٌّذ٠ش٠بد

 

ِغؤٚي ٍِف 

 اٌّغبػذاد اٌيبسئخ  

اػزّبد االعّبء ِٓ لجً 

 ٌغٕخ اٌّغبػذاد

 

اػزّبد االعّبء ِٓ لجً 

 ت اٌٛص٠ش ِىز

 

 ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٌٍقشف

 

اٌذفؼبد اٌّب١ٌخ ؽغت 

 اٌىؾٛفبد

 

 

رغ١ٍُ اٌؾىبد ٌٍّذ٠ش٠بد 

 ؽغت االعّبء

اٌجبؽش اٌّخزـ 

 ٌزٛص٠غ اٌؾ١ىبد  
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 دائشح الزويني االلزقبدٕصبلضب :

عتماد عمى تحكيؿ الحاالت الفقيرة مف حالة االغاثة كاالل: برنامج يسعى التمكيف االقتصادي
)مف خالؿ مشاريع  ائرة الفقرالمساعدات الى حالة التنمية كاالستقاللية االقتصادية كالخركج مف د

منتجة  أد نفسها مف خالؿ دمجها كاعطائها فرصة أف تككف لحث االسرة عمى االعتماد عمى  (صغيرة
 المجتمع . كفاعمة في

منتفع التنمية كاالجتماعية بما يعكد عمية  : هك كؿ مشركع يستفيد من  مشاريع التمكيف االقتصادي
 كاألسرة المعيمة 

 خدمة مشاريع صغيرة
 : تصنيؼ المشاريع 
 أخرل. –محؿ بيع خضار كفكاك   –محؿ بيع مالبس  –بقال   –تجارم : سكبر ماركت  -1
 أخرل. –محؿ ألمنيكـ  –حدادة  –نجارة  –صناعي: صنعة األلباف كاألجباف  -2
تكفير  –مركز تعميمي  –محؿ بصريات  –صيدلية  –كافير ك –خدماتي: صالكف حالقة  -3

 أخرل. –كسائؿ نقؿ بسيطة 
 –مناحؿ  –تجفيؼ خضار كفكاك   –حمامات زراعية  –تربية مكاشي  –زراعي : تربية طيكر  -4

 أخرل. -حسكة صيد 
 –رة رئس قسـ المشاريع الصغي  -مدير دائرة التمكيف أالقتصادم  –مدير عاـ الحماية  المسؤوليات :
 االخصائي االجتماعي. –منسؽ الحماية  –مدير المديرية 

 شروط تقديـ الخدمة :
 أف يككف مقدـ الطمب مستفيد )في مرحمة الصرؼ( مف برنامج الكطني لمحماية االجتماعية .1
 أف يككف مقيـ داخؿ قطاع غزة .2
 لـ يستفيد مف نفس نكع الخدمة  سابقان مف أم جهة كانت الكزارة أك غير  .3
 تقدـ طمب أكثر مف خدمة كلكف ال يستفيد إال مف كاحدة مف نفس نكع الخدمةيحؽ لمم .4

 خطوات تقديـ الخدمة :
 المرحمة األولى : الترشيح والدراسة االولية :

 ( 1) نموذج رقـ التمكيف االقتصادي تقديـ طمب استفادة مف مشروع   . أ
أك يتـ التسجيؿ لممشاريع مف  الطمبات حسب الجهة المكضحة أدنا  مكظؼ االستقباؿ باستقباؿ يقكـ -

 .قبؿ المنتفع الكتركنيا عف طريؽ الحاسكب حسب المعايير 
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لمدراسة األكلية بمثابة تزكية مف طرؼ  حمايةؽ الستعتبر الطمبات المكافؽ عميها كالمحكلة إلى من -
 المختص في امكانية حصكؿ األسرة عمى مشركع صغير كقدرتها عمى ادارت  . خصائياال

مرشد االسرة  - مرشد المعاقيف –باحث المنطقة  - لطمب مف خالؿ الجهات التالية:يتـ تقديـ ا -
 . مركزم تمكيف المرأة -مركز المعاقيف  -المراكز االجتماعية   - كالطفكلة

التمكيف االقتصادم عف طريؽ االخصائي االجتماعي  تحكيؿ طمبات االستفادة مف مشاريعيتـ  -
المختص في المديرية مباشرة  حماية المديرية إلى منسؽ ال كمرشد المعاقيف كمرشد الطفكلة في

 إلتماـ الدراسة.
يراعى ارفاؽ صكرة مف طمب االستفادة في ممؼ الحالة لدل باحث المنطقة مع تكثيؽ ذلؾ عمى   -

 .الئحة العالج
 ( 2الدراسة األولية لمطمب ) نموذج رقـ   . ب
صغير ككتابة التكصيات الخاصة ب   الحماية بتعبئة استمارة ترشيح أسرة لمشركع منسؽيقـك  -1

 .الكتركنيا  كبالباحث المختص
 .إلبداء الرأم الكتركنيا االستماراتقـك مدم المديرية بمراجعة ي -2
سبة كفؽ الشركط يتـ دراسة االستمارات مف قبؿ دائرة التمكيف االقتصادم  كاتخاذ القرارات المنا -3

  أعال كالمعايير 

 وع : اعتماد المشر المرحمة الثانية
يتـ تسميـ االسماء المرشحة لممشاريع لمجهات المانحة لتقكـ باتخاذ االجراءات االزمة عمى اف تقـك 

 تمؾ الجهات ب بالغ الكزارة باألسماء المقبكلة اك المرفكضة مع تكضيح أسباب الرفض .
 ( 3المرحمة الثالثة : تسميـ المشروع ) نموذج رقـ 

شعارنا  اريع التمكيف االقتصادممش تقكـ الجهة التي تعمؿ عمى تسميـ -1 بتحديد مكاعيد التسميـ كا 
 بذلؾ.

 كالباحث المختص  رئيسي الحماية كجهة  منسؽ يشارؾ في عممية تسميـ المشاريع الصغيرة -2
 تعهد استالـ المشركع .يتـ تعبئة نمكذج  -3
كثيؽ يتـ حفظ نسخة مف نمكذج تسميـ مشركع في ممؼ الحالة لدل الباحث االجتماعي لممنطقة كت -4

 ذلؾ عمى الئحة العالج.
 استفادت مف المشاريع الصغيرة . التيالحاالت  داعتمايتـ  -5
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 ( 4المرحمة الرابعة : المتابعة الميدانية ) نموذج رقـ 
 تتـ المتابعة الميدانية كما يمي

الحماية ب عداد جدكؿ زمني لزيارات المتابعة الميدانية لممشاريع الصغيرة المستممة  منسؽيقكـ  -1
 ب مكاف اقامة المشركع.حس

المختص فيما يخص الحاالت الخاصة لمزيارة  االخصائي التنسيؽ مع يقـك منسؽ الحماية ب -2
 المشتركة.

 الحماية.منسؽ لدل  مشركعيتـ اعداد تقرير الزيارة الميدانية ككضع  في ممؼ ال -3
لحفظ  في  ص لألخصائي المختنسخة مف تقرير الزيارة الميدانية يقكـ منسؽ الحماية  ب رساؿ  -4

 ممؼ الحالة مع تكثيؽ ذلؾ عمى الئحة العالج.
 

 النماذج المستخدمة : 
  التمكيف االقتصادمطمب استفادة مف مشركع  -1
 التمكيف االقتصادماستمارة ترشيح أسرة لمشركع  -2
 تعهد .نمكذج  -3
 .مف دائرة التمكيف االقتصادم الى منسؽ الحماية نمكذج تحكيؿ داخمي  -4

 

 االوراؽ المطموبة :
 أم مستندات تثبت تخصص أك خبرة الشخص القائـ عمى المشركع . -1
 األكراؽ التي يتـ التكقيع عميها مع الممكؿ مثؿ التعهد كااللتزاـ  -2
 أم مستندات تطمب حسب خصكصية الحالة كنكعية المشركع . -3
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 خدمة مشاريع صغيرة 

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 ؼاالستهدا

  
 شركط قبكؿ الحالة

*أف يككف مقدـ الطمب مستفيد 
)في مرحمة الصرؼ( مف برنامج 

 الكطني لمحماية االجتماعية
 *أف يككف مقيـ داخؿ قطاع غزة

*لـ يستفيد مف نفس نكع الخدمة  
سابقان مف أم جهة كانت الكزارة 

 أك غير 
*يحؽ لممتقدـ طمب أكثر مف 
خدمة كلكف ال يستفيد إال مف 

 ف نفس نكع الخدمةكاحدة م

يقـك المكطف بالدخكؿ عبر النظاـ المحكسب كتعبئة  - االستقباؿ
 االستمارة 

يقـك مكظؼ االستقباؿ بتكجي  الحاالت التي ترد إلي   -
باستخداـ النظاـ المحكسب أك تعبئة طمب لمحاالت التي 

 يتعذر عميها استخداـ النظاـ المحكسب عبر النظاـ.
 مة لالستهداؼمطابقة المكاطف لمشركط العا -
في حاؿ عدـ كجكد مكظؼ استقباؿ يقـك الباحث بتحكيؿ  -

 الحالة لمنسؽ الحماية لتعبئة طمب الحالة عمى النظاـ
يقـك منسؽ الحماية باستقباؿ الحاالت المحكلة مف اإلدارة  -

العامة لمحماية ك تعبئة طمب لمحاالت المحكلة كتمريرها 
 لمنسؽ الحماية ألخذ التكصية.

 قباؿ*مكظؼ االست
*االخصائي  
 االجتماعي

 *منسؽ الحماية

*استمارة طمب 
خدمة مشركع 

 صغير
* 

نمكذج معبأ 
 عبر النظاـ

دراسة 
 الحاالت

يقـك الباحث االجتماعي بكتابة التكصية عمى طمب الخدمة  -
 بعد دراسة الحالة مكتبيان مف الممؼ.

يقـك منسؽ الحماية بالمديرية بتدقيؽ المعمكمات الكاردة في  -
 ستمارة مف البيانات الحككمية كالبرنامج الكطني لمحماية اال

 مف استيفاء الحاالت لممستندات كالكثائؽ. التأكد -
 اعتماد الحالة مف منسؽ الحماية -

 منسؽ الحماية
االخصائي 
 االجتماعي

تعديالت عمى 
 االستمارة

 تكصية الباحث

بيانات 
 مدققة

لحالة في مركز يقـك مدير المديرية باعتماد تسجيؿ ا - االعتماد 
 المعمكمات

 مدير المديرية -
منسؽ  -
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 إبالغ مقدـ الطمب بتسجيؿ اسم  في مركز المعمكمات. -
 تدقيؽ عينة مف الحاالت التي عمى قكائـ المديريات -

 الحماية
 دائرة التمكيف -

 

 الترشيح
 

 شركط عممية الترشيح 
*نشر الشركط التي تـ عميها 

اختيار األسماء )الممكؿ أك أم 
 افية(.شركط إض

*اختيار األسماء يككف مف داخؿ 
 مركز المعمكمات فقط.

 

 يتـ مف خالؿ دائرة التمكيف االقتصادم - االختيار
اختبار األسماء مف مركز المعمكمات حسب شركط   -

الممكؿ كأم شركط كمعايير أخرل تضعها اإلدارة العامة 
 لمحماية االجتماعية لكؿ مشركع .

دائرة التمكيف 
 االقتصادم

 لممكؿشركط ا
شركط  كمعايير 

 اخرل

قائمة أسماء 
مطابؽ لمشركط 

 ك المعايير

التدقيؽ 
 النهائي

تقـك لجنة مختصة ب شراؼ دائرة التمكيف االقتصادم  -
كعضكية المديرية كمختصيف حسب نكع المشركع بزيارة 
ميدانية لكؿ حالة كالتحقؽ مف استحقاؽ الحالة كمصداقية 

 مستندات الرسميةبياناتها كأكراقها الثبكتية كال
 ترتيب األسماء التي تـ اختيارها كتنقيطها تعبئة استمارة -

دائرة التمكيف 
 االقتصادم
 المجنة

قائمة أسماء 
 المنقحة
 

قائمة نهائية 
باألسماء 
األساسية ك 
 االحتياط

المتابعة 
 كالتقييـ

تعبئة استمارة متابعة مف المنسؽ الحماية لكؿ مشركع  - المتابعة 
 بشكؿ دكرم.

اج تقارير تقييـ مدل نجاح المشركع كتخفيؼ مف حدة إخر 
 الفقر لدل األسرة.

 تقارير أسباب الفشؿ ككيؼ تجاكز  -

 منسؽ الحماية
دائرة التمكيف 
 االقتصادم

تقارير ك  استمارة المتابعة
 إحصائيات
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 مشاريع صغيرة مخطط عممية خدمة

 
 َؼى

 َؼى

 ال

 االسزمجبل
ششٔغ 

 االسزمجبل

 ال

دساسخ انحبالد 

 يكزجٛب ٔانزٕصٛبد

 

 اػزًبد االسزمجبل

 

ششٔغ انًًٕل 

 ٔانٕصاسح

يشكض 

 انًؼهٕيبد

 ال

رذلٛك َٓبئٙ 

 )ندُخ(

 ٍلٕائى انًسزفٛذٚ

 اػزًبد االداسح
 خ ٔرمٛٛىيزبثؼ

 ػًهٛخ انزُمٛػ
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 خدمة تحسيف مسكف

 المخرجات لمدخالتا المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 االستهداؼ
  

 شركط قبكؿ الحالة
*أف يككف مقدـ الطمب مستفيد 
)في مرحمة الصرؼ( مف برنامج 

 الكطني لمحماية االجتماعية
 *أف يككف مقيـ داخؿ قطاع غزة

*لـ يستفيد مف نفس نكع الخدمة  
سابقان مف أم جهة كانت الكزارة 

 أك غير 
*يحؽ لممتقدـ طمب أكثر مف 

ف ال يستفيد إال مف خدمة كلك
 كاحدة مف نفس نكع الخدمة

يقـك المكطف بالدخكؿ عبر النظاـ المحكسب كتعبئة  - االستقباؿ
 االستمارة 

يقـك مكظؼ االستقباؿ بتكجي  الحاالت التي ترد إلي   -
باستخداـ النظاـ المحكسب أك تعبئة طمب لمحاالت التي 

 يتعذر عميها استخداـ النظاـ المحكسب عبر النظاـ.
 مطابقة المكاطف لمشركط العامة لالستهداؼ -
في حاؿ عدـ كجكد مكظؼ استقباؿ يقـك الباحث بتحكيؿ  -

 الحالة لمنسؽ الحماية لتعبئة طمب الحالة عمى النظاـ
يقـك منسؽ الحماية باستقباؿ الحاالت المحكلة مف اإلدارة  -

العامة لمحماية ك تعبئة طمب لمحاالت المحكلة كتمريرها 
 ألخذ التكصية. لمنسؽ الحماية

 *مكظؼ االستقباؿ
*االخصائي  

 االجتماعي
 *منسؽ الحماية

*استمارة طمب 
خدمة تحسيف 

 مسكف
 

نمكذج معبأ 
 عبر النظاـ

دراسة 
 الحاالت  

يقـك االخصائي االجتماعي بكتابة التكصية عمى طمب  -
 خدمة تسحيف مسكف  بعد دراسة الحالة مكتبيان مف الممؼ.

لمديرية بتدقيؽ المعمكمات الكاردة في يقـك منسؽ الحماية با -
 االستمارة مف البيانات الحككمية كالبرنامج الكطني لمحماية 

 مف استيفاء الحاالت لممستندات كالكثائؽ. التأكد -
 اعتماد الحالة مف منسؽ الحماية -

 منسؽ الحماية
 االخصائي االجتماعي

تعديالت عمى 
 االستمارة

 تكصية الباحث

بيانات 
 مدققة

يقـك مدير المديرية باعتماد تسجيؿ الحالة في مركز  - تماد االع 
 المعمكمات

 مدير المديرية  -
 منسؽ الحماية  -

ة أسماء قائم 
مطابؽ 
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 إبالغ مقدـ الطمب بتسجيؿ اسم  في مركز المعمكمات. -
 تدقيؽ عينة مف الحاالت التي عمى قكائـ المديريات  -

لمشركط ك  دائرة التمكيف  -
 المعايير

رساؿ االسماء لكزير / ككيؿ الكزارة بعد االعتماد النهائي ا - ترشيح  ترشيح
 حسب التسمسؿ االدارم 

دائرة التمكيف 
 االقتصادم

مدير عاـ الحماية 
 االجتماعية

الكشكفات  -
 النهائية

مرسمة لمكتب 
 الكزير/ الككيؿ

مخاطبة 
كزارة 
 االشغاؿ

الفحص  
 الفني

إرساؿ كشؼ االسماء لكزارة االشغاؿ عف طريؽ مكتب  -
 ككيؿ  ال

ارساؿ   - الكزير / ككيؿ الكزارة
 لكزارةاالسماء 

 االشغاؿ
تـ اجراء  التياستقباؿ  الكشكفات مف كزارة االشغاؿ  - متابعة  متابعة

 تحسيف مسكف لهـ 
استقباؿ  - الكزير / ككيؿ الككيؿ

 الكشكفات
تحديث 
 البيانات
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 دائشح الزمُ٘ل االعشٕساثؼب: 

تأهيؿ االسرم كالتدريب بما فيها مف منح التاميف الصحي المجاني كتضـ هي الدائرة المسئكلة عف برامج ال
 االقساـ التالية :

  قسـ التاميف الصحي - قسـ التأهيؿ االسرم 
لممسجميف في البرنامج الوطني لمحماية االجتماعية داخؿ التأميف الصحي المجاني  خدمةاوال : 

 : مديريات التنمية االجتماعية 
ني يمنح لألسر التي استكفت شركط الحصكؿ عمى التأميف الصحي بالتعاكف مع كزارة هك تأميف صحي مجا -

 الصحة.

 يتـ إيقاؼ التأميف الصحي حاؿ انتهاء األسباب التي منحت بسببها الحالة حؽ الحصكؿ عمي . -

 ثانيا : خدمة التاميف الصحي الممنوحة لفئة مجيولي النسب :

في الكزارة الى االدارة العامة لمحماية االجتماعية لصرؼ تاميف  ارساؿ مراسمة مف كحدة االسرة كالطفكلة -
 صحي لفئة مجهكلي النسب المقيميف في مبرة الرحمة .

 االسرم  التأهيؿيحكؿ الكتاب مف مدير االدارة العامة لمحماية الى مدير دائرة   -

 اميف الصحي يقـك مدير الدائرة بمراسمة دائرة التاميف الصحي بكزارة الصحة كصرؼ خدمة الت -
 التأميف الصحي: الحصوؿ عمى خطوات 

لمباحث االجتماعي لطمب إصدار تأميف صحي جديد أك تجديد التأميف الصحي أك المكاطف  المنتفع تكج ي -
 القديـ كفقان لممعايير المحددة لمنح التأميف الصحي.

لطمب  مف قبؿ رئيس قسـ بكتابة الطمب عمى الئحة العالج كيتـ التأشير عمى ايقـك الباحث االجتماعي  -
البحث االجتماعي في المديرية  لمتأشير عمية بالمكافقة كيرفع لالعتماد مف مدير المديرية لمتأشير لمكظؼ 
الحاسكب لتسهيؿ المهمة يقـك  الحاسكب بمنح المكاطف نمكذج إصدار بطاقة تاميف صحي كتكثيؽ مف 

تـ إصدار بطاقة تاميف صحي برقـ بارة )عمى الئحة العالج ككتابة عقبؿ باحث المنطقة المختص 
 )......... 

منح المنتفع أك المكاطف نمكذج إصدار بطاقة تاميف صحي كتكجيه  الى دائرة لمتاميف الصحي في كزارة  -
 الصحة

 .كتسميم  لممنتفع أك المكاطف بطباعة التأميف بكزارة الصحة  تقـك دائرة التأميف الصحي -

يقـك الباحث االجتماعي أك مكظؼ االستقباؿ بختـ دفتر التاميف صحي بعد استالـ الحالة لمتأميف ال -
الصحي كالحصكؿ عمى صكرة مف بطاقة التاميف الصحي لمحفظ في ممؼ الحالة يتـ ختـ بطاقة التاميف 

 الصحي كؿ ست شهكر حسب ما يرتئي  الباحث االجتماعي . 

 إيؿئرة التاميف الصحي بكزارة الصحة مف يتـ حجبها عمى البرنامج الكطني يتـ تزكيد دا التيالحاالت  -
 كقؼ التاميف الصحي لهـ .
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 خدمة التاميف الصحي المجاني  1.1
 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 شركط الخدمة  االستهداؼ

  لمحاالت المسجمة في البرنامج
 الكطني لمحماية االجتماعية   

  التقارير الطبية 
 الخاصة بمجهكلي النسب  الحاالت

المرشحة مف كحدة االسرة 
 كالطفكلة

 عدـ كجكد تاميف صحي أخر 

*يتقدـ المكاطف لممديرية بطمب الحصكؿ عمى بطاقة  استقباؿ
 التأميف الصحي لدل الباحث االجتماعي .

*يتـ تحكيؿ الطمب لرئيس قسـ البحث االجتماعي في 
 المديرية  لمتأشير عمية بالمكافقة

ير المديرية أك مدير المكتب الفرعي طمب *يعتمد مد
الحصكؿ عمى تاميف صحي لممنتفع مع التأشير 

 لمكظؼ الحاسكب لتسهيؿ المهمة
 

 الباحث االجتماعي 
رئيس قسـ البحث 

 االجتماعية
 مدير المديرية 

 مدير المكتب الفرعي

 التقارير الطبية
شهادات القيد 
 الجامعية
نماذج 
تحكيالت 
 خارجية

نماذج تغطية 
 عمميات

تحكيؿ الطمب لمكظؼ 
 الحاسكب في المديرية

مكظؼ الحاسكب لمنح المكاطف نمكذج بطاقة تاميف  تحكيؿ  تحكيؿ
 صحي  مكج  لدائرة لمتاميف في كزارة الصحة 

مكظؼ الحاسكب في 
 المديرية 

تأشيرة المدير 
 عمى الممؼ

تعبئة  نمكذج تاميف 
 صحي حاسكبيا

قة التاميف الصحي مف قبؿ دائرة لمتاميف يتـ منح بطا االعتماد  االعتماد
 الصحي  بكزارة الصحة لممنتفع

االدارة العامة لمتاميف 
 الصحي بكزارة الصحة

نمكذج تاميف 
 صحي

إصدار بطاقة التاميف 
 الصحي

يقـك االخصائي االجتماعي أك مكظؼ االستقباؿ  المتابعة  المتابعة
بختـ دفتر التاميف الصحي كالحصكؿ عمى صكرة مف 

 بطاقة التاميف الصحي لحفظها في ممؼ الحالة 
 يتـ ختـ بطاقة التاميف الصحي كؿ ست شهكر

في حالة حجب المساعدة عمى البرنامج الكطني 
لممنتفع يتـ تزكيد دائرة التاميف الصحي مف أجؿ كقؼ 

 التاميف  

 االخصائي االجتماعي 
 مكظؼ االستقباؿ 

الحصكؿ عمى 
نسخة مف دفتر 

التاميف 
 الصحي 

 ختـ التاميف الصحي 
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 مخطط يوضح أليات خدمة التاميف الصحي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٌّزفغ 

اٌّغغً فٟ 

ٌجشٔبِظ ا

 اٌٛىٕٟ 

 اٌجبؽش االعزّبػٟ 

 

  

 

سئ١ظ لغُ اٌجؾش اٚ 

 اٌّؾشف 

 

 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ 

 أٚ ِذ٠ش اٌّىزت

اٌؾبعٛة ٌّٕؼ اٌّٛاىٓ 

ّٔٛرط ثيبلخ رب١ِٓ 

 فؾٟ

 

دائشح اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ 

ٚصاسح اٌقؾخ ِٕؼ 

 رب١ِٓ فؾٟ ٌٍّٕزفغ 

 

خزُ اٌزب١ِٓ ِٓ لغُ 

 االعزمجبي أٚ اٌجبؽش 

 

٠زُ ا٠مبف اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ فٟ 

ؽبي رُ ؽغت اٌؾبٌخ ػٍٝ 

 اٌجشٔبِظ اٌٛىٕٟ 
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 خدمة التاميف الصحي لفئة لمجيولي النسب 1.1

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 شروط الخدمة : االستيداؼ

أف يكوف مف فئة مجيولي النسب 
 االيوائية  ومقيـ في أحد المراكز

 
 

استهداؼ حاالت مف فئة مجهكلي النسب المقيمة في  االستهداؼ 
أحد المراكز االيكائية بغرض الحصكؿ عمى بطاقة 

 تاميف صحي 
يتـ تحكيؿ الطمب مف كحدة االسرة كالطفكلة الي 

 االدارة العامة لمحماية االجتماعية 
تحكيؿ الطمب مف مدير االدارة العامة لمحماية 

 ة الى مدير دائرة التأهيؿ االسرم االجتماعي

 مكظؼ االسرة كالطفكلة 
مدير عاـ الحماية 

 االجتماعية 
 التأهيؿمدير دائرة 
 االسرم 

كتاب طمب 
خدمة تاميف 

 صحي

 تحكيؿ الطمب لمحماية 

التحكيؿ الطمب  مف مدير دائرة التأهيؿ االسرم الى  التحكيؿ  الحويؿ
 دائرة التاميف الصحي بكزارة الصحة 

دير دائرة التأهيؿ م
 االسرم

اعتماد طمب اصدار  المراسمة 
 بطاقة صحي لهـ

يتـ منح بطاقة التاميف الصحي مف قبؿ دائرة لمتاميف  االعتماد  االعتماد
 الصحي  بكزارة الصحة لمحالة ،

 

االدارة العامة لمتاميف 
 الصحي بكزارة الصحة

نمكذج تاميف 
 صحي 

إصدار بطاقة التاميف 
 الصحي

يقـك  مكظؼ كحدة االسرة كالطفكلة بختـ دفتر  المتابعة   بعةالمتا
 التاميف الصحي لمحالة كؿ ست شهكر

في حاؿ أم تعديؿ عمى شركط الخدمة يتـ كقؼ 
 التاميف  

االسرة  المكظؼ
 كالطفكلة 

الحصكؿ عمى 
نسخة مف دفتر 

التاميف 
 الصحي 

 ختـ التاميف الصحي 
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 ِخ ٌألعشح ٚاٌيفٌٛخ ٌّغٌٟٙٛ إٌغت ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ :اٌؾبالد اٌّؾٌٛخ ِٓ اإلداسح اٌؼب

 

 

 

 

 

 

 

فئبد ِغٌٟٙٛ 

 إٌغت
االداسح اٌؼبِخ ٌألعشح 

 ٚاٌيفٌٛخ

  

 

االداسح اٌؼبِخ ٌٍؾّب٠خ 

 االعزّبػ١خ

 

دائشح اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ ٚصاسح  

 خ ِٕؼ رب١ِٓ فؾٟ اٌقؾ

 

رغ١ٍُ ثيبلخ اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌألعشح 

 ٚاٌيفٌٛخ "فئبد ِغٌٟٙٛ إٌغت "

 

دائشح اٌزأ١ً٘ االعشٞ 

 لغُ اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ 

 

ِٕؼ ثيبلخ رب١ِٓ فؾٟ ِٓ 

 لجً ٚصاسح اٌقؾخ

 



 إلدارة العامة للحماية االجتماعيةا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
 

 

487 

 : اعتماد المفصوليف مف الوظيفة العموميةخدمة

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 االستيداؼ

  
 شروط قبوؿ الحالة

*اف يككف المكظؼ المفصكؿ اك 
 حيد لألسرة النزيؿ هك المعيؿ الك 

* اف ال يككف لدل المكظؼ اك النزيؿ 
 مصدر دخؿ كافي

*يعتمد الصرؼ المالي لألسرة كفقا 
 لمكادر المالي المعتمد.

* أف يككف تـ فصمة مف الحككمة  
 بعدها العاشرة. كما

كتاب مف المالية العسكرية أك ديكاف المكظفيف لككيؿ الكزارة   االستقباؿ
 بالمفصكؿ 

اب لمدير اإلدارة العامة لمحماية االجتماعية يقـك يتـ تحكيؿ الكت
 بدكرة بتحكيمها الى دائرة التمكيف االقتصادم 

ال تنطبؽ عميها الشركط لمككيؿ  ثـ مخاطبة  التيإرجاع الحاالت 
 المالية العسكرية أك  ديكاف المكظفيف 

تقـك دائرة التمكيف االقتصادم بتحكؿ الطمب لرئيس قسـ الحماية في 
 ية إلجراء الدراسة المدير 

 *الكزير / الككيؿ 
*مدير عاـ الحماية 

 االجتماعية 
*دائرة التمكيف 

 االقتصادم

كتاب 
 المالية

 اك الديكاف

تحكيؿ 
الكتاب  
لممديريات 
 لمدراسة

 االوراؽ المطموبة : الدراسة
صكر هكيات كشهادات ميالد   -

 االكالد 
 كشؼ حساب البنؾ -
خمك طرؼ مف ديكاف المكظفيف  -

 لية العسكرية كالما
 أم مستندات اخرل تمـز -

الدراسة 
 الميدانية

تحكيؿ الحالة لمدراسة الميدانية لرئيس قسـ الحماية االجتماعية  -
جراء الدراسة ميدانيا  في المديرية   حسب التسمسؿ االدارم كا 
كعمؿ التكصيات  كاحتساب الكادر المالي  في حاؿ قبكؿ 

 الحالة .
 ير المديرية عمى الممؼ يتـ اعتماد تكصيات مف قبؿ مد -
يتـ رفع الممؼ لمدير عاـ المديريات ثـ يحكؿ الممؼ الى مدير  -

الحماية االجتماعية ثـ دائرة التمكيف االقتصادم حسب 
 التسمسؿ االدارم

مدير عاـ  -
الحماية 

 االجتماعية 
مدير عاـ  -

 المديريات
 مدير المديرية -
رئيس قسـ  -

الحماية 
 االجتماعية

دراسة 
الحالة 
نمكذج 

لزيارة ا
 الميدانية

 
 
 رفع

 التكصيات

محاطة كزارة اعتماد التمكيف  دائرة -يتـ مراجعة الممؼ مف قبؿ دائرة التمكيف االقتصادم التخاذ  -إقرار  المراجعة 
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 القرار  الممؼ  واإلقرار
في حالة رفض اعتماد الحالة يتـ تبميغها مف رئيس قسـ  -

 الحماية في الميداف
 اعتماد القرار مف قبؿ مدير عاـ الحماية االجتماعية  -
لمكتب ككيؿ الكزارة كيتـ تحكيمها لمدير عاـ  رفع الممؼ -

الشؤكف االدارية كالمالية لمتدقيؽ المالي   ثـ مخاطبة كزارة 
 المالية  عف طريؽ مكتب الككيؿ لمصرؼ لمحالة المكافؽ عميها 

رجاع الممؼ  - كضع كتاب مراسمة المالية في ممؼ الحالة  كا 
 لرئيس قسـ الحماية في المديرية .لممتابعة 

 االقتصادم
رئيس قسـ  -

 الحماية 
مدير عاـ  -

الحماية 
 االجتماعية 

 ككيؿ الكزارة  -
مدير عاـ  -

 الشؤكف االدارية

 المالية التكصيات

الزيارة 
 المنزلية

 توضيح تعديالت الحالة :
 أي اوراؽ ليا عالقة ومنيا 

 إضافة مكلكد  -
 تخفيض أحد االبناء  -
 ابت لألسرة كجكد دخؿ جديد كث -

زيارة 
 منزلية

يقـك مكظؼ قسـ الحماية بالمديرية ب جراء زيارة منزلية لمحالة  -
ضافة أم تعديالت عمى ممؼ كرفع  كؿ ستة شهكر كا 

 التكصيات حسب التسمسؿ االدارم 
مدير دائرة التمكيف االقتصادم دراسة التكصيات كاتخاذ القرار  -

 بالتعديالت 
رساؿ التعديالت لمدير عاـ ال - حماية االجتماعية الذم يقـك كا 

بدكرة بمخاطبة ككيؿ الكزارة لمخاطبة كزارة المالية بالتعديالت 
 عمى الممؼ .

مخاطبة كزارة المالية  العتماد التعديالت عف طريؽ مكتب   -
 الككيؿ.

 كضع كتاب مراسمة المالية   في ممؼ الحالة -

رئيس قسـ الحماية 
 االجتماعية

 مدير المديرة  -
مدير عاـ  -

 يرياتالمد
مدير عاـ  -

الحماية 
 االجتماعية 

 ككيؿ الكزارة -
 

نمكذج 
 الزيارة

 
 

تعديؿ 
الممؼ اما 
بالحجب أك 
استمرار 

الصرؼ  أك 
تعديؿ 
 المبمغ
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 خدمة  اعتماد المفصوليف مخطط العممية

 

 االسرمثاي

 ِىرة اٌٛوًٍ 

 اٌسّاٌح اخرّاػٍح

دائشج اٌرّىٍٓ االلرصادي 

 الػرّاد اٌرٛصٍاخ

 االداسج اٌؼاِح ٌٍّذٌشٌاخ

 ً االداسيزسة اٌرسٍس

 لسُ اٌسّاٌح  –

 ٌذساسح اٌساٌح ٍِذأٍا

االداسج اٌؼاِح ٌٍسّاٌح 

االخرّاػٍح زسة 

 اٌرسٍسً االداسي 

 ٌٍح ِخاطثح ٚصاسج اٌّا

 ػٓ طشٌك ِىرة اٌٛوًٍ

االداسج اٌؼاِح ٌٍّذٌشٌاخ 

 زسة اٌرسٍسً االداسي

ذثٍٍغ اٌساٌح 

  تاٌشفض

  لثٛي

اٌرذلٍك ِٓ 

لثً 

االداسج 

اٌؼاِح 

ٌٍشؤْٚ 

 اٌّاٌٍح

ذؼذٌالخ ػٍى ٍِف 

 اٌساالخ اٌّسرفٍذج 

 إسخاع

  سفض
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 خدمة اعتماد شيداء الوطف

كمة أك االعداد كالتجهيز أك االسناد لها هك كؿ مف قتؿ دفاعا عف الكطف في مكاجهة العدك مف خالؿ المقاالتعريفات :
أك بسبب االحتالؿ داخؿ فمسطيف كاعتمد مف قبؿ الكزارة شهيدا أك مف صدر قرار عف مجمس الكزراء باعتبار  شهيدان 

  العتبارات المصمحة الكطنية .
 شروط االستحقاؽ  :

مدير المديرية  –مدير عاـ المديريات   -تصادم دائرة التمكيف أالق  –مدير عاـ الحماية  -ككيؿ الكزارة  المسؤوليات :
 رئيس قسـ الحماية  –

 تصنيفات الشيداء المعتمدة لدى الوزارة
 شهداء الفمتاف األمني.

 شهداء األنفاؽ.
 تيمية بمدينة رفح. ابفشهداء مسجد 

 شهداء األجهزة األمنية كالقكل المساندة الذيف قتمكا خالؿ ضبط األكضاع الداخمية.
 مهمات الجهادية.شهداء ال

 شروط اعتماد الشيداء
 ال بد مف توافر الشروط التالية العتماد الشييد عمى النحو التالي:

 . شروط اعتماد شييد الفمتاف األمني:1
اف يككف قد استشهد خالؿ فترة الفمتاف االمني كبسبب   خالؿ فترة الحككمة العاشرة كالحادية عشر كحتى فشؿ االنقالب 

 14/6/2007كاحباط  في
 . شروط اعتماد شيداء االنفاؽ:2
 27/12/2008اف يككف قد استشهد بعد تاريخ -
 اف يككف قد استشهد نتيجة قصؼ صهيكني لمنفؽ. -
 كجكد تقرير اك شهادة مف كزارة الداخمية تفيد بقصؼ النفؽ -
 . شروط اعتماد شيداء مسجد ابف تيمية بمدينة رفح:3
 اف يككف مف الضحايا المدنييف -
أف يككف قد استشهد نتيجة احداث الشغب التي كقعت في محيط مسجد ابف تيمية بمدينة رفح في يـك الجمعة المكافؽ  -
17/8/2009 
  يككف استشهد خالؿ ضبط األكضاع الداخمية. فأ ليا:.شروط اعتماد شيداء االجيزة االمنية والقوى المساندة 4
 . شروط اعتماد شيداء الميمات الجيادية:5
 ف يككف قد استشهد نتيجة اعماؿ المقاكمة المباشرة كغير المباشرة ضد االحتالؿ.أ. ا
 ب. شهادة مف الجناح العسكرم لمتنظيـ الذم ينتمي الي  الشهيد تؤكد استشهاد  في مهمة جهادية. 

 المستندات المطموبة لممؼ الحالة :
 كمنها: األسرة الستحقاؽكافة األكراؽ كالمستندات الثبكتية  استيفاءيتـ 
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 شهيد مف الكزارة. اعتمادشهادة 
 تقرير طبي لمحكادث القضائية.

 شهادة كفاة.
 صكرة هكية الشهيد.

 صكرة هكية كالدم الشهيد االعزب.
 صكرة هكية زكجة هكية الشهيد المتزكج./خاص بالمتزكج

 التقارير الطبية ذات العالقة.
 جعقد/عقكد الزكاج الخاصة بالشهيد المتزكج./خاص بالمتزك 

 شهادات ميالد األبناء.
 شهادات قيد مدرسية.
 شهادات قيد جامعية.

 شهادات ميالد األخكة القصر لمشهيد األعزب.
 شهادة الطابك كككالة الغكث.

 حجج اإلعاقة كالحضانة مف المحكمة الشرعية.
 الممؼ. الستكماؿمستندات اخرل الزمة  مبنكية. أكشكفات حسابات 
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  خدمة اعتماد شيداء الوطف

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة مالحظات المرحمة
 االستيداؼ
  

تصنيفات الشيداء المعتمدة لدى 
 الوزارة
 شهداء الفمتاف األمني.

 شهداء األنفاؽ.
 تيمية بمدينة رفح. ابفشهداء مسجد 

شهداء األجهزة األمنية كالقكل المساندة 
الذيف قتمكا خالؿ ضبط األكضاع 

 ية.الداخم
 شهداء المهمات الجهادية.

تتكج  اسرة الشهيد لمكتب الككيؿ تطمب إصدار شاهدة تفيد  - االستقباؿ
 باف ابنهـ شهيد 

مكتب الككيؿ يقـك بمخاطبة كزارة الصحة لمتأكد مف الحالة  -
 شهيد مف عدم   

 مكتب الككيؿ
 

االكراؽ 
 الثبكتية

مخاطبة 
كزارة 
 الصحة

رد كزارة  الرد 
 الصحة

عمى ككيؿ الكزارة مف قبؿ ككيؿ كزارة الصحة تفيد  يتـ الرد -
 باف الحالة شهيد مف عدم  

مراسمة  كزارة الصحة
 الككيؿ

 

مكتب الككيؿ يقـك ب صدار شهادة شهيد  كيتـ تحكيؿ الممؼ  - االعتماد  االعتماد
 لمدير عاـ الحماية لدراسة كفتح ممؼ لمحالة 

غير شهيد في حاؿ ثبت مف قبؿ كزارة الصحة باف الحالة  -
يقاؼ فتح ممؼ لمحالة .  يتـ ابالغ اهؿ المتكفى كا 

 مكتب الككيؿ
 مدير عاـ الحماية

رد كزارة 
 الصحة

 

دراسة 
 الحالة

 المستندات المطموبة لممؼ الحالة
 شهيد مف الكزارة. اعتمادشهادة 

 تقرير طبي لمحكادث القضائية.
 شهادة كفاة.

 صكرة هكية الشهيد.
 االعزب.صكرة هكية كالدم الشهيد 

صكرة هكية زكجة هكية الشهيد 
 المتزكج./خاص بالمتزكج
 التقارير الطبية ذات العالقة.

زيارة 
 ميدانية 

يتـ تحكيؿ اكراؽ الحالة مف قبؿ مدير عاـ الحماية  -
االجتماعية لرئيس  قسـ الحماية االجتماعية في المديرية  

ة الكضع االجتماعي كالقياـ بزيارة ميدانية كمتابع
 كاالقتصادم  لألسرة  كفتح ممؼ لمشهيد

رئيس قسـ الحماية 
 االجتماعية

 

تعبئة  زيارة االسرة
استمارة 
البحث 
 االجتماعي

مقابمة 
 مكتبية

رئيس قسـ الحماية  الشهيد مكتبيا في المديرية  بأسرةاستكماؿ االكراؽ الخاصة  -
 االجتماعية

استكماؿ 
 االكراؽ

الممؼ 
 كامؿ

تحكيؿ  لتحويؿ ا
 الممؼ

تكقيع الممؼ مف قبؿ مدير المديرية كيتـ تحكيؿ الممؼ  -
 لمدير عاـ تنسيؽ المديريات في الكزارة

يتـ تحكيؿ الممؼ مف قبؿ مدير عاـ اإلدارة العامة لمحماية  -

رئيس قسـ الحماية 
 االجتماعية
 مدير المديرية

كتاب لمدر 
 عاـ الحماية

ارساؿ 
 الكتاب
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عقد/عقكد الزكاج الخاصة بالشهيد 
 المتزكج./خاص بالمتزكج

 شهادات ميالد األبناء.
 شهادات قيد مدرسية.
 شهادات قيد جامعية.

شهادات ميالد األخكة القصر لمشهيد 
 األعزب.

 الة الغكث.شهادة الطابك ككك
حجج اإلعاقة كالحضانة مف المحكمة 

 الشرعية.
 كشكفات حسابات بنكية.

 الستكماؿأم مستندات اخرل الزمة 
 الممؼ.

ير عاـ تنسيؽ مد االجتماعية  لدائرة التمكيف االقتصادم في الكزارة 
 المديريات

مدير عاـ الحماية 
 االجتماعية

اعتماد   اعتماد
 الممؼ

رجاع الممؼ    - دائرة التمكيف االقتصادم تدقيؽ الممؼ كا 
 لمدير عاـ الحماية االجتماعية 

رسال مدير عاـ الحماية االجتماعية تكقيع الممؼ  - لمكتب  كا 
 مادالككيؿ لالعت

تحكيؿ الممؼ مف مكتب الككيؿ لمدير عاـ الشؤكف االدارية  -
 كالمالية لمتدقيؽ المالي

 بعد التدقيؽ المالي إرجاع الممؼ لمكتب الككيؿ   -
مكتب الككيؿ لمخاطبة كزارة المالية  لصرؼ مخصص مالي  -

ألسرة الشهيد مع ارساؿ نسخة مف مخاطبة كزارة المالية 
لحفظها في ممؼ الحالة  لمدير عاـ الحماية االجتماعية

رجاع الممؼ الي رئيس قسـ الحماية في المديرية   كا 

مدير دائرة التمكيف 
 االقتصادم

مدير عاـ الحماية   
 االجتماعية
 ككيؿ الكزارة

مدير عاـ الشؤكف 
 االدارية كالمالية

مخاطبة 
جهات 

االختصاص 
 في الكزارة

اعتماد 
 الحالة 

متابعة  متابعة 
 دكرية 

ية لمكضع االجتماعي كاالقتصادم لمحالة مف قبؿ متابعة دكر  -
رئيس قسـ الحماية االجتماعية  زيارة كاحدة أك اثنتيف سنكيا  

ضافة أم تعديالت أك تغيرات تحدث عمى االسرة .  كا 
في حاؿ كجكد تغيرات  يتـ مخاطبة كزارة المالية   -

 بالتعديالت أك التغيرات عمى االسرة 

رئيس قسـ الحماية 
  االجتماعية

 

متابعة 
 الحالة 

 زيارة سنكية 
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 اعتماد شيداء الوطف مخطط يوضح أليات

 

 قبوؿ 

 

 رفض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدير عاـ الشؤوف 
 االدارية والمالية 

 دائرة التمكيف االقتصادي
مدير عاـ الحماية 

 االجتماعية 

رئيس قسـ الحماية 
 االجتماعية في المديرية 

يذَز ػاو 

ذُسُق 

 انًذَزَاخ
 

ص دار اعتماد االبف شييد وا 
 شيادة  بذلؾ

استقباؿ اسرة الشييد 
 مكتب الوكيؿ

 

مخاطبة ورد وزارة 
مدير عاـ الحماية  الصحة 

 االجتماعية  

زيارة ميدانية وفتح 
  ممؼ لمشييد 

يذَز انًذَزَح 

 نالػرًاد 

 وكيؿ الوزارة 

مدير عاـ الحماية 
 االجتماعية 

 

 وكيؿ الوزارة 

 

 مخاطبة وزارة المالية  

 

متابعة دورية مف قبؿ 
 قسـ الحماية رئيس

 

بالغ اسرة  غير شييد  عدـ االعتماد وا 
 المتوفى 
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 WFP العالميبرنامج الغذاء 
 القسائـ الشرائية والتغذية المؤسساتية   

 برنامج األغذية العالمي– WFP:  المتحدة كالمختص بتقديـ هك أحد المؤسسات التابعة لألمـ
قطاع غزة كالضفة الغربية. بدأ برنامج عمم  بناء عمى طمب كزارة  فيمساعدات عينية لغير الالجئيف 
كمنذ ذلؾ الحيف استمر البرنامج بتقديـ خدمات  المختمفة حيث  1996التنمية االجتماعية منذ عاـ  

شريؾ الممكؿ حيث يتـ تنفيذ مشركعيف األكؿ : تعتبر الكزارة الشريؾ المنفذ لممشركع  كالبرنامج هك ال
ألؼ منتفع في كافة انحاء قطاع غزة، كالمشركع الثاني:  110القسائـ الشرائية االلكتركنية يستفيد من  
 3164مؤسسة تقدـ خدمات صحية كاجتماعية كنفسية لعدد  34التغذية المؤسساتية كيستفيد من  لعدد 
التنمية االجتماعية باإلضافة إلى المؤسسات اإليكائية كمؤسسات  فرد في كؿ مف  مراكز تدريب كزارة

 الرعاية االجتماعية كالتأهيؿ.

 أوال : مشروع القسائـ الشرائية االلكترونية الدورية  :
  هك احد مشاريع برنامج االغذية العالمي التابع لألمـ المتحدة كالذل بدأت كزارة التنمية االجتماعية

، حيث يمكف المشركع االسر المسجمة مف شراء احتياجاتها 2016منذ ديسمبر بتنفيذ  في قطاع غزة 
الغذائية مباشرة مف المحالت التجارية المشاركة في المشركع كذلؾ باستخداـ بطاقة إلكتركنية يتـ 

 شحنها برصيد اسبكعي بطريقة أكتكماتيكية .

 : األىداؼ الرئيسة لممشروع
حت خط الفقر ضمف قكائـ كزارة التنمية االجتماعية ك حماية سبؿ المعيشة لألسر المصنفة ت .1

مساعدتها في تكفير الغذاء الصحي المتنكع ألفرادها ، حيث تعطى القسيمة الغذائية االلكتركنية 
الفرصة لتمؾ األسر الستكماؿ كجباتهـ الغذائية الصحية مثؿ منتجات األلباف ، ك البيض ، ك األرز 

لطحيف ،ك الخضركات الطازجة ، ك المجمدات بأنكاعها ك غيرها مف ، ك البقكليات ، ك الخبز ، ك ا
 المنتجات الغذائية......ألخ .

منح األسر المستفيدة  مف المشركع الحرية الكاممة في اختيار األصناؼ الغذائية التي تناسب  .2
حؿ احتياجاتهـ دكف قيكد عمى األنكاع أك األسعار ، اضافة  الى منحهـ  الحرية في اختيار الم

 األنسب ك التكقيت األنسب لمصرؼ دكف قيكد .
 تعزيز ك دعـ المنتجات الكطنية ك السكؽ المحمي .  .3
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 إجراءات شحف البطاقة االلكترونية بالرصيد األسبوعي :
 (1األكؿ مف كؿ شهر )
 (8الثامف مف كؿ شهر )

 (15الخامس عشر مف كؿ )
 (22الثاني ك العشركف مف كؿ شهر )

 ئية التي أحصؿ عمييا بواسطة البطاقة االلكترونية ؟ما ىي المواد الغذا
ستككف لديكـ حرية الختيار بيف جميع المكاد الغذائية المتكفرة لدل المحالت التجارية المشاركة في 

 المشركع باستثناء األصناؼ التالية :
 الحمكيات ك السكاكر بجميع أنكاعها مثؿ الشكككالتة ك البسككت ك الممبس. .1
 اف المستكردة .منتجات األلب .2
 المكالح بجميع أنكاعها .الشيبس ك  .3
 السجائر . .4
 المشركبات الغازية ك العصائر بأنكاعها .  .5
o :ما ىي شروط االستفادة مف برنامج القساـ الشرائية االلكترونية الدورية 
اف يككف المستفيد مسجؿ ضمف البرنامج الكطني لمحماية االجتماعية في مرحمة مدقؽ أك مرحمة  -

 الصرؼ .
 أف يككف رب االسرة كالزكجة مكاطنيف حسب إفادة الككالة  -
 CHFأف يككف غير منتفع مف المؤسسات الشريكة مع برنامج الغذاء العالمي مثؿ مؤسسة  -

.OXFAM 
 اف ال يككف رب االسرة لدية دخؿ ثابت . -

 االجراءات االستفادة مف البرنامج :
لة بعد التحقؽ مف انطباؽ معايير االستحقاؽ عميها يقـك الباحث االجتماعي بالمديريات  باستقباؿ الحا
 كاستيفاء المستندات المطمكبة كالالزمة حيث يتـ :

 تعبئة استمارة برنامج الغذاء العالمي إلدراجها ضمف القكائـ لالستفادة مف البرنامج. -
 تكثيؽ صرؼ المساعدة التمكينية الدكرية )القسيمة الشرائية( عمى الئحة العالج. -
مستند مكقع مف الباحث االجتماعي كيعرض عمى المشرؼ االجتماعي ثـ يسمـ الى مدير ارفاؽ ال -

 المديرية اك مف ينكب عن  لالعتماد كيدخؿ حاسكبيا الستكماؿ االجراءات المتبعة في الكزارة.
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 : خدمة القسائـ الشرائية االلكترونية الدورية أوال

 شروط االستفادة : االستهداؼ
يد مسجؿ ضمف * اف يككف المستف

البرنامج الكطني لمحماية االجتماعية في 
 مرحمة مدقؽ أك مرحمة الصرؼ .

 مكاطنة  كزكجت *أف يككف مكاطف 
*أف ال يككف مستفيد مف برامج أخر 

 ....الخ CHFمشابهة مثؿ : االكسفاـ أك 
 *اف ال يككف ل  مصدر دخؿ أخر 

ريات عف طريؽ *يتـ ترشيح اسماء المنتفعيف الجدد مف المدي استقباؿ 
رساؿ الي االدارة العامة  برنامج الغذاء العالمي في المديريات كا 

 لمحماية االجتماعية في الكزارة .
  
 

 المديريات 
 
 

تحكيمها  قكائـ االسماء
 لمحماية

*يتـ تحكيؿ االسماء مف قبؿ الحماية االجتماعية  لمكظفي   الفمترة  فمترة
ماء كاستبعاد االسماء الغير برنامج االغذية العالمي لفمترة االس

 مطابقة لممعايير
*ارساؿ االسماء لمكتب االغذية العالمي كيتـ إجراء فمتر  

 اخرل لمتأكد 
 مف عدـ استفادة االسماء مف أم برامج اخر لديهـ  .  
 

لمحماية 
 االجتماعية 

مكظفي االغذية 
 العالمي

مكتب االغذية 
 العالمي

 
كشكفات 
 االسماء 

ارساؿ 
الكشكفات 
لمكتب 
االغذية 
 العالمي 

اعتماد االسماء كطباعة بطاقات الكرتكنية  لكؿ المنتفعيف  االعتماد  االعتماد 
 الجدد مف قبؿ برنامج االغذية العالمي م

يتـ ارساؿ البطاقات لمكظفي االغذية العالمي في الكزارة كيتـ 
 ارسالها الي المديريات مف أجؿ تسميمها لممنتفعيف

مكتب االغذية 
 عالميال

مكظفي االغذية 
 العالمي

اعتماد 
كشكفات 
 االسماء

تسميـ 
البطاقات 
 لممديريات

  مكظفي االغذية تـ التعاقد معها  مف قبؿ  التي* يتـ زيارة المحالت التجارية   المتابعة  المتابعة
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فريؽ االغذية العالمي في الكزارة كمتابعة جكدة المكاد المقدمة 
ة المحالت مف جكدة كتاريخ صالحية  المكاد كنظاف التأكد

 التجارية
*في حاؿ مخالفة المحالت التجارية لممعايير كاالتفاقية المكقعة 
 يتـ تكجي  عدة إنذارات لها قبؿ فصمها مف مشركع المساعدات.

االلكتركنية يتـ تعبئة طمب في  بطاقت *في حالة فقد المنتفع 
المديرية الكرتكني االصدار بطاقة بدؿ فاقد كيتـ ارسالها 

غذية العالمي في الكزارة كيتـ مخاطبة مكتب لمكظفي اال
 االغذية العالمي إلصدار بدؿ فاقد 

 العالمي
 المديريات 

مكتب االغذية 
 العالمي
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 خدمة القسائـ الشرائيةمخطط يوضح أليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشؽ١ؼ 

االعّبء ِٓ 

 اٌّذ٠ش٠بد 

 اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ

 

ِىزت االغز٠خ 

اٌؼبٌّٟ ٌٍفٍزشح 

 ٚاالػزّبد

 

ِٛظفٟ ثشٔبِظ 

فٟ االغز٠خ اٌؼب١ٌّخ 

 اٌٛصاسح

 

ىجبػخ اٌجيبلبد 

 االوشر١ٔٛخ

 

 اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ 

 

 اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ 

 ٚإفذاس ثذي فبلذ

 

اٌّذ٠ش٠بد رغ١ٍُ 

 اٌجيبلبد ٌٍّٕزفؼ١ٓ
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  :: مشروع التغذية المؤسساتية ثانيا
  مؤسسة تقدـ  34العالمي مف خالؿ كزارة التنمية االجتماعية مكاد تمكينية لعدد يقدـ برنامج األغذية

التنمية كزارة فرد في كؿ مف  مراكز تدريب  3164خدمات صحية كاجتماعية كنفسية لعدد 
االجتماعية باإلضافة إلى المؤسسات اإليكائية كمؤسسات الرعاية االجتماعية كالتأهيؿ ، كنكعية 

 ة كالتالي :المؤسسات المستفيد
  مراكز  8 كيبمغ عددها التنميةمراكز تدريب. 
  مؤسسات. 6ساعة ، كيبمغ عددها  24المؤسسات اإليكائية التي تعمؿ عمى مدار 
  مؤسسات الرعاية االجتماعية كالتأهيؿ التي تستهدؼ المعاقيف كالمرضى كالنساء كاألطفاؿ المهمشيف

 مؤسسة.  20ددها كالذيف يعانكف مف مشاكؿ كاضطرابات ، كيبمغ ع
مقدمة مف  قسائـ شرائيةكتقكـ المؤسسة بدكرها في إعداد كجبات طعاـ لألفراد المستفيديف مف خالؿ  -

ك يتـ استالـ المكاد الغذائية مف خالؿ قسيمة شرائية مف المحالت التجارية ، برنامج االغذية العالمي
شيكؿ  35دـ ثالث كجبات يكميان يتـ احتساب المبمغ المالي لممؤسسات التي تق بحيثالمعتمدة  

 24لمفرد الكاحد في المؤسسة شهريا ، اما المؤسسات التي تقدـ كجبة كاحدة اك كجبتيف يتـ احتساب 
شيكؿ لمفرد الكاحد شهريا ، يتـ تعيف كاعتماد مندكبيف في كؿ مؤسسة مخكليف باستالـ القسيمة 

 ة الشرائية.الشرائية مف المحالت كال يستمح لغيرهـ باستالـ القسيم
تقـك المؤسسة ب عداد نمكذج  طمبية شراء مف السكبر ماركت بشكؿ اسبكع اك كؿ اسبكعيف اك  -

شهرم بحيث يشمؿ االصناؼ الغذائية التي تريد المؤسسة استالمها مف السكبر ماركت كيتـ اعتماد 
استالمها مف الطمبية مف مدير المؤسسة مف خالؿ تكقيع عميها كايضان تكقع  المندكب المخكؿ مف 

 السكبر ماركت .

تتقدـ لطمب االستفادة مف مشروع  التيلممؤسسة مع منسؽ دائرة الجمعيات إجراء دراسة مبدئية 
 التغذية المؤسساتية بيدؼ ما يمي : 

التراخيص الحاصمة عميها مف كزارة الداخمية كالكزارة ك االطالع عمى األكضاع القانكنية لممؤسسة 
 .المختصة

 يير المينية لالستفادة مف مشروع التغذية المؤسساتية . الشروط المعا
 قياـ المؤسسة بتقديـ خدمات تأهيمية كتعميمية كصحية حسب الطبيعة المستهدفة . -1
اف تككف الفئة المستهدفة مف األشخاص غير العادييف كالفئات الهشة كالضعيفة في المجتمع  -2

 ، أطفاؿ مرضي،... الخ ( .)االشخاص ذكم االعاقة ، ايتاـ ، نساء ، كبار السف 
 اف تقـك المؤسسة ب عداد كجبات طعاـ لممستفيديف داخؿ المؤسسة . -3
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 .الخاصة ب عداد الطعاـ كاألدكاتكجكد مطبخ مجهز ببعض األجهزة  -4
مكعدها المحدد إلي  فيقياـ المؤسسة ب رساؿ الفكاتير كالمستندات الالزمة لمقسيمة الشرائية  -5

 كزارة التنمية االجتماعية.

 :مالحظات ميمة
في حاؿ تتطابؽ الشركط كالمعايير الخاصة بمشركع التغذية المؤسسات التي تقدمت بطمب  -

االستفادة مف المشركع، يتـ مخاطبة مكتب برنامج االغذية العالمي بخصكص امكانية استفادة 
لبرنامج المؤسسة مف المشركع كفي حاؿ تكفر التمكيؿ الالـز لمبرنامج تقكـ لجنة مشتركة ممثمة با

كفريؽ البرنامج في الكزارة بزيارة المؤسسة كاالعتماد النهائي لممؤسسة ضمف مشركع  التغذية 
 المؤسساتية

في حاؿ عدـ تكفر تمكيؿ تبقي المؤسسة عمى قكائـ االنتظار في حاؿ تـ المكافقة كانضماـ المؤسسة  -
مة بالحماية االجتماعية كالمؤسسة لممشركع يتـ تكقيع مذكرة تفاهـ بيف كزارة التنمية االجتماعية ممث

المستفيدة مف المشركع بحيث تتضمف هذ  االتفاقية التزامات المؤسسة المستفيدة باإلجراءات 
كالشركط الخاصة بالمشركع ككذلؾ تكضح االتفاقية االدكار التي تقكـ بها كزارة التنمية االجتماعية 

 اتجا  المشركع .
لفات اك التجاكزات الخاصة بالمشركع يتـ تكجي ، بعض في حاؿ ارتكاب المؤسسة لبعض المخا -

 االجراءات الخاصة لمتعامؿ مع هذ  التجاكزات كذلؾ حسب طبيعة المشكمة أك المخالفة 
 رابعًا فصؿ نيائي مف المشروع . - ثالثا لفت نظر  - ثانيا انذار كتابي   - أوال انذار شفوي -
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 : خدمة التغذية المؤسساتيةثانيا

 ش صٌاسج ِؤسسحّٔٛرج ذمشٌ -0

 المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة  المرحمة
 : الدراسة تيدؼ الى التعرؼ عمى االستهداؼ

 *االكضاع القانكنية لممؤسسة 
*االطالع عمى ترخيص كزارة الداخمية 

 كالكزارة المختصة 
المعايير المينية لالستفادة مف المشروع  

: 
ت تأهيمية *قياـ المؤسسة بتقديـ خدما

كتعميمية كصحية حسب الطبيعة 
 المستهدفة 

*اف تككف الفئة المستهدفة مف األشخاص 
غير العادييف كالفئات الهشة كالضعيفة في 
المجتمع ) االشخاص ذكم االعاقة ، ايتاـ 
، نساء ، كبار السف ، أطفاؿ مرضي،... 

 الخ ( 
*اف تقـك المؤسسة ب عداد كجبات طعاـ 

 لمؤسسة .لممستفيديف داخؿ ا
*كجكد مطبخ مجهز ببعض األجهزة 

 كاالدكات الخاصة ب عداد الطعاـ 

*استقباؿ كتاب مف المؤسسة لككيؿ الكزارة لترشيحها لمشركع  االستقباؿ 
 التغذية المؤسساتية

*تحكيؿ الكتاب مف مكتب الككيؿ لإلدارة العامة لمحماية 
سة  كاإلفادة العامة لمتنمية كالتخطيط  لمدرا كلإلدارةاالجتماعية 

. 

 ككيؿ الكزارة 
مدير عاـ الحماية 
 االجتماعية 

كتاب 
 المؤسسة

تحكيؿ الكتاب 
لمحماية 

 االجتماعية 
كدائرة 
 الجمعيات

الدراسة 
 المبدئية

*يقـك مكظؼ برنامج االغذية العالمي في الكزارة بزيارة مشتركة  زيارة أكلية 
ؿ عنها لممؤسسة مع منسؽ دائرة الجمعيات كعمؿ تقرير مفص

رساؿ نسخة لمكتب ككيؿ الكزارة كنسخة لدائرة الجمعيات .  كا 
*في حاؿ مطابقة المؤسسة لممكاصفات كالشركط يتـ اعتمادها 

 بشكؿ أكلي مف قبؿ مدير عاـ الحماية االجتماعية 
* في حاؿ مخالفة الشركط كالمعايير يتـ حفظها في االرشيؼ 

 كمخاطبة الككيؿ 
ية العالمي  بمطابقة المؤسسة *يتـ مخاطبة برنامج االغذ

 الشركط كالمعايير  

مكظفي الغذاء 
 العالمي

منسؽ دائرة 
 الجمعيات 
الحماية 
 االجتماعية

زيارة مشتركة  
مكظؼ الغذاء 
العالمي 

كمنسؽ دائرة 
 الجمعيات  

 تعبئة
نمكذج تقرير 
 زيارة مؤسسة

بؿ فريؽ االغذية * يتـ تحديد زيارة مشتركة  لممؤسسة مف ق زيارة ثانية االعتماد
 العالمي  كمكتب االغذية العالمي العتمادها بشكؿ نهائي
*مخاطبة فريؽ االغذية العالمي  مف قبؿ مكتب االغذية 

 العالمي باعتماد المؤسسة ضمف مشركع التغذية المؤسساتية .

ة مكظفي االغذي
 العالمي

مكتب االغذية 
 العالمي

اعتماد 
المؤسسة في 
مشركع 
التغذية 

تكقيع مذكرة 
 تفاهـ 
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*تكقيع االتفاقية كمذكرة تفاهـ بيف المؤسسة  ككزارة التنمية 
 االجتماعية .

الحماية 
 االجتماعية 

المؤسساتية  
بعد الزيارة 
 المشتركة

 المتابعة   المتابعة
متابعة 

الصرؼ أك 
أنهاء 
 التعاقد

*يتـ زيارة المؤسسات المعتمدة مف قبؿ فريؽ البرنامج بالكزارة 
هريا عمى االقؿ كيتـ زيارة مشتركة بيف مكتب مرة كاحدة ش

 االغذية العالمي في غزة كفريؽ البرنامج في الكزارة 
*برنامج الغذاء العالمي يقـك بزيارات لممؤسسات بشكؿ منفصؿ 

 احيانا 
* يستمر تقديـ المساعدات لممؤسسة كؿ ستة شهكر اك سنة 

 حسب االتفاقية أك مكازنة البرنامج
المؤسسة لممعايير كاالتفاقية المكقعة يتـ * في حاؿ مخالفة 

تكجي  عدة إنذارات لها قبؿ فصمها مف مشركع 
 المساعدات.

مكظفي الغذاء 
 العالمي

مكتب االغذية 
 العالمي

نمكذج كتقرير 
الزيارة 
 الميدانية 

استمرار 
الصرؼ أك 
 انذار بالكقؼ
أك كقؼ 
 الصرؼ 
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  مخطط يوضح أليات خدمة التغذية المؤسساتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعزمجبي ِىزت 

اٌٛو١ً اٌىزبة 

 ِٓ اٌّؤعغخ 

 اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ

 اٌز١ّٕخ ٚاٌزخي١و 

ِٛظفٟ ثشٔبِظ االغز٠خ اٌؼبٌّٟ  

ِٕٚغك دائشح اٌغّؼ١بد فٟ 

 ٌض٠بسح اٌّؤعغخاٌٛصاسح  

إػذاد رمش٠ش 

ِفقً ِؾزشن 

 ػٓ اٌّؤعغخ 

 

 ِىزت اٌٛو١ً -

 ٌغّؼ١بد دائشح ا -

فٟ ؽبٌخ اٌشفل 

ؽفظٙب فٟ 

 االسؽ١ف

االػزّبد االٌٟٚ 

 ٌٍّؤعغخ
ِشاعٍخ ثشٔبِظ اٌغزاء 

 اٌؼبٌّٟ 

ص٠بسح صب١ٔخ ٚاػزّبد 

 ٔٙبئٟ ٌٍّؤعغخ 

ص٠بسح ِزبثؼخ دٚس٠خ  رٛل١غ االرفبل١خ

 ؽٙش٠ب ٌٍّؤعغخ  

ارخبر االعشاء 

إٌّبعت ثبٌزغذ٠ذ أٚ  

 االٔزاس أٚ اال٠مبف  
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 منبرط االداسح الؼبهخ للؾوبٗخ االعزوبػ٘خ
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 رقـ الجكاؿ )إف كجد(: رقـ الهاتؼ )إف كجد(: 

 ......................................................................................................مالحظات: ................
 

 رقـ الباحث:  اسـ الباحث االجتماعي: .....................................

 : رقـ المشرؼ اسـ المشرؼ االجتماعي: ....................................

 رقـ المدخؿ:  اسـ مدخؿ البيانات: .........................................
 التوقيع والختـ: مدير المديرية: ..............................................
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 التكويف األسري:
 

 االسـ رباعي

عالقة )االسـ( 
 بالمنتفع

 زكج/ ة .1
 ابف/ بنت .2
 أب/ أـ .3
 أخ/ أخت .4
 جد/ جدة .5
 حفيد/ حفيدة .6
زكجة ابف/  .7

 زكج بنت
أقرباء  .8

 آخركف
 آخركف .9

 الجنس
 ذكر .1
 أنثى .2

 تاريخ الميالد

 نوع الوثيقة
 فمسطينية .1
 جكاز أردني .2
كثيقة  .3

 مصرية
 تصريح .4
هكية  .5

 إسرائيمية
 كثيقة أخرل .6

 رقـ اليوية

 حالة المجوء
 الجئ .1
الجئ غير  .2

 مسجؿ
 مكاطف .3

 رقـ كرت التمويف

الحالة 
 االجتماعية

 أعزب .1
 متزكج/ة .2
 مطمؽ/ة .3
 أرمؿ/ة .4
 غير ذلؾ .5

حالة 
 الفرد
خارج 
 األسرة
داخؿ 
 األسرة

1              /          /       
2              /          /       
3              /          /       
4              /          /       
5              /          /       
6              /          /       
7              /          /       
8              /          /       
9              /          /       

10              /          /       
11              /          /       
12              /          /       
13              /          /       
14              /          /       
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:        |     | 201 Date 

 

 نموذج تغيير رب األسرة أو تخفيض أفراد مف األسرة
 

 :  رقى االسرًارج

 

 :  انهـىَح                                                       اسى رب األسزج : 
 

 : رقـى انجــــىال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : فٍ حانح ذغُُز رب األسزج  /أ
 

 رب األسرة القديـ

عالقة الفرد برب  االسـ ـ
 السبب األسرة

    
    رب األسرة الجديد

 

 : فٍ حانح ذخفُض أفزاد يٍ األسزج /ب 
 

 سبب التخفيض اسـ الفرد المخفض مف األسرة ـ
   
   
   
   

   
   
   
   

 

 

 يالحظح ) حال ذغُُز رب األسزج التذ أٌ َكىٌ رب األسزج تانغ ػاقم ويسجم فٍ اسرًارج األسزج (

 

 

 جتماعي                     مدخؿ البياناترئيس القسـ                        الباحث اال      
 

_______________                _______________                  _______________
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 تقرير طبي أولي

 الرقـ : ش.ج.د
 التػػاريخ : ......................................

 
 المحتـر ،،  ....................................السيد/ مدير مستشفى : 

 تحية طيبة كبعد ،،
الموضوع : الكشؼ الطبي عمى السيد : 

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

 .................................تاريخ الميالد :  ...................................ىوية رقـ : 
 .................................................... العنواف :

 
 يرجى التكـر مف سيادتكـ بتكقيع الكشؼ الطبي عمى المذككر/ق أعال  

فادتنا حكؿ أمكانية تأهيم  / ػا مف عدم  .  كا 
 

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،
 
 

 الشؤوف االجتماعيةاسـ وتوقيع الباحث                                          مدير مديرية 
             ..............................      ................................................. 
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 ...................................االجتماعية / التنمية إلى مكتب ا
 ي :باإلشارة لكتابكـ المذكور أعاله وبعد الكشؼ الطبي عمى المذكور اتضح اآلت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 التاريػخ :                                                                       توقيع الطبيب
 

 

 خرى اإلدارج
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 استمارة تقييـ مشروع 

اوافؽ  البند ـ
ارفض  ارفض محايد أوافؽ ةبشد

 بشدة
 طبيعة المشركع

      فيهاذ لمنفاة طلمحيابالبيئة ركع لمشا  ر فكب ستنات 1
      طلمحيالمجتمع ت احاجاركع لمشرة اتمبي فك 2
      ةطلمحيالبيئة افي ر ايجابي تغييركع لمشؽ احق 3
      قدرة المشركع عمى المنافسة في البيئة المحيطة 4
      الحصكؿ عمى جميع التراخيص الالزمة عند تنفيذ المشركعتـ  5
حصؿ المشركع عمى اعفاء مف أم رسـك ترخيص أك ضريبة خالؿ  6

 السنة االكلي مف االفتتاح
     

      حقؽ المشركع االهداؼ المرجكة من  7
      لديؾ رغبة في تكسيع المشركع 8
      ؿ الجهة الداعمةقبف مدة ك صرلمقيمة المنحة امع ركع لمشب ايتناس 9
      لـ يتعرض المشركع ألم ضرر جراء ممارسات االحتالؿ 10
      قيمة المشركع متنامية 11
      منطقية رأس الماؿ بالمقارنة مع األرباح 12
      عدـ كجكد ديكف مستحقة عمى المشركع 13
      مدل رضا الزبائف المشركع عف منتجات  المشركع 14
      كجكد زيادة في عدد زبائف المشركع 15
      لحالير العصطكارت امع تركع لمشب ايتناس 16
      عدـ كجكد اثار سمبية لممشركع عمى البيئة 17

 المؤسسة المنفذة
      ركعلمشرة افكد يدفي تحركع لممشذة لمنفاسسة ؤلماتني دساع 18
ح لنجاؽ اعمي لتحقيدتي لدراقء ببناذة لمنفاسسة ؤلمت اهتما 19

 ركعلممش
     

      ركع ية لممشدقتصادكل اسة جء دارفي بناذة لمنفاسسة ؤلماتني دساع 20
      ؿ لمشاكت كالعقبااجهة كاسسة في مؤلماتني دساع 21
      ركعلممشذة لمنفاسسة ؤلمؿ اقبف ية مرات دكرياكزمتابعة ؾ هنا 22

 صاحب المشروع
      لمهارات الكافية لنجاح المشركع اداريا كفنياأمتمؾ الخبرات ك ا 23
امتالؾ أحد افراد االسرة مف العامميف في المشركع الخبرة في ادارة اك  24

 تشغيؿ المشركع 
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      ركعلمشإدارة افي دة دكارت عحصمت عمى  25
      تتعاكف األسرة في ادارة المشركع 26
      عية تخدـ المشركع في البيئة المحيطةلدم صاحب المشركع عالقات اجتما 27
      ركعلمشدارة اإلرغ تفدم ل 28
      يساهـ المشركع في مصاريؼ كمتطمبات االسرة 29
      يساهـ المشركع في تطكير نكعية الحياة االقتصادية لألسرة  30
      يساعد المشركع في ادخار جزء مف الماؿ  31
      رار االسرة نفسيان كاجتماعيان يؤثر المشركع عمى استق 32
      يساهـ المشركع في زيادة الثقة بالنفس لدل صاحب المشركع 33
      يعمؿ صاحب المشركع ضمف خطة تنفيذية )مكتكبة أك غير مكتكبة( 34
      ركعلمشاة طنشألكافة يمتمؾ المشركع السجالت الالزمة  35
      ـ المشركع بشكؿ دكرم يقـك صاحب المشركع بمتابعة كتقيي 36
      التكفيؽ بيف ادارة المشركع كمتطمبات كاحتياجات االسرة 37
      ساعدؾ المشركع في التخطيط االجتماعي إلدارة شؤكف عائمتؾ 38
      هؿ أرباح المشركع تمكنؾ مف االستغناء عف مخصصات الشؤكف االجتماعية 39
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 روعػمش متابعػػػػةارة ػػاستم
 

  المتابعةتاريخ   قـ استمارة المتابعةر 
  اسـ الباحث دكرم سنكم ، طارئ نكع المتابعة
 البيانات األساسية لألسرة

  رقـ هكية رب األسرة  رقـ استمارة البرنامج الكطني
  رقـ الجكاؿ  اسـ رب األسرة
  عدد أفراد األسرة  اسـ المحافظة

 ممكية البيت  عدد المرضى
أخرل )تذكر( إيجار ، ممؾ ، 

................. 
  عدد المعاقيف  عدد الخرجيف
 كالبيئية المحيطة  بيانات المشركع

 .يـ ، قرية : )أذكر( ......مدينة ، مخ المنطقة السكانية  عنكاف اقامة المشركع
 ،  متكسطة  ،  محدكد عالية  الكثافة السكانية زراعية ، حدكدية ، صناعية ، ريفية ، تجارية ، مدنية طبيعة المنطقة
اسـ مدير 
 المشركع

 
عالقت  برب 

 االسرة
 

رقـ هكية مدير 
 المشركع

 

مؤهؿ مدير 
 المشركع

أقؿ مف ثانكم  ، ثانكية عامة ، دبمـك مهني ، 
 بكالكريكس فاكثر

عدد العامميف في 
 المشركع

 

 تصنيؼ المشركع ارادة  -3نسكم      -2عادم      -1 نكع المشركع
. زراعي  3. صناعي 2 . تجارم  1
 .خدماتي4

  اسـ المشركع
تاريخ افتتاح 
 المشركع

 

كصؼ المشركع 
 )مختصر(

 
 

عدد المشاريع 
  المنافسة في المحيط

ممكية مكقع 
 المشركع

إيجار ، ممؾ ، أخرل )تذكر( 
.................. 

معدؿ دخؿ االسر 
قبؿ المشركع 
 )بالشيكؿ(

 
مصادر الدخؿ 

 لألسرة
، ، خاص  NGOs لة ، حككمي ،  ككا

 .........أخرل )تذكر( .................

جهة تمكيؿ 
 المشركع

 
قيمة تمكيؿ 
 المشركع

 

  نكع المساهمة  قيمة مساهمة االسرة
معدؿ الدخؿ 
الشهرم  بعد 
 المشركع

 حالة المشركع 
 متنامي، مستقر ، متعثر ، مغمؽ
 تاريخ االغالؽ :    /       /

 سبب االغالؽ
 
 

ح المشركع أربا
 بالشيكؿ )شهريا(

 
 

 مالحظات ك تكصيات
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 استمارة استيداؼ المفصوليف ونزالء مراكز اإلصالح والتأىيؿ
 أوال/ البيانات األولية:

   رقـ اليوية    اسـ رب األسرة
   المينة   تاريخ الميالد 

   الجواؿ   العنواف
 ثانيا / التكويف األسري:

 مالحظات العمؿ الحالة الصحية الحالة االجتماعية ة القرابةصم تاريخ الميالد االسـ ـ
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               

 : ةسر اريخ االجتماعي لألثالثا/ الت

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

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

 رابعا / الوضع االقتصادي "يذكر فييا المعيؿ" يشتمؿ عمى تاريخ بدء العمؿ وتاريخ الوقؼ:

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

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

 :خامسا / الحالة التعميمية 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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 سادسا / الحالة الصحية :

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

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

 سابعا / خاص بالنزالء :

 ..........................................................       اٌزّٙخ:............اٌغغٓ:..................................ربس٠خ 

 ....................................................ِذح اٌؾىُ               (        إٌٛع:  ِٛلٛف )    (       ،     ِؾىَٛ )

 ثامنا / التشخيص :

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

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

 تاسعا / الخطة العالجية :

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

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

 المساعدات المالية: عاشرا / كادر

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

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

 الحادي عشر/ التوصيات :

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

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

 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ           ظ لغُ اٌجؾش االعزّبػٟ                      سئ١  اٌجبؽش االعزّبػٟ                         

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

 -الثاني عشر :

 قرار مذير عام الحمايت الاحخماعيت :

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

.............................................................................................................................................................. 
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 عشح دلؾشّع فغري اعزوبسح رشؽ٘ؼ األ

 ) دساعخ أّل٘خ (

 :أواًل: البيانات األولية

 ......................:رقـ االستمارة فى البرنامج الكطني  ....................................:  المستفيداسـ 

   :ةرقـ الهكي 

          

 يثانيًا: التكويف االسر 

الحالة  االسـ ـ
 االجتماعية

صمة  العمر الجنس
 القرابة

الخبرات 
 المينية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

المستوي 
 التعميمي

الحالة 
 الصحية

نوع 
 االعاقة

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
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 -ثالثًا : بيانات المشروع المقترح:

 ...............................................................  :* اسػػػـ المشػػػػركع  

 تطكير مشركع قائـ  -2جديد           -1     أ.     :      * طبيعة المشركع

 ........شراكة مع اخريف )حدد( ........ -2مستقؿ          -1    ب.                               

 ) رتب حسب االكلكية ( *المشاريع المقترحة لألسرة

 المبررات / الموارد المتوفرة المشروع ـ

1 

 : اسـ المشروع
................................... 

* : نوع المشروع
.............................. 

:  المشروع مدير
.............................. 

:  المبررات
....................................................................... 
....................................................................... 

:  الموارد
....................................................................... 

التكمفة التقديرية:  
....................................................................... 

2 

 اسـ المشروع :
.................................... 

نوع المشروع : 
.................................... 

مدير المشروع : 
................................ 

المبررات : 
....................................................................... 

....................................................................... 
الموارد : 

....................................................................... 
التقديرية:   التكمفة

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

3 

 المشروع المقترح :
................................ 
:  عونو 

................................ 
مديره: 
................................ 

المبررات : 
....................................................................... 

....................................................................... 
الموارد : 

....................................................................... 
التكمفة التقديرية: 

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

 : مشركع يقكد  شخص ذك اعاقة. ارادة -3: مشركع تقكد  امرأة.    نسوي -2عادم : مشركع يقكد  رجؿ.    -1* نوعػػػو  : 
 خدماتي -5تقني         -4زراعي           -3صناعي         -2تجارم         -1تصنيؼ:     

 دة عممية إف كجد ، أم مستندات تدعـ المشركعمرفؽ:  شهادة خبرة ، شها
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          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوصية الباحث: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التاريخ :            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالسـ والتوقيع :

                    توصية منسقي الحماية :

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     ..............................................:.التاريخ     ......:.................................االسـ والتوقيع 

 

 ...................................................... *قرار مدير المديرية :
 

 .....................................التاريخ :         ....................................:االسـ والتوقيع 
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 طلت اعزفبدح هي خذهخ )هؾبسٗغ ربغني هغيي( 

 -أّالً: الج٘بًبد األّل٘خ:

 ..................  .........:  ب ػدـ الطمػـ مقػاس

 رقـ االستمارة في البرنامج الكطني

 

 : رقـ الهكية
  

 العنكاف بالتفصيؿ:  

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

 

 هاتؼ المنزؿ:                                         جػػػػكاؿ:

 -صبًً٘ب: هؾشّع ربغني ادلغبزي:
اختيار  شروط االستفادة مف الخدمة نوع الخدمة

 الخدمة
  بيت ممؾال  $ 3000 -1ترميـ جزئي بسيط 

 البيت ال يكجد عمي  نزاع  
 االرض المقاـ عميها المنزؿ ممؾ كال يكجد عميها  نزاع 

 
  $ 6000 - 3001ترميـ جزئي متكسط 
  $ 6000ترميـ كمي أكثر مف 

 بناء كحدة سكنية
 .البيت متهالؾ كبحاجة إلزالة 
 يمتمؾ قطعة أرض يمكف البناء عميها 
  يتكفر سقؼ يمكف البناء عمي 

 

 تكفير كحدة سكنية

 ال يممؾ منزؿ 
 ال يممؾ قطعة أرض 
  عدـ تكفر مكاف لمبناء سكاء قطعة أرض أك سقؼ

 منزؿ لدل العائمة
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 تركيب طاقة بديمة

  البيت ممؾ 
  استخداـ أحد أفراد األسرة )مريض أك معاؽ( لجهاز

 بحاجة إلى كهرباء عمى مدار الساعة
 ..................... أسماء األجهزة....... 
 ....... كجكد طالب جامعييف عدد 
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 طلت اعزفبدح هي خذهخ )ادلؾبسٗغ القغريح( 

 -أّالً: الج٘بًبد األّل٘خ:

 .........     رقـ االستمارة في البرنامج الكطني:..............................:  ب ػدـ الطمػـ مقػاس
 

 :ةرقـ الهكي

 ........................................................................العنكاف بالتفصيؿ:  .......

 

 هاتؼ المنزؿ:                                            جػػػػكاؿ:

 -صبًً٘ب: ث٘بًبد ادلؾشّع:

 :تصنيؼ المشركع المقترح 
 خدماتي:   .1

 كع .......................... اسـ المشر 
 تجارم: .2

 اسـ المشركع ..........................
 صناعي: .3

 ...........اسـ المشركع ...............
 زراعي: .4

 اسـ المشركع .......................... 
 :تقني .5

 اسـ المشركع .......................... 
 

  فكرة مشركع في نفس الكقت. مالحظة:  يحؽ لمقدـ الطمب اختيار أكثر مف
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 رْف٘خ جلٌخ الزويني االلزقبدٕ

 -اللغٌخ هيًْخ هي:

 التوقيع الوظيفة الصفة االسـ

1. ........................... 
2. ...........................    
3 ............................    

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

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

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

 

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

 

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

 

  -رْف٘بد اللغٌخ:

 ال أٔافك     أٔافك                    

 -األعجــبة:

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

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

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

 اػزوبد الزْف٘بد           

 ويني االلزقبدٕدائشح الز      

...................................... 
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  ) دساعخ أّل٘خ (                                                                                اعزوبسح رشؽ٘ؼ اعشح دلؾبسٗغ الزويني االلزقبدٕ 

 :أواًل: البيانات األولية

                                    ة:رقـ الهكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المستفيداسـ 

  :رقـ االستمارة فى البرنامج الكطني

 ارفاؽ صكر مف شهادة خبرة ، شهادة عممية ، التقارير  إف كجد  ثانيًا: التكويف االسري:
 

الحالة  االسـ ـ
 االجتماعية

صمة  العمر الجنس
 القرابة

الخبرات 
 المينية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

المؤىؿ 
 التعميمي

الحالة 
 ةالصحي

نوع 
 المرض

نوع 
 االعاقة

درجة 
 االعاقة
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                                                                                                                                                                          -ثالثًا : بيانات المشروع الصغير المقترح:

 (2.2) ًَٕرج

 ) رتب حسب االكلكية ( مقترحة لألسرة*المشاريع ال

 

 المبررات / الموارد المتوفرة المشروع
 . مدير المشركع: ........................................2 .اسـ المشركع :1

.نكع المشركع: 2
عادم : مشركع  -1

 -2يقكد  رجؿ. 
نسكم : مشركع 

 -3تقكد  امرأة. 
ارادة : يقكد  

 شخص ذك اعاقة.

 ات :المبرر 
....................................................................................................
....................................................................................................

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

   .طبيعة المشركع: 3
 أ.     

جديد           -1
تطكير مشركع  -2

 قائـ 
 ب.    

مستقؿ         -1
شراكة مع  -2

اخريف )حدد( 
........ 

.تصنيؼ 4
تجارم         -1المشركع:

صناعي         -2
زراعي           -3
 خدماتي -5

 رد : حسب تصنيؼ المشركع اف امكف االجابة عف االسئمة التالية:المكا

تفاصيؿ 
المشركع)كصؼ 

 المشركع كالكميات(:
 
 

المكرد الطبيعية : هؿ هناؾ أراضي متاحة لالسرة؟                                                   
 كما مساحتها :

 : هؿ هناؾ  مصادر ميا  متاحة ؟                   
 طبيعة المكقع الجغرافي لالراضي؟:  الكثافة السكانية )عالية ، متكسطة ، محدكدة(                  

 المنطقة السكانية)مدينة، مخيـ ،قرية (                              
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 ،...طبيعة المنطقة )زراعية، حدكدية ، صناعية ، ريفية ،تجارية ،مدنية                               

 المكرد الفيزيائي: هؿ تمتمؾ االسرة  كسائؿ نقؿ؟                                     ما هي؟:
 هؿ تمتمؾ االسرة معدات تستخدـ في المشركع؟                 
 هؿ يكجد مصادر طاقة كافية لممشركع                               ماهي؟:                 
 ما حاؿ شبكة الطرؽ حكؿ المشركع؟                 

 غير ذلؾ -3ايجار   -2ممؾ  -1ماهي مكاف اقامة المشركع؟                                       
التكمفة المالية 

 التقديرية لممشركع :
عدد العامميف 

بالمشركع مع ذكر 
 االسماء:

 المكرد المالي:   هؿ يكجد مدخرات نقدية لالسرة؟
 هؿ يكجد مصكغات ذهبية لالستخداـ؟                 

 هؿ يكجد ممتمكات مدرة الدخؿ؟                                   
 
 

 مرفؽ:  أم مستندات تدعـ المشركع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ خاصة الباحث االجتماعي:        
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 المكرد االجتماعي : تكصية الباحث :
 أهؿ الحي أك التجمع؟عالقة مقدـ الطمب المشركع ب

 القدرة عمى التعامؿ مع االخريف؟
 هؿ يكجد أم ديكف عمى االسرة ؟

هؿ تستفيد االسرة مف أم جهات اخرل)مؤسسات اهمية اك 
 دكلية(؟

 هؿ يكجد سم  اك مشاكؿ اجتماعية لمحالة
 مكارد اجتماعية متاحة أخرل مف خالؿ االقارب؟

 
 التكقيع اسـ الباحث 

 التاريخ يةخاصة بمنسؽ الحما
 تكصية منسقي الحماية :

 
 
 
 
 
 

 التكقيع

 التاريخ اعتماد  مدير المديرية
 التكقيع 
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 20       /قيد بحث شير :     
 

رقـ  االسػػػػػػـ
تقديـ  الفئة رقـ الجواؿ العدد اليوية

تسميـ  الزيارة الطمب
رقـ  مالحظات الممؼ

 الممؼ
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
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 تعديؿ البيانات البنكية
 

 .و:     /      /         انزبسٚخ     :سلى االسزًبسحانًحبفظخ : ....................  

 ------------------------------------------:االسى 

 الوكيل المستفيد نفسه                                               

 

 

 اٌّذ٠ش                            فٕٟ اٌؾبعٛة                     اٌّٛعٗ إٌّٟٙ                            بػٟاالعزّ اٌجبؽش

 :..................  :.........................    االعُ  :.........................   االعُ  :.........................       االعُ  االعُ 

 .............    غ :..........................       رٛل١غ :..........................   رٛل١غ :........................     رٛل١غ  :.........رٛل١

                                             

                                                       . و:     /     /          االدخبل ربسٚخ

 

    

 

 

 

  : اســم الوكيل
  : نـــوع الوثيقة
  : رقـــم الوثيقة
  : اســـم البنك
  : اســـم الفرع
  : رقم الحساب

  : اســـم البنك
  : اســـم الفرع

  : رقم الحساب
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 ولػػػة فػػمػػسػػطػػيػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

State of Palestine 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 لفمسطيني لمحماية االجتماعيةلمبرنامج الوطني ا نموذج إضافة أفراد
 رقـ االستمارة: 

 رقـ هكية رب األسرة:  اسـ رب األسرة: .............................................. 
 رقـ الجكاؿ:        رقـ التميفكف:  

 الجنس
 ذكر .1
 أنثى .2

 العالقة برب األسرة
 رب األسرة .1
 زكجة/ زكج .2
 تابف/ بن .3
 أب/ أـ .4
 أخ/ أخت .5
 جد/ جدة .6
 حفيد/ حفيدة .7
 زكجة ابف/ زكج بنت .8
 أقرباء آخركف .9

 آخركف .10

الد
لمي
خ ا

اري
ت

 

وية
الي
قـ 
ر

 

 ىؿ أـ/ أب )االسـ( عمى قيد الحياة؟
 نعـ كالهما كيعيشاف معي في السكف .1
 نعـ كالهما كلكف ال يعيشاف معي في السكف .2
 نعـ كالهما كلكف األب فقط يعيش معي في السكف .3
 متكفى ال كالهما .4
 األب فقط عمى قيد الحياة كيعيش معي في السكف .5
األب فقط عمى قيد الحياة كال يعيش معي في  .6

 السكف
األـ فقط عمى قيد الحياة كلكف ال تعيش معي في  .7

 السكف
 ال أعمـ .8

ألـ
ر ا

سط
ألب 

ر ا
سط

 
 حالة المجوء

 الجئ مسجؿ .1
الجئ غير  .2

 مسجؿ
 ليس الجئنا .3

إذا كاف االسـ 
 الجئ مسجؿ
سجؿ الرقـ 

مزم لبطاقة الر 
لتسجيؿ العائمية 
 )ككالة الغكث(

ىؿ )االسـ( لديو 
 تأميف صحي؟

 ال يكجد .1
 حككمي فقط .2
 ككالة فقط .3
 حككمي كككالة .4
 حككمي كخاص .5
 ككالة كخاص .6
 إسرائيمي .7
 أخرل .8

      /     /        
      /     /        
      /     /        
      /     /        
      /     /        
      /     /        
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 الئحػػػػػة عػػػػػػالج
 

 االسى :                                                    رقى انهىَح : 

 

 الػبػيػػػػػػانػػػات التػػػاريخ
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 فٍغي١ٓ دٌٚخ

 االعزّبػ١خ اٌز١ّٕخ ٚصاسح

ِذ٠ـش٠ـخ اٌٛعيٝ

STATE OF PALESTINE 
MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 

 Directorate Of Middle area        

  لزبسٗخ :ا

 دلي ِٗوَ االهش
 

       

 -----------------------------اٌّٛضٛع :          

 ----------------------------سلُ اٌٌٙٛح :        

 ----------------------------سلُ اٌّسرفٍذ :    
  

 

االجتماعية باف المذكور/ة مستفيد/ة بخدمات الشؤوف  التنميةتفيد مديرية 

 االجتماعية / ضمف ممؼ االسرة .

 ػلٔ طلجَ/ـب دبب خيْلَ لَ/ـب المبًْى 
ً
 اػط٘ذ لَ/ـب ُزٍ الؾِبدح ثٌبء

 ام تفضلوا بقبول فائق االحرت

        ---------------اسى انثاحس : 

                     ---------------انرــىقــــُغ : 
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 ذج حجب مساعدةنمو 
 باحث الحالة:            رقـ الممؼ:

 رقػػػـ الػهػػػكيػػػػػة:           اسـ رب األسرة: 
 عدد طمبة الجامعات:  عدد المعاقيف:  عدد المرضى:  عدد أفراد األسرة: 

 الكضع االقتصادم لألسرة:  عػػػدد األيػػتػػػػػػػػػػاـ:    
 العنواف كاماًل: 

 الستخدامات الباحث:
 المطمكب حجب: .1

 شهرينا مصادر الدخؿ مجمكع مصادر دخؿ األسرة
 سبب الحجب: .2

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

................................................................................................................. 
 تكقيع الباحث

................................ 
 ـتكقيع رئيس القس 

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

 الستخدامات المجنة:
 قرار لجنة الحجب:

 الساعة:    بتاريخ:          /          /              بناءن عمى الجمسة رقـ 
 نكصي بما يمي:

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

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

 تكقيع رئيس المجنة
................................ 

 تكقيع العضك
................................. 

 تكقيع العضك
................................. 

 مدخؿ البيانات:
 ت:           يوجد تقرير مرفؽ
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 طمب استئناؼ حالة

 قبؿ المنتفع المتقدـ لالستئناؼ( )يتـ تعبئة ىذا الطمب مف
 رقـ الهكية:          اسـ المنتفع:

 العنكاف كامالن: 
 حجب ميداف  حجب مالية  حجب معادلة  نكع الحجب المنفذ عمى الممؼ: 
 باحث الحالة الحالي:     الباحث الذم قاـ بحجب الحالة: 

 سبب االستئناؼ:
................................................................................................................. 

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

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

 
 توقيع المنتفع

.................................. 
 الباحث االجتماعي

................................... 
 توقيع رئيس قسـ البحث االجتماعي
.................................... 

 
 

 ت:        إرفاؽ صورة عف رسالة الجواب      
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 ولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػفد
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 نموذج أولي

 )خاص بالتأميف الصحي(
 ميف:عدد أفراد التأ          رقػػػػـ الػػػػمػػػػػمػػػػػػػؼ: 
 رقـ الهكية:       الػػتػػػػأمػيف بػػػاسـ:
 نكع المساعدة:      سبب االعتماد:
 إلغاء تأميف  تالؼ  بدؿ فاقد  تجديد طمب  جديد  نكع التأميف:

 األفراد الذيف يشمميـ التأميف الصحي:
 صمة القرابة االسـ ـ.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 رار مدير المديرية:ق
بنػػػػاءن عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ بػػػػ  المػػػػذككر أعػػػػال  بطمػػػػب تػػػػأميف صػػػػحي كبعػػػػد التأكػػػػد مػػػػف قيػػػػاـ الباحػػػػث تثبيػػػػت التغيػػػػرات عمػػػػى 

 الئحة العالج كدراستنا لمممؼ نكصي بما يمي:
.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 مدير المديرية

............................ 
 رئيس القسـ

............................ 
 الباحث االجتماعي

............................ 
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 تاريخ حجب الباحث: 

 نموذج إرجاع حجب مساعدة
 باحث الحالة:       رقـ الممؼ: 
 ألسرة:اسـ رب ا

 سبب إرجاع الحجب:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

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

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

 قرار مدير عاـ الحماية االجتماعية:
 بتاريخ:           /          /             بناءن عمى قرار رقـ
 نوصي بما يمي:

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

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

....................................................................................................... 
 :التوقيع  

.................................. 
 مرفؽ صكرة نمكذج الحجب      
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 ػػػيػػػفدولػػػػة فػػمػػسػػػط
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 
 نموذج استكماؿ إجراءات التسجيؿ

 أخي المستفيد/ أختي المستفيدة:
 نكد إعالمكـ أن  مف الضركرم تزكيدنا بالمستندات التالية:

 اسـ الفرد سـ المستفيدا ـ
1    
2    
3    
4    
5    

 اسـ الباحث _____________  تكقيع الباحث _________  بتاريخ ___/___/______   كذلؾ يـك ________
 شاكريف لكـ تعاكنكـ،،،

 مف المساعدة مرة أخرل.: في حاؿ عدـ تزكيدنا بالمستندات السابؽ ذكرها سيتـ إلغاء الممؼ لعدـ استكماؿ البيانات كحرمانكـ مالحظة
....................................................................................................................... 

 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 
 نموذج استكماؿ إجراءات التسجيؿ

 أخي المستفيد/ أختي المستفيدة:
 نكد إعالمكـ أن  مف الضركرم تزكيدنا بالمستندات التالية:

 اسـ الفرد اسـ المستفيد ـ
6    
7    
8    
9    

10    
 حث _____________  تكقيع الباحث _________اسـ البا  بتاريخ ___/___/______   كذلؾ يـك ________

 شاكريف لكـ تعاكنكـ،،،
 : في حاؿ عدـ تزكيدنا بالمستندات السابؽ ذكرها سيتـ إلغاء الممؼ لعدـ استكماؿ البيانات كحرمانكـ مف المساعدة مرة أخرل.مالحظة

....................................................................................................................... 
 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف

 وزارة التنمية االجتماعية
  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 
 نموذج استكماؿ إجراءات التسجيؿ

 لمستفيدة:أخي المستفيد/ أختي ا
 نكد إعالمكـ أن  مف الضركرم تزكيدنا بالمستندات التالية:

 اسـ الفرد اسـ المستفيد ـ
11    
12    
13    
14    
15    

 اسـ الباحث _____________  تكقيع الباحث _________  بتاريخ ___/___/______   كذلؾ يـك ________
 شاكريف لكـ تعاكنكـ،،،

 ستندات السابؽ ذكرها سيتـ إلغاء الممؼ لعدـ استكماؿ البيانات كحرمانكـ مف المساعدة مرة أخرل.: في حاؿ عدـ تزكيدنا بالممالحظة
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 تقرير استئناؼ حالة
 عدد أفراد األسرة:        رقـ الممؼ:
 رقـ الهكية:        اسـ رب األسرة:
 العنكاف كامالن: 

 تقرير الباحث:
بناءن عمى الزيارة الميدانية التي قمت بها بتاريخ/ .......................... ـ تبيف كبعد تثبيتها عمى الئحة العالج أف 

 استئناؼ الحالة جاء عمى النحك التالي: .....................................................................سبب 
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
 الباحث االجتماعي  

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

 تقرير رئيس القسـ:
ثباتها عمى الئحة العالج مف  قبؿ الباحث بعد التأكد مف قياـ الباحث بتنفيذ الزيارة الميدانية لمحالة كتدقيؽ البيانات كا 

 االجتماعي نبيف التالي: ..........................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 رئيس القسـ  

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

 تقرير المجنة:
 الساعة:    بناءن عمى الجمسة رقـ                  بتاريخ:          /          /                 

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

 رئيس المجنة
................................. 

 العضو األوؿ
................................. 

 الباحث االجتماعي
................................. 
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 نموذج االستئناؼ
 باحث الحالة:       رقـ الممؼ: 

 رقـ الهكية:      اسـ رب األسرة: 
 ما نكع البرنامج الذم كانت تتمقا  األسرة:       نقدم       مهمشة        غذاء عالمي        تأميف صحي

 مى الممؼ:         ممؼ معادلة            حجب مالية           حجب ميدافنكع الحجب المنفذ ع
 عدد طمبة الجامعات:  عدد المعاقيف:  عدد المرضى:        عدد أفراد األسرة: 

 عدد األيتاـ:
 العنكاف كامالن: 

 الستخدامات الباحث:
 .المطمكب لالستئناؼ:1

 ا مصادر الدخؿشهرين  مجمكع مصادر دخؿ األسرة
 .السػبػب:2

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

..................................................................................................................... 
 توقيع الباحث

................................ 
 توقيع رئيس القسـ 

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

 الستخدامات المجنة:
 ستئناؼ:قرار لجنة اال

 بتاريخ:     /          /                   الساعة:  بناءن عمى الجمسة رقـ 
 نوصي بما يمي:

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

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

 توقيع رئيس المجنة
................................ 

 توقيع العضو
................................. 

 توقيع العضو
................................. 

 مدخؿ البيانات:
 ت:          يوجد مستندات مرفقة     
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 ػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػفدولػ
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 ـ  /     /          :التاريخ

 نموذج تغيير رب أسرة وتخفيض أفراد مف األسرة
 ستمارة: رقـ اال

 رقـ هكية رب األسرة:     اسـ رب األسرة: .................................. 
 رقػػػػـ الػجػػػػكاؿ:         رقـ التميفكف: 

______________________________________________________________ 
 في حالة تغيير رب األسرة: - أ

عالقة الفرد برب  االسـ ـ 
 األسرة

 السبب

     رب األسرة الجديد
    رب األسرة القديـ

 
 في حالة تخفيض فرد مف األسرة: - ب
 سبب التخفيض اسـ الفرد المخفض مف األسرة ـ
   
   
   
 

 / حاؿ تغيير رب األسرة ال بد أف يككف رب األسرة بالغ عاقؿ كمسجؿ في استمارة األسرة.مالحظة
 

 البيانات مدخؿ الباحث االجتماعي رئيس القسـ
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 نموذج استالـ ممؼ استئناؼ
 مكتمؿ( –)مرجع 

 المديرية:        رقـ الطمب 

 ارة:                                                رب األسػػػػػػرة:رقـ االستم
 الحي:                                                       اسػـ الػباحث:
 تاريخ إرساؿ الممؼ إلى الكزارة:                               اسـ المستمـ:

 اسـ المستمـ:                          تاريخ إرساؿ الممؼ إلى المديرية:   
 / أصؿ النمكذج يعكد إلى الكزارة كالمديرية تحتفظ بنسخة مع ضركرية المتابعة.مالحظة
 يكجد الممؼ مرفؽ.         

----------------------------------------------- 

 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية البرنامج

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 نموذج استالـ ممؼ استئناؼ
 مكتمؿ( –)مرجع 

 المديرية:        رقـ الطمب 

 رقـ االستمارة:                                                رب األسػػػػػػرة:
 اسػـ الػباحث:                                                     الحي:  

 تاريخ إرساؿ الممؼ إلى الكزارة:                               اسـ المستمـ:
 تاريخ إرساؿ الممؼ إلى المديرية:                             اسـ المستمـ:

 كالمديرية تحتفظ بنسخة مع ضركرية المتابعة./ أصؿ النمكذج يعكد إلى الكزارة مالحظة
 يكجد الممؼ مرفؽ.         
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 نموذج نقؿ ممؼ
 رقـ الطمب 

 رقـ االستمارة:                                         رب األسرة:

 المديرية القديمة:                                      اسـ الباحث:

 قاـ بالطمب )الباحث(:                                تاريخ الطمب:

 توقيع الباحث

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

 توقيع رئيس القسـ

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

 تفاصيؿ النقؿ:

 نقؿ إلى مديرية:                                    التجمع الجديد:

 الحي الجديد:                                           الػػػعػػنػػػػػكاف:

 :                                      اسـ المشرؼ:اسػػػػػـ الػػبػػاحػػػث

 توقيع مدخؿ البيانات

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

 توقيع مدير المديرية

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

 مستمـ الممؼ:

 تاريخ االستالـ:            اسـ المستمـ مف المديرية القديمة::                   

 اسـ المستمـ مف الكزارة:                                         تاريخ االستالـ:

 اسـ المستمـ مف المديرية الجديدة:                               تاريخ االستالـ:

 

 ة تحتفظ بنسخة مع ضركرة المتابعة مف كال الطرفيف./ أصؿ النمكذج يعكد إلى المديرية القديمة كالمديرية الجديدمالحظة
 ت:         يوجد ممؼ مرفؽ        
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية

  البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

PNPSP 

 النقدية  برنامج التحويالت
 دعوة حضور استكماؿ إجراءات التسجيؿ

 الرقـ المتسمسؿ: 
 االسـ رباعي: ...................................................................................................

 هػػػػكيػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػـ: 
 ......................................................................................العنكاف: ...................

نرجػػػك مػػػنكـ الحضػػػكر إلػػػى مقػػػر مديريػػػة الشػػػؤكف/ ..................... السػػػتكماؿ إجػػػراءات دراسػػػة الحالػػػة كذلػػػؾ يػػػـك 
 الساعة/ ..........                     ........................... المكافؽ:           /           /

 لمقابمة الباحث/ة ....................................
 مصطحًبا معكـ المستندات اآلتية:

 صكرة عف هكية رب األسرة أك جكاز السفر. .1
 سنة(. 16صكرة عف شهادات ميالد األكالد في حاؿ تسجيمهـ في الهكية الشخصية لألب )دكف  .2
 سنة. 16أفراد األسرة فكؽ  صكرة عف هكية .3
صػػػػػػػػكرة عػػػػػػػػف الشػػػػػػػػهادات المدرسػػػػػػػػية كالكثػػػػػػػػائؽ الجامعيػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ طالػػػػػػػػب مسػػػػػػػػتفيد كمسػػػػػػػػجؿ بالمدرسػػػػػػػػة  .4

 كالجامعة أك أم معهد أك مؤسسة تعميمية.
 بطاقة الككالة. .5
 شهادة كفاة، طالؽ، هجر الزكجة، ممكية أراضي. .6
 قرار لجنة طبية إلثبات المرض أ، العجز. .7
 ة إلتماـ عممية التسجيؿ بناءن عمى طمب المرشد االجتماعي.أم كثيقة ضركرية كالزم .8

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

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

 نشكر لكـ تعاونكـ
 
 مدير مديرية الشؤوف االجتماعية

 .....محافظة .......
 



 

543 

 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية
 اإلدارة العامة لممديريات

 نػسمديرية خاف يػو 
 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 التاريخ:     /       / 

 إقػػػرار وتػعػػيػػد الػػحػػالػػة
 ..........التاريخ: ...../....../. رقـ الممؼ: .............................................
 رقـ اليوية:  االسـ الرباعي: ..........................................

 أقر أنا الموقع أدناه:
قد تقدمت بطمب الحصكؿ عمى مساعدة اجتماعية مف قبؿ كزارة الشؤكف االجتماعية أك أم مف الخػدمات  .1

 المقدمة مف قبؿ الكزارة.
ديمػػػ  كأتحمػػػؿ كامػػػؿ المسػػػئكلية حػػػاؿ تقػػػديـ أيػػػة مسػػػتندات غيػػػر مسػػػئكؿ عػػػف صػػػحة أم مسػػػتند أقػػػـك بتق .2

 صحيحة.
 أتعهد بتقديـ كافة المعمكمات كالبيانات التي يطمبها الباحث االجتماعي لغرض البحث االجتماعي. .3
أكافػػؽ عمػػى رفػػع حالػػة الخصكصػػية عػػف البيانػػات كالمعمكمػػات الشخصػػية العائميػػة لغايػػات اسػػتكماؿ بيانػػات  .4

 البحث االجتماعي.
 يحؽ لكزارة الشؤكف االجتماعية كجمب البيانات التي تخص المنتفع مف خالؿ الباحث االجتماعي كفؽ األصكؿ. .5
 أتعهد بالتعاكف كالتعامؿ مع الباحث االجتماعي بكؿ احتراـ. .6
أتعهػػػد بػػػ بالغ الباحػػػث بػػػأم تغيػػػرات تطػػػرأ عمػػػى بيانػػػاتي كبيانػػػات أسػػػرتي المتعمقػػػة بالحالػػػة االجتماعيػػػة أك  .7

 المادية.
 تعد بأف يتـ صرؼ المساعدات االجتماعية العينية أك النقدية مف أجؿ اإلعاشة عمى جميع أفراد األسرة.أ .8
فػػي حػػاؿ تبػػيف لمػػكزارة مخالفػػة اإلجػػراءات المتمثمػػة، كمنهػػا اسػػترجاع كافػػة مبػػالغ المسػػاعدات التػػي حصػػمت  .9

 عميها دكف كج  حؽ.
كالمسػػمكح اإلحصػػائية كتػػكفير المسػػاعدات يحػػؽ لمػػكزارة اسػػتخداـ البيانػػات الخاصػػة ألغػػراض الدراسػػات  .10

 كالرعاية االجتماعية مف قبؿ المؤسسات المختمفة.
 بعد اطالعي عمى الشركط كالخدمات المقدمة قمت بالتكقيع عمى هذا التعهد. .11

 توقيع طالب الخدمة
 االسـ رباعي: ....................................

 ............التكقيع: .............................

 توقيع األخصائي االجتماعي
 االسـ رباعي: ....................................
 التكقيع: .........................................
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية
 اإلدارة العامة لممديريات
 مديرية خاف يػونػس

 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 ـ20التاريخ:     /      /       

 رـمـشٗـش طـجـٖ

 حفظ  هللا ....................................................  السيد/ مدير مستشفى
 تو،،السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركا

 / ..........................................................الموضوع/ بالكشؼ الطبي عمى السيد
 هكية رقـ: ........................ العنكاف: .............................. تاريخ الميالد: ........................

فادتنا حكؿ إمكانية تأهيم  مف عدم . الرجاء التكـر بتكقيع الكشؼ الطبي عمى المذككر  أعال  كا 
 كاقبمكا التحية،،

 مدير مديرية التنمية االجتماعية اسـ الباحث
 

----------------------------------------------------- 

 / ...............................................األخ/ مدير مديرية التنمية االجتماعية
 ى كتابكـ المذكور أعاله وبعد الكشؼ الطبي عمى المذكور اتضح اآلتي:باإلشارة إل

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

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

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

 

 ختـ المستشفى توقيع مدير المستشفى توقيع رئيس القسـ بتوقيع الطبي
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية
 اإلدارة العامة لممديريات
 مديرية خاف يػونػس

 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 : .........................التاريخ
 : ........................الػػػرقػػػػـ

 طلت ادلغبػذح
 البيانات األولية: - أ

 هكية رقـ/ ....................................... االسـ رباعي/ .............................................
 تاريخ الميالد/ ................................... .............................العنكاف/ ......................

 المهنة/ .......................................... الحالة االجتماعية/ ........................................

 ة/ ...........................................الفئ هاتؼ/ جكاؿ رقـ/ .........................................
 مصادر الدخؿ:  - ب

 مساهمات األبناء كاألقارب/ ...................... تمكيف ككالة الغكث/ .....................................

 ............مصادر الدخؿ/ ..................... تعكيضات، تقاعد، عمؿ أك شغؿ/ ........................

 مصادر الدخؿ/ ................................. مف عقارات، أراضػي زراعية/ .............................
 التكويف األسري: - ت
 مالحظات جامعة –مدرسة  إعاقة –مرض  صمة القرابة تاريخ الميالد االسـ ـ
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
 وزارة التنمية االجتماعية
 اإلدارة العامة لممديريات
  مديرية خاف يػونػس

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 نموذج تحويؿ حالة )داخمي(
 : قسـ األسرة كالطفكلة بمديرية ..................................اسـ الجية المحوؿ

 قسـ الحماية بالمديرية : اسـ الجية المحوؿ ليا
 مراكز المرأة    
 بيت األماف    

 الجنس: ............................................ ..اسـ الحالة رباعينا: .................................
 العنكاف: ............................................ تاريخ الميالد: .......................................
 ............الكضع االجتماعي: .................... الجكاؿ/ الهاتؼ: ....................................

---------------------------------------------------------------- 
 تشخيص الحالة: 

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

............................................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------- 

 ىدؼ التحويؿ:
 الحصكؿ عمى مساعدة نقدية مف برنامج التحكيالت النقدية. 
 الحصكؿ عمى مساعدة عينية أك تمكينية/ فسر: ........................................... 
 الحصكؿ عمى بطاقة تأميف صحي. 
 إيكاء. 
 تكعية كتأهيؿ. 

 األسباب:
 كجكد دخؿ مطمقنا.عدـ  
 كجكد نفقات متعددة. 
 محدكدية الدخؿ مع كجكد نفقات متعددة. 

 : ......./......./..............ـتـ التحويؿ بتاريخ
 : ..........................................................اسـ المرشد المحوؿ

 ...........................: ............................................التوقيع
 : ...................................................قسـ األسرة والطفولة مديرية

---------------------------------------------------------------- 
 رأي مدير المديرية:

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

 يعتمد
 توقيع مدير المديرية



 

547 

 تقرير اجتماعي حاالت التأميف والمعاشات

 رقـ الهكية/ ...................................... السـ/ ..........................................ا
 الحالة االجتماعية/ .............................. تاريخ الميالد/ ...................................
 التقاعد/ ...................................تاريخ  تاريخ التكظيؼ/ .................................
 الكظيفة/ ........................................ الكزارة/ ..........................................
 رقـ الحساب/ ................................... اسـ البنؾ/ ......................................

 الػػجػكاؿ/ ........................................  ......................................التميفكف/ .
 الكضع الحالي/ .................................  العنكاف/ .......................................

 ثانًيا: التكويف األسري:
 ؿ الحاليالعم تاريخ الميالد صمة القرابة االسـ الرقـ

     
     
     
     
     
     
     
     

 ثالثًا: بيانات المسكف:
 إيجار: ............................................................................................. –ممؾ 

 .....................................الكضع االجتماعي: ...................................................
 الكضع االقتصادم: ........................................................................................
 التكصيات: ................................................................................................

 
 المجنة ع الباحثتوقي
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
  وزارة التنمية االجتماعية 

 اإلدارة العامة لممديريات
 مديرية خاف يػونػس

 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 دانيةتقرير عمؿ المجنة المي
 باحث الحالة:       رقـ الممؼ: 

 رقـ الهكية:      اسـ رب األسرة: 
 عدد طمبة الجامعات:  عدد المعاقيف:  عدد المرضى:    عدد أفراد األسرة: 

 عدد األيتاـ:        الحي: 
 الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة:

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

.................................................................................................................................. 
 الوضع الصحي لألسرة:

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

 مالحظات لجنة العمؿ الميداني:
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 قرار لجنة العمؿ الميداني:

 . أخرل 4. تعديالت عامة         3 . استمرار المساعدة         2. حجب المساعدة         1
.................................................................................................................................. 

 اسـ وتوقيع رئيس المجنة الميدانية
................................... 

 اسـ وتوقيع العضو
................................... 

 اسـ وتوقيع العضو
................................... 

 

 الستخدامات لجنة العمؿ المكتبي
 بعد دراسة الممؼ مكتبينا كتدقيؽ لجنة العمؿ الميداني تـ إقرار اآلتي:

 أخرل   حجب المساعدة                       استمرار المساعدة                   
 لألسباب التالية:

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

 اسـ وتوقيع مدير المدرسة
.......................... 

 اسـ وتوقيع نائب المدير
.......................... 

 اسـ وتوقيع رئيس القسـ
.......................... 
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
  وزارة التنمية االجتماعية 

 ممديرياتاإلدارة العامة ل
 مديرية خاف يػونػس

 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 رْز٘ل سمسٖ
 ...........أنا المكقع أدنا / ................................ هكية رقـ ........................ مف محمة/ .........

 منتفع بالمساعدات التنمية كاممة/ تكممة قدرها .......................... شيكؿ شهرينا.
 أككػؿ السيد/ ........................ هكية رقـ/ ........................ صمة القرابة .............................

 سم  لمدة ....................... اعتبارنا مف ....................منتفع/ غير منتفع، كذلؾ بتحكيؿ شيؾ المساعدة با
 وىذا توقيع مني بػذلؾ:

 الموكؿ إليو:      الموكؿ:
 االسـ:       االسـ: 

 التوقيع:       التوقيع: 
 يحرر من  نسختيف ترفؽ كؿ نسخة بممؼ أحدهما.

 تـ بحضور الباحث االجتماعي التاريخ:
 االسـ والتوقيع

 

---------------------------------------------------- 
 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف

  وزارة التنمية االجتماعية 
 اإلدارة العامة لممديريات
  مديرية خاف يػونػس

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 رْز٘ل سمسٖ
 أنا المكقع أدنا / ................................ هكية رقـ ........................ مف محمة/ ....................

 منتفع بالمساعدات التنمية كاممة/ تكممة قدرها .......................... شيكؿ شهرينا.
 هكية رقـ/ ........................ صمة القرابة ............................. أككػؿ السيد/ ........................

 منتفع/ غير منتفع، كذلؾ بتحكيؿ شيؾ المساعدة باسم  لمدة ....................... اعتبارنا مف ....................
 وىذا توقيع مني بػذلؾ:

 الموكؿ إليو:      الموكؿ:
  االسـ:      االسـ: 

 التوقيع:       التوقيع: 
 يحرر من  نسختيف ترفؽ كؿ نسخة بممؼ أحدهما.

 تـ بحضور الباحث االجتماعي التاريخ:
 االسـ والتوقيع
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 دولػػػػة فػػمػػسػػػطػػػيػػػف
  وزارة التنمية االجتماعية 

 اإلدارة العامة لممديريات
 مديرية خاف يػونػس

 

STATE OF PALESTINE 

Ministry of Social Development 

General Administration of Directories 

Directory of Khanyounes 

 ثشًبهظ الزؾْٗالد الٌمذٗخ
 إػالم ثؼذم االعزؾمبق

 الرقـ المتسمسؿ: 
 السيد/ة: ................................................، هكية رقـ:

 ........................................................................................العنكاف: ................

 ادلْضْع/ إػالم ثؼذم االعزؾمبق
تهديكـ كزارة التنمية االجتماعية أطيب تحياتها، كباإلشارة إلى طمبكـ بالمساعدة كالمقدمة إلى مديرية التنمية االجتماعية في 

 ............. بتاريخ            /           / محافظة ....
 يؤسفنا إعالمكـ بقرار كقؼ هذا الطمب لعدـ انطباؽ شركط االستحقاؽ عميكـ لألسباب التالية: 

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

.....................................................................................................................
 /مالحظة

 اء في هذ  الرسالة خالؿ مدة أقصاها أسػبكع.عميكـ الرد عمى ما ج
 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير،،

 التاريخ:            /           / 
 

 مدير مديرية التنمية االجتماعية
 محافظة .................

 / نسخة في الممؼ  
 / نسخة لممنتفع  
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 استمارة االستيداؼ المبدئي

 
 ةمعمومات عام

ID00- رقـ االستمارة المتسمسؿ            

ID01- .......... مديرية الشؤكف االجتماعية :......غزة       

 عنواف السكف
ID02- ................... التجمع :..........غزة        

ID03-  :مخيـ-3قرية   -0مدينة       -0نكع التجمع السكاني   
 

 لرباعي(اسـ رب االسرة)االسـ ا
 إسـ العائمة إسـ الجد إسـ األب اإلسـ األكؿ

    
  رقـ هكية رب االسرة

  الحي / الشارع
  رقـ الهاتؼ )إف كيجد(

  رقـ الهاتؼ الخمكم )إف كجد(

 سجػػػؿ المقابمة
IR01- مقابالت مكتبية 

 
  السنة الشير اليـو
 المقابمة األكلى           
 لمقابمة الثانيةا              
 المقابمة الثالثة           

 

IR02-0  العدد الكمي لممقابالت  

IR03-0 .ٌاخر/حدد............3.رفض التعاكف      0. اكتممت        0 نتيجة المقابمة  
 

IR04- اسـ الباحث االجتماعي: IR05-:7 7 7  0 رقـ الباحث  
IR06- اسـ المشرؼ االجتماعي IR07-:7 7 7 0 رقـ المشرؼ  
IR08-:اسـ مدخؿ البيانات.................................. IR09-:رقـ المدخؿ      

 داخؿ المربع إذا استخدـ استمارة إضافية Xلمباحث االجتماعي: كضع إشارة  
 
 
 
 
 
 

ػذو كزبثخ انجبحثٍٛ ربسٚخ انضٚبسح فٙ االسزًبسح يًب ٚدؼم 

 انًذخم ٚمٕو ثٕظغ ربسٚخ سبثك نٓزا انجبحث
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 ثانيا: بيانات أفراد األسرة. )تابع أسئمة الزيارة األولى(
D7 D6 D5 D4 D3 

الباحث:                             
سجؿ رقـ ىوية الفرد مف 

 خالؿ وثائؽ رسمية

 نوع الوثيقة
 .فمسطينية1
 .جكاز اردني2
.كثيقة 3

 مصرية
 .تصريح4
.هكية 5

 اسرائيمية/قدس
 .كثيقة اخرل6

ما ىو تاريخ ميالد )االسـ( 
              باليـو والشير والسنة؟   

سجؿ ذالؾ مف خالؿ لمباحث: 
 كثائؽ رسمية إف امكف

 الجنس
 .ذكر1
 .أنثى2

 العالقة برب األسرة
 .رب األسرة1
 .زكجة/ زكج2
 .ابف/ بنت3
 .أب/ أـ4
 .أخ/ أخت5
 .جد/ جدة6
 .حفيد/ حفيدة7
 .زكجة ابف/ زكج بنت8
 .أقرباء آخركف9

 .آخركف10
          
     يـك   / شهر /     سنة     

    /   /     
 

 
 

0 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /  0 /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

    /   /     
 

 
 

 0            
 

         
 

   /   /     
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D12 D11 D10 D9 D8 
ىؿ )االسـ( 
لديو تأميف 

 صحي؟       
 . ال يكجد0
. حككمي 1

 فقط
. ككالة 2

 فقط
. خاص 3

 فقط 
. حككمي 4

 كككالة
. حككمي 5

 كخاص
. ككالة 6

 كخاص
 .إسرائيمي7
 . أخرل8

 لمباحث:                                                
إذا كاف االسـ الجيء 

 مسجؿ
 سجؿ الرقـ الرمزم

 لبطاقة التسجيؿ العائمية 
 )ككالة الغكث(

حالة 
 المجوء

.الجيء 1
 مسجؿ

.الجيء 2
غير 
 مسجؿ

.ليس 3
 الجئا                                 

)اذا 
كانت 

االجابة 
 3او  2

انتقؿ الى 
D12) 

 لمباحث:                    
إذا كاف األب اك األـ 
يعيش اك تعيش معؾ 

 في المسكف:
 

طر كما سجؿ رقـ الس
 D1في السؤاؿ 

 ىؿ أـ/أب)االسـ( عمى قيد الحياه؟
.نعـ كالهما كيعيشاف معي في 01

 المسكف.
.نعـ كالهما كلكف اليعيشاف معي 02

 في المسكف
.نعـ كالهما كلكف االب فقط 03

 يعيش معي في المسكف
.نعـ كالهما كلكف االـ فقط تعيش 04

 معي في المسكف
 .ال كالهما متكفي05
عمى قيد الحيا  كيعيش .االب فقط 06

 معي في المسكف
.االب فقط عمى قيد الحيا  كلكف 07

 ال يعيش معي في المسكف
.االـ فقط عمى قيد الحيا  كتعيش 08

 معي في المسكف
.االـ فقط عمى قيد الحيا  كلكف ال 09

 تعيش معي في المسكف
 .ال اعمـ10

   سطر االب سطر االـ      
            

1 
 

        
 

   
 

0 0            
 

8 0            
 

1 
 

        
 

   
 

0 0            
 

2 0            
 

1 
 

        
 

   
 

1 0            
 

1 0            
 

1 
 

        
 

   
 

1 0            
 

5 0            
 

1 
 

        
 

   
 

3 0            
 

1 0            
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

1 0            
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

1 0            
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

1 0            
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

  
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

  
 

1 
 

        
 

   
 

  
 

  
 

1 
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2 
 

        
 

   
 

  
 

  
 

 
 

        
 

 
 

             
 

             
 

             
 

 

D18 D17 D16 D15 D14 D13 
     سنوات فأكثر 5لألفراد  سنو فأكثر 12لألفراد 
ما ىي 

حالة)االسـ(الزواجية 
 الحالية؟

 هؿ هك /هي
 
 . اعزب /عزباء1
. عقدألكؿ مرة كلـ 2

 يتـ الدخكؿ
 . متزكج/متزكج 3
 ؽ/مطمق . مطم4
 . ارمؿ/ارممة5
 . منفصؿ/منفصمة6

ما ىو 
التحصيؿ 
العممي 

 ؿ)االسـ(؟
 .امي01
.ممـ)يقرأ 02

 كيكتب(
 .ابتدائي03
 .إعدادم04
.دبمـك 05

 مهني
 .ثانكم06
.دبمـك 07

 متكسط
 .بكالكريكس08
.دبمـك 09
 عالي
 .ماجستير10
 .دكتكرا 11

المرحمة 
التعميمية 
الممتحؽ 
بيا حاليا 
 بالمدرسة

 
 الباحث:

 
سجؿ 
 01الرقـ 

حتى الرقـ 
حسب  12

المرحمة 
 الدراسية.

 
 00ضع 
لغير 

الممتحؽ 
حاليا 

 بالمدرسة.

 ىؿ )االسـ(
 
.ممتحؽ 1

 حاليا بالتعميـ
.التحؽ 2

بالتعميـ كترؾ 
قبؿ انتهاء 

 المرحم 
.التحؽ 3

 بالتعميـ كتخرج
.لـ يمتحؽ 4

ابدا بالتعميـ 
إنتقؿ الى 

D18 

ىؿ )االسـ( يعاني 
ات مف أي مف االعاق

 التالية؟
 .بصرية01
 .سمعية02
 .نطقية03
 .سمعية كنطقية04
 .حركية05
 .عقمية06
 .عقمية كحركية07
 .استخداـ االصابع08
 .متعددة09
 .ال يكجد10

ىؿ)االسـ(مصاب 
بأحد االمراض 
التالية ويتمقى 
عالج بصورة 
 مستمرة لو؟

 .سكرم01
 .ضغط دـ02
 .أمراض قمب03
 .سرطاف04
 .قرحة05
 .ربك )أزمة(06
 .صرع07
 .غضركؼ08
.فشؿ كمكم / 09
 كبد
 .اخرل10
 .متعددة11
 .اليكجد12

            
3 

 

4 0            
 

0 1            
 

2 
 

0 1            
 

8 0            
 

3 
 

4 0            
 

2 1            
 

2 
 

0 1            
 

1 0            
 

3 
 

8 0            
 

0 0            
 

3 
 

0 1            
 

2 1            
 

3 
 

6 0            
 

2 1            
 

3 
 

0 1            
 

2 1           
 

1 
 

2 0            
 

0 0            
 

4 
 

5 0            
 

2 1            
 

3 
 

9 0            
 

0 0            
 

3 
 

3 0            
 

2 1            
 

1 
 

6 0            
 

3 2            
 

1 
 

0 1            
 

2 1            
 

1 
 

6 0            
 

2 2            
 

1 
 

0 1            
 

2 1            
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4 
 

4 0            
 

1 1            
 

2 
 

0 1            
 

2 1            
 

1 
 

0 0            
 

0 0            
 

4 
 

0 1            
 

6 0            
 

3 
 

6 0            
 

1 2            
 

2 
 

0 1 
 

2 1            
 

1 
 

0 0            
 

0 0            
 

4 
 

0 1            
 

2 1            
 

5 
 

1 0            
 

0 0            
 

4 
 

5 0            
 

1 1            
 

 
 

             
 

             
 

 
 

             
 

             
 

  
D23 D22 D21 D20 D19 

 قطاع العمؿ
.خاص كطني داخؿ 1

 المنشآت
.خاص كطني خارج 2

 المنشآت 
.خاص أجنبي داخؿ 3

 المنشآت
.خاص أجنبي خارج 4

 المنشآت
 .حككمة كطنية5
 .حككمة أجنبية6
 .هيئة أك جمعية خيرية7
 .ككالة الغكث8
.هيئة دكلية                       9

 . قطاع غير منتظـ10

 مكاف العمؿ
 
 .في المسكف1
.ضمف نفس 2

 التجمع السكاني 
.ضمف نفس 3

 المحافظة
.في محافظة 4

 أخرل
.داخؿ 5

 إسرائيؿ
 .بالمستكطنات6
 .بالخارج7

وضع 
 العمؿ
 
.صاحب 1

 عمؿ
ؿ .يعم2

 لحساب 
.يعمؿ 3

 بدكف اجر
.يعمؿ 4

بأجر 
 منتظـ

.يعمؿ 5
بأجر غير 

 منتظـ

 ما ىي مينة )اإلسـ(؟
المهنة الرئيسية)نكع 
العمؿ الذم يقـك 

 ب )اإلسـ(
 
 
 

                                            

العالقة بقوة العمؿ خالؿ 
 االسبوع الماضي

-15. 2ساعة   1-14. 1
 ساعة 35. 3ساعة   34

 فأكثر 
سبؽ -)ال يعمؿ كيريد  العمؿ

 ل  العمؿ(
.بحث عف عمؿ األسبكع 4

 الماضي
. لـ يبحث عف عمؿ بسبب 5

 اليأس
لـ  -)ال يعمؿ كيريد العمؿ

 يسبؽ ل  العمؿ(
. بحث عف عمؿ األسبكع 6

 الماضي
. لـ يبحث عف عمؿ بسبب 7

 اليأس
)ال يعمؿ كال يريد العمؿ 

 بسبب(
.التفرغ لمدراسة/التدريب   8
 .التفرغ ألعماؿ المنزؿ9

.العجز/كبر 10
.كجكد 11السف/المرض 
 إيراد/المتقاعد

 .أخرل12
الذيف أجابكا عمى الخيارات 
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يتـ االنتقاؿ لسؤاؿ  6-12
D24 

   المينة   الرمز      
            

  
 

 
 

 
 

 
 

            0 1 بناء طوب
 

     
 

 
 

   
 

 
 

            0 9 ربة منزؿ
 

  
 

 
 

4 
 

 
 

            1 4 موظؼ شرطي
 

                
 

 
 

  
 

 
 

           1 9 ربة منزؿ 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

            1 0 ال يوجد
 

8 0            
 

3 
 

4 
 

 
 

            0 3 موظؼ ميندس 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            0 8 طالبة 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            0 8 طالبة 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            0 9 ربة منزؿ 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            1 2 طفمة 
 

            
 

 
 

  
 

 
 

            0 9 ربة منزؿ
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            1 2 طفمة 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

            1 0 ال يوجد
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  D24 D2 D1 
النشاط االقتصادي الرئيسي   

 )لإلسـ(
نكع العمؿ الذم تقـك ب  جهة 

 العمؿ بالتفصيؿ 
 . الزراعة ك الصيد ك الحراج1
. التعديف ك 3. صيد األسماؾ 2

 المحاجر
. تمديد 5. الصناعة التحكيمية 4

 الكهرباء ك الغاز كالميا 
. تجارة ك اصالح 7. االنشاءات 6
. 9. فنادؽ ك مطاعـ 8كبات مر 

. 10النقؿ كالتخزيف كاالتصاالت 
 كساطة مالية

. االدارة 12. األنشطة العقارية 11
. 14. تعميـ 13العامة كالدفاع 

. 15الصحة كالعمؿ االجتماعي 
. 16أنشطة الخدمة المجتمعية 

. المنظمات 17خادـ منزلي 
 .ال يكجد18كالهيئات 

 االسـ الرباعي

فرد
ر ال

سط
قـ 
ر

 
          
          

  
 

 
 

  
 

 1 
  
 

 
 

  
 

 2 
  
 

 
 

  
 

 3 
  
 

 
 

  
 

 4 
  
 

 
 

  
 

 5 
  
 

 
 

  
 

 6 
  
 

 
 

  
 

 7 
  
 

 
 

  
 

 8 
  
 

 
 

  
 

 9 
  
 

 
 

  
 

 10 
  
 

 
 

  
 

 11 
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 12 
  
 

 
 

  
 

 13 
  
 

 
 

  
 

 14 
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 ات عف المسكفالجزء الثاني: بيان

H1 نكع المسكف الذم تقيـ ب  األسرة   
.خيمة 5.غرفة مستقمة 4.شقة 3.دار 2. فيال 1
 .غير ذالؾ8.ممجأ/دار مسنيف 7.براكية 6

H2 1 حيازة المسكف  
.مستأجر مفركش 3.مستأجر غير مفركش 2.ممؾ 1
 .غير ذالؾ6.مقابؿ عمؿ 5.دكف مقابؿ 4

H3 4 مكاد بناء الجدراف  
.حجر قديـ 3.حجر كاسمنت 2نظيؼ .حجر 1
 .اخرل7.طيف 6.خرسان /دك  5.طكب اسمنتي 4

H4 متعدد االغراض )لمسكف كالعمؿ( 2.لمسكف فقط 1  1 ما هي صفة إشغاؿ المسكف؟. 
H5 كـ عدد غرؼ النـك التي تستخدمها االسرة في المسكف؟     

االتصاؿ 
بالشبكات 

 العامة
H6 

 .الميا 1
 .الكهرباء2
 ؼ الصحي.الصر 3

1 
1 
1  

 .اليكجد3.تمديدات خاصة 2.شبكة عامة 1
 .اليكجد3.مكلد خاص     2.شبكة عامة 1
 .اليكجد3.حفرة امتصاصية 2.شبكة عامة 1

H7 اليكجد3.غير متصؿ   2.متصؿ بالميا  1  1 تكفر مطبخ. 
H8 اليكجد3.غير متصؿ   2.متصؿ بالميا  1  1 تكفر حماـ. 
H9 اليكجد3.غير متصؿ   2.متصؿ بالميا  1  1 تكفر مرحاض. 

 المصدر الرئيسي لمطاقة المستخدمو في

H10 
 .الطبخ1
 .التدفئة2

 
  

.سكالر 6.حطب 5.كهرباء 4.كاز 3.غاز 2.اليكجد 1
 .اخرل8.فحـ 7

H11  مصدر تسخيف الميا   
.حطب 5.كهرباء 4.كاز 3.غاز 2.الطاقة الشمسية 1
 .اخرل8.سكالر 7.فحـ 6

H12 ر الطاقة لمخبيزمصد 
1 
 
 

.فحـ 6.جفت 5.حطب 4.كهرباء 3.كاز 2.غاز 1
 .اليكجد8.اخرل 7

 كـ يبعد المسكف عف

H13 
 .أقرب مدرسة ابتدائية؟1
 .أقرب مركز صحي اك مركز امكمة؟2

2 
2  

 كـ5.اكثر مف 3كـ  5-1.مف 2كـ 1.اقؿ مف 1
 كـ5.اكثر مف 3كـ  5-1.مف 2كـ 1.اقؿ مف 1

 ممتمكات األسرة

H14 

هؿ تتكفر الكسائؿ 
التالية لدل 
 األسرة؟
 

 .ال2.نعـ  1

  1 كمبيكتر   مكتبة منزلية  1 طباخ غاز  1 سيارة خاصة
  1 ستاليت  1 تمفزيكف   جالية صحكف   سيارة تجارية
  1 خدمة انترنت  1 فيديك   تدفئة مركزية  1 ثالجة كهربائية
    1 خط هاتؼ   ئيةمكنسة كهربا  1 سخاف شمسي
   خمكم اسرائيمي  1 خمكم جكاؿ   نشافة مالبس  1 غسالة مالبس

 

H15 3 هؿ تعرض المسكف ألم أضرار مف قبؿ االحتالؿ؟  
 .نعـ/ أضرار شديدة )هدـ كمي(1
 .ال لـ يتضرر3.نعـ/ أضرار جزئية )هدمجزئي( 2
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 الجزء الثالث: المساعدات ومستوى المعيشة

I01 
خالؿ الشهر الماضي، هؿ تمقيت انت اك ام أحد مف أفراد أسرتؾ 

أية مساعدات طارئة مف ام جهة كانت؟ ) يستثنى منها الديف 
 كالقرض(

 .نعـ تمقت االسرة / احد افرادها مساعدات1
.ال لـ نتمقى أم مساعدات كانت سكاء مادية اك عينية 2

 (I03)انتقؿ لمسؤاؿ 
1  

 

I02 مصدر المساعدة المساعدةقيمة  نوع المساعدة 
 .غذاء1 

 .عالج مجاني / دكاء2
 .مالبس3
 .تشغيؿ4
 .تعكيضات شهداء5
 .نقدية )مالية(6
 .تاميف صحي7
 .متعددة8
 .اخرل / حدد....9

 القيمة
)مجمكع 

المبالغ، لكافة 
 المرات(

 .شيكؿ1
 .دينار2
 .دكالر3

 .الشؤكف االجتماعية1
 .فصائؿ/احزاب سياسية3
 ات تنمكية.هيئة دكلية/مؤسس5
 .دكؿ عربية7
 .مف االهؿ كاالقارب9

 .نقابات العماؿ11
 .لجنة اصالح محمية13

 .مؤسسات السمطة االخرل2
 .لجاف الزكا 4
6.UNRWA 
 .مؤسسات خيرية/دينية8

.مف االصدقاء/المعارؼ/الجيراف/ 10
 محسنيف

 .البنكؾ المحمية12
 .اخرل حدد.........14

 ت عمييا االسرة الشير الماضي )خصص سطراً لكؿ مساعدة(لمباحث: سجؿ المساعدات التي حصم 
  1 100 غذاء  1
2    9 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

I03 انتقؿ الى ----. ال2نعـ            .1 هؿ تأتيكـ مساعدات نقدية مف برامج الحاالت الصعبة بشكؿ دكرم I06 0 
 

 

I04  I05  بالشيكؿالقيمة 
  كزارة الشؤكف االجتماعية .1 
  كزارة العمؿ .2 
  نقابات العماؿ .3 
  هيئة دكلية / مؤسسات تنمكية .4 
  ككالة الغكث .5 
  لجاف الزكا  .6 
  مؤسسة أسر الشهداء كالجرحى .7 
  كزارة تأهيؿ األسرل .8 

مصادر أخرل /  .9 
 حدد:...................................

 
 

I06 1ال....انتقؿ الى .2      .نعـ1 الت نقدية مف الخارج بشكؿ دكرم اعتيادم؟.هؿ تاتيكـ تحكيI07 1  

ٚمٕو ػبدح ثبنزؼجئخ انؼشٕائٛخ نهجُٕد يثال : َٕع انًسكٍ 

 غشف 3فٛال  ػذد انغشف ٚدت اٌ ٚكٌٕ أكثش يٍ 
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 يسجؿ المبمغ بالشيكؿ       .قيمة المبمغ الشهرم الذم يصمكـ مف التحكيالت2
I07 المبمغ بالشيكؿ يسجؿ       خالؿ الشهر الماضي، كـ بمغ دخؿ أسرتكـ مف مختمؼ المصادر؟ 

 

I08 

كية رتب حسب األكل
مصادر دخؿ األسرة 
خالؿ الشهر عمى اف 

يككف المصدر 
الرئيسي لدخؿ األسرة 

 أكال

   .تحكيالت مف داخؿ االراضي الفمسطينية6   .الزراعة كتربية الحيكانات كصيد االسماؾ1
   .تحكيالت مف الخارج7   .مشاريع لالسرة )غير الزراعة(2
   دكلية .هيئات8   .اجكر كركاتب مف الحككمة3
   .مساعدات اجتماعية9   . اجكر كركاتب مف القطاع الخاص4
   . اجكر كركاتب مف قطاعات العمؿ االسرائيمية5

.اخرل / 10
 حدد...................................

  
 

I09 4 هؿ لدل األسرة حيازة ارض زراعية؟  
.نعـ 4 .نعـ كلكف مهجكرة3.نعـ لمبناء 2.نعـ لمزراعة 1

 .ال5كالسباب اخرل 
 

I10 
هؿ لدل األسرة حيازة حيكانية )تقتني اك 

     تستفيد مجانا مف األنكاع التالية( 
 .ال2      .نعـ 1

 .أبقار1
 .أغناـ كماعز2

1 
  

 .طيكر بأنكاعها)دجاج، بط،...الخ(3
 .الحصف كالحمير4
 . بيكت نحؿ5

 
 
  

I11 ت ما هك )العدد( الرؤكس المربا  كق
 المقابمة

 .أبقار1
 .أغناـ كماعز2

   
    

 . الطيكر بأنكاعها3
 .الحصف كالحمير4

   
    

     . بيكت النحؿ5  

 إقرار صاحب الطمب
 أقر باف جميع المعمومات في ىذا الطمب صحيحة

 
 

........................................................ 
 إسـ صاحب الطمب

 السنة الشهر اليكـ
1 0  1 0  1 1 0 2  

........................................................ 
 توقيع صاحب الطمب

 إقرار الباحث االجتماعي
أقر باني قمت بتعبئة االستمارة واف جميع المعمومات في 

 ىذا الطمب مكتممة
 

........................................................ 
 إسـ الباحث االجتماعي

 السنة الشهر اليكـ
1 0  1 0  1 1 0 2  

........................................................ 
 توقيع الباحث االجتماعي

 إقرار المشرؼ
أقر باني قمت بمراجعة االستمارة وجميع المعمومات في 

 ىذا الطمب مكتممة
 السنة الشهر اليكـ

1 0  1 0  1 1 0 2  
 -مالحظات المشرؼ:

 

........................................................ 
 إسـ المشرؼ

........................................................ 
 توقيع المشرؼ
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 الجبة احلبدٕ ػؾش
 االداسح الؼبهخ للوذٗشٗبد

 

 دائشح الزٌغ٘ك ّادلزبثؼخ

 ٘ادلٌِٖلغن الزْع َ 
 لغن ادلزبثؼخ االداسٗخ 
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 االدارة العامة لممديريات

 إجراءات العمؿ : -
 االشراؼ عمى تنفيذ المهاـ كالمعامالت  بيف االدارات العامة كالكحدات كبيف المديريات -
 –متابعة كأشراؼ تنفيذ سياسات االدارات العامة كالكحدات  المتخصصة )الحماية االجتماعية  -

 المرأة ( –االسرة كالطفكلة –جتماعية الجمعيات الرعاية أال
جازات المكظفيف كتكفير المكجستيات لممديريات كاألجهزة  - المتابعة االدارية لحضكر كانصراؼ كا 

 المكتبية 
 مدم فاعمية الككادر المكجكدة في المديريات  -
 دائرة التنسيؽ والمتابعة االدارة العامة لممديرات -
كالمتابعة الحثيثة لتمبية كتنفيذ احتياجات كمتطمبات المديريات الخمسة مف : التنسيؽ  إجراءات العمؿ -

 العامة كالكحدات كؿ في ما يخصة  اإلداراتالناحية المهنية كاالدارية مع جميع 
 اقساميا :  -
: يقـك بمتابعة إجراءات عمؿ أقساـ العمؿ الممثمة لإلدارات العامة كالكحدات  قسـ التوجيو الميني - أ

تكضع مف قبؿ االدارات  التيات كمدل تطبيؽ كتنفيذ الباحثيف لإلجراءات كالمعايير في المديري
يتـ ترشيحها مف المديريات لإلدارات  التيالمختصة كمتابعة تنفيذ كافة البرامج كالمشاريع كاألنشطة 

عمى نتائج  الدكرية لمدير الدائرة كبدكرة يقكـ ب طالع مدير عاـ االدارة التقاريرالعامة كالكحدات كرفع 
 العمؿ .

يقكـ بمتابعة احتياجات المديريات مف الناحية االدارية كمدم تنفيذها  : قسـ المتابعة االدارية - ب
كمتابعة متطمباتها مع االدارات العامة كالكحدات ، كمدل فاعمية الكادر الميداني المكجكد ، كحضكر 

الدكرية  التقاريرية المديريات كرفع كانصراؼ المكظفيف، كدراسة مدل االحتياجات المكجستية كالبشر 
  لمدير الدائرة كبدكرة يقكـ ب طالع مدير عاـ االدارة عمى نتائج العمؿ

 اجراءات لقسـ االستقباؿ لممديريات
 االجراءات " الدكرة االجرائية " 

 موظؼ استعالـ  -1
 استقباؿ المكاطف لدم مكظؼ االستعالـ .  -2
افادة جامعية + ختـ كتجديد تأميف صحي كاستالـ  ) تقديـ الخدمة المباشرة لممواطف وتشمؿ . أ

مستندات االضافة كالتخفيض كاصدار نمكذج تأميف صحي+ رسالة جكاب + تقديـ خدمة 
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لممستفيد مف األقساـ األخرل عبر تعبئة نمكذج يشمؿ كافة األقساـ ) المعاقيف + األسرة 
 كالطفكلة + الرعاية االجتماعية ( .

 لمحاالت الجديدة . البدء يإجراءات فتح ممؼ  . ب
 ** تحكيؿ المكاطف الى الباحث المكجكد في قسـ اإلستقباؿ .  
 -اإلخصائي اإلجتماعي : -3

 ** فتح ممؼ كتعبئة نمكذج كاستيفاء المستندات .
 -المشرؼ الميني :  -4

 ** لمتدقيؽ عمى اإلستمارة ، كقياس الجكدة كاستكماؿ النكاقص . 
  -رئيس قسـ :  -5
 جعة كتحكيمها الى مدخؿ البيانات .**لإلعتماد كالمرا    

 مدخؿ البيانات :  -6
** إدخاؿ عمى الحاسكب كتحكيمها إلى قسـ البحث االجتماعي لمزيارة الميدانية  إلستهداؼ     

 المبدئي . 
 ثالثان : إكماؿ الدكرة االجرائية : 

  . زيارة قسـ البحث اإلجتماعي لمحالة ميدانيان 
 ر المديرية . كضع التكصيات كارسالها إلى مدي 
  . اعتماد أك رفض الحالة لدل مدير المديرية بالمبررات الكاضحة حاؿ الرفض 
  رسالها إلى مدخؿ بيانات يتـ ظهكر اإلعتماد كحالة عمى برنامج الحماية اإلجتماعية كا 

 المديرية . 
  . يقـك قسـ االستقباؿ ب رساؿ رسالة نصية لممكاطف بالقبكؿ أك الرفض 
 قباؿ اإلعتراض مف المكاطف كيتـ إجراءات االستئناؼ .يستقبؿ قسـ االست 
  يـك . 60 ال تزيد الدكرة عف 

  :  دائرة البحث االجتماعي 
 اعداد الخطط كالبرامج الخاصة بعمؿ الدائرة كمتابعة تنفيذها .  -1
متابعة عمؿ الباحثيف االجتماعييف بالمديريات كتنمية قدراتهـ كتحسيف جكدة العمؿ مف حيث   -2

 الجكدة ( . – ) األداء
 العمؿ عمى حؿ المشكالت التي تعيؽ عمؿ الباحثيف بالمديريات .   -3
 متابعة تنفيذ المعايير كاإلجراءات التي كضعت مف أجؿ عممية البحث الميداني .  -4
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المشاركة في تطكير المعايير كاإلجراءات التي يعمؿ بها قسـ البحث اإلجتماعي كذلؾ مف   -5
 الباحثيف . خالؿ المتابعة المستمرة لعمؿ

 إعداد التقارير الدكرية لمدائرة .   -6
 تكفير اإلحتياجات المطمكبة لعمؿ الدائرة .   -7

  : قسـ االستقباؿ / المياـ الوظيفية لمقسـ 
استقباؿ الحاالت الجديدة كاالستماع إليها كالتعرؼ عمى احتياجاتهـ عبر إجراء المقابمة  -1

 المكتبية . 
 قة . منح الحالة الشعكر بالراحة كالث  -2
 استالـ األكراؽ الثبكتية األكلية التي تفيد باستحقاؽ الحالة .   -3
 يكقع الممؼ كيدقؽ مف قبؿ قسـ االستقباؿ .   -4
 تكجي  الحالة إلى جهات اإلختصاص كفؽ إجراءات محددة ) فتح الممؼ ( .   -5
 استقباؿ طمب خدمة اإلضافة كالتخفيض عمى البرنامج الكطني .   -6
إضافة كتخفيض ( كلهـ صالحية  –قة التأميف الصحي ) جديد استقباؿ طمب إصدار بطا -7

 التجديد لمتأميف .
 إصدار كتب لإلعفاء الجامعي كالمدرسي لمحاالت السارية .  -8
 منح نمكذج رسالة الجكاب ) افادة منتفع ( .  -9

 استقباؿ طمب المساعدات العينية الطارئة .  -10
 .( wfpائية ) استقبا ؿ طمبات اإلضافة كالتخفيض عمى القسائـ الشر  -11
 استقباؿ طمبات االستئناؼ لمحاالت المتقدمة لممكتب  .  -12
 –فرشة طبية  –كككر  –استقباؿ طمبات قسـ الرعاية االجتماعية ) كرسي متحرؾ  -13

 أدكات مساعدة ( .  
 إستقباؿ طمبات لمجنة المساعدات الحككمية .   -14
ج كأم معمكمات الرد عمى تساؤالت الجمهكر كتكعيتهـ بما يحتاجكنهـ مف البرام -15

 تساعدهـ في تحقيؽ مطالبهـ .
أسرة  –رعاية –تحكيؿ الحاالت لألقساـ المكجكدة في المديرية لدراستها ) جمعيات   -16

 كطفكلة (.
 استقباؿ شكاكم الجمهكر ) اف كيجدت ( .   -17
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  : قسـ البحث االجتماعي / المياـ الوظيفية لمقسـ 

ة التي يقكـ بها الباحث االجتماعي لمحاالت مسئكؿ عف جميع العمميات المهنية االجتماعي -1
 االجتماعية كغيرها 

يقكـ بمتابعة عممية العرض الشهرم لمحاالت االجتماعية كاتخاذ القرار حسب الدراسة  -2
 كالزيارة الميدانية كالنظاـ .

 يقكـ بجمع المعمكمات مف الحاالت األشد فقران لتمكينها اقتصاديان كتأهيمها معيشيان .   -3
 جي  باستمرار صرؼ المساعدة أك حجبها بناء عمى الدراسة الميدانية .كضع تك   -4
يعمؿ القسـ عمى تحديث البيانات كالمعمكمات الخاصة بالحاالت التي لديها تغيرات   -5

 جكهرية .
القسـ يشارؾ في لجنة البت + لجنة الحجب + لجنة االستئناؼ لمحاالت التي تحتاج    -6

 الى دراسة 
 الطكارئ كقت االزمات كالحركب .القسـ يشارؾ في لجنة  -7
 القسـ يشارؾ في االجتماعات الدكرية التي ينفذها مدير المديرية .   -8
 القسـ يقدـ التقارير الشهرية كالسنكية لمديرم المديرية .   -9

القياـ بدراسة الظكاهر االجتماعية كالمشاكؿ السمبية في المجتمع ككضع حمكؿ  -10
 عنها .  كمقترحات لحمها كتقديـ دراسة كاقعية

 حضكر دكرات تدريبية لالرتقاء بمستكل أداء الباحثيف .  -11
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 مخطط يوضح آليات إجراءات قسـ االستقباؿ
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ٌؾبالد ا

 اٌغذ٠ذح 
 اعزؼالَ 

رمذ٠ُ خذِخ 

ِجبؽشح 

 ٌٍّغزف١ذ 

 ثبؽش 

 ِذخً ث١بٔبد  

 سئ١ظ لغُ 

 ِؾشف  

 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ 

 ؽبعٛة  

  الرض٠ذػٓ 

60 َٛ٠ 

 ص٠بسح ١ِذا١ٔخ  

اٌؾبالد 

  اٌّغزف١ذح 
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 االدارة العامة لممديريات
 المدة الزمنية المخرجات المدخالت المسؤولية وصؼ الخطوة الخطوة المرحمة

مخاطبة 
دارات اال

 كالكحدات
 

مخاطبة االدارات 
 كالكحدات

تقـك المديرية بمخاطبة مدير عاـ االدارة في حاؿ احتياجها لتنفيذ أم  -
 برنامج أك نشاط مهني أك أم احتياجات ادارية لكجستية أك بشرية  

 مدير المديرية
 

االحتياجات 
 مهنية أك ادرية

مخاطبة المديرية 
 لإلدارة العامة

 

 
 ةتحكيؿ المخاطب

يقـك مدير عاـ االدارة العاـ لممديرات بمخاطبة االدارة العامة أك الكحدة  -
 المختصة كؿي حسب تخصص  كحسب ما كرد في مخاطبة المديرية 

مدير عاـ االدارة 
 العامة لممديريات

االطالع عمى 
 المخاطبة

تحكيؿ لإلدارة 
المختصة كتحكيؿ 
لدائرة التنسيؽ 
كالمتابعة لمتابعة 

 ييـالتنفيذ كالتق

 

 الرد
 عمى المخاطبة

 

تقـك االدارة العامة  أك الكحدة باستالـ المراسمة كالرد عمى االدارة العامة  -
 لممديريات 

يتـ تدقيؽ المعامالت مف قبؿ دائرة التنسيؽ كالمتابعة المديريات كمف ثـ يتـ  -
االدارات  ب فادةعمؿ تغذية راجعة لممديرية عف طريؽ مدير عاـ االدارة 

 ك الكحدات العامة أ

مدير االدارة اك 
 الكحدة

مدير عاـ االدارة 
 العامة لممديريات

الرد عمى االدارة 
العامة 
 لممديريات

مخاطبة المديرية 
 باإلضافةبالرد 

لتحكيؿ لدائرة 
التنسيؽ كالمتابعة 
لمتابعة التنفيذ 

 كالتقييـ

 

 
المتابعة 
 المهنية 

 
 الزيارة

ة التنسيؽ كالمتابعة بالتكج  لممديرية يقـك رئيس قسـ المتابعة المهنية بدائر 
جراء متابعة مهنية لجميع اقساـ المديرية ككيفية أدائها    كا 

رئيس قسـ 
 التكجي  المهني

تنسيؽ كترتيب 
الزيارة ما بيف 
 مدير المديرية
كمدير دائرة 
التنسيؽ 
 كالمتابعة

زيارة المديرية كرفع 
الالزمة  التقارير

كالتكصيات لمدير 
عمى  الدائرة لمعمؿ

 معالجة االخفاقات
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 التكصيات
مدير دائرة  كجدت  التيرفع التكصيات لمدير عاـ المديريات بالمالحظات 

 التنسيؽ كالمتابعة
تقرير المتابعة 

 المهنية
رفع التقرير لممدير 

 العاـ
 

 المتابعة

 يقـك مدير عاـ المديريات بمخاطبة كؿ مف 
ى اهـ االنجازات ككيؿ الكزارة كجهات االختصاص الطالعهـ عم -

 كاإلخفاقات كالتكصيات 
 مدير المديرية لتنفيذ التكصيات الالزمة اف كجدت -
 دائرة تنسيؽ كمتابعة المديريات لمتابعة تنفيذ التكصيات كالتقييـ   -

مدير عاـ االدارة 
 العامة لممديريات

مخاطبة الجهات 
 المذكرة

  متابعة التنفيذ

المتابعة 
 االدارية

 الزيارة

قسـ المتابعة االدارية بدائرة التنسيؽ كالمتابعة بالتكج  لممديرية  يقـك رئيس
جراء متابعة إدارية لكافة المكظفيف في المديرية كالكقكؼ عمى احتياجات  كا 

 المديريات المكجستية كالبشرية كدراستها كرفع التكصيات بالخصكص   

رئيس قسـ 
 المتابعة االدارية

تنسيؽ كترتيب 
الزيارة ما بيف 

المديرية  مدير
كمدير دائرة 
التنسيؽ 
 كالمتابعة

زيارة المديرية كرفع 
التقارير الالزمة 
كالتكصيات لمدير 
الدائرة لمعمؿ عمى 
معالجة االخفاقات 
 كتنفيذ التكصيات

 

 كجدت  التيرفع تكصيات لمدير عاـ المديريات بالمالحظات  التكصيات
 

مدير دائرة 
 التنسيؽ كالمتابعة

تقرير المتابعة 
 داريةاال

رفع التقرير لممدير 
 العاـ

 

 المتابعة

 يقـك مدير عاـ المديريات بالتكاصؿ مع كؿ مف 
عمى اهـ االنجازات كاإلخفاقات كالتكصيات  الطالعهـجهات االختصاص  -

 كتكفير االحتياجات الالزمة لممديرية 
 متابعة تنفيذ التكصيات كالتقييـدائرة تنسيؽ كمتابعة المديريات ل -

االدارة مدير عاـ 
 العامة لممديريات

مخاطبة الجهات 
 المذكرة

  متابعة التنفيذ



 لمديرياتلإلدارة العامة ا -طيهيةالفلس خبدمات  وزارة التهمية االجتماعية ةدليل اإلجراءات املعيارية املتعلق 
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