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 املقدمة:

 وآله وصحبهحممد  واملرسلني سيدناعلى أشرف األنبياء  والصالة والسالماحلمد هلل 

 الكرام.

إلدارات التعليم يف املناطق يف إطار السعي حنو وضع أسس  الدليل التنظيمييأتي إصدار 

تنظيمية وعالقات اتصال واضحة ملختلف قطاعات ونشاطات اإلدارة مبا يساعد على 

 حتقيق أهداف كل وحدة إدارية بفاعلية.

قطاعاتها  بكافةوهذا الدليل يوضح األهداف واملهام واالرتباطات التنظيمية لإلدارة 

 اإلدارية اليت يتكون منها اهليكل التنظيمي هلذه القطاعات.

وما هذا الدليل إال بداية سيتبعه أدلة أكثر تفصياًل تتضمن األهداف واملهام للوحدات 

اإلدارية األصغر لكل إدارة، وتوصيف الوظائف، وأدلة للسياسات وإجراءات العمل 

مع أهمية األهداف اليت  يتالءمي الفعال الذي باإلدارة، وذلك لتحقيق املستوى التنظيم

 تعمل اإلدارة من أجلها.

 .ونسأل اهلل التوفيق والنجاح للجميع
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 إدارة الموارد البشرية

 والسالمةإدارة األمن 

 إدارة المراجعة الداخلية
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 وزارة التعليم أهداف الرؤية والرسالة و

 الرؤية:

 تعليم متميز لبناء جمتمع معريف منافس عامليًا.

 :الرسالة

تعليمية مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة توفري فرصة التعليم للجميع يف بيئة 

خمرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع اإلبداع واالبتكار، وتنمية الشراكة اجملتمعية، 

 واالرتقاء مبهارات وقدرات منسوبي التعليم.

 األهداف:

   .إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب (1

 .املعلمني وتأهليهم وتدريبهمحتسني استقطاب  (2

 .احملفزة لإلبداع واالبتكار ةحتسني البيئة التعليمي (3

 .والتعليمتطوير املناهج وأساليب التقويم  (4

 .تعزيز القيم واملهارات الالزمة للطالب (5

 .تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل (6

 .الكفاءة املالية لقطاع التعليممتويل مبتكرة وحتسني ر تنويع مصاد (7

 .مشاركة القطاع األهلي واخلاص بالتعليمرفع  (8
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 مدير عام التعليم

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بنائب الوزير.

  العام: اهلدف 

ائح ووالتعليمية وفق السياسات واألنظمة والل يذ اخلطط والربامج واملشروعات الرتبوية فتن

اركة يف شالرتبوية والتعليمية واإلدارية، وامل املعتمدة لتحقيق األهداف والتعليمات واإلجراءات  

  والتعلم. التطوير لعملية التعليم  رية سم

 املهام:

إلدارة التعليم يف إطار األهداف والسياسات  اإلشراف على إعداد اخلطط التشغيلية السنوية   (1

  اعتمادها.  الرتبوية والتعليمية واإلدارية، ومتابعة تنفيذها بعد  

والقرارات املتعلقة التعليم وتعميمها على  يذ األنظمة واللوائح والتعليمات فاإلشراف على تن   (2

ات العالقة ذيذ وبعثها للجهات نفالت  تأو معوقااملدارس، وإبداء اآلراء وامللحوظات حنوها  

  بالوزارة. 

الرتبوية والتعليمية والقوى والربامج  اإلشراف على حتديد احتياجات املنطقة من املدارس   (3

املدرسية واألدوات واللوازم ومتابعة  واملقررات  واألراضي واملباني واألثاث والتجهيزاتالعاملة 

  وتوزيعها.  توفريها 

وإنشائها وترميمها وصيانتها ونظافتها، وتوفري  بعد اعتمادها،  رساداإلشراف على افتتاح امل  (4

  هلا. افق الالزمة األراضي واخلدمات العامة واملر 

  للمنطقة. صول فاحملدد من ال صول بني املدارس وفق العدد فاإلشراف على نقل ال  (5

 واإلداريني، الرتبويني، اإلشراف على عملية توجيه املعلمني، واملشرفني   (6

  وتقوميهم. وتدريبهم ومتابعة أعماهلم 



 

 ~7 ~ 
 

  لذلك. والوكيل( وفق الضوابط املنظمة   القائد)تكليف اهليئة اإلشرافية باملدارس   (7

 

التعليم  اعديهم، ومديري مكاتبسم  ف، وتكلياإلشراف الرتبويتكليف مديري    (8

  ومساعديهم. 

أساليب تطويرها مبا يسهم يف تطوير جوانب  روعات التطويرية، وإيضاح شملااعتماد الربامج و  (9

  اإلدارة. الرتبوية والتعليمية واإلدارية يف  العملية 

احلوافز  الرتبوي، وتوفري يدانواإلدارية باإلدارة وامل الرتبوية  ألعمال القيادات ةاملستمر املتابعة  (10

  هلم. برامج التطوير املهين  منهم، واقرتاح  املتميزينللمجتهدين 

ومعاجلة اء يف املدارس دفاعلية األوسالمة  العمل يف إدارات اإلدارة والتأكد من  سريمتابعة   (11

  اخلصوص.  هذا واملعوقات والنظر يف كافة املعامالت اليت ترد يف  كالت شامل

 املنظمة لذلك. علمني وفق التنظيمات امل قضايا جلنة على اإلشراف  (12

  باملنطقة.   والقبول االختبارات على اإلشراف (13

ت العالقة ذا للجهات  ئجالنتا عاالختبارات التحصيلية الوطنية، ورفاإلشراف على تطبيق    (14

 بالوزارة. 

 باملنطقة. ندية احليأ على اإلشراف  (15

 اآللي باملنطقة. احلاسب نوادي على اإلشراف   (16

 العقود للمتعاقدين باإلدارة. جتديد اقرتاح  (17

  املستمر. اإلشراف على تطبيق الئحة التقويم   (18

 بالربامج يتعلق فيما األهلي القطاع  ومؤسسات احلكومية اجلهات مع والتنسيق االتصال  (19

  احمللية.  واللجان اجملالس  يف الوزارة ومتثيل باملنطقة، وغريها والتعليمية  الرتبوية

  .   اعتمادهاعلى تنفيذها بعد  رافشالتعليم واإل نوية إلدارة الس امليزانية إعداد على اإلشراف   (20

األداء فيها  معوقات وازات إدارة التعليم جناطات وإشن ف على إعداد التقارير الدورية عن إلشرا  (21

  .   الوزيرل التغلب عليها ورفعها لنائب سبو

  اختصاصه.  جمال يف بها يكلف أخرى مهام أي  (22
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 : ترتبط به اإلدارات والوحدات اإلدارية اآلتية

 مكتب مدير عام التعليم. (1

 إدارة املتابعة. (2

 إدارة الشؤون القانونية. (3

 إدارة تقنية املعلومات. (4

 واالعالم. إدارة العالقات العامة (5

 إدارة التخطيط والتطوير. (6

 إدارة اجلودة وقياس األداء. (7

 أمانة التعليم. (8

 وحدة تطوير املدارس (9

 إدارة املراجعة الداخلية. (10

 إدارة املوارد البشرية. (11

 إدارة األمن والسالمة. (12

 مركز التميز. (13

 اللجنة العليا للوعي الفكري . (14

 مكتب وفاء . (15
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 التعليممكتب مدير عام 

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

تقديم اخلدمات اإلدارية، والسكرتارية، واالستشارات العلمية والفنية يف ظل بيئة عمل 

 منظمة وفعالة.

 املهام:     

املعامالت وعرضها عليه، وإحالة  اردة للمدير ومراجعتها وع اخلطابات الياستقبال مج (1

  املختصة.  الروتينية للوحدات 

رية ومتابعة تصديرها سالعاجلة وال ب توجيهات املدير فيما يتعلق باألمور سإعداد اإلجابات ح (2

  املدير.  بعد توقيعها من 

على املعامالت واملعلومات املتعلقة بها  إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول  (3

  دير. املعلى  قبل عرضها 

  ومعاجلتها.  دير املكاملات اهلاتفية اخلاصة بامل يعاستقبال مج (4

 باملدير واستقبالاملقابالت اخلاصة  ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات واالجتماعات وتنظيم  (5

  باإلدارة. ات العالقة ذام سرات واألقاوتوجيههم لإلد املراجعني 

 باملنطقة.التعليم  سجملاإلشراف على أعمال  (6

استخراجها بيسر  بشكل يساعد على تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وحفظها  (7

 .وسهولة
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واملستلزمات املكتبية واالحتياجات  سائل النقل واألثاث ومتابعة تأمني طلبات املكتب من  (8

  املختصة.  األخرى لدى اجلهات 

املدير وإعداد تقارير األداء الوظيفي  كتب تخدمني العاملني مبسراف على املوظفني واملشاإل (9

  باإلدارة. العالقة  اتذع اجلهات موتدريبهم بالتنسيق   عنهم،

  اختصاصه. كتب يف جمال أي مهام أخرى يكلف بها امل (10

 

 

 إدارة املتابعة

 االرتباط التنظيمي:

  التعليم. يرتبط مبدير عام 

 اهلدف العام:

ضمانًا لتطبيق األنظمة  ومدارس اإلدارة  وأقسامالعمل على حتقيق رقابة ومتابعة فاعلة على إدارات 

 واللوائح ومنعًا لوقوع املخالفات.

 املهام:

رات وأقسام ومدارس اإلدارة اإد ألعمال خمتلف القيام بإجراء الرقابة اإلدارية واملتابعة الالزمة  (1

 والتعليمات. نظمة ألوفقأ لسري العمل  سنسالمة وح مبا يكفل 

 ملختلف  عام التعليمقبل مد ير  مناعتمادها  خلطة د ورية يتم  القيا م جبوالت متابعة وفقًا   (2

مواطن القصور واكتشاف حاالت اإلخالل بأداء  رات وأقسام ومدارس اإلدارة للوقوف على اإد
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على تصحيح املسارات وتقويم  الوظيفية أو الرتاخي يف إجناز األعمال، ومن ثم العمل  الواجبات 

  العالقة. ات ذع اإلدارات ماالعوجاج بالتعاون والتنسيق 

ح ئمن مطابقته ألنظمة واللوا د، والتأك ري العمل يف إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة سمراقبة  (3

  املعتمدة.  واإلجراءات 

املخالفات اإلدارية واملالية وغريها  الحيات حول صلل ًاكاوى اليت حتال إليها وفقشال صفح (4

  املخالفات. من 

حيال اليت تكشف عنها الرقابة وفيما  يف التحقيقات  الشرتاكاوإجراء التحقيقات األولية  (5

  إليها من املدير العام أو مما تتلقاه من شكاوى من اجلمهور بعد ثبوت جديتها. 

 .العالقة ات ذمراقبة انتظام دوام موظفي اإلدارة واجلهات    (6

ات ذكل ما خيتص بأعمال اهليئة  الرقابة والتحقيق باملنطقة يف  فرع هيئةالتخاطب مع  (7

  املفوضة. الحيات صلل وفقأ العالقة باإلدارة 

   اإلدارة.وبي منس هوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى فالعمل على تنمية م (8

   اإلدارة. يف ينه سمقرتحات من شأنها تسهيل سري العمل وحتتقديم أي  (9

 التطوير)والتطوير ع وحدة التخطيط مبأعمال الوحدة بالتعاون إعداد اإلجراءات اخلاصة  (10

 تطويرها.والعمل على  اإلداري(

 . نية اخلاصة بالوحدةفالو حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية  (11

اعد على استخراجها بيسر سشكل يب واملعلومات اخلاصة بالوحدة وحفظها الت مملعاتنظيم ا (12

  وسهولة. 

لب غفيها وسبل الت األداءة ومعوقات الوحد إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات  (13

  التعليم. ورفعها ملدير عام  عليها 

 ال متطلباتهاتكممن اس والتأكد، أوليةاسة رقضايا شاغلي الوظائف التعليمية ددراسة  (14

إدارة  يف علمنيامل اايضلى جلنة قعضها راغلي الوظائف التعليمية، وعشقضايا  حماضر إعداد  (15

  التعليم. 
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ضها على ررتاح احللول املناسبة، وعقها، واناسة التظلمات والشكاوى، والتحقق مرد  (16

 .صاحب الصالحية

 .وتنظيمهالمني املع قضاياجلنة  أعمالمتابعة   (17

 الوقائية املبلغة من الوزارة، وبرامج ولقاءات مشريف قضايا املعلمني يف امليدان. تنفيذ الربامج (18

 مني يف امليدان.من قضايا املعل يف احلدتسهم  يتاسات والبحوث الرإجراءات الديف اإلسهام  (19

 نتائجها.يف ظليلها، وتوحت، وعلمنيايا املض تعنى بقيتواإلحصاءات ال رالتقاري إعداد  (20

 بطبيعة عمل القضايا.ة ق هلا عاليتالتعليم ال ات ران إداجليف املشاركة  (21

 العقوبات اإلدارية واملعاجلات الرتبوية الصادرة حبق شاغلي الوظائف التعليمية. ثرأ متابعة (22

 متابع  اإلبعاد املؤقت عن الطالب حسب نوع القضية. (23

 متابعة إجراءات إبعاد من ثبت عدم صالحيته للعمل يف جمال التدريس. (24

 خماطبة اإلدارات املعنية داخل إدارة التعليم فيما خيص عمل قضايا املعلمني. (25

 عرض القضية على صاحب الصالحية.  (26

 إحالة املعامالت املنتهية وفقًا للتوجيه الصادر من صاحب الصالحية. (27

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. (28

 

 

 إدارة الشؤون القانونية

   التنظيمي:االرتباط 

  يرتبط مبدير عام التعليم. 

  العام: اهلدف 

  بها. املعمول  واللوائحلألنظمة  ارية القانونية لإلدارة وفقا ستشتقديم اخلدمات اال
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 املهام:

   والتعليمات. واللوائحاألنظمة  يعارشدراسة م (1

  واللوائح. ري األنظمة سبتف االستشارات القانونية فيما يتعلق وتقديم اآلراء  (2

 .مع اجلهات األخرى ربمها اإلدارة تاملشاركة يف إعداد وصياغة العقود اليت  (3

 الرأي وإبداء أجنبية أو حملية  أخرى جهات معدراسة العقود اليت سرتتبط بها اإلدارة    (4

 بصددها. 

التملك الرمسية  تاوالسجالت وسند لبها الصكوك طتت تقديم اخلدمات القانونية اليت (5

  بذلك.  والوثائق املتعلقة 

لزم األمر بناء على  نوني إذااجلانب القا  اللجان املشكلة داخل اإلدارة لتغطية يفاالشرتاك  (6

  الصالحية.  جيه صاحب وت

صاحب الصالحية يف التظلمات  من  إليها لما حيا يعتقديم املشورة القانونية يف مج (7

  بذلك.  ةعلقاملتواالشرتاك يف التحقيقات الضرورية  واالدعاءات واملطالبات، 

ة فات الصذاجلهات  واحملاكم أ ايا أمام ضعليها من ق متثيل اإلدارة فيما يرفع منها أو (8

  والتحكيمية. القضائية 

   العالقة.ات ذاجلهات  عداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع إ (9

على استخراجها اعد سكل يشب تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة أو حفظها  (10

اخلاصة  إدارة التخطيط والتطوير يف إعداد وتطوير اإلجراءات  ر وسهولة، والتعاون مع سبي

  اإلدارة. بأعمال 

  توفريها. نية اخلاصة باإلدارة ومتابعة فوال املستلزمات اإلدارية وحتديد االحتياجات التدريبية  (11

معوقات األداء فيها وسبل التغلب و  شاطات وإجنازات اإلدارةن عنإعداد التقارير الدورية  (12

 . عام التعليم عليها ورفعها ملدير 

  اختصاصها. م أخرى تكلف بها يف جمال أي مها (13
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 مكتب وفاء

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

املستفيدين من تهدف هذه اخلدمة اىل حتقيق أسرع وأفضل يبل التواصل بني املسؤولني لتحقيق رضا 

 خالل فتح قناة ميسرة للتواصل ختدمهم من مواقعهم.

 املهام:

 التيسري على املستفيدين واملراجعني من عناء السفر واملراجعة. .1

تعزيز العالقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها يف اجلهاز املركزي وامليدان مع مجيع فئات  .2

 اجملتمع.

الواردة من املستفيدين واحالتها للجهات املعنية  استقبال الشكاوى واملالحظات واملقرتحات .3

 وتتبع مسار إجنازها والتغذية الراجعة هلا.

 توفري معلومات إحصائية دقيقة ومؤشرات يستفاد منها يف املعاجلة واحملاسبة وخطط التطوير. .4

 رفع مستوى األداء وسرعة اخلدمة. .5

 

 املعلومات ةإدارة تقني

 االرتباط التنظيمي:

  عام التعليم.  رتبط مبديرت
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 اهلدف العام:

  والتعليمية  الرتبوية لتطوير العمليات يقاتهاوتطب تقنيات املعلومات ماستخدا تفعيل

  القرار. البيانات واملعلومات ملتخذ  واملالية وتقديمواإلدارية 

 املهام:

 وفق عليها ة املعلومات واإلشراف والربامج التطويرية إلدارة تقنيالتشغيلية  اخلطط إعداد  (1

  اجملال. خطط الوزارة يف هذا 

التقنية  نية للحاسبات اآللية وأنظمتها وبراجمها وجتهيزاتها فاقرتاح الشروط واملواصفات ال  (2

  بالوزارة. املعلومات  ع اإلدارة العامة لتقنية ماليت حتتاجها اإلدارة واملدارس التابعة هلا بالتنسيق 

العنكبوتية   الشبكةاإلدارة واملدارس التابعة هلا على  قعاإلشراف على تصميم وتطوير مو  (3

العالقات العامة واإلعالم   ةدارع إمحتديث وتدقيق حمتوياته بالتنسيق  اإلنرتنت(، ومتابعة)

  الرتبوي. 

اإلدارة  الشبكي بني  اإللكرتوني والربطاإلنرتنت واالجتماعات املرئية والربيد  ةتوفري خدم  (4

  بالوزارة. ات العالقة ذ حتياجات التعليمية واإلدارية بالتنسيق بع اجلهات واملدارس على ضوء اال

املعلومات  ة هلا، وتوفري عاإلشراف على قواعد البيانات سواء يف اإلدارة أو املدارس التاب   (5

ع موحتديدها بالتنسيق  اإلحصائية ملتخذي القرار يف اإلدارة أو الوزارة، ومتابعة تدقيقها 

  بالوزارة. العالقة ت ذااجلهات 

  هلا. واملدارس التابعة   اإلدارةيف ها ثوأجهزة احلاسب اآللي وحتدي لصيانة املعام على اإلشراف  (6

 لإلدارة تفعيل ميكنة األعمال اإلدارية واملالية والتعليمية وتطويرها، وتوفري البيئة املناسبة   (7

 .ات العالقة بالوزارةذع اجلهات ماإللكرتونية بالتنسيق 

  وحتديثها. والتطبيقات املستخدمة يف اإلدارة  األنظمةصيانة   (8

  التعليم. إلدارة واملدارس ومكاتب ين الالزم للوحدات اإلدارية يف افتقديم الدعم ال  (9

 اآللي احلاسب  وبرامج بأجهزة اخلاصة واملعدات لألجهزة والطارئة الدورية للصيانة نظام وضع  (10

  بذلك. يذ العقود اخلاصة تنف ومتابعة االتصال وأجهزة
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 املعلومات،  تقنية جمال تقنية املعلومات ملنسوبي إدارة يف والتدريب التثقيف برامج اقرتاح   (11

  باإلدارة. العالقة  ات ذمع اجلهات  بالتنسيق ملدارساوالعاملني اإلداريني يف اإلدارة و

 من أجهزة احلاسب)عدا املدارس( اإلدارة  يف اإلدارية الوحدات احتياجات حتديد  (12

 .يار، ومتابعة توريدها بعد إقرارهاغال املعلومات، وقطعاآللي وتقنية   

 اإلدارة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على توفريها.احتياج  دحتدي (13

  باإلدارة. ات العالقة ذ اجلهات مع بالتنسيق لإلدارة السنوية امليزانية مشروع إعداد  (14

 بيسر  استخراجها على يساعد بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم  (15

  وسهولة. 

عليها  التغلب وقات األداء فيه وسبلمعإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة و  (16

  التعليم. ورفعها ملدير عام 

 اختصاصها.أخرى تكلف بها يف جمال  م مها أي  (17

 

 اإلعالم والعالقات العامة إدارة 

 االرتباط التنظيمي:

 رتبط مبدير عام التعليم.ت

 اهلدف العام:

 وتوثيق ،الرتبويةالفاعلة يف املعاجلة اإلعالمية البناءة للقضايا  اإلدارة، واملساهمةالتعريف بنشاطات 

 اإلعالمية املعاجلة يف الفاعلة واملساهمة ومؤسسات، أفرادًا واجملتمع اإلدارة بني والصالت العالقات

 .لإلدارة الرتبوية غري للقضايا البناءة

 املهام:
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 تنفيذها على اإلعالم والعملالعامة و تالعالقا إلدارة والربامج التشغيلية اخلطط وضع   (1

 اعتمادها.  بعد  وتقوميها

القيم وغرس  ل اإلعالم يف إعداد برامج إعالمية تربوية تهتم بتنمية املواطنة ئساو مع التنسيق  (2

  التعليم. والتعريف بقضايا  ، معوتوثيق العالقة بني اإلدارة واجملت معاإلسالمية يف اجملت

  الرتبوية. ة بالتقارير الصحفية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة فاملختل اإلعالم وسائل تزويد  (3

اإلعالم  عن نشاطات وإجنازات اإلدارة الرتبوية يف وسائل  عأو يذا ينشر ما ودراسة حصر  (4

الرتبوية  على االستفسارات الواردة فيها عن كل ما يتعلق بنشاطات اإلدارة  املختلفة والرد

 .بالتنسيق مع اإلدارات املعنية يف الوزارة

نف تصدر عن اإلدارة على أن تص النشرات والدراسات اليتو  الكتب طباعة على اإلشراف  (5

 تصدر منها. وفق اجلهات اليت  تاملطبوعا

والتعليم مبا  الرتبية  راز نشاطات اإلدارة يف جماليبإباملشاركة يف إعداد النشرات املتعلقة    (6

  الرتبوي.  ماإلعالحيقق أهداف 

اإلدارة الرتبوية  ة حول نشاطات فسائل اإلعالم املختلو هتنشر عمالكرتوني إي فإعداد ملف صح  (7

  .على مسئولي اإلدارة وتوزيعها

 املناسبات الرمسية يفاإلدارة يف اجملاالت اإلعالمية الرتبوية  ة يف فني اإلدارات املختلب التنسيق (8

  وغريها.  السنويةواللقاءات الرتبوية  الثقافية والتوعوية  عواألسابي

إعداد   اإلعالمية. يذ الربامج واالجتماعات والندوات واللقاءات فيما يتعلق بالنواحي فمتابعة تن  (9

  .ات العالقةذمشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات 

استخراجها بيسر  على يساعد بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم  (10

 .وسهولة

  توفريها.  نية اخلاصة باإلدارة ومتابعة والف اإلدارية واملستلزمات التدريبية االحتياجات حتديد  (11

عليها التغلب  إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل   (12

 .التعليمورفعها ملدير عام 

  الرتبوية. ة بالتقارير الصحفية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة غري فتزويد وسائل اإلعالم املختل  (13
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االستفسارات  والرد على  ة،فيف وسائل اإلعالم املختل يذاع عن اإلدارة حصر ودراسة ما ينشر أو  (14

بالتنسيق مع اإلدارات املعنية يف  الواردة فيها عن كل ما يتعلق بنشاطات اإلدارة غري الرتبوية 

  الوزارة. 

 راز نشاطات اإلدارة غري الرتبوية.ب إعداد النشرات املتعلقة بإيف املشاركة  (15

ة حول نشاطات اإلدارة غري فملختلاره وسائل اإلعالم تنش عمالكرتوني إملف صحفي  إعداد  (16

 .الرتبوية وتوزيعها على مسئولي اإلدارة 

   .وإنهاء كافة متطلبات الضيافة  لإلدارة استقبال الزوار والوفود الرمسية  (17

  اإلدارة.جتهيز قاعات اإلدارة لكافة الفعاليات اليت تقيمها  (18

 ومتابعة أدائها وتقوميها. باإلدارة،اإلشراف على مكتب االستعالمات   (19

والدعوات الواردة لإلدارة على  اإلدارة،تعقدها  اليتالدعوات للمناسبات العامة   يعتوز  (20

  املسئولني.  

 والتأشريات  احلجوزات مثل اإلدارة من الرمسية الوفود ملشاركة الالزمة اإلجراءات كافة إنهاء  (21

  ذلك.  وغري واالستقبال

ملناسبات  مل ما يلزالقيام بك اإلدارة، وكذلكعايدة اليت تقيمها وامل التكريم حفالت تنظيم   (22

 .اللقاءات والزيارات والرحالت 

 .التكريم وحلفالت  الزائرة للوفود اإلدارة تقدمها اليت اهلدايا جتهيز (23

مية بني االجتماعية والثقافية واإلعال تقديم اخلدمات واألنشطة اليت من شأنها تنمية العالقات  (24

  العالقة.  ذات جلهاتابالتنسيق مع  منسوبي اإلدارة وذوي العالقة من خارج اإلدارة 

  املشرتكة. األعمال  ببعض يتعلق فيما األخرى احلكومية والقطاعات اإلدارة بني التنسيق  (25

 .املشرتكة ملوظفي اإلدارة والرياضية واالجتماعية الثقافية األنشطة تفعيل  (26

 .وئيةضعلى أقراص أو  مطبوعة عياجلم متناول يف وجعلها اإلدارة هواتف دليل  حتديث (27

 فوتوغرايف.فيديو وتصوير ونية من تصوير تلفزيوني فالقيام جبمع اخلدمات ال  (28

 اإلدارة.الصحف واجملالت على خمتلف قطاعات  بتوزيع القيام  (29

 اختصاصها.  جمال  يف بها تكلف أخرى مهام أي (30
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 مركز الوعي الفكري 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 :مركز الوعي الفكري  ومهام أهداف

القادرة على التعايش والتوافق مع عدد املتغريات اهلائلة اليت  اهلوية الوطنية احملافظة على .1

 .باستمراريشهدها هذا العصر 

القيم اإلسالمية املعتدلة، وتوضيح األفكار الدخيلة املتطرفة اليت ال متت احلفاظ على  .2

 .لإلسالم بصلة وليست منه يف شيء

وضع اخلطط والربامج وتطويرها بشكل دائم من أجل تنفيذ األهداف السابقة بشكل  .3

 .عملي ومستمر

 باالنتماء القيم املتعلقة وكذلك،  واالنتماءمبادئ الوطنية  ويعزز ويرسخاملركز بدعم  .4

 .للوطن بني صفوف الطالب والطالبات

لديها القدرة على مواجهة كافة األفكار املتطرفة أو  حتتيةبناء قاعدة مؤسساتيه وبنية  .5

 واالعتدال، اليت تعوق األفكار الوسطية واالعتدالالدخيلة اليت تتعارض مع الوسطية 

 .الفكري
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 مركز التميز

 االرتباط التنظيمي:

 عام التعليم. ترتبط مبدير

 أهداف ومهام مركز التميز

  ثقافة التميز يف مؤسسات التعليم العام جبميع مستوياتها نشر .1

 بناء برامج التحسني ألداء اإلدارات التعليمية وما يرتبط بها ملعايري ومؤشرات مقننه وحمكمة .2

  متكني منسوبي التعليم ومؤسساته من ممارسة التميز .3

 ن الرتبوي مؤسسات وأفرادرعاية املتميزين يف امليدا .4

 والدولية واالقليمية احمللية للجوائز ومؤسساته التعليم منسوبني تأهيل .5

تعزيز الشراكة مع اجلهات احلكومية واخلاصة الرائدة يف اجلودة والتميز يف كل ما من  .6

 شأنه حتقيق استدامة التميز

 

 والتطويرإدارة التخطيط 

 االرتباط التنظيمي:

 التعليم.ترتبط مبدير عام 

 اهلدف العام:

ومتابعة تنفيذها وتقوميها، وتنفيذ برامج التطوير الرتبوي، إعداد خطط اإلدارة التشغيلية السنوية 

 فمستوى أداء العمل وأداء العاملني من غري شاغلي الوظائ وتقديم التغذية الراجعة، وتطوير 

 .وتنويعها وزيادة موارد اإلدارة التكاليف  وترشيدالتعليمية، 
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 املهام:

 .غيلية السنوية، ومتابعة تنفذها بعد اعتمادهاإعداد خطط اإلدارة التش     (1

 اجلديدة األحوال واستقراء املؤشرات ضوء يف للتخطيط الالزمة االحتياجات حتديد  (2

 .ات املستقبليةوالتوقع 

يف  الكمي  والرتاجعيذ اخلطط لنشر التعليم يف املنطقة من خالل رصد النمو تنف متابعة  (3

 العالقةات ذصول بالتنسيق مع اجلهات لفالب، واملدارس واطأعداد ال

باملالحظات تطبيق اهليكل التنظيمي والدليل التنظيمي لإلدارة، والرفع  متابعة   (4

 واالستفسارات واملقرتحات لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

املستخدمة  ج ذمانصميم التاخلاصة بها و  اإلدارة، وإعداد األدلةيفت اإلدارية اإلجراءا تبسيط  (5

  تنفيذها. وتطويرها ومتابعة 

 يساعد  مبا لإلدارة التابعة واألقسام اإلدارات على املتاحة األماكن وتوزيع العمل بيئة حتسني   (6

 ل.قيق الرضا الوظيفي وإجناز العمحت على

 والتجريب البحوث والدراسات الرتبوية والتعريب  إجراءيذ متطلبات فمتابعة تن    (7

 .ات العالقة بالوزارةذباملنطقة وفق ما يرد من اجلهة  

تخراجها بيسر سوحفظها بشكل يساعد على ا باإلدارةعامالت واملعلومات اخلاصة امل تنظيم      (8

  وسهولة. 

التغلب عليها  األداء فيها وسبل وقات ومع اإلدارة وإجنازات نشاطات عن الدورية التقارير إعداد  (9

 .التعليمها ملدير عام ورفع

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي  (10
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 وقياس االداء إدارة اجلودة

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

على مدى حتقق أهداف حتسني وتقويم األداء العام لوحدات اإلدارة واملدارس التابعة هلا والتعرف 

 الوزارة وتنشر ثقافة اجلودة الشاملة.

 املهام:

نية الشاملة وفق خطة زم جمال اجلودة يفبرامج الوزارة ومشروعاتها االشراف على تطبيق   (1

 .تعليم وظروفهارة التتناسب مع امكانيات ادا

 املؤسسي.إعداد الربامج الالزمة لنشر ثقافة اجلودة الشاملة اليت حتقق التميز  (2

املشاركة يف حتديد االحتياجات التدريبية يف جمال اجلودة الشاملة بالتنسيق مع اجلهات ذات  (3

 العالقة.

 بناء نظام اجلودة الشاملة ومتابعة تطبيقه يف االدارات واملكاتب واملدارس. (4

االشراف على عمليات التدقيق الداخلي يف االدارات واملكاتب واملدارس. وفق نظام اجلودة  (5

 الشاملة.

يف االدارات واملكاتب واملدارس. من خالل  االشراف على عمليات قياس رضا املستفيدين (6

اعداد ادوات قياس الرضا وفق معايري اجلودة وحتليل النتائج ومتابعة وضع التوصيات 

 التحسينية ومستوى تنفيذها.
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ملؤسسي ومتابعة اعداد خطط التحسني يف االدارات واملكاتب واملدارس لرفع كفاءة العمل ا (7

 تنفيذها مع اجلهات ذات العالقة.

يف االدارات واملكاتب  وضع و تطبيق األهداف واجراءات مراقبة اجلودة والتقويم الذاتي (8

 .واملدارس باستخدام النماذج العاملية مثل منوذج "رادار"

ابعة وضع إدارة عمليات التقويم الذاتي يف االدارات واملكاتب واملدارس وحتليل النتائج ومت (9

 التوصيات التحسينية ومستوى تنفيذها.

إدارة عمليات االعتماد الرتبوي يف املدارس  وحتليل النتائج ومتابعة وضع التوصيات التحسينية  (10

 ومستوى تنفيذها.

متابعة تفعيل جلنة التمييز واجلودة يف االدارات واملكاتب واملدارس ومتابعة وضع التوصيات  (11

 تنفيذها.لتحسني األداء ومستوى 

 ISOوشهادات ادارة اجلودة  Accerditationاالشراف على ادارة عمليات االعتماد الرتبوي  (12

 بالتنسيق مع اجلهات االستشارية املعتمدة واملاحنة واملرخص هلا حسب الدليل اخلاص بها.

داء  بناء ادلة ضمان جودة األداء يف االدارات واملكاتب واملدارس ومتابعة تنفيذ قياس جودة األ (13

 وحتليل النتائج ومتابعة وضع التوصيات  لتحسني األداء ومستوى تنفيذها.

االشراف على التقويم جودة بيئات التعليم يف املدارس واعداد التوصيات االزمة حول حتقيقها  (14

 يف ضوء االمكانيات املتاحة وبالشراكة مع االدارات األخرى.

 جودة.عقد الشراكات اجملتمعية مع اجلهات الداعمة لل (15

املشاركة يف )تنفيذ املشاريع الوزارية ومتابعة تنفيذها مكتبيا وميدانيا وإعداد التقارير  (16

 اخلاصة بها(.

 املشاركة يف تقويم املشاريع الوزارية املنفذة يف املنطقة وفقا للتوجيهات والتعليمات الوزارية . (17

ة يف املنطقة وفقا للتوجيهات تسجيل املالحظات والرؤى التطويرية حول الربامج الوزارية املمثل (18

 والتعليمات الوزارية .

على شبكة وقياس األداء املشاركة يف تغذية موقع وقنوات التواصل ادارة اجلودة الشاملة  (19

 االنرتنت.
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 لكرتوني يف مجيع األعمال االدارية والفنية اخلاصة جبميع املهام.إلىل العمل اإالتحول  (20

 .وقياس االداء لعامة للجودة الشاملةاملشاركة يف تفعيل بوابة اإلدارة ا (21

حضور الربامج التدريبية وورش العمل واملشاغل واالجتماعات فيما خيص تطوير أعمال  (22

 .وقياس االداء ادارة/قسم اجلودة الشاملة

دارة/قسم إدوات املستخدمة يف أعمال ألاملبادرة باملقرتحات التطويرية والرؤى حول تطوير ا (23

 .الداءوقياس ا اجلودة الشاملة

أو  حصائيات لعرضها يف الفعالياتاإلوراق العمل وألكرتونية والتقارير وإلالعروض ا عدادإ (24

و اجلهات احلكومية أو أدارة إلو تشرف عليها اأ، اليت تنظمها اللقاءات وغريها  وأنشطة األ

 هلية يف املنطقة وفقا لتوجيهات صاحب الصالحية.ألا

 . بامليدان الرتبويني والرتبوياتبرنامج تطوير مهارات نشر ثقافة  (25

 . التحصيلية والدولية االختباراتنشر ثقافة والية تنفيذ   (26

 . الرتبويات بأساليب تقويم التحصيل الدراسيالرتبويني وتطوير مهارات   (27

 . متابعة تنفيذ االختبارات التحصيلية والدولية (28

 . دراسة واقع التحصيل الدراسي وتقديم التغذية الراجعة  (92

 مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.أي  (30
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 أمانة التعليم

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

التعليم التابعة هلا، من دارة التعليمية، ومكاتب التعليم على رفع مستوى أداء اإلمساعدة مدير عام 

القيادات، اإلشراف على خطط االستعداد  خالل املساهمة الفاعلة يف " قياس ودعم األداء، ترشيح

 للعام الدراسي اجلديد، واقرتاح سبل تطوير العاملني يف إدارات وأقسام اإلدارة"

 :املهام

  توفريها. احتياج األمانة من القوى العاملة والتجهيزات والعمل على  حتديد  (1

  والتطوير. امليدان بأهمية املؤشرات ودورها يف قياس األداء وبناء خطط التحسني  توعية  (2

امة إلدارات األمانة العمن التعليم وفق املؤشرات املعتمدة نات مؤشرات أداء إدارات بيا مجع  (3

األداء  قعواملدرجة يف الربنامج الوزاري املخصص هلا، ومراجعتها ومطابقتها بوا التعليم 

 الربنامج الوزاري يفثم رصدها  ومن-احلاجة عند-امليدانية ن خالل الزيارات ماحلقيقي 

  عنها.  التقارير الالزمة يفاإللكرتوني اخلاص بذلك، و

وم لعمإدارات ا منع املعاير احملددة مالتعليم املناظرة وع إدارات معمل دراسات مقارنة لألداء   (4

  العاملية.  واملعاير 

ع مسيق لتناء بادمستوى األ فعحات لرقرتيفها ووضع املنصتمؤشرات األداء املرصودة و حتليل  (5

  اإلدارة.   يفية ملعناجلهات ا

  باإلدارة.  املعنيةباملؤشرات مع اجلهات  اخلاصةمتابعة حتديث البيانات واملعلومات   (6
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 علىوى األداء، والعمل تسمالتعليم ومراجعة مكاتب  ءأدا مؤشراتصد ر على اإلشراف  (7

  املكاتب. مع مدري  بالتنسيق األداءستوى م  رفعطوير وت

تنسيق بال املؤشراتحتليل  نتائج لىع ًءانب اإلدارةمستوى األداء يف  رفعر ويتطو يف ملشاركةا  (8

 مع اجلهات ذات العالقة يف اإلدارة.

مع ا بالتنسيق تنفيذهاشر على بملا واإلشرافداد للعام الدراسي اجلديد ستعوضع خطة اال  (9

املشكلة  اللجنة لىع راملباشالتعليم، واإلشراف  يف اإلدارة ومكاتب ات العالقة ذ اجلهات

 لذلك.

املختصر  ريرقيها التفاد للعام الدراسي اجلديد مبا تعدعلى رصد تقارير االس اإلشراف (10

  بذلك. الوزاري اإللكرتوني اخلاص  الشامل يف الربنامج 

 .عتمادهام اليالتعلورفعها ملدير عام إدارة يادات قجلنة اختيار ال تشكيل   (11

ع مسيق لتنصميم قاعدة بيانات خاصة بهم باتالقيادات الرتبوية واإلدارية، و معايري الختيار  بناء (12

 املعنية. اجلهات

املدارس قبل  اإلدارة من املقررات املدرسية وتوفريها وتوزيعها على  مدارس احتياجات حتديد (13

 .نهاية العام الدراسي

 املشاركة يف جلنة اختيار القيادات وجلنة املقابلة الشخصية. (14

 اإلداريةيادات الرتبوية وقال عنة ملومات الشاعلاإلشراف على إعداد ورصد قواعد البيانات وامل (15

 التعليم مستقباًل،ناصب القيادية يف إدارة امل ليلتو قبلية املؤهلةاملست والقيادات  احلالية،

 وتصنيفهم إىل مراتب وفق توافر معايري القيادة فيهم.

على واإلشراف العام  التعليم،للقيادات يف إدارات  املهينإعداد خطة التحسني والتطوير  (16

 .ت العالقةابالتنسيق مع اجلهات ذ اتنفيذه

 لألمانة تعليمالات رالقيادات الرتبوية التدريبية اليت يصعب تنفيذها يف إداالرفع باحتياجات  (17

 العامة.

التعليم بأمساء القيادات ، وتزويد مدير عام إدارة متهافمتابعة القيادات الرتبوية وتكلي  (18

 ًءح إنهاء تكليفهم بناملقرتيم اعلالتبوية واإلدارية ومكاتب رتال  اإلدارات يفبوية واإلدارية رتال



 

 ~27 ~ 
 

از ملديري ومؤشرات وشواهد اإلجن يها فعلى رصد األمانة ملؤشرات تدني مستوى األداء 

  التعليم. اإلدارات بإدارات 

 مع األمانة العامة. بالتعاون- سنويا-للقيادات الرتبوية  البياناتحتديث قاعدة  (19

يف اإلدارات الشاغرة أو اإلدارات  القيادةواملقرتحة لتولي  ع أمساء القيادات البديلة املؤهلة فر (20

  برنامج القيادات.يفواملعلومات  ، وذلك من قواعد البيانات مديريهااليت مت إنهاء تكليف 

امة عملهام األمانة بالتنسيق مع األمانة ال التنظيمية واإلجرائيةيف إعداد األدلة  ملشاركةا (21

  العامة. لألمانة  االستشاري واجمللس 

ة هلا ضمن جلنة مشكلة يف إدارة لتحفيزية والتنافسية ووضع املعايري الالزماجلوائز اد حتدي (22

 األمانة العامة.  ع مالتعليم بالتنسيق 

  فيها.  عضوا نة جلان اإلدارة اليت تكون األمايف ملشاركةا (23

ة فظاحملا/التعليم للمنطقةإدارات التعليم ويم زيارات مسؤولي وزارة اإلشراف على تنظ (24

 .اإلدارة وخارج ات العالقة داخلذاجلهات  ع مبالتنسيق 

 مهام األمانة مع اجلهات ذات العالقة داخل اإلدارة وخارجها وفق اللوائح واألنظمة. تفعيل (25

ب تغليها وسبل الفومعوقات األداء  األمانة وإجنازاتية ألنشطة نقارير الدورية والفتإعداد ال (26

 لتعليم.اعام   رمدي ىلعليها ورفعها إ

 .األمانةات اخلاصة بأعمال مللفظيم اناملعامالت واملعلومات وتتوثيق   (27

 . عالقةات الذاجلهات  ق مع يستنية السنوية لألمانة بالنإعداد مشرع امليزا (28

 لذلكعند وجود حاجة  التعليم بالوزارةالعامة إلدارات  األمانةع مسيق لتنا (29

 . هاصصجمال خت بها يفتكلف  أي مهام أخرى  (30
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 وحدة تطوير املدارس  

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

دعم املدارس املشاركة يف تطبيق منوذج تطوير املدارس عرب جتسيد مفهوم اجملتمعات التعليمية يف 

التطويرية. وتبين خطة دعم وفق أهداف املدارس وإدارة التعليم، ومتكني املدارس، ودراسة خططها 

 خطط املدارس وبراجمها مبا يسهم يف تطوير املدارس.

 :املهام

 إدارة الوحدة وتنظيم أعماهلا. (1

 توزيع األعمال بني أعضاء الوحدة. (2

 متابعة تنفيذ توجيهات املشرف العام على الوحدة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية (3

 حضور اجتماع اجمللس التعليمي باملنطقة، وعرض ما يتم بشأن املدارس. (4

 حلقة الوصل بني الوحدة وشركة تطوير للخدمات التعليمية. (5

 متابعة احتياجات الوحدة مع اجلهات املعنية. (6

 التنسيق مع اجلهات املختصة يف تأمني مواد التعلم. (7

تنظيم اجتماعات الوحدة وإقرار توصياتها، ورفعها للمشرف العام على وحدة تطوير املدارس  (8

 العتمادها.

 واملبادرات للمشرف العام على الوحدة العتمادها.رفع خطط املدارس  (9

للمشرف العام على وحدة تطوير املدارس وإلدارة الربنامج الوطين رفع تقرير أداء املدارس  (10

 املدارس(. )الربنامج الوطين لتطويرلتطوير للخدمات التعليمية 
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اللقاءات اليت مت دير الوحدة بتكليف أعضاء الوحدة بنقل الربامج التدريبية والورش وميقوم  (11

 حضورها إىل زمالئهم لنقلها إىل املدارس املطبقة للربنامج.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. (12

 

 إدارة املراجعة الداخلية

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

           اهلدف العام:

لضمان حتقيق األهداف  هعلى احملافظة عليالتأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية والعمل 

 ومحاية املوارد وإتباع القوانني والنظم.

 املهام:    

تقويم أنظمة الرقابة الداخلية مبا يف ذلك النظام احملاسيب للتحقق من سالمتها ومالئمتها  (1

واإلجراءات الالزمة لعالجها مبا الوسائل  وجدت، واقرتاحوحتديد أوجه القصور فيها ان 

 يكفل محاية أموال اجلهة وممتلكاتها من االختالس او الضياع او التالعب وحنو ذلك.

التأكد من التزام اجلهة باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات املالية والتحقق من  (2

 كفايتها ومالئمتها.

تقويم مدى كفاية اخلطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات واملسؤوليات وفصل  (3

 ختصاصات املتعارضة وغري ذلك من اجلوانب التنظيمية.اال

 تقويم مستوى اجناز اجلهة ألهدافها املوضوعة وحتليل أسباب االختالف ان وجد. (4

اجلهة من  نحتديد مواطن سوء استخدام اجلهة ملواردها املادية والبشرية، وتقديم ما ميك (5

 معاجلتها وتالفيها مستقباًل.
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وااليرادات بعد امتامها للتأكد من كونها صحيحة فحص املستندات اخلاصة باملصروفات  (6

 ونظامية.

 فحص السجالت احملاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجيه احملاسيب. (7

 مراجعة العقود واالتفاقيات املربمة اليت تكون اجلهة طرفًا فيها للتأكد من مدى التقيد بها. (8

ة اعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها والتحقق من ان اجلرد قد مت مراجع (9

 وفقًا للقواعد واإلجراءات املقررة.

مراجعة اعمال املستودعات وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها والتحقق من ان اجلرد  (10

 للقواعد واإلجراءات املقررة.والتقويم وأساليب التخزين قد متت وفقًا 

جعة التقارير املالية واحلسابات اخلتامية اليت تعدها اجلهة والتأكد من دقتها ومدى مرا (11

 موافقتها لألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات اليت تطبقها اجلهة.

 للجهة، ةعند حبث مشروع املوازنة التقديري تقديم املشورة (12

قيام الوحدة باألعمال اليت يكلفها بها املسؤول األول يف اجلهة وذلك يف جمال اختصاصها  (13

 الالئحة.املشار اليها يف هذه 

تنظيم املعامالت واملعلومات وامللفات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على  (14

 استخراجها بيسر وسهولة.

 واألدوات املكتبية.تأمني احتياجات املكتب من النثريات واملستلزمات  (15

 حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها. (16

 االشراف املباشر على العاملني يف املكتب. (17

اعداد امليزانية واخلطط والتقارير الدورية عن نشاط واجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها   (18

 عها للمدير العام.وسبل التغلب عليها ورف

 أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصها. (91
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 األقسام التالية هلا: -

العقود والصناديق -احلسابات اخلتامية –السجالت احلسابية -)أ( قسم املراجعة املالية )احملاسبة

 واملستودعات(

 الرقابة الداخلية(.أنظمة -األداء-)ب( قسم مراجعة العمليات )العمليات اإلدارية املالية

   

 

 إدارة املوارد البشرية

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط باملسؤول األول يف اجلهة احلكومية.

 اهلدف العام:

 الرفع من كفاءة وفاعلية املوارد البشرية وضمان تطبيق األنظمة واللوائح واألدلة اخلاصة بها.

 املهام:

 اعتمادها. وتنفيذها بعدة روية لإلدانداد اخلطة السعإ   (1

 .البشرية د راوملل رائيةق العمليات اإلجيبطعلى ت اإلشراف  (2

  البشرية.  وارداملختطيط على  اإلشراف   (3

ن استيفائها جلميع مد البشرية والتأكد رت املواظيم وحفظ ملفات وسجالنى تعل اإلشراف  (4

 الالزمة.  بياناتال

د البشرية بالتعاون رواا يتعلق باملمية فيممشروع ميزانية اجلهة احلكو شرتاك يف إعداد اال (5

  العالقة. ات ذرى خات األرالية واإلداون املئع الشم والتنسيق  
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سائل  امليفة باجلهة نظيميمة لكافة الوحدات التزالال فنيةات الرستشاعلى تقديم االاإلشراف   (6

  باملوارد البشرية. تعلق ت اليت

  البشرية. د روامية وتطوير املتنعلى  افاإلشر  (7

  اجلهة.  يف التدريبيةحتياجات على حتديد اال اإلشراف  (8

  اجلهة.  عمليات التواصل الداخلي يف على اإلشراف  (9

ديث حتال وخومتابعة إدتطبيق نظام املوارد البشرية املوحد )موارد(،  علىاإلشراف   (10

 تطويرها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة.ى والعمل عل ،علوماتامل

دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاحات لتطويرها ورفعها للمسؤول األول يف اجلهة إعداد تقارير  (11

 احلكومية.

 تنفيذ أي مهام تسند إىل الوحدة اإلدارية يف نطاق اختصاصها. (12

 اإلدارات التابعة:

 تطوير املوارد البشرية. (1

  عمليات املوارد البشرية. (2

 التواصل الداخلي. (3

 

 

 تطوير املوارد البشرية

 التنظيمي: االرتباط

 د البشرية.رواعام امل رديمبرتبط ت

  العام: ف  اهلد 

 كفاءتها وفاعليتها. من عن الرفضما يالبشرية مب ردواامل تطويرو طيطختسياسات  تطبيق

  املهام:  
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  البشرية. د رواة املخطداد عإ  (1

 الوظيفي.ة التعاقب طيذ ختنفومتابعة   إعداد  (2

  املوهبة. ة رإدا  تنفيذ خطة   إعداد  (3

  والوظيفية. ية مظينشاركة يف إعداد اهلياكل التملا (4

 إعداد اإلطار العام جلدارات الوظائف التخصصية والوصوف الوظيفية هلا.  (5

 خطة تطوير القيادات. ومتابعة تنفيذإعداد  (6

 إعداد ومتابعة تنفيذ خطة املسارات الوظيفية. (7

 إدارة أداء املوارد البشرية. (8

 املوارد البشرية وتنويع مهاراتهم.تنمية وتطوير  (9

حتديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية يف اجلهة والتنسيق مع الوحدات التنظيمية  (10

 املختصة لتلبية تلك االحتياجات.

 تنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تسهل اسرتجاعها واالستفادة منها. (11

 ومتابعة توفريها. واألجهزة واملوادحتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية  (12

 إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاحات لتطويرها ورفعها ملدير عام املوارد البشرية. (13

 تنفيذ أي مهام تسند إىل الوحدة اإلدارية يف نطاق اختصاصها. (14

 

 عمليات املوارد البشرية 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام املوارد البشرية.

 اهلدف العام:

 القيام جبميع العمليات اإلجرائية إلدارة عمليات املوارد البشرية.

 املهام:
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 تطبيق نظم وقواعد وإجراءات عمليات املوارد البشرية ويتمثل ذلك فيما يلي: (1

التعاون مع اإلدارات واألقسام حتديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها، وذلك ب (2

 املختلفة، واإلعالن عن الوظائف املراد شغلها حبسب الصالحية املمنوحة للجهة.

 التنسيق مع وزارة اخلدمة املدنية فيما خيص شغل الوظائف الشاغرة. (3

 التعيني ومباشرة العمل.استكمال مسوغات  (4

ألعماهلم ورفع التقارير إىل املسئولني التأكد من مباشرة املوظفني املعينني حديثًا، واملنقولني  (5

 عن املوظفني أثناء فرتة التجربة.

 اختاذ اإلجراءات الالزمة حنو مستحقات املوظفني من رواتب وعالوات ومكافآت وغريها. (6

 حصر املستحقني للرتقية ومجع البيانات الالزمة عنهم ورفعها للجنة الرتقيات. (7

 وظفني طبقًا لألنظمة واللوائح السارية يف هذا الشأن.اختاذ اإلجراءات الالزمة حنو ترقيات امل (8

عند انتهاء خدمات املوظفني ويف حاالت كف اليد والفصل وكافة  اختاذ اإلجراءات الالزمة (9

 احلاالت التأديبية.

اختاذ اإلجراءات الالزمة حنو إجازات املوظفني ونقلهم وانتدابهم وتكليفهم وإعارتهم والتعاقد  (10

 معهم.

 حضور وانصراف املوظفني ورفع التقارير الدورية بذلك.متابعة  (11

 تنفيذ العمليات اإلجرائية املتعلقة بتدريب وابتعاث وايفاد املوظفني. (12

 تطبيق اللوائح والتعليمات ذات العالقة باملوظفني. (13

 تنظيم وحفظ ملفات وسجالت املوظفني والتأكد من استيفائها جلميع البيانات الالزمة. (14

 وارد البشرية املوحد )موارد(.إدارة نظام امل (15

 تنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تسهل اسرتجاعها واالستفادة منها. (16

 حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها. (17

 عام املوارد البشرية.إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاحات لتطويرها ورفعها ملدير  (18

 تنفيذ أي مهام تسند إىل الوحدة اإلدارية يف نطاق اختصاصاتها. (19
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 التواصل الداخلي

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام املوارد البشرية.

 اهلدف العام:

 القيام بعمليات التواصل الداخلي مبا يضمن توفر بيئة عمل مادية وغري مادية حمفزة.

 املهام:

  العمل. ونظم وإجراءات  وتعريفه مبهامهوظف اجلديد استقبال امل    (1

  العالقة. ات ذات ها للجهفعرا وزهيعها وفرمجت وفنيات املوظمظلتلقي ت  (2

 املهين والرضا الوظيفي.سوحات االرتباط م بيئة العمل وإجراء سنيبة لتحناسالوسائل املتفعيل   (3

 د البشرية. رواوحتليلها بكل ها يتعلق بامل ظفنيومالداخلية لل تفعيل قنوات التواصل  (4

 تفعيل برامج الوالء الوظيفي. (5

 تفعيل إجراءات السالمة املهنية. (6

 تنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تسهل اسرتجاعها واالستفادة منها.  (7

  ا.هريوفت تابعةمواد وزة واملهألجا  د البشرية وروان املم اإلدارةديد احتياجات حت  (8

ية يمظنع الوحدات التمسيق نة والترد البشرية يف اإلدارواملل التدريبيةديد االحتياجات حت   (9

  االحتياجات. لك تة لتلبية ختصامل

  البشرية. د روار عام امليا ووفعها ملدهويرتطاحات لقرتواال اإلدارةبإجنازات  تقارير دورية إعداد   (10

 نطاق اختصاصاتها. اإلدارية يف الوحدة ىلإد تسن هامم تنفيذ أي  (11
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 إدارة األمن والسالمة املدرسية

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

احملافظة على أمن وسالمة الطالب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات املدارس واملمتلكات التابعة 

 إلدارة التعليم واليت تشرف عليها.

 املهام:

واإلشراف على تنفيذ اخلطط السنوية واالسرتاتيجية للطوارئ واألمن والسالمة اإلعداد  (1

واخلطط التنفيذية لعمليات اإلخالء ومتارين اإلطفاء واإلنقاذ الدورية يف املنشآت التابعة إلدارة 

التعليم واليت تشرف عليها، لضمان احلفاظ على أمن وسالمة الطالب والطالبات ومنسوبي 

 رس واملمتلكات.ومنسوبات املدا

تطبيق اللوائح اليت حتدد شروط وقواعد األمن والسالمة الواجب توافرها يف املدارس التابعة  (2

إلدارة التعليم واليت تشرف عليها، والسياسات العامة للدفاع املدني ومواد النظام فيما خيص 

زمة لتنفيذها، توفري وتنفيذ متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق، واخلطط واملشاريع الال

والقيام باجلوالت التفتيشية الدورية على املدارس للتحقق من مدى جاهزيتها متهيدًا للرفع بها 

 للمديرية العامة للدفاع املدني.

استقبال ومترير ما يرد من معلومات من الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة عن املتغريات  (3

اإلجراءات املناسبة وإعداد تقارير يومية عن األحداث اليت املناخية، وتلقي البالغات واختاذ 

ساعة، وما يرد من اجلهات األمنية وما حيال هلا وإنهاء  24حتصل يف اإلدارة وفروعها خالل 

 إجراءاتها.
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االستعداد واملشاركة يف حاالت الطوارئ والتنسيق الدائم مع اإلدارات األخرى يف اإلدارة  (4

احلوادث والكوارث الطبيعية اليت قد حتدث ال مسح اهلل وتطوير خطة وخارجها فيما خيص 

التعامل معها لضمان احملافظة على املنشآت التابعة إلدارة التعليم واليت تشرف عليها وما 

 حتتويه من أجهزة ومعدات.

اإلشراف على تطبيق وحتديث أنظمة متكاملة يف جماالت الطوارئ واألمن والسالمة وفق  (5

الدولية، وأجهزة اإلنذار املبكر يف املدارس التابعة إلدارة التعليم واليت تشرف عليها املعايري 

واقرتاح املناسب منها واإلشراف على تأمينها والتدريب على استخدامها والتنسيق يف ذلك مع 

 اجلهات املختصة، وتطبيق نظام إدارة اجلودة.

الت الطارئة وحتديد الواجبات اإلشراف على تشكيل وتدريب فرق إدارة األزمات واحلا (6

واملسئوليات املناطة بها حسب اآلليات املعتمدة، وجلان الطوارئ وحتديد مهامها بالتنسيق مع 

اجلهات ذات العالقة، وفرق العمل املؤهلة املشكلة يف كل مرفق تعليمي من املرافق التابعة 

ا وفق الئحة املختص بأعمال إلدارة التعليم واليت تشرف عليها لتولي مسؤوليات السالمة فيه

 .الصناعي السالمة واألمن 

نشر الوعي والتثقيف يف جماالت الطوارئ واألمن والسالمة املدرسية من خالل التدريب  (7

 واملشاركة يف املعارض والندوات واملؤمترات واللوحات اإلرشادية واملنشورات والكتيبات.

 ، بالتعاون مع اجلهات املختصة األخرى. العمل على إجياد آليات لقياس مؤشر أداء السالمة (8

التأكد من تطبيق أسس السالمة يف كافة أعمال اإلنشاءات املدرسية التابعة إلدارة التعليم  (9

 واليت تشرف عليها.

 إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. (10

لى استخراجها بيسر وسهولة والتنسيق تنظيم املعامالت واملعلومات وحفظها بشكل يساعد ع (11

 مع املركز الوطين للمعلومات الرتبوية لالستفادة من اخلدمات اليت يقدمها والتعاون مع 

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري يف إعداد وتطوير النظم واألدلة واإلجراءات والنماذج اخلاصة 

 بعملها وتنفيذها بعد اعتمادها.
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 يبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.حتديد االحتياجات التدر (12

إعداد تقارير دورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها  (13

 واقرتاح تطوير األداء فيها ورفعها ملدير التعليم.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. (14

 من والسالمة املدرسية الوحدات اآلتية:ويرتبط بإدارة األ

 قسم الطوارئ. (1

 قسم السالمة املدرسية. (2

 قسم األمن املدرسي. (3

 

 قسم الطوارئ

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبدير األمن والسالمة املدرسية.

 اهلدف العام:

ومنسوبي احلفاظ على أمن وسالمة الطالب والطالبات مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات مبا يضمن 

 التعليم واليت تشرف عليها.متلكات التابعة إلدارة ومنسوبات املدارس وامل

 املهام:

اإلعداد واإلشراف على تنفيذ اخلطط السنوية واالسرتاتيجية ملواجهة الطوارئ واألزمات،  (1

التعليم الدورية يف منشآت إدارة واخلطط التنفيذية لعمليات اإلخالء ومتارين اإلطفاء واإلنقاذ 

واليت تشرف عليها، لضمان احلفاظ على سالمة الطالب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات 

 املدارس واملمتلكات.
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املتغريات  استقبال ومترير ما يرد من معلومات من الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة عن  (2

األحداث اليت  عن املناخية، وتلقي البالغات واختاذ اإلجراءات املناسبة وإعداد تقارير يومية 

األمنية وما حيال هلا وإنهاء  ساعة، وما يرد من اجلهات  24دارة وفروعها خالل حتصل يف اإل

  إجراءاتها. 

االستعداد واملشاركة يف حاالت الطوارئ والتنسيق الدائم مع اإلدارات األخرى يف اإلدارة  (3

خطة  ح اهلل وتطوير وخارجها فيما خيص احلوادث والكوارث الطبيعية اليت قد حتدث ال مس 

تشرف عليها وما  التعليم واليت املنشآت التابعة إلدارة التعامل معها لضمان احملافظة على 

 ومعدات. حتتويه من أجهزة 

يف  املعايري الدولية اإلشراف على تطبيق وحتديث أنظمة متكاملة يف جماالت الطوارئ وفق    (4

تشرف عليها واقرتاح املناسب منها واإلشراف على تأمينها  التعليم واليت املدارس التابعة إلدارة 

 اجلودة. والتنسيق يف ذلك مع اجلهات املختصة، وتطبيق نظام إدارة  والتدريب على استخدامها 

اإلشراف على تشكيل وتدريب فرق إدارة األزمات واحلاالت الطارئة يف كل مرفق تعليمي  (5

التعليم واليت تشرف عليها، وحتديد الواجبات واملسئوليات املناطة ة املرافق التابعة إلدارمن 

بها حسب اآلليات املعتمدة، وجلان الطوارئ وحتديد مهامها بالتنسيق مع اجلهات ذات 

 العالقة.

واملشاركة يف املعارض  نشر الوعي والتثقيف يف جماالت الطوارئ من خال ل التدريب  (6

  والكتيبات.  إلرشادية واملنشورات والندوات واملؤمترات واللوحات ا

  العالقة. إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات  (7

والتنسيق  تنظيم املعامالت واملعلومات وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة  (8

والتعاون مع  مع املركز الوطين للمعلومات الرتبوية لالستفادة من اخلدمات اليت يقدمها 

والنماذج اخلاصة  اإلدارة العامة للتطوير اإلداري يف إعداد وتطوير النظم واألدلة واإلجراءات 

  اعتمادها. ها وتنفيذها بعد بعمل

  توفريها.  حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة  (9
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إعداد تقارير دورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها  (10

 .مملدير التعليداء فيها ورفعها واقرتاح تطوير األ

  اختصاصها. أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  (11

 

 قسم السالمة املدرسية

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبدير األمن والسالمة املدرسية.

 اهلدف العام:

متلكات التابعة الطالب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات املدارس واملاحملافظة على أمن وسالمة 

 التعليم واليت تشرف عليها.إلدارة 

 املهام:

منشآت  للسالمة املدرسية يفاإلعداد واإلشراف على تنفيذ اخلطط السنوية واالسرتاتيجية  (1

سالمة الطالب والطالبات أمن والتعليم واليت تشرف عليها، لضمان احلفاظ على إدارة 

 ومنسوبي ومنسوبات املدارس واملمتلكات.

ملدارس التابعة واجب توافرها يف اتطبيق اللوائح اليت حتدد شروط وقواعد األمن والسالمة ال (2

فيما خيص  التعليم واليت تشرف عليها، والسياسات العامة للدفاع املدني ومواد النظام إلدارة  

الالزمة لتنفيذها،  توفري وتنفيذ متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق، واخلطط واملشاريع 

جاهزيتها متهيدًا للرفع بها  والقيام باجلوالت التفتيشية الدورية على املدارس للتحقق من مدى 

  املدني. مديرية العامة للدفاع لل
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املعايري  وفق األمن والسالمة اإلشراف على تطبيق وحتديث أنظمة متكاملة يف جماالت  (3

املناسب  تشرف عليها واقرتاح  التعليم واليت  املدارس التابعة إلدارة ، وأجهزة اإلنذار يفالدولية 

اجلهات  تنسيق يف ذلك مع وال منها واإلشراف على تأمينها والتدريب على استخدامها 

  املختصة، وتطبيق نظام إدارة اجلودة. 

املرافق التابعة  العمل املؤهلة املشكلة يف كل مرفق تعليمي من  اإلشراف على تشكيل فرق (4

وفق الئحة املختص بأعمال  التعليم واليت تشرف عليها لتولي مسؤوليات السالمة فيها إلدارة 

  . واألمن الصناعي السالمة 

واملشاركة يف املعارض  شر الوعي والتثقيف يف جماالت الطوارئ من خال ل التدريب ن (5

  والكتيبات.  والندوات واملؤمترات واللوحات اإلرشادية واملنشورات  

 العمل على إجياد آليات لقياس مؤشر أداء السالمة، بالتعاون مع اجلهات املختصة األخرى. (6

كافة أعمال اإلنشاءات املدرسية يف اإلدارة واجلهات التأكد من تطبيق أسس السالمة يف  (7

 اليت تشرف عليها.

  بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.  قسمإعداد مشروع امليزانية السنوية لل (8

والتنسيق  وسهولة  تنظيم املعامالت واملعلومات وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر  (9

والتعاون مع  يقدمها  ستفادة من اخلدمات اليت مع املركز الوطين للمعلومات الرتبوية لال

والنماذج اخلاصة  واإلجراءات  اإلدارة العامة للتطوير اإلداري يف إعداد وتطوير النظم واألدلة 

 بعملها وتنفيذها بعد اعتمادها.

  توفريها.  ومتابعة قسم حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة بال   (10

  ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها  قسمإعداد تقارير دورية عن نشاطات وإجنازات ال (11

 التعليم.داء فيها ورفعها ملدير واقرتاح تطوير األ

 اختصاصها.أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  (12
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 قسم األمن املدرسي 

 االرتباط التنظيمي:

 والسالمة املدرسية.يرتبط قسم األمن املدرسي مبدير إدارة األمن 

 اهلدف العام:

 ضمان أمن املباني املدرسية وتاليف كافة املخاطر األمنية من خارج وداخل املدرسة.

 املهام:

  املدرسي. يلية لقسم األمن شغإعداد اخلطة الت    (1

-اهللال قدر -قد تتعرض هلا املدارس  اليتحاالت الطوارئ  يفاالستعداد واملشاركة    (2

 ةوالتدابري للمحافظفة االحتياطات كا اختاذالداخلية واخلارجية يف  مع اجلهات  والتنسيق

  واملمتلكات. على األرواح 

ملدرسة ا  مع كافة منسوبيهينامل مة متقدمة يف العالقات اإلنسانية والتعاملنظق أبيتط تبين   (3

  وزائريها. 

امل مع تعية الآلو-املدرسية تطوير وتدريب حراس املدارس على مهارات األمن والسالمة  (4

 الطارئة.املدرسية  احلوادث 

أيًا من املدارس ألي يل فرق األزمات يف حالة تعرض كمشاركة األقسام األخرى يف تش (5

 عارض.

-ةكشر الوعي والتثقيف يف جمال األمن املدرسي من خالل املشارن   (6  املعارضيف -

 .تنظم يف هذا الشأن يتال دوات واللقاءات نوال

 شبكة اتصال إلكرتونية حلراس املدارس  توفري (7

 .احلراس منياج املدراس توحصر اح  السنويةإعداد امليزانية  (8
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 إعداد التقارير السنوية للقسم.  (9

  اختصاصه.  جماليف  خرى يكلف به أ مهام يأ (10

 

 بنني، بنات()ون التعليمية ؤساعد)ة( مدير عام التعليم للشم

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.يرتبط/ 

 اهلدف العام:

مساعدة مدير عام التعليم يف اإلشراف على شؤون تعليم )بنني، بنات(، ومتابعة تطبيق األنظمة 

 واللوائح والسياسات واإلجراءات اخلاصة بها وفقًا للخطط املعتمدة.

 املهام:

 إطار األهداف يفتبطة به، يلية والربامج اخلاصة باإلدارات املرلتشغاخلطط ا ذفينمتابعة ت   (1

ات العالقة باإلدارة ذع اجلهات م التعليم بالتنسيقلتعليمية املبلغة إلدارة والسياسات الرتبوية وا 

 والوزارة. 

الوحدات املرتبطة به  التعليم يف رات والتعليمات اخلاصة بيذ األنظمة واللوائح والقرافتن متابعة   (2

  املنطقة. واملدارس التابعة لإلدارة يف 

األداء  به والتنسيق بينها، والتأكد من سالمة وفاعلية توجيه العمل يف الوحدات املرتبطة    (3

يف كافة  بينها، ومعاجلة املشكالت واملعوقات والنظر  فيها وحتقيق االنسجام والتكامل

  التعليمية. املعامالت اليت ترد للشؤون 

حضورها وذلك  التعليم يف  ممدير عاس اللجان واالجتماعات الداخلية اليت ينيبه فيها ؤتر  (4

 .طقةنامل املسائل املتعلقة بالشؤون الرتبوية والتعليمية يفيع ملعاجلة مج
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فيما يتعلق   املنطقةيف ة ومؤسسات القطاع األهليياجلهات احلكوم معاالتصال والتنسيق  (5

  التعليم.  ع مدير عامميق سبعد التن بالشؤون الرتبوية والتعليمية

واملواد والعمل على  متابعة احتياج اإلدارات املرتبطة به من القوى العاملة والتجهيزات واألدوات  (6

 .توفريها

تطوير جوانب  اقرتاح الربامج واملشروعات التطويرية، وإيضاح أساليب تطويرها مبا يسهم يف   (7

  .  رية يف اإلدارات املرتبطة بهواإلدا والتعليميةالعملية الرتبوية 

ت العالقة ذا اجلهات  إلدارات املرتبطة به بالتنسيق مع لروع امليزانية السنوية شمتابعة إعداد م  (8

  اإلدارة. خمصصات  يف ترزح البنود بعد اعتماد  باإلدارة واملشاركة

بنشاطات اإلدارات  تنظيم املعامالت واملعلومات والسجالت والبيانات واإلحصاءات املتعلقة   (9

ّ  به،املرتبطة  واملعلومات والبيانات وفقا للقواعد  ات العالقة بالتقارير ذوتزويد اجلهات

  والتعليمات. 

ومعوقات األداء  ازات اإلدارات املرتبطة بهجنتقارير الدورية عن نشاطات وإمتابعة إعداد ال    (10

  التعليم. عليها ورفعها ملدير عام  فيها وسبل التغلب

 االشراف على اعداد خطة الشؤون التعليمية. (11

   اختصاصه.  جمال يف بها يكلف أخرى مهام أي  (12

 

 يرتبط به اإلدارات التالية:

 مكتب مساعد )ة( املدير العام لشؤون تعليم )بنني، بنات( (1

 إدارة اإلشراف الرتبوي. (2

التعليم )جنوب، مشال، بقعاء، الغزالة، الشنان، احلائط، الشملي، موقق، مكاتب  (3

 مسرياء، السليمي، فيد، الروضة(

 إدارة التدريب الرتبوي. (4

 .التعليم املستمرإدارة  (5
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 .الطفولة املبكرةإدارة  (6

 إدارة الرتبية اخلاصة (7

 إدارة نشاط الطالب. (8

 إدارة التوجيه واإلرشاد. (9

 والقبول. تقويمال إدارة (10

 إدارة املوهوبني. (11

 

 بنني، بنات(التعليمية )مكتب مساعد)ة( مدير عام التعليم للشؤون 

  التنظيمي: االرتباط 

 بنات(.مساعد)ة( مدير عام التعليم للشؤون التعليمية )بنني،  يرتبط

  العام: اهلدف 

ظل بيئة عمل منظمة تقديم اخلدمات اإلدارية، والسكرتارية، واالستشارات العلمية والفنية يف 

 وفعالة.

  املهام: 

( البنني البناتتعليم )  لشؤونالتعليم عام  اخلطابات الواردة للمساعد )ة( مديريع مج لاستقبا  (1

  املختصة. حدات ولل ومراجعتها وعرضها عليه، وإحالة املعامالت الروتينية 

 يتعلق  جيهات املساعد )ة( )البنني، البنات( فيماوب تسإعداد اإلجابات ح  (2

  ة. /باألمور العاجلة والسرية ومتابعة تصديرها بعد توقيعها من املساعد

 إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول على املعامالت    (3

  البنات(. )البنني، ( بها قبل عرضها على أملساعد )ة واملعلومات املتعلقة

  ومعاجلتها. ( البنني البنات) )ة( باملساعداخلاصة مجيع املكاملات اهلاتفية  لاستقبا   (4
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اعد/ة، سبامل ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات واالجتماعات وتنظيم املقابالت اخلاصة   (5

  باإلدارة. ات العالقة ذام سواستقبال املراجعني وتوجيههم لإلدارات واألق

ى استخراجها بيسر علتنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وحفظها بشكل يساعد  (6

 وسهولة.

متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واألثاث واملستلزمات املكتبية واالحتياجات  (7

 األخرى لدى اجلهات املختصة.

اإلشراف على املوظفني واملستخدمني العاملني مبكتب املساعد )ة( )البنني، البنات( وإعداد  (8

 لتدريب بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.تقارير األداء الوظيفي عنهم، وترشيحهم ل

 أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه. (9

 وحدة عالقات املراجعات *

 االرتباط التنظيمي:

 ؤون تعليم البنات.ترتبط مبديرة مكتب مساعدة مدير عام والتعليم لش

 اهلدف العام:

ومتابعة معامالت منسوبات شؤون تعليم البنات واملراجعات من خارج تعليم  ةتقديم خدمة مراجع

 البنات لدى قطاعات اإلدارة.

 املهام:

 منسوباتمعامالت  مراجعة الوحدات اإلدارية التابعة لإلدارة لتسهيل إجراءات وسرعة إجناز  (1

  البنات(.  )تعليم

اإلدارية  من إجراءات على معامالت منسوبات تعليم البنات لدى الوحدات  ذما أخت متابعة  (2

  لإلدارة. التابعة 

  لإلدارة. التابعة  روط املطلوبة للحصول على اخلدمات من الوحدات اإلدارية والشج ذمالنتوفري ا  (3
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 تلبناايم علت منسوبات سواء من منسوبات تعليم البنات أومن غري استقبال طلبات املراجعات   (4

  االختصاص. وإحالتها جلهة 

مت حنو  مبا  املراجعة املختصة، وإفادةاملراجعات والتنسيق مع اإلدارات  تسري طلبامتابعة   (5

  هاتفيا.  وطلبها كتابيا أ

  البنات. أو للمراجعات لتعليم  تالبنابات تعليم سوتقديم خدمة االستعالمات ملن  (6

 

  توفريها. ومتابعة  نية فالعاملة واملستلزمات اإلدارية والوى حتديد احتياجات الوحدة من الق (7

، والتوصيات تواجهها التقارير عن نشاطات وإجنازات الوحدة واملشاكل والعقبات اليت إعداد  (8

 البنات. التعليم لشؤون تعليم م مكتب مساعدة مدير عا ها ملديرةفعوير العمل ورطلتاليت تراها 

 .ال اختصاصهاأي مهام أخرى تكلف بها يف جم  (9

 

 الرتبوي اإلشرافة رإدا

  التنظيمي:االرتباط 

 )البنني، البنات(.تعليم  ونالتعليم لشؤ مد يرعا م )ة(اعد سترتبط مب

 :اهلدف العام 

 والتعليمي. يالرتبو ان فاعلية األداء ضمارس وتقوميها لدوير العملية الرتبوية والتعليمية باملطت

 املهام: 

بعد إقرارها من  الرتبوي،اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلشراف ذ ينفمتابعة ت   (1

  الصالحية. صاحب  
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حتفيظ  ومدارس  العام، )التعليمالتعليمية يف مدارس اإلدارة ومتابعة سري العملية الرتبوية    (2

وبرامج  ومعاهد  ر،ستماملتعليم الومدارس  ،الطفولة املبكرةالقران الكريم، ومدارس 

  اخلاصة(.  الرتبية

  .   إقرارهاومتابعة تطويرها بعد  الرتبوي،ح املنظمة لعملية اإلشراف ئاقرتاح تطوير اللوا  (3

الرتبويني شرفني امل ومن  التعليم،ن، ومن املساعدين ملكاتب إعداد احتياج اإلدارة من املديري  (4

  واإلداريني. 

الضوابط  ة )املدير والوكيل( وفق ح اهليئة اإلشرافية باملدارس التابعة لإلدارياقرتاح ترش  (5

  املعلمني. وبالتنسيق مع إدارة شؤون 

مديري  من  ةالرتبوي، واملرفوع إدارة اإلشراف يفشرفني الرتبويني للعمل ة ترشح املسادر  (6

   التعليم. ومكاتب  املدارس،

اإلشراف  ني عملية ساملشرفني الرتبويني يف إدارة اإلشراف الرتبوي لتح أداءمتابعة مستوى   (7

 .التدريب الرتبوي إدارة  عاقرتاح الربامج التدريبية املناسبة هلم بالتنسيق موالرتبوي، وحتديد 

وحمضري  ، واملعلمني، وحمضري املختربات، باملدارسمتابعة مستوى أداء اإلدارة املدرسية    (8

ي، مع مراعاة التدريب الرتبو والعمل على تطويرهم بالتنسيق مع إدارة  اآللي،معامل احلاسب 

  التعليم. مهام مكاتب 

املدارس التابعة ملكتب  لي ملديري، ووكالء املدارس مبا فيهاخالدا النفل حركة إجراء   (9

 .التنظيمات املعتمدة التعليم اخلارجية وفق ينة( بالتنسيق مع مكاتب املد داخل)التعليم  

بني إدارات اإلشراف الرتبوي ومكاتب الرتبية  للمشرفني الداخلي النقل حركة راءإج  (10

  املعتمدة. ة(، ووفق التنظيمات ناملدي )داخلوالتعليم  

 ألداء اإلشرايف لرؤساء األقسام. تنفيذ منظومة ا  (11

حول قارير الت مبا فيها  املدينة( )داخلالتعليم  وحتليل خطط وتقارير مديري مكاتب دراسة  (12

ائجها ملساعد )ة( مدير نت عهلا ورفوالتقنيات التعليمية الصاحبة اسية راملناهج واملقررات الد

 .ت العالقة يف الوزارةذالبعثها للجهات  متهيدا  بنات( ، )بننيون تعليم ؤشم الرتبية التعليم لعا

 تنفيذ منظومة األداء اإلشرايف.  متابعة  (13
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واملدارس التابعة هلا  الوظيفي ملنسوبي إدارة اإلشراف الرتبوي املشاركة يف إعداد تقويم األداء  (14

 وفق الالئحة املنظمة لذلك.

الرتبوي يف  التقويم املستمر يف املدارس التابعة إلدارة اإلشراف اإلشراف على تطبيق الئحة  (15

 .مجع املراحل

التعليم من  يف بيئات  التأكد من تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملختربات والتقنيات الرتبوية (16

 خالل الزيارات امليدانية لعينة من املدارس.

ألشهر على وتوزيع املقررات املدرسية  املعلمني،الدراسية على  املواد  يعالتأكد من توز (17

من خالل الزيارات امليدانية لعينة من  يعسري الدراسة وفق جدول التوز ومتابعة  الدراسية،

 التابعة لإلدارة. املدارس 

املدينة( النتفاء  )داخلوالتعليم  التنسيق مع املشرفني الرتبويني التابعني لإلدارة وملكاتب الرتبية  (18

اإلشرافية ساليب ألاالتعليم والتعلم، و كل ما يتعلق باألساليب احلديثة لتطوير عمليات 

 بينهم.املناسبة، وتبادل اخلربات فيما 

 ممدير عا )ة( ملساعد واملقررات الدراسية ورفعها املالحظات واالقرتاحات حول املناهج  دراسة  (19

 (.لبناتا ،بننيال)ن تعليم ؤوشالتعليم ل

يف األنشطة  الطالبتكريم القيادات الرتبوية، واملتفوقني من  برامج املشاركة يف وضع  (20

 املختلفة. 

  .و الوزارةسواء على مستوى املنطقة أ فلإلشراشاركة يف اللقاءات الدورية امل (21

خدمات  وط الطالبي، والتوجيه واإلرشاد أنشاكال ألخرى|ع اإلدارات م والتكامل  التنسيق (22

 ول فيما يتعلق مبدارس املنطقة.بأو االختبارات والق  الطالب

العالقة يف تقويم عملييت التعليم والتعلم يف املراحل الدراسية  ات ذع اجلهات ماملشاركة  (23

  لتحسينها. طط اخل ووفع  املختلفة

عد على استخراجها بيسر ساكل يبشة باإلدارة وحفظها اخلاص واملعلومات املعامالت  تنظيم  (24

  وسهولة.  
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اإلشرايف الرتبوي، وعن نشاطات وإجنازات  لسري العم عننية فوال ةالتقارير الدوري إعداد  (25

 لتعليما د)ة( مدير عامساعللم معوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعهاواإلدارة وشعبها 

  بنني بنات(. ) ؤون تعليمشل

 . ال اختصاصهجم يف بها يكلف أخرى مهام أي   (26

 

 مكاتب التعليم 

 االرتباط التنظيمي:

 .(  البنات  )البنني،تعليم  التعليم لشؤونعام  يرمد( ةاملساعد )برتبط ت

  اهلدف العام:

 والتعليمي. األداء الرتبوي تطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدارس وتقوميها لضمان فاعلية 

 املهام:

 ابعد إقرارهباإلشراف الرتبوي باملكتب  متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة    (1

  الصالحية. من صاحب 

 العام، التعليم  )مدارسالتابعة للمكتب  املدارسمتابعة سري العملية الرتبوية والتعليمية يف    (2

، ومعاهد ارس تعليم الكباراألطفال، ومدرياض  الكريم، ومدارسومدارس حتفيظ القران 

 اخلاصة(.وبرامج الرتبية 

إقرارها. اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف الرتبوي باملكتب ومتابعة تطويرها بعد  اقرتاح تطوير  (3

 ريني.داواإل الرتبويني،ومن املشرفني  املساعدين،من  إعداد احتياج املكتب  

الضوابط  الوكيل( وفق /اإلشرافية باملدارس التابعة للمكتب )املدير  اهليئة اقرتاح ترشيح  (4

  املعلمني. وبالتنسيق مع إدارة شؤون 

 .املكتبمل بعاملشرفني الرتبويني لل ترشيحاقرتاح   (5
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، وحتد يد الرتبويباملكتب لتحسني عملية اإلشراف  متابعة مستوى أداء املشرفني الرتبويني  (6

 الرتبوي. بإدارة التدريواقرتاح الربامج التدريبية املناسبة هلم بالتنسيق مع 

وحمضري  ، وحمضري املختربات، واملعلمني، باملدارساإلدارة املدرسية  أداءمتابعة مستوى    (7

بالتنسيق مع إدارة التدريب  على تطويرهم  لللمكتب، والعم نياآللي التابع احلاسبمعامل 

  ي. الرتبو

مبا فيها  ومديري املدارس التابعة للمكتب  الرتبويني،دراسة وحتليل خطط وتقارير املشرفني    (8

ها هلا، ورفع نتائج ة بيات التعليمية املصاحلتقنحول املناهج واملقررات الدراسية وا رالتقاري

  (. بنات ، بنني)تعليم التعليم لشؤون ملساعد )ة( مدير عام 

ازات أو اإلج عن  والناتجواإلداريني يف املدارس التابعة للمكتب  املعلمني، من العجز معاجلة   (9

 .ات العالقةذالتنسيق مع اجلهات ، باحلاالت الطارئة وتسديده

وفق الالئحة  هالتابعة ل رسااملكتب واملد ملنسوبي الوظيفي األداء تقويم إعداد يف اركةشامل   (10

  لذلك. املنظمة  

ع يالتعليم يف مج املدارس التابعة للمكتب يف املستمر التقويم الئحة تطبيق على اإلشراف  (11

  املراحل. 

 املقرراتوتوزيع  ، التعليم ملكتب عنيعلى املعلمني التاب صفق التخصوبة صاألن توزيع متابعة  (12

، وإعداد تقارير يعزوجدول الت اسية، ومتابعة سري الدراسة وفق الدراسية على األشهر الدر

  ذلك. فصلية عن 

 والتقنيات ائل واملختربات ساملواد التعليمية والو بتفعيلامليداني على كل ما يتعلق اإلشراف   (13

  التعليم. الرتبوية يف بيئات 

اء كل ما يتعلق باألساليب والطرق قع املشرفني الرتبويني التابعني للمكتب النتم التنسيق   (14

وتبادل اخلربات فيما ، ةاملناسباإلشرافية  واألساليبوالتعلم التعليم  تلتطوير عمليااحلديثة  

 بينهم.

 والتعليم أ رات الدراسية ورفعها ملدير واملقر املناهجواالقرتاحات حول املالحظات  دراسة  (15

  التعليمية. للمساعد )ة( للشؤون 
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على الرتبية العملية باملدارس التابعة للمكتب لطالب اجلامعات  اإلشراف يف املشاركة  (16

  والكليات.  

األنشطة  دات الرتبوية، واملتفوقني من الطالب يف القيا تكريم برامج وضع يف املشاركة  (17

  املختلفة. 

 .الوزارةويف اللقاءات الدورية لإلشراف مواء على مستوى املنطقة أ املشاركة  (18

 خدمات والطالبي والتوجيه واإلرشاد أ كالنشاطمع اإلدارات األخرى والتكامل  التنسيق  (19

  املكتب.  الطالب أو االختبارات والقبول وغريها فيما يتعلق باملدارس اليت يشرف عليها  

الدراسية  راحل ت العالقة يف تقويم عملييت التعليم والتعلم يف املذاع اجلهات م املشاركة  (20

  لتحسينها. ورضع اخلطط  املختلفة

 العالقة.ات ذع اجلهات مإعداد مشروع امليزانية السنوية للمكتب بالتنسيق   (21

 على ديساعتنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وشعبه وحفظها بشكل   (22

 .استخراجها بيسر وسهولة

وإجنازات  نية عن سري العمل اإلشرايف الرتبوي، وعن نشاطات فورية والالد التقارير إعداد  (23

التعليم م مدير عا ا ملساعد )ة( معوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعهواملكتب وشعبه 

 بنات(. )بنني،ن تعليم ولشؤ

  . اختصاصه جمال يف  بها يكلف أخرى مهام أي (24

 إدارة التدريب الرتبوي

 االرتباط التنظيمي:

 البنات(.، )البننين تعليم والتعليم لشؤ ترتبط مبساعد )ة( مدير عام

 اهلدف العام:

 .الوظائف التعليميةاغلي شيق النمو املهين املستمر لقحت
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 :املهام

والتنسيق  بالتعاون  التنفيذومتابعة  الرتبوي،مشروع خطط وبرامج التدريب والتأهيل  إعداد   (1

  اجملال. هذا  ات العالقة باإلدارة والوزارة يف ضوء خطط الوزارة يف ذع القطاعات م

وتوفري البيئة التدريبية اإلشراف على عملية التدريب الرتبوي لشاغلي الوظائف التعليمية   (2

  .املالئمة لعملية التدريب الرتبوي 

التدريبية املركزية اليت يقوم بها القطع  اختيار وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للربامج  (3

  لذلك. الضوابط املنظمة  تشرف عليها جهات أخرى وفق  املعين بالوزارة أو

 صة بالتدريب الرتبوي.تطبيق األنظمة والتعليمات واإلجراءات اخلا   (4

ة، ظائف التعليمية وفق معايري اجلوداحللقات والربامج التدريبية لشاغلي الو إعداد وتنفيذ  (5

 .القة بالوزارةعات الذاجلهات  معبالتنسيق  وتقوميها 

ريب الرتبوي على مستوى املدرسة، وتقديم يتعلق بالتد ريبية للمدارس فيما تد استشاراتتقديم  (6

  التدريب(.  )توطنياملدرسة  وية ملنسوبيها داخل الربامج الرتب

  احلديثة. اآلليات  التعليم وفق الوظائف التعليمية بإدارة  لشاغليحتديد االحتياجات التدريبية   (7

أدائهم  يذ الربامج التدريبية الرتبوية، ومتابعة فاإلشراف على املشرفني القائمني على تن  (8

 .اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي بالوزارةوتطويرهم، وتقوميهم بالتنسيق مع 

  أو املدربني.   ت التدريبية الداخلية واخلارجيةتقويم الربامج التدريبية الرتبوية املقدمة من اجلها  (9

 الوظائف  لشاغلياملة عن التد ريب الرتبوي وبرامج التأهيل ش ومعلومات بيانات ة قاعد بناء  (10

  املعلومات. ع إدارة تقنية ميق عليها بالتنس فواإلشرا التعليمية،

  العالقة. ات ذ اجلهات مع بالتنسيق التدريبية لالحتياجات السنوية امليزانية مشروع إعداد  (11

 بيسر  استخراجها على يساعد بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم  (12

  وسهولة. 

التغلب عليها  إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وببل   (13

  ات(.بنال ،نني)الب  التعليم لشؤون تعليم م عا )ة( مديرورفعها ملساعد 

  اختصاصها. م أخرى تكلف بها يف جمال مها أي  (14
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 مكتب التعليم األهلي

 االرتباط التنظيمي:

 التعليم. ترتبط مبدير عام

 اهلدف العام:

والتأكد من قيامها بالتعليم  ضمان تقديم التعليم يف املؤسسات التعليمية األهلية باملنطقة لتحقيق اجلودة، 

 .للتعليم األهلي املنظمة  واللوائحوفقا لسياسة التعليم باململكة واألنظمة 

   املهام:

 اعتمادها.اخلطط والربامج اخلاصة بالتعليم األهلي بعد  تنفيذمتابعة    (1

 .مستمرة األهلية باملنطقة وتقوميها بصفة واملتابعة ألداء املؤسسات التعليمية اإلشراف  (2

بشأنها  ات األجنبية، والتوصية لغال ومعاهد األهلية التعليمية املؤسسات افتتاح طلبات دراسة  (3

  والتعليمات. وفق األنظمة 

ات ذوالضمانات البنكية للمدارس األهلية بالتنسيق مع اجلهات  صاستكمال جتديد الرتاخي  (4

  بالوزارة. العالقة 

التعليمية األهلية  تاملؤسساوالتعليمات اليت تساعد على حسن األداء يف  ئحاقرتاح اللوا   (5

  وتقوميها. ومتابعة تنفيذها  

الضوابط  اإلدارة وفق  منسوبييمية األهلية من التعل تللمؤسساح املديرين شييف تر املشاركة  (6

 .ع إدارة اإلشراف الرتبويماملنظمة لذلك بالتنسيق 

التنظيمات  إعداد التقارير الالزمة لتقدير اإلعانة السنوية للمؤسسات التعليمية األهلية وفق  (7

  بالوزارة. ت العالقة ذااملعتمدة لذلك ورفعها للجهات 
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التعليم  ملدارس  نييارات املشرفني الرتبويز تنفيذالتنسيق مع إدارة اإلشراف الرتبوي يف   (8

من صاحب  توصياتها بعد اعتمادها  تنفيذاألهلي، ودراسة التقارير والعمل على متابعة 

 .الصالحية

لية األه املدارسحني من شالرتبوي يف حتديد قدرة املعلمني املر فاإلشرا إدارة مع املشاركة  (9

  بها. ريس دللت

تطلبه من  ع ما ورف ة، املعتمد واملقررات للمناهج باملنطقة واملعاهد املدارس تطبيق متابعة  (10

  العالقة. ات ذكتب املناهج اإلضافية للجهات 

  باملنطقة. ستثمر يف جمال التعليم امل حيتاجها اليت الالزمة املعلومات توفري  (11

  .   باملنطقةط اجلودة الرتبوية يف مباني املؤسسات التعليمية األهلية وتوفر شر من التأكد  (12

سنوات على  ي مثاني ضاملدارس األهلية باملنطقة لشرط توفر مبنى مدرسي بعد م تنفيذ متابعة  (13

 التنفيذ.على  افتتاحها وحثها

التعاقد معهم من  ات من املعلمني املراد غاألهلية ومعاهد الل التعليمية املؤسسات احتياج دراسة  (14

  الدراسة.  ه هذ ئجخارج اململكة وتزويد مكتب العمل يف املنطقة بنتا

 .ات العالقةذإعداد مشرع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات   (15

 بيسر استخراجها  على يساعد بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم  (16

  وسهولة. 

التغلب عليها  ومعوقات األداء فيها وسبل  وإجنازات اإلدارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات   (17

  (. اتنالب ني،ن)الب   اعد )ة( مدير عام التعليم لشؤون تعليم سورفعها مل

 اختصاصها.م أخرى تكلف بها يف جمال مها أي  (18
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 رم املستمتعليالإدارة 

  التنظيمي:  االرتباط

 البنات(.، )البننيتعليم  لشؤونالتعليم  مدير عام )ة(اعد سترتبط مب

  العام:  اهلدف

استهداف الكبار الذين مل يلتحقوا بالتعليم لتزويدهم باملهارات الالزمة؛ حملو اميتهم وتعزيز قيم التعلم 

الثانوية فما ممن حيملون مؤهل  15-9مدى احلياة لديهم، والسعي اىل متكني الشباب يف الفئة العمرية 

دون؛ من فرص التعلم والتدريب املتنوعة واملهارات احلياتية الالزمة لتطوير أنفسهم، والسعي اىل متكني 

   املرأة مهنيًا ومساعدتها على دخول سوق العمل.

 :املهام

 وكالة. ر ومتابعة تنفيذها وتقوميها يف ضوء خطة ستمتعليم املال إلدارةاعداد اخلطة التشغيلية   (1

  املستمر.التعليم اللوائح والتعليمات املنظمة للعمل يف برامج ومدارس   تنفيذ متابعة (2

 إجراء مسوحات ميدانية عن واقع االمية يف اإلدارة التعليمية.   (3

  املستمر.التعليم التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتنفيذ برامج   (4

وإعداد اخلطط الالزمة بالتنسيق مع مكاتب التعليم املستمر واختبارات مدارس  قويممتابعة ت   (5

 التعليم وإدارة اإلشراف الرتبوي. 

املبلغة من التعليم املستمر التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف إدارة التعليم لتوزيع مدارس    (6

  .الوزارة وفقًا لالماكن األكثر احتياجًا

  .عن احلد االدنىيف القرى واهلجر اليت يقل عدد الدارسني فيها صول ضم الف   (7

ملدير تعليم الكبار واملشرفني الرتبويني لربامج ومدارس  اإلشرافيةإعداد خطة الزيارات   (8

  املستمر.التعليم 

  املستمر.التعليم برامج يزانية ممتابعة صرف    (9
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 . وحفظها باإلدارة اخلاصة توالسجال املعامالت  تنظيم (10

األداء فيها وسبل التغلب إعداد تقرير فصلي وسنوي عن برامج واجنازات اإلدارة ومعوقات  (11

 عليها. 

 اختصاصها.  جمال يفالتعليم املستمر إدارة  بها تكلف أخرى مهام أي  (12

مع اجلهات التعليم املستمر التنسيق واملشاركة يف اختبار املرشحني للعمل بربامج ومدارس  (13

 ذات العالقة. 

 . التعليم املستمر تقديم االستشارات واألدوات والنماذج والدعم املهين لقادة ومعلمي مدارس  (14

جراءات حتليل وتقويم استمارات الزيارات االشرافية من قبل املشرفني والعمل على اختاذ اإل (15

 املناسبة بشأن التوصيات. 

املتنوعة اليت حتقق وضمان تقديم الربامج التعليم املستمر متابعة سري العمل مبدارس  (16

 األهداف. 

 قرتاحات حول املقررات الدراسية. دراسة املالحظات واال (17

والتنسيق مع اجلهة املختصة بالتدريب التعليم املستمر حصر برامج التنمية املهنية ملشريف  (18

 فيما يتعلق بالربامج التدريبية. الرتبوي 

التنسيق مع اجلهات ذات بليم املستمر التعاملشاركة يف التنمية املهنية لقادة ومعلمي مدارس  (19

 العالقة. 

اغالق الفصول اليت تقل اعدادها يف املدن او القرى عن احلد األدنى، ونقل الطالب اىل أقرب  (20

 ص لتوفري وسيلة مواصالت لنقلهم. مدرسة، والتنسيق مع جهة االختصا

 اسوبي. بنظام نور احلالتعليم املستمر متابعة البيانات واملعلومات اخلاصة ب (21

 ألداء الوظيفي ملنسوبي اإلدارة. اعداد تقويم ا (22

 اىل اجلهات ذات العالقة.  رفع مباشرة العاملني واملستحقات املالية هلم شهريًا (23
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 الطفولة املبكرةإدارة 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم )بنات(.

 اهلدف العام:

املرحلة العمرية من التهيؤ لاللتحاق بالتعليم األساسي وفق استعدادهم متكني األطفال يف هذه 

 وإمكاناتهم.

 املهام:

 ودور احلضانة.الطفولة املبكرة املنظمة لعملية اإلشراف الرتبوي ب اللوائح تنفيذمتابعة    (1

 باملنطقة وتقوميها.الطفولة املبكرة اخلطط التشغيلية والربامج ملرحلة  تنفيذمتابعة    (2

ذوي االحتياجات اخلاصة  لاملبكر لألطفايف تطوير برامج االكتشاف والتدخل  املشاركة    (3

اجلهات  ع مالربامج والتنسيق ه واملوهوبني واملشاركة يف تد ريب الكفاءات الالزمة لتفعيل هذ 

  العالقة. ات ذ

ولة للطفني والتجهيزات الالزمة التأكد من مطابقة الشروط واملواصفات اخلاصة باملبا  (4

  العالقة. ات ذع اجلهات مبالتنسيق املبكرة 

  القائمة. صول اجلديد ة، ونقل الروضات فاقرتاح ضوابط افتتاح الروضات وال  (5

يف  شرفات الرتبويات املتخصصات التنسيق مع إدارة اإلشراف الرتبوي لتنفيذ زيارات امل   (6

 ، ودراسة تقاريرلطفولة املبكرة لاملوهوبات( ورعاية  اخلاصة،والرتبية  املدرسية، )اإلدارة

  الصالحية. بعد اعتمادها من صاحب  توصياتها  نفيذتلك الزيارات، والعمل على متابعة ت

واملعدة  لطفولة املبكرة دراسة وحتليل التقارير اخلاصة بعناصر العملية الرتبوية والتعليمية ل  (7

  إقرارها.  فيذها بعد ، ومتابعة تنلطفولة املبكرة من قبل املشرفات الرتبويات ل
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لصاحب  ، ورفعها الطفولة املبكرة امالت مبرحلة عإعداد تقويم األداء الوظيفي الرتبوي لل   (8

  الصالحية. 

بالتنسيق  لطفولة املبكرة متضمنة الربامج التطويرية ل لإلدارةإعداد مشروع امليزانية السنوية   (9

  العالقة. ات ذمع اجلهات 

والوثائق اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على  واملعلومات املعامالت تنظيم  (10

 .استخراجها بيسر وسهولة 

عليها  لب التغ وسبل أدائها ومعوقات اإلدارة ت وإجنازا نشاطات عن الدورية التقارير إعداد   (11

  البنات. التعليم لشؤون تعليم م ورفعها ملساعدة مدير عا

 . تصاصهاتكلف بها يف جمال اخى خرأ مهام أي  (12

 

 إدارة الرتبية اخلاصة

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعد )ة( مدير عام التعليم لشؤون تعليم )البنني، البنات(.

 اهلدف العام:

العمل على ضمان توفري اخلدمات الرتبوية والتعليمية لذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة وفق منظومة 

 التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.

 املهام:

والربامج الالزمة لرتبية وتعليم ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة  اخلطط تنفيذمتابعة    (1

  إقرارها. باملنطقة، وتقوميها بعد  
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االحتياجات  يذ السياسات واإلجراءات اليت ختد م العملية الرتبوية والتعليمية لذوي فمتايعة تن  (2

  باملنطقة. الرتبوية اخلاصة يف مدارس التعليم العام 

 باملنطقة.  يذ برامج دمج الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة يف مد ارس التعليم العام فتن  (3

وبرامج الرتبية  ع إدارة اإلشراف الرتبوي يف تتفني زيارات املشرفني الرتبويني ملعاهد مالتنسيق   (4

  وصياتها. ت تنفيذاخلاصة، واملشاركة يف دراسة التقارير والعمل على متابعة 

اجلهات  ع م بالتنسيقيعها بعد اعتماد امليزانية زمشروع امليزانية السنوية لإلدارة، وتو إعداد  (5

 العالقة. ات ذ

استخراجها بيسر  اعد علىيس شكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم   (6

 . وسهولة

ل التغلب سبوقات األداء فيها ومعو إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة   (7

  (. اتنالب ،ننيعليم )البت ؤونشل لتعليماام ع مدير د)ة(عاسمل عليها ورفعها 

  اختصاصها. أخرى تكلف بها يف جمال  مهام أي  (8

 

 األقسام التابعة هلا:

 اخلاصة. مركز خدمات الرتبية  -

 

 إدارة نشاط الطالب 

 االرتباط التنظيمي:

 مدير عام التعليم لشؤون تعليم )البنني، البنات(. ترتبط مبساعد )ة(

 اهلدف العام:
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فية املساندة صال تهيئة البيئة واخلدمات املدرسية واملراكز الثقافية الصيفية املالئمة ملمارسة األنشطة غري 

قدراتهم اهلوايات اليت تتناسب مع  الب ملمارسةطللعملية الرتبوية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام ال

 .ومواهبهم وميوهلم

 املهام:

فية والثقافية خالل العام الدراسي صالب غري الطخطط وبرامج أنشطة ال تنفيذمتابعة   (1

ة باإلدارة والوزارة، وتقوميها بعد قات العالذع اجلهات مواإلجازات الصيفية بالتنسيق  

  اعتمادها.  

ات ذ الرتبوية اخلاصة بالتنسيق مع اجلهات يذ خطط النشاط لذوي االحتياجات فمتابعة تن   (2

  العالقة. 

  الطالب. نشاط  يتطلبهااقرتاح احتياج اإلدارة واملدارس من اللوازم واألدوات اليت   (3

 املدارس، ذة يف فة بنشاط الطالب املنصاخلا والنشاطات للربامج الدائم التطوير على العمل  (4

 .لكلذ املنظمةومتابعة تنفيذها وفق التعليمات 

  غري الصفية. ابط توزيعها على الطالب املتميزين يف األنشطة ووض اقرتاح اجلوائز املالئمة  (5

على  الرتبويون ورواد النشاط القائمون  ناقرتاح الربامج التدريبية اليت حيتاجها املشرفو   (6

  الصفية. األنشطة غري 

حتديد االحتياج من املشرفني الرتبويني، ومن رواد النشاط ومتابعة توفريهم، وتقويم أدائهم    (7

 .باإلدارة ات العالقةذيق مع اجلهات نسبالت ةاملنظمالضوابط  فق و

ات ذالتقارير الالزمة للجهات  طقة، ومتابعة أدائها، وإعدادنبامل املؤسسة على اإلشراف  (8

  العالقة.  

ي ومراكز فمنشآت النشاط )املالعب اجملمعة ومراكز التدريب الكشاإلشراف على   (9

وغريها  ب والنوادي العلمية الب ومراكز األحياء وبيوت الطالطريب الاهلوايات ومراكز تد 

  (. مهمة خاصة بتعليم البنني ه)هذ
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ات ذورفعها للجهات  الصفية واألندية املومسية الصيفية غري لألنشطةالتقارير اخلتامية  إعداد    (10

 العالقة. 

 العالقة.ات ذإعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات   (11

استخراجها ييسر  على داعساخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل ي واملعلومات  املعامالت تنظيم (12

 وسهولة. 

 التغلب وسبل فيها األداء ومعوقات اإلدارة وإجنازات نشاطات عن الدورية التقارير إعداد   (13

  (. )البنني، البنات  لشؤون تعليم  عام التعليم عد )ة( مديرسامل ورفعها عليها 

  . ال اختصاصهاجم يف بها تكلف أخرى مهام أي   (14

 

 إدارة التوجيه واإلرشاد

 االرتباط التنظيمي:

  (. ترتبط مبساعد )ة( مدير عام التعليم لشؤون تعليم )البنني، البنات

 العام:اهلدف 

 تاملشكالواملساعدة على حل   للطالب،املهين والعمل على حتقيق التوافق النفسي والرتبوي واالجتماعي 

  هلا. اليت قد يتعرضون 

 املهام:

خطط وبرامج وخدمات التوجيه واإلرشاد مبجاالته الرتبوية واالجتماعية  تنفيذمتابعة   (1

حاجات  اإلمنائية والعالجية وتقوميها مبا يسهم يف تلبية وية ومستوياته الوقائية نوالنفسية وامله 

  املختلفة. الطالب 
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يذ خطط التوجيه واإلرشاد لذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بالتنسيق مع فمتابعة تن   (2

 ة.ات العالقذاجلهات  

رشدين الطالبيني يف جمال توجيه وإرشاد حتديد االحتياج من املشرفني الرتبويني، وامل  (3

ع مبالتنسيق  ، وحتديد واقرتاح الربامج التدريبية املناسبة أدائهم، وترشيحهم وتقويم لطالبا 

  العالقة. ات ذاجلهات 

املشاركة يف إجراء الدراسات والبحوث العلمية امليدانية اخلاصة بالعملية التوجيهية   (4

واإلرشاد  مال التوجيه املعلومات واالتصال يف أع ةواستثمار تقنيواإلرشادية واالستفادة منها،  

  العالقة. ات ذع اجلهات مبالتنسيق 

ات ذات العالقة بالتوجيه واإلرشاد مع اجلهات ذاملشاركة يف إعداد االختبارات واملقاييس   (5

  العالقة.  

  للطالب.  وك واملواظبةسللايا الطالب وفقا ملا جاء يف قواعد تنظيم اقض دراسة  (6

 املشرفني الرتبويني يف التوجيه واإلرشاد.ية عن نإعداد التقارير الف   (7

  الطالبي. د شلوك وامليثاق األخالقي لعمل املرالس لرعاية  العام اإلطار تفعيل (8

 اقرتاح اجلوائز املالئمة وضوابط توزيعها على الطالب املتفوقني دراسيًا. (9

للتوجيه  ة صصاملخالبنود توزيع  يف واملشاركة واإلرشاد لتوجيه السنوية امليزانية مشرع إعداد  (10

  العالقة. ت ذاع اجلهات مبالتنسيق  واإلرشاد

بيسر  تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها  (11

 وسهولة. 

عليها  التغلب  د التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبلإعدا  (12

  )البنني، البنات(.  التعليم لشؤون تعليمام ع مدير ورفعها ملساعد)ة(

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى م مها أي  (13
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 والقبوللتقويم إدارة ا

 االرتباط التنظيمي:

  (. ترتبط مبساعد )ة( مدير عام التعليم لشؤون تعليم )البنني، البنات

 اهلدف العام:

وضمان سالمتها، وتطبيق  ارات التحصيل الدراسي، بوإجراءات اختوضوابط ئح متابعة تطبيق نظم ولوا

ني صلالب احلاطواملعادالت الالزمة لشهادات ال التعليمية، الب على اختالف مستوياتهم طإجراءات قبول ال

  اململكة.  على وثائق دراسية من خارج 

 املهام:

ومعاد  اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باختبارات وقبول وتسجيل وتعديل  تنفيذمتابعة    (1

  لذلك. املنظمة  ئحألنظمة واللوالالت كافة املراحل الدراسية للطالب، وفقا 

والتسجيل  ات املتعلقة باالختبارات والقبولظمة واللوائح والتعليممتابعة تطبيق األن     (2

 .واقرتاح تطويرهاوالتعديل ونقل االختبارات، 

االختبارات باملدارس واالطمئنان على سريها وسالمة تطبيقها بالتعاون مع  اإلشراف على سري  (3

   العالقة.  ات ذاجلهات 

  للطالب. متابعة تطبيق الئحة التقويم املستمر   (4

ع إدارة مكالت ضعف التحصيل الدراسي بالتنسيق شيف الدراسات املتعلقة مب ةاملشارك   (5

  الرتبوي. اإلشراف  

ات ذللجهات  نتائجها فعجيل ورسالب املتعلقة باالختبارات والقبول والتطايا القض دراسة  (6

  العالقة. 
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هادات الثانوية العامة للعام شتالف لو ل فاقد أر بدإصداوالتأكد من صحة جناح الطالب،    (7

  قبله. وما  هـ 1٤٢٨ / ٤٢٧ي سالدرا 

 العالقة.ات ذج االختبارات وإعداد التقارير الالزمة لذلك ورفعها للجهات ئتانحتليل   (8

ئية اإلحصا يف الربامج  نتائجاالختبارات بعد تدقيقها وتسجيل ال ئجنتا أرشفة وتوثيق تنظيم   (9

  اآللية. 

استخراجها بيسر  على دخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساععامالت واملعلومات اامل  تنظيم (10

 وسهولة. 

التغلب عليها  إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل   (11

 )البنني، البنات(.   ؤون تعليم شالتعليم لام ع مدير اعد )ة(سورفعها مل

 . رى تكلف بها يف جمال اختصاصهاخم أمها أي  (12

 

 وبنيهاملو ةإدار

 ظيمي:االرتباط التن

 .)البنني، البنات(التعليم لشؤون تعليم  امع مدير )ة( دعاسمب ترتبط

 العام:اهلدف  

  املوهوبني. تقديم الرعاية الرتبوية والتعليمية الشاملة للطالب 

 :املهام

 تطويرها.اخلطط والربامج اإلثرائية، وتقوميها واإلسهام يف  تنفيذ متابعة  (1

ج رعاية املوهوبني يف مجع املدارس واملراكز ماخلطط التشغيلية لتنفيذ برا تنفيذ متابعة  (2

  الصيفية. وامللتقيات  
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ف عن الطالب املوهوبني وتقوميها، شحملكات املتعلقة بالكاو بيالسيذ األتنف متابعة  (3

  تطويرها. واملساهمة يف  

 النظامية يف رعاية الطالب املوهوبني ورفعها التباع اإلجراءات  وآلياتج وأساليب ذامناقرتاح   (4

  لتعميمها. جتريبها وتطبيقها وتطويرها، ومتابعة تقوميها متهيدا 

  املختلفة. عارض ابقات واملسيح الطالب املوهوبني للمشاركة يف الربامج واملشاقرتاح تر  (5

الضوابط املعتمدة   فقرفني الرتبويني للعمل يف رعاية املوهوبني وملشمني، واعلاقرتاح ترشيح امل  (6

  لذلك. 

املوهوبني  وير أداء العاملني يف رعاية طالربامج التدريبية والتأهيلية لت تنفيذاركة يف شامل  (7

  العالقة. ات ذبالتنسيق مع اجلهات 

مع  املواصفات الالزمة للمباني وجتهيزاتها ملراكز رعاية املوهوبني بالتنسيق  تنفيذمتابعة   (8

  العالقة. ت ذااجلهات 

  التنفيذية. لرعاية العلمية من األجهزة واملستلزمات فري متطلبات برامج اومتابعة ت  (9

 

 رعاية املوهوبني. بأهمية مع توعية األسرة واجملتيف اإلسهام  (10

 ات العالقة.ذع اجلهات مبالتنسيق  لإلدارةوية السن امليزانية  مشروع إعداد (11

اعد على استخراجها بيسر يس بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات  املعامالت تنظيم (12

 وسهولة. 

األداء فيها  ومعوقات  وإجنازات اإلدارةات طنشاوإعداد التقارير الدورية واخلتامية عن برامج   (13

 )البنني، البنات(.تعليم ن لشؤو التعليم اعد )ة( مدير عام سل التغلب عليها ورفعها ملبوس

  .  جمال اختصاصهايف بها تكلف أخرى م مها أي  (14
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 مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية

 االرتباط التنظيمي:

   التعليم. ترتبط مبدير عام /يرتبط 

 اهلدف العام:

من حيث إحداث املدارس، وتوفري  يم يف اإلشراف على أعمال الشؤون املدرسية،علعام الت مساعد ة مدير

  الالزمة. وجتهيزاتها  ،واإلدارية البيئة املدرسية، وتأمني احتياجاتها من اهليئة التعليمية 

 املهام:

األهداف   إطار يفاخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلدارات املرتبطة به  ذفينمتابعة ت  (1

ات العالقة ذاجلهات  ع معليمية املبلغة لإلدارة يف املنطقة بالتنسيق لتوالسياسات الرتبوية وا

  والوزارة. باإلدارة 

اإلدارات املربطة به  التعليم يف يمات والقرارات اخلاصة بللوائح والتعلوااألنظمة  تنفيذمتابعة   (2

  لإلدارة. واملدارس التابعة 

ومتابعة  صول اجلديدة يف املنطقة، فالوإعداد اخلطة السنوية واخلمسية إلعداد املدارس   (3

  اعتمادها. تنفيذها بعد 

ومدارس  ن الكريم آالقر يظومدارس حتف تعليم،ال احتياج اإلدارة من املدارس )مدارس حاقرتا  (4

صول، فوال ومدارس تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة(،  األطفال،رياض 

الربوية، والوسائل  واملختربات، ومراكز مصادر التعليم والتقنيات  واملعلمني واملعامل

املكافآت، واإلعانات، ووالتغذية،  قاصف املدرسية، املو وخدمات النقل املدرسي، التعليمية،

 توفريها. ومتابعة 
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س ر)مدا ىرإغالق، أو فصل املدارس من جهة إىل أخ نقل، أو اقرتاح افتتاح، أو ضم، أو   (5

رس اومد ، الطفولة املبكرة ومدارس  الكريم،ن آومدارس حتفيظ القر العام،التعليم 

  احلاجة.  الرتبية اخلاصة(، وتسمية املدارس حسب ، ومعاهد برامج التعليم املستمر

 ول بني املدارس وفقا للعدد احملدد للمنطقة.صالف نقل اقرتاح   (6

 بة للمدارس )مدارس التعليم العام، ومدارسومؤهالت املعلمني املطلو ات صختص اقرتاح (7

ج مومعاهد برا ر،ستمتعليم املالارس ، ومدالطفولة املبكرة  الكريم ومدارس حتفيظ القران 

 .بالوزارة ات العالقةذبالتنسيق مع اجلهات  الرتبية اخلاصة( 

اللوازم و ،ىواملرض اقرتاح احتياجات الوحدة الصحية من األطباء والصيادلة واألخصائيني،   (8

  توفريها.  خربية، واألدوية والعمل علىنية، واملفالطبية، وال

 العالجية.وية اخلطط والربامج الصحية الوقائ ذفينمتابعة ت  (9

  العالقة. ات ذاجلهات  معالتشغيلية للمقاصف املدرسية بالتنسيق  يذ اخلطط فتن متابعة (10

ف والظر وي اإلدارة، والرفع بطلبات النقل لذابعة إعداد حركة نقل املعلمني داخل مت  (11

  بالوزارة. لشؤون املعلمني  قل خلارج املنطقة بعد تدقيقها، لإلدارة العامة ناخلاصة، وطلبات ال

 التقنيات الرتبوية. مأو أقساين على مراكز فال اإلشراف  (12

يم، ومدارس ن الكرآالقر ظ)مدارس التعليم العام، ومدارس حتفي  اقرتاح احتياج املدارس  (13

اخلاصة( من األثاث  ر، ومعاهد برامج الرتبيةستمعليم املتالرس ، ومداالطفولة املبكرة 

  وتوزيعها.املدرسي واملكتيب، واالتصال 

 .هاتنفيذالربامج التدريبية واملستلزمات ومتابعة  اقرتاح  (14

ات ذع امليزانية السنوية لإلدارات املرتبطة به بالتنسيق مع اجلهات مشرو  إعداد على اإلشراف (15

  العالقة. 

تطوير األداء  اإلشراف على إعداد التقارير الدورية عن إجنازات اإلدارات املرتبطة به، واقرتاح   (16

 م.التعليفعها ملدير عام يها ورف

  اختصاصه. جمال  أي مهام أخرى يكلف بها يف  (17
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 يرتبط به اإلدارات اآلتية:

 .التعليم للشؤون املدرسيةم عا ة مدير/مكتب مساعد   (1

 املعلمني. إدارة شؤون   (2

 .املدرسية التجهيزات إدارة (3

 .املدرسي التخطيط إدارة (4

 الطالب. إدارة خدمات   (5

 .املدرسية ةيالصح قسم الشؤون (6

 

 مكتب مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية

  :التنظيمي طتباراال

 التعليم للشؤون املدرسية-يرتبط مبساعد ا ة مدير عام 

 :اهلدف العام

عمل منظمة  نية يف ظل بيئة فكرتارية، واالستشارات العلمية والسإلدارية، والا ،تقديم اخلدمات

  وفعالة. 

 :املهام

املعامالت  ة ومراجعتها وعرضها عليه، وإحالة  /استقبال مجع اخلطابات الواردة للمساعد    (1

  املختصة. الروتينية للوحدات 

ومتابعة  ة فيما يتعلق باألمور العاجلة والسرية  /املساعد توجيهاتإعداد اإلجابات حسب    (2

  / ة.ها بعد توقيعها من املساعدرتصدي
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تعلقة بها امل  واملعلومات العامالت على واحلصول والتقارير املهمة للمكاتبات ملخصات إعداد   (3

  ./ ةقبل عرضها على املساعد

 ة ومعاجلتها./ ساعدع املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملياستقبال مج  (4

ة،  ساعد/اخلاصة بامل املقابالتاعات وتنظيم واالجتم والزيارات اللقاءات  مواعيد ترتيب  (5

  باإلدارة.  ات العالقةذ مواألقسا لإلداراتاملراجعني وتوجيههم  واستقبال 

استخراجها بيسر   تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وحفظها بشكل يساعد على  (6

  وسهولة. 

واالحتياجات  من وسائل النقل واألثاث واملستلزمات املكتبية  طلبات املكتبمتابعة تأمني   (7

  املختصة. األخرى لدى اجلهات 

األداء  د تقارير ة وإعدا /اإلشراف على املوظفني واملستخدمني العاملني مبكتب املساعد  (8

  باإلدارة. ات العالقة ذع اجلهات موتد ريبهم بالتنسيق  عنهم،الوظيفي 

  اختصاصه. ب يف جمال تكأي مهام أخرى يكلف بها امل  (9

 إدارة شؤون املعلمني

 االرتباط التنظيمي:

 .التعليم للشؤون املدرسيةم ة مد ير عا/ اعدسترتبط مب

   العام:دف اهل

 الكريم،حتفيظ القرآن  مدارس الطفولة املبكرة  و العام،توفري احتياجات املدارس )مدارس التعليم 

باألعداد  التعليمية،شاغلي الوظائف   منر، ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة( ملستمعليم اتالومد ارس 

 .ونقلهم مبا يضمن انتظام العملية التعليمية  توزيعهمواملؤهالت املطلوبة، واإلشراف على 

 املهام:

 حتديد احتياجات املدارس من الوظائف التعليمية، وحتديد التخصصات (1
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من خالل نظام التكامل ات العالقة ذع اجلهات مالوظائف، بالتنسيق  هذهواملؤهالت املطلوبة لشغل 

 اإللكرتوني.

وكيل(، مبدارس /قائد) إعداد حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية واهليئة اإلشرافية  (2

عليم تالرس دارس حتفيظ القران الكريم، ومد ا، ومالطفولة املبكرة  العام، و التعليم 

ت ذاالرتبية اخلاصة داخل املنطقة وخارجها، بالتنسيق دع اجلهات  ر، ومعاهد وبرامج ستمامل

  العالقة. 

 إدارة ع م بالتنسيقعوديني لسغري ا من املتعاقدين املعلمني عقود وإنهاء جتنيد حركة إعداد  (3

  باإلدارة. شؤون املوظفني 

، الطفولة املبكرة التعليم العام، ومدارس  مدارس)املنطقة املعلمني على مدارس  يعتوز   (4

ر، ومعاهد وبرامج الرتبية ستمتعليم املالارس مدوومدارس حتفيظ القرآن الكريم،  

  مباشرتهم. اخلاصة(، ومتابعة  

 .العالقة ذات جلهاتامع  لإلدارة: بالتنسيق السنوية يةنامليزا عروشم إعداد   (5

 حتديد احتياج املنطقة من التشكيالت اإلشرافية يف اإلدارات. (6

املدارس تسهيل عملية التواصل مع املعلمني واملعلمات من أجل خدمتهم من مواقعهم يف  (7

 . واملساهمة يف حل مشاكل املعلمني وتلمس احتياجاتهم

التغلب عليها  داء فيها وسبل األ ومعوقات اإلدارة وإجنازات نشاطات عن الدورية التقارير إعداد  (8

  املدرسية. التعليم للشؤون ة مدير عام  /ورفعها ملساعد

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي   (9

 

 التجهيزات املدرسيةإدارة  

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعد مدير/ مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
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 اهلدف العام:

وجتهيزات  واملكتيبواألثاث املدرس  املدرسيةحصر وحتديد احتياجات مدارس اإلدارة من التجهيزات 

والتعليمية واملعلوماتية  الرتبوية والتقنياتوالوسائل واملستلزمات التعليمية   واملتنقلة،ت الثابتة ااملخترب

  املدارس. عها على زيوتو وتوفرها  التعليمية،م اليت تستلزمها العملية العلدر صاوم

 املهام:

املدرسية والوسائل واملستلزمات التعليمية  املخترباتاخلطط والربامج الكفيلة بتوفري  تنفيذ   (1

واملعلوماتية  الرتبوية والتعليمية والتقنياتومراكز مصادر التعلم  املدرسي واملكتيب  واألثاث

 للعملية التعليمية

ومدارس حتفيظ الطفولة املبكرة  ، ومدارس التعليم العام  )مدارس املدارس احتياج حتديد (2

ثاث من األ اخلاصة( رتبيةومعاهد وبرامج ال ر،املستمتعليم الومدارس  الكريم، رآنالق

ة بويمن الوسائل والتقنيات الرت واملتنقلة،وجتهيزات املختربات الثابتة  واملكتيباملدرسي  

مبراكز مصادر التعلم  اآلليالتعلم ومعامل احلاسب  ليمية واملعلوماتية ومراكز مصادر عوالت

  احملددة.  ات العالقة على تأمينها يف األوقات ذمع اجلهات  قبالتنسيللمباني املدرسية 

 واملخترباتة نؤماملية سالضوابط الالزمة للتأكد من سالمة التجهيزات املدر تنفيذ متابعة  (3

والوسائل واملستلزمات التعليمية واألثاث املدرسي واملكتيب  املدرسية املختربات تأمني  (4

اخلاصة باملدارس وفق  لم لتعا روالتعليمية واملعلوماتية ومراكز مصاد بويةوالتقنيات الرت

  العالقة.  تذاعها بالتنسيق مع اجلهات زيواملواصفات املعتمدة من الوزارة وتو وطالشر

 األثاثع باالحتياج املخصص للمدارس من التجهيزات املدرسية )زيتو بياناتد قوائم/إعدا  (5

تعليمية( وتسليمها للمستودعات مع مراعاة تعميمها على  مدرسي واألجهزة واملستلزمات 

  مدرسية.  جتهيزاتللمدرسة من  صما خص فاملدارس ملتابعة صر

املدارس التابعة  ( يفاآللي احلاسبمعامل  )عدا واملتنقلة املختربات املدرسية الثابتة صيانة  (6

 .ت العالقةذابالتنسيق مع اجلهات  لإلدارة

 الدراسية،ملناهج امنها يف  دال يستفا يتوال صالحيتها املنتهيةالكيميائية  املوادإتالف  متابعة  (7

 املنظمة ذلك.للتعليمات  وفقًاا، هدارة وخارجاإلالعالقة داخل  ات ذات همع اجل بالتنسيقوذلك 

ة إلدار هااملدرسية ورفع التجهيزاتشريف ومشرفات إدارة/قسم ملبية التدري االحتياجات حتديد  (8

 التدريب الرتبوي باإلدارة.
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على وحفظها بشكل يساعد  قسمال/لومات اخلاصة باإلدارةعوامل املعامالت تنظيم   (9

 استخراجها بيسر وسهولة.

بل سفيها و األداءسم ومعوقات قة/الرإلداوإجنازات اية عن نشاطات رلدوار رياقد التاإعد  (10

 .ساعد للشؤون املدرسية باإلدارةمورفعها لل لتغلب عليهاا

والعمل  يف املدرس رباتات مراكز التعلم وحمضري وحمضرات املختنء أمناء وأميامتابعة أد  (11

  دورهم. يل فعت على

 .تسري العملل اإللكرتونيةمج لربانية احلديثة واقعيل استخدام التفى تعل العمل  (12

املختربات لم وحمضري وحمضرات التعمراكز مصادر  وأمينات  االحتياج من أمناء دحتدي (13

سيق مع شؤون تنوال  واملختربات املدرسيةادر التعلم صلالزمة لتشغيل مراكز ما املدرسية

وتعليمات لوائح من  يأتيأو وفق ما  املدرسيةتشكيالت الملعلمني يف نقلهم وتوزيعهم وفق ا

 .تنظم ذلك 

  التعلم. مصادر  مراكزت املدرسية واربعلق باملختملتتفعيل برنامج نور ا  (14

 .باستمرارها ثوحتدي والكوادر البشريةالتجهيزات املدرسية  عنإجياد قاعدة بيانات شاملة   (15

 .ت اجلديدةاتربض واستالم املباني واملخروص العحف ملشاركة يف جلان ا (16

 مواصفاتر يهم يف تطوتس مبقرتحاتامة للتجهيزات املدرسية عتزويد اإلدارة ال علىمل علا  (17

 املدرسية واملستلزمات التعليمية. التجهيزات

   صاصها.جمال اخت ل يفأعمان م به  لفتك ما (18

 هلا:األقسام التابعة 

 قسم/شعبة املختربات املدرسية. (1

 قسم/شعبة تقنية التعليم. (2

 قسم/شعبة مراكز مصادر التعليم واملكتبات املدرسية. (3

 قسم/شعبة التجهيز. (4
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 قسم/شعبة املختربات املدرسية

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير إدارة التجهيزات املدرسية.

 املهام:

ات الثابتة تربمن املخ هيزاتهااملدرسية وجت املخترباتاملدارس من  احتياجة وحتديد سدرا  (1

  العالقة. ت ذا اجلهاتبالتنسيق مع  تطويرهاعلى  لعملالتعليمية، وا نقلة واملستلزمات واملت

وتسديد ما قد  احملددة،يف األوقات  اإلدارةمدارس  احتياجمني تألالزمة لاخلطط ا وضع  (2

  . ومعاجلتهأسبابه  لبحث عن اعجز و منحيصل 

( وبقية مواد العلوم اإلحياء اجليولوجياالكيمياء،  )الفيزياء،مستلزمات مواد  تأمني متابعة  (3

 واالفرتاضية.وسبة احمل  واملخترباتواجملاهر الرقمية 

 املدارسالتعليمية اخلاصة بها على  املستلزماتاملدرسية وكافة  املخترباتيع أثاث توز متابعة  (4

 .وفقا لالحتياج

ت ذاجلهات ابالتنسيق مع  سلة يف املدارقتنوامل الثابتةت املدرسية اصيانة املختربمتابعة  (5

  .العالقة

 .ت املدرسيةربااخلاصة باملخت املنافسات عطاءاتدراسة   (6

اهج الدراسية نها يف املنم دال يستفاليت امتابعة إتالف املواد الكيميائية املنتهية الصالحية و   (7

ات العالقة داخل الوزارة وخارجها، ووفقًا للتعليمات املنظمة بالتنسيق مع اجلهات ذ وذلك

 لذلك.

 اتها.بمتطل وتوفري املدرسيةت اتوفري إجراءات األمن والسالمة يف املخترب العمل على   (8

املختربات ع احملضرين وحمضرات زيملعلمني يف حركة نقل وتواقسم شؤون إدارة/  مع التنسيق (9

 املدرسية أو وفق ما يأتي من لوائح وتعليمات تنظم ذلك.املدرسية وفقًا للتشكيالت 

بالتنسيق مع  املدرسية،ت املختربات لتشغيل رباحتديد االحتياج من حمضري وحمضرات املخت (10

  العالقة. ات ذجلهات ا

والتنسيق مع إدارة  املدرسية، املخترباتيف ومشرفات شريبية ملرتياجات التدححتديد اال   (11

 التدريب الرتبوي يف تلبيتها. قسم/
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 التعليم.بإدارة ربات املدرسية تص واستالم املخفحاملشاركة يف جلان  (12

امليدان  املدرسية يفاملختربات مدى توظيف  ملتابعةس رملداا علىنية اميدالقيام بزيارات  (13

وي برتال كاإلشرافسية راملد املخترباتعيل تفية بنت العالقة واملعذاسيق مع اجلهات تنوال

 .غريهاو

 .أمينهاتعند  ملدرسيةت ااربتللمخ الفنيةت اصفاط واملولشرولتقيد باا (14

 ذاتومتابعتها بالتنسيق مع اجلهات  املدرسية، املختربات جتهيزات ريدحتديد مراحل تو (15

 .العالقة

  وحتديثها. فيها  ربات املدرسية والعاملنيتة خاصة للمخملقاعدة بيانات آلية شا إجياد  (16

يساعد على استخراجها بشكل  املعامالت واملعلومات اخلاصة بالقسم،تنظيم  علىاإلشراف   (17

 بيسر وسهولة.

األساليب تنفيذ  علىت املختربات، والعمل ضراحملضري وحم التدريبية االحتياجات حتديد  (18

  االحتياجات. اإلشرافية اليت تليب تلك 

  والفنية. ية ارأداء مهامهم اإلد متابعةو املخترباترات ضحملضري وحم تقويم األداء  (19

كفاءتها ع من فاملدرسية للر باملختربات واملواصفات اخلاصةطوير الشروط ت علىالعمل   (20

  العتمادها.  والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 تفعيله. يف دمها للقسم، ومتابعة املدارسقاليت ي اخلدماتتفعيل برنامج نور واالستفادة من   (21

تغلب عليها الوقات األداء فيها وسبل معازات القسم ووإجنعن نشاطات  الدورية رالتقاري إعداد  (22

  التجهيزات.  قسم/إلدارةورفعها 

  اختصاصه. به يف جمال  يكلف أخرى مهام أي  (23
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 قسم/شعبة تقنيات التعليم

 االرتباط التنظيمي:

 .ترتبط مبدير إدارة التجهيزات املدرسية

 املهام:

، وكافة التقنيات واملستلزمات التعليميةناهج الدراسية من الوسائل ملا احتياجدراسة وحتديد   (1

 العالقة. ذاتجلهات اسيق مع تنوالعمل على تطويرها بال ، التعليميةتلزمها العملية ساليت ت

 املدارس.على  التعليمية وفق اإلمكانيات املتاحة وتوزيعها  الوسائلإنتاج  (2

ل من عجز حيصوتسديد ما قد  اإلدارة،مدارس  احتياج لتأمني الالزمة اخلطط وضع  (3

  ومعاجلته. أسبابه  لبحث عناو

 .التعليمية والوسائل واألجهزة واملواد األدوات تأمني متابعة  (4

 .دارس وفقا لالحتياجعلى امل والوسائل التعليمية  واألجهزةاألدوات واملواد  توزيع متابعة (5

 التعليمية. ات واملواد واألجهزة والوسائلاخلاصة باألدو املنافسات دراسة عطاءات (6

  التعليم.  ان فحص واستالم األدوات واملواد واألجهزة والوسائل التعليمية بإدارةاملشاركة يف جل  (7

 د تأمينها.نت واملواد واألجهزة والوسائل التعليمية عدواية لألنملواصفات الفاو بالشروط دالتقي  (8

بالتنسيق مع ومتابعتها  التعليمية، والوسائلواألجهزة  واملواد األدوات  مراحل توريد حتديد (9

 اجلهات ذات العالقة.

يف  ملنيل التعليمية والعائلوسااواألجهزة و املوادعن األدوات و شاملةية لآ قاعدة: بياناتإجياد   (10

 تقنيات التعليم وحتديثها. قسم

، واملشاركة وينيبلرتا نيفواملشر علمنيامل وي بنيلرتبيف العمل االتقين مل على نشر الوعي الع  (11

خل القسم، دا الغرضتقام هلذا  اليتيبية تدروالدورات ال الرتبويةوالندوات  ، احملاضراتيف 

  العالقة. ات ذويف اإلدارات األخرى 
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ساعد على يحفظها بشكل بالقسم وخلاصة اعلى تنظيم العامالت واملعلومات  اإلشراف  (12

 .استخراجها بيسر وسهولة

 قسم/إدارةقنيات التعليم، والتنسيق مع تمشرفات ملشريف و التدريبية االحتياجات دحتدي  (13

  تلبيتها. الرتبوي يف  ريبالتد

األدوات واملواد واألجهزة والوسائل  وتفعيلالقيام بزيارات ميدانية للمدارس ملتابعة احتياجها   (14

 .التعليمية يف املدارس

لتغلب عليها افيها وسبل  األداء ومعوقاتلقسم ات اازاطات وإجنشإعداد التقارير الدورية عن ن  (15

  التجهيزات.  قسم  /ورفعها إلدارة

  اختصاصها. ى يكلفا بها يف جمال رأي مهام أخ (16

 

 قسم/شعبة مراكز التعلم واملكتبات املدرسية

 االرتباط التنظيمي:

 .ترتبط مبدير إدارة التجهيزات املدرسية

 املهام:

 وجتهيزاتها. واملكتبات املدرسيةلم التعادر مصمراكز  مناج املدارس احتي وحتديد دراسة  (1

التعلم، ر كز مصادمرامدارس اإلدارة من جتهيزات   جاحتيا ع اخلطط الالزمة لتأمنيضو (2

 .اجلتهعوتسديد ما قد حيصل من عجز والبحث عن أسبابه وم

 األخرى.ة املعلومات وأوعي والكتب الثقافيةادر التعلم مصجتهيزات مراكز  تأمني متابعة  (3

األخرى وفقأ  وأوعية املعلومات والكتب الثقافيةالتعلم  اكز مصادر رم جتهيزات يعبعة توزامت (4

  لالحتياج. 
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والكتب  واملكتبات املدرسيةتعلم لاكز مصادر ارة مبصات اخلافساناسة عطاءات املدر  (5

 التعليم.ليت تؤمن عن طريق إدارة الثقافية ا

دم يف مراكز ختملناسبة اليت اوالربجميات عليمية اإللكرتونية الت باملواقعلتوعية التعريف وا  (6

 . لمالتع رمصاد

علمني لتعلم واملا ربني أمناء مراكز مصاد الرتبويمل عيف الين لتقاعلى نشر الوعي  العمل  (7

 ت التدريبية اليتالدوراالرتبوية و الندواترات، وضواملشاركة يف احملا ملشرفني الرتبويني، وا

 ذات العالقة.اإلدارات األخرى  ض د أخل القسم، ويف غرلاا ذتقام هل

 واملكتبات املدرسيةالتعلم  رادصوالسالمة يف مراكز م األمن إجراءات توفري على العمل  (8

 .اوتوفري متطلباته

مصادر علمني يف حركة نقل وتوزيع أمناء وأمينات مراكز قسم شؤون املرة/إدا مع  التنسيق (9

  ذلك. وتعليمات تنظم  لوائح ن ميأتي  ماوفق  أوكيالت املدرسية لتشللتعلم وفقا ا

والتنسيق مع شؤون املعلمني يف سد  ،لمعلتا رمراكز مصادوأمينات  أمناءحتديد االحتياج من  (10

  ذلك. ظم نوتعليمات ت لوائحاملدرسية أو وفق ما يأتي من  التشكيالت  االحتياج وفق

 .التعليمبإدارة  واملكتبات املدرسيةمراكز مصادر التعلم  واستالم حصاملشاركة يف جلان ف  (11

 لتعلم. ر امصاد عيل مراكزفتوظيف وت ملتابعة وتقويمامليدانية للمدارس  الزيارات  (12

 د تأمينها.ناملكتبات املدرسية عالتعلم و مصادر  ية ملراكزنواصفات الفوامل بالشروط التقيد (13

ومتابعتها  واملكتبات املدرسية،لتعلم امصادر  يد جتهيزات مراكزريد مراحل توحتد (14

  العالقة. ات ذ بالتنسيق مع اجلهات 

 وحتديدها.  واملكتبات املدرسيةلتعلم ااكز مصادر رخاصة مب ةإجياد قاعدة بيانات آلية شامل  (15

سم، وحفظها بشكل يساعد على قخلاصة بالاعامالت واملعلومات امل تنظيم على اإلشراف  (16

  وسهولة.  استخراجها بيسر

اليب سوتوظيف األ ،ممصادر التعل كزراحتديد االحتياجات التدريبية ألمناء وأمينات م  (17

  االحتياجات.  ك لية تبيف تل اإلشرافية املناسبة

 اء.م وتقويم األدتفعيل دوره والعمل علىلم يف امليدان عادر التصم كزامر وأمينات أمناء متابعة  (18
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ع التعلم، والتنسيق مادر صملشريف ومشرفات مراكز ميبية رحتديد االحتياجات التد (19

 .يف تلبيتها رتبويالالتدريب  قسمة/رإدا

 مراكز مصادر التعلم.اء وأمينات نأم برتشيح اخلاصةيري اعاملو طلشرواو الضوابطتطبيق  (20

مبراكز  ةخلاصاصفات واملوا الشروط تطوير سهم يفتحات اليت قرتامل العمل على تقديم  (21

واملكتبات املدرسية للرفع من كفاءتها ورفع هذه املقرتحات للجهة املختصة مصادر التعلم 

 العتمادها.

 .تفعيلهيف  قسم، ومتابعة املدارسيقدمها للت، اليت ادماخلل برنامج نور واالستفادة من فعيت  (22

 التغلبء فيها وسبل األداوقات معلقسم واازات، جنالدورية عن نشاطات وإ  التقاريرإعداد  (23

 .تزا/قسم التجهيدارةعليها ورفعها إل

  اختصاصه. ال جم يف بها يكلف أخرى مهام أي  (24

 

 قسم/شعبة التجهيز

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير إدارة التجهيزات املدرسية

 املهام:

ات ذجلهات اسيق مع نلتا بيبملكتارسي واملد األثاثوحتديد احتياج املدارس من  دراسة  (1

 العالقة.

 عنحيصل من عجز والبحث  دسديد ما قت، ورساحتياج املدا منيلتأ اخلطط الالزمة وضع  (2

  ومعاجلته.  أسبابه

 ملؤمنة.اد والتجهيزات املدرسية الالزمة للتأكد من سالمة املواتطبيق الضوابط   (3

 ملدرسي.ااملكتيب و س من األثاث رتياج املداحاتوزيع  متابعة (4

 كتيب املخصص للمدارس.ألثاث املدرسي واملتوزيع ا متابعة (5

 .ات هلاسباألثاث املدرسي وعمل املقاي سات اخلاصة فملنااطاءات عاسة در (6
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اصفات ملووا ط والشر املدرسي واعتماد عيناتها وفق األثاثود نان فحص بجلشاركة يف ملا (7

  املدرسية. رة العامة للتجهيزات ادة من اإلدمملعتا اآلتية

 األثاث املدرسي.لعمل على إعداد قاعدة بيانات ا  (8

  املدرسي. ألثاث ا توريد مراحل حتديد (9

اإلشراف على تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على   (10

 ر.بسهولة ويس  استخراجها

قسم ارة/املدرسي، والتنسيق مع إد األثاثومشرفات  شريفالتدريبية مل االحتياجاتحتديد   (11

 .تلبيتها يف بويالتدريب الرت

خلاصة باألثاث اية نت الففاملواصاهم يف تطوير الشروط وتسليت ارتحات قملامل على تقديم الع  (12

 .عتمادهاية الساملدر للتجهيزاتالعامة  لإلدارةباملدارس والرفع بها  اصخلا  واملكتيباملدرسي 

 .ألثاث املدرسي ومتابعتهااعلى   احملافظةر التوعية بأهمية شعلى ن العمل  (13

 االحتياجحصر نية للمدارس ملتابعة وتقويم وتوظيف األثاث املدرسي وايدملت ارازيالا  (14

يها عللب غلتام ومعوقات األداء فيها وسبل قسقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اللتداد اعإ  (15

  املدرسية.  التجهيزاتم /قسإلدارة   ورفعها

 .يف جمال اختصاصها ف بهلأخري يك مهام يأ    (16

 

 التخطيط املدرسي إدارة 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعد/ ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.

 اهلدف العام:

ومدارس حتفيظ  العام، مدارس التعليم )والفصول العمل على حتديد احتياجات اإلدارة من املدارس 

ر، ومعاهد برامج الرتبية ستمامل تعليم الومدارس  ،الطفولة املبكرة ومدارس  الكريم،القران 
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قق فرص التعليم العام ها مبا حيليللحاجة إ فريها يف املكان والزمان املناسبني، وفقا و(، وتاخلاصة

 .ملستحقيه

 املهام:

ومدارس حتفيظ  )مدارس التعليم العام،  ويًانصول سفالوحتديد احتياج اإلدارة من املدارس      (1

ر، ومعاهد برامج ستمامل عليم تالومدارس  ،الطفولة املبكرة رس امدو الكريم،القران 

  اخلاصة(. الرتبية 

املنظمة لذلك  نقلها أو فصلها وفق الضوابط  ودارس أو إغالقها أو ضمها أاقرتاح افتتاح امل  (2

  والوزارة. ات العالقة باإلدارة ذع اجلهات مبالتنسيق 

  للمنطقة. للعدد احملدد  ًاصول بني املدارس وفقفقل الن اقرتاح  (3

الكريم،  )مدارس التعليم العام، ومدارس حتفيظ القران  سنوياحصر أعداد املدارس   (4

 اخلاصة(الرتبية  ج مر، ومعاهد براستمعليم املتال، ومدارس الطفولة املبكرة ومدارس 

عن ا ملدارس وأماكنها  إجياد قاعدة بيانات آلية شاملة ووحتديد نسبة النمو فيها، 

فقا للمراحل التعليمية وأعداد ووتصنيفها  ها باستمرار، ثاملستحقني للتعليم العام وحتديو

  والطالب. صول فال

انطباق  والتأكد من مدى  بها،مراجعة أوضاع كافة املدارس القائمة، وأعداد الطالب  (5

  فصلها. ولها أنق وشروط وضوابط إغالقها أ

 باملنطقة.وحتديد ما يلزم من احتياجات لتوفري التعليم  إعداد اخلارطة املدرسية  (6

 االستشرافيةصول والقيام بالدراسات فالكمي يف أعداد املدارس وال ع جلرتاارصد النمو و (7

  ذلك. ملعاجلة  الالزمة 

إلنشاء املدارس  ات العالقة لتحديد مواقع األراضي املطلوبة ذع اجلهات واللجان ماملشاركة  (8

املراد التخلص منها واليت  املستأجرة ها كمدارس واملدارس رواملباني املراد استئجا عليها،

 املدرسية. ج املباني ذواقرتاح منا حكومية،توفرت هلا مباني 

 ات العالقة.ذع اجلهات مع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق ورشإعداد م (9
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استخراجها بيسر  عد على تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يسا  (10

 .وسهولة

  توفريها. ومتابعة  نية اخلاصة باإلدارة فحتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية وال (11

عليها وسبل التغلب  إجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وإعداد التقارير الدورية عن نشاطات  (12

 .املدرسية التعليم للشؤون ها ملساعد / ة مدير عام ورفع

ى بتوزيع املباني املدرسية واالستخدام نعوجود جلنة االستثمار األمثل للمباني املدرسية واليت ت (13

 هلا. األمثل 

  اختصاصها. أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  (14

 

 إدارة خدمات الطالب 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعد/ ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.

 اهلدف العام:

ية وفق ذغتاملدرسية وال ف للطالب، واملقاصات اناإلعوت آتقديم خدمات النقل املدرسي واملكاف

 . التنظيمات اخلاصة بذلك

 املهام:

بتقديم خدمات النقل املدرسي واملكافآت واإلعانات متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة    (1

للطالب، واملقاصف املدرسية والتغذية، وفق التنظيمات اخلاصة بذلك، بالتنسيق مع اجلهات 

   ذات العالقة وتقوميها.

هلم مكافآت ين يصرف ذالب الط، وحتديد السيحتديد احتياج اإلدارة من النقل املدر   (2

  العالقة. ات ذت ع اجلهاموإعانات، بالتنسيق 
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ات ذ اجلهات مع يق سمة يف النقل املدرسي بالتنسالروط وضوابط برامج الش تطبيق متابعة   (3

  وخارجها. العالقة داخل اإلدارة 

 ي.ة بالنقل املدرسصركات واملؤسسات اخلاشعقود ال ذفينت متابعة  (4

  لذلك. الالئحتني املنظمتني فق م وليعتلا وصندوق إدارةالصندوق املدرسي  اإلشراف على  (5

ومتابعة أدائها بالتنسيق مع اجلهات ذات ية سف املدرصيل املقاشغت يذ عقودفعلى تن اإلشراف( ٧ 

 العالقة.

املشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل املقاصف املدرسية مع اجلهات ذات العالقة  (6

 باإلدارة.

باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة  (10

 وسهولة.

إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها  (11

 التعليم للشؤون املدرسية.عها ملساعد/ ة مدير عام ورف

 * متابعة مشروع جوال املدرسة (13

 اختصاصها.أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  (14

 

 ة املدرسيةيالصح قسم الشؤون

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبساعد/ ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.

 اهلدف العام:

يتوىل اجلوانب الرتبوية يف جمال الصحة املدرسية على مستوى املنطقة وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة 

 للشؤون الصحية يف املنطقة.املدرسية يف املدارس والتنسيق مع املديرية العامة 
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 املهام:

 تنسيق وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة املدرسية يف املدارس على مستوى املنطقة. (1

املشاركة يف تنفيذ خطط وبرامج الصحة املدرسية املشرتكة املعتمدة على مستوى  (2

 املنطقة ومتابعتها.

 ماله.االشراف امليداني على اعمال املرشدين الصحيني باملدارس وتقييم اع (3

 املدرسة.تنسيق وتسهيل مهام عمل ممرض املدرسة وطبيب الصحة املدرسية يف  (4

املشاركة يف اختيار املشرفني واملرشدين الصحيني العاملني يف املدارس وفق املعايري  (5

 املعتمدة.

التنسيق مع إدارة الصحة املدرسية باملديرية العامة للشئون الصحية باملنطقة واجلهات  (6

 ارة لتنفيذ الدورات التدريبية للمرشدين الصحيني باملدارس. املختصة بالوز

 التأكد من توفر العيادات املدرسية يف كل مدرسة وتوفري احتياجها. (7

 املدرسة.تطبيق معايري اجلودة يف اعمال الشؤون الصحية املدرسية على مستوى  (8

استخراجها ظها بشكل يساعد على تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالقسم وحف (9

 بسهولة ويسر.

ومتابعة  بالقسم،حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة  (10

 توفريها.

اعداد التقارير الدورية عن نشاطات واجنازات القسم ومعوقات األداء فيه وسبل التغلب  (11

 عليها ورفعها ملساعد مدير التعليم للشؤون املدرسية.

 ف بها يف جمال اختصاصه.أي مهام أخرى يكل (12
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 مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبدير عام التعليم.

 اهلدف العام:

واملدارس التابعة لإلدارة يف  العمل على توفري كافة اخلدمات اإلدارية واملالية ملختلف اإلدارات 

للمنطقة يف جمال اإلنشاء والرتميم وكافة أعمال  الالزمة  ريعشايذ املفاملنطقة، واإلشراف على تن

مبا يساعدها على أداء مهامها  هلا وذلكلإلدارة واملدارس التابعة  الصيانة للمباني وتوفري األراضي 

  فاعليتها. وزيادة 

 املهام:

السنوية، وتأمني املشرتيات،  من إعداد امليزانية  كافة اإلجراءات املالية واملستندية ذفينمتابعة ت  (1

  والتعليمات.  واللوائحوفق األنظمة  خزون،امل مراقبة ات وإجراءات املستودعات، وقيود

 .فري اخلدمات العامة لإلدارةتو متابعة  (2

 االتصاالت. تقنيات  خطة تنظيم وتطوير أداء مركز االتصاالت اإلدارية، وتطبيق  ذفينمتابعة ت   (3

اهلواتف  وتأمني  قل لإلدارة ولإلدارات املرتبطة بها،نمتابعة عمليات خدمات حركة وسائل ال  (4

  واملدارس. وأجهزة االتصال األخرى لإلدارة 

 رتبطة به وإعداد الدراسات الالزمة لذ لك.ملا متابعة تطوير األداء يف اإلدارات  (5

 واإلدارية واألراضي. متابعة حتديد احتياجات اإلدارة من املباني التعليمية   (6

 خطط الوزارة للتخلص من املباني التعليمية واإلدارية املستأجرة. نفيذمتابعة ت   (7

  لتأمينها. اقرتاح الوسائل و متابعة توفري األراضي للمباني التعليمية واإلدارية،   (8
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ات فمواص إىلتة واليت حتتاج ثابمتابعة احتياجات املباني املدرسية من التجهيزات املدرسية ال  (9

 )عداواملختربات  بورات واملعاملسوال ع املبنى املدرسي كالتكييف والتربيد مفنية تتناسب 

  (. املدرسي )عدا جتهيزاتها قاعات النشاط  جتهيزاتها(، ومستلزمات

 مع بالتنسيق املشروعات ووضع احللول املناسبة هلا  تنفيذنية اليت تعرتض فكالت الشدراسة امل  (10

  املباني. وكالة 

املعدات و ة ملباني التعليمية باإلدارة من القوى العااملة نياصيل وشغت رشوحتديد احتياجات   (11

  واألدوات. 

 متابعة تشغيل وصيانة مجع مرافق اإلدارة.  (12

 املشروعات. ذفينرف على تشاليت ت متابعة أعمال املكاتب االستشارية  (13

  العالقة. بالتنسيق مع اجلهات ذات  وية لإلدارة نمتابعة إعداد مشروع امليزانية الس (14

شاغلي  للعاملني باإلدارات املرتبطة به من  ةوالتأهيليمتابعة حتديد االحتياجات التدريبية   (15

 .العالقة ات ذنية بالتنسيق مع اجلهات فوال ةواهلندسيالوظائف اإلدارية 

 فيها وسبل التغلب قات األداء وارة ومعمتابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد  (16

  التعليم. عليها ورفعها ملدير عام 

العقود إىل  وترسيهمجيع مشاريع املباني التعليمية واإلدارية ومشاريع بناء املدارس  إسناد (17

 شركة تطوير املباني. 

  اختصاصه.  جمال يفأي مهام أخرى يكلف بها   (18

  اآلتية: يرتبط به اإلدارات 

 .ملساندةا التعليم للخدماتاعد مدير عام سمكتب م  (1

 .املباني مدير (2

  واملالية.  اإلدارية ؤونشالمدير   (3
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 مكتب مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة.

 اهلدف العام:

نية يف ظل بيئة فالعلمية وال االستشاراتوتقديم اخلدمات اإلدارية، والعالقات العامة، والسكرتارية، 

 .عمل منظمة وفعالة

 املهام:

املعامالت  اخلطابات الواردة للمساعد ومراجعتها وعرضها عليه، وإحالة  يعاستقبال مج   (1

  املختصة. الروتينية للوحدات 

تصديرها  رية ومتابعة ساعد فيما يتعلق باألمور العاجلة والستوجيهات املب حس اإلجابات إعداد  (2

  املساعد. بعد توقيعها من 

تعلقة بها واملعلومات امل ات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول على املعامالت ملخص إعداد  (3

  املساعد. قبل عرضها على 

  ومعاجلتها. ملساعد ة اخلاصة باتفيع املكاملات اهلايبال مجاستق  (4

 باملساعد واستقبال  املقابالت اخلاصة وتنظيم ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات واالجتماعات  (5

   باإلدارة. ات العالقة ذواألقسام  لإلداراتاملراجعني وتوجيههم 

استخراجها بيسر  كل يساعد على شة باملكتب وحفظها بصتنظيم املعامالت واملعلومات اخلا  (6

  وسهولة. 

واالحتياجات  تلزمات املكتبية سل النقل واألثاث واملئاوس من املكتب طلبات تأمني متابعة  (7

  املختصة. األخرى لدى اجلهات 
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األداء الوظيفي  وإعداد تقارير  داإلشراف على املوظفني واملستخدمني العاملني مبكتب املساع  (8

  باإلدارة. ات العالقة ذوتدريبهم بالتنسيق مع اجلهات  عنهم،

  اختصاصه.  جمال يف املكتب بها يكلف أخرى مهام أي  (9

 

 مدير املباني

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة.

 اهلدف العام:

وكافة أعمال الصيانة  املشاريع الالزمة للمنطقة يف جمال اإلنشاء والرتميم ذ فينعلى ت فاإلشرا

  هلا. للمباني وتوفري األراضي لإلدارة واملدارس التابعة 

 املهام:

 واألراضي.عليمية واإلدارية لتمتابعة حتديد احتياجات اإلدارة من املباني ا  (1

 خطط الوزارة للتخلص من املباني التعليمية واإلدارية املستأجرة. ذفينمتابعة ت  (2

 الوسائل لتأمينها. واإلدارية واقرتاحمتابعة توفري األراضي للمباني التعليمية   (3

اجلديدة والتأهيل اندة سامل تآاءات للمباني املدرسية واملنششيلية لإلنشغاخلطة الت ذفينمتابعة ت  (4

   املنطقة. القائمة يف ضوء احتياجات والرتميم والصيانة للمباني 

إىل مواصفات  لثابتة واليت حتتاج امتابعة احتياجات املباني املدرسية من التجهيزات املدرسية   (5

 )عداواملعامل واملختربات  ى املدرسي كالتكييف والتربيد والسبورات نع املبمب سفنية تتنا

 (.اعدا جتهيزاته)   شاط املدرسي نتلزمات قاعات السجتهيزاتها(، وم

ع محللول املناسبة هلا بالتنسيق ايذ املشروعات ووضع ض تنفتعرت يتلانية فدراسة املشكالت ال  (6

  املباني. وكالة 
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العاملة واملعدات  ى وحتديد احتياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعليمية باإلدارة من الق   (7

  واألدوات. 

 اإلدارة.مرافق  يعيل وصيانة مجشغمتابعة ت   (8

 املشروعات. ذفيناليت تشرف على ت أعمال املكاتب االستشارية  متابعة (9

  ات العالقة.ذ ع اجلهاتميق سلإلدارات املرتبطة به بالتن متابعة إعداد مشرع امليزانية السنوية  (10

من شاغلي  للعاملني باإلدارات املرتبطة به  ةوالتأهيليمتابعة حتديد االحتياجات التدريبية   (11

  العالقة. ات ذنية بالتنسيق مع اجلهات فئف اهلندسية والالوظا

قات األداء فيها وومع اطات وإجنازات اإلدارات املرتبطة به شمتابعة إعداد التقارير الدورية عن ن  (12

 .دةناسللخدمات امل التعليم م عا وسبل التغلب عليها ورفعها ملساعد مدير

 .أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه (13

 :اإلدارات اآلتية يرتبط به  

 .والتنفيذ اإلشراف إدارة (1

 .والصيانة التشغيل إدارة (2

 .والتصاميم الدراسات  إدارة (3

  والربجمة.  األراضي وحدة (4
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 إدارة اإلشراف والتنفيذ

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير املباني.

 اهلدف العام:

  بها. اخلاصة  ية والربامج الزمنية نيذ مشروعات اإلدارة وفقا للمواصفات الففمتابعة تن

 املهام:

للمواصفات  يذ تنفة للتأكد من مطابقة الفيذ مشروعات اإلدارة املختلفين على تنفإلشراف الا   (1

  املوضوعة. 

 هلا،احملددة  يذ مشروعات اإلدارة للتأكد من سري اإلجنازات وفقا للجداول الزمنية فمتابعة تن   (2

  عيناتها. واعتماد 

 يت مت تنفيذها ومراجعتها طبقا للعقود.ال األعمال حصر   (3

حماضر جلان االستالم  ورفع للمشروعات والنهائي االبتدائي االستالم  جلان تشكيل اقرتاح (4

  واعتمادها. ملراجعتها  للوزارة 

 .على الطبيعةة فذع املستخلصات اجلارية واخلتامية عن اإلعمال املنمجي إعداد  (5

ع م  نسيق لتاملشاريع والعمل على سرعة إنهائها با ذينفكالت عند تشا حيدث من مماجلة مع  (6

  املباني. وكالة 

 .يذ املشروعاتفكاوى املقاولني أثناء تنشمعاجلة   (7

املطلوبة خالل  التعديالت وع األعمال اإلضافية ف، وريعباملشار رفع التقارير الشهرية لسري العمل  (8

 .يذفمراحل التن

 .ذفيلتن للمقاول قل بدء اينالفاملوافقة على اجلهاز   (9
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اليت تتناسب مع املبنى املدرسي كالتكييف والتربيد والسبورات  نية الف املواصفات إعداد (10

  (. دا جتهيزاتها(، وقاعات النشاط املدرسي )عدا جتهيزاتهاع)واملختربات  واملعامل 

 املقايسات، داد وجتهيز عوإ التأهيل والرتميم للمباني التعليمية واإلدارية، أولويات حتديد  (11

  التنفيذ. واإلشراف على 

 ر.إعداد استمارة املعاينة للمباني املستأجرة عند االستئجا  (12

 ات العالقة.ذبالتنسيق مع اجلهات  لإلدارةامليزانية السنوية  ع وإعداد مشر (14

بشكل يساعد على استخراجها بيسر  وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات  املعامالت تنظيم (13

  وسهولة. 

لب عليها غالت  وسبل فيها األداء ومعوقات اإلدارة وإجنازات نشاطات عن الدورية التقارير إعداد  (14

 .ملبانياورفعها ملدير 

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي  (15

 

 إدارة التشغيل والصيانة

 االرتباط التنظيمي:

 املباني.ترتبط مبدير 

 اهلدف العام:

اإلدارة وضمان توفري  خدمات التشغيل والصيانة للمباني واألجهزة واألثاث لكافة مباني توفري

  والكهرباء. متطلباتها من املاء 

 املهام:
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  إدارية.  مبان ومتابعة توفري خدمات التشغيل والصيانة لكافة مرافق اإلدارة من مدارس   (1

وكهرباء  ها من ماء سي اإلدارة ومدارنمباات غيل وصيانة معدشت تلزماتسمتابعة توفري كافة م  (2

  الالزمة. وغريها من مواد خام حبيث تؤدي مهمتها بالكفاءة 

  عنها. إجراء الفحوص الدورية للمدارس واملباني التابعة لإلدارة وإعداد تقارير    (3

مدارسها متهيدا  و اإلدارة  ملبانيفات عقود التشغيل والصيانة الالزمة صإعداد شروط وموا   (4

  املتخصصني. لطرحها على املقاولني 

  املختصني. املقاولني  معيل والصيانة اليت يتم توقيعها شغيذ عقود التتنف متابعة  (5

ختصيص  ية، ومتابعة سيانة التجهيزات املدرص الصيانة الذاتية يف اإلدارة وورش متابعة أداء  (6

  وخالفه. وورش صيانة  ع غيار وأجهزة ومعدات طاحتياجاتها من قالبنود الالزمة لتوفري 

 لإلدارة. التابعة  أعمال التأهيل والرتميم والصيانة لكافة املباني التعليمية واإلدارية  ذفينمتابعة ت  (7

 ذة على الطبيعة.فع املستخلصات اجلارية واخلتامية عن اإلعمال املنيإعداد مج   (8

 ة باإلدارة، ومتابعة تأمني مستلزماتها.اإلشراف على أعمال الزراع (9

االحتياجات  ي املستأجرة ومتابعة مدى مالءمتها للعملية الرتبوية والتعليمية وحتديد املبان  معاينة (10

  لذلك. الالزمة 

 العالقة.ت ذالإلدارة بالتنسيق مع اجلهات  السنوية امليزانية مشروع إعداد  (11

استخراجها بيسر  على يساعد بشكل وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم   (12

  وسهولة. 

 عليها التغلب  وسبل فيها األداء ومعوقات اإلدارة وإجنازات نشاطات عن الدورية التقارير إعداد  (13

  املباني.  ملدير ورفعها

  اختصاصها. م أخرى تكلف بها يف جمال مها أي  (14
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 إدارة الدراسات والتصاميم

 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبدير املباني.

 اهلدف العام:

 العمل على إجراء الدراسات وإعداد التصاميم اهلندسية والفنية املناسبة للمبان التعليمية واإلدارية.

 املهام:

هلا، وإعداد  الالزمة  موإعداد التصاميحصر احتياجات اإلدارة من املباني التعليمية واإلدارية،    (1

  األولويات. ط الالزمة لتوفريها وفق طاخل

ودراسة التصاميم  نية املناسبة للمباني التعليمية واإلدارية،فإعداد الدراسات والتصاميم ال  (2

  حياهلا. املقدمة من القطاع اخلاص وإبداء الرأي 

إمكانية  سي، ود راسة رات العالقة باملبنى املدذمتابعة الدراسات والبحوث اهلندسية    (3

  التعليمية. ادة منها لتطوير املباني فاالست

  بشأنها.  ية نإعداد مواصفات املشروعات واملواد املطلوبة هلا وإعداد التوصيات الف   (4

روع مطلوب طرحه من حساب شع العام لكل مقاملشاركة يف جلان دراسة وإعداد املو  (5

  موقع. كل لالكميات اإلضافية  

إدارة  من قبل ومقرتحات تعديالت ما يلزم إدخاله من  لدراسةشكلة جان املالل اركة يفاملش  (6

  العقد. نطاق  والتنفيذ علىاإلشراف 

  فنيًا. نية واملواصفات والشروط جلسات الرتبة ومراجعتها فإعداد الدراسات ال  (7

معها، وإعداد  نية والضوابط الالزمة للمكاتب االستشارية املراد التعامل فإعداد الشروط ال  (8

 .طريقها راد تنفيذها عن واملواصفات والعقود ألعمال املالشروط 

 ات العالقة. ذع اجلهات مع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق وإعداد مشر  (9
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على  كل يساعد شة باإلدارة وحفظها بصراف على تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاشاإل  (10

 سر.جها بسهولة وياخراست

نية واملستلزمات فوال  اهلندسية الوظائف شاغلي من اإلدارة ملنسوبي التدريبية االحتياجات حتديد  (11

  توفريها. نية اخلاصة باإلدارة ومتابعة فاإلدارية وال

التغلب عليها  وقات األداء فيها وسبل معإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة و  (12

 .ورفعها ملدير املباني

  اختصاصها. أي مها م أخرى تكلف بها يف جمال  (14

 

 :اإلدارة التالية يرتبط به

 وحدة محاية البيئة. -

 )وحدة محاية البيئة(

 االرتباط التنظيمي:

 اسات والتصاميم.ترتبط بقسم الدر

 اهلدف العام:

ومحاية البيئة وإدارة التعليم واألجهزة التابعة هلا يف حتقيق  لألرصادتعزيز الشراكة بني اهليئة العامة 

 (.2030اهداف النظام العام للبيئة ومبا يدعم حتقيق استدامة البيئة ضمن )رؤية اململكة 

 املهام:

تنفيذ الشروط والضوابط واألنظمة واملقاييس واملعايري اليت تصدرها اهليئة العامة لألرصاد  (1

 ومحاية البيئة.
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 االلتزام بأحكام النظام العام للبيئة والئحة التنفيذية واألنظمة واللوائح. متابعة (2

دعم التخطيط والتطبيق السليم لربنامج محاية البيئية وعمليات مراقبة االلتزام باألسس  (3

 واملقاييس واملعايري واالرشادات البيئية الصادرة من اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة.

مع اهليئة العامة لألرصاد  إلشرافهاالتنسيق بني اإلدارة واجلهات اليت ختضع تعزيز التعاون و (4

للقيام مبهامها واختصاصها مبوجب النظام ومحاية البيئة، وتقديم كافة التسهيالت للهيئة 

 العام للبيئة والئحته التنفيذية.

االلتزامات ذات زيادة فعالية دور اإلدارة واجلهات اليت ختضع إلشرافها فيما خيص اإليفاء ب (5

عالقة بالقطاع جتاه االتفاقيات البيئية الدولية واإلقليمية اليت صادقت عليها حكومة 

 اململكة.

دعم جهود اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة يف تفعيل العمل البيئي املشرتك مع اإلدارة  (6

  أدائها البيئي.واجلهات اليت ختضع إلشرافها يف جمال محاية البيئة والتحسني املستمر يف

 

 وحدة األراضي والربجمة

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير املباني.

 اهلدف العام:

 يعاألراضي هلا، وبرجمة املشار العمل على وضع اخلطط املستقبلية للمباني التعليمية واإلدارية وتوفري 

   املعتمدة.ات املالية ططوفق املخ املعتمدة لإلدارة

 املهام:

  لتأمينها. املدرسية واإلدارية واقرتاح الوسائل  املبانيتوفري األراضي املناسبة إلقامة   (1
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عليها مبان  مقامًا وحصر الصكوك لألراضي التابعة لإلدارة سواء كانت أراضي فضاء أ   (2

  إدارية. تعليمية أو  

  عليها. احلصول  يذ املشاريع عليها وتنظيم إجراءات فإعداد معلومات عن األراضي املقرتح تن   (3

 اإلدارة.امللكية على أراضي  وادعاءاتمتابعة التعديات   (4

كالة وعد موافقة ببني الوزارة واجلهات احلكومية األخرى،  األراضي متابعة إجراءات مقايضة  (5

  املباني. 

 ة.لإلداراستثمار األراضي واملباني التابعة  ناملشاركة يف جلا  (6

 ات العالقة.ذع اجلهات مامليزانية السنوية للوحدة بالتنسيق  روع شإعداد م (7

استخراجها بيسر  د علىساعة بالوحد ة وحفظها بشكل يصواملعلومات اخلا يم املعامالت تنظ (8

 .وسهولة

إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات الوحدة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها  (9

 ملدير املباني.ورفعها 

 مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. (10

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة.

 اهلدف العام:

التابعة لإلدارة يف املنطقة  واملدارس الية ملختلف اإلدارات توفري كافة اخلدمات اإلدارية وامل لىالعمل ع

  فاعليتها. وذلك مبا يساعد على أداء مهامها وزيادة 

 املهام:
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السنوية، وتأمني  يذ كافة اإلجراءات املالية واملستندية من إعداد امليزانية فمتابعة تن   (1

 واللوائحفق األنظمة و ،ناملخزو مراقبة  قيوداتواملشرتيات، وإجراءات املستودعات، 

  والتعليمات. 

اخلدمة  انتداب وإنهاء وترقية وإعارة وكافة اإلجراءات اإلدارية من تعيني ونقل  ذفيتن متابعة  (2

باإلضافة  واإلجازات احلوافز واملوظفات وومنح العالوات والبدالت ومكافآت املوظفني 

  ملفوضة. اوالتعليمات والصالحيات  ح ئإلجراءات االتصاالت اإلدارية، وفق األنظمة واللوا

  لإلدارة. فري اخلدمات العامة تو متابعة  (3

  العالقة. ات ذات هاجل معيق سالعمل على توفري احتياجات اإلدارة من القوى العاملة بالتن   (4

 . االتصاالت مركز االتصاالت اإلدارية، وتطبيق تقنيات  أداءيذ خطة تنظيم وتطوير فمتابعة تن   (5

اهلواتف  وتأمني  بها،رات املرتبطة الإلدارة ولإلد النقل متابعة عمليات خدمات حركة وسائل  (6

  واملدارس. وأجهزة االتصال األخرى لإلدارة 

 متابعة تطوير األداء يف اإلدارات املرتبطة به وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.  (7

 لإلدارة.شروع امليزانية السنوية املوحدة ممتابعة إعداد   (8

  واملالية. التأهيلية للعاملني بإدارة الشؤون اإلدارية و التدريبية  االحتياجات حتديد متابعة (9

فيها وسبل األداء ومعو قات  ارةطات وإجنازات اإلدشالتقارير الدورية عن نمتابعة إعداد ا    (10

  املساندة.  التغلب عليها ورفعها ملساعد مدير عام التعليم للخدمات

 .اختصاصه جمال يف بها يكلف أخرى مهام أي  (11

 

 يرتبط به اإلدارات اآلتية:

 إدارة الشؤون املالية. (1

 إدارة املشرتيات. (2

 إدارة امليزانية. (3
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 إدارة املستودعات. (4

 إدارة مراقبة املخزون. (5

 إدارة اخلدمات العامة. (6

 مركز االتصاالت اإلدارية. (7

 لشؤون املاليةاة رإدا  

 ط التنظيمي:االرتبا

 ير الشؤون اإلدارية واملالية.دترتبط مب

 :امعاهلدف ال  

  والتعليمات.  لألنظمة واللوائح  ًاتقديم كافة اخلدمات املالية واحلسابية لإلدارة وفق

 :املهام

وصرف السلف  القيام بكافة األعمال احملاسبية من ارتباطات وتدقيق وصرف مستحقات    (1

  والتعليمات.  وتسديدها ومسك الدفاتر والسجالت حسب األنظمة 

ع ملإلدارة  ات بنود امليزانية املعتمدة صوالتعليمات املالية ومتابعة حركة خمصيذ األنظمة فتن   (2

  لإلدارة. املخصصات املالية  مالحظة التحقق من سالمة التصرفات املالية وعدم جتاوز 

افة الغرف ضوإ الحق إجراءات البت يف استئجار املباني للمدارس واملباني اإلدارية واملاستكمال   (3

بذلك، يف السجالت اخلاصة  املباني وتأديتها  كأجور تلاني وتدقيق معامالت صرف وإخالء املب

  صرفها. ال مللوزارة الستك ورفعها

ئ دبأول للمبا اًلوأبالقيد ب نوعه ثم القيام س دفاتر االرتباطات كل حيفادات مجيل االعتتس   (4

إعطاء تأشرية  صاص يف اليت وافقت اجلهات املعنية على االرتباط بها بوصفها صاحبة االخت 

  املالي. االرتباط 
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والرد  دوق، نالقبض وتسجيلها يف سجل يومية الصمر اوم كافة إشعارات اإليرادات وأالاست  (5

  بها.  وامللحوظات اخلاصةارات فسعلى االست

 دية يف حالة احلاجة هلا.تنكافة إجراءات فتح حسابات االعتمادات املس اختاذ  (6

 العالقة ات ذاملدرسية مع اجلهات  املقاصفيل شغحتليل العروض املقدمة لت جلنة يف اركة شملا (7

  باإلدارة. 

ييسر  اعد على استخراجها سة باإلدارة وحفظها بشكل ياخلاص واملعلومات املعامالت تنظيم  (8

 وسهولة. 

ورفعها  معوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها وإعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات اإلدارة   (9

  واملالية. ملدير الشؤون اإلدارية 

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي  (10

  

 

 ة املشرتياترإدا 

 :االرتباط التنظيمي

  واملالية. ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية 

 :اهلدف العام

النوعيات وبالكميات   ءالبنا واألجهزة واخلدمات وأعمالاد واملعدات واإلدارة من املاحتياجات  تأمني

 .والئحته التنفيذية احملددة وفقا لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية

 :املهام
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احلكومة نافسات واملشرتيات لنظام امل فقًاوقة بالشراء علالقيام بكافة املهام التنفيذية املت  (1

  التنفيذية. والئحته 

للنظام.  لطرحها وفقا ًا متهيد العالقة،ات ذات بعد استالمها من اجلهة ساملنافتكمال وثائق اس  (2

  

واإلجراءات للنظام ًا ات اخلدمات واإلنشاءات طبقمبنافس املتعلقة التنفيذية املهام بكافة القيام  (3

  املعتمدة. 

على  عات مع املقاولني واملوردين واإلجابة امات وترتيب االجتللمنافس اإلعالن بإجراءات القيام  (4

  املظاريف. استفساراتهم قبل فتح 

 شرتاك يف أعمال حتليل املنافسات وفحص العروض.واال اإلشراف  (5

ات ذن ثم إخطار اجلهات ومعها من صاحب الصالحية يتوق على والعمل العقود  مجع حترير (6

 العالقة. 

  .ات العالقةذإصدار أوامر التوريد للموردين وإحاطة اجلهات   (7

  اللزوم. م بأعمال الشراء املباشر عند القيا   (8

  احلاجة. ظ امللفات الالزمة للموردين واملقاولني واالستشاريني للرجوع إليها عند فح   (9

األسعار   وقوائم( )الكتالوجات منظمةمبلفات  واالحتفاظ السوق يف األسعار حبركة اإلملام   (10

مدى عدالة  ملنتجة مما ميكن من إصدار إ حكا م سليمة على االيت تصدرها الشركة 

 اخلارجيةأو سواء للمشرتيات احمللية  ناألسعار اليت يقدمها املوردو

 .اللزوم عند جتديدها على والعمل الضمانات خطابات صالحيات متابعة  (11

طريق حصرها  ستودعات اإلدارة وذلك عنممن فائض املواد يف  صيف جلان التخل اركة املش  (12

  النظامية. واختاذ اإلجراءات النظامية لبيعها بالطرق 

 نهائي.املستلمة استالم  يعاإلفراج عن الضمانات النهائية للمشار  (13

  ة. بالوزارات العالقة ذ اجلهات مع بالتنسيق اإلدارة ضد املقاولني من املرفوعة  القضايا متابعة (14

رفعها للشؤون و تعهدين وامل ستحقات املقاولني واملوردينمبة لصرف املطلو املستندات إكمال  (15

  املالية. 
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 ات العالقة.ذشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات مإعداد   (16

بيسر  على استخراجها  عداستنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل ي   (17

  وسهولة. 

التغلب عليها  إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل   (18

  واملالية. ورفعها ملدير الشؤون اإلدارية 

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي  (19

 

 يزانيةة املرإدا 

 :االرتباط التنظيمي

  واملالية. ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية 

 :اهلدف العام

 إعداد مشروع امليزانية السنوية اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

 :املهام

  لإلدارة. شروع امليزانية السنوية مإعداد    (1

  واإلدارية.  اإلدارة من الوظائف التعليمية  تاحتياجاالتنسيق مع قطاعات اإلدارة عند إعداد   (2

 رة بعد اعتمادها وفق تعليمات امليزانية.اة لإلدصصتوزيع البنود املخ اقرتاح  (3

ات ذوظائف اإلدارة املقرتح تعديلها أو رفعها أو إلغاؤها يف مشرع امليزانية مع اجلهات  مناقشة  (4

  بالوزارة. العالقة  

ولة بسه كل يطعن على استخراجها بش وحفظها باإلدارة اخلاصة واملعلومات املعامالت تنظيم  (5

 ويسر. 
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  توفريها.  باإلدارة ومتابعة  اخلاصةية ناملستلزمات اإلدارية والفوحتديد االحتياجات التدريبية   (6

التغلب عليها  التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل  إعداد  (7

  م الشئون اإلدارية واملالية.ملدير عاورفعها 

 البنود بنظام فارس. اط على مجيع االرتب (8

  أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. (9

 

 

 ستودعاتة املرإدا

 :االرتباط التنظيمي

  واملالية. ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية 

 :اهلدف العام

وصرف احتياجات  املعدات واألجهزة الالزمة لإلدارة واحملافظة عليها وتوفري وات وختزين املواد واألد

 األصناف حسب األنظمة والتعليمات. اإلدارة من

 :املهام  

ات ذواد واملعدات واألجهزة بالتنسيق مع اجلهات اركة يف حتديد احتياج اإلدارة من املشامل  (1

  العالقة.  

إجراءات  املعدات وكافة املستلزمات املؤمنة لإلدارة بعد استيفاء كافة واستالم املواد واألجهزة   (2

  النظامية. الشراء 

  املستودعات.   وإجراءات لقواعد تطبيقها ومتابعة لإلدارة الفرعية املستودعات على اإلشراف  (3

  الصرف. وأقسام ومدارس اإلدارة، وفقا ألوامر  تإليها إدارا حتتاج اليت األصناف صرف  (4

 .السليمة التخزين ألسس وفقأ األصناف ختزين  (5
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نف وصحة العدد صاملطلوبة والتحقق من الاملعدات للمواصفات و ن مطابقة املواد مكد تأال  (6

للمعايري املوضوعة والعينات النموذجية بالتنسيق يف ذلك مع إدارة مراقبة   طبقاوالوزن واملقاس 

  املخزون. 

  الشأن. هذا  ع واحملافظة عليه حلني التصرف فيه طبقا للقواعد املتبعة يف يالم الرجتقبول واس  (7

 واملنصرف واحلد األدنى واألعلى ونقطة الشراء.مراقبة حركة الوارد    (8

املعتمدة  اآللي برامج احلاسب يفأو  (4)ج رقم ذومناألصناف يف بطاقات الصنف  قيد حركة  (9

  املستندات. تندات املؤيدة وحفظ صور سع املقاومن  لذلك 

 تودعات اإلدارة.مس يف والسالمة األمن وسائل توفري  (10

ل على محايته من التلف والضياع واختاذ اإلجراءات الالزمة والعم  املخزون على احملافظة (11

  عنها. ى ناملستغوة دالراك للتخلص من األصناف 

وخارجها  ة هلا داخل املستودعات بحن والنقل وتهيئة الوسائل املناسوالش التعبئة عمليات تنظيم  (12

  احملددة.  للمواعيد طبقايم والتوصيل سلعند االستالم والت

واملفاجئة من  يةديقباإلضافة للمطابقة الدورية ال كل عام مالي،إجراء اجلرد السنوي يف نهاية    (13

 احلكومية. املستودعات  وإجراءات قواعد من( ٢٧ن وفقا للمادة )ورة مراقبة املخزاإد قبل

والصرف  ع عمليات االستالميمج على احلكومية املستودعات وإجراءات قواعد تطبيق  (14

 .اإلرجاعو

عند  املخزنة واإلحصاءات البيانات كافة وتقديم األصناف حبركة الدورية القوائم تنظيم  (15

 الطلب.  

 ات العالقة.ذاجلهات  معيق سوية لإلدارة بالتنسنشروع امليزانية الم اددإع   (16

كل يساعد على استخراجها بيسر بشاملعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها  تنظيم  (17

  وسهولة.  

التغلب عليها  معوقات األداء فيها وسبل وإجنازات اإلدارة واطات شإعداد التقارير الدورية عن ن  (18

  واملالية. ورفعها ملدير الشؤون اإلدارية 

  اختصاصها. م أخرى تكلف بها يف جمال مها أي   (19
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 بة املخزونقرامة رإدا

 :التنظيمي االرتباط

 ير الشؤون اإلدارية واملالية.دترتبط مب

 :اهلدف العام  

فائض أو نقص يف  ، وضمان عدم وجود اإلدارةضمان الرقابة على حركة األصناف يف مستودعات 

  املخزونة. األصناف 

 :املهام

على حركة  ف لتتم الرقابة نف املستودعات مناظرة لبطاقات الصصنك بطاقات مراقبة سم   (1

 .اإلدارة تمستودعا يف األصناف

بطاقات  ا ذتدمية املصروفة كعهدة شخصية للموظفني وكسامل افنمسك بطاقات عهدة األص   (2

  لإلدارة.  األصناف املستدمية املصروفة كعهد لإلدارات واألقسام التابعة

 سنة مالية ومباشرةكيل جلان اجلرد الكلي جلميع مستودعات اإلدارة يف نهاية كل شت   (3

  املختصة. وتدقيق البيانات ثم بعثها للجهة  ةاألرصداجلرد وقفل 

  للقيود. ت املؤيدة اظ املستندفح   (4

العهد  ا ذرس اإلدارة وكومدا موأقسا تإداراع يمية جبمتشكيل جلان جرد العهد املستد  (5

  العهد. الشخصية وإجراء مناقلة تلك 

 اف يف البطاقات.نط قيود حركة األصضبيتعلق بإجراءات  مايام بكل قال   (6

قة ع أو اإلتالف بعد أخذ موافبياخلاصة بال نواالشرتاك مع اللجااملسرتجعة  متابعة األعيان  (7

 وذجإسقاط العهدة من اجلهة الراجعة يف بطاقات العهدة منة م عمليوذلك بعد إمتا وزارة املالية 

 .(٨)  رقم 

  بشأنها. اإلجراءات الالزمة  واختاذمتابعة مسببات تلف وفقدان األعيان   (8
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دورية  مبوجب تقارير  اأو إتالفهبيعها أو اليت يتقرر إصالحها أو منحها  األصناف ومتابعة حصر   (9

  واملالية. ترسل ملدير الشؤون اإلدارية 

عجز أو فقد   حال حدوث يفات العالقة بالبيانات واملعلومات املستودعية الالزمة ذ اجلهات تزويد  (10

  السنوية. تلف أو غري ذلك كتقدير االحتياجات  أو

 . بشأنهاالتوصيات  وإبداءمن املخزون  ملكدساات اخلاصة بالراكد والبيان فحص  (11

  وصرفه.  األصناف ختزين من يلزم ما تقرير   (12

يقابلها من  مع ما  اإلدارةإجراء مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف يف مستودعات   (13

 القيود. بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام يفأرصدة مسجلة 

للمقاييس اليت تضعها اهليئة العربية السعودية  ًاتشابهة وفقامل األصناف عدد من احلد  (14

  واملقاييس. للمواصفات  

وتقارير جلان  ع استمارات قمن وا األصناف أرصدة يف والزيادة العجز قيمة عن البيانات إعداد   (15

  العامة. تقارير ديوان املراقبة  اجلرد أو

  العالقة. ات ذوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ع امليزانية السنومشر إعداد  (16

استخراجها بيسر  تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على    (17

  ٠وسهولة 

التغلب عليها  وقات األداء فيها وسبل معإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة و  (18

  واملالية. ورفعها ملدير الشؤون اإلدارية 

 مجيع املهام تنفذ عن طريق نظام فارس.  (19

  اختصاصها.  جمال يفأي مهام أخرى تكلف به   (20
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 اخلدمات العامةة رإدا 

 :التنظيمي االرتباط

 ير الشؤون اإلدارية واملالية.دترتبط مب

 :اهلدف العام  

 املواصالت،و دمات النظافة واألمن والسالمة العمل على توفري اخلدمات العامة لإلدارة كخ

 . وخدمات االتصاالت، وخدمات احلراسات باملباني وخالفها

 :املهام

ات ذ الب( بالتنسيق مع اجلهات طنقل ال اتأمني خدمات املواصالت لإلدارة واملدارس )عد   (1

  العالقة. 

  للتعليمات.  نقل الطالب( وفقأ  عدا)النقل ل ئوأقسام اإلدارة من وسا راتاإد طلبات تلبية  (2

قات واحملر ل والعمل على صيانتها وإصالحها وتوفري نقال وسائل استخدام حسن على اإلشراف  (3

  هلا. الغيار الالزمة  طعوق

ات ذ اجلهات ع م( بالتنسيق البطحتديد احتياجات اإلدارة من خدمات املواصالت )عدا نقل ال  (4

  العالقة. 

 .النقل ئليم ملفات كافة وساظتن  (5

  النقل. اإلشراف على تنظيم مواقف وسائل  (6

تأمينها. ومتابعة   سوأجهزة الفاكم اإلدارة وهواتفها سمات اهلاتف وتشغيل وصيانة مقدخ توفري (7

 . خدمات النظافة للمباني املدرسية واإلدارية وفق التنظيمات املعتمدة لذلك توفري   

 وبناء خطط السالمة، ومتابعتها اإلشراف على األمن والسالمة مبباني اإلدارة،  (8

 .واحلراس والسائقني واملستخدمني العمال من باإلدارة اإلدارات حاجة حتديد  (9
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  احملتاجة.  املوظفني واجلهة  نشؤو والسائقني معتخدمني س اختيار العمال وامليف املشاركة  (10

 ات العالقة.ذإعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات   (11

خراجها ييسر ستا اعد علىسكل يشباإلدارة وحفظها ب اخلاصةتنظيم املعامالت واملعلومات   (12

  وسهولة. 

التغلب عليها  معوقات األداء فيها وسبل وة عن نشاطات وإجنازات اإلدارة الدوري التقارير إعداد  (13

  واملالية. ورفعها ملدير الشؤون اإلدارية 

  اختصاصها.  جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي  (14

  

 

 مركز االتصاالت اإلدارية 

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مباشرة مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

 اهلدف العام:

املراسالت يع ، وتوزردة والصادرة من اإلدارة وإليهامجع املراسالت الواتنظيم عملية استقبال وتوجيه 

  النشطة.  وتنظيم امللفات النشطة وحفظ امللفات غري  داخل اإلدارة وخارجها،

 املهام:

راسالت واملكاتبات الواردة لإلدارة وإكمال إجراءات قيدها وإحالتها ع املياستالم مج   (1

وي ذمنها إال من  ع مراعاة عدم فض املرسالت اخلاصة والسرية مللوحدات املختصة باإلدارة  

  الشأن. 

  جلهاتها.  استقبال مجيع املراسالت واملكاتبات الصادرة خلارج اإلدارة وتسجيلها وإرساهلا   (2
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  صادر.  ورة واحدة فقط من كل خطاب صحتفظ فيه  اإللكرتونية( )األرشفةاء ملف عام إنش  (3

انتها من التلف ية وحفظها وصنشططة وغري الشلفات املركز النع التنظيم الالزم ملوض   (4

  هلا. وإعداد صور  صليبشكلها األ 

  وخارجها. ع املراسالت اخلاصة باملركز داخل اإلدارة يالعمل على نقل وتوز  (5

  العالقة. ات ذع اجلهات مع امليزانية السنوية للمركز بالتنسيق وإعداد مشر  (6

استخراجها بيسر  ة باملركز وحفظها بشكل يساعد علىومات اخلاصاملعامالت واملعل تنظيم  (7

  وسهولة. 

عليها  وقات األداء فيه وسبل التغلب معإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازا ت املركز و   (8

  واملالية. ورفعها ملدير الشؤون اإلدارية 

  اختصاصه. أي مها م أخرى يكلف بها يف جمال   (9
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 املوضوع

 

 رقم الصفحة

  مقدمة

  اهليكل التنظيمي
  أهداف و مهام وزارة التعليم

  مدير عام التعليم
  مكتب مدير عام الرتبية والتعليم

  إدارة املتابعة
  إدارة الشؤون القانونية
  إدارة تقنية املعلومات 

  مركز التميز
  مكتب التعليم األهلي

  إدارة العالقات العامة واإلعالم
  إدارة التخطيط والتطوير

  إدارة اجلودة وقياس االداء
  أمانة التعليم

  مكتب رعاية املستفيدين
  مكتب وفاء

  وحدة تطوير املدارس
  إدارة املراجعة الداخلية

  إدارة األمن والسالمة املدرسية
  إدارة املوارد البشرية

  تطوير املوارد البشرية
  البشريةعمليات املوارد 

  التواصل الداخلي
  قسم الطوارئ

  قسم السالمة املدرسية
  إدارة األمن والسالمة 

  بنات(-مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية )بنني
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 املوضوع

 

 رقم الصفحة

  بنات(-مكتب مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية )بنني 

  إدارة اإلشراف الرتبوي
  مكاتب التعليم

  إدارة التدريب الرتبوي
  األهليمكتب التعليم 

  إدارة التعليم املستمر
  إدارة الطفولة املبكرة

  إدارة الرتبية اخلاصة
  إدارة نشاط الطالب

  إدارة التوجيه واإلرشاد
  إدارة التقويم والقبول

  إدارة املوهوبني 
  مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية

  مكتب مساعد/ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية 
  إدارة شؤون املعلمني 

  إدارة التجهيزات املدرسية
  قسم/ شعبة املختربات املدرسية

  قسم/ شعبة تقنيات التعليم
  قسم/ شعبة مراكز التعلم واملكتبات املدرسية

  قسم/ شعبة التجهيز
  إدارة التخطيط املدرسي

  الطالب إدارة خدمات
  إدارة الصحة املدرسية

  مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة
  مكتب مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة

  مدير املباني
  إدارة اإلشراف والتنفيذ
  إدارة التشغيل والصيانة

 املوضوع

 

 رقم الصفحة
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  إدارة الدارسات والتصاميم  

  وحدة محاية البيئة

  وحدة األراضي والربجمة
  مدير الشؤون اإلدارية واملالية

  إدارة الشؤون املالية
  إدارة املشرتيات

  إدارة امليزانية
  إدارة املستودعات 

  إدارة مراقبة املخزون
  إدارة اخلدمات العامة

  مركز االتصاالت اإلدارية
 


