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احاظةة احأساا اإلدارة العامة للتعليم مب  

 ي الدليل التنةيم قةالوثي

 التطوير  إدارة التخطيط و إعداد

 (  2)   اراإلصد

 م 2102  -هـ 0441 يخالتار
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 تنا يرؤ
 الريادة يف بناء جيٍل واع ٍِ خالٍق منتٍم لوطنه 

 

 رسالتنا 
تقديم خدمات تربوية وتعليمية بكفاءة وفاعلية للمستفيدين من التعليم العام , 

 باالستثمار األمثل للموارد املتاحة , و الشراكة اجملتمعية , حتقيقًا للتنمية املستدامة .

 

 قيمنا 
 مواطنة ... إتقان ... عدل ... سالمة ... احرتام 
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 العا م عل  يف ناجاًحا ورائًدا هديف احأول أن تكون بالدنا منوذًجا

 حتقيق ذلك ، وسأعمل معكم عل ةكاظة احأصعد

 

                                                                         خادم الحرمين الشريفين
 امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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 اإلشراف العام 

 أمحد بن حممد بالغنيم  

 املدير العام للتعليم مباحاظةة احأساا  

 

 اإلشراف 

 محد بن سعود العمر 

 مدير إدارة التخطيط والتطوير 

 

  تحديث وتطوير الدليل 

 الوظيفة االسم

 مشرظة التخطيط والتطوير لعااف اوضاح  بنت عيا  بن صاحل
 

 التدقيق والمراجعة 

 الوظيفة االسم

 التخطيط والتطوير مشرف الطان عبد احملان بن سجي ال

 

 تنسيق وتصميم وإخراج 

 الوظيفة االسم

 ملدرسية امن والاالمة عد إداري بإدارة احأماا املي  بن عبد اهلل ظاطمة بنت عبد احملان
 

 ةاالستشاري الجهة

  مركز امللك ظهد بن عبد العزيز للجودة 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

   
 فحةرقم الص املوضوع فحةرقم الص املوضوع

 65-64 إدارة التدريب الرتبوي  7 املقدمة

 67-66 دارة تعليم الكبار إ 8  املصطلحات

 69-68 مكاتب التعليم  9 ي ها يف الدليل التنظيمبيان باإلدارات اليت متت إضافت

 71 مركز الوثائق واحملفوظات  02-01 إضافة مهام فيها  بيان باإلدارات اليت مت حذف أو

 72-70 إدارة رياض األطفال  03 اهليكل التنظيمي

 74-73 البي إدارة التوجيه واإلرشاد الط 05-04 أهداف وزارة التعليم 

 77-75 إدارة اإلشراف الرتبوي  08-06 مدير عام التعليم 

 79-78 إدارة املوهوبني  09 مكتب مدير عام التعليم 

 81 إدارة الرتبية اخلاصة  20-21 العامة العالقات إدارة

 82-80 يةاملدرس للشؤون ليمالتع عام مدير ة/مساعد 23-22 الرتبوي اإلعالم إدارة

 83 ملدرسيةا للشؤون التعليم عام مدير ة/ساعدمكتب م 25-24 والتطوير التخطيط إدارة

 84 ملدرسيةا الشؤون الصحية إدارة 26 وحدة تطوير املدارس 

 86-85 املدرسي التخطيط إدارة 28-27 املعلومات تقنية إدارة

 88-87 سيةاملدر التجهيزات إدارة 33-29 مركز التميز 

 89 املعلمني شؤون إدارة 35-34 املتابعة إدارة

 91 الطالب خدمات إدارة 37-36 إدارة املوارد البشرية

 92-90 املساندة للخدمات التعليم عام مدير مساعد 39-38 وحدة عمليات املوارد البشرية 

 93 ملساندةا للخدمات لتعليما عام مدير مساعدمكتب  40-41 وحدة تطوير املوارد البشرية 

 95-94 إدارة شؤون املباني  42 وحدة التواصل الداخلي 

 97-96 إدارة اإلشراف والتنفيذ 44-43 إدارة املراجعة الداخلية 

 99-98 إدارة التشغيل والصيانة 45 أمانة التعليم 

 011 إدارة األراضي والربجمة 47-46  إدارة األمن والسالمة املدرسية

 012-010 إدارة الدراسات والتصاميم 48 إدارة اجلودة وقياس األداء 

 014-013 اليةإدارة الشؤون اإلدارية وامل 53-49 مكتب التعليم األهلي 

 015 مركز االتصاالت اإلدارية 54 مكتب وفاء 

 017-016 إدارة اخلدمات العامة 55 القانونية الشؤون إدارة

 019-018 إدارة مراقبة املخزون 57-56 (بنات – بنني)للشؤون التعليمية  التعليم عام مدير ة/مساعد

 000-001 إدارة املستودعات 58 (بنات – بنني) يةللشؤون التعليم تعليمعام ال مدير ة/مساعد مكتب

 003-002 إدارة املشرتيات 59 املراجعات عالقات وحدة

 004 الشؤون املاليةإدارة  60-61 والقبول االختبارات إدارة

 005 إدارة امليزانية 63-62 الطالب إدارة نشاط

 الفهرس
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 وصاحبه الكرام وبعد. لةآعل    واملرسلني سيدنا حممد واحلمد هلل والصالة والاالم عل  أشرف احأنبيا        

ار الاــــعي ضو وضــــ  يف إطاحاظةة احأساــــا  مبلتعليم يأتي إصــــدار الدليل التنةيمي لةدارة العامة ل        

أهداف قيق نشاطات اإلدارة؛ مبا يااعد عل  حت  وعالقات اتصال واضاحة ملختلف قطاعات و   ،أسس تنةيمية 

 .القطاعات والوسدات بفاعلية

اإلدارية اليت  ات التنةيمية لةدارة بكاظة قطاعاتهاوهذا الدليل يوضـــــــــــــــــــــب احأهداف واملهام واالرتباط        

 التنةيمي هلذه القطاعات.يتكون منها اهليكل 

 

 ،وناأل اهلل التوظيق والاداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
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 الدليل التنظيمي : 

 كاتب التعليم . وثيقة مكتوبة تتضمن أهداف ومهام إدارات ووسدات وم   

 اهليكل التنظيمي : 

 ا . املنةمة و العالقات الوظيفية بينه اإلطار الذي يوضب من خالله التقايمات اإلدارية يف   

 االرتباط الوظيفي : 

 مرجعية اإلدارة عند تنفيذ العمل .    

 الـمـهام  : 

 . ووظق ضوابط معينة وقت حمدد عينة يتم القيام بها يفدارة مإ ىل موظف ما يفإعمال املوكلة احأ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريفات
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 اسم اإلدارة / الوسدة قياديةالكتلة ال

 قياديةالكتلة ال

 ير عامملااعد مد

لشؤون التعليم ل

  التعليمية

 مركز الوثائق واحملفوظات 

 اسم اإلدارة / الوسدة قياديةالكتلة ال

 قيادية الكتلة ال

 يمالتعل ملدير عام

 

 

 

 وسدة تطوير املدارس

 مركز التميز 

 إدارة املوار البشرية 

 (د البشرية / وسدة التواصل الداخلي)وسدة عمليات املوارد البشرية / وسدة تطوير املوار

 إدارة املراجعة الداخلية

 أمانة التعليم 

 إدارة احأمن والاالمة املدرسية 

 (عليم للشؤون التعليميةير عام التدقيادية ملااعد /ة منقله من الكتلة المت مكتب التعليم احأهلي )

 مكتب وظا  

بيان باإلدارات التي تم إضافتها في 

  الدليل التنظيمي وفق التحديث
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 ةلقياديالكتلة ا
 ارة /اسم اإلد

 الوسدة
 سبب احلذف  احملذوظةاملهام 

ة لقياديالكتلة ا

م ملدير عا

 التعليم 

إدارة 

التخطيط 

  والتطوير

ملشاركة في لجنة تحليل العروض املقدمة لتشغيل املقاصف املدرسية ا

 مع الجهات ذات العالقة باإلدارة.
 الطالب دماتخ إدارة مهام من

تنمية مهارات العاملين باإلدارة، وتحسين أدائهم من خالل تحديد 

بعة واالبتعاث ومتااالحتياجات التدريبية والحلقات والندوات واإليفاد 

 تنفيذ ذلك.
 املوارد رتطوي وسدة ىلإ املهمة انتقال

دراسة أوضاع املوفدين واملبتعثين للدراسة داخل اململكة وخارجها   البشرية

 من منسوبي اإلدارة بالتنسيق مع الجهة ذات العالقة بالوزارة.

يرد  ما متابعة تنفيذ الخطط الدراسية العامة والخطط اإلجرائية وفق

 من الجهة ذات العالقة بالوزارة، وإعداد التقارير التقويمية عنها.

 املشاري و املناهج الةوك مهام انتقال

 التخطيط الةوك من الرتبوية

   والتطوير

متابعة تنفيذ الخطط العامة للمشاريع التطويرية للمناهج باملنطقة 

وإعداد التقارير وفق ما يرد من الجهة ذات العالقة بالوزارة، 

 التقويمية عنها.

متابعة تنفيذ البرامج واملشروعات التربوية املعتمدة وإعداد التقارير 

 املطلوبة.

اإلشراف على التجارب التربوية التعليمية املعتمدة من الوزارة، وإعداد 

 التقارير التقويمية عنها.

 يرد من الجهة ذات متابعة تطبيق معايير التقويم باملنطقة، وفق ما

 العالقة بالوزارة، وإعداد التقارير التقويمية عنها.

 للتقويم العامة دارةاإل مهام انتقال

 والتطوير طالتخطي وكالة من

متابعة تطبيق املقاييس التربوية والنفسية ورفع نتائجها للجهات ذات 

 العالقة بالوزارة.

ع في املجال التربوي ورف متابعة تطبيق اختبارات الكفاية للعاملين

 نتائجها للجهات ذات العالقة بالوزارة.

املشاركة في تحديد االحتياج من املواد التعليمية، والكتب الثقافية 

 املطلوب تأمينها مع إدارة التجهيزات املدرسية باإلدارة.

 الوثائق مركز إىل انتقلت

 واحملفوظات

 عليممكتب الت

 احأهلي
 11 -1 من املهام جميع

 79729374 رقم لوزاريا القرار تطبيق

 رارق بشأن هـ24/2/0479 تاريخ و

 يمالتعل كتبمل التنةيمي اهليكل

 له تابعةال إلداريةا والوسدات احأهلي

 ةالتنةيمي ومهامها

بيان بالمهام المحذوفة باإلدارات 

 وفق التحديث  
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 يةلقيادالكتلة ا
ة داراسم اإل

 دة/ الوس
 سبب احلذف  احملذوظةاملهام 

ية لقيادالكتلة ا

دير ملااعد م

عليم التعام 

للشؤون 

 ةالتعليمي

مكاتب 

 مالتعلي

ملدارس لرتبية العملية با)املشاركة يف اإلشراف عل  ا

 (امعات والكلياتللمكتب لطالب اجل التابعة

ن قبل مشرظة شراف عليهم ميتم اإل

ملكتب املدرسة ودور ااجلامعة ومعلمة املادة ب

معلمة  01رظة عل  املتابعة سيث تشرف املش

 ظقط

 يةلقياداالكتلة 
ة داراسم اإل

 دة/ الوس
 سبب احلذف  احملذوظةاملهام 

ية لقيادالكتلة ا

دير ملااعد م

ليم عام التع

للشؤون 

 املدرسية

 لشؤونإدارة ا

 الصاحية

 يةاملدرس

ض املقدمة لتشغيل املشاركة يف جلنة حتليل العرو

 ة.ات العالقة باإلداراملقاصف املدرسية م  اجلهات ذ

 خدمات ةبإدار ملدرسيةا املقاصف قام مهام

 الطالب

حأجهزة واملختربات حتديد االستياجات الفنية من ا

ة ومتابعة توظريها واللوازم الطبية للوسدة الصاحي

 وتوزيعها.
 يةالصاح الوسدة إلغا 

 
 املوادو احأدوية من لصاحيةا الوسدة استياجات حتديد

 .وتوزيعها توظريها ةومتابع الالزمة املعملية

 أدائهم قويموت الصاحية الوسداتب العاملني أدا  متابعة

 م  لتنايقبا لةدارة لانويةا امليزانية مشروع إعداد

 .العالقة ذات اجلهات

 لشؤونا إلدارة انيةميز ساليا توجد ال

 املدرسية الصاحية

 املدرسية يةالصاح ملناوبي بيةالتدري االستياجات حتديد

 إلداريةا واملاتلزمات لصاحي،ا الكادر وظائف شاغلي من

 . توظريها ومتابعة باإلدارة اخلاصة والفنية

 يةالصاح الشؤون ةإدار مهام من ليات

 املدرسية
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 قياديةالكتلة ال
رة دااسم اإل

 دة/ الوس
 ضاظةإلسبب ا املضاظةاملهام 

 قياديةالكتلة ال

 يم التعل ملدير عام

إدارة 

ط التخطي

 ير والتطو

 جمع البيانات التعليمية والتربوية من مصادرها داخل وخارج اإلدارة  

 إدارة ىلا ملعلوماتا وسدة انتقال

 ل ع بنا  يروالتطو التخطيط

 القرار

 هـ22/4/0472 بتاريخ 0222 رقم

 التحقق من صحة ومصداقية البيانات واملعلومات 

العمل كمصدر موحد وشامل وموثق للبيانات واملعلومات على 

 مستوى اإلدارة 

 تحليل البيانات وإنتاج املعلومات والتقارير واإلصدارات الدورية 

تزويد الجهات داخل املنطقة التعليمية باإلحصاءات واملعلومات 

 والتقارير املتوفرة 

 تقديم التقارير الدورية باإلنجازات واملقترحات التطويرية  

 حل املشكالت والصعوبات التي تواجه املدارس في نظام نور 

 تزويد الجهات ذات العالقة بتقارير املتابعة 

 اإلشراف على شاشة متابعة العمليات في نظام نور 

 الحفاظ على سرية البيانات واملعلومات وأمنها. 

مكتب 

م التعلي

 احأهلي

 ( 11-1مهام مكتب التعليم األهلي ) 

 (11-1مهام إدارة املدارس األهلية ) 

 (11-1مهام إدارة املدارس األجنبية ) 

 ( 11-1إدارة املعاهد واملراكز الخاصة ) 

 (5-1إدارة خدمات املستخدمين )

 رقم لوزاريا القرار تطبيق

 هـ24/2/0479 تاريخ و 79729374

 ملكتب التنةيمي كلاهلي قرار بشأن

 إلداريةا الوسدات و احأهلي التعليم

 يميةالتنة هامهام و له التابعة

 بيان بالمهام المضافة في اإلدارات

 وفق التحديث    
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 مساعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية  

إدارة الشؤون  

إدارة شؤون   الصحية املدرسية  

 املعلمني 

إدارة التخطيط  

إدارة خدمات   املدرسي 

 الطالب

إدارة التجهيزات 

 املدرسية  

 مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة

إدارة شؤون  

 املباني 
إدارة الشؤون  

 اإلدارية واملالية  

 إدارة اإلشراف والتنفيذ 

 إدارة التشغيل والصيانة 

 إدارة األراضي والربجمة 

إدارة الدراسات 

 والتصاميم

مركز االتصاالت 

 اإلدارية  

إدارة اخلدمات  

 العامة 

 إدارة مراقبة املخزون  

 إدارة املستودعات

 إدارة املشرتيات

 إدارة الشؤون املالية  

 إدارة امليزانية  

 مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية  

 مكتب املساعدة

 إدارة التوجيه

 واإلرشاد الطالبي  
 

إدارة االختبارات  

 والقبول 

إدارة اإلشراف  

 الرتبوي  
إدارة نشاط 

 الطالبات

 املوهوبات إدارة
إدارة التدريب  

 الرتبوي

 الرتبية إدارة

 اخلاصة
إدارة تعليم 

 الكبريات

 مكاتب التعليم 
 

إدارة رياض  

 األطفال 

 مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية  

 مكتب

 املساعد 

 إدارة التوجيه 

 واإلرشاد الطالبي 
 

إدارة االختبارات  

 والقبول 

إدارة اإلشراف  

 الرتبوي  

إدارة نشاط 

 الطالب 

  املوهوبني إدارة

إدارة التدريب  

 الرتبوي

إدارة الرتبية 

 اخلاصة

إدارة تعليم 

 الكبار

 مكاتب التعليم 

 

 مركز الوثائق 

 واحملفوظات 

 الـمدير العام 

 مكتب املدير العام

 مركز التميز

 إدارة املتابعة

 إدارة تقنية املعلومات 

 وحدة تطوير املدارس  

 بنات( –) بنني  

 إدارة املراجعة الداخلية

 املدرسية    إدارة األمن والسالمة

 

 مكتب التعليم األهلي 

 

 مكتب وفاء
 

 أمـــانة التعليم

 

 إدارة العالقات العامة

 إدارة اإلعالم الرتبوي 
 

 إدارة التخطيط والتطوير  
 

 القانونيةإدارة الشؤون 

 إدارة املوارد البشرية

 

 إدارة اجلودة وقياس األداء

 

 العامة لإلدارة الهيكل التنظيمي

 األحساء  بمحافظة للتعليم
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 :اهلدف العام

كنه من ليت تعد الفرد للاحياة الشريفة ومتتوظري كاظة ماتلزمات العملية الرتبوية والتعليمية ا      

 قوم عليها اجملتم  الاعودي.ي التكيف م  العا م من سوله وظق الثوابت واحأسس اليت

 املهام:

سات التعليمية ا ورد يف النةام احأساسي للاحكم والايامل بتوظري التعليم العام وظًقاالقيام  -0

 املعتمدة.

 رة.وترسيخ مفاهيمها بني مناوبي الوزا ،العمل عل  غرس مبادئ الشريعة اإلسالمية -2

 ا.وض  اخلطط واملناهج الرتبوية والتعليمية وتنفيذه -7

رظهم وتوسي  وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطوير معا ،تدريب املعلمني واملشرظني الرتبويني -4

 يب اليت ُتعقد هلذا الغرض.من خالل برامج إعادة التأهيل والتدر ،مداركهم

 م الكبار وبراجمها.القضا  عل  احأمية وسد منابعها من خالل خطط تعلي -3

 ،يمية وتطويرهاإىل تنمية العملية الرتبوية والتعل ةإجرا  الدراسات والباحوث الرتبوية اهلادظ -0

م  معتقد  تعارضواليت ال ت ،ئدة يف العا ممراعني يف ذلك احأساليب واالجتاهات احلديثة الاا

 .وتراث وتقاليد اجملتم 

التعلم ملراسل ياة املتعلقة بعملية التعليم وتطبيق الربامج اهلادظة لوض  احأسس والقواعد الرئ -9

 كاظة.التعليم 

التعليم العام ية احلكومية واحأهلية املعنية بالتنايق التام والشامل م  كاظة املؤساات التعليم -2

احأهداف  والتعليمية وتضاظر اجلهود لتاحقيق والفين بهدف تكامل العملية الرتبوية ،والعالي

 العليا للرتبية والتعليم.

ا ورد يف الئاحيت التعليم مل اية احأهلية وظًقلرتبواإلشراف الفين الكامل عل  املؤساات التعليمية وا -2

 احأهلي.

 أهداف ومهام وزارة التعليم   
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املناهج بوية والتعليمية ذات العالقة بوض  القواعد واللوائب اخلاصة باري العملية الرت -01

 الرتبوية والتعليمية. واملعلمني والطلبة وغري ذلك مما له صلة بالعملية

زات املدرسية املنشآت والتجهيواملناهج و توظري ماتلزمات العملية التعليمية من املعلمني -00

 لرتبوية والتعليمية.والتقنيات الرتبوية وغريها من ماتلزمات العملية ا

لوعي ة واملنةمات يف اإلسهام يف بث ااملشاركة م  القطاعات احأخرى احلكومية واحأهلي -02

 مو.ملواكبة سركة التقدم والن ؛العلمي والثقايف

 ملقام الاامي.اأي مهام أخرى تكلف بها الوزارة من قبل  -07
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 :االرتباط التنظيمي

 يرتبط بنائب الوزير.    

 :اهلدف العام

والتعليمات  بة وظق الاياسات واحأنةمة واللوائتنفيذ اخلطط والربامج واملشروعات الرتبوية والتعليمي   

التطوير لعملية  ركة يف ماريةواملشا ،والتعليمية واإلدارية لتاحقيق احأهداف الرتبويةواإلجرا ات املعتمدة؛ 

 .التعليم والتعلم

 :املهام

لاـــــياســـــات دارة التعليم يف إطار احأهداف وااخلطط التشـــــغيلية الاـــــنوية إلاإلشـــــراف عل  إعداد   -0

 تنفيذها بعد اعتمادها. ومتابعة ،الرتبوية والتعليمية واإلدارية

عليم وتعميمها القرارات املتعلقة بالرتبية والتاإلشـــــراف عل  تنفيذ احأنةمة واللوائب والتعليمات و   -2

بدا  اآلرا  وامللاحوظات ضوها،      عل  املدارس،  لجهات ذات العالقة    وبعثها ل  ،أو معوقات التنفيذ    وإ

 بالوزارة.

ة والقوى العاملة ة والتعليميالربامج الرتبوياإلشراف عل  حتديد استياجات املنطقة من املدارس و   -7

ــ ــية واحأدوات واللوازماي واملباني واحأثاث والتجهيزات وواحأراضـــــــــــ ومتابعة توظريها  ،ملقررات املدرســـــــــــ

 وتوزيعها.

ها، وتوظري وإنشـــــــــائها وترميمها وصـــــــــيانتها ونةاظت ،اإلشـــــــــراف عل  اظتتاب املدارس بعد اعتمادها  -4

 ا.هلاحأراضي واخلدمات العامة واملراظق الالزمة 

 حملدد من الفصول للمنطقة.اإلشراف عل  نقل الفصول بني املدارس وظق العدد ا  -3

 

مدير عام 

 التعليم  
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أعماهلم و وتدريبهم ومتابعة  ،واإلدارينيشــرظني الرتبويني، وامل ،اإلشــراف عل  عملية توجيه املعلمني -0

 تقوميهم.

 ذلك.وظق الضوابط املنةمة ل (دير والوكيلامل)باملدارس  يةاإلشراظتكليف اهليئة   -9

ــراف الرتبوي  -2 ــاعديهموتكليف م ،تكليف مديري اإلشــــــــــــــــــ لتعليم ومديري مكاتب الرتبية وا ،اــــــــــــــــــ

 ومااعديهم.

طوير جوانب يف تاليب تطويرها مبا ياـــــهم  اعتماد الربامج واملشـــــروعات التطويرية، وإيضـــــاب أســـــ     -2

 .العملية الرتبوية والتعليمية واإلدارية يف اإلدارة

وتوظري احلواظز  ،بويبوية واإلدارية باإلدارة وامليدان الرتالرتاملتابعة املاــــــــــــــــــــــتمرة حأعمال القيادات  -01

 ج التطوير املهين هلم.واقرتاب برام ،للمجتهدين واملتميزين منهم

معاجلة مة وظعالية احأدا  يف املدارس ومتابعة ســـــــــــــــري العمل يف إدارات اإلدارة والتأكد من ســـــــــــــــال  -00

 ترد يف هذا اخلصوص. املشكالت واملعوقات والنةر يف كاظة املعامالت اليت

 نةمة لذلك.اإلشراف عل  جلنة قضايا املعلمني وظق التنةيمات امل-02

 اإلشراف عل  االختبارات والقبول باملنطقة.-07

 قة بالوزارة.ورظ  النتائج للجهات ذات العال ،اإلشراف عل  تطبيق االختبارات التاحصيلية الوطنية-04

 .اإلشراف عل  املراكز الثقاظية الصيفية باملنطقة-03

 اإلشراف عل  نوادي احلاسب اآللي باملنطقة.-00

 اقرتاب جتديد العقود للمتعاقدين باإلدارة.-09

 اإلشراف عل  تطبيق الئاحة التقويم املاتمر.-02

الرتبوية  اع احأهلي ظيما يتعلق بالربامجاالتصــال والتناــيق م  اجلهات احلكومية ومؤســاــات القط -02

  اجملالس واللجان احمللية.ارة يفومتثيل الوز ،والتعليمية وغريها باملنطقة

 دها.يم واإلشراف عل  تنفيذها بعد اعتمااإلشراف عل  إعداد امليزانية الانوية إلدارة التعل-21

 ،  معوقات احأدا  ظيهاو ،إجنازات إدارة التعليمت واد التقارير الدورية عن نشــــــــاطا اإلشــــــــراف عل  إعد -20

 ورظعها لنائب الوزير. ،وسبل التغلب عليها

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

 لعامة.ا العالقات إدارة-2                           التعليم.  مكتب مدير عام -0

 التطويرو التخطيط إدارة-4                                     .الرتبوي اإلعالم إدارة-7

 .علوماتامل تقنية إدارة-0                        وسدة تطوير املدارس -3

 .املتابعة إدارة-2                                                .التميز مركز-9

 اخلية.إدارة املراجعة الد-01                                        البشرية.إدارة املوارد -2

 مة املدرسية.إدارة احأمن والاال-02                                               التعليم .أمانة -00

 ي.مكتب التعليم احأهل-04                            دا .احأإدارة اجلودة وقياس -07

 ونية.إدارة الشؤون القان-00 مكتب وظا -03

  بنات(  بنني /ية )يمتعلالشؤون لمااعد/ة مدير عام التعليم ل-09

 /ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.مااعد-02

 مدير عام التعليم للخدمات املااندة. مااعد-02
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 :االرتباط التنظيمي

 يرتبط مبدير عام التعليم.    

 :اهلدف العام

  ظل بيئة عمل منةمة وظعالة.يف، االستشارات الفنية والعلميةو ،والاكرتارية ،تقديم اخلدمات اإلدارية    

 :املهام

لة املعامالت ومراجعتها وعرضها عليه، وإسالعام، ااستقبال مجي  اخلطابات الواردة للمدير   -0

 الروتينية للوسدات املختصة.

ومتابعة تصديرها  ،ريةظيما يتعلق باحأمور العاجلة والاعام ال إعداد اإلجابات ساب توجيهات املدير  -2

 .العام بعد توقيعها من املدير

قبل  ،علقة بهال عل  املعامالت واملعلومات املتإعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصو  -7

 .العام عرضها عل  املدير

 ومعاجلتها.العام  استقبال مجي  املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملدير  -4

، واستقبال العام رتماعات وتنةيم املقابالت اخلاصة باملديات واالجترتيب مواعيد اللقا ات والزيار  -3

 عالقة باإلدارة.وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات ال ،املراجعني

 عمال جملس التعليم باملنطقة.اإلشراف عل  أ  -0

 ر وسهولة.ها بشكل يااعد عل  استخراجها بياتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وسفة  -9

جات احأخرى اث واملاتلزمات املكتبية واالستيامتابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأث  -2

 لدى اجلهات املختصة.

رير احأدا  الوظيفي وإعداد تقا العام، ب املديراإلشراف عل  املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكت  -2

 .اإلدارةوتدريبهم بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة ب ،عنهم

 أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه.-01

 

 

مدير مكتب 

 عام التعليم  
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 :التنظيمي االرتباط

 ترتبط مبدير عام التعليم.      

 :العام اهلدف

  واإلســهام ومؤســاــات، اأظراًد تم واجمل اإلدارة بني والصــالت القاتالع وتوثيق اإلدارة، بنشــاطات التعريف     

 .لةدارة الرتبوية غري قضايالل البنا ة اإلعالمية املعاجلة يف الفاعل

 :املهام

ــ   -1 ــغيلية اخلطط وضـــــ   بعد وتقوميها نفيذهات عل  والعمل ،العامة لعالقاتا إلدارة والربامج التشـــــ

 .اعتمادها

 .الرتبوية غري دارةاإل وإجنازات نشاطات عن لصاحفيةا بالتقارير املختلفة اإلعالم وسائل تزويد  -2

 الواردة االسـتفاـارات   عل  لردوا املختلفة، اإلعالم وسـائل  يف اإلدارة عن يذاع أو ينشـر  ما ودراسـة  سصـر   -7

 .الوزارة يف املعنية اتاإلدار م  بالتنايق ة لةدارة،غري الرتبوي نشاطاتالب يتعلق ما كل عن ظيها

 .الرتبوية غري اإلدارة نشاطات برازبإ املتعلقة النشرات إعداد يف املشاركة -4

ــاحفي ملف إعداد  -3 ــره ما عن إلكرتوني صـ ــائلو تنشـ ــاطاتال سول املختلفة اإلعالم سـ   الرتبوية اغري نشـ

 .اإلدارة مائولي عل  وتوزيعها دارةةل

 .الضياظة متطلبات كاظة وإنها  ،لةدارة الرمسية والوظود الزوار استقبال -0

 .اإلدارة تقيمها ليتا الفعاليات لكاظة اإلدارة قاعات جتهيز  -9

إدارة العالقات 

 العامة
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 .وتقوميها أدائها ومتابعة ،باإلدارة االستعالمات تبامك عل  اإلشراف  -2

 .ولنيؤاملا عل  لةدارة ةالوارد والدعوات اإلدارة، عقدهات اليت العامة للمناسبات الدعوات توزي   -2

ــاركة الالزمة اإلجرا ات كاظة إنها  -01 ــريات حلجوزاتا مثل اإلدارة من الرمسية لوظودا ملشـــــ   والتأشـــــ

 .ذلك وغري واالستقبال

  اللقا ات ملناسبات  يلزم ما كلب القيام وكذلك اإلدارة، قيمهات اليت واملعايدة التكريم سفالت تنةيم  -00

 .والرسالت والزيارات

 .التكريم وحلفالت الزائرة وظودلل اإلدارة تقدمها اليت اهلدايا جتهيز  -02

ــأنها من اليت واحأنشــــطة اخلدمات تقديم  -07   بني واإلعالمية قاظيةثلوا االجتماعية العالقات نميةت شــ

 .عالقةال ذات اجلهات م  بالتنايق ،ارةاإلد خارج من العالقة وذوي اإلدارة مناوبي

 .املشرتكة الاحأعم ببعض يتعلق ظيما احأخرى احلكومية والقطاعات اإلدارة بني التنايق  -04

 .ارةاإلد ملوظفي املشرتكة الرياضيةو واالجتماعية الثقاظية احأنشطة تفعيل  -03

 .ضوئية قراصأ عل  أو مطبوعة ،اجلمي  تناولم يف وجعلها اإلدارة هواتف دليل حتديث  -00

 وطب  وحتميض ايفظوتوغر وتصوير وظيديو لفزيونيت تصوير من الفنية اخلدمات جبمي  القيام  -09

 .املصورة احأشرطة وناخ الصور

 .اإلدارة قطاعات فخمتل عل  واجملالت الصاحف بتوزي  القيام  -02

 .العالقة ذات اجلهات م  التنايقب لةدارة الانوية امليزانية مشروع إعداد  -02

 .وسهولة بيار ستخراجهاا عل  يااعد بشكل وسفةها ،دارةباإل اخلاصة واملعلومات املعامالت تنةيم -21

 .توظريها ومتابعة ارةباإلد اخلاصة والفنية إلداريةا واملاتلزمات التدريبية االستياجات حتديد  -20

 ،عليها التغلب وســـــبل  ،يهاظ احأدا  ومعوقات ،اإلدارة زاتوإجنا نشـــــاطات  عن الدورية التقارير إعداد -22

 .التعليم عام ملدير ورظعها

 .اختصاصها جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي-27
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 : التنظيمياالرتباط 

 ترتبط مبدير عام التعليم.

 :اهلدف العام

ــاطات الرتبويةالالتعريف ب ــو ةدارة،ل نشـــــ ــايا م الفاعل يف املعاجلة اإلعالمياهاإلســـــ ة البنا ة للقضـــــ

 الرتبوية.

 املهام:

ميها بعد والعمل عل  تنفيذها وتقو ،بويوضـــــــ  اخلطط التشـــــــغيلية والربامج إلدارة اإلعالم الرت -0

 اعتمادها.

رس القيم تربوية تهتم بتنمية املواطنة وغ التنايق م  وسائل اإلعالم يف إعداد برامج إعالمية -2

 يم.واجملتم ، والتعريف بقضايا التعل اإلسالمية يف اجملتم  وتوثيق العالقة بني اإلدارة

 .دارةلة يةزات الرتبوجنااإلنشاطات والالصاحفية عن  بالتقارير تزويد وسائل اإلعالم املختلفة -7

ة يف وسائل اإلعالم املختلفة، ةدارلالرتبوية  تجنازااإلت ونشاطاالاسة ما ينشر أو يذاع عن سصر ودر -4

دارة بالتنايق م  ةلالرتبوية نشاطات اللق بوالرد عل  االستفاارات الواردة ظيها عن كل ما يتع

 اإلدارات املعينة يف الوزارة.

عل  أن تصنف املطبوعات  ،راسات اليت تصدر عن اإلدارةوالد النشراتاإلشراف عل  طباعة الكتب و -3

 وظق اجلهات اليت تصدر منها.

مبا حيقق  ؛ليمت اإلدارة يف جمالي الرتبية والتعاملشاركة يف إعداد النشرات املتعلقة بإبراز نشاطا -0

 أهداف اإلعالم الرتبوي.

اإلعالم إدارة 

 التربوي 
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ةدارة ل يةالرتبونشاطات السول  ئل اإلعالم املختلفةما تنشره وسالكرتوني عن إعداد ملف صاحفي إ -9

 ولي اإلدارة.ؤوتوزيعها عل  ما

ات الرمسية سباالت اإلعالمية الرتبوية يف املناالتنايق بني اإلدارات املختلفة يف اإلدارة يف اجمل -2

 رتبوية الانوية وغريها.التوعوية واللقا ات الواحأسابي  الثقاظية و

 عالمية الرتبوية.ت واللقا ات ظيما يتعلق بالنواسي اإلامتابعة تنفيذ الربامج واالجتماعات والندو -2

 م  اجلهات ذات العالقة. إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق -01

يار ة وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها باملعلومات اخلاصة باإلداراملعامالت وتنةيم  -00

 وسهولة.

 متابعة توظريها.و دارية والفنية اخلاصة باإلدارةاإل املاتلزماتحتديد االستياجات التدريبية و -02

 ،وسبل التغلب عليها ،معوقات احأدا  ظيهاو ،ارةاد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدإعد -07

 ورظعها ملدير عام التعليم.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -04
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 :التنظيمياالرتباط 

 .التعليم عام مبدير ترتبط   

 :اهلدف العام

 ،الراجعة التغذية وتقديم وتقوميها، تنفيذها ومتابعة لانويةا التشغيلية اإلدارة خطط إعداد            

 املقررات من اإلدارة دارسم استياجات وحتديد وسصر نويعها،وت اإلدارة موارد وزيادة التكاليف وترشيد

 .املتابعة شاشة خالل من نور ةامن يف املعلومات دقة عل  شرافاإلو ،واملعلومات اتسصا اإل توظري املدرسية،

 املهام:

 .اعتمادها بعد تنفذها متابعةو الانوية، التشغيلية اإلدارة خطط إعداد -0

 والتوقعات اجلديدة الاحأسو واستقرا ، املؤشرات و ض يف للتخطيط الالزمة االستياجات حتديد -2

 .املاتقبلية

 أعداد يف الكمي اج والرت النمو رصد خالل من نطقةامل يف التعليم لنشر اخلطط تنفيذ متابعة -7

 .العالقة ذات جلهاتا م  بالتنايق ،والفصول واملدارس الطالب

 اهلبات خالل من التعليمية ارداملو تنمية عل  اإلدارة تااعد اليت والضوابط واآلليات الربامج اقرتاب -4

 يف احأهالي مشاركة جي وتش الرتبوي، اهلدر وتقليل ،ياإلسالم بالوقف العمل وإسيا  ،والتربعات

 .لتعليمعامة لال دارةاإل وصندوق املدرسي الصندوق دعم

 م  بالتنايق ،ملدرسيةا املقاصف بأعمال اخلاصة اريةاالستثم واإلجرا ات احأدلة تطبيق متابعة -3

 اإلدارية الشؤون إدارة ة،املدرسي ةيالصاحالشؤون  إدارة ،الطالب خدمات إدارة) العالقة ذات اجلهات

 .الشأن ذاه يف املبلغة التنةيمات وظق، (واملالية

التخطيط إدارة 

 والتطوير  
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 واالستفاارات السةاتبامل والرظ  لةدارة، لتنةيميا والدليل التنةيمي اهليكل تطبيق متابعة -0

 .تطويروال للتخطيط الوزارة لوكالة واملقرتسات

 ،املاتخدمة النماذج يموتصم ،بها اخلاصة احأدلة إعدادو اإلدارة، يف اإلدارية اإلجرا ات تبايط -9

 .تنفيذها ومتابعة وتطويرها

 عل  يااعد مبا ؛لةدارة بعةالتا واحأقاام اإلدارات عل  ةاملتاس احأماكن وتوزي  العمل بيئة حتاني -2

 .العمل وإجناز الوظيفي الرضا حتقيق

 ما وظق باحملاظةة، تجريبوال والتعريب الرتبوية دراساتوال الباحوث إجرا  متطلبات تنفيذ متابعة -2

 .بالوزارة العالقة ذات اجلهة من يرد

 نهاية قبل املدارس عل  وتوزيعها وتوظريها املدرسية اتاملقرر من اإلدارة مدارس استياجات حتديد-01

 .الدراسي العام

 .لتطويرها املقرتسات إبدا و ،الدراسية املقررات دراسة نتائج حتليل-00

 بيار ستخراجهاا عل  يااعد بشكل وسفةها ،وسدةبال اخلاصة واملعلومات املعامالت تنةيم-02

 .وسهولة

 عليها التغلب وسبل ،يهاظ احأدا  ومعوقات ،اإلدارة ازاتوإجن نشاطات عن الدورية التقارير إعداد-07

 .التعليم عام ملدير ورظعها

 .اإلدارة وخارج داخل صادرهام من والرتبوية التعليمية البيانات مج -04

 .وماتواملعل البيانات ومصداقية صاحة من التاحقق-03

 . اإلدارة ماتوى عل  املعلوماتو للبيانات وموثق وشامل موسد كمصدر العمل-00

 . الدورية واإلصدارات ريروالتقا املعلومات نتاجإو البيانات حتليل-09

 .املتوظرة روالتقاري واملعلومات اتاإلسصا ب التعليمية املنطقة داخل اجلهات تزويد-02

 . التطويرية قرتساتوامل باإلجنازات الدورية التقارير تقديم-02

 .نور نةام يف ارساملد تواجه اليت والصعوبات املشكالت سل-21

 .ابعةاملت بتقارير العالقة ذات اجلهات تزويد-20

 .نور ةامن يف العمليات متابعة شاشة عل  اإلشراف-22

 .منهاأو واملعلومات البيانات سرية عل  احلفاظ-27

 .اختصاصها جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي-24
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 :االرتباط التنظيمي

 .التعليم عام مبدير ترتبط    

 :اهلدف العام

مشاركاتها و ،مبا حيقق جودة خمرجاتها لاعوديةاالرتقا  مبدارس التعليم العام يف اململكة العربية ا      

. ةتنمية الوطنية واملناظاة العامليمعادلة ال الفاعلة يف  

 املهام:

 .املشاركة يف بنا  الكفا ة الداخلية يف املدارس .0

 .تقديم العون لضمان جودة تقويم املدارس وخططها .2

 التنايق م  اجلهات املختصة يف تأمني مواد التعلم. .7

 .املدارس احأخرىاملتميزة من  دعم املدرسة باخلربات املهنية االسرتاظية والتجارب .4

  املدرسة.يف مااعدة املدرسة يف تقويم عمليات التعليم والتعلم .3

 تطوير خطط دعم متكاملة للمدارس. .0

 يف تنفيذ خططها. اهعمل عقود شراكة )أدا ( م  املدارس لدعم .9

 نطقة.نشر تقرير احأدا  الانوي لةدارة التعليمية يف امل .2

 .تعليميةواالشرتاك يف اجملموعات ال ،املعلمنيوتقديم املشورة املهنية لقائد املدرسة  .2

            أي مهام أخرى تكلف بها الوسدة يف جمال اختصاصها. .01

 
 

 

وحدة تطوير 

 المدارس  
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 :االرتباط التنظيمي

 .ترتبط مبدير عام التعليم       

 اهلدف العام: 

دارية واملالية، لعمليات الرتبوية والتعليمية واإلاتفعيل استخدام تقنيات املعلومات وتطبيقاتها لتطوير    

 وتقديم البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.

 :املهام

ليها وظق خطط واإلشراف ع ،قنية املعلوماتإعداد اخلطط التشغيلية والربامج التطويرية إلدارة ت -0

 الوزارة يف هذا اجملال.

هيزاتها التقنية اليت وأنةمتها وبراجمها وجت بات اآلليةاحاسواملواصفات الفنية لل اقرتاب الشروط -2

 علومات بالوزارة.بالتنايق م  اإلدارة العامة لتقنية امل ،حتتاجها اإلدارة واملدارس التابعة هلا

شبكة العنكبوتية واملدارس التابعة هلا عل  ال لعامةا اإلشراف عل  تصميم وتطوير موق  اإلدارة -7

العامة واإلعالم  بالتنايق م  إدارتي العالقات ،ياتهحمتوومتابعة حتديث وتدقيق  ،)اإلنرتنت(

 الرتبوي.

اإلدارة واملدارس،  ربط الشبكي بنيإللكرتوني والتوظري خدمة اإلنرتنت واالجتماعات املرئية والربيد ا -4

 وزارة.بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة بال ،عل  ضو  االستياجات التعليمية واإلدارية

علومات اإلسصائية أو املدارس التابعة هلا، وتوظري امل البيانات سوا  يف اإلدارة اإلشراف عل  قواعد -3

هات ذات العالقة بالتنايق م  اجل ،يقها وحتديثهاملتخذي القرار يف اإلدارة أو الوزارة، ومتابعة تدق

 بالوزارة.

إدارة تقنية 

 المعلومات  
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 لتابعة هلا.اديثها يف اإلدارة واملدارس اإلشراف عل  صيانة املعامل وأجهزة احلاسب اآللي وحت -0

ة لةدارة وتطويرها، وتوظري البيئة املناسب تفعيل ميكنة احأعمال اإلدارية واملالية والتعليمية -9

 ارة.اإللكرتونية بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة بالوز

 ديثها.صيانة احأنةمة والتطبيقات املاتخدمة يف اإلدارة وحت -2

 إلدارة واملدارس ومكاتب التعليم.ا تقديم الدعم الفين الالزم للوسدات اإلدارية يف -2

آللي ات اخلاصة بأجهزة وبرامج احلاسب اوض  نةام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة واملعد-01

 وأجهزة االتصال ومتابعة تنفيذ العقود اخلاصة بذلك.

عاملني ومات، واللومات ملناوبي إدارة تقنية املعلاقرتاب برامج التثقيف والتدريب يف جمال تقنية املع-00

 ق م  اجلهات ذات العالقة باإلدارة.بالتناي ،اإلداريني يف اإلدارة واملدارس

ب اآللي وتقنية )عدا املدارس( من أجهزة احلاس دارةاإللوسدات اإلدارية يف حتديد استياجات ا-02

 رها.املعلومات، وقط  الغيار، ومتابعة توريدها بعد إقرا

 وظريها.والعمل عل  ت ،التجهيزات واملوادوحتديد استياج اإلدارة من القوى العاملة -07

   اجلهات ذات العالقة باإلدارة.إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م-04

 وسهولة. ا بشكل يااعد عل  استخراجها بيارتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وسفةه-03

 ،سبل التغلب عليهاو ا،ومعوقات احأدا  ظيه ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-00

 ورظعها ملدير عام التعليم.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-09
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 :االرتباط التنظيمي

 .رتبط مبدير عام التعليمي       

 اهلدف العام: 

دارية واملالية، لعمليات الرتبوية والتعليمية واإلاتفعيل استخدام تقنيات املعلومات وتطبيقاتها لتطوير    

 وتقديم البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.

 :املهام

س واملدارلتعليم واملكاتب ل عامةال دارةاإلامته يف مل عل  استدوالع ،نشر ثقاظة التميز وإدارة عملياته  -0

 .هلا التابعة

ة واحمللية مناوبيها وطالبها يف اجلوائز الوزاريوشراف عل  مشاركات اإلدارة التعليمية اإل  -2

 والدولية.واإلقليمية 

 اإلظادة منهم.امليدان التعليمي وتفعيل دور املتميزين يف   -7

 .ملمارسات والتعريف بهاا ظضلأ نشر  -4

 مهام منسوبي مركز التميز 

 :مهام مدير مركز التميز

رظعها لألمانة و واعتمادها من صاسب الصالسية، كز،للمرشراف عل  بنا  اخلطة التشغيلية اإل -0

 العامة جلائزة التعليم للتميز.

 التغيري وتبن  مناذجه وتطبيقاته.قيادة عمليات  -2

 شراف عل  توظري متطلبات وجتهيزات املركز.اإل -7

 مركز

 التميز    
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 امليدان التعليمي. شراف عل  عمليات نشر ثقاظة التميز والتمكني يفاإل -4

 م  اجلهة ذات العالقة وساب احأنةمة. يلية للمركزمتابعة توظري امليزانية التشغ -3

قة وتكليفهم بالتنايق م  اجلهات ذات العال ،ةالعمل عل  توظري مالكات املركز اإلشراقية واإلداري -0

 مبهامهم.

 .شراف عليها ومتابعتهاركز، واإللعمل وظق مهام وأهداف املتشكيل اللجان وظرق ا -9

 ز.مهارات مناوبي املركة العمل عل  تنمي -2

 هداف.وتطويرها مبا حيقق احأ قاام املركز،ي  أاملتابعة املاتمرة لاري العمل يف مج -2

 يم وأنةمة ولوائب.منها من تعام دوتنفيذ ما ير ،التواصل م  احأمانة العامة جلائزة التعليم للتميز -01

 .انة العامة جلائزة التعليم للتميزاملشاركة يف اللقا ات واملناسبات اليت تنفذها احأم -00

اعتماد نتائج و ، والتاحقق من سالمتها،يزشراف عل  إجرا ات ترشيب املتقدمني جلوائز التماإل -02

 ورظعها للجهات ذات العالقة. ،الرتشيب لالعتماد من مدير عام التعليم

ىل احأمانة ظعه إ، ومتابعة رزة التميز املؤسايعداد تقرير الدراسة الذاتية جلائاإلشراف عل  إ -07

 العامة للجائزة.

 كز.د اللقا ات واالجتماعات الدورية م  مناوبي املرعق -04

 هداف املركز.ت التطويرية اليت تاهم يف حتقيق أدعم املقرتسا  -03

 ة املختصة.ظق احأنةمة الرمسية الواردة من اجلهور احأدا  الوظيفي ملناوبي املركز، عداد تقاريإ -00

تعليم للتميز بعد امة جلائزة الظعه لألمانة الععداد التقرير الانوي واعتماده ورشراف عل  إاإل -09

 اعتماده.

 التميز:مهام مساعد مدير مركز 

 لتنفيذية للمركز.عداد اخلطة التشغيلية وااملشاركة يف بنا  وإ -0

، ورظعها   ورصد املنجزاتداحأقاام من خالل تقارير احأرؤسا  امتابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية م   -2

 ىل مدير املركز.إ

 .عمليات التغيري وتطبيقاتهاملشاركة يف قيادة  -7

 العمل عل  توظري جتهيزات املركز. -4

 ن مدير املركز.املشاركة يف عضوية اللجان وظرق العمل وظق تشكيلها م -3
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والعمل  ،ةمة الصادرة من جهة االختصاصطالع مناوبي املركز عل  التعاميم واللوائب واحأنإ -0

 مبوجبها.

ورظ   ،تعليميت واملقرتسات الواردة من امليدان الااملشاركة يف دراسة التغذية الراجعة وامللاحوظ -9

 نتائجها ملدير املركز.

 كز.رظ  التقارير الدورية عنها ملدير املرو عة مؤشرات احأدا  حأعمال احأقاام،مراج -2

 أدا  املركز.املشاركة يف معاجلة الصعوبات والتاحديات املتعلقة ب -2

 ها ملدير املركز.ورظع ،عداد خطط التطوير حأساليب العملإ-01

 .احأدا  الوظيفي جلمي  مناوبي املركز عداد تقاريرإاملشاركة م  مدير املركز يف -00

ايق م  اجلهات بالتن ،ين وظرق جلان العملشراف عل  حتديث قواعد البيانات لرابطة املتميزاإل-02

 .ذات العالقة

 .لركز ترتبط مبجال العما مدير املي مهام أخرى يكلفه بهالقيام بأ-07

  ومهامها.أقسام مركز التميز 

 أوال : قسم جوائز التميز :             

 : اهلدف العام

لية واإلقليمية ملشاركة يف اجلوائز الوزارية واحملرظ  ماتوى أدا  مناوبي التعليم من خالل متكينهم من ا 

 والعاملية.

 املهام :

 تطلباتها وظئاتها.متصنيف اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية وظق  -0

 احأخرى. عداد اخلطط التشغيلية للقام بالتنايق م  احأقاامإ -2

 ميتها .ه، والتعريف بكل جائزة وأرظ  الوعي باجلوائز -7

 إلدارة التعليمية.تقديم الدعم الالزم للجهات ذات الصلة باجلوائز يف ا -4

 ملركز العتمادها.تشكيل جلان التاحكيم جلوائز التميز، ورظعها ملدير ا -3

 لالعتماد. عمال املشاركني، والرظ  بأمسا  الفائزينحتكيم أ -0

 نتائج التاحكيم. صدارزويد املرشاحني بفرص التاحاني بعد إت -9
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ين وظرق العمل ائزشاركني واملرشاحني والفعداد قواعد بيانات مبناقي اجلوائز واحملكمني واملإ -2

  .بكاظة الدورات

بية، اللقا ات، ورش العمل، الربامج التدري :اللخ تقديم الدعم الالزم للمرشاحني جلوائز التميز من -2

 . الزيارات، النشرات ...

 واخلربات املؤهلة. التدريب عل  معايري اجلوائز بالتعاون م  الكفا ات -01

  احأدا  وخمرجات التعليم.ثر اجلوائز عل  الفئات املاتهدظة يف حتانيقياس أ -00

 القام.اسب م  طبيعة عمل نالقيام باي مهام أخرى يكلفه بها صاسب الصالسية تت -02

 

 املؤسسي : ثانيا : قسم التميز

  العام:اهلدف 

 ق منهجية التميز املؤساي.وظ ،كاتبها التعليمية ومدارسهالتعليم ومالعامة ل دارةاإلرظ  ماتوى أدا  

 املهام :

 م  احأقاام احأخرى. املشاركة يف بنا  اخلطط التشغيلية للمركز بالتنايق -0

 مل.واحأدوات والنماذج املنةمة للععداد اآلليات إ -2

 .ترسيخ الثقاظة املؤساية وظق منهجية التميز املؤساي -7

 ات ركز، من خالل عقد الورش واللقاتعزيز ممارسات التميز املؤساي بالتنايق م  مدير امل -4

 واالجتماعات التخصصية.

عتمادها من صاسب الورظعها ملدير املركز ، يد مهامهاوحتد املؤساي( ،تشكيل ظرق عمل )التميز  -3

 الصالسية.

 مها.املشاركة يف تصميم مناذج ملف التميز املؤساي وتعمي -0

 .والتاحقق من ظاعلية الشواهد ملؤساي،اعداد تقرير الدراسة الذاتية مللف التميز إ -9

 اإلخراج النهائي مللف التميز املؤساي. -2

 .هاي وحتليلاتهدظة واحأدا  الفعلوحتديد الفجوة بني القيم امل النتائج،حتليل  -2

 اط القوة.ونق جبوانب التاحانيتقديم تغذية راجعة تفصيلية -01
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التنايق م  اجلهات ب ،ومتابعتها ،وتنةيمها ،زواعتمادها من مدير املرك ،عداد خطط التاحانيإ-00

 ذات العالقة.

للتميز الداخلي  ظضل املمارساتالسل زمنية أو أبواسطة ماتهدظات أو س ،املقارنةحتديد جهات -02

 ي.واخلارج

 للمقارنة. حتديد أوجه املقارنة احملددة من خالل مناذج معتمدة-07

 ونشرها يف اجلهات املعنية. ،عداد تقارير مقارنات احأدا  املرجعيةإ-04

بالتنايق م  إدارة  ،فيذ القرارات الفاعلة لتطوير القاموتن املركز،ي املتعاملني م  استطالع رأ-03

 املركز.

 صالسية تتناسب م  طبيعة عمل القام.صاسب الي مهام أخرى يكلفه بها القيام بأ-00

 

 : قسم رعاية التميز : لثُاثا     

 العام:اهلدف 

 استدامة التميز يف اإلدارة التعليمية.        

 املهام:

 اام املركز احأخرى.قطط التشغيلية للقام بالتنايق م  أعداد اخلإ -0

 اجملتم  احمللي.ونشر ثقاظة التميز بني اإلدارات واملكاتب واملدارس  -2

 زة بالتشارك م  اجلهات ذات العالقة.عية املتميوبراز التجارب واملمارسات النإ -7

وظق آلية  ،واإلظادة منها ،ومشروعاتهمستنارة بتجاربهم واال والفائزات،استثمار خربات الفائزين  -4

 ومعتمدة.منةمة 

داريني قني واإلاحملكمني واملنا ق العاملة منتكريم املتميزين يف امليدان الرتبوي واللجان والفر -3

 وغريهم.

 ركز ومتابعة ظرص التاحاني.ورظعها ملدير امل ،عداد التقارير الدوريةإ -0

عاون م  إدارة ، بالتوعية النشر اإلعالميإعداد احملتوى الدعائي والتثقيفي، ونشره من خالل أ -9

 عالم الرتبوي.اإل

 اسب م  طبيعة عمل القام.تني مهام أخرى يكلفه بها صاسب الصالسية تالقيام بأ -2
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 الرتباط التنظيمي :ا

 ترتبط مبدير عام التعليم.    

 اهلدف العام :

لتطبيق احأنةمة  اأقاام ومدارس اإلدارة، ضماًنالعمل عل  حتقيق رقابة ومتابعة ظاعلة عل  إدارات و       

 لوقوع املخالفات.، ومنًعا واللوائب

 املهام :

 مبا ،اإلدارة حأعمال خمتلف إدارات وأقاام ومدارس القيام بإجرا  الرقابة اإلدارية واملتابعة الالزمة -0

 ةمة والتعليمات.لألن يكفل سالمة وسان سري العمل، وظًقا

ملختلف إدارات  تم اعتمادها من قبل مدير عام التعليمخلطة دورية ي القيام جبوالت متابعة وظًقا -2

ا  الواجبات واكتشاف ساالت اإلخالل بأد ،لقصورللوقوف عل  مواطن ا ؛ارةوأقاام ومدارس اإلد

 ،وتقويم االعوجاج ،ومن ثم العمل عل  تصاحيب املاارات ؛الوظيفية أو الرتاخي يف إجناز احأعمال

 بالتعاون والتنايق م  اإلدارات ذات العالقة.

اللوائب من مطابقته لألنةمة و، والتأكد مراقبة سري العمل يف إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة -7

 واإلجرا ات املعتمدة.

لية وغريها من صالسيات سول املخالفات اإلدارية واملالل احص الشكاوى اليت حتال إليها، وظًقاظ -4

 املخالفات.

ظيما حيال إليها  التاحقيقات اليت تكشف عنها الرقابة، وشرتاك يفإجرا  التاحقيقات احأولية، أو اال -3

 اجلمهور وبعد ثبوت جديتها. و مما تتلقاه من شكاوى منأ ،من املدير العام

 إدارة 

 المتابعة 
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 القة. مراقبة انتةام دوام موظفي اإلدارة واجلهات ذات الع -0

لعالقة كل ما خيتص بأعمال اهليئة ذات ا التخاطب م  ظرع هيئة الرقابة والتاحقيق باملنطقة يف -9

 للصالسيات املفوضة. اوظًق ،باإلدارة

 تقويته لدى مناوبي اإلدارة.الذاتية و العمل عل  تنمية مفهوم الرقابة -2

 ه يف اإلدارة.تقديم أي مقرتسات من شأنها تاهيل سري العمل وحتاين -2

وير )التطوير اإلداري( التخطيط والتطإدارة م   التعاونباإلدارة إعداد اإلجرا ات اخلاصة بأعمال -01

 والعمل عل  تطويرها.

 والفنية اخلاصة بالوسدة. ةحتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلداري-00

 اجها بيار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخر ،دارةباإلتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة -02

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،دارةرير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلإعداد التقا-07

 ورظعها ملدير عام التعليم.

 جمال اختصاصها. أي مهام أخرى تكلف بها يف-04
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 التنظيمي: االرتباط
 ترتبط مبدير عام التعليم.        

 العام:اهلدف 

 .بها اخلاصة واحأدلة ائبواللو احأنةمة وضمان تطبيق لبشريةا املوارد وظاعلية كفا ة من الرظ        

 املهام: 

 .اعتمادها عدب وتنفيذها لةدارة الانوية اخلطة إعداد-0

 .البشرية لمواردل اإلجرائية العمليات تطبيق عل  اإلشراف-2

 .البشرية املوارد ختطيط عل  اإلشراف-7

 البيانات جلمي  ستيفائهاا من والتأكد ،البشرية واردامل وسجالت ملفات وسفظ تنةيم عل  اإلشراف-4

 .الالزمة

 م  والتنايق بالتعاون ،لبشريةا باملوارد يتعلق ظيما حلكوميةا اجلهة ميزانية مشروع إعداد يف االشرتاك-3

 .قةالعال ذات احأخرى واإلدارات املالية ونؤالش

 اليت املاائل يف اجلهةب التنةيمية الوسدات لكاظة الزمةال الفنية االستشارات تقديم عل  اإلشراف-0

 .البشرية باملوارد تتعلق

 .ةالبشري املوارد وتطوير تنمية عل  اإلشراف-9

 إدارة 

 الموارد البشرية 
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 .اجلهة يف التدريبية االستياجات حتديد عل  اإلشراف-2

 .جلهةا يف الداخلي التواصل عمليات عل  اإلشراف-2

 والعمل املعلومات، حتديثو إدخال ومتابعة ،(موارد) ملوسدا البشرية املوارد نةام تطبيق عل  اإلشراف-01

 .عالقةال ذات اإلدارات م  بالتنايق تطويرها عل 

  .احلكومية اجلهة يف احأول ؤولللما ورظعها لتطويرها االقرتاساتو اإلدارة بإجنازات دورية تقارير إعداد-00

 .اختصاصاتها نطاق يف اإلدارية الوسدة إىل تاند مهام أي تنفيذ-02

 :هلا التابعةالوحدات       

 .البشرية املوارد عملياتوسدة  -0

 .البشرية املوارد تطويروسدة  -2

 .الداخلي التواصلوسدة  -7
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 التنظيمي: االرتباط
 إدارة املوارد البشرية.ترتبط مبدير         

 اهلدف العام:

 .البشرية املوارد ملياتع إلدارة اإلجرائية العمليات جبمي  القيام

 املهام:

 :يلي ظيما ذلك ويتمثل ،البشرية ارداملو عمليات وإجرا ات وقواعد نةم تطبيق -0

 املختلفة، واحأقاام داراتاإل م  بالتعاون وذلك غلها،ش وشروط ونوعيتها الشاغرة الوظائف حتديد -2

 .للجهة املمنوسة الصالسية حباب شغلها املراد الوظائف عن واإلعالن

 .الشاغرة الوظائف شغل صخي ظيما املدنية اخلدمة وزارة م  التنايق -7

 .العمل ومباشرة التعيني ماوغات استكمال -4

 نع ولنيؤاملا إىل التقارير رظ و حأعماهلم، واملنقولني ،يًثاسد املعيننياملوظفني  مباشرة من التأكد -3

 .التجربة ظرتة أثنا  املوظفني

 .وغريها اظآتومك وعالوات رواتب من ملوظفنيا ماتاحقات ضو الالزمة اإلجرا ات اختاذ -0

 .لرتقياتا للجنة ورظعها ،عنهم لالزمةا البيانات ومج  ،للرتقية املاتاحقني سصر -9

 .الشأن هذا يف الاارية واللوائب لألنةمة اطبًق ،وظفنيامل ترقيات ضو الالزمة اإلجرا ات اختاذ -2

 وكاظة والفصل ليدا كف ساالت ويف املوظفني، ماتخد انتها  عند الالزمة اإلجرا ات اختاذ -2

 .التأديبية احلاالت

وحدة عمليات 

  الموارد البشرية
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 والتعاقد وإعارتهم فهموتكلي وانتدابهم ونقلهم وظفنيامل إجازات ضو الالزمة اإلجرا ات اختاذ-01

 . معهم

 . بذلك الدورية قاريرالت ورظ  املوظفني وانصراف سضور متابعة-00

 .املوظفني يفادوإ وابتعاث ريببتد املتعلقة اإلجرائية العمليات تنفيذ-02

 املوظفني.ب العالقة ذات والتعليمات اللوائب تطبيق-07

 .الالزمة ياناتالب جلمي  استيفائها من تأكدوال ،املوظفني وسجالت ملفات وسفظ تنةيم-04

 (.اردمو) املوسد البشرية املوارد نةام إدارة-03

 . منها االستفادةو اسرتجاعها تاهل اليت لطريقةبا باإلدارة اخلاصة الوثائق وسفظ تنةيم-00

 .وظريهات ومتابعة واملواد واحأجهزة شريةالب املوارد من اإلدارة استياجات حتديد-09

 . الشرية املوارد عام ديرمل ورظعها ،لتطويرها االقرتاساتو اإلدارة بإجنازات دورية تقارير إعداد-02

 .اختصاصاتها نطاق يف اإلدارية الوسدة إىل تاند مهام أي تنفيذ-02
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 التنظيمي: االرتباط
 ة.البشريإدارة املوارد ترتبط مبدير         

 العام:اهلدف 

 .وظاعليتها فا تهاك من الرظ  يضمن مبا البشرية رداملوا وتطوير ختطيط سياسات تطبيق         

 املهام:

 .البشرية املوارد خطة إعداد-1

 . الوظيفي التعاقب خطة تنفيذ ومتابعة إعداد-2

 . املوهبة إدارة خطة تنفيذ إعداد-7

 .لوظيفيةوا التنةيمية اهلياكل إعداد يف املشاركة-4

 هلا. الوظيفية والوصوف ،خصصيةالت الوظائف جلدارات العام طاراإل إعداد-3

 .القيادات تطوير خطة تنفيذ ومتابعة إعداد-0

 .يةالوظيف املاارات خطة تنفيذ ومتابعة إعداد-9

 .البشرية املوارد أدا  إدارة-2

 .اراتهممه وتنوي  البشرية املوارد وتطوير تنمية-2

وحدة تطوير 

  الموارد البشرية
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 املختصة التنةيمية لوسداتا م  والتنايق ،اجلهة يف بشريةال للموارد التدريبية االستياجات حتديد-01

 .االستياجات تلك لتلبية

 . منها الستفادةوا اسرتجاعها تاهل اليت لطريقةبا باإلدارة اخلاصة الوثائق وسفظ تنةيم-00

 .وظريهات ومتابعة واملواد واحأجهزة ريةالبش املوارد من اإلدارة استياجات حتديد-02

 . الشرية املوارد عام يرملد ورظعها ،لتطويرها االقرتاساتو اإلدارة بإجنازات دورية تقارير إعداد-07

 .اختصاصاتها نطاق يف اإلدارية الوسدة إىل تاند مهام أي تنفيذ-04
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 التنظيمي: االرتباط
 .إدارة املوارد البشريةترتبط مبدير         

 العام:اهلدف 

 .حمفزة اديةم وغري مادية عمل بيئة توظر ضمني مبا الداخلي التواصل بعمليات القيام     

 املهام:

 .العمل وإجرا ات نةمو مبهامه وتعريفه اجلديد املوظف استقبال-0

 .العالقة ذات للجهات رظعهاو وظرزها وجتميعها املوظفني تةلمات تلقي-2

 .الوظيفي والرضا هينامل االرتباط ماوسات وإجرا  ،ملالع بيئة لتاحاني املناسبة الوسائل تفعيل-7

 .لبشريةا باملوارد يتعلق ما بكل حتليلهاو للموظفني الداخلية التواصل قنوات تفعيل-4

  .الوظيفي الوال  برامج تفعيل-3

 .املهنية الاالمة جرا اتإ تفعيل-0

 .منها ستفادةواال اسرتجاعها تاهل اليت طريقةبال باإلدارة اخلاصة الوثائق وسفظ تنةيم-9

 .وظريهات ومتابعة واملواد واحأجهزة ريةالبش املوارد من اإلدارة استياجات حتديد-2

 املختصة التنةيمية لوسداتا م  والتنايق ،اإلدارة يف شريةالب للموارد التدريبية االستياجات حتديد-2

 .االستياجات تلك لتلبية

 .الشرية املوارد عام ديرمل ورظعها ،لتطويرها االقرتاساتو ،اإلدارة بإجنازات دورية تقارير إعداد-01

 .اختصاصاتها نطاق يف اإلدارية الوسدة إىل تاند مهام أي تنفيذ-00

وحدة التواصل 

  الداخلي 



 

43 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

 

 التنظيمي: االرتباط
  .مبدير عام التعليمترتبط         

 العام:اهلدف 

 املتاسة للمواد احأمثل اللاالستغ إىل يؤدي مبا وكفايتها ليةواملا اإلدارية العمليات ظاعلية ضمان     

 بكفاية أهداظها قلتاحقي للجهة امللزمة واخلطط ساتوالايا والتعليمات باحأنةمة التقيد وحتقيق

 .منتةمة بطريقة

 املهام:

 ي:يلمبا  اإلدارة، ختتص ااًمم  عدم اإلخالل بأنواع املراجعة احأخرى املقررة نة

ــيتقويم أنةمة الرقابة الداخلية مبا يف ذلك النةام ا -0 ــالمتها وم ؛حملاســـــ ال متها، للتاحقق من ســـــ

ــ  وحتديد أوجه القصور ظيها  ــــ ــــــ  أن وجدتــ مبا يكفل  ،لعالجها واقرتاب الوسائل واإلجرا ات الالزمة ،ــ

 اع أو التالعب وضو ذلك. محاية أموال اجلهة وممتلكاتها من االختالس أو الضي

ق من كفايتها والتاحق ،عليمات واإلجرا ات املاليةالـــتأكد من التزام اإلدارة باحأنةمة واللوائب والت -2

  .متهاومال 

ــؤو تقويم مدى كفاية اخلطة التنةيمية لةدارة من سيث و -7 وظصـــــــل  لياتضـــــــوب الاـــــــلطات واملاـــــ

 التنةيمية. وغري ذلك من اجلوانب ،االختصاصات املتعارضة

 .ت ـــأن وجد ـــوحتليل أسباب االختالف  ،جناز اإلدارة حأهداظها املوضوعةتقويم ماتوى إ -4

ــو   -3 ــريةادية اســــــــــــتخدام اإلدارة ملواردها املحتديد مواطن ســــــــــ ن اجلهة من  وتقديم ما ميّك ،والبشــــــــــ

 وتالظيها ماتقبال. ،معاجلتها

احة للـــــــــــــــــــــــــتأكد من كونها صاحي ؛هامتامظاحص املاتندات اخلاصة باملصروظات واإليرادات بعد إ -0

 .نةامية

إدارة المراجعة 

  الداخلية  
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 ه احملاسي.وسالمة التوجي ،وصاحتها ،لقيودللتأكد من انتةام ا ؛ظاحص الاجالت احملاسبية -9

 ها.د من مدى التقيد ب؛ للتأكظيها كون اإلدارة طرًظااملربمة اليت ت مراجعة العقود واالتفاقيات -2

ــناديق -2 ــجال ،مراجعة أعمال الصــ ــتنداتهاوظاحص دظاترها وســ ن اجلرد قد مت ، والتاحقق من أتها وماــ

 للقواعد واإلجرا ات املقررة. وظًقا

ن أن اجلرد والتاحقق م ،جالتها وماــــــــــتنداتهاوظاحص دظاترها وســــــــــ ،مراجعة أعمال املاــــــــــتودعات -01

 لقواعد واإلجرا ات املقررة.ل ويم وأساليب التخزين قد متت وظًقاوالتق

ــابات اليت تعدها اإل -00 مدى مواظقتها و ،والتأكد من دقتها ،دارةمراجعة التقارير املالية واحلاـــــــــــــــــــــــــــ

 .يت تطبقها اإلدارةت والاياسات اللألنةمة واللوائب والتعليما

 ةدارة.تقديم املشورة عند حبث مشروع املوازنة التقديرية ل -02

 .اسب الصالسية يف جمال اختصاصاتهاكلفها بها صباحأعمال اليت ياإلدارة قيام  -31
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 التنظيمي:االرتباط 
 ترتبط مبدير عام التعليم.              

 اهلدف العام:

 . يجيةاالسرتات احأهداف وحتقيق ،حأدا ا ماتوى حتاني يف التعليم إدارة مااندة           

 املهام:

 ،فيذهاواإلشراف املباشر عل  تن ،جلديدملتابعة االستعداد للعام الدراسي اعداد خطة إ -0

  .بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة

 .مبعد اعتمادها من املدير العام للتعلي ،إعداد التقارير الالزمة لرظعها للوزارة -2

ة س احأدا ؛ إلعداد اخلطط التاحاينينشر ثقاظة مؤشرات احأدا  وأهميتها ودورها يف قيا -7

 .والتطويرية

احأمانة العامة  وظق املؤشرات املعتمدة من لتعليم،اإلدارة العامة لمج  بيانات مؤشرات أدا   -4

 .ة عنهاالزم  احأدا  احلقيقي ورظ  التقارير الومراجعتها ومطابقتها بواق ،إلدارات التعليم

بالتنايق م   ،ووض  املقرتسات؛ لرظ  ماتوى احأدا  ،حتليل مؤشرات احأدا  املرصودة وتصنيفها -3

 .اجلهات املعنية يف اإلدارة

ن مدير عام معتمدة م ،وتشكيل جلنة لذلك ،وض  آلية وضوابط الختيار القيادات الرتبوية -0

 .التعليم

ملؤهلة لتولي ات الرتبوية احلالية والقيادات ااإلشراف عل  إعداد قاعدة بيانات شاملة عن القياد -9

وظق تواظر معايري  ،تعليم ماتقباًل، وتصنيفهم إىل مراتبللعامة لدارة ااإلاملناصب القيادية يف 

 .ظيهمالقيادة 

التنايق لتعليم، واإلشراف العام عل  تنفيذها بإعداد خطة التاحاني والتطوير املهين للقيادات يف إدارات ا -2

 .ذات العالقةم  اجلهات 

 .ورظ  التقارير عنه ،تهوتقويم إجنازا، متابعة أعمال اجمللس التعليمي -2

 .لتعليمورظعها للوزارة بعد اعتمادها من مدير عام ا ،إعداد التقارير الدورية والنهائية للربامج -01

  .اختصاصها جمال يف بها تكلف أخرى مهام أي -00

 أمانة 

  التعليم   
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 التنظيمي:االرتباط 
 ترتبط مبدير عام التعليم.        

 اهلدف العام:

 .نشآت التعليميةملاتفيدي املدارس واملمنة تهيئة بيئة آ       

 املهام:

واخلطط  اتيجية للطوارئ واحأمن والاالمةاإلعداد واإلشراف عل  تنفيذ اخلطط الانوية واالسرت -0

بعة لوزارة التعليم طفا  واإلنقاذ الدورية يف املنشآت التااإلالتنفيذية لعمليات اإلخال  ومتارين 

ي ومناوبات والطالبات ومناوب سالمة الطالبو، لضمان احلفاظ عل  أمن اواليت تشرف عليه

 .واملمتلكاتاملدارس 

لتابعة لوزارة مة الواجب تواظرها يف املدارس اتطبيق اللوائب اليت حتدد شروط وقواعد احأمن والاال -2

خيص توظري  مة للدظاع املدني، ومواد النةام ظيماوالاياسات العا ،االتعليم واليت تشرف عليه

القيام ط واملشاري  الالزمة لتنفيذها، ووتنفيذ متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق، واخلط

للرظ  بها  اللتاحقق من مدى جاهزيتها متهيًد ؛باجلوالت التفتيشية الدورية عل  املدارس

 .املدنيديرية العامة للدظاع للم

تغريات مة لألرصاد ومحاية البيئة عن املاستقبال ومترير ما يرد من معلومات من الرئاسة العا -7

داث اليت حتصل وإعداد تقارير يومية عن احأس ،بةاملناخية، وتلقي البالغات واختاذ اإلجرا ات املناس

 .جرا اتهاإنية وما حيال هلا وإنها  جلهات احأم، وما يرد من اةساع 24لوزارة وظروعها خالل الـ يف ا

 إدارة 

األمن والسالمة 

  المدرسية    
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ارة وخارجها دائم م  اإلدارات احأخرى يف الوزاالستعداد واملشاركة يف ساالت الطوارئ والتنايق ال -4

معها   مسب اهلل وتطوير خطة التعاملظيما خيص احلوادث والكوارث الطبيعية اليت قد حتدث ال

وما حتتويه من أجهزة  ،زارة التعليم واليت تشرف عليهاولضمان احملاظةة عل  املنشآت التابعة ل

 .ومعدات

ملعايري الطوارئ واحأمن والاالمة وظق ا اإلشراف عل  تطبيق وحتديث أنةمة متكاملة يف جماالت -3

واقرتاب املناسب  ،ة لوزارة التعليم واليت تشرف عليهاالدولية، وأجهزة اإلنذار املبكر يف املدارس التابع

جلهات املختصة، والتنايق يف ذلك م  ا ،استخدامها والتدريب عل  ،اف عل  تأمينهامنها واإلشر

 .اجلودةوتطبيق نةام إدارة 

وليات ؤواملا توحتديد الواجبا ،الت الطارئةاإلشراف عل  تشكيل وتدريب ظرق إدارة احأزمات واحلا -0

يق م  اجلهات ذات نالطوارئ وحتديد مهامها بالتا املعتمدة، وجلاناملناطة بها ساب اآلليات 

ة التعليم واليت تعليمي من املراظق التابعة لوزار وظرق العمل املؤهلة املشكلة يف كل مرظق العالقة،

احأمن وظق الئاحة املختص بأعمال الاالمة و ،تشرف عليها لتوىل ماؤوليات الاالمة ظيها

والقرار  ،هـ24/4/0401وتاريخ  /دف(2/ك/01م )مبوجب قرار وزير الداخلية رق الصناعي الصادرة

 .هـ03/0/0423( وتاريخ /دف2/و/02/0رقم )

املشاركة المة املدرسية من خالل التدريب ونشر الوعي والتثقيف يف جماالت الطوارئ واحأمن والا -9

 .ة واملنشورات والكتيباتيف املعارض والندوات واملؤمترات واللوسات اإلرشادي

 .حأخرىاالتعاون م  اجلهات املختصة العمل عل  إجياد آليات لقياس مؤشر أدا  الاالمة، ب -2

لتعليم واليت  ات املدرسية التابعة لوزارة االتأكد من تطبيق أسس الاالمة يف كاظة أعمال اإلنشا -2

 .عليهاتشرف 

 .العالقة  اجلهات ذات إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م-01

والتنايق م   ،  استخراجها بيار وسهولةةيم املعامالت واملعلومات وسفةها بشكل يااعد علتن-00

والتعاون م  اإلدارة  ،ستفادة من اخلدمات اليت يقدمهالال ؛املركز الوطين للمعلومات الرتبوية

 ،عملهادلة واإلجرا ات والنماذج اخلاصة بالعامة للتطوير اإلداري يف إعداد وتطوير النةم واحأ

 .اعتمادهاوتنفيذها بعد 

 .وظريهاتالفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية و-02

واقرتاب  ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،رةورية عن نشاطات وإجنازات اإلداإعداد تقارير د-07

 .للوزيرتطوير احأدا  ظيها ورظعها 

 .اختصاصهاأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال -04
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 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبدير عام التعليم.        

 اهلدف العام:

ل  مدى حتقق أهداف والتعرف ع ،املدارس التابعة هلاحتاني وتقويم احأدا  العام لوسدات اإلدارة و       

 الوزارة.

 املهام:

 لرتبوية.تطبيق برامج الوزارة ومشروعاتها يف جمال اجلودة ا  -0

 وزارة الرتبوية.تطبيق آليات اجلودة الشاملة عل  مشروعات وبرامج ال -2

ومتابعة  ،ر منةومة العمل الرتبويتطبيق مواصفات ومعايري اجلودة الرتبوية جلمي  عناص -7

 تنفيذها.

 لتقويم الشامل.لتنفيذ وتطبيق اخلطط والاياسات العملية والعلمية  -4

 تنفيذ وتطبيق احأدلة واحأدوات للتقويم الشامل. -3

 تنفيذ وتطبيق إجرا ات التقويم الشامل. -0

 جلهات ذات العالقة.بالتنايق م  ا ،وتقويم أدائهم ،اختيار وتدريب املشرظني عل  التقويم الشامل -9

 العالقة.  اجلهات ذات إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م -2

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -2

 وظريها.ومتابعة ت ،الفنية باإلدارةحتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية و-01

، التغلب عليها وسبل ،ت اإلدارة ومعوقات احأدا  ظيهاعن نشاطات وإجنازا إعداد التقارير الدورية-00

 ملدير عام التعليم. ورظعها

  .أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها أي مهام-02

 

إدارة الجودة 

  وقياس األداء     
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 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مبدير عام التعليم .       

 اهلدف العام:

التأكد من قيامها و احأهلية باملنطقة لتاحقيق اجلودة، ضمان تقديم التعليم يف املؤساات التعليمية        

 ة واللوائب املنةمة للتعليم احأهلي.لاياسة التعليم باململكة واحأنةمبالتعليم وظًقا 

 املهام:

 .الدولية والربامج حأجنبيةا للمدارس والتشغيل املناهج معايري تنفيذ -0

 .لدوليةا والربامج احأجنبية للمدارس املعايري تطبيق من التأكد عمليات جرا إ  -2

 .املعتمدة للمناهج نبيةاحأج التعليمية املؤساات تطبيق متابعة  -7

 .املعتمدة واملقررات ططاخل وظق مواد بتدريس الدولية مجوالربا احأجنبية املدارس التزام متابعة  -4

 .اهلوية مواد ستدري تعزز اليت واحأنشطة الربامج تنةيم -3

 .املختصة هاتاجل من الواردة التقارير ومعاجلة متابعة -0

 .الدولية لربامجوا احأجنبية للمدارس املتابعةو اإلشراف مبهام الدورية التقارير تقديم -9

 .لكلذ املنةمة القواعد وظق جنبيةاحأ اجلاليات مدارس إدارات جمالس إقرار -2

 .لذلك املنةمة وابطالض وظق احأجنبية املدارس مديري اختيار -2

 ومنب ،احأجنبية ملدارسا يف تدريبهم ومعايري اإلداريةو التعليمية اهليئة معايري تطبيق متابعة-01

 .العمل صالسية

 .احأجنبية للمدارس الانوي التقييم-00

 .والتوطني الرواتب عمد لقرار احأجنبية املدارس تطبيق متابعة-02

مكتب التعليم 

  األهلي     
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 الضوابط وظق ،منيواملال والعرب الاعوديني لطالبا لقبول املؤهلة احأجنبية املدراس تصنيف-07

 .لذلك املنةمة

 .لدوليةا والربامج احأجنبية املدارسب وحتويلهم الاعوديني الطالب قبول تنةيم-04

 .واالختبارات قبولال إدارة م  بالتنايق عادلتهاوم احأجنبية املدارس طالب وثائق مصادقة-03

 .للوكالة هاب والرظ  احأجنبية املدارس خمالفات دراسة-00

 .والاالمة احأمن وسائلب خاللاإل أو ،املبن  خطورة لسا يف احأجنبية للمدارس املؤقت اإليقاف-09

 لةدارات ورظعها ،شأنهاب الرأي وإبدا  ،احأجني تعليمال مدارس مبناوبي اخلاصة القضايا دراسة-02

 .املختصة

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -02

 : لهالتابعة اإلدارات 

 املاتفيدين. خدمات إدارة -0

 .احأهلية املدارس إدارة -2

 إدارة املدارس احأجنبية. -7

 .اخلاصة واملراكز املعاهد إدارة -4

 

 مهام إدارة خدمات المستفيدين: -1

 .الكرتونًيإ للوزارة هاب والرظ  ،واحأجنبية احأهلية املدارس يف الدراسية الرسوم طلبات دراسة -0

   .احأجنبية احأهلية ساملدار يف الدراسية الرسوم قضايا متابعة -2

 .ًياإلكرتون والشهرية الانوية النماذج تعبئة -7

 .قائمة أجنبية مدرسة يف ملطبقا املنهج إىل آخر منهج إلضاظة ترخيص طلب -4

 .نبيةواحأج احأهلية والتدريبية ميةالتعلي للمنشآت عمل تأشريات إصدار تأييد -3

 :إدارة المدارس األهلية مهام-2   

 .حأهليةا للمدارس والتشغيل املناهج معايري تنفيذ-0      

 .احأهلية لمدارسل املعايري تطبيق من التأكد عمليات إجرا -2      
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 .املعتمدة واملقررات للمناهج ةاحأهلي التعليمية املؤساات تطبيق متابعة-7     

 .املختصة جلهاتا من الواردة التقارير ومعاجلة متابعة-4      

 .احأهلية للمدارس املتابعةو اإلشراف مبهام الدورية التقارير تقديم-3      

 .لذلك املنةمة طالضواب وظق احأهلية املدارس قادة اختيار-0     

 صالسية منب و ،احأهلية ملدارسا يف ريبهمتد ومعايري ،اإلداريةو التعليمية اهليئة معايري تطبيق متابعة-9     

 .العمل

 .احأهلية للمدارس الانوي التقييم-2   

 .والتوطني الرواتب مدع لقرار احأهلية املدارس تطبيق متابعة-2     

 أو ،الاالمة و احأمن وسائلب اإلخالل أو ،املبن  خطورة ةسال يف احأهلية للمدارس املؤقت اإليقاف-01    

 .لوزارةا يف بها املعمول للتعليمات املنهج خمالفة

 .املختصة لةدارات ورظعها ،بشأنها الرأي وإبدا  ،حأهليةا املدارس مبناوبي اخلاصة القضايا دراسة-00      

 .املخالفة احأهلية املدارس ل ع اإلغالق ـــ ماعداـــ  زا اتاجل يقاعإ-02       

 مهام المدارس األجنبية:  -3 

 .حأجنبية والربامج الدوليةمدارس اتنفيذ معايري املناهج والتشغيل لل -0

 .دارس احأجنبية والربامج الدوليةمالتأكد من تطبيق املعايري للإجرا  عمليات  -2

 .للمناهج املعتمدة ليمية احأجنبيةمتابعة تطبيق املؤساات التع -7

واملقررات  ية وظق اخلططتدريس مواد اهلومتابعة التزام املدارس احأجنبية والربامج الدولية ب -4

 .املعتمدة

 .واد اهلويةعزز تدريس مالربامج واحأنشطة اليت تتنةيم  -3

 .هات املختصةمن اجل متابعة ومعاجلة التقارير الدورية -0

 .لدوليةمدارس احأجنبية والربامج اتابعة للمبهام اإلشراف وامل تقديم التقارير الدورية -9

 .جنبية وظق القواعد املنةمة لذلكإقرار جمالس إدارات مدارس اجلاليات احأ -2
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 .ملنةمة لذلكااختيار مديري املدارس احأجنبية وظق الضوابط  -2

ومنب  ،نبيةومعايري تدريبهم يف املدارس احأج ،متابعة تطبيق معايري اهليئة التعليمية واإلدارية-01

 صالسية العمل.

 .الانوي للمدارس احأجنبيةالتقييم -00

 لرواتب والتوطني.بية لقرار دعم امتابعة تطبيق املدارس احأجن-02

وظق الضوابط  ،لاعوديني والعرب واملالمنياتصنيف املدارس احأجنبية املؤهلة لقبول الطالب -07

 املنةمة لذلك.

 جنبية والربامج الدولية.تنةيم قبول الطالب الاعوديني وحتويلهم باملدارس احأ-04

 .واالختبارات لدارة القبودلتها بالتنايق م  إحأجنبية ومعامصادقة وثائق طالب املدارس ا-03

 .الةلوكارس احأجنبية والرظ  بها لدراسة خمالفات املد-00

 .الاالمةوأو اإلخالل بوسائل احأمن  ،بن اإليقاف املؤقت للمدارس احأجنبية يف سال خطورة امل-09

ورظعها لةدارات  ،وإبدا  الرأي بشأنها ،يدراسة القضايا اخلاصة مبناوبي مدارس التعليم احأجن-02

 تصة.املخ

 :إدارة المعاهد والمراكز الخاصةمهام -4

 .يةاملدن احأمنية احلراسات بنةام اخلاصة واملراكز املعاهد التزام متابعة -0

 .ملدرسيةا املقاصف بضوابط املعاهد التزام متابعة -2

 .يةالوزار التشغيل ملعايري ملرخصةا اخلاصة واملراكز املعاهد تنفيذ متابعة -7

 .املرخصة املناهج عايريمل اخلاصة املراكزو املعاهد تطبيق متابعة -4

 .اخلاصة واملراكز اهداملع يف اإلدارية الوظائف توطني متابعة -3

 .لذلك ملنةمةا الضوابط وظق اخلاصة املراكزو املعاهد وقائدات قائدي تكليف اعتماد -0

 .اخلاصة واملراكز املعاهد يف حمارم ملدربني تعليمية مواظقة إصدار -9

 .اخلاصة واملراكز املعاهد يف متعاقد ملدرب تعليمية مواظقة إصدار -2

 .اخلاصة واملراكز ملعاهدا يف وطين ملدرب تعليمية مواظقة إصدار -2

 واملراكز املعاهد يف درباتوامل للمدربني التعليمية ظائفالو يف املكتابة اخلربة شهادات مصادقة -01

 .اخلاصة

 .لوزارةل بها والرظ  ،املناهج تطبيقل اخلاصة واملراكز املعاهد طلبات دراسة -00
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 .اخلاصة كزواملرا املعاهد واتفاقيات برامج متابعة -02

   .التدريبية الربامج وصف اعتماد طلب رظ  -07

 اإلجنليزية. اللغة معاهد يف ةاملطبق الدولية االختبارات عل  اإلشراف -04

 لةدارات ورظعها ،بشأنها يالرأ وإبدا  ،اخلاصة املراكزو املعاهد مبناوبي اخلاصة القضايا دراسة -03

 .املختصة

 .الاالمةو مناحأ بوسائل اإلخالل أو ،ملبن ا خطورة سالة يف للمعاهد املؤقت اإليقاف -00

 \.اخلاصة واملراكز املعاهد عل ـ ــ اإلغالق عدا ماـــ  اجلزا ات إيقاع -09
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 االرتباط التنظيمي:
 .يرتبط مبدير عام التعليم       

 اهلدف العام:

نفاًيا صاحًيا اجتماعًيا  ،أبنا  وبنات مناوبي التعليم املتوظنيو ،رعاية أبنا  وبنات شهدا  الواجب       

 تعليمًيا.

 املهام:

 ؛الصالسيات الالزمةوقائدات املدارس ب يدئوتفويض قا ،سصر الفئات املاتهدظة من خالل نةام نور – 1

 لتاحديد هذه الفئات.

 لماتفيدين.ة والتعليمية واملااعدات العينية لمتابعة تقديم الرعاية النفاية والصاحية واالجتماعي – 2

رشادية املقدمة ل  حتصيلهم العلمي، ومتابعة اخلدمات اإلوالوقوف ع ،متابعة املاتفيدين يف مدارسهم –7

 هلم.

لعيين لتقديم الدعم ا ؛اات اخلرييةالباحث عن اتفاقيات وشراكات م  القطاع اخلاص واملؤس –4

 واالمتيازات والتاهيالت للماتفيدين.

ملقدمة لتاهيل اخلدمات وتلبية االستياجات ا ؛عقد اتفاقيات م  القطاعات احلكومية واهليئات – 3

 للماتفيدين.

 دمات املقدمة هلم.إعداد التقارير الدورية والانوية عن كل ظئة، واخل – 0

 املاتهدظة. قدمة للفئاتجتويد اخلدمات والتاهيالت امل – 9

 املاتهدظة. املشاركة يف الفعاليات واملناسبات اخلاصة بالفئات – 2

 

 

 

 

  مكتب وفاء    
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 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مبدير عام التعليم.     
 اهلدف العام:

 ها.لألنةمة واللوائب املعمول ب وظًقا ستشارية القانونية لةدارة،تقديم اخلدمات اال      

 املهام:

 دراسة مشاري  احأنةمة واللوائب والتعليمات. -0

 فاري احأنةمة واللوائب.تقديم اآلرا  واالستشارات القانونية ظيما يتعلق بت -2

 ارة م  اجلهات احأخرى.املشاركة يف إعداد وصياغة العقود اليت تربمها اإلد -7

 رأي بصددها.  جهات أخرى حملية أو أجنبية وإبدا  الرة مدراسة العقود اليت سرتتبط بها اإلدا -4

وثائق جالت وسندات التملك الرمسية والتقديم اخلدمات القانونية اليت تتطلبها الصكوك والا -3

 املتعلقة بذلك.

بناً  عل  توجيه  ،جلانب القانوني إذا لزم احأمراالشرتاك يف اللجان املشكّلة داخل اإلدارة لتغطية ا -0

 سية.صاسب الصال

دعا ات صاسب الصالسية يف التةلمات واال تقديم املشورة القانونية يف مجي  ما حيال إليها من -9

 علقة بذلك.واملطالبات، واالشرتاك يف التاحقيقات الضرورية املت

لقضائية مام احملاكم أو اجلهات ذات الصفة امتثيل اإلدارة ظيما يرظ  منها أو عليها من قضايا أ -2

 والتاحكيمية.

 م  اجلهات ذات العالقة. د مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايقإعدا -2

بيار  أو سفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-01

 ة.ةجرا ات اخلاصة بأعمال اإلدارير لالتخطيط والتطو وسهولة، والتعاون م  إدارة

 متابعة توظريها.اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة و اتلزماتحتديد االستياجات التدريبية وامل-00

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-02

 ورظعها ملدير عام التعليم.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-07

 إدارة 

 الشؤون القانونية 
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 االرتباط التنظيمي:
 التعليم.يرتبط / ترتبط مبدير عام        

 اهلدف العام:

ومتابعة تطبيق احأنةمة  ،بنات( –ف عل  شؤون تعليم )بنني يف اإلشرا التعليممااعدة مدير عام         

 للخطط املعتمدة. وظًقا ،واللوائب والاياسات واإلجرا ات اخلاصة بها

 املهام:

، يف إطار احأهداف ها/ ب اإلدارات املرتبطة بهمتابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة ب  -0

  اجلهات ذات العالقة لتعليم، بالتنايق مالعامة ل دارةةوالاياسات الرتبوية والتعليمية املبلغة ل

 باإلدارة والوزارة.

/ دات املرتبطة به التعليم يف الوسبليمات اخلاصة عمتابعة تنفيذ احأنةمة واللوائب والقرارات والت  -2

 واملدارس التابعة لةدارة يف املنطقة.بها 

مة وظاعلية احأدا  والتنايق بينها، والتأكد من سال بها / توجيه العمل يف الوسدات املرتبطة به  -7

اظة املعامالت  كوالنةر يف ،ملشكالت واملعوقاتوحتقيق االناجام والتكامل بينها، ومعاجلة ا ،ظيها

 اليت ترد للشؤون التعليمية.

وذلك  ، سضورهايف التعليمظيها مدير عام  ها / ترؤس اللجان واالجتماعات الداخلية اليت ينيبه  -4

 .يميةالتعل التعليمية يف املنطقةملعاجلة مجي  املاائل املتعلقة بالشؤون الرتبوية و

علق بالشؤون قطاع احأهلي يف املنطقة ظيما يتاالتصال والتنايق م  اجلهات احلكومية ومؤساات ال  -3

 .التعليمام بعد التنايق م  مدير ع ،الرتبوية والتعليمية

 عام مدير ة/مساعد

 شؤونلل التعليم

 (بنات-بنين) يةتعليمال
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دوات واملواد والعمل عل  من القوى العاملة والتجهيزات واحأ بها / متابعة استياج اإلدارات املرتبطة به  -0

 توظريها.

وانب العملية ساليب تطويرها مبا ياهم يف تطوير جب الربامج واملشروعات التطويرية، وإيضاب أاقرتا  -9

 ./ بها طة بهالرتبوية والتعليمية واإلدارية يف اإلدارات املرتب

  اجلهات ذات العالقة بالتنايق م / بها، ملرتبطة بهمتابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارات ا  -2

 اد خمصصات اإلدارة.ملشاركة يف توزي  البنود بعد اعتمباإلدارة، وا

رات املرتبطة اإلسصا ات املتعلقة بنشاطات اإلداتنةيم املعامالت واملعلومات والاجالت والبيانات و  -2

 لقواعد والتعليمات.ل ارير واملعلومات والبيانات وظًقاق، وتزويد اجلهات ذات العالقة بالت/ بها به

 ،ومعوقات احأدا  ظيها بها، / إجنازات اإلدارات املرتبطة بهرير الدورية عن نشاطات ومتابعة إعداد التقا -01

 .لتعليماورظعها ملدير عام  ،وسبل التغلب عليها

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه. -00

 اإلدارات التالية: / بها بهيرتبط 

 .بنات( –بنني ) املدير العام لشؤون تعليم/ة مكتب مااعد -0

 االختبارات والقبول. إدارة -2

 دارة نشاط الطالب.إ -7

 إدارة التدريب الرتبوي. -4

 إدارة تعليم الكبار. -3

 التعليم.مكاتب  -0

 واحملفوظات.مركز الوثائق  -9

 الطالبي. واإلرشاد التوجيه إدارة -2

 دارة اإلشراف الرتبوي.إ -2

 .املوهوبني إدارة-01

 إدارة الرتبية اخلاصة.-00

 .احأطفال رياض إدارة-02
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 االرتباط التنظيمي:
 .بنات( –بنني ) يةتعليمال لشؤونلالتعليم مدير عام  /ةيرتبط مبااعد    

  العام:اهلدف 

 ظل بيئة عمل منةمة يف ،ستشارات العلمية والفنيةتقديم اخلدمات اإلدارية، والاكرتارية، واال     

 وظعالة.

 املهام:

 ،بنات( –)بنني  يةتعليملاشؤون لل التعليممدير عام  /ةدملااعاستقبال مجي  اخلطابات الواردة   -0

 روتينية للوسدات املختصة.وعرضها عليه، وإسالة املعامالت ال ،ومراجعتها

 ،ور العاجلة والاريةبنات( ظيما يتعلق باحأم –بنني ) ة/إعداد اإلجابات ساب توجيهات املااعد  -2

 ومتابعة تصديرها بعد توقيعها من املااعد/ة.

 ،املتعلقة بها واحلصول عل  املعامالت واملعلومات ،إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير  -7

 .بنات( –بنني ) /ةقبل عرضها عل  املااعد

 تها.بنات( ومعاجل-)بنني املااعد/ة ملات اهلاتفية اخلاصة باستقبال مجي  املكا  -4

 ،ااعد/ةوتنةيم املقابالت اخلاصة بامل ،تعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعاترتيب موا  -3

 ات العالقة باإلدارة.واستقبال املراجعني وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذ

بيار  وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب  -0

 وسهولة.

االستياجات احأخرى نقل واحأثاث واملاتلزمات املكتبية ومن وسائل المتابعة تأمني طلبات املكتب   -9

 لدى اجلهات املختصة.

وإعداد تقارير  ،ات(بن –بنني ) /ةتب املااعداإلشراف عل  املوظفني واملاتخدمني العاملني مبك  -2

 رة.م  اجلهات ذات العالقة باإلدا احأدا  الوظيفي عنهم، وترشياحهم للتدريب بالتنايق

 ه.ام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصأي مه  -2

 مدير /ةمساعد مكتب

 شؤونلل التعليم عام

 (بنات-)بنين يةتعليمال



 

59 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

 
 االرتباط التنظيمي:          

 بنات(. –بنني ية )تعليمالون للشؤالتعليم مدير عام  /ةيرتبط مبااعد    

 اهلدف العام:          

من خارج تعليم البنات  واملراجعاتون تعليم البنات، تقديم خدمة مراجعة ومتابعة معامالت مناوبات شؤ     

 لدى قطاعات اإلدارة.

 املهام:

ات )تعليم جرا ات وسرعة إجناز معامالت مناوبمراجعة الوسدات اإلدارية التابعة لةدارة لتاهيل إ -0

 البنات(.

ية التابعة عليم البنات لدى الوسدات اإلدارمتابعة ما أختذ من إجرا ات عل  معامالت مناوبات ت  -2

 لةدارة.

 لةدارة. مات من الوسدات اإلدارية التابعةتوظري النماذج والشروط املطلوبة للاحصول عل  اخلد  -7

لبنات لبنات أو من غري مناوبات تعليم ااستقبال طلبات املراجعات سوا  من مناوبات تعليم ا  -4

 وإسالتها جلهة االختصاص.

 ضو طلبها وإظادة املراجعة مبا متملختصة، متابعة سري طلبات املراجعات والتنايق م  اإلدارات ا -3

 كتابيًا أو هاتفيًا.

 لمراجعات لتعليم البنات.تقديم خدمة االستعالمات ملناوبات تعليم البنات أو ل -0

 وظريها.زمات اإلدارية والفنية ومتابعة تحتديد استياجات الوسدة من القوى العاملة واملاتل  -9

وصيات اليت شاكل والعقبات اليت تواجهها، والتملإعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات الوسدة وا  -2

 عليم البنات.ر عام الرتبية والتعليم لشؤون تتراها لتطوير العمل ورظعها ملديرة مكتب مااعدة مدي

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.  -2

وحدة عالقات 

 المراجعات 
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 التنظيمي:االرتباط 
 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

  العام:اهلدف 

تها، وتطبيق بارات التاحصيل الدراسي، وضمان سالممتابعة تطبيق نةم ولوائب وضوابط وإجرا ات اخت      

الب احلاصلني واملعادالت الالزمة لشهادات الط إجرا ات قبول الطالب عل  اختالف ماتوياتهم التعليمية،

 عل  وثائق دراسية من خارج اململكة.

  املهام:

ل ومعادالت خلاصة باختبارات وقبول وتاجيل وتعديغيلية والربامج امتابعة تنفيذ اخلطط التش  -0

 ألنةمة واللوائب املنةمة لذلك.ل ة املراسل الدراسية للطالب، وظًقاكاظ

والتعديل  لقة باالختبارات والقبول والتاجيلمتابعة تطبيق احأنةمة واللوائب والتعليمات املتع  -2

 ونقل االختبارات، واقرتاب تطويرها.

بالتعاون م   ،تطبيقها وسالمة ،واالطمئنان عل  سريها ،راف عل  سري االختبارات باملدارساإلش  -7

 اجلهات ذات العالقة.

تنايق م  اجلهات ذات بال ،داد التقارير الالزمةمتابعة تطبيق االختبارات التاحصيلية الوطنية، وإع  -4

 العالقة.

 متابعة تطبيق الئاحة التقويم املاتمر للطالب.  -3

دارة اإلشراف بالتنايق م  إ ،تاحصيل الدراسية يف الدراسات املتعلقة مبشكالت ضعف الاملشارك  -0

 الرتبوي.

إدارة االختبارات 

 والقبول 
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 ات ذات العالقة.ورظ  نتائجها للجه ،ل والتاجيلدراسة قضايا الطالب املتعلقة باالختبارات والقبو  -9

لعام الدراسي الف لشهادات الثانوية العامة لالتأكد من صاحة جناب الطالب، وإصدار بدل ظاقد أو ت  -2

 هـ وما قبله. 0422/  0429

 ت العالقة.ورظعها للجهات ذا ،الالزمة لذلك وإعداد التقارير ،حتليل نتائج االختبارات  -2

سصائية وتاجيل النتائج يف الربامج اإل ،اتنةيم وتوثيق أرشفة نتائج االختبارات بعد تدقيقه -01

 اآللية.

 م  اجلهات ذات العالقة. إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق -00

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -02

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -07

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالؤون شلالتعليم ل/ة مدير عام عها للمااعدورظ

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -04
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 االرتباط التنظيمي:

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام:

نشطة غري الصفية ثقاظية الصيفية املالئمة ملمارسة احأواخلدمات املدرسية واملراكز التهيئة البيئة  

اليت تتناسب  رصة أمام الطالب ملمارسة اهلواياتاملااندة للعملية الرتبوية والتعليمية، وإتاسة الف

 م  قدراتهم ومواهبهم وميوهلم.

 املهام: 

اسي ية والثقاظية خالل العام الدرفمتابعة تنفيذ خطط وبرامج أنشطة الطالب غري الص  -0

 ميها بعد اعتمادها.ت العالقة باإلدارة والوزارة، وتقوبالتنايق م  اجلهات ذا ،واإلجازات الصيفية

جلهات ذات بالتنايق م  ا ،وية اخلاصةمتابعة تنفيذ خطط النشاط لذوي االستياجات الرتب  -2

 العالقة.

 اط الطالب.طلبها نشوازم واحأدوات اليت يتدارس من اللاقرتاب استياج اإلدارة وامل  -7

ملدارس، اصة بنشاط الطالب املنفذة يف االعمل عل  التطوير الدائم للربامج والنشاطات اخل  -4

 لك.وظق التعليمات املنةمة لذ ،ومتابعة تنفيذها

  الصفية.ريها عل  الطالب املتميزين يف احأنشطة غوضوابط توزيع ،اقرتاب اجلوائز املالئمة  -3

ن عل  ن الرتبويون ورواد النشاط القائمواقرتاب الربامج التدريبية اليت حيتاجها املشرظو  -0

 احأنشطة غري الصفية.

 إدارة 

 نشاط الطالب 
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 ،تقويم أدائهمومتابعة توظريهم، و ،د النشاطحتديد االستياج من املشرظني الرتبويني، ومن روا  -9

 إلدارة.ذات العالقة با بالتنايق م  اجلهات ،وظق الضوابط املنةمة

رير الالزمة ة، ومتابعة أدائها، وإعداد التقااإلشراف عل  املراكز الصيفية واملاائية باملنطق  -2

 للجهات ذات العالقة.

الزمة للجهات بعة أدائها، وإعداد التقارير الاإلشراف عل  نوادي احلاسب اآللي باملنطقة، ومتا  -2

 ذات العالقة.

اهلوايات  معة ومراكز التدريب الكشفي ومراكزاإلشراف عل  منشآت النشاط )املالعب اجمل -01

هذه مهمة )ها وغريب والنوادي العلمية ومراكز تدريب الطالب ومراكز احأسيا  وبيوت الطال

 خاصة بتعليم البنني(.

 ظق الالئاحة املنةمة لذلك.و ،اإلشراف عل  صندوق النشاط الطالبي -00

ورظعها للجهات ذات  ،راكز الثقاظية الصيفيةملإعداد التقارير اخلتامية لألنشطة غري الصفية وا -02

 العالقة.

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة -07

بيار  وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -04

 وسهولة.

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،دارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإل -03

 بنات(.-بنني ) ليممدير عام التعليم لشؤون تع /ةورظعها ملااعد

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -00
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 االرتباط التنظيمي:

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام: 

 وظائف التعليمية.حتقيق النمو املهين املاتمر لشاغلي ال           

 املهام:

تنايق م  ي، ومتابعة التنفيذ بالتعاون والإعداد مشروع خطط وبرامج التدريب والتأهيل الرتبو  -0

 يف ضو  خطط الوزارة يف هذا اجملال. ،القطاعات ذات العالقة باإلدارة والوزارة

ة التدريبية املالئمة وتوظري البيئ ،ئف التعليميةاإلشراف عل  عملية التدريب الرتبوي لشاغلي الوظا  -2

 عملية التدريب الرتبوي.ل

القطاع املعين  لتدريبية املركزية اليت يقوم بهااختيار وترشيب شاغلي الوظائف التعليمية للربامج ا  -7

 الضوابط املنةمة لذلك. وظق ،بالوزارة أو تشرف عليها جهات أخرى

 تدريب الرتبوي.تطبيق احأنةمة والتعليمات واإلجرا ات اخلاصة بال  -4

جلودة، الوظائف التعليمية وظق معايري ا إعداد وتنفيذ احللقات والربامج التدريبية لشاغلي  -3

 .وتقوميها بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة بالوزارة

وتقديم  دريب الرتبوي عل  ماتوى املدرسة،تقديم استشارات تدريبية للمدارس ظيما يتعلق بالت  -0

 سة )توطني التدريب(.درالربامج الرتبوية ملناوبيها داخل امل

 حلديثة.التعليم وظق اآلليات اية بإدارة لوظائف التعليمحتديد االستياجات لشاغلي ا  -9

 

 

 إدارة 

 التدريب التربوي 
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ابعة أدائهم وتطويرهم، تج التدريبية الرتبوية، وماإلشراف عل  املشرظني القائمني عل  تنفيذ الربام  -2

 ة.لرتبوي بالوزاربالتنايق م  اإلدارة العامة للتدريب اوتقوميهم، 

 أو املدربني. هات التدريبية الداخلية واخلارجيةتقويم الربامج التدريبية الرتبوية املقدمة من اجل  -2

لوظائف وبرامج التأهيل لشاغلي ا ،رتبويبنا  قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن التدريب ال -01

 دارة تقنية املعلومات.بالتنايق م  إ ،التعليمية، واإلشراف عليها

 العالقة. بالتنايق م  اجلهات ذات ،تدريبيةامليزانية الانوية لالستياجات الإعداد مشروع  -00

 ر وسهولة.فةها بشكل يااعد عل  استخراجها بياتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وس  -02

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -07

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالون شؤلالتعليم لعام  ة مدير/ورظعها ملااعد

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -04

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

 

 االرتباط التنظيمي: 

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام:

 وحمو أميتهم. ،توظري ظرص التعليم املاتمر للكبار       

 املهام:

 الالزمة لتعليم الكبار.متابعة تنفيذ اخلطط والاياسات والربامج الشاملة و  -0

 يذ برامج تعليم الكبار.متابعة تنفيذ اإلجرا ات والتعليمات الالزمة لتنف  -2

لفة، واإلسهام يف عل  احأمية بأشكاهلا وأنواعها املخت والقضا  ،إعداد برامج للتوعية والتثقيف  -7

 املناسبات اخلاصة بتعليم الكبار.

 و احأمية.التعاون معها ظيما حيقق أهداف برامج حمو ركة م  اجلهات ذات العالقة حملًيا،املشا  -4

تنايق م  اجلهات ذات بال ،ية الالزمة لتعليم الكبارمتابعة توظري املتطلبات الفنية والوسائل التعليم  -3

 العالقة باإلدارة.

 لألماكن احأكثر ساجة. رة، وظًقاالكبار املبلغة من الوزا توزي  مدارس تعليم  -0

 نقلها.وا ورد يف الالئاحة املنةمة لذلك مضم الفصول اليت يقل عدد الدارسني ظيها ع  -9

رس تعليم الكبار،  ملداات املشرظني الرتبوينيالتنايق م  إدارة اإلشراف الرتبوي يف تنفيذ زيار  -2

من صاسب  متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها والعمل عل  ،واملشاركة يف دراسة التقارير

 الصالسية.

 نايق م  اجلهات ذات العالقة.إعداد مشروع امليزانية إلدارة تعليم الكبار بالت  -2

 

 إدارة 

 تعليم الكبار 
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 اجها بيار وسهولة.  استخروسفةها بشكل يااعد عل ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -01

وسبل  ،دا  ظيهاومعوقات احأ ،جنازات اإلدارةإعداد التقارير الدورية واإلسصائية عن نشاطات وإ -00

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لالتعليم لم عا ة مدير/ورظعها ملااعد ،التغلب عليها

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

 

 االرتباط التنظيمي:

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام:

 دا  الرتبوي والتعليمي.لضمان ظاعلية احأ ؛وتقوميها ،دارستطوير العملية الرتبوية والتعليمية بامل          

 املهام:

رارها من اإلشراف الرتبوي باملكتب بعد إقمتابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة ب  -0

 صاسب الصالسية.

العام، ومدارس  ارس التابعة للمكتب )مدارس التعليممتابعة سري العملية الرتبوية والتعليمية يف املد  -2

 ج الرتبية اخلاصة(.اهد وبرامس تعليم الكبار، ومعرياض احأطفال، ومداروحتفيظ القرآن الكريم، 

 ها بعد إقرارها.ومتابعة تطوير ،رتبوي باملكتباقرتاب تطوير اللوائب املنةمة لعملية اإلشراف ال  -7

 الرتبويني، واإلداريني. إعداد استياج املكتب من املااعدين، ومن املشرظني  -4

 ،وظق الضوابط ،س التابعة للمكتب )املدير / الوكيل(باملدار يةاإلشراظاقرتاب ترشيب اهليئة   -3

 وبالتنايق م  إدارة شؤون املعلمني.

 اقرتاب ترشيب املشرظني الرتبويني للعمل باملكتب.  -0

ديد واقرتاب لتاحاني عملية اإلشراف الرتبوي، وحت ؛متابعة ماتوى أدا  املشرظني الرتبويني باملكتب  -9

 يق م  إدارة التدريب الرتبوي.بالتنا ،ة هلمالربامج التدريبية املناسب

ي معامل املعلمني، وحمضري املختربات، وحمضرمتابعة ماتوى أدا  اإلدارة املدرسية باملدارس، و  -2

 لرتبوي.بالتنايق م  إدارة التدريب ا ،احلاسب اآللي التابعني للمكتب، والعمل عل  تطويرهم

مبا ظيها  ،ني، ومديري املدارس التابعة للمكتبيدراسة وحتليل خطط وتقارير املشرظني الرتبو  -2

 /ةرظ  نتائجها ملااعدوالتقنيات التعليمية املصاسبة هلا، و ،التقارير سول املناهج واملقررات الدراسية

 نات(.ب – دير عام التعليم لشؤون تعليم )بننيم

 

 مكاتب التعليم  
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اإلجازات أو احلاالت  والناتج عن ،س التابعة للمكتبمعاجلة العجز من املعلمني، واإلداريني يف املدار -01

 الطارئة وتاديده، بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

وظق الالئاحة املنةمة  ،املكتب واملدارس التابعة له املشاركة يف إعداد تقويم احأدا  الوظيفي ملناوبي -00

 لذلك.

  مجي  املراسل.يف دارس التابعة ملكتب التعليماإلشراف عل  تطبيق الئاحة التقويم املاتمر يف امل -02

ي  املقررات لمني التابعني ملكتب التعليم، وتوزوظق التخصص عل  املعصبة متابعة توزي  احأن -07

ير ظصلية عن ة وظق جدول التوزي ، وإعداد تقارالدراسية عل  احأشهر الدراسية، ومتابعة سري الدراس

 ذلك.

ت والتقنيات ة والوسائل واملخترباالتعليمي اإلشراف امليداني عل  كل ما يتعلق بتفعيل املواد -04

 عليم.تالرتبوية يف بيئات ال

الطرق النتقا  كل ما يتعلق باحأساليب و ؛التنايق م  املشرظني الرتبويني التابعني للمكتب -03

ربات ظيما اإلشراظية املناسبة، وتبادل اخل احلديثة لتطوير عمليات التعليم والتعلم، واحأساليب

 بينهم.

التعليم أو عام دير ورظعها مل ،املقررات الدراسيةواالقرتاسات سول املناهج و دراسة املالسةات -00

 للشؤون التعليمية. /ةللمااعد

 املختلفة. واملتفوقني من الطالب يف احأنشطة املشاركة يف وض  برامج تكريم القيادات الرتبوية، -09

 و الوزارة.أ ليميةالتع اتوى املنطقةاملشاركة يف اللقا ات الدورية لةشراف سوا  عل  م -02

 ،أو خدمات الطالب ،والتوجيه واإلرشاد ،طالبيالتنايق والتكامل م  اإلدارات احأخرى كالنشاط ال -02

 لق باملدارس اليت يشرف عليها املكتب.ظيما يتع ،أو االختبارات والقبول وغريها

 ،لدراسية املختلفةالتعليم والتعلم يف املراسل املشاركة م  اجلهات ذات العالقة يف تقويم عملييت ا-21

  ووض  اخلطط لتاحاينها.

عدها، ي وقبل االختبارات واإلجازات وبمتابعة انضباط الطالب وانتةامهم خالل العام الدراس-20

 ومتابعة تطبيق اخلطة اإلجرائية لتعزيز االنضباط

 ارسي، وتقديم التغذية الراجعة سياهلمتابعة تطبيق منةومة قيادة احأدا  اإلشرايف املد -22

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،إعداد مشروع امليزانية الانوية للمكتب-27

اجها بيار وسفةها بشكل يااعد عل  استخر ،هتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وشعب  -24

 وسهولة.

ات املكتب شرايف الرتبوي، وعن نشاطات وإجنازإعداد التقارير الدورية والفنية عن سري العمل اإل -23

عام التعليم لشؤون تعليم  مدير /ةورظعها ملااعد ،عليها وسبل التغلب ،ومعوقات احأدا  ظيها ،شعبهو

 بنات(. –)بنني 

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه. -20
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 االرتباط التنظيمي:
 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام:

ني ية وخططه وبراجمه م  نشر الوعي الوثائقي بتطبيق نةام الوثائق واحملفوظات ولوائاحه التنفيذ         

. اإلدارة بصفة عامه )اجلهاز(مناوبي     

 املهام:

ودراسة حمتواها،  ،وظاحصها ،وسصرها ،املدارسو   الوثائق واحملفوظات باإلدارةشراف عل  مجاإل -0

 .وتطبيق اللوائب واحأنةمة عليها ،اوسفةه

 . هـ0/0/0797ئق واملعلومات ما قبل سصر مجي  الوثا  -2

 سالمتها.ووظات ظيما حيقق خدمة الوثائق التنايق والتكامل م  املركز الوطين للوثائق واحملف -7

ملا حتدده  ، وظًقاخارجهادارة ومن داخل اإلة للماتفيدين ات والبيانات الالزمتوظري الوثائق واملعلوم -4

 .ووقتل للوثيقة بأقل جهد م  التاهيل للوصو ،التعليمات املنةمة لذلك

 الختصاص.الني يف املركز وتأهيلهم يف جمال التنايق م  اجلهات املختصة يف اجلهاز لتدريب العام -3

 يل.سوالرتثائق وجلان اإلتالف التنايق اإلداري والفين حأعمال اللجنة املنةمة للو -0

إلدارية وبراجمه ومشاريعه وتنةيماته ا الرصد التارخيي لنشأة اجلهاز وأنةمة ولوائاحه وخططه -9

 واإلجرائية.

 .فوظات وعرضهاواحململناسبة حأعمال الوثائق وتوظري الوسائل ا ،العمل عل  تهيئة احأماكن -2

 ة يف اجلهاز.اإلداريها من قبل الوسدات متابعة تقويم وتطبيق أنةمة الوثائق ولوائاحها وأدلت -2

م  إعداد خطط وبرامج  ،ها يف ميزانية اجلهاز الانويةإلدراج ؛حتديد استياجات املركز اإلدارية-01

 .واخلمايةعمل املركز الانوية 

 

مركز الوثائق 

 والمحفوظات   
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 االرتباط التنظيمي:

 .البنات ن تعليملشؤو التعليمترتبط مبااعدة مدير عام      

 اهلدف العام:

هم اتوظق استعداد ،تهيؤ لاللتاحاق بالتعليم احأساسيمتكني احأطفال يف هذه املرسلة العمرية من ال       

 وإمكاناتهم.

 مهام:ـال

 حلضانة.رياض احأطفال ودور اراف الرتبوي لاملنةمة لعملية اإلشمتابعة تنفيذ اللوائب   -0

 ياض احأطفال باملنطقة وتقوميها.متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج ملرسلة ر  -2

ة ر لألطفال ذوي االستياجات اخلاصاملشاركة يف تطوير برامج االكتشاف والتدخل املبك  -7

تنايق م  اجلهات ذات وال ،زمة لتفعيل هذه الربامجواملشاركة يف تدريب الكفا ات الال ،واملوهوبني

 العالقة.

 ،حأطفالباني والتجهيزات الالزمة لرياض االتأكد من مطابقة الشروط واملواصفات اخلاصة بامل  -4

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

 نقل الروضات القائمة.اقرتاب ضوابط اظتتاب الروضات والفصول اجلديدة، و  -3

صصات يف )اإلدارة تخاملشرظات الرتبويات امل التنايق م  إدارة اإلشراف الرتبوي لتنفيذ زيارات  -0

زيارات، والعمل اض احأطفال، ودراسة تقارير تلك الاملدرسية، والرتبية اخلاصة، ورعاية املوهوبات( لري

 لصالسية.عل  متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من صاسب ا

 

 إدارة 

 رياض األطفال    
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دة من واملع رتبوية والتعليمية لرياض احأطفالدراسة وحتليل التقارير اخلاصة بعناصر العملية ال  -9

 ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ال،قبل املشرظات الرتبويات لرياض احأطف

 لصالسية.لة رياض احأطفال، ورظعها لصاسب اإعداد تقويم احأدا  الوظيفي الرتبوي للعامالت مبرس -2

بالتنايق م   ،لربامج التطويرية لرياض احأطفالإعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة متضمنة ا  -2

 ات ذات العالقة.اجله

بيار  راجهادارة وسفةها بشكل يااعد عل  استختنةيم املعامالت واملعلومات والوثائق اخلاصة باإل -01

 وسهولة.

ورظعها  ،لتغلب عليهاوسبل ا ،ومعوقات أدائها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -00

 نات.لشؤون تعليم البالتعليم ملااعدة مدير عام 

 بها يف جمال اختصاصها.تكلف أي مهام أخرى  -02
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 التنظيمي:االرتباط 
 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 العام:اهلدف 

سل املشكالت  اعي واملهين للطالب، واملااعدة عل العمل عل  حتقيق التواظق النفاي والرتبوي واالجتم   

 .اليت قد يتعرضون هلا

  املهام:

ة والنفاية د مبجاالته الرتبوية واالجتماعيمتابعة تنفيذ خطط وبرامج وخدمات التوجيه واإلرشا  -0

ات الطالب وتقوميها مبا ياهم يف تلبية ساج ،واملهنية وماتوياته الوقائية واإلمنائية والعالجية

 املختلفة.

تنايق م  اجلهات بال ،جات الرتبوية اخلاصةمتابعة تنفيذ خطط التوجيه واإلرشاد لذوي االستيا  -2

 ذات العالقة.

الطالب،  ن الطالبيني يف جمال توجيه وإرشادحتديد االستياج من املشرظني الرتبويني، واملرشدي  -7

يق م  اجلهات ذات بالتنا ،لتدريبية املناسبةوترشياحهم وتقويم أدائهم، وحتديد واقرتاب الربامج ا

 العالقة.

توجيهية واإلرشادية ة امليدانية اخلاصة بالعملية الميعللاملشاركة يف إجرا  الدراسات والباحوث ا  -4

بالتنايق م   ،ال يف أعمال التوجيه واإلرشادواالستفادة منها، واستثمار تقنية املعلومات واالتص

 اجلهات ذات العالقة.

 ات العالقة.القة بالتوجيه واإلرشاد م  اجلهات ذاملشاركة يف إعداد االختبارات واملقاييس ذات الع  -3

 

توجيه الإدارة 

     يرشاد الطالباإلو
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 عد تنةيم الالوك واملواظبة للطالب.ملا جا  يف قوا ادراسة قضايا الطالب وظًق  -0

 التوجيه واإلرشاد. إعداد التقارير الفنية عن املشرظني الرتبويني يف  -9

 القي لعمل املرشد الطالبي.تفعيل اإلطار العام لرعاية الالوك وامليثاق احأخ  -2

 .االطالب املتفوقني دراسًي  اقرتاب اجلوائز املالئمة وضوابط توزيعها عل  -2

صصة للتوجيه واملشاركة يف توزي  البنود املخ ،إعداد مشروع امليزانية الانوية للتوجيه واإلرشاد -01

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،واإلرشاد

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -00

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -02

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالون شؤلالتعليم ل/ة مدير عام ورظعها ملااعد

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -07
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 االرتباط التنظيمي:

 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام:

 بوي والتعليمي.وتقوميها لضمان ظاعلية احأدا  الرت ،رستطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدا        

 املهام:

ن صاسب اإلشراف الرتبوي، بعد إقرارها ممتابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة ب  -0

 الصالسية.

ارس حتفيظ القرآن )التعليم العام، ومد س اإلدارةمتابعة سري العملية الرتبوية والتعليمية يف مدار  -2

 صة(.ار، ومعاهد وبرامج الرتبية اخل، ومدارس تعليم الكبارياض احأطفالوالكريم، 

 ها بعد إقرارها.تطوير إلشراف الرتبوي، ومتابعةلعملية ااقرتاب تطوير اللوائب املنةمة   -7

 رتبويني واإلداريني.ن ملكاتب التعليم، ومن املشرظني الإعداد استياج اإلدارة من املديرين، ومن املااعدي  -4

ظق الضوابط وبالتنايق وكيل( ولةدارة )املدير وال اقرتاب ترشيب اهليئة اإلشراظية باملدارس التابعة  -3

 م  إدارة شؤون املعلمني.

ري املدارس، إلشراف الرتبوي، واملرظوعة من مديدراسة ترشيب املشرظني الرتبويني للعمل يف إدارة ا  -0

 ومكاتب التعليم.

إلشراف الرتبوي، لتاحاني عملية ا ؛شراف الرتبويمتابعة ماتوى أدا  املشرظني الرتبويني يف إدارة اإل -9

 ي.بالتنايق م  إدارة التدريب الرتبو ،ديد واقرتاب الربامج التدريبية املناسبة هلموحت

 

 إدارة 

 اإلشراف التربوي    
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ي معامل املعلمني، وحمضري املختربات، وحمضرمتابعة ماتوى أدا  اإلدارة املدرسية باملدارس، و  -2

 راعاة مهام مكاتبتنايق م  إدارة التدريب الرتبوي، م  مبال ،احلاسب اآللي، والعمل عل  تطويرهم

 التعليم.

تب التعليم )داخل مبا ظيها املدارس التابعة ملك ،إجرا  سركة النقل الداخلي ملديري ووكال  املدارس  -2

 لتنةيمات املعتمدة.املدينة( بالتنايق م  مكاتب التعليم اخلارجية وظق ا

ووظق  اإلشراف الرتبوي ومكاتب التعليم، لنقل الداخلي للمشرظني بني إدارةإجرا  سركة ا -01

 تنةيمات املعتمدة.ال

)مدارس  والكليات املتقدمني للتدريس يف تنةيم وإجرا  املقابالت الشخصية خلرجيي اجلامعات -00

ر، ومعاهد لقرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبارياض احأطفال، ومدارس حتفيظ اوالتعليم العام، 

 وبرامج الرتبية اخلاصة(.

ملناهج واملقررات مبا ظيها التقارير سول ا لتعليم،ار مديري مكاتب دراسة وحتليل خطط وتقاري -02

شؤون للتعليم لا/ة مدير عام تائجها ملااعدالدراسية والتقنيات التعليمية املصاسبة هلا، ورظ  ن

 للجهات ذات العالقة يف الوزارة. لبعثها ابنات( متهيًد –)بنني  يةتعليمال

ازات أو احلاالت التابعة لةدارة والناتج عن اإلج سمعاجلة العجز من املعلمني، واإلداريني يف املدار -07

 الطارئة وتاديده، بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

وظق  ،لتابعة هلاإدارة اإلشراف الرتبوي واملدارس ا املشاركة يف إعداد تقويم احأدا  الوظيفي ملناوبي -04

 الالئاحة املنةمة لذلك.

بوي يف مجي  دارس التابعة إلدارة اإلشراف الرتاإلشراف عل  تطبيق الئاحة التقويم املاتمر يف امل -03

 املراسل.

من  ،ات التعليمختربات والتقنيات الرتبوية يف بيئالتأكد من تفعيل املواد التعليمية والوسائل وامل -00

 خالل الزيارات امليدانية لعينة من املدارس.

حأشهر الدراسية، لمني، وتوزي  املقررات املدرسية عل  اواد الدراسية عل  املعالتأكد من توزي  امل -09

ملدارس التابعة ن خالل الزيارات امليدانية لعينة من ام، وظق جدول التوزي ، ومتابعة سري الدراسة

 لةدارة.
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ق باحأساليب ل ما يتعلالنتقا  كالتعليم؛ وملكاتب  التنايق م  املشرظني الرتبويني التابعني لةدارة -02

خلربات ظيما اليب اإلشراظية املناسبة، وتبادل التطوير عمليات التعليم والتعلم، واحأس ،احلديثة

 بينهم.

التعليم دير عام ورظعها ملااعد/ة م ،الدراسية تدراسة املالسةات واالقرتاسات سول املناهج واملقررا-02

 نبات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل

 نشطة املختلفة.واملتفوقني من الطالب يف احأ رتبويةتكريم القيادات ال   برامجاملشاركة يف وض -21

 و الوزارة.أ التعليمية اتوى املنطقةاملشاركة يف اللقا ات الدورية لةشراف سوا  عل  م -20

دمات الطالب شاط الطالبي، والتوجيه واإلرشاد أو خاإلدارات احأخرى كالن والتكامل م التنايق  -22

 املنطقة. ظيما يتعلق مبدارس ،بولأو االختبارات والق

 ،راسية املختلفةالتعليم والتعلم يف املراسل الد املشاركة م  اجلهات ذات العالقة يف تقويم عملييت -27

 ووض  اخلطط لتاحاينها.

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة -24

 اجها بيار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخر ،دارةإلتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة با -23

ات اإلدارة شرايف الرتبوي، وعن نشاطات وإجنازإعداد التقارير الدورية والفنية عن سري العمل اإل -20

شؤون لالتعليم لام ملااعد/ة مدير ع، ورظعها لب عليهال التغوسب ،ومعوقات احأدا  ظيها ،وشعبها

 بنات(. –)بنني  يةتعليمال

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه. -29
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 االرتباط التنظيمي:
 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 : اهلدف العام

 لطالب املوهوبني.تقديم الرعاية الرتبوية والتعليمية الشاملة ل      

 املهام:

 واإلسهام يف تطويرها. ،امتابعة تنفيذ اخلطط والربامج اإلثرائية، وتقوميه  -0

ملراكز ة املوهوبني يف مجي  املدارس وامتابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية لتنفيذ برامج رعاي  -2

 وامللتقيات الصيفية.

يف  واإلسهامميها، ، وتقوعن الطالب املوهوبني متابعة تنفيذ احأساليب واحملكات املتعلقة بالكشف  -7

 تطويرها.

ت النةامية يف جتريبها تباع اإلجرا اورظعها ال ،وبنياقرتاب مناذج وأساليب وآليات رعاية الطالب املوه  -4

 تعميمها.ل وتطويرها، ومتابعة تقوميها متهيًداوتطبيقها 

 .امج واملاابقات واملعارض املختلفةاقرتاب ترشيب الطالب املوهوبني للمشاركة يف الرب  -3

ق الضوابط املعتمدة وظ ،عمل يف رعاية املوهوبنياب ترشيب املعلمني، واملشرظني الرتبويني للاقرت  -0

 لذلك.

بالتنايق  ،ملوهوبنيلتطوير أدا  العاملني يف رعاية ا املشاركة يف تنفيذ الربامج التدريبية والتأهيلية  -9

 م  اجلهات ذات العالقة.

 

 إدارة 

 الموهوبين    
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بالتنايق م  اجلهات  ،هيزاتها ملراكز رعاية املوهوبنيمتابعة تنفيذ املواصفات الالزمة للمباني وجت  -2

 ذات العالقة.

 حأجهزة واملاتلزمات التنفيذية.متابعة توظري متطلبات برامج الرعاية العلمية من ا  -2

 ملوهوبني.اإلسهام يف توعية احأسرة واجملتم  بأهمية رعاية ا -01

 هات ذات العالقة.بالتنايق م  اجل ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة -00

يار وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة  -02

 وسهولة.

 ،وقات احأدا  ظيهاومع ،طات وإجنازات اإلدارةإعداد التقارير الدورية واخلتامية عن برامج ونشا -04

 بنات(. –نني بام التعليم للشؤون التعليمية )ع ورظعها ملااعد/ة مدير ،بل التغلب عليهاوس

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -51
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 االرتباط التنظيمي:
 بنات(. –بنني ) يةتعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةترتبط مبااعد        

 اهلدف العام

وظق  ،بوية اخلاصةاالستياجات الرت التعليمية لذويوالعمل عل  ضمان توظري اخلدمات الرتبوية                    

 أو ضمن برامج خاصة. ،منةومة التعليم العام

 املهام:

خلاصة عليم ذوي االستياجات الرتبوية امتابعة تنفيذ اخلطط والربامج الالزمة لرتبية وت  -0

 باملنطقة، وتقوميها بعد إقرارها.

االستياجات  عملية الرتبوية والتعليمية لذويمتابعة تنفيذ الاياسات واإلجرا ات اليت ختدم ال  -2

 ة.الرتبوية اخلاصة يف مدارس التعليم العام باملنطق

 م باملنطقة. ة اخلاصة يف مدارس التعليم العاتنفيذ برامج دمج الطالب ذوي االستياجات الرتبوي  -7

اهد وبرامج الرتبية نفيذ زيارات املشرظني الرتبويني ملعبوي يف تالتنايق م  إدارة اإلشراف الرت  -4

 العمل عل  متابعة تنفيذ توصياتها.وصة، واملشاركة يف دراسة التقارير، اخلا

التنايق م  اجلهات ذات ب ،ها بعد اعتماد امليزانيةإعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة، وتوزيع  -3

 العالقة.

جها بيار وسفةها بشكل يااعد عل  استخرا ،ارةلومات اخلاصة باإلدتنةيم املعامالت واملع -0

 وسهولة.

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -9

 بنات(. –بنني ية )تعليمالشؤون لل التعليممدير عام  /ةااعدملورظعها 

 ا.اختصاصهي مهام أخرى تكلف بها يف جمال أ -2

 

 

 إدارة 

 التربية الخاصة    
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 التنظيمي:االرتباط 

 التعليم.مبدير عام  يرتبط      

 العام:اهلدف 

ملدارس، وتوظري مال الشؤون املدرسية، من سيث إسداث ايف اإلشراف عل  أع التعليممااعدة مدير عام      

 زمة.وجتهيزاتها الال، مية واإلداريةالبيئة املدرسية، وتأمني استياجاتها من اهليئة التعلي

 املهام:

حأهداف اإلدارات املرتبطة به يف إطار امتابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة ب  -0

ق م  اجلهات ذات بالتناي التعليمية، املنطقة والاياسات الرتبوية والتعليمية املبلغة لةدارة يف

  العالقة باإلدارة والوزارة.

ارات املرتبطة به التعليم يف اإلدخلاصة بارات امتابعة تنفيذ احأنةمة واللوائب والتعليمات والقر  -2

 واملدارس التابعة لةدارة.

ة تنفيذها لفصول اجلديدة يف املنطقة، ومتابعإعداد اخلطة الانوية واخلماية إلعداد املدارس وا  -7

 بعد اعتمادها.

ال، رياض احأطفوم، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم اقرتاب استياج اإلدارة من املدارس )مدارس التعلي  -4

املختربات، ( والفصول واملعلمني، واملعامل وومدارس تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة

سي، واملقاصف ل التعليمية، وخدمات النقل املدرومراكز مصادر التعليم والتقنيات الرتبوية، والوسائ

 ة توظريها.املدرسية، والتغذية، واملكاظآت، واإلعانات، ومتابع

ليم العام، ملدارس من جهة إىل أخرى )مدارس التعتاب أو ضم أو نقل أو إغالق أو ظصل ااقرتاب اظت  -3

رامج الرتبية ال، ومدارس تعليم الكبار، ومعاهد برياض احأطفوومدارس حتفيظ القرآن الكريم، 

 وتامية املدارس ساب احلاجة. ،اخلاصة(

 عام مدير مساعد

 التعليم للشؤون

 المدرسية
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 لعدد احملدد للمنطقة.ل ملدارس وظًقااقرتاب نقل الفصول بني ا  -0

فيظ س )مدارس التعليم العام، ومدارس حتاقرتاب ختصصات ومؤهالت املعلمني املطلوبة للمدار  -9

بالتنايق  ،ة(لكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلاصرياض احأطفال، ومدارس تعليم اوالقرآن الكريم، 

 م  اجلهات ذات العالقة بالوزارة.

املمرضني واللوازم الطبية و با  والصيادلة واحأخصائينين احأطاقرتاب استياجات الوسدة الصاحية م  -2

 وظريها.والعمل عل  ت ،واملخربية واحأدوية والفنية

 لعالجية.متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الصاحية الوقائية وا  -2

 عالقة.هات ذات البالتنايق م  اجل ،متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية للمقاصف املدرسية -01

خلاصة، الرظ  بطلبات النقل لذوي الةروف امتابعة إعداد سركة نقل املعلمني داخل اإلدارة، و -00

 زارة.لةدارة العامة لشؤون املعلمني بالو بعد تدقيقها ،وطلبات النقل خلارج املنطقة

 بوية.اإلشراف الفين عل  مراكز أو أقاام التقنيات الرت -02

رياض احأطفال، وم، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم، ارس )مدارس التعليم العااقرتاب استياج املد -07

االتصال ( من احأثاث املدرسي واملكتي، وومدارس تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة

 وتوزيعها.

 نفيذها.اقرتاب الربامج التدريبية واملاتلزمات ومتابعة ت -04

التنايق م  اجلهات ذات ب ،انوية لةدارات املرتبطة بهالاإلشراف عل  إعداد مشروع امليزانية  -03

 العالقة.

 ،ير احأدا  ظيهاإلدارات املرتبطة به، واقرتاب تطواإلشراف عل  إعداد التقارير الدورية عن إجنازات ا -00

 .التعليمورظعها ملدير عام 

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.  -11

 
 :اآلتيةبه اإلدارات ترتبط          

 .املدرسية احيةالص الشؤون إدارة-2 .ملدرسيةا لتعليم للشؤونا عام مدير مااعد مكتب-0

 ملدرسيةا التجهيزات إدارة-4 .املدرسي التخطيط دارةإ-7

 بالطال خدمات إدارة-0 املعلمني شؤون إدارة-3
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 التنظيمي:االرتباط 

 ملدرسية.ا للشؤونالتعليم مدير عام  يرتبط مبااعد      

  العام:اهلدف 

يئة عمل منةمة يف ظل ب ،ت العلمية والفنيةتقديم اخلدمات اإلدارية، والاكرتارية، واالستشارا        

 وظعالة.

  املهام:

ملعامالت الروتينية وعرضها عليه، وإسالة ا ،مراجعتهاو ل مجي  اخلطابات الواردة للمااعد،استقبا -0

 للوسدات املختصة.

تصديرها بعد  متابعةو ،حأمور العاجلة والاريةإعداد اإلجابات ساب توجيهات املااعد ظيما يتعلق با -2

 .توقيعها من املااعد

قبل  ،ملتعلقة بهاواحلصول عل  املعامالت واملعلومات ا ،إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير -7

 .عرضها عل  املااعد

 معاجلتها.استقبال مجي  املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملااعد و -4

، واستقبال وتنةيم املقابالت اخلاصة باملااعد ،ترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات -3

 عالقة باإلدارة.وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات ال ،املراجعني

 بيار وسهولة. وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،بت اخلاصة باملكتتنةيم املعامالت واملعلوما -0

ات احأخرى لدى واملاتلزمات املكتبية واالستياج متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثاث -9

 اجلهات املختصة.

عنهم،  وظيفيملااعد وإعداد تقارير احأدا  الاإلشراف عل  املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب ا -2

  .وتدريبهم بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة باإلدارة

 ي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصهأ -2
 

 مدير مساعد مكتب

 التعليم للشؤون عام

 المدرسية
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  التنظيمي:االرتباط 

 ملدرسية.للشؤون ا التعليممدير عام  ترتبط مبااعد          

 العام:اهلدف 

وتاهيل  لتعليمية،ا ل الصاحة املدرسية عل  ماتوى املنطقةاجلوانب الرتبوية يف جماتوىل ت               

  املنطقة.ية يف التنايق م  املديرية العامة للشؤون الصاحو ،تنفيذ نشاط الصاحة املدرسية يف املدارس

 املـهــام:

 املنطقة.رس عل  ماتوى تنايق وتاهيل تنفيذ نشاط الصاحة املدرسية يف املدا -0

 ،طقةشرتكة املعتمدة عل  ماتوى املناملشاركة يف تنفيذ خطط وبرامج الصاحة املدرسية امل -2

ؤون الصاحية رظ  التوصيات يف شأنها إىل إدارة الشو ،ومتابعتها ساب التعليمات والتعاميم

جلنة الصاحية  إىل املديرية العامة للشؤون الصاحية / ورظ  ناخة منها ،املدرسية بوزارة التعليم

 سية يف املنطقة.املدر

 .مدارس وتقييم أعماهلاإلشراف امليداني عل  أعمال املرشدين الصاحيني بامل -7

 ملدرسية يف املدرسة.تنايق وتاهيل مهام عمل ممرض املدرسة وطبيب الصاحة ا -4

 ملعايري املعتمدة.وظق ا ،لعاملني يف املدارساملشاركة يف اختيار املشرظني واملرشدين الصاحيني ا -3

نطقة واجلهات ديرية العامة للشؤون الصاحية باملإدارة الشؤون الصاحية املدرسية باملالتنايق م   -0

 ة للمرشدين الصاحيني باملدارس.لتنفيذ الدورات التدريبي ؛املختصة بالوزارة

 وتوظري استياجاتها. ،التأكد من توظر العيادات املدرسية يف كل مدرسة -9

 ملدرسية عل  ماتوى املدرسة.احية اعمال الشؤون الصتطبيق معايري اجلودة يف أ -2

اهولة وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالقام -2

 ويار.

 متابعة توظريها.و بالقام،والفنية اخلاصة  حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية -01

 ،وسبل التغلب عليها ،اومعوقات احأدا  ظيه إلدارة،الدورية عن نشاطات وإجنازات اإعداد التقارير  -00

 ورظعها ملااعد مدير التعليم للشؤون املدرسية.

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه. -02

 

 الشؤون إدارة

 المدرسية الصحية
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 التنظيمي:االرتباط 

 درسية.للشؤون امل التعليممدير عام  دترتبط مبااع      

  العام:اهلدف 

ارس حتفيظ مدارس التعليم العام، ومد)الفصول والعمل عل  حتديد استياجات اإلدارة من املدارس      

وتوظريها يف املكان  ،بار، ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة(رياض احأطفال، ومدارس تعليم الكوالقرآن الكريم، 

 ا حيقق ظرص التعليم العام ملاتاحقيه.مب ،للاحاجة إليها املناسبني، وظًقا والزمان

  املهام:

دارس حتفيظ )مدارس التعليم العام، ومنوًيا دارة من املدارس والفصول سحتديد استياج اإل -0

 .خلاصة(م الكبار، ومعاهد برامج الرتبية ارياض احأطفال، ومدارس تعليوالقرآن الكريم، 

 ،ظق الضوابط املنةمة لذلكو ،أو ظصلها ،أو نقلها ،و ضمهاأ ،أو إغالقها ،اقرتاب اظتتاب املدارس -2

 .الوزارةوبالتنايق م  اجلهات ذات العالقة باإلدارة 

 لعدد احملدد للمنطقة.ل اب نقل الفصول بني املدارس وظًقااقرت -7

رياض وم، م العام، ومدارس حتفيظ القرآن الكري)مدارس التعلي سصر أعداد املدارس سنوًيا -4

ابة النمو ظيها، وحتديد ن ،مج الرتبية اخلاصة(م الكبار، ومعاهد برااحأطفال، ومدارس تعلي

حتديثها كنها واملاتاحقني للتعليم العام ووإجياد قاعدة بيانات آلية شاملة عن املدارس وأما

 وأعداد الفصول والطالب. ،يميةللمراسل التعل باستمرار، وتصنيفها وظًقا

اق شروط الطالب بها، والتأكد من مدى انطب دمراجعة أوضاع كاظة املدارس القائمة، وأعدا -3

 وضوابط إغالقها أو نقلها أو ظصلها.

 .ن استياجات لتوظري التعليم باملنطقةوحتديد ما يلزم م ،إعداد اخلارطة املدرسية -0

 

  إدارة

 المدرسي التخطيط
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راظية الالزمة والقيام بالدراسات االستش ،صولرصد النمو والرتاج  الكمي يف أعداد املدارس والف -9

 ملعاجلة ذلك.

املدارس  مواق  احأراضي املطلوبة إلنشا  شاركة م  اجلهات واللجان ذات العالقة لتاحديدامل -2

ص منها واليت توظرت دارس، واملدارس املاتأجرة املراد التخلمللعليها، واملباني املراد استئجارها 

 ية.هلا مباني سكومية، واقرتاب مناذج املباني املدرس

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،ةدارإعداد مشروع امليزانية الانوية لة -2

بيار  وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -01

 وسهولة.

 بعة توظريها.ة والفنية اخلاصة باإلدارة ومتاحتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلداري -00

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،اإلدارة تإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازا -02

 ن املدرسية.للشؤو التعليمورظعها ملااعد مدير عام 

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -07
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 : االرتباط التنظيمي
 ملدرسية.للشؤون ا التعليمترتبط مبااعد مدير عام        

  العام:اهلدف 

واملعامل  وجتهيزات املختربات ،ملدرسيةسصر وحتديد استياجات مدارس اإلدارة من التجهيزات ا      

ومصادر التعلم  ،ماتيةالتقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوواملختربات واملعامل املتنقلة، والوسائل و ،الثابتة

 راسي.يعها عل  املدارس قبل بداية العام الدزاليت تاتلزمها العملية التعليمية، وتوظريها وتو

 املهام:

ة واملعلوماتية ئل والتقنيات الرتبوية والتعليميمتابعة تنفيذ اخلطط والربامج الكفيلة بتوظري الوسا -0

 للعملية التعليمية. )مصادر التعلم(

الكريم،  رآنرياض احأطفال، ومدارس حتفيظ القو، )مدارس التعليم العام حتديد استياج املدارس -2

وجتهيزات  ،ة( من احأثاث املدرسي واملكتيومدارس تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاص

اسب اآللي( للمباني املعامل املتنقلة )مبا ظيها معامل احلواملختربات و ،واملعامل الثابتة املختربات

 احملددة.أمينها يف احأوقات بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة عل  ت ،املدرسية

ربات، وإعداد جهيزات املدرسية املؤمنة واملختمتابعة تنفيذ الضوابط الالزمة للتأكد من سالمة الت -7

 .قوائم بتوزيعها واحأوقات احملددة لتاليمها للمدارس

وتوزيعها  ،رسل واملواد التعليمية اخلاصة باملداتأمني احأثاث املدرسي واملكتي واملختربات واملعام -4

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

مبا ظيها  ،تيةت الرتبوية والتعليمية واملعلوماحتديد استياجات مدارس اإلدارة من الوسائل والتقنيا -3

 معامل احلاسب اآللي.

  إدارة

 المدرسية التجهيزات
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 ، املدارسني ماتلزماتها، ومتابعة تفعيلها يفاإلشراف عل  أقاام ومراكز التقنيات الرتبوية، وتأم -0

 ارة.  اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزبالتنايق م

بالتنايق م   ،بعة لةدارةيف املدارس التا ـــ حلاسب اآلليعدا معامل اـــ صيانة املختربات واملعامل  -9

 اجلهات ذات العالقة.

اجلهات ذات  بالطرق اآلمنة، وذلك بالتنايق م  متابعة إتالف املواد الكيميائية املنتهية صالسيتها -2

 لتعليمات املنةمة ذلك.ل اداخل اإلدارة وخارجها، وظًقالعالقة 

وبعثها إلدارة  ،قنيات الرتبوية ومصادر التعلمحتديد االستياجات التدريبية للعاملني يف مراكز الت -2

 التدريب الرتبوي.

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة-01

 ا بيار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجه ،رةت اخلاصة باإلداتنةيم املعامالت واملعلوما-00

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-02

 ملدرسية.للشؤون ا التعليمورظعها ملااعد مدير عام 

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 م2102-هـ 0441/  2اإلصدار :

 

 

 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.       

  العام:اهلدف 

رآن الكريم، مدارس حتفيظ القواض احأطفال، توظري استياجات املدارس )مدارس التعليم العام، وري      

داد واملؤهالت ن شاغلي الوظائف التعليمية، باحأعمومدارس تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة( 

 ا يضمن انتةام العملية التعليمية.مب ،املطلوبة، واإلشراف عل  توزيعهم ونقلهم

 املهام: 

ملطلوبة لشغل عليمية، وحتديد التخصصات واملؤهالت االتيد استياجات املدارس من الوظائف حتد -0

 لعالقة.اهذه الوظائف، بالتنايق م  اجلهات ذات 

لتعليم إلشراظية )مدير/ وكيل( مبدارس اإعداد سركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية واهليئة ا -2

برامج ومدراس تعليم الكبار، ومعاهد و العام ورياض احأطفال، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم،

 ايق م  اجلهات ذات العالقة.داخل املنطقة وخارجها، بالتن ،الرتبية اخلاصة

نايق م  إدارة شؤون بالت ،دين من غري الاعودينيكة جتديد وإنها  عقود املعلمني املتعاقإعداد سر -7

 املوظفني باإلدارة.

فيظ القرآن رياض احأطفال، ومدارس حتولعام، توزي  املعلمني عل  مدارس املنطقة )مدارس التعليم ا -4

 م.ة مباشرتهية اخلاصة( ومتابعالكريم، ومدارس تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج الرتب

   اجلهات ذات العالقة.إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م -3

استخراجها  وسفةها بشكل يااعد عل  ،إلدارةاإلشراف عل  تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة با -0

 بيار وسهولة.

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار -9

 ملدرسية.للشؤون ا التعليمورظعها ملااعد مدير عام 

 .أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها -2

 

  إدارة

 المعلمين شؤون
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 التنظيمي:االرتباط 
 ن املدرسية.للشؤو التعليممدير عام  ترتبط مبااعد     

 العام:اهلدف 

وظق التنةيمات  ،يةات للطالب، واملقاصف املدرسية والتغذتقديم خدمات النقل املدرسي واملكاظآت واإلعان      

 اخلاصة بذلك.
 املهام:

نات للطالب، لنقل املدرسي واملكاظآت واإلعامتابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة بتقديم خدمات ا -0

العالقة  خلاصة بذلك، بالتنايق م  اجلهات ذاتاواملقاصف املدرسية والتغذية، وظق التنةيمات 

 وتقوميها.

نات، طالب الذين يصرف هلم مكاظآت وإعاحتديد استياج اإلدارة من النقل املدرسي، وحتديد ال -2

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

ات العالقة بالتنايق م  اجلهات ذ ،ملدرسيمتابعة تطبيق شروط وضوابط برامج الاالمة يف النقل ا -7

 داخل اإلدارة وخارجها.

ه )مهمة ذليل العقبات اليت حتول دون جناستفعيل برامج النقل املدرسي التعاوني، والعمل عل  ت -4

 خاصة بقطاع تعليم البنني(.

 ل املدرسي.متابعة تنفيذ عقود الشركات واملؤساات اخلاصة بالنق -3

 ةمتني لذلك.وظق الالئاحتني املن ،ارة التعليمصندوق إدو ،اإلشراف عل  الصندوق املدرسي -0

ق م  اجلهات لتغذية، ومتابعة أدائها بالتناياإلشراف عل  تنفيذ عقود تشغيل املقاصف املدرسية وا -9

 ذات العالقة.

ات ذات قاصف املدرسية والتغذية م  اجلهاملشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل امل -2

 العالقة باإلدارة.

   اجلهات ذات العالقة.إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م -2

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-01

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-00

 ملدرسية.للشؤون ا التعليما ملااعد مدير عام ورظعه

 أي مهام أخرى-02

 

  إدارة

  خدمات الطالب
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 التنظيمي:االرتباط 

 .التعليميرتبط مبدير عام      

 العام:اهلدف 

 ةدارة يف املنطقةلختلف اإلدارات واملدارس التابعة العمل عل  توظري كاظة اخلدمات اإلدارية واملالية مل       

ظة أعمال لمنطقة يف جمال اإلنشا  والرتميم وكا، واإلشراف عل  تنفيذ املشاري  الالزمة لالتعليمية

أدا  مهامها وزيادة  ارس التابعة هلا، وذلك مبا يااعدها عل وتوظري احأراضي لةدارة واملد ،الصيانة للمباني

 ظاعليتها.

 املهام:

، وتأمني املشرتيات، ملاتندية من إعداد امليزانية الانويةات املالية وامتابعة تنفيذ كاظة اإلجرا  -0

 .وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات ،وإجرا ات املاتودعات، وقيودات مراقبة املخزون

ا  اخلدمة نقل وترقية وإعارة وانتداب وإنهمتابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات اإلدارية من تعيني و -2

ظة إلجرا ات االتصاالت باإلضا ،واحلواظز واإلجازات ومكاظآت املوظفنيومنب العالوات والبدالت 

 السيات املفوضة.اإلدارية، وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات والص

 متابعة توظري اخلدمات العامة لةدارة. -7

 متابعة توظري خدمات النةاظة واحأمن والاالمة. -4

 القة.ة بالتنايق م  اجلهات ذات العملالعمل عل  توظري استياجات اإلدارة من القوى العا -3

 التصاالت.الت اإلدارية، وتطبيق تقنيات امتابعة تنفيذ خطة تنةيم وتطوير أدا  مركز االتصا -0

اهلواتف  لةدارات املرتبطة بها، وتأمنيمتابعة عمليات خدمات سركة وسائل النقل لةدارة و -9

 وأجهزة االتصال احأخرى لةدارة واملدارس.

 وإعداد الدراسات الالزمة لذلك. ،هاحأدا  يف اإلدارات املرتبطة بمتابعة تطوير  -2

 يمية واإلدارية واحأراضي.متابعة حتديد استياجات اإلدارة من املباني التعل -2

 عام مدير مساعد

 التعليم للخدمات

 المساندة
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 عليمية واإلدارية املاتأجرة.متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخلص من املباني الت-01

 واقرتاب الوسائل لتأمينها. ية،متابعة توظري احأراضي للمباني التعليمية واإلدار-00

 ج الزمنية هلا.متابعة تنفيذ املشروعات املرساة، ومتابعة الربام-02

ديدة والتأهيل املدرسية واملنشآت املااندة اجل متابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية لةنشا ات للمباني-07

  ضو  استياجات املنطقة.يف ،والرتميم والصيانة للمباني القائمة

إىل مواصفات  يزات املدرسية الثابتة واليت حتتاجملباني املدرسية من التجهمتابعة استياجات ا-04

عدا ــ  املخترباتوييف والتربيد والابورات واملعامل كالتك ،ظنية تتناسب م  املبن  املدرسي

 ـــ.جتهيزاتهاعدا ـــ ي وماتلزمات قاعات النشاط املدرســـ جتهيزاتها

 ة.يت يتم طرسها وترسيتها من قبل اإلدارلحتليل العطا ات للمشاري  واحأعمال ا-03

التنايق م  ووض  احللول املناسبة هلا ب ،اتدراسة املشكالت الفنية اليت تعرتض تنفيذ املشروع-00

 وكالة املباني.

واملعدات  مية باإلدارة من القوى العاملةحتديد استياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعلي-09

 واحأدوات.

 مجي  مراظق اإلدارة.متابعة تشغيل وصيانة -02

 نفيذ املشروعات.متابعة أعمال املكاتب االستشارية اليت تشرف عل  ت-02

 التنايق م  اجلهات ذات العالقة.متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ب-21

ن شاغلي لعاملني باإلدارات املرتبطة به ممتابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية ل-20

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،دارية واهلندسية والفنيةالوظائف اإل

وسبل التغلب  ،يهاومعوقات احأدا  ظ ،ات اإلدارةمتابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجناز-22

 ورظعها ملدير عام التعليم. ،عليها

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.-27

 

 يرتبط به من اإلدارات اآلتية:

 ملااندة.للخدمات االتعليم ااعد مدير عام مكتب م -0

 ية.مدير الشؤون اإلدارية واملال -7                                 مدير املباني. -2
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 التنظيمي:االرتباط 

 ملااندة.للخدمات ا التعليمااعد مدير عام مبيرتبط        

  العام:اهلدف 

ية يف ظل بيئة تارية، واالستشارات العلمية والفنتقديم اخلدمات اإلدارية، والعالقات العامة، والاكر             

 عمل منةمة وظعالة.

  املهام:

لروتينية عرضها عليه، وإجالة املعامالت ااستقبال مجي  اخلطابات الواردة للمااعد ومراجعتها و -0

 للوسدات املختصة.

متابعة تصديرها بعد و ،احأمور العاجلة والاريةاإلجابات ساب توجيهات املااعد ظيما يتعلق بإعداد  -2

 توقيعها من املااعد.

قبل  ،قة بهال  املعامالت واملعلومات املتعلإعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول ع -7

 عرضها عل  املااعد.

 ااعد ومعاجلتها.ملاستقبال مجي  املكاملات اهلاتفية اخلاصة با -4

استقبال يم املقابالت اخلاصة باملااعد، وترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات وتنة -3

 باإلدارة. املراجعني وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات العالقة

 .يار وسهولةوسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب -0

جات احأخرى لدى اث واملاتلزمات املكتبية واالستياعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثمتاب -9

 اجلهات املختصة.

الوظيفي عنهم،  وإعداد تقارير احأدا  ،ملااعداإلشراف عل  املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب ا -2

 دارة.بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة باإل ،وتدريبهم

 أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه.أي مهام  -2

 مدير مساعدمكتب 

التعليم  عام

 المساندة للخدمات
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 التنظيمي:االرتباط 

 ملااندة.للخدمات ا التعليميرتبط مبااعد مدير عام         

  العام:اهلدف 

الصيانة  ال اإلنشا  والرتميم وكاظة أعمالاإلشراف عل  تنفيذ املشاري  الالزمة للمنطقة يف جم       

 هلا. وتوظري احأراضي لةدارة واملدارس التابعة ،للمباني

 املهام: 

 ية واإلدارية واحأراضي.متابعة حتديد استياجات اإلدارة من املباني التعليم -0

 يمية واإلدارية املاتأجرة.متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخلص من املباني التعل -2

 واقرتاب الوسائل لتأمينها.، متابعة توظري احأراضي للمباني التعليمية واإلدارية -7

 لزمنية هلا.متابعة تنفيذ املشروعات املرساة، ومتابعة الربامج ا -4

دة والتأهيل ملدرسية واملنشآت املااندة اجلديمتابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية لةنشا ات للمباني ا -3

 ت املنطقة.والرتميم والصيانة للمباني القائمة يف ضو  استياجا

ىل مواصفات ظنية زات املدرسية الثابتة واليت حتتاج إباني املدرسية من التجهيمتابعة استياجات امل -0

، ـــعدا جتهيزاتهاــ ـيد والابورات واملعامل واملختربات كالتكييف والترب ،تتناسب م  املبن  املدرسي

 ـــ.جتهيزاتهاا عدـــ  وماتلزمات قاعات النشاط املدرسي

 يتم طرسها وترسيتها من قبل اإلدارة. ليتحتليل العطا ات للمشاري  واحأعمال ا -9

بالتنايق م   ،اووض  احللول املناسبة هلشروعات، ة اليت تعرتض تنفيذ املدراسة املشكالت الفني -2

 وكالة املباني.

 

 إدارة 

 شؤون المباني
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ملعدات ة باإلدارة من القوى العاملة واحتديد استياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعليمي -2

 واحأدوات.

 مجي  مراظق اإلدارة. متابعة تشغيل وصيانة-01

 فيذ املشروعات.متابعة أعمال املكاتب االستشارية اليت تشرف عل  تن-00

 اجلهات ذات العالقة. بالتنايق م  ،دارات املرتبطة بهمتابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لة-02

غلي الوظائف ااملني باإلدارات املرتبطة به من شمتابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية للع-07

 اهلندسية والفنية بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة.

وسبل  ،معوقات احأدا  ظيهاو ،اإلدارات املرتبطة به متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات-04

 للخدمات املااندة. لتعليماورظعها ملااعد مدير عام  ،التغلب عليها

 اختصاصه.أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال -03

 

 يرتبط به من اإلدارات التالية:

 الدراسات والتصاميم. إدارة-7           إدارة اإلشراف والتنفيذ.     -0

 احأراضي والربجمة. وسدة-4          إدارة التشغيل والصيانة.     -2
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 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبدير املباني.            

  العام:اهلدف 

 اصة بها .لمواصفات الفنية والربامج الزمنية اخللا متابعة تنفيذ مشروعات اإلدارة وظًق         

  املهام:

مواصفات فة للتأكد من مطابقة التنفيذ للاإلشراف الفين عل  تنفيذ مشروعات اإلدارة املختل -0

 املوضوعة.

لزمنية احملددة هلا، للجداول ا ا اإلجنازات وظًقروعات اإلدارة للتأكد من سريمتابعة تنفيذ مش -2

 واعتماد عيناتها.

 للعقود. اسصر احأعمال اليت مت تنفيذها ومراجعتها طبًق -7

الستالم ورظ  حماضر جلان ا ،لمشروعاتاقرتاب تشكيل جلان االستالم االبتدائي والنهائي ل -4

 ملراجعتها واعتمادها. ؛للوزارة

 عمال املنفذة عل  الطبيعة.إعداد مجي  املاتخلصات اجلارية واخلتامية عن اإل -3

بالتنايق م   ،والعمل عل  سرعة إنهائها ،معاجلة ما حيدث من مشكالت عند تنفيذ املشاري  -0

 وكالة املباني.

 معاجلة شكاوى املقاولني أثنا  تنفيذ املشروعات. -9

املطلوبة خالل  ورظ  احأعمال اإلضاظية والتعديالت ،رظ  التقارير الشهرية لاري العمل باملشاري  -2

 مراسل التنفيذ.

 

 إدارة 

 اإلشراف والتنفيذ
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 فيذ.املواظقة عل  اجلهاز الفين للمقاول قبل بد  التن -2

ابورات واملعامل كالتكييف والتربيد وال ،ملدرسيإعداد املواصفات الفنية اليت تتناسب م  املبن  ا-01

 .ـــاتهاعدا جتهيزـــ ات النشاط املدرسي وقاع ،ـــجتهيزاتهاعدا ــ واملختربات 

قاياات ية واإلدارية، وإعداد وجتهيز املحتديد أولويات التأهيل والرتميم للمباني التعليم-00

 واإلشراف عل  التنفيذ.

 الستئجار.إعداد استمارة املعاينة للمباني املاتأجرة عند ا-02

 اجلهات ذات العالقة. بالتنايق م  ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة-07

يار وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-04

 وسهولة. 

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد-03

 ورظعها ملدير املباني.

 ا.اختصاصهأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال -00
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  التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبدير املباني.        

  العام:اهلدف 

وضمان توظري  ،حأثاث لكاظة مباني اإلدارةتوظري خدمات التشغيل والصيانة للمباني واحأجهزة وا       

 متطلباتها من املا  والكهربا .

 املهام:

 ٍن إدارية.مراظق اإلدارة من مدارس ومبا اظةوالصيانة لكمتابعة توظري خدمات التشغيل  -0

وكهربا   باني اإلدارة ومدارسها من ما متابعة توظري كاظة ماتلزمات تشغيل وصيانة معدات م -2

 كفا ة الالزمة.حبيث تؤدي مهمتها بال ،وغريها من مواد خام

 ر عنها.وإعداد تقاري ،لتابعة لةدارةا إجرا  الفاحوص الدورية للمدارس واملباني -7

 اهيًدزمة ملباني اإلدارة ومدارسها متإعداد شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة الال -4

 لطرسها عل  املقاولني املتخصصني.

 قيعها م  املقاولني املختصني.متابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة اليت يتم تو -3

متابعة ختصيص وورش صيانة التجهيزات املدرسية، و ،ة اإلدارمتابعة أدا  الصيانة الذاتية يف -0

 الظه.أجهزة ومعدات وورش صيانة وخيار ولتوظري استياجاتها من قط  غالبنود الالزمة 

 ية التابعة لةدارة.كاظة املباني التعليمية واإلدارمتابعة تنفيذ أعمال التأهيل والرتميم والصيانة ل -9

 ة عن احأعمال املنفذة عل  الطبيعة.رية واخلتاميإعداد مجي  املاتخلصات اجلا -2

 مني ماتلزماتها.اإلشراف عل  أعمال الزراعة باإلدارة، ومتابعة تأ -2

 

 إدارة 

 التشغيل والصيانة
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وحتديد  ،لعملية الرتبوية والتعليميةمعاينة املباني املاتأجرة ومتابعة مدى مال متها ل-01

 االستياجات الالزمة لذلك.

 نايق م  اجلهات ذات العالقة.تإعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بال-00

يار وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-02

 وسهولة.

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد-07

 ورظعها ملدير املباني.

 .اجمال اختصاصهأي مهام أخرى تكلف بها يف  -11
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 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مبدير املباني.        

  العام:اهلدف 

ة املشاري  إلدارية وتوظري احأراضي هلا، وبرجمالعمل عل  وض  اخلطط املاتقبلية للمباني التعليمية وا

 ملعتمدة.ااملعتمدة لةدارة وظق املخصصات املالية 

 املهام:

 .اإلدارية واقرتاب الوسائل لتأمينهاتوظري احأراضي املناسبة إلقامة املباني املدرسية و -0

تعليمية أو  راضي ظضا  أو مقامًا عليها مبانسصر الصكوك لألراضي التابعة لةدارة سوا  كانت أ  -2

 إدارية.

 يها.  عليها وتنةيم إجرا ات احلصول علإعداد معلومات عن احأراضي املقرتب تنفيذ املشاري  -7

 دارة.متابعة التعديات وإدعا ات امللكية عل  أراضي اإل  -4

كالة هات احلكومية احأخرى، بعد مواظقة ومتابعة إجرا ات مقايضة احأراضي بني الوزارة واجل  -3

 املباني.

 ني التابعة لةدارة.احأراضي واملبا املشاركة يف جلان استثمار  -0

   اجلهات ذات العالقة.إعداد مشروع امليزانية الانوية للوسدة بالتنايق م  -9

ر ها بشكل يااعد عل  استخراجها بياتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالوسدة وسفة  -2

 وسهولة.

التغلب عليها    ظيها وسبلدة ومعوقات احأداإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات الوس  -2

 ورظعها ملدير املباني.

 مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -01

 

 

 إدارة

 األراضي والبرمجة 
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 التنظيمي:الرتباط ا

 ترتبط مبدير املباني.         

 اهلدف العام:

 عليمية واإلدارية.ندسية والفنية املناسبة للمبان التالعمل عل  إجرا  الدراسات وإعداد التصاميم اهل      

 املهام:

، وإعداد اخلطط رية، وإعداد التصاميم الالزمة هلاسصر استياجات اإلدارة من املباني التعليمية واإلدا -0

 الالزمة لتوظريها وظق احأولويات.

التصاميم املقدمة  لمباني التعليمية واإلدارية، ودراسةاميم الفنية املناسبة لإعداد الدراسات والتص -2

 وإبدا  الرأي سياهلا. ،من القطاع اخلاص

ستفادة منها بن  املدرسي، ودراسة إمكانية االمتابعة الدراسات والباحوث اهلندسية ذات العالقة بامل -7

 لتطوير املباني التعليمية.

 هلا وإعداد التوصيات الفنية بشأنها. واملواد املطلوبةإعداد مواصفات املشروعات  -4

إلضاظية شروع مطلوب طرسه من سااب الكميات ااملشاركة يف جلان دراسة وإعداد املوق  العام لكل م -3

 لكل موق .

ة اإلشراف من تعديالت ومقرتسات من قبل إدار املشاركة يف اللجان املشكلة لدراسة ما يلزم إدخاله -0

 اق العقد.والتنفيذ عل  نط

 .الرتبة ومراجعتها ظنًيإعداد الدراسات الفنية واملواصفات والشروط جلاات ا -9

 

  إدارة

 والتصاميم الدراسات
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عداد الشروط ستشارية املراد التعامل معها، وإإعداد الشروط الفنية والضوابط الالزمة للمكاتب اال -2

 .العقود املراد تنفيذها عن طريقهاواملواصفات و

 لتنايق م  اجلهات ذات العالقة.اإعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ب -2

استخراجها  وسفةها بشكل يااعد عل  ،إلدارةاإلشراف عل  تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة با-01

 باهولة ويار.

ملاتلزمات غلي الوظائف اهلندسية والفنية واحتديد االستياجات التدريبية ملناوبي اإلدارة من شا-00

 بعة توظريها.تااإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة وم

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-02

 ورظعها ملدير املباني.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-07
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  التنظيمي:االرتباط 

 ندة.يرتبط مبااعد مدير عام التعليم للخدمات املاا      

 العام:اهلدف 

 ،ةدارة يف املنطقةختلف اإلدارات واملدارس التابعة لالعمل عل  توظري كاظة اخلدمات اإلدارية واملالية مل      

 وذلك مبا يااعد عل  أدا  مهامها وزيادة ظاعليتها.

 املهام:

تأمني املشرتيات، اتندية من إعداد امليزانية الانوية، واملالية وامل متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات -0

 احأنةمة واللوائب والتعليمات. وإجرا ات املاتودعات، وقيودات مراقبة املخزون، وظق

اخلدمة ومنب  قل وترقية وإعارة وانتداب وإنها متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات اإلدارية من تعيني ون -2

را ات االتصاالت فات واحلواظز واإلجازات باإلضاظة إلجكاظآت املوظفني واملوظالعالوات والبدالت وم

 سيات املفوضة.اإلدارية، وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات والصال

 متابعة توظري اخلدمات العامة لةدارة. -7

 متابعة توظري خدمات النةاظة واحأمن والاالمة. -4

 لعالقة.بالتنايق م  اجلهات ذات ا ،لعاملةا العمل عل  توظري استياجات اإلدارة من القوى -3

 صاالت.ت اإلدارية، وتطبيق تقنيات االتمتابعة تنفيذ خطة تنةيم وتطوير أدا  مركز االتصاال -0

واتف وأجهزة دارات املرتبطة بها، وتأمني اهلمتابعة عمليات خدمات سركة وسائل النقل لةدارة ولة -9

 االتصال احأخرى لةدارة واملدارس.

 وإعداد الدراسات الالزمة لذلك. ،ة تطوير احأدا  يف اإلدارات املرتبطة بهمتابع -2

 

  إدارة

الشؤون اإلدارية 

 والمالية 
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 دارة.متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية املوسدة لة -2

 ملالية.املني بإدارة الشؤون اإلدارية وامتابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية للع-01

وسبل التغلب  ،هاومعوقات احأدا  ظي ،ات اإلدارةزمتابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنا-00

 لخدمات املااندة.ل التعليمورظعها ملااعد مدير عام  ،عليها

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.-02

 

 :يرتبط به اإلدارات اآلتية

 اخلدمات العامة. إدارة-2                          .مركز االتصاالت اإلدارية -0

 املاتودعات. إدارة-4                                   مراقبة املخزون. إدارة-7

 إدارة الشؤون املالية.-0                                           املشرتيات. إدارة-3                       
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 :االرتباط التنظيمي

 ة.يرتبط مباشرة مبدير الشؤون اإلدارية واملالي       

 : اهلدف العام

وتوزي   دة والصادرة من اإلدارة وإليها،تنةيم عملية استقبال وتوجيه مجي  املراسالت الوار         

 وسفظ امللفات غري النشطة. ،طةاملراسالت داخل اإلدارة وخارجها، وتنةيم امللفات النش

 املهام:

وإسالتها للوسدات  ،وإكمال إجرا ات قيدها ،دارةي  املراسالت واملكاتبات الواردة لةاستالم مج -0

 ي الشأن.سالت اخلاصة والارية منها إال من ذوام  مراعاة عدم ظض املر ،املختصة باإلدارة

 اتها.ج اإلدارة وتاجيلها وإرساهلا جلهاستقبال مجي  املراسالت واملكاتبات الصادرة خلار -2

 ر.ه صورة واسدة ظقط من كل خطاب صادعام )احأرشفة اإللكرتونية( حتفظ ظي إنشا  ملف -7

تلف بشكلها وسفةها وصيانتها من ال ،لنشطةوض  التنةيم الالزم مللفات املركز النشطة وغري ا -4

 احأصلي وإعداد صور هلا.

 اخل اإلدارة وخارجها.العمل عل  نقل وتوزي  املراسالت اخلاصة باملركز د -3

 ايق م  اجلهات ذات العالقة.امليزانية الانوية للمركز بالتنإعداد مشروع  -0

بيار  وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملركز -9

 وسهولة.

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيه ،كزإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات املر -2

 دارية واملالية.ورظعها ملدير الشؤون اإل

 أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه. -2

 

 

 مركز

 اإلدارية االتصاالت 
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 :االرتباط التنظيمي

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.          

  اهلدف العام:

واملواصالت،  ،واحأمن والاالمة ،لنةاظةالعمل عل  توظري اخلدمات العامة لةدارة كخدمات ا        

 وخدمات االتصاالت، وخدمات احلراسات باملباني وخالظها.

 املهام:

 ق م  اجلهات ذات العالقة.بالتناي ـــ عدا نقل الطالبــ ـتأمني خدمات املواصالت لةدارة واملدارس  -0

 للتعليمات. اظًقو ـــ، عدا نقل الطالبـــ  تلبية طلبات إدارات وأقاام اإلدارة من وسائل النقل -2

وتوظري احملروقات  ،وإصالسها ،العمل عل  صيانتهاو ،اإلشراف عل  سان استخدام وسائل النقل -7

 وقط  الغيار الالزمة هلا.

تنايق م  اجلهات ذات بال ـــ، عدا نقل الطالبــ ـحتديد استياجات اإلدارة من خدمات املواصالت  -4

 العالقة.

 تنةيم ملفات كاظة وسائل النقل. -3

 مواقف وسائل النقل.اإلشراف عل  تنةيم  -0

 أمينها.واتفها وأجهزة الفاكس ومتابعة تتوظري خدمات اهلاتف وتشغيل وصيانة مقام اإلدارة وه -9

 وظق التنةيمات املعتمدة لذلك. ،توظري خدمات النةاظة للمباني املدرسية واإلدارية -2

 خطط الاالمة، ومتابعتها. اإلشراف عل  احأمن والاالمة مبباني اإلدارة، وبنا  -2

 مني والاائقني واحلراس.ديد ساجة اإلدارات باإلدارة من العمال واملاتخدحت-01

 إدارة 

 الخدمات العامة 
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 .  شؤون املوظفني واجلهة احملتاجةاملشاركة يف اختيار العمال واملاتخدمني والاائقني م-00

   اجلهات ذات العالقة.إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م-02

 اجها بيار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخر ،دارةاإلتنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة ب-07

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-04

 ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-03
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 :االرتباط التنظيمي

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.       

 :اهلدف العام

 ة، وضمان عدم وجود ظائض أو نقص يفضمان الرقابة عل  سركة احأصناف يف ماتودعات اإلدار      

 احأصناف املخزونة.

 :املهام

ة لتتم الرقابة عل  سرك ؛لصنفماك بطاقات مراقبة صنف املاتودعات مناظرة لبطاقات ا -0

 احأصناف يف ماتودعات اإلدارة.

طاقات وكذا ب ،شخصية للموظفني ماك بطاقات عهدة احأصناف املاتدمية املصروظة كعهدة -2

 م التابعة لةدارة.احأصناف املاتدمية املصروظة كعهد لةدارات واحأقاا

اشرة اجلرد وقفل ومب ،ة ماليةنهاية كل سن تشكيل جلان اجلرد الكلي جلمي  ماتودعات اإلدارة يف -7

 املختصة. ثم بعثها للجهة ،وتدقيق البيانات ،احأرصدة

 سفظ املاتندات املؤيدة للقيود. -4

 ،لعهد الشخصيةوكذا ا ،ام ومدارس اإلدارةتشكيل جلان جرد العهد املاتدمية جبمي  إدارات وأقا -3

 وإجرا  مناقلة تلك العهد.

 سركة احأصناف يف البطاقات. دالقيام بكل ما يتعلق بإجرا ات ضبط قيو -0

عد أخذ مواظقة وزارة ب ،اصة بالبي  أو اإلتالفمتابعة احأعيان املارتجعة واالشرتاك م  اللجان اخل -9

 (.2وذج رقم )اجلهة الراجعة يف بطاقات العهدة من وذلك بعد إمتام عملية إسقاط العهدة من ،املالية

 ا ات الالزمة بشأنها.رمتابعة ماببات تلف وظقدان احأعيان واختاذ اإلج -2

  إدارة

 المخزون مراقبة
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ر دورية ترسل و بيعها أو إتالظها مبوجب تقاريسصر ومتابعة احأصناف اليت يتقرر إصالسها أو مناحها أ -2

 ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.

أو ظقد أو  اتودعية الالزمة يف سال سدوث عجزتزويد اجلهات ذات العالقة بالبيانات واملعلومات امل-01

 ير االستياجات الانوية.تلف أو غري ذلك كتقد

 وإبدا  التوصيات بشأنها. ،ظاحص البيانات اخلاصة بالراكد واملكدس من املخزون-00

 تقرير ما يلزم من ختزين احأصناف وصرظه.-02

بلها من  ماتودعات اإلدارة م  ما يقاإجرا  مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض احأصناف يف-07

 تاحقق من انتةام القيود.لل ؛أرصدة ماجلة يف بطاقات مراقبة الصنف

اعودية للمواصفات لمقاييس اليت تضعها اهليئة العربية الل ااحلد من عدد احأصناف املتشابهة وظًق-04

 واملقاييس.

ان اجلرد حأصناف من واق  استمارات وتقارير جلإعداد البيانات عن قيمة العجز والزيادة يف أرصدة ا-03

 أو تقارير ديوان املراقبة العامة.

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،روع امليزانية الانوية لةدارةإعداد مش-00

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-09

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-02

 ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.

 أي مهام أخرى تكلف به يف جمال اختصاصها.-02
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 : ظيمياالرتباط التن

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.     

 : اهلدف العام

وصرف استياجات  ،واحملاظةة عليها وتوظري ،ةدارةختزين املواد واحأدوات واملعدات واحأجهزة الالزمة ل      

 .اإلدارة من احأصناف ساب احأنةمة والتعليمات

 : املهام

 جلهات ذات العالقة.بالتنايق م  ا ،عدات واحأجهزةاملشاركة يف حتديد استياج اإلدارة من املواد وامل  -0

فا  كاظة إجرا ات الشرا  ستياملؤمنة لةدارة بعد ا استالم املواد واحأجهزة واملعدات وكاظة املاتلزمات -2

 النةامية.

 جرا ات املاتودعات.إومتابعة تطبيقها لقواعد و ،رةةدااإلشراف عل  املاتودعات الفرعية ل  -7

 الصرف. حأوامر اارس اإلدارة، وظًقصرف احأصناف اليت حتتاج إليها إدارات وأقاام ومد  -4

 .حأسس التخزين الاليمةا ختزين احأصناف وظًق  -3

وصاحة العدد والوزن  ،والتاحقق من الصنف ،طلوبةالتأكد من مطابقة املواد واملعدات للمواصفات امل  -0

 م  إدارة مراقبة املخزون. بالتنايق يف ذلك ،عينات النموذجيةوال ،للمعايري املوضوعة اطبًق ،واملقاس

 تبعة يف هذا الشأن.ملللقواعد ا اطبًق ،التصرف ظيه واحملاظةة عليه حلني ،قبول واستالم الرجي   -9

 ونقطة الشرا . مراقبة سركة الوارد واملنصرف واحلد احأدن  واحأعل  -2

آللي املعتمدة لذلك أو يف برامج احلاسب ا ،(4قيد سركة احأصناف يف بطاقات الصنف منوذج رقم )  -2

 اتندات.وسفظ صور امل ،من واق  املاتندات املؤيدة

 إدارة

 المستودعات 
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 إلدارة.ا توظري وسائل احأمن والاالمة يف ماتودعات -01

جرا ات الالزمة للتخلص واختاذ اإل ،من التلف والضياع والعمل عل  محايته ،احملاظةة عل  املخزون -00

 من احأصناف الراكدة واملاتغن  عنها.

اتودعات وخارجها تهيئة الوسائل املناسبة هلا داخل املو ،تنةيم عمليات التعبئة والشاحن والنقل -02

 لمواعيد احملددة.لا طبًقعند االستالم والتاليم والتوصيل 

ملفاجئة من اظة للمطابقة الدورية القيدية واإجرا  اجلرد الانوي يف نهاية كل عام مالي، باإلض -07

 مية.( من قواعد وإجرا ات املاتودعات احلكو29) للمادة ًقاقبل إدارة مراقبة املخزونة وظ

 رجاع.ي  عمليات االستالم والصرف واإلتطبيق قواعد وإجرا ات املاتودعات احلكومية عل  مج -04

خزنية عند وتقديم كاظة البيانات واإلسصا ات امل ،تنةيم القوائم الدورية حبركة احأصناف -03

 الطلب.

 م  اجلهات ذات العالقة. إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق -00

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،امالت واملعلومات اخلاصة باإلدارةتنةيم املع -09

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -02

 ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -02
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 :االرتباط التنظيمي

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.      

 : اهلدف العام

ات والنوعيات هزة واخلدمات وأعمال البنا  بالكميتأمني استياجات اإلدارة من املواد واملعدات واحأج        

 ومية والئاحته التنفيذية.لنةام املناظاات واملشرتيات احلك اوظًق ،احملددة

 : املهام

حلكومية والئاحته لنةام املناظاات واملشرتيات ا اظًقالقيام بكاظة املهام التنفيذية املتعلقة بالشرا  و -0

 التنفيذية.

 للنةام. اوظًق ،طرسهالن اجلهة ذات العالقة، متهيًدا مها ماستكمال وثائق املناظاات بعد استال -2

لنةام واإلجرا ات ل اطبًق ،خلدمات واإلنشا اتالقيام بكاظة املهام التنفيذية املتعلقة مبناظاات ا -7

 املعتمدة.

واإلجابة عل   ،عات م  املقاولني واملوردينالقيام بإجرا ات اإلعالن للمناظاات وترتيب االجتما -4

 استفاارهم قبل ظتب املةاريف.

 اات وظاحص العروض.ليل املناظاإلشراف واالشرتاك يف أعمال حت -3

جلهات ذات ومن ثم إخطار ا ،اسب الصالسيةوالعمل عل  توقيعها من ص ،حترير مجي  العقود -0

 العالقة.

 جلهات ذات العالقة.وإساطة ا ،إصدار أوامر التوريد للموردين -9

 .عند اللزومالقيام بأعمال الشرا  املباشر  -8

  إدارة

  المشتريات
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 الستشاريني للرجوع إليها عند احلاجة.اسفظ امللفات الالزمة للموردين واملقاولني و -2

احأسعار اليت  فاظ مبلفات منةمة )الكتالوجات( وقوائمواالست ،اإلملام حبركة احأسعار يف الاوق-01

ر اليت يقدمها سكام سليمة عل  مدى عدالة احأسعاأ مما ميكن من إصدار ؛تصدرها الشركة املنتجة

 سوا  للمشرتيات احمللية أو اخلارجية. ،املوردون

 عل  جتديدها عند اللزوم. والعمل ،متابعة صالسيات خطابات الضمانات-00

صرها واختاذ وذلك عن طريق س ،ات اإلدارةاملشاركة يف جلان التخلص من ظائض املواد يف ماتودع-02

 اإلجرا ات النةامية لبيعها بالطرق النةامية.

 .انهائًي ااتلمة استالًمالنهائية للمشاري  املاإلظراج عن الضمانات -07

 الوزارة.بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة ب ،متابعة القضايا املرظوعة من املقاولني ضد اإلدارة-04

 ظعها للشؤون املالية.ور ،املوردين واملتعهدينإكمال املاتندات املطلوبة لصرف ماتاحقات املقاولني و-03

 بالتنايق م  اجلهات ذات العالقة. ،ة لةدارةإعداد مشروع امليزانية الانوي-00

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة-09

 ،سبل التغلب عليهاو ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدار-02

 .اليةورظعها ملدير الشؤون اإلدارية وامل

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-02
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 :االرتباط التنظيمي

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.            
 :اهلدف العام

 مات.لألنةمة واللوائب والتعليا وظًق ،تقديم كاظة اخلدمات املالية واحملاسبية لةدارة       
 :املهام

دها ق وصرف ماتاحقات وصرف الالف وتاديالقيام بكاظة احأعمال احملاسبية من ارتباطات وتدقي -0

 ليمات.ساب احأنةمة والتع ،وماك الدظاتر والاجالت

م   ،مدة لةدارةابعة سركة خمصصات بنود امليزانية املعتومت ،تنفيذ احأنةمة والتعليمات املالية -2

 دارة.وعدم جتاوز املخصصات املالية لة ،ظات املاليةمالسةة التاحقق من سالمة التصر

 ،وإضاظة الغرف ،املباني اإلدارية واملالسقاستكمال إجرا ات البت يف استئجار املباني للمدارس و -7

اخلاصة بذلك،  وتأديتها يف الاجالت ،املباني وتدقيق معامالت صرف أجور تلك ،وإخال  املباني

 ورظعها للوزارة الستكمال صرظها.

للمبالغ اليت  ثم القيام بالقيد أواًل بأول ،تاجيل االعتمادات يف دظاتر االرتباطات كل ساب نوعه -4

رتباط بة االختصاص يف إعطا  تأشرية االواظقت اجلهات املعنية عل  االرتباط بها بوصفها صاس

 املالي.

ق، والرد عل  ووتاجيلها يف سجل يومية الصند ،استالم كاظة إشعارات اإليرادات وأوامر القبض -3

 االستفاارات وامللاحوظات اخلاصة بها.

 ية يف سالة احلاجة هلا.اختاذ كاظة إجرا ات ظتب ساابات االعتمادات املاتند -0

عالقة قاصف املدرسية م  اجلهات ذات الاملشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل امل -9

 باإلدارة.

 يار وسهولة.وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -2

ورظعها ملدير  ،لتغلب عليهاوسبل ا ،ومعوقات احأدا  ظيها ،إعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات اإلدارة -2

 الشؤون اإلدارية واملالية.

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.-01

 

 إدارة

 الشؤون المالية   
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 :االرتباط التنظيمي

 ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.      

 :اهلدف العام

 ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ،إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة    

  ملهام:ا

 إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة. -0

 اإلدارية.وإلدارة من الوظائف التعليمية التنايق م  قطاعات اإلدارة عند إعداد استياجات ا -2

 وظق تعليمات امليزانية. ،هااقرتاب توزي  البنود املخصصة لةدارة بعد اعتماد -7

اجلهات ذات  و إلغاؤها يف مشروع امليزانية م مناقشة وظائف اإلدارة املقرتب تعديلها أو رظعها أ -4

 العالقة بالوزارة.

يار وسفةها بشكل يااعد عل  استخراجها ب ،تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة -3

 وسهولة.

 ومتابعة توظريها. ،ات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارةواملاتلزم ،حتديد االستياجات التدريبية -0

 ،وسبل التغلب عليها ،ومعوقات احأدا  ظيها ،ارةإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلد -9

 الية.ارية واملورظعها ملدير عام الشئون اإلد

 أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. -2

 

 

  إدارة

 الميزانية   
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 .حأولا اإلصدار الدليل حملتوى كاملة مراجعة-0

 . %3.2سذف بعض املهام بنابة -٢

 . ٪٣3.8 بنابةإضاظة بعض املهام -٣

 . ٪٢٢.2 بةبنا بالدليل سابقًا تدرج  م باهليكلة ودةموج اإلدارات بعض إضاظة-٤

 

ي التنظيم الدليل على التعديل تحديث نسب

 لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء


