
 

 2021/2022للعام  التدقيق على نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية رشاداتإ

 

مقاييس تقدير رياض األطفال الحكومية للجانب ولى )الصفحة األبيانات المدرسة لكل شعبة رياض أطفال يتم تدقيقها في تعبئة  .1
 .داري والجانب الفني(اإل

 صول.حسب األ الجودة وتحتاج إلى تدعيم ومتابعةملخص الممارسات التي لم تحقق مقياس تعبئة  .2
موقع  علىوالمنشورة  2022داري والجانب الفني( لعام )مقاييس تقدير رياض األطفال الحكومية للجانب اإل التفقدية استخدام القوائم .3

 .، والمرفقة ورقيًا بالكتاب الرسمي وحدة الرقابة الداخلية / يالوزارة اإللكترون

 داري والجانب الفني(.رياض األطفال الحكومية للجانب اإلمراعاة الدقة في تعبئة القوائم التفقدية )مقاييس تقدير  .4

 .طفال هو قسم الرقابة الداخليةري لشعب رياض األالمعني بتدقيق الجانب اإلدا .5

 .طفال في المديريةهو مشرف رياض األطفال المعني بتدقيق الجانب الفني لشعب رياض األ .6

ولى ،او المشرف المكلف من الصفوف الثالثة األا من قبل مشرف هطفال يتم تدقيقات التي ال يوجد فيها مشرف رياض أالمديريأما 
 قبل مدير التربية والتعليم.

في المديرية تنفيذ التدقيق للجانب الفني وفق  ، المشرف المكلف مشرف الصفوف الثالثة االولى /طفالمسؤولية مشرف رياض األ .7
طفال في المديرية وتفريغ نتائج التدقيق وفق البرمجية لكافة شعب رياض األ مقاييس تقدير رياض األطفال الحكومية للجانب الفني

عداد التوصيات ي لنتائج التدقيق للجانب الفني وا  عداد التقرير الفنوا  المعتمدة والموجودة على موقع الوزارة / وحدة الرقابة الداخلية 
 على نسختين، ورقية وأخرى إلكترونية. المعبئةالتقرير الفني والبرمجية ب لرقابة الداخلية في المديريةتزويد قسم اللجانب الفني و 

 صول.األتعبئة البرمجية المعتمدة مع التأكيد على تعبئة صفحة المعلومات العامة حسب  .8

 ، .... . 3،  2،  1الرقم الوطني للمدرسة /  :الرقم الوطني للشعبة هومع التأكيد على أن 

لنتائج تدقيق الجودة للجانبين خيرة من التقرير الفني والمتعلق بمعدي التقرير الفني عتماد الصفحة األا  التأكيد على تعبئة و  .9
 .طفال الحكوميةاإلداري والفني لرياض األ

عبر  الكترونية ، ونسخة  ورقيًا معتمدي داري والفنقسم المعايير والجودة بالمكلفين بالتدقيق اإل تزويد وحدة الرقابة الداخلية / .11
 moe.standardsandquality@gmail.com    ميلياإل

 وفق الجدول التالي : 
 داري الجانب اإل
 الرقم الوزاري             المسمى الوظيفي        (ربعة مقاطع ) أاسم المدقق      

   
 الجانب الفني 

 الرقم الوزاري            المسمى الوظيفي    (ربعة مقاطع أ )اسم  المدقق) المشرف(  
   

 
حتى نهاية العام ة عليه هي الشعب المطبقة للنظام والمدربطفال الحكومية المستهدفة بالتدقيق *مالحظة : شعب رياض األ
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