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رؤيتنا
الريادة يف بناء جيلٍ واعٍِ خالقٍ منتمٍ لوطنه

رسالتنا
تقديم خدمات تربوية وتعليمية بكفاءة وفاعلية للمستفيدين من التعليم العام ,
باالستثمار األمثل للموارد املتاحة  ,و الشراكة اجملتمعية  ,حتقيقاً للتنمية املستدامة .

قيمنا
مواطنة  ...إتقان  ...عدل  ...سالمة  ...احرتام
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هديف احأول أن تكون بالدنا منوذجًا ناجاحًا ورائدًا يف العا م عل
كاظة احأصعدة ،وسأعمل معكم عل حتقيق ذلك

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
االسم

الوظيفة

وضاح بنت عيا بن صاحل العااف

مشرظة التخطيط والتطوير

التدقيق والمراجعة
االسم

الوظيفة

عبد احملان بن سجي الالطان

مشرف التخطيط والتطوير

تنسيق وتصميم وإخراج
االسم

الوظيفة

ظاطمة بنت عبد احملان بن عبد اهلل املي

مااعد إداري بإدارة احأمن والاالمة املدرسية

الجهة االستشارية
مركز امللك ظهد بن عبد العزيز للجودة
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المقدمة

احلمد هلل والصالة والاالم عل أشرف احأنبيا واملرسلني سيدنا حممد وعل آلة وصاحبه الكرام وبعد.
يأتي إصـ ــدار الدليل التنةيمي لةدارة العامة للتعليم مباحاظةة احأساـ ــا يف إطار الاـ ــعي ضو وض ــ
أسس تنةيمية ،وعالقات اتصال واضاحة ملختلف قطاعات ونشاطات اإلدارة؛ مبا يااعد عل حتقيق أهداف
القطاعات والوسدات بفاعلية.
وهذا الدليل يوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب احأهداف واملهام واالرتباطات التنةيمية لةدارة بكاظة قطاعاتها اإلدارية اليت
يتكون منها اهليكل التنةيمي هلذه القطاعات.

وناأل اهلل التوظيق والاداد،
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التعريفات

الدليل التنظيمي :
وثيقة مكتوبة تتضمن أهداف ومهام إدارات ووسدات ومكاتب التعليم .
اهليكل التنظيمي :
اإلطار الذي يوضب من خالله التقايمات اإلدارية يف املنةمة و العالقات الوظيفية بينها .
االرتباط الوظيفي :
مرجعية اإلدارة عند تنفيذ العمل .
الـمـهام :
احأعمال املوكلة إىل موظف ما يف إدارة معينة يتم القيام بها يف وقت حمدد ووظق ضوابط معينة.

8
اإلصدار 0441 / 2:هـ 2102-م

بيان باإلدارات التي تم إضافتها في
الدليل التنظيمي وفق التحديث

الكتلة القيادية

اسم اإلدارة  /الوسدة
وسدة تطوير املدارس
مركز التميز

الكتلة القيادية

إدارة املوار البشرية

ملدير عام التعليم

(وسدة عمليات املوارد البشرية  /وسدة تطوير املوارد البشرية  /وسدة التواصل الداخلي)
إدارة املراجعة الداخلية
أمانة التعليم
إدارة احأمن والاالمة املدرسية
مكتب التعليم احأهلي (مت نقله من الكتلة القيادية ملااعد /ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية)
مكتب وظا

الكتلة القيادية

اسم اإلدارة  /الوسدة

الكتلة القيادية
ملااعد مدير عام
التعليم للشؤون

مركز الوثائق واحملفوظات

التعليمية
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بيان بالمهام المحذوفة باإلدارات
وفق التحديث
الكتلة القيادية

اسم اإلدارة /
الوسدة

إدارة
التخطيط
الكتلة القيادية

والتطوير

ملدير عام
التعليم

املهام احملذوظة

سبب احلذف

املشاركة في لجنة تحليل العروض املقدمة لتشغيل املقاصف املدرسية
مع الجهات ذات العالقة باإلدارة.
تنمية مهارات العاملين باإلدارة ،وتحسين أدائهم من خالل تحديد
االحتياجات التدريبية والحلقات والندوات واإليفاد واالبتعاث ومتابعة
تنفيذ ذلك.
دراسة أوضاع املوفدين واملبتعثين للدراسة داخل اململكة وخارجها
من منسوبي اإلدارة بالتنسيق مع الجهة ذات العالقة بالوزارة.
متابعة تنفيذ الخطط الدراسية العامة والخطط اإلجرائية وفق ما يرد
من الجهة ذات العالقة بالوزارة ،وإعداد التقارير التقويمية عنها.
متابعة تنفيذ الخطط العامة للمشاريع التطويرية للمناهج باملنطقة
وفق ما يرد من الجهة ذات العالقة بالوزارة ،وإعداد التقارير
التقويمية عنها.
متابعة تنفيذ البرامج واملشروعات التربوية املعتمدة وإعداد التقارير
املطلوبة.
اإلشراف على التجارب التربوية التعليمية املعتمدة من الوزارة ،وإعداد
التقارير التقويمية عنها.
متابعة تطبيق معايير التقويم باملنطقة ،وفق ما يرد من الجهة ذات
العالقة بالوزارة ،وإعداد التقارير التقويمية عنها.
متابعة تطبيق املقاييس التربوية والنفسية ورفع نتائجها للجهات ذات
العالقة بالوزارة.
متابعة تطبيق اختبارات الكفاية للعاملين في املجال التربوي ورفع
نتائجها للجهات ذات العالقة بالوزارة.

من مهام إدارة خدمات الطالب

املشاركة في تحديد االحتياج من املواد التعليمية ،والكتب الثقافية
املطلوب تأمينها مع إدارة التجهيزات املدرسية باإلدارة.

انتقال املهمة إىل وسدة تطوير املوارد
البشرية

انتقال مهام وكالة املناهج واملشاري
الرتبوية من وكالة التخطيط
والتطوير

انتقال مهام اإلدارة العامة للتقويم
من وكالة التخطيط والتطوير
انتقلت إىل مركز الوثائق
واحملفوظات
تطبيق القرار الوزاري رقم 79729374

مكتب التعليم
احأهلي

و تاريخ 0479/2/24هـ بشأن قرار
جميع املهام من 11 -1

اهليكل التنةيمي ملكتب التعليم
احأهلي والوسدات اإلدارية التابعة له
ومهامها التنةيمية
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الكتلة القيادية

اسم اإلدارة
 /الوسدة

املهام احملذوظة

الكتلة القيادية
ملااعد مدير
عام التعليم
للشؤون

يتم اإلشراف عليهم من قبل مشرظة

مكاتب

(املشاركة يف اإلشراف عل الرتبية العملية باملدارس

اجلامعة ومعلمة املادة باملدرسة ودور املكتب

التعليم

التابعة للمكتب لطالب اجلامعات والكليات)

املتابعة سيث تشرف املشرظة عل  01معلمة
ظقط

التعليمية
الكتلة القيادية

سبب احلذف

اسم اإلدارة
 /الوسدة

املهام احملذوظة

سبب احلذف

املشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل

مهام قام املقاصف املدرسية بإدارة خدمات

املقاصف املدرسية م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.

الطالب

حتديد االستياجات الفنية من احأجهزة واملختربات
واللوازم الطبية للوسدة الصاحية ومتابعة توظريها

الكتلة القيادية

وتوزيعها.

ملااعد مدير

إدارة الشؤون

حتديد استياجات الوسدة الصاحية من احأدوية واملواد

عام التعليم

الصاحية

املعملية الالزمة ومتابعة توظريها وتوزيعها.

للشؤون

املدرسية

متابعة أدا العاملني بالوسدات الصاحية وتقويم أدائهم

املدرسية

إلغا الوسدة الصاحية

إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م

ال توجد ساليا ميزانية إلدارة الشؤون

اجلهات ذات العالقة.

الصاحية املدرسية

حتديد االستياجات التدريبية ملناوبي الصاحية املدرسية
من شاغلي وظائف الكادر الصاحي ،واملاتلزمات اإلدارية
والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها .

ليات من مهام إدارة الشؤون الصاحية
املدرسية
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بيان بالمهام المضافة في اإلدارات
وفق التحديث
الكتلة القيادية

اسم اإلدارة
 /الوسدة

إدارة
التخطيط
الكتلة القيادية

والتطوير

ملدير عام التعليم

مكتب
التعليم
احأهلي

سبب اإلضاظة

املهام املضاظة
جمع البيانات التعليمية والتربوية من مصادرها داخل وخارج اإلدارة
التحقق من صحة ومصداقية البيانات واملعلومات
العمل كمصدرموحد 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.
مهام مكتب التعليم األهلي ( )11-1
مهام إدارة املدارس األهلية ( )11-1
مهام إدارة املدارس األجنبية ( )11-1
إدارة املعاهد واملراكزالخاصة ( )11-1
إدارة خدمات املستخدمين ()5-1

انتقال وسدة املعلومات اىل إدارة
التخطيط والتطوير بنا عل
القرار
رقم  0222بتاريخ 0472/4/22هـ

تطبيق القرار الوزاري رقم
 79729374و تاريخ 0479/2/24هـ
بشأن قرار اهليكل التنةيمي ملكتب
التعليم احأهلي و الوسدات اإلدارية
التابعة له و مهامها التنةيمية
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة
للتعليم بمحافظة األحساء
الـمدير العام

مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية

مكتب
املساعد
إدارة االختبارات
والقبول
إدارة نشاط
الطالب
إدارة التدريب
الرتبوي
إدارة تعليم
الكبار

مكتب املدير العام

إدارة املوارد البشرية

إدارة العالقات العامة

إدارة املراجعة الداخلية

إدارة اإلعالم الرتبوي

أمـــانة التعليم

إدارة التخطيط والتطوير

إدارة األمن والسالمة املدرسية

وحدة تطوير املدارس
( بنني – بنات)

إدارة اجلودة وقياس األداء

إدارة تقنية املعلومات

مكتب التعليم األهلي

مركز التميز

مكتب وفاء

إدارة املتابعة

إدارة الشؤون القانونية

مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية

مركز الوثائق
واحملفوظات

إدارة رياض
األطفال

إدارة التوجيه
واإلرشاد الطالبي

إدارة االختبارات
والقبول

إدارة اإلشراف
الرتبوي

إدارة نشاط
الطالبات

إدارة املوهوبني

إدارة التدريب
الرتبوي

إدارة الرتبية
اخلاصة

إدارة تعليم
الكبريات

مكتب املساعدة
إدارة التوجيه
واإلرشاد الطالبي

مساعد مدير عام التعليم للخدمات املساندة

إدارة شؤون
املباني

إدارة اإلشراف والتنفيذ
إدارة التشغيل والصيانة

إدارة اإلشراف
الرتبوي

إدارة األراضي والربجمة

إدارة املوهوبات

إدارة الدراسات
والتصاميم

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
مركز االتصاالت
اإلدارية

إدارة اخلدمات
العامة
إدارة مراقبة املخزون

مساعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية

إدارة الشؤون
الصحية املدرسية
إدارة التخطيط
املدرسي

إدارة شؤون
املعلمني
إدارة خدمات
الطالب

إدارة التجهيزات
املدرسية

إدارة املستودعات
إدارة املشرتيات

إدارة الرتبية
اخلاصة

إدارة الشؤون املالية

إدارة امليزانية

مكاتب التعليم
مكاتب التعليم
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أهداف ومهام وزارة التعليم
اهلدف العام:
توظري كاظة ماتلزمات العملية الرتبوية والتعليمية اليت تعد الفرد للاحياة الشريفة ومتكنه من
التكيف م العا م من سوله وظق الثوابت واحأسس اليت يقوم عليها اجملتم الاعودي.
املهام:
 -0القيام بتوظري التعليم العام وظقًا ملا ورد يف النةام احأساسي للاحكم والاياسات التعليمية
املعتمدة.
 -2العمل عل غرس مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وترسيخ مفاهيمها بني مناوبي الوزارة.
 -7وض اخلطط واملناهج الرتبوية والتعليمية وتنفيذها.
 -4تدريب املعلمني واملشرظني الرتبويني ،وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطوير معارظهم وتوسي
مداركهم ،من خالل برامج إعادة التأهيل والتدريب اليت تُعقد هلذا الغرض.
 -3القضا عل احأمية وسد منابعها من خالل خطط تعليم الكبار وبراجمها.
 -0إجرا الدراسات والباحوث الرتبوية اهلادظة إىل تنمية العملية الرتبوية والتعليمية وتطويرها،
مراعني يف ذلك احأساليب واالجتاهات احلديثة الاائدة يف العا م ،واليت ال تتعارض م معتقد
وتراث وتقاليد اجملتم .
 -9تطبيق الربامج اهلادظة لوض احأسس والقواعد الرئياة املتعلقة بعملية التعليم والتعلم ملراسل
التعليم كاظة.
 -2التنايق التام والشامل م كاظة املؤساات التعليمية احلكومية واحأهلية املعنية بالتعليم العام
والعالي ،والفين بهدف تكامل العملية الرتبوية والتعليمية وتضاظر اجلهود لتاحقيق احأهداف
العليا للرتبية والتعليم.
 -2اإلشراف الفين الكامل عل املؤساات التعليمية والرتبوية احأهلية وظقًا ملا ورد يف الئاحيت التعليم
احأهلي.
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-01

وض القواعد واللوائب اخلاصة باري العملية الرتبوية والتعليمية ذات العالقة باملناهج

واملعلمني والطلبة وغري ذلك مما له صلة بالعملية الرتبوية والتعليمية.
-00

توظري ماتلزمات العملية التعليمية من املعلمني واملناهج واملنشآت والتجهيزات املدرسية

والتقنيات الرتبوية وغريها من ماتلزمات العملية الرتبوية والتعليمية.
-02

املشاركة م القطاعات احأخرى احلكومية واحأهلية واملنةمات يف اإلسهام يف بث الوعي

العلمي والثقايف؛ ملواكبة سركة التقدم والنمو.
-07

أي مهام أخرى تكلف بها الوزارة من قبل املقام الاامي.
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مدير عام
التعليم

االرتباط التنظيمي:
يرتبط بنائب الوزير.
اهلدف العام:
تنفيذ اخلطط والربامج واملشروعات الرتبوية والتعليمية وظق الاياسات واحأنةمة واللوائب والتعليمات
واإلجرا ات املعتمدة؛ لتاحقيق احأهداف الرتبوية والتعليمية واإلدارية ،واملشاركة يف مارية التطوير لعملية
التعليم والتعلم.
املهام:
 -0اإلش ـ ــراف عل إعداد اخلطط التش ـ ــغيلية الا ـ ــنوية إلدارة التعليم يف إطار احأهداف والا ـ ــياس ـ ــات
الرتبوية والتعليمية واإلدارية ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 -2اإلش ـ ــراف عل تنفيذ احأنةمة واللوائب والتعليمات والقرارات املتعلقة بالرتبية والتعليم وتعميمها
عل املدارس ،وإبدا اآلرا وامللاحوظات ضوها ،أو معوقات التنفيذ ،وبعثها للجهات ذات العالقة
بالوزارة.
 -7اإلشراف عل حتديد استياجات املنطقة من املدارس والربامج الرتبوية والتعليمية والقوى العاملة
واحأراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي واملباني واحأثاث والتجهيزات واملقررات املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــية واحأدوات واللوازم ،ومتابعة توظريها
وتوزيعها.
 -4اإلش ـ ـ ـ ــراف عل اظتتاب املدارس بعد اعتمادها ،وإنش ـ ـ ـ ــائها وترميمها وص ـ ـ ـ ــيانتها ونةاظتها ،وتوظري
احأراضي واخلدمات العامة واملراظق الالزمة هلا.
 -3اإلشراف عل نقل الفصول بني املدارس وظق العدد احملدد من الفصول للمنطقة.
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 -0اإلشــراف عل عملية توجيه املعلمني ،واملشــرظني الرتبويني ،واإلداريني ،وتدريبهم ومتابعة أعماهلم و
تقوميهم.
 -9تكليف اهليئة اإلشراظية باملدارس (املدير والوكيل) وظق الضوابط املنةمة لذلك.
 -2تكليف مديري اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الرتبوي ،وتكليف ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعديهم ،ومديري مكاتب الرتبية والتعليم
ومااعديهم.
 -2اعتماد الربامج واملش ـ ــروعات التطويرية ،وإيض ـ ــاب أسـ ـ ـاليب تطويرها مبا يا ـ ــهم يف تطوير جوانب
العملية الرتبوية والتعليمية واإلدارية يف اإلدارة.
-01املتابعة املاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة حأعمال القيادات الرتبوية واإلدارية باإلدارة وامليدان الرتبوي ،وتوظري احلواظز
للمجتهدين واملتميزين منهم ،واقرتاب برامج التطوير املهين هلم.
-00متابعة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري العمل يف إدارات اإلدارة والتأكد من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة وظعالية احأدا يف املدارس ومعاجلة
املشكالت واملعوقات والنةر يف كاظة املعامالت اليت ترد يف هذا اخلصوص.
-02اإلشراف عل جلنة قضايا املعلمني وظق التنةيمات املنةمة لذلك.
-07اإلشراف عل االختبارات والقبول باملنطقة.
-04اإلشراف عل تطبيق االختبارات التاحصيلية الوطنية ،ورظ النتائج للجهات ذات العالقة بالوزارة.
-03اإلشراف عل املراكز الثقاظية الصيفية باملنطقة.
-00اإلشراف عل نوادي احلاسب اآللي باملنطقة.
-09اقرتاب جتديد العقود للمتعاقدين باإلدارة.
-02اإلشراف عل تطبيق الئاحة التقويم املاتمر.
-02االتصــال والتناــيق م اجلهات احلكومية ومؤسـاــات القطاع احأهلي ظيما يتعلق بالربامج الرتبوية
والتعليمية وغريها باملنطقة ،ومتثيل الوزارة يف اجملالس واللجان احمللية.
-21اإلشراف عل إعداد امليزانية الانوية إلدارة التعليم واإلشراف عل تنفيذها بعد اعتمادها.
-20اإلشـ ـ ـ ــراف عل إعداد التقارير الدورية عن نشـ ـ ـ ــاطات وإجنازات إدارة التعليم ،ومعوقات احأدا ظيها،
وسبل التغلب عليها ،ورظعها لنائب الوزير.
-22أي مهام أخرى يكلّف بها يف جمال اختصاصه.
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ترتبط به اإلدارات والوحدات اإلدارية اآلتية:
-0مكتب مدير عام التعليم.

-2إدارة العالقات العامة.

-7إدارة اإلعالم الرتبوي.

-4إدارة التخطيط والتطوير

-3وسدة تطوير املدارس

-0إدارة تقنية املعلومات.

-9مركز التميز.

-2إدارة املتابعة.

-2إدارة املوارد البشرية.

-01إدارة املراجعة الداخلية.

-00أمانة التعليم .

-02إدارة احأمن والاالمة املدرسية.

-07إدارة اجلودة وقياس احأدا .

-04مكتب التعليم احأهلي.

-03مكتب وظا

-00إدارة الشؤون القانونية.

-09مااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني  /بنات)
-02مااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
-02مااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
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مكتب مدير
عام التعليم

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
تقديم اخلدمات اإلدارية ،والاكرتارية ،واالستشارات الفنية والعلمية ،يف ظل بيئة عمل منةمة وظعالة.
املهام:
 -0استقبال مجي اخلطابات الواردة للمدير العام ،ومراجعتها وعرضها عليه ،وإسالة املعامالت
الروتينية للوسدات املختصة.
 -2إعداد اإلجابات ساب توجيهات املدير العام ظيما يتعلق باحأمور العاجلة والارية ،ومتابعة تصديرها
بعد توقيعها من املدير العام.
 -7إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول عل املعامالت واملعلومات املتعلقة بها ،قبل
عرضها عل املدير العام.
 -4استقبال مجي املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملدير العام ومعاجلتها.
 -3ترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات وتنةيم املقابالت اخلاصة باملدير العام ،واستقبال
املراجعني ،وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات العالقة باإلدارة.
 -0اإلشراف عل أعمال جملس التعليم باملنطقة.
 -9تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -2متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثاث واملاتلزمات املكتبية واالستياجات احأخرى
لدى اجلهات املختصة.
 -2اإلشراف عل املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب املدير العام ،وإعداد تقارير احأدا الوظيفي
عنهم ،وتدريبهم بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
-01أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه.
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إدارة العالقات
العامة

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
التعريف بنشــاطات اإلدارة ،وتوثيق العالقات والصــالت بني اإلدارة واجملتم أظرادًا ومؤسـاــات ،واإلســهام
الفاعل يف املعاجلة اإلعالمية البنا ة للقضايا غري الرتبوية لةدارة.
املهام:
 -1وضـ ـ ـ ـ اخلطط التش ـ ـ ــغيلية والربامج إلدارة العالقات العامة ،والعمل عل تنفيذها وتقوميها بعد
اعتمادها.
 -2تزويد وسائل اإلعالم املختلفة بالتقارير الصاحفية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة غري الرتبوية.
 -7سصـر ودراسـة ما ينشـر أو يذاع عن اإلدارة يف وسـائل اإلعالم املختلفة ،والرد عل االسـتفاـارات الواردة
ظيها عن كل ما يتعلق بالنشاطات غري الرتبوية لةدارة ،بالتنايق م اإلدارات املعنية يف الوزارة.
 -4املشاركة يف إعداد النشرات املتعلقة بإبراز نشاطات اإلدارة غري الرتبوية.
 -3إعداد ملف ص ــاحفي إلكرتوني عن ما تنش ــره وس ــائل اإلعالم املختلفة سول النش ــاطات اغري الرتبوية
لةدارة وتوزيعها عل مائولي اإلدارة.
 -0استقبال الزوار والوظود الرمسية لةدارة ،وإنها كاظة متطلبات الضياظة.
 -9جتهيز قاعات اإلدارة لكاظة الفعاليات اليت تقيمها اإلدارة.
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 -2اإلشراف عل مكاتب االستعالمات باإلدارة ،ومتابعة أدائها وتقوميها.
 -2توزي الدعوات للمناسبات العامة اليت تعقدها اإلدارة ،والدعوات الواردة لةدارة عل املاؤولني.
 -01إنها كاظة اإلجرا ات الالزمة ملش ـ ـ ــاركة الوظود الرمسية من اإلدارة مثل احلجوزات والتأش ـ ـ ــريات
واالستقبال وغري ذلك.
 -00تنةيم سفالت التكريم واملعايدة اليت تقيمها اإلدارة ،وكذلك القيام بكل ما يلزم ملناسبات اللقا ات
والزيارات والرسالت.
 -02جتهيز اهلدايا اليت تقدمها اإلدارة للوظود الزائرة وحلفالت التكريم.
 -07تقديم اخلدمات واحأنشـ ــطة اليت من شـ ــأنها تنمية العالقات االجتماعية والثقاظية واإلعالمية بني
مناوبي اإلدارة وذوي العالقة من خارج اإلدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -04التنايق بني اإلدارة والقطاعات احلكومية احأخرى ظيما يتعلق ببعض احأعمال املشرتكة.
 -03تفعيل احأنشطة الثقاظية واالجتماعية والرياضية املشرتكة ملوظفي اإلدارة.
 -00حتديث دليل هواتف اإلدارة وجعلها يف متناول اجلمي  ،مطبوعة أو عل أقراص ضوئية.
 -09القيام جبمي اخلدمات الفنية من تصوير تلفزيوني وظيديو وتصوير ظوتوغرايف وحتميض وطب
الصور وناخ احأشرطة املصورة.
 -02القيام بتوزي الصاحف واجملالت عل خمتلف قطاعات اإلدارة.
 -02إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -21تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -20حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
 -22إعداد التقارير الدورية عن نش ـ ــاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وس ـ ــبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
-27أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة اإلعالم
التربوي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
التعريف بالنش ـ ـ ــاطات الرتبوية لةدارة ،واإلسـ ـ ـ ـهام الفاعل يف املعاجلة اإلعالمية البنا ة للقض ـ ـ ــايا
الرتبوية.
املهام:
 -0وضـ ـ ــ اخلطط التش ـ ـ ــغيلية والربامج إلدارة اإلعالم الرتبوي ،والعمل عل تنفيذها وتقوميها بعد
اعتمادها.
 -2التنايق م وسائل اإلعالم يف إعداد برامج إعالمية تربوية تهتم بتنمية املواطنة وغرس القيم
اإلسالمية يف اجملتم وتوثيق العالقة بني اإلدارة واجملتم  ،والتعريف بقضايا التعليم.
 -7تزويد وسائل اإلعالم املختلفة بالتقارير الصاحفية عن النشاطات واإلجنازات الرتبوية لةدارة.
 -4سصر ودراسة ما ينشر أو يذاع عن النشاطات واإلجنازات الرتبوية لةدارة يف وسائل اإلعالم املختلفة،
والرد عل االستفاارات الواردة ظيها عن كل ما يتعلق بالنشاطات الرتبوية لةدارة بالتنايق م
اإلدارات املعينة يف الوزارة.
 -3اإلشراف عل طباعة الكتب والنشرات والدراسات اليت تصدر عن اإلدارة ،عل أن تصنف املطبوعات
وظق اجلهات اليت تصدر منها.
 -0املشاركة يف إعداد النشرات املتعلقة بإبراز نشاطات اإلدارة يف جمالي الرتبية والتعليم؛ مبا حيقق
أهداف اإلعالم الرتبوي.
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 -9إعداد ملف صاحفي إلكرتوني عن ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة سول النشاطات الرتبوية لةدارة
وتوزيعها عل ماؤولي اإلدارة.
 -2التنايق بني اإلدارات املختلفة يف اإلدارة يف اجملاالت اإلعالمية الرتبوية يف املناسبات الرمسية
واحأسابي الثقاظية والتوعوية واللقا ات الرتبوية الانوية وغريها.
 -2متابعة تنفيذ الربامج واالجتماعات والندوات واللقا ات ظيما يتعلق بالنواسي اإلعالمية الرتبوية.
 -01إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -00تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -02حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
 -07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
 -04أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة التخطيط
والتطوير

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
إعداد خطط اإلدارة التشغيلية الانوية ومتابعة تنفيذها وتقوميها ،وتقديم التغذية الراجعة،
وترشيد التكاليف وزيادة موارد اإلدارة وتنويعها ،وسصر وحتديد استياجات مدارس اإلدارة من املقررات
املدرسية ،توظري اإلسصا ات واملعلومات ،واإلشراف عل دقة املعلومات يف نةام نور من خالل شاشة املتابعة.
املهام:
 -0إعداد خطط اإلدارة التشغيلية الانوية ،ومتابعة تنفذها بعد اعتمادها.
 -2حتديد االستياجات الالزمة للتخطيط يف ضو املؤشرات ،واستقرا احأسوال اجلديدة والتوقعات
املاتقبلية.
 -7متابعة تنفيذ اخلطط لنشر التعليم يف املنطقة من خالل رصد النمو والرتاج الكمي يف أعداد
الطالب واملدارس والفصول ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -4اقرتاب الربامج واآلليات والضوابط اليت تااعد اإلدارة عل تنمية املوارد التعليمية من خالل اهلبات
والتربعات ،وإسيا العمل بالوقف اإلسالمي ،وتقليل اهلدر الرتبوي ،وتشجي مشاركة احأهالي يف
دعم الصندوق املدرسي وصندوق اإلدارة العامة للتعليم.
 -3متابعة تطبيق احأدلة واإلجرا ات االستثمارية اخلاصة بأعمال املقاصف املدرسية ،بالتنايق م
اجلهات ذات العالقة (إدارة خدمات الطالب ،إدارة الشؤون الصاحية املدرسية ،إدارة الشؤون اإلدارية
واملالية) ،وظق التنةيمات املبلغة يف هذا الشأن.
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 -0متابعة تطبيق اهليكل التنةيمي والدليل التنةيمي لةدارة ،والرظ باملالسةات واالستفاارات
واملقرتسات لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
 -9تبايط اإلجرا ات اإلدارية يف اإلدارة ،وإعداد احأدلة اخلاصة بها ،وتصميم النماذج املاتخدمة،
وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
 -2حتاني بيئة العمل وتوزي احأماكن املتاسة عل اإلدارات واحأقاام التابعة لةدارة؛ مبا يااعد عل
حتقيق الرضا الوظيفي وإجناز العمل.
 -2متابعة تنفيذ متطلبات إجرا الباحوث والدراسات الرتبوية والتعريب والتجريب باحملاظةة ،وظق ما
يرد من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.
-01حتديد استياجات مدارس اإلدارة من املقررات املدرسية وتوظريها وتوزيعها عل املدارس قبل نهاية
العام الدراسي.
-00حتليل نتائج دراسة املقررات الدراسية ،وإبدا املقرتسات لتطويرها.
-02تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالوسدة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
-07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها
ورظعها ملدير عام التعليم.
-04مج البيانات التعليمية والرتبوية من مصادرها داخل وخارج اإلدارة.
-03التاحقق من صاحة ومصداقية البيانات واملعلومات.
-00العمل كمصدر موسد وشامل وموثق للبيانات واملعلومات عل ماتوى اإلدارة.
-09حتليل البيانات وإنتاج املعلومات والتقارير واإلصدارات الدورية.
-02تزويد اجلهات داخل املنطقة التعليمية باإلسصا ات واملعلومات والتقارير املتوظرة.
-02تقديم التقارير الدورية باإلجنازات واملقرتسات التطويرية.
-21سل املشكالت والصعوبات اليت تواجه املدارس يف نةام نور.
-20تزويد اجلهات ذات العالقة بتقارير املتابعة.
-22اإلشراف عل شاشة متابعة العمليات يف نةام نور.
-27احلفاظ عل سرية البيانات واملعلومات وأمنها.
-24أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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وحدة تطوير
المدارس

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
االرتقا مبدارس التعليم العام يف اململكة العربية الاعودية مبا حيقق جودة خمرجاتها ،ومشاركاتها
الفاعلة يف معادلة التنمية الوطنية واملناظاة العاملية.
املهام:
 .0املشاركة يف بنا الكفا ة الداخلية يف املدارس.
 .2تقديم العون لضمان جودة تقويم املدارس وخططها.
 .7التنايق م اجلهات املختصة يف تأمني مواد التعلم.
 .4دعم املدرسة باخلربات املهنية االسرتاظية والتجارب املتميزة من املدارس احأخرى.
 .3مااعدة املدرسة يف تقويم عمليات التعليم والتعلم يف املدرسة.
 .0تطوير خطط دعم متكاملة للمدارس.
 .9عمل عقود شراكة (أدا ) م املدارس لدعمها يف تنفيذ خططها.
 .2نشر تقرير احأدا الانوي لةدارة التعليمية يف املنطقة.
 .2تقديم املشورة املهنية لقائد املدرسة واملعلمني ،واالشرتاك يف اجملموعات التعليمية.
 .01أي مهام أخرى تكلف بها الوسدة يف جمال اختصاصها.
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إدارة تقنية
المعلومات

االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
تفعيل استخدام تقنيات املعلومات وتطبيقاتها لتطوير العمليات الرتبوية والتعليمية واإلدارية واملالية،
وتقديم البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.
املهام:
 -0إعداد اخلطط التشغيلية والربامج التطويرية إلدارة تقنية املعلومات ،واإلشراف عليها وظق خطط
الوزارة يف هذا اجملال.
 -2اقرتاب الشروط واملواصفات الفنية للاحاسبات اآللية وأنةمتها وبراجمها وجتهيزاتها التقنية اليت
حتتاجها اإلدارة واملدارس التابعة هلا ،بالتنايق م اإلدارة العامة لتقنية املعلومات بالوزارة.
 -7اإلشراف عل تصميم وتطوير موق اإلدارة العامة واملدارس التابعة هلا عل الشبكة العنكبوتية
(اإلنرتنت) ،ومتابعة حتديث وتدقيق حمتوياته ،بالتنايق م إدارتي العالقات العامة واإلعالم
الرتبوي.
 -4توظري خدمة اإلنرتنت واالجتماعات املرئية والربيد اإللكرتوني والربط الشبكي بني اإلدارة واملدارس،
عل ضو االستياجات التعليمية واإلدارية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 -3اإلشراف عل قواعد البيانات سوا يف اإلدارة أو املدارس التابعة هلا ،وتوظري املعلومات اإلسصائية
ملتخذي القرار يف اإلدارة أو الوزارة ،ومتابعة تدقيقها وحتديثها ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة
بالوزارة.
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 -0اإلشراف عل صيانة املعامل وأجهزة احلاسب اآللي وحتديثها يف اإلدارة واملدارس التابعة هلا.
 -9تفعيل ميكنة احأعمال اإلدارية واملالية والتعليمية وتطويرها ،وتوظري البيئة املناسبة لةدارة
اإللكرتونية بالتنايق م اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 -2صيانة احأنةمة والتطبيقات املاتخدمة يف اإلدارة وحتديثها.
 -2تقديم الدعم الفين الالزم للوسدات اإلدارية يف اإلدارة واملدارس ومكاتب التعليم.
-01وض نةام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة واملعدات اخلاصة بأجهزة وبرامج احلاسب اآللي
وأجهزة االتصال ومتابعة تنفيذ العقود اخلاصة بذلك.
-00اقرتاب برامج التثقيف والتدريب يف جمال تقنية املعلومات ملناوبي إدارة تقنية املعلومات ،والعاملني
اإلداريني يف اإلدارة واملدارس ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
-02حتديد استياجات الوسدات اإلدارية يف اإلدارة (عدا املدارس) من أجهزة احلاسب اآللي وتقنية
املعلومات ،وقط الغيار ،ومتابعة توريدها بعد إقرارها.
-07حتديد استياج اإلدارة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد ،والعمل عل توظريها.
-04إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
-03تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-00إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
-09أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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مركز
التميز

االرتباط التنظيمي:

يرتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
تفعيل استخدام تقنيات املعلومات وتطبيقاتها لتطوير العمليات الرتبوية والتعليمية واإلدارية واملالية،
وتقديم البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.
املهام:
 -0نشر ثقاظة التميز وإدارة عملياته ،والعمل عل استدامته يف اإلدارة العامة للتعليم واملكاتب واملدارس
التابعة هلا.
 -2اإلشراف عل مشاركات اإلدارة التعليمية ومناوبيها وطالبها يف اجلوائز الوزارية واحمللية
واإلقليمية والدولية.
 -7تفعيل دور املتميزين يف امليدان التعليمي واإلظادة منهم.
 -4نشر أظضل املمارسات والتعريف بها.
 مهام منسوبي مركز التميز
مهام مدير مركز التميز:

 -0اإلشراف عل بنا اخلطة التشغيلية للمركز ،واعتمادها من صاسب الصالسية ،ورظعها لألمانة
العامة جلائزة التعليم للتميز.
 -2قيادة عمليات التغيري وتبن مناذجه وتطبيقاته.
 -7اإلشراف عل توظري متطلبات وجتهيزات املركز.
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 -4اإلشراف عل عمليات نشر ثقاظة التميز والتمكني يف امليدان التعليمي.
 -3متابعة توظري امليزانية التشغيلية للمركز م اجلهة ذات العالقة وساب احأنةمة.
 -0العمل عل توظري مالكات املركز اإلشراقية واإلدارية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة وتكليفهم
مبهامهم.
 -9تشكيل اللجان وظرق العمل وظق مهام وأهداف املركز ،واإلشراف عليها ومتابعتها.
 -2العمل عل تنمية مهارات مناوبي املركز.
 -2املتابعة املاتمرة لاري العمل يف مجي أقاام املركز ،وتطويرها مبا حيقق احأهداف.
 -01التواصل م احأمانة العامة جلائزة التعليم للتميز ،وتنفيذ ما يرد منها من تعاميم وأنةمة ولوائب.
 -00املشاركة يف اللقا ات واملناسبات اليت تنفذها احأمانة العامة جلائزة التعليم للتميز.
 -02اإلشراف عل إجرا ات ترشيب املتقدمني جلوائز التميز ،والتاحقق من سالمتها ،واعتماد نتائج
الرتشيب لالعتماد من مدير عام التعليم ،ورظعها للجهات ذات العالقة.
 -07اإلشراف عل إعداد تقرير الدراسة الذاتية جلائزة التميز املؤساي ،ومتابعة رظعه إىل احأمانة
العامة للجائزة.
 -04عقد اللقا ات واالجتماعات الدورية م مناوبي املركز.
 -03دعم املقرتسات التطويرية اليت تاهم يف حتقيق أهداف املركز.
 -00إعداد تقارير احأدا الوظيفي ملناوبي املركز ،وظق احأنةمة الرمسية الواردة من اجلهة املختصة.
 -09اإلشراف عل إعداد التقرير الانوي واعتماده ورظعه لألمانة العامة جلائزة التعليم للتميز بعد
اعتماده.
مهام مساعد مدير مركز التميز:

 -0املشاركة يف بنا وإعداد اخلطة التشغيلية والتنفيذية للمركز.
 -2متابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية م رؤسا احأقاام من خالل تقارير احأدا ورصد املنجزات ،ورظعها
إىل مدير املركز.
 -7املشاركة يف قيادة عمليات التغيري وتطبيقاته.
 -4العمل عل توظري جتهيزات املركز.
 -3املشاركة يف عضوية اللجان وظرق العمل وظق تشكيلها من مدير املركز.
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 -0إطالع مناوبي املركز عل التعاميم واللوائب واحأنةمة الصادرة من جهة االختصاص ،والعمل
مبوجبها.
 -9املشاركة يف دراسة التغذية الراجعة وامللاحوظات واملقرتسات الواردة من امليدان التعليمي ،ورظ
نتائجها ملدير املركز.
 -2مراجعة مؤشرات احأدا حأعمال احأقاام ،ورظ التقارير الدورية عنها ملدير املركز.
 -2املشاركة يف معاجلة الصعوبات والتاحديات املتعلقة بأدا املركز.
-01إعداد خطط التطوير حأساليب العمل ،ورظعها ملدير املركز.
-00املشاركة م مدير املركز يف إعداد تقارير احأدا الوظيفي جلمي مناوبي املركز.
-02اإلشراف عل حتديث قواعد البيانات لرابطة املتميزين وظرق جلان العمل ،بالتنايق م اجلهات
ذات العالقة.
-07القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مدير املركز ترتبط مبجال العمل.
 أقسام مركز التميز ومهامها.
أوال  :قسم جوائز التميز :
اهلدف العام :
رظ ماتوى أدا مناوبي التعليم من خالل متكينهم من املشاركة يف اجلوائز الوزارية واحمللية واإلقليمية
والعاملية.
املهام :
 -0تصنيف اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية وظق متطلباتها وظئاتها.
 -2إعداد اخلطط التشغيلية للقام بالتنايق م احأقاام احأخرى.
 -7رظ الوعي باجلوائز ،والتعريف بكل جائزة وأهميتها .
 -4تقديم الدعم الالزم للجهات ذات الصلة باجلوائز يف اإلدارة التعليمية.
 -3تشكيل جلان التاحكيم جلوائز التميز ،ورظعها ملدير املركز العتمادها.
 -0حتكيم أعمال املشاركني ،والرظ بأمسا الفائزين لالعتماد.
 -9تزويد املرشاحني بفرص التاحاني بعد إصدار نتائج التاحكيم.
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 -2إعداد قواعد بيانات مبناقي اجلوائز واحملكمني واملشاركني واملرشاحني والفائزين وظرق العمل
بكاظة الدورات.
 -2تقديم الدعم الالزم للمرشاحني جلوائز التميز من خالل :ورش العمل ،الربامج التدريبية ،اللقا ات،
الزيارات ،النشرات . ...
 -01التدريب عل معايري اجلوائز بالتعاون م الكفا ات واخلربات املؤهلة.
 -00قياس أثر اجلوائز عل الفئات املاتهدظة يف حتاني احأدا وخمرجات التعليم.
 -02القيام باي مهام أخرى يكلفه بها صاسب الصالسية تتناسب م طبيعة عمل القام.
ثانيا  :قسم التميز املؤسسي :
اهلدف العام:
رظ ماتوى أدا اإلدارة العامة للتعليم ومكاتبها التعليمية ومدارسها ،وظق منهجية التميز املؤساي.
املهام :
 -0املشاركة يف بنا اخلطط التشغيلية للمركز بالتنايق م احأقاام احأخرى.
 -2إعداد اآلليات واحأدوات والنماذج املنةمة للعمل.
 -7ترسيخ الثقاظة املؤساية وظق منهجية التميز املؤساي.
 -4تعزيز ممارسات التميز املؤساي بالتنايق م مدير املركز ،من خالل عقد الورش واللقا ات
واالجتماعات التخصصية.
 -3تشكيل ظرق عمل (التميز املؤساي)  ،وحتديد مهامها ،ورظعها ملدير املركز العتمادها من صاسب
الصالسية.
 -0املشاركة يف تصميم مناذج ملف التميز املؤساي وتعميمها.
 -9إعداد تقرير الدراسة الذاتية مللف التميز املؤساي ،والتاحقق من ظاعلية الشواهد.
 -2اإلخراج النهائي مللف التميز املؤساي.
 -2حتليل النتائج ،وحتديد الفجوة بني القيم املاتهدظة واحأدا الفعلي وحتليلها.
-01تقديم تغذية راجعة تفصيلية جبوانب التاحاني ونقاط القوة.
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-00إعداد خطط التاحاني ،واعتمادها من مدير املركز ،وتنةيمها ،ومتابعتها ،بالتنايق م اجلهات
ذات العالقة.
-02حتديد جهات املقارنة ،بواسطة ماتهدظات أو سالسل زمنية أو أظضل املمارسات للتميز الداخلي
واخلارجي.
-07حتديد أوجه املقارنة احملددة من خالل مناذج معتمدة للمقارنة.
-04إعداد تقارير مقارنات احأدا املرجعية ،ونشرها يف اجلهات املعنية.
-03استطالع رأي املتعاملني م املركز ،وتنفيذ القرارات الفاعلة لتطوير القام ،بالتنايق م إدارة
املركز.
-00القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها صاسب الصالسية تتناسب م طبيعة عمل القام.
ثالثاُ  :قسم رعاية التميز :
اهلدف العام:
استدامة التميز يف اإلدارة التعليمية.
املهام:
 -0إعداد اخلطط التشغيلية للقام بالتنايق م أقاام املركز احأخرى.
 -2نشر ثقاظة التميز بني اإلدارات واملكاتب واملدارس واجملتم احمللي.
 -7إبراز التجارب واملمارسات النوعية املتميزة بالتشارك م اجلهات ذات العالقة.
 -4استثمار خربات الفائزين والفائزات ،واالستنارة بتجاربهم ومشروعاتهم ،واإلظادة منها ،وظق آلية
منةمة ومعتمدة.
 -3تكريم املتميزين يف امليدان الرتبوي واللجان والفرق العاملة من احملكمني واملناقني واإلداريني
وغريهم.
 -0إعداد التقارير الدورية ،ورظعها ملدير املركز ومتابعة ظرص التاحاني.
 -9إعداد احملتوى الدعائي والتثقيفي ،ونشره من خالل أوعية النشر اإلعالمي ،بالتعاون م إدارة
اإلعالم الرتبوي.
 -2القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها صاسب الصالسية تتناسب م طبيعة عمل القام.
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إدارة
المتابعة

االرتباط التنظيمي :
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام :
العمل عل حتقيق رقابة ومتابعة ظاعلة عل إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة ،ضمانًا لتطبيق احأنةمة
واللوائب ،ومنعًا لوقوع املخالفات.
املهام :
 -0القيام بإجرا الرقابة اإلدارية واملتابعة الالزمة حأعمال خمتلف إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة ،مبا
يكفل سالمة وسان سري العمل ،وظقًا لألنةمة والتعليمات.
 -2القيام جبوالت متابعة وظقًا خلطة دورية يتم اعتمادها من قبل مدير عام التعليم ملختلف إدارات
وأقاام ومدارس اإلدارة؛ للوقوف عل مواطن القصور ،واكتشاف ساالت اإلخالل بأدا الواجبات
الوظيفية أو الرتاخي يف إجناز احأعمال؛ ومن ثم العمل عل تصاحيب املاارات ،وتقويم االعوجاج،
بالتعاون والتنايق م اإلدارات ذات العالقة.
 -7مراقبة سري العمل يف إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة ،والتأكد من مطابقته لألنةمة واللوائب
واإلجرا ات املعتمدة.
 -4ظاحص الشكاوى اليت حتال إليها ،وظقًا للصالسيات سول املخالفات اإلدارية واملالية وغريها من
املخالفات.
 -3إجرا التاحقيقات احأولية ،أو االشرتاك يف التاحقيقات اليت تكشف عنها الرقابة ،وظيما حيال إليها
من املدير العام ،أو مما تتلقاه من شكاوى من اجلمهور وبعد ثبوت جديتها.
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 -0مراقبة انتةام دوام موظفي اإلدارة واجلهات ذات العالقة.
 -9التخاطب م ظرع هيئة الرقابة والتاحقيق باملنطقة يف كل ما خيتص بأعمال اهليئة ذات العالقة
باإلدارة ،وظقًا للصالسيات املفوضة.
 -2العمل عل تنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى مناوبي اإلدارة.
 -2تقديم أي مقرتسات من شأنها تاهيل سري العمل وحتاينه يف اإلدارة.
-01إعداد اإلجرا ات اخلاصة بأعمال اإلدارة بالتعاون م إدارة التخطيط والتطوير (التطوير اإلداري)
والعمل عل تطويرها.
-00حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة بالوسدة.
-02تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
-04أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

35
اإلصدار 0441 / 2:هـ 2102-م

إدارة
الموارد البشرية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
الرظ من كفا ة وظاعلية املوارد البشرية وضمان تطبيق احأنةمة واللوائب واحأدلة اخلاصة بها.
املهام:
-0إعداد اخلطة الانوية لةدارة وتنفيذها بعد اعتمادها.
-2اإلشراف عل تطبيق العمليات اإلجرائية للموارد البشرية.
-7اإلشراف عل ختطيط املوارد البشرية.
-4اإلشراف عل تنةيم وسفظ ملفات وسجالت املوارد البشرية ،والتأكد من استيفائها جلمي البيانات
الالزمة.
-3االشرتاك يف إعداد مشروع ميزانية اجلهة احلكومية ظيما يتعلق باملوارد البشرية ،بالتعاون والتنايق م
الشؤون املالية واإلدارات احأخرى ذات العالقة.
-0اإلشراف عل تقديم االستشارات الفنية الالزمة لكاظة الوسدات التنةيمية باجلهة يف املاائل اليت
تتعلق باملوارد البشرية.
-9اإلشراف عل تنمية وتطوير املوارد البشرية.
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-2اإلشراف عل حتديد االستياجات التدريبية يف اجلهة.
-2اإلشراف عل عمليات التواصل الداخلي يف اجلهة.
-01اإلشراف عل تطبيق نةام املوارد البشرية املوسد (موارد) ،ومتابعة إدخال وحتديث املعلومات ،والعمل
عل تطويرها بالتنايق م اإلدارات ذات العالقة.
-00إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاسات لتطويرها ورظعها للماؤول احأول يف اجلهة احلكومية.
-02تنفيذ أي مهام تاند إىل الوسدة اإلدارية يف نطاق اختصاصاتها.
الوحدات التابعة هلا:
 -0وسدة عمليات املوارد البشرية.
 -2وسدة تطوير املوارد البشرية.
 -7وسدة التواصل الداخلي.
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وحدة عمليات
الموارد البشرية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير إدارة املوارد البشرية.
اهلدف العام:
القيام جبمي العمليات اإلجرائية إلدارة عمليات املوارد البشرية.
املهام:
 -0تطبيق نةم وقواعد وإجرا ات عمليات املوارد البشرية ،ويتمثل ذلك ظيما يلي:
 -2حتديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها ،وذلك بالتعاون م اإلدارات واحأقاام املختلفة،
واإلعالن عن الوظائف املراد شغلها حباب الصالسية املمنوسة للجهة.
 -7التنايق م وزارة اخلدمة املدنية ظيما خيص شغل الوظائف الشاغرة.
 -4استكمال ماوغات التعيني ومباشرة العمل.
 -3التأكد من مباشرة املوظفني املعينني سديثًا ،واملنقولني حأعماهلم ،ورظ التقارير إىل املاؤولني عن
املوظفني أثنا ظرتة التجربة.
 -0اختاذ اإلجرا ات الالزمة ضو ماتاحقات املوظفني من رواتب وعالوات ومكاظآت وغريها.
 -9سصر املاتاحقني للرتقية ،ومج البيانات الالزمة عنهم ،ورظعها للجنة الرتقيات.
 -2اختاذ اإلجرا ات الالزمة ضو ترقيات املوظفني ،طبقًا لألنةمة واللوائب الاارية يف هذا الشأن.
 -2اختاذ اإلجرا ات الالزمة عند انتها خدمات املوظفني ،ويف ساالت كف اليد والفصل وكاظة
احلاالت التأديبية.
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-01اختاذ اإلجرا ات الالزمة ضو إجازات املوظفني ونقلهم وانتدابهم وتكليفهم وإعارتهم والتعاقد
معهم .
-00متابعة سضور وانصراف املوظفني ورظ التقارير الدورية بذلك.
-02تنفيذ العمليات اإلجرائية املتعلقة بتدريب وابتعاث وإيفاد املوظفني.
-07تطبيق اللوائب والتعليمات ذات العالقة باملوظفني.
-04تنةيم وسفظ ملفات وسجالت املوظفني ،والتأكد من استيفائها جلمي البيانات الالزمة.
-03إدارة نةام املوارد البشرية املوسد (موارد).
-00تنةيم وسفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تاهل اسرتجاعها واالستفادة منها.
-09حتديد استياجات اإلدارة من املوارد البشرية واحأجهزة واملواد ومتابعة توظريها.
-02إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاسات لتطويرها ،ورظعها ملدير عام املوارد الشرية.
-02تنفيذ أي مهام تاند إىل الوسدة اإلدارية يف نطاق اختصاصاتها.
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وحدة تطوير
الموارد البشرية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير إدارة املوارد البشرية.
اهلدف العام:
تطبيق سياسات ختطيط وتطوير املوارد البشرية مبا يضمن الرظ من كفا تها وظاعليتها.
املهام:
-1إعداد خطة املوارد البشرية.
-2إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي.
-7إعداد تنفيذ خطة إدارة املوهبة.
-4املشاركة يف إعداد اهلياكل التنةيمية والوظيفية.
-3إعداد اإلطار العام جلدارات الوظائف التخصصية ،والوصوف الوظيفية هلا.
-0إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تطوير القيادات.
-9إعداد ومتابعة تنفيذ خطة املاارات الوظيفية.
-2إدارة أدا املوارد البشرية.
-2تنمية وتطوير املوارد البشرية وتنوي مهاراتهم.

41
اإلصدار 0441 / 2:هـ 2102-م

-01حتديد االستياجات التدريبية للموارد البشرية يف اجلهة ،والتنايق م الوسدات التنةيمية املختصة
لتلبية تلك االستياجات.
-00تنةيم وسفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تاهل اسرتجاعها واالستفادة منها.
-02حتديد استياجات اإلدارة من املوارد البشرية واحأجهزة واملواد ومتابعة توظريها.
-07إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاسات لتطويرها ،ورظعها ملدير عام املوارد الشرية.
-04تنفيذ أي مهام تاند إىل الوسدة اإلدارية يف نطاق اختصاصاتها.
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وحدة التواصل
الداخلي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير إدارة املوارد البشرية.
اهلدف العام:
القيام بعمليات التواصل الداخلي مبا يضمن توظر بيئة عمل مادية وغري مادية حمفزة.
املهام:
-0استقبال املوظف اجلديد وتعريفه مبهامه ونةم وإجرا ات العمل.
-2تلقي تةلمات املوظفني وجتميعها وظرزها ورظعها للجهات ذات العالقة.
-7تفعيل الوسائل املناسبة لتاحاني بيئة العمل ،وإجرا ماوسات االرتباط املهين والرضا الوظيفي.
-4تفعيل قنوات التواصل الداخلية للموظفني وحتليلها بكل ما يتعلق باملوارد البشرية.
-3تفعيل برامج الوال الوظيفي.
-0تفعيل إجرا ات الاالمة املهنية.
-9تنةيم وسفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تاهل اسرتجاعها واالستفادة منها.
-2حتديد استياجات اإلدارة من املوارد البشرية واحأجهزة واملواد ومتابعة توظريها.
-2حتديد االستياجات التدريبية للموارد البشرية يف اإلدارة ،والتنايق م الوسدات التنةيمية املختصة
لتلبية تلك االستياجات.
-01إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة ،واالقرتاسات لتطويرها ،ورظعها ملدير عام املوارد الشرية.
-00تنفيذ أي مهام تاند إىل الوسدة اإلدارية يف نطاق اختصاصاتها.
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إدارة المراجعة
الداخلية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
ضمان ظاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها مبا يؤدي إىل االستغالل احأمثل للمواد املتاسة
وحتقيق التقيد باحأنةمة والتعليمات والاياسات واخلطط امللزمة للجهة لتاحقيق أهداظها بكفاية
بطريقة منتةمة.
املهام:

م عدم اإلخالل بأنواع املراجعة احأخرى املقررة نةامًا ،ختتص اإلدارة مبا يلي:

 -0تقويم أنةمة الرقابة الداخلية مبا يف ذلك النةام احملاس ـ ـ ــي؛ للتاحقق من س ـ ـ ــالمتها ومال متها،
وحتديد أوجه القصور ظيها ـ ـ ـ ـ أن وجدت ـ ـ ـ ـ ،واقرتاب الوسائل واإلجرا ات الالزمة لعالجها ،مبا يكفل
محاية أموال اجلهة وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو التالعب وضو ذلك.
 -2ال ــتأكد من التزام اإلدارة باحأنةمة واللوائب والتعليمات واإلجرا ات املالية ،والتاحقق من كفايتها
ومال متها.
 -7تقويم مدى كفاية اخلطة التنةيمية لةدارة من سيث وض ـ ـ ــوب الا ـ ـ ــلطات واملا ـ ـ ــؤوليات وظص ـ ـ ــل
االختصاصات املتعارضة ،وغري ذلك من اجلوانب التنةيمية.
 -4تقويم ماتوى إجناز اإلدارة حأهداظها املوضوعة ،وحتليل أسباب االختالف ـ ـ أن وجدت ـ ـ.
 -3حتديد مواطن سـ ـ ـ ـ ـ ــو اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اإلدارة ملواردها املادية والبشـ ـ ـ ـ ـ ــرية ،وتقديم ما ميكّن اجلهة من
معاجلتها ،وتالظيها ماتقبال.
 -0ظاحص املاتندات اخلاصة باملصروظات واإليرادات بعد إمتامها؛ لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتأكد من كونها صاحياحة
نةامية.
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 -9ظاحص الاجالت احملاسبية؛ للتأكد من انتةام القيود ،وصاحتها ،وسالمة التوجيه احملاسي.
 -2مراجعة العقود واالتفاقيات املربمة اليت تكون اإلدارة طرظًا ظيها؛ للتأكد من مدى التقيد بها.
 -2مراجعة أعمال الصـ ــناديق ،وظاحص دظاترها وسـ ــجالتها وماـ ــتنداتها ،والتاحقق من أن اجلرد قد مت
وظقًا للقواعد واإلجرا ات املقررة.
 -01مراجعة أعمال املاـ ـ ـ ـ ــتودعات ،وظاحص دظاترها وس ـ ـ ـ ــجالتها وماـ ـ ـ ـ ــتنداتها ،والتاحقق من أن اجلرد
والتقويم وأساليب التخزين قد متت وظقًا للقواعد واإلجرا ات املقررة.
 -00مراجعة التقارير املالية واحلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات اليت تعدها اإلدارة ،والتأكد من دقتها ،ومدى مواظقتها
لألنةمة واللوائب والتعليمات والاياسات اليت تطبقها اإلدارة.
 -02تقديم املشورة عند حبث مشروع املوازنة التقديرية لةدارة.
 -31قيام اإلدارة باحأعمال اليت يكلفها بها صاسب الصالسية يف جمال اختصاصاتها.
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أمانة
التعليم

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
مااندة إدارة التعليم يف حتاني ماتوى احأدا  ،وحتقيق احأهداف االسرتاتيجية.
املهام:
 -0إعداد خطة ملتابعة االستعداد للعام الدراسي اجلديد ،واإلشراف املباشر عل تنفيذها،
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2إعداد التقارير الالزمة لرظعها للوزارة ،بعد اعتمادها من املدير العام للتعليم.
 -7نشر ثقاظة مؤشرات احأدا وأهميتها ودورها يف قياس احأدا ؛ إلعداد اخلطط التاحاينية
والتطويرية.
 -4مج بيانات مؤشرات أدا اإلدارة العامة للتعليم ،وظق املؤشرات املعتمدة من احأمانة العامة
إلدارات التعليم ،ومراجعتها ومطابقتها بواق احأدا احلقيقي ورظ التقارير الالزمة عنها.
 -3حتليل مؤشرات احأدا املرصودة وتصنيفها ،ووض املقرتسات؛ لرظ ماتوى احأدا  ،بالتنايق م
اجلهات املعنية يف اإلدارة.
 -0وض آلية وضوابط الختيار القيادات الرتبوية ،وتشكيل جلنة لذلك ،معتمدة من مدير عام
التعليم.
 -9اإلشراف عل إعداد قاعدة بيانات شاملة عن القيادات الرتبوية احلالية والقيادات املؤهلة لتولي
املناصب القيادية يف اإلدارة العامة للتعليم ماتقبالً ،وتصنيفهم إىل مراتب ،وظق تواظر معايري
القيادة ظيهم.
 -2إعداد خطة التاحاني والتطوير املهين للقيادات يف إدارات التعليم ،واإلشراف العام عل تنفيذها بالتنايق
م اجلهات ذات العالقة.
 -2متابعة أعمال اجمللس التعليمي ،وتقويم إجنازاته ،ورظ التقارير عنه.
 -01إعداد التقارير الدورية والنهائية للربامج ،ورظعها للوزارة بعد اعتمادها من مدير عام التعليم.
 -00أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
األمن والسالمة
المدرسية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
تهيئة بيئة آمنة ملاتفيدي املدارس واملنشآت التعليمية.
املهام:
 -0اإلعداد واإلشراف عل تنفيذ اخلطط الانوية واالسرتاتيجية للطوارئ واحأمن والاالمة واخلطط
التنفيذية لعمليات اإلخال ومتارين اإلطفا واإلنقاذ الدورية يف املنشآت التابعة لوزارة التعليم
واليت تشرف عليها ،لضمان احلفاظ عل أمن وسالمة الطالب والطالبات ومناوبي ومناوبات
املدارس واملمتلكات.
 -2تطبيق اللوائب اليت حتدد شروط وقواعد احأمن والاالمة الواجب تواظرها يف املدارس التابعة لوزارة
التعليم واليت تشرف عليها ،والاياسات العامة للدظاع املدني ،ومواد النةام ظيما خيص توظري
وتنفيذ متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق ،واخلطط واملشاري الالزمة لتنفيذها ،والقيام
باجلوالت التفتيشية الدورية عل املدارس؛ للتاحقق من مدى جاهزيتها متهيدًا للرظ بها
للمديرية العامة للدظاع املدني.
 -7استقبال ومترير ما يرد من معلومات من الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة عن املتغريات
املناخية ،وتلقي البالغات واختاذ اإلجرا ات املناسبة ،وإعداد تقارير يومية عن احأسداث اليت حتصل
يف الوزارة وظروعها خالل الـ  24ساعة ،وما يرد من اجلهات احأمنية وما حيال هلا وإنها إجرا اتها.
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 -4االستعداد واملشاركة يف ساالت الطوارئ والتنايق الدائم م اإلدارات احأخرى يف الوزارة وخارجها
ظيما خيص احلوادث والكوارث الطبيعية اليت قد حتدث ال مسب اهلل وتطوير خطة التعامل معها
لضمان احملاظةة عل املنشآت التابعة لوزارة التعليم واليت تشرف عليها ،وما حتتويه من أجهزة
ومعدات.
 -3اإلشراف عل تطبيق وحتديث أنةمة متكاملة يف جماالت الطوارئ واحأمن والاالمة وظق املعايري
الدولية ،وأجهزة اإلنذار املبكر يف املدارس التابعة لوزارة التعليم واليت تشرف عليها ،واقرتاب املناسب
منها واإلشراف عل تأمينها ،والتدريب عل استخدامها ،والتنايق يف ذلك م اجلهات املختصة،
وتطبيق نةام إدارة اجلودة.
 -0اإلشراف عل تشكيل وتدريب ظرق إدارة احأزمات واحلاالت الطارئة ،وحتديد الواجبات واملاؤوليات
املناطة بها ساب اآلليات املعتمدة ،وجلان الطوارئ وحتديد مهامها بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة ،وظرق العمل املؤهلة املشكلة يف كل مرظق تعليمي من املراظق التابعة لوزارة التعليم واليت
تشرف عليها لتوىل ماؤوليات الاالمة ظيها ،وظق الئاحة املختص بأعمال الاالمة واحأمن
الصناعي الصادرة مبوجب قرار وزير الداخلية رقم (/01ك/2/دف) وتاريخ 0401/4/24هـ ،والقرار
رقم (/0/02و/2/دف) وتاريخ 0423/0/03هـ.
 -9نشر الوعي والتثقيف يف جماالت الطوارئ واحأمن والاالمة املدرسية من خالل التدريب واملشاركة
يف املعارض والندوات واملؤمترات واللوسات اإلرشادية واملنشورات والكتيبات.
 -2العمل عل إجياد آليات لقياس مؤشر أدا الاالمة ،بالتعاون م اجلهات املختصة احأخرى.
 -2التأكد من تطبيق أسس الاالمة يف كاظة أعمال اإلنشا ات املدرسية التابعة لوزارة التعليم واليت
تشرف عليها.
-01إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-00تنةيم املعامالت واملعلومات وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة ،والتنايق م
املركز الوطين للمعلومات الرتبوية؛ لالستفادة من اخلدمات اليت يقدمها ،والتعاون م اإلدارة
العامة للتطوير اإلداري يف إعداد وتطوير النةم واحأدلة واإلجرا ات والنماذج اخلاصة بعملها،
وتنفيذها بعد اعتمادها.
-02حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
-07إعداد تقارير دورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها ،واقرتاب
تطوير احأدا ظيها ورظعها للوزير.
-04أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة الجودة
وقياس األداء

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
حتاني وتقويم احأدا العام لوسدات اإلدارة واملدارس التابعة هلا ،والتعرف عل مدى حتقق أهداف
الوزارة.
املهام:
 -0تطبيق برامج الوزارة ومشروعاتها يف جمال اجلودة الرتبوية.
 -2تطبيق آليات اجلودة الشاملة عل مشروعات وبرامج الوزارة الرتبوية.
 -7تطبيق مواصفات ومعايري اجلودة الرتبوية جلمي عناصر منةومة العمل الرتبوي ،ومتابعة
تنفيذها.
 -4تنفيذ وتطبيق اخلطط والاياسات العملية والعلمية للتقويم الشامل.
 -3تنفيذ وتطبيق احأدلة واحأدوات للتقويم الشامل.
 -0تنفيذ وتطبيق إجرا ات التقويم الشامل.
 -9اختيار وتدريب املشرظني عل التقويم الشامل ،وتقويم أدائهم ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-01حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية باإلدارة ،ومتابعة توظريها.
-00إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
-02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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مكتب التعليم
األهلي

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام التعليم .
اهلدف العام:
ضمان تقديم التعليم يف املؤساات التعليمية احأهلية باملنطقة لتاحقيق اجلودة ،والتأكد من قيامها
بالتعليم وظقًا لاياسة التعليم باململكة واحأنةمة واللوائب املنةمة للتعليم احأهلي.
املهام:
 -0تنفيذ معايري املناهج والتشغيل للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -2إجرا عمليات التأكد من تطبيق املعايري للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -7متابعة تطبيق املؤساات التعليمية احأجنبية للمناهج املعتمدة.
 -4متابعة التزام املدارس احأجنبية والربامج الدولية بتدريس مواد وظق اخلطط واملقررات املعتمدة.
 -3تنةيم الربامج واحأنشطة اليت تعزز تدريس مواد اهلوية.
 -0متابعة ومعاجلة التقارير الواردة من اجلهات املختصة.
 -9تقديم التقارير الدورية مبهام اإلشراف واملتابعة للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -2إقرار جمالس إدارات مدارس اجلاليات احأجنبية وظق القواعد املنةمة لذلك.
 -2اختيار مديري املدارس احأجنبية وظق الضوابط املنةمة لذلك.
-01متابعة تطبيق معايري اهليئة التعليمية واإلدارية ومعايري تدريبهم يف املدارس احأجنبية ،ومنب
صالسية العمل.
-00التقييم الانوي للمدارس احأجنبية.
-02متابعة تطبيق املدارس احأجنبية لقرار دعم الرواتب والتوطني.
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-07تصنيف املدراس احأجنبية املؤهلة لقبول الطالب الاعوديني والعرب واملالمني ،وظق الضوابط
املنةمة لذلك.
-04تنةيم قبول الطالب الاعوديني وحتويلهم باملدارس احأجنبية والربامج الدولية.
-03مصادقة وثائق طالب املدارس احأجنبية ومعادلتها بالتنايق م إدارة القبول واالختبارات.
-00دراسة خمالفات املدارس احأجنبية والرظ بها للوكالة.
-09اإليقاف املؤقت للمدارس احأجنبية يف سال خطورة املبن  ،أو اإلخالل بوسائل احأمن والاالمة.
-02دراسة القضايا اخلاصة مبناوبي مدارس التعليم احأجني ،وإبدا الرأي بشأنها ،ورظعها لةدارات
املختصة.
 -02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
اإلدارات التابعة له:
 -0إدارة خدمات املاتفيدين.
 -2إدارة املدارس احأهلية.
 -7إدارة املدارس احأجنبية.
 -4إدارة املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -1مهام إدارة خدمات المستفيدين:
 -0دراسة طلبات الرسوم الدراسية يف املدارس احأهلية واحأجنبية ،والرظ بها للوزارة إلكرتونيًا.
 -2متابعة قضايا الرسوم الدراسية يف املدارس احأهلية احأجنبية.
 -7تعبئة النماذج الانوية والشهرية إلكرتونيًا.
 -4طلب ترخيص إلضاظة منهج آخر إىل املنهج املطبق يف مدرسة أجنبية قائمة.
 -3تأييد إصدار تأشريات عمل للمنشآت التعليمية والتدريبية احأهلية واحأجنبية.
-2مهام إدارة المدارس األهلية:
-0تنفيذ معايري املناهج والتشغيل للمدارس احأهلية.
-2إجرا عمليات التأكد من تطبيق املعايري للمدارس احأهلية.
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-7متابعة تطبيق املؤساات التعليمية احأهلية للمناهج واملقررات املعتمدة.
-4متابعة ومعاجلة التقارير الواردة من اجلهات املختصة.
-3تقديم التقارير الدورية مبهام اإلشراف واملتابعة للمدارس احأهلية.
-0اختيار قادة املدارس احأهلية وظق الضوابط املنةمة لذلك.
-9متابعة تطبيق معايري اهليئة التعليمية واإلدارية ،ومعايري تدريبهم يف املدارس احأهلية ،و منب صالسية
العمل.
-2التقييم الانوي للمدارس احأهلية.
-2متابعة تطبيق املدارس احأهلية لقرار دعم الرواتب والتوطني.
-01اإليقاف املؤقت للمدارس احأهلية يف سالة خطورة املبن  ،أو اإلخالل بوسائل احأمن و الاالمة ،أو
خمالفة املنهج للتعليمات املعمول بها يف الوزارة.
-00دراسة القضايا اخلاصة مبناوبي املدارس احأهلية ،وإبدا الرأي بشأنها ،ورظعها لةدارات املختصة.
-02إيقاع اجلزا ات ـ ـ ماعدا ـ ـ اإلغالق عل املدارس احأهلية املخالفة.
 -3مهام المدارس األجنبية:
 -0تنفيذ معايري املناهج والتشغيل للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -2إجرا عمليات التأكد من تطبيق املعايري للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -7متابعة تطبيق املؤساات التعليمية احأجنبية للمناهج املعتمدة.
 -4متابعة التزام املدارس احأجنبية والربامج الدولية بتدريس مواد اهلوية وظق اخلطط واملقررات
املعتمدة.
 -3تنةيم الربامج واحأنشطة اليت تعزز تدريس مواد اهلوية.
 -0متابعة ومعاجلة التقارير الدورية من اجلهات املختصة.
 -9تقديم التقارير الدورية مبهام اإلشراف واملتابعة للمدارس احأجنبية والربامج الدولية.
 -2إقرار جمالس إدارات مدارس اجلاليات احأجنبية وظق القواعد املنةمة لذلك.
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 -2اختيار مديري املدارس احأجنبية وظق الضوابط املنةمة لذلك.
-01متابعة تطبيق معايري اهليئة التعليمية واإلدارية ،ومعايري تدريبهم يف املدارس احأجنبية ،ومنب
صالسية العمل.
-00التقييم الانوي للمدارس احأجنبية.
-02متابعة تطبيق املدارس احأجنبية لقرار دعم الرواتب والتوطني.
-07تصنيف املدارس احأجنبية املؤهلة لقبول الطالب الاعوديني والعرب واملالمني ،وظق الضوابط
املنةمة لذلك.
-04تنةيم قبول الطالب الاعوديني وحتويلهم باملدارس احأجنبية والربامج الدولية.
-03مصادقة وثائق طالب املدارس احأجنبية ومعادلتها بالتنايق م إدارة القبول واالختبارات.
-00دراسة خمالفات املدارس احأجنبية والرظ بها للوكالة.
-09اإليقاف املؤقت للمدارس احأجنبية يف سال خطورة املبن  ،أو اإلخالل بوسائل احأمن والاالمة.
-02دراسة القضايا اخلاصة مبناوبي مدارس التعليم احأجني ،وإبدا الرأي بشأنها ،ورظعها لةدارات
املختصة.
-4مهام إدارة المعاهد والمراكز الخاصة:
 -0متابعة التزام املعاهد واملراكز اخلاصة بنةام احلراسات احأمنية املدنية.
 -2متابعة التزام املعاهد بضوابط املقاصف املدرسية.
 -7متابعة تنفيذ املعاهد واملراكز اخلاصة املرخصة ملعايري التشغيل الوزارية.
 -4متابعة تطبيق املعاهد واملراكز اخلاصة ملعايري املناهج املرخصة.
 -3متابعة توطني الوظائف اإلدارية يف املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -0اعتماد تكليف قائدي وقائدات املعاهد واملراكز اخلاصة وظق الضوابط املنةمة لذلك.
 -9إصدار مواظقة تعليمية ملدربني حمارم يف املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -2إصدار مواظقة تعليمية ملدرب متعاقد يف املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -2إصدار مواظقة تعليمية ملدرب وطين يف املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -01مصادقة شهادات اخلربة املكتابة يف الوظائف التعليمية للمدربني واملدربات يف املعاهد واملراكز
اخلاصة.
 -00دراسة طلبات املعاهد واملراكز اخلاصة لتطبيق املناهج ،والرظ بها للوزارة.
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 -02متابعة برامج واتفاقيات املعاهد واملراكز اخلاصة.
 -07رظ طلب اعتماد وصف الربامج التدريبية.
 -04اإلشراف عل االختبارات الدولية املطبقة يف معاهد اللغة اإلجنليزية.
 -03دراسة القضايا اخلاصة مبناوبي املعاهد واملراكز اخلاصة ،وإبدا الرأي بشأنها ،ورظعها لةدارات
املختصة.
 -00اإليقاف املؤقت للمعاهد يف سالة خطورة املبن  ،أو اإلخالل بوسائل احأمن والاالمة.
 -09إيقاع اجلزا ات ـ ـ ما عدا اإلغالق ـ ـ عل املعاهد واملراكز اخلاصة\.
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مكتب وفاء

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
رعاية أبنا وبنات شهدا الواجب ،وأبنا وبنات مناوبي التعليم املتوظني ،نفايًا صاحيًا اجتماعيًا
تعليميًا.
املهام:
 – 1سصر الفئات املاتهدظة من خالل نةام نور ،وتفويض قائدي وقائدات املدارس بالصالسيات الالزمة؛
لتاحديد هذه الفئات.
 – 2متابعة تقديم الرعاية النفاية والصاحية واالجتماعية والتعليمية واملااعدات العينية للماتفيدين.
 –7متابعة املاتفيدين يف مدارسهم ،والوقوف عل حتصيلهم العلمي ،ومتابعة اخلدمات اإلرشادية املقدمة
هلم.
 –4الباحث عن اتفاقيات وشراكات م القطاع اخلاص واملؤساات اخلريية؛ لتقديم الدعم العيين
واالمتيازات والتاهيالت للماتفيدين.
 – 3عقد اتفاقيات م القطاعات احلكومية واهليئات؛ لتاهيل اخلدمات وتلبية االستياجات املقدمة
للماتفيدين.
 – 0إعداد التقارير الدورية والانوية عن كل ظئة ،واخلدمات املقدمة هلم.
 – 9جتويد اخلدمات والتاهيالت املقدمة للفئات املاتهدظة.
 – 2املشاركة يف الفعاليات واملناسبات اخلاصة بالفئات املاتهدظة.
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إدارة
الشؤون القانونية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
تقديم اخلدمات االستشارية القانونية لةدارة ،وظقًا لألنةمة واللوائب املعمول بها.
املهام:
 -0دراسة مشاري احأنةمة واللوائب والتعليمات.
 -2تقديم اآلرا واالستشارات القانونية ظيما يتعلق بتفاري احأنةمة واللوائب.
 -7املشاركة يف إعداد وصياغة العقود اليت تربمها اإلدارة م اجلهات احأخرى.
 -4دراسة العقود اليت سرتتبط بها اإلدارة م جهات أخرى حملية أو أجنبية وإبدا الرأي بصددها.
 -3تقديم اخلدمات القانونية اليت تتطلبها الصكوك والاجالت وسندات التملك الرمسية والوثائق
املتعلقة بذلك.
 -0االشرتاك يف اللجان املشكلّة داخل اإلدارة لتغطية اجلانب القانوني إذا لزم احأمر ،بنا ً عل توجيه
صاسب الصالسية.
 -9تقديم املشورة القانونية يف مجي ما حيال إليها من صاسب الصالسية يف التةلمات واالدعا ات
واملطالبات ،واالشرتاك يف التاحقيقات الضرورية املتعلقة بذلك.
 -2متثيل اإلدارة ظيما يرظ منها أو عليها من قضايا أمام احملاكم أو اجلهات ذات الصفة القضائية
والتاحكيمية.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-01تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،أو سفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة ،والتعاون م إدارة التخطيط والتطوير لةجرا ات اخلاصة بأعمال اإلدارة.
-00حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
-02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام التعليم.
-07أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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مساعد/ة مدير عام
التعليم للشؤون
التعليمية (بنين-بنات)

االرتباط التنظيمي:
يرتبط  /ترتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
مااعدة مدير عام التعليم يف اإلشراف عل شؤون تعليم (بنني – بنات) ،ومتابعة تطبيق احأنةمة
واللوائب والاياسات واإلجرا ات اخلاصة بها ،وظقًا للخطط املعتمدة.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلدارات املرتبطة به  /بها ،يف إطار احأهداف
والاياسات الرتبوية والتعليمية املبلغة لةدارة العامة للتعليم ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة
باإلدارة والوزارة.
 -2متابعة تنفيذ احأنةمة واللوائب والقرارات والتعليمات اخلاصة بالتعليم يف الوسدات املرتبطة به /
بها واملدارس التابعة لةدارة يف املنطقة.
 -7توجيه العمل يف الوسدات املرتبطة به  /بها والتنايق بينها ،والتأكد من سالمة وظاعلية احأدا
ظيها ،وحتقيق االناجام والتكامل بينها ،ومعاجلة املشكالت واملعوقات ،والنةر يف كاظة املعامالت
اليت ترد للشؤون التعليمية.
 -4ترؤس اللجان واالجتماعات الداخلية اليت ينيبه  /ها ظيها مدير عام التعليم يف سضورها ،وذلك
ملعاجلة مجي املاائل املتعلقة بالشؤون الرتبوية والتعليمية يف املنطقة التعليمية.
 -3االتصال والتنايق م اجلهات احلكومية ومؤساات القطاع احأهلي يف املنطقة ظيما يتعلق بالشؤون
الرتبوية والتعليمية ،بعد التنايق م مدير عام التعليم.
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 -0متابعة استياج اإلدارات املرتبطة به  /بها من القوى العاملة والتجهيزات واحأدوات واملواد والعمل عل
توظريها.
 -9اقرتاب الربامج واملشروعات التطويرية ،وإيضاب أساليب تطويرها مبا ياهم يف تطوير جوانب العملية
الرتبوية والتعليمية واإلدارية يف اإلدارات املرتبطة به  /بها.
 -2متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارات املرتبطة به  /بها ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة
باإلدارة ،واملشاركة يف توزي البنود بعد اعتماد خمصصات اإلدارة.
 -2تنةيم املعامالت واملعلومات والاجالت والبيانات واإلسصا ات املتعلقة بنشاطات اإلدارات املرتبطة
به  /بها ،وتزويد اجلهات ذات العالقة بالتقارير واملعلومات والبيانات وظقًا للقواعد والتعليمات.
 -01متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارات املرتبطة به  /بها ،ومعوقات احأدا ظيها،
وسبل التغلب عليها ،ورظعها ملدير عام التعليم.
 -00أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
يرتبط به  /بها اإلدارات التالية:
 -0مكتب مااعد/ة املدير العام لشؤون تعليم (بنني – بنات).
 -2إدارة االختبارات والقبول.
 -7إدارة نشاط الطالب.
 -4إدارة التدريب الرتبوي.
 -3إدارة تعليم الكبار.
 -0مكاتب التعليم.
 -9مركز الوثائق واحملفوظات.
 -2إدارة التوجيه واإلرشاد الطالبي.
 -2إدارة اإلشراف الرتبوي.
-01إدارة املوهوبني.
-00إدارة الرتبية اخلاصة.
-02إدارة رياض احأطفال.
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مكتب مساعد/ة مدير
عام التعليم للشؤون
التعليمية (بنين-بنات)

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تقديم اخلدمات اإلدارية ،والاكرتارية ،واالستشارات العلمية والفنية ،يف ظل بيئة عمل منةمة
وظعالة.
املهام:
 -0استقبال مجي اخلطابات الواردة ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات)،
ومراجعتها ،وعرضها عليه ،وإسالة املعامالت الروتينية للوسدات املختصة.
 -2إعداد اإلجابات ساب توجيهات املااعد/ة (بنني – بنات) ظيما يتعلق باحأمور العاجلة والارية،
ومتابعة تصديرها بعد توقيعها من املااعد/ة.
 -7إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير ،واحلصول عل املعامالت واملعلومات املتعلقة بها،
قبل عرضها عل املااعد/ة (بنني – بنات).
 -4استقبال مجي املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملااعد/ة (بنني -بنات) ومعاجلتها.
 -3ترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات ،وتنةيم املقابالت اخلاصة باملااعد/ة،
واستقبال املراجعني وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات العالقة باإلدارة.
 -0تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -9متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثاث واملاتلزمات املكتبية واالستياجات احأخرى
لدى اجلهات املختصة.
 -2اإلشراف عل املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب املااعد/ة (بنني – بنات) ،وإعداد تقارير
احأدا الوظيفي عنهم ،وترشياحهم للتدريب بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 -2أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه.
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وحدة عالقات
المراجعات

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تقديم خدمة مراجعة ومتابعة معامالت مناوبات شؤون تعليم البنات ،واملراجعات من خارج تعليم البنات
لدى قطاعات اإلدارة.
املهام:
 -0مراجعة الوسدات اإلدارية التابعة لةدارة لتاهيل إجرا ات وسرعة إجناز معامالت مناوبات (تعليم
البنات).
 -2متابعة ما أختذ من إجرا ات عل معامالت مناوبات تعليم البنات لدى الوسدات اإلدارية التابعة
لةدارة.
 -7توظري النماذج والشروط املطلوبة للاحصول عل اخلدمات من الوسدات اإلدارية التابعة لةدارة.
 -4استقبال طلبات املراجعات سوا من مناوبات تعليم البنات أو من غري مناوبات تعليم البنات
وإسالتها جلهة االختصاص.
 -3متابعة سري طلبات املراجعات والتنايق م اإلدارات املختصة ،وإظادة املراجعة مبا مت ضو طلبها
كتابيًا أو هاتفياً.
 -0تقديم خدمة االستعالمات ملناوبات تعليم البنات أو للمراجعات لتعليم البنات.
 -9حتديد استياجات الوسدة من القوى العاملة واملاتلزمات اإلدارية والفنية ومتابعة توظريها.
 -2إعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات الوسدة واملشاكل والعقبات اليت تواجهها ،والتوصيات اليت
تراها لتطوير العمل ورظعها ملديرة مكتب مااعدة مدير عام الرتبية والتعليم لشؤون تعليم البنات.
 -2أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة االختبارات
والقبول

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
متابعة تطبيق نةم ولوائب وضوابط وإجرا ات اختبارات التاحصيل الدراسي ،وضمان سالمتها ،وتطبيق
إجرا ات قبول الطالب عل اختالف ماتوياتهم التعليمية ،واملعادالت الالزمة لشهادات الطالب احلاصلني
عل وثائق دراسية من خارج اململكة.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باختبارات وقبول وتاجيل وتعديل ومعادالت
كاظة املراسل الدراسية للطالب ،وظقًا لألنةمة واللوائب املنةمة لذلك.
 -2متابعة تطبيق احأنةمة واللوائب والتعليمات املتعلقة باالختبارات والقبول والتاجيل والتعديل
ونقل االختبارات ،واقرتاب تطويرها.
 -7اإلشراف عل سري االختبارات باملدارس ،واالطمئنان عل سريها ،وسالمة تطبيقها ،بالتعاون م
اجلهات ذات العالقة.
 -4متابعة تطبيق االختبارات التاحصيلية الوطنية ،وإعداد التقارير الالزمة ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -3متابعة تطبيق الئاحة التقويم املاتمر للطالب.
 -0املشاركة يف الدراسات املتعلقة مبشكالت ضعف التاحصيل الدراسي ،بالتنايق م إدارة اإلشراف
الرتبوي.
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 -9دراسة قضايا الطالب املتعلقة باالختبارات والقبول والتاجيل ،ورظ نتائجها للجهات ذات العالقة.
 -2التأكد من صاحة جناب الطالب ،وإصدار بدل ظاقد أو تالف لشهادات الثانوية العامة للعام الدراسي
 0422 / 0429هـ وما قبله.
 -2حتليل نتائج االختبارات ،وإعداد التقارير الالزمة لذلك ،ورظعها للجهات ذات العالقة.
 -01تنةيم وتوثيق أرشفة نتائج االختبارات بعد تدقيقها ،وتاجيل النتائج يف الربامج اإلسصائية
اآللية.
 -00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -02تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها للمااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
 -04أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
نشاط الطالب

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تهيئة البيئة واخلدمات املدرسية واملراكز الثقاظية الصيفية املالئمة ملمارسة احأنشطة غري الصفية
املااندة للعملية الرتبوية والتعليمية ،وإتاسة الفرصة أمام الطالب ملمارسة اهلوايات اليت تتناسب
م قدراتهم ومواهبهم وميوهلم.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ خطط وبرامج أنشطة الطالب غري الصفية والثقاظية خالل العام الدراسي
واإلجازات الصيفية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة ،وتقوميها بعد اعتمادها.
 -2متابعة تنفيذ خطط النشاط لذوي االستياجات الرتبوية اخلاصة ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -7اقرتاب استياج اإلدارة واملدارس من اللوازم واحأدوات اليت يتطلبها نشاط الطالب.
 -4العمل عل التطوير الدائم للربامج والنشاطات اخلاصة بنشاط الطالب املنفذة يف املدارس،
ومتابعة تنفيذها ،وظق التعليمات املنةمة لذلك.
 -3اقرتاب اجلوائز املالئمة ،وضوابط توزيعها عل الطالب املتميزين يف احأنشطة غري الصفية.
 -0اقرتاب الربامج التدريبية اليت حيتاجها املشرظون الرتبويون ورواد النشاط القائمون عل
احأنشطة غري الصفية.
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 -9حتديد االستياج من املشرظني الرتبويني ،ومن رواد النشاط ،ومتابعة توظريهم ،وتقويم أدائهم،
وظق الضوابط املنةمة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 -2اإلشراف عل املراكز الصيفية واملاائية باملنطقة ،ومتابعة أدائها ،وإعداد التقارير الالزمة
للجهات ذات العالقة.
 -2اإلشراف عل نوادي احلاسب اآللي باملنطقة ،ومتابعة أدائها ،وإعداد التقارير الالزمة للجهات
ذات العالقة.
 -01اإلشراف عل منشآت النشاط (املالعب اجملمعة ومراكز التدريب الكشفي ومراكز اهلوايات
ومراكز تدريب الطالب ومراكز احأسيا وبيوت الطالب والنوادي العلمية وغريها (هذه مهمة
خاصة بتعليم البنني).
 -00اإلشراف عل صندوق النشاط الطالبي ،وظق الالئاحة املنةمة لذلك.
 -02إعداد التقارير اخلتامية لألنشطة غري الصفية واملراكز الثقاظية الصيفية ،ورظعها للجهات ذات
العالقة.
 -07إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -04تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -03إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم لشؤون تعليم (بنني -بنات).
 -00أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
التدريب التربوي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
حتقيق النمو املهين املاتمر لشاغلي الوظائف التعليمية.
املهام:
 -0إعداد مشروع خطط وبرامج التدريب والتأهيل الرتبوي ،ومتابعة التنفيذ بالتعاون والتنايق م
القطاعات ذات العالقة باإلدارة والوزارة ،يف ضو خطط الوزارة يف هذا اجملال.
 -2اإلشراف عل عملية التدريب الرتبوي لشاغلي الوظائف التعليمية ،وتوظري البيئة التدريبية املالئمة
لعملية التدريب الرتبوي.
 -7اختيار وترشيب شاغلي الوظائف التعليمية للربامج التدريبية املركزية اليت يقوم بها القطاع املعين
بالوزارة أو تشرف عليها جهات أخرى ،وظق الضوابط املنةمة لذلك.
 -4تطبيق احأنةمة والتعليمات واإلجرا ات اخلاصة بالتدريب الرتبوي.
 -3إعداد وتنفيذ احللقات والربامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية وظق معايري اجلودة،
وتقوميها بالتنايق م اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 -0تقديم استشارات تدريبية للمدارس ظيما يتعلق بالتدريب الرتبوي عل ماتوى املدرسة ،وتقديم
الربامج الرتبوية ملناوبيها داخل املدرسة (توطني التدريب).
 -9حتديد االستياجات لشاغلي الوظائف التعليمية بإدارة التعليم وظق اآلليات احلديثة.
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 -2اإلشراف عل املشرظني القائمني عل تنفيذ الربامج التدريبية الرتبوية ،ومتابعة أدائهم وتطويرهم،
وتقوميهم ،بالتنايق م اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي بالوزارة.
 -2تقويم الربامج التدريبية الرتبوية املقدمة من اجلهات التدريبية الداخلية واخلارجية أو املدربني.
 -01بنا قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن التدريب الرتبوي ،وبرامج التأهيل لشاغلي الوظائف
التعليمية ،واإلشراف عليها ،بالتنايق م إدارة تقنية املعلومات.
 -00إعداد مشروع امليزانية الانوية لالستياجات التدريبية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -02تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
 -04أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
تعليم الكبار

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
توظري ظرص التعليم املاتمر للكبار ،وحمو أميتهم.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط والاياسات والربامج الشاملة والالزمة لتعليم الكبار.
 -2متابعة تنفيذ اإلجرا ات والتعليمات الالزمة لتنفيذ برامج تعليم الكبار.
 -7إعداد برامج للتوعية والتثقيف ،والقضا عل احأمية بأشكاهلا وأنواعها املختلفة ،واإلسهام يف
املناسبات اخلاصة بتعليم الكبار.
 -4املشاركة م اجلهات ذات العالقة حمليًا ،والتعاون معها ظيما حيقق أهداف برامج حمو احأمية.
 -3متابعة توظري املتطلبات الفنية والوسائل التعليمية الالزمة لتعليم الكبار ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة باإلدارة.
 -0توزي مدارس تعليم الكبار املبلغة من الوزارة ،وظقًا لألماكن احأكثر ساجة.
 -9ضم الفصول اليت يقل عدد الدارسني ظيها عما ورد يف الالئاحة املنةمة لذلك ونقلها.
 -2التنايق م إدارة اإلشراف الرتبوي يف تنفيذ زيارات املشرظني الرتبويني ملدارس تعليم الكبار،
واملشاركة يف دراسة التقارير ،والعمل عل متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من صاسب
الصالسية.
 -2إعداد مشروع امليزانية إلدارة تعليم الكبار بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
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 -01تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -00إعداد التقارير الدورية واإلسصائية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل
التغلب عليها ،ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
 -02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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مكاتب التعليم

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدارس ،وتقوميها؛ لضمان ظاعلية احأدا الرتبوي والتعليمي.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلشراف الرتبوي باملكتب بعد إقرارها من
صاسب الصالسية.
 -2متابعة سري العملية الرتبوية والتعليمية يف املدارس التابعة للمكتب (مدارس التعليم العام ،ومدارس
حتفيظ القرآن الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة).
 -7اقرتاب تطوير اللوائب املنةمة لعملية اإلشراف الرتبوي باملكتب ،ومتابعة تطويرها بعد إقرارها.
 -4إعداد استياج املكتب من املااعدين ،ومن املشرظني الرتبويني ،واإلداريني.
 -3اقرتاب ترشيب اهليئة اإلشراظية باملدارس التابعة للمكتب (املدير  /الوكيل) ،وظق الضوابط،
وبالتنايق م إدارة شؤون املعلمني.
 -0اقرتاب ترشيب املشرظني الرتبويني للعمل باملكتب.
 -9متابعة ماتوى أدا املشرظني الرتبويني باملكتب؛ لتاحاني عملية اإلشراف الرتبوي ،وحتديد واقرتاب
الربامج التدريبية املناسبة هلم ،بالتنايق م إدارة التدريب الرتبوي.
 -2متابعة ماتوى أدا اإلدارة املدرسية باملدارس ،واملعلمني ،وحمضري املختربات ،وحمضري معامل
احلاسب اآللي التابعني للمكتب ،والعمل عل تطويرهم ،بالتنايق م إدارة التدريب الرتبوي.
 -2دراسة وحتليل خطط وتقارير املشرظني الرتبويني ،ومديري املدارس التابعة للمكتب ،مبا ظيها
التقارير سول املناهج واملقررات الدراسية ،والتقنيات التعليمية املصاسبة هلا ،ورظ نتائجها ملااعد/ة
مدير عام التعليم لشؤون تعليم (بنني – بنات).
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 -01معاجلة العجز من املعلمني ،واإلداريني يف املدارس التابعة للمكتب ،والناتج عن اإلجازات أو احلاالت
الطارئة وتاديده ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -00املشاركة يف إعداد تقويم احأدا الوظيفي ملناوبي املكتب واملدارس التابعة له ،وظق الالئاحة املنةمة
لذلك.
 -02اإلشراف عل تطبيق الئاحة التقويم املاتمر يف املدارس التابعة ملكتب التعليم يف مجي املراسل.
 -07متابعة توزي احأنصبة وظق التخصص عل املعلمني التابعني ملكتب التعليم ،وتوزي املقررات
الدراسية عل احأشهر الدراسية ،ومتابعة سري الدراسة وظق جدول التوزي  ،وإعداد تقارير ظصلية عن
ذلك.
 -04اإلشراف امليداني عل كل ما يتعلق بتفعيل املواد التعليمية والوسائل واملختربات والتقنيات
الرتبوية يف بيئات التعليم.
 -03التنايق م املشرظني الرتبويني التابعني للمكتب؛ النتقا كل ما يتعلق باحأساليب والطرق
احلديثة لتطوير عمليات التعليم والتعلم ،واحأساليب اإلشراظية املناسبة ،وتبادل اخلربات ظيما
بينهم.
 -00دراسة املالسةات واالقرتاسات سول املناهج واملقررات الدراسية ،ورظعها ملدير عام التعليم أو
للمااعد/ة للشؤون التعليمية.
 -09املشاركة يف وض برامج تكريم القيادات الرتبوية ،واملتفوقني من الطالب يف احأنشطة املختلفة.
 -02املشاركة يف اللقا ات الدورية لةشراف سوا عل ماتوى املنطقة التعليمية أو الوزارة.
 -02التنايق والتكامل م اإلدارات احأخرى كالنشاط الطالبي ،والتوجيه واإلرشاد ،أو خدمات الطالب،
أو االختبارات والقبول وغريها ،ظيما يتعلق باملدارس اليت يشرف عليها املكتب.
-21املشاركة م اجلهات ذات العالقة يف تقويم عملييت التعليم والتعلم يف املراسل الدراسية املختلفة،
ووض اخلطط لتاحاينها.
-20متابعة انضباط الطالب وانتةامهم خالل العام الدراسي وقبل االختبارات واإلجازات وبعدها،
ومتابعة تطبيق اخلطة اإلجرائية لتعزيز االنضباط
 -22متابعة تطبيق منةومة قيادة احأدا اإلشرايف املدرسي ،وتقديم التغذية الراجعة سياهلا
-27إعداد مشروع امليزانية الانوية للمكتب ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -24تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وشعبه ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -23إعداد التقارير الدورية والفنية عن سري العمل اإلشرايف الرتبوي ،وعن نشاطات وإجنازات املكتب
وشعبه ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها ،ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم لشؤون تعليم
(بنني – بنات).
 -20أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
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مركز الوثائق
والمحفوظات

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تطبيق نةام الوثائق واحملفوظات ولوائاحه التنفيذية وخططه وبراجمه م نشر الوعي الوثائقي بني
مناوبي (اجلهاز) اإلدارة بصفة عامه.
املهام:
 -0اإلشراف عل مج الوثائق واحملفوظات باإلدارة واملدارس ،وسصرها ،وظاحصها ،ودراسة حمتواها،
وسفةها ،وتطبيق اللوائب واحأنةمة عليها.
 -2سصر مجي الوثائق واملعلومات ما قبل 0797/0/0هـ.
 -7التنايق والتكامل م املركز الوطين للوثائق واحملفوظات ظيما حيقق خدمة الوثائق وسالمتها.
 -4توظري الوثائق واملعلومات والبيانات الالزمة للماتفيدين من داخل اإلدارة وخارجها ،وظقًا ملا حتدده
التعليمات املنةمة لذلك ،م التاهيل للوصول للوثيقة بأقل جهد ووقت.
 -3التنايق م اجلهات املختصة يف اجلهاز لتدريب العاملني يف املركز وتأهيلهم يف جمال االختصاص.
 -0التنايق اإلداري والفين حأعمال اللجنة املنةمة للوثائق وجلان اإلتالف والرتسيل.
 -9الرصد التارخيي لنشأة اجلهاز وأنةمة ولوائاحه وخططه وبراجمه ومشاريعه وتنةيماته اإلدارية
واإلجرائية.
 -2العمل عل تهيئة احأماكن ،وتوظري الوسائل املناسبة حأعمال الوثائق واحملفوظات وعرضها.
 -2متابعة تقويم وتطبيق أنةمة الوثائق ولوائاحها وأدلتها من قبل الوسدات اإلدارية يف اجلهاز.
-01حتديد استياجات املركز اإلدارية؛ إلدراجها يف ميزانية اجلهاز الانوية ،م إعداد خطط وبرامج
عمل املركز الانوية واخلماية.
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إدارة
رياض األطفال

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات.
اهلدف العام:
متكني احأطفال يف هذه املرسلة العمرية من التهيؤ لاللتاحاق بالتعليم احأساسي ،وظق استعداداتهم
وإمكاناتهم.
الـمهام:
 -0متابعة تنفيذ اللوائب املنةمة لعملية اإلشراف الرتبوي لرياض احأطفال ودور احلضانة.
 -2متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج ملرسلة رياض احأطفال باملنطقة وتقوميها.
 -7املشاركة يف تطوير برامج االكتشاف والتدخل املبكر لألطفال ذوي االستياجات اخلاصة
واملوهوبني ،واملشاركة يف تدريب الكفا ات الالزمة لتفعيل هذه الربامج ،والتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -4التأكد من مطابقة الشروط واملواصفات اخلاصة باملباني والتجهيزات الالزمة لرياض احأطفال،
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -3اقرتاب ضوابط اظتتاب الروضات والفصول اجلديدة ،ونقل الروضات القائمة.
 -0التنايق م إدارة اإلشراف الرتبوي لتنفيذ زيارات املشرظات الرتبويات املتخصصات يف (اإلدارة
املدرسية ،والرتبية اخلاصة ،ورعاية املوهوبات) لرياض احأطفال ،ودراسة تقارير تلك الزيارات ،والعمل
عل متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من صاسب الصالسية.
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 -9دراسة وحتليل التقارير اخلاصة بعناصر العملية الرتبوية والتعليمية لرياض احأطفال واملعدة من
قبل املشرظات الرتبويات لرياض احأطفال ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
 -2إعداد تقويم احأدا الوظيفي الرتبوي للعامالت مبرسلة رياض احأطفال ،ورظعها لصاسب الصالسية.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة متضمنة الربامج التطويرية لرياض احأطفال ،بالتنايق م
اجلهات ذات العالقة.
 -01تنةيم املعامالت واملعلومات والوثائق اخلاصة باإلدارة وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -00إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات أدائها ،وسبل التغلب عليها ،ورظعها
ملااعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات.
 -02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة التوجيه
واإلرشاد الطالبي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
العمل عل حتقيق التواظق النفاي والرتبوي واالجتماعي واملهين للطالب ،واملااعدة عل سل املشكالت
اليت قد يتعرضون هلا.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ خطط وبرامج وخدمات التوجيه واإلرشاد مبجاالته الرتبوية واالجتماعية والنفاية
واملهنية وماتوياته الوقائية واإلمنائية والعالجية ،وتقوميها مبا ياهم يف تلبية ساجات الطالب
املختلفة.
 -2متابعة تنفيذ خطط التوجيه واإلرشاد لذوي االستياجات الرتبوية اخلاصة ،بالتنايق م اجلهات
ذات العالقة.
 -7حتديد االستياج من املشرظني الرتبويني ،واملرشدين الطالبيني يف جمال توجيه وإرشاد الطالب،
وترشياحهم وتقويم أدائهم ،وحتديد واقرتاب الربامج التدريبية املناسبة ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -4املشاركة يف إجرا الدراسات والباحوث العلمية امليدانية اخلاصة بالعملية التوجيهية واإلرشادية
واالستفادة منها ،واستثمار تقنية املعلومات واالتصال يف أعمال التوجيه واإلرشاد ،بالتنايق م
اجلهات ذات العالقة.
 -3املشاركة يف إعداد االختبارات واملقاييس ذات العالقة بالتوجيه واإلرشاد م اجلهات ذات العالقة.
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 -0دراسة قضايا الطالب وظقًا ملا جا يف قواعد تنةيم الالوك واملواظبة للطالب.
 -9إعداد التقارير الفنية عن املشرظني الرتبويني يف التوجيه واإلرشاد.
 -2تفعيل اإلطار العام لرعاية الالوك وامليثاق احأخالقي لعمل املرشد الطالبي.
 -2اقرتاب اجلوائز املالئمة وضوابط توزيعها عل الطالب املتفوقني دراسيًا.
 -01إعداد مشروع امليزانية الانوية للتوجيه واإلرشاد ،واملشاركة يف توزي البنود املخصصة للتوجيه
واإلرشاد ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -00تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
 -07أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
اإلشراف التربوي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدارس ،وتقوميها لضمان ظاعلية احأدا الرتبوي والتعليمي.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلشراف الرتبوي ،بعد إقرارها من صاسب
الصالسية.
 -2متابعة سري العملية الرتبوية والتعليمية يف مدارس اإلدارة (التعليم العام ،ومدارس حتفيظ القرآن
الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة).
 -7اقرتاب تطوير اللوائب املنةمة لعملية اإلشراف الرتبوي ،ومتابعة تطويرها بعد إقرارها.
 -4إعداد استياج اإلدارة من املديرين ،ومن املااعدين ملكاتب التعليم ،ومن املشرظني الرتبويني واإلداريني.
 -3اقرتاب ترشيب اهليئة اإلشراظية باملدارس التابعة لةدارة (املدير والوكيل) وظق الضوابط وبالتنايق
م إدارة شؤون املعلمني.
 -0دراسة ترشيب املشرظني الرتبويني للعمل يف إدارة اإلشراف الرتبوي ،واملرظوعة من مديري املدارس،
ومكاتب التعليم.
 -9متابعة ماتوى أدا املشرظني الرتبويني يف إدارة اإلشراف الرتبوي؛ لتاحاني عملية اإلشراف الرتبوي،
وحتديد واقرتاب الربامج التدريبية املناسبة هلم ،بالتنايق م إدارة التدريب الرتبوي.
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 -2متابعة ماتوى أدا اإلدارة املدرسية باملدارس ،واملعلمني ،وحمضري املختربات ،وحمضري معامل
احلاسب اآللي ،والعمل عل تطويرهم ،بالتنايق م إدارة التدريب الرتبوي ،م مراعاة مهام مكاتب
التعليم.
 -2إجرا سركة النقل الداخلي ملديري ووكال املدارس ،مبا ظيها املدارس التابعة ملكتب التعليم (داخل
املدينة) بالتنايق م مكاتب التعليم اخلارجية وظق التنةيمات املعتمدة.
 -01إجرا سركة النقل الداخلي للمشرظني بني إدارة اإلشراف الرتبوي ومكاتب التعليم ،ووظق
التنةيمات املعتمدة.
 -00تنةيم وإجرا املقابالت الشخصية خلرجيي اجلامعات والكليات املتقدمني للتدريس يف (مدارس
التعليم العام ،ورياض احأطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد
وبرامج الرتبية اخلاصة).
 -02دراسة وحتليل خطط وتقارير مديري مكاتب التعليم ،مبا ظيها التقارير سول املناهج واملقررات
الدراسية والتقنيات التعليمية املصاسبة هلا ،ورظ نتائجها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون
التعليمية (بنني – بنات) متهيدًا لبعثها للجهات ذات العالقة يف الوزارة.
 -07معاجلة العجز من املعلمني ،واإلداريني يف املدارس التابعة لةدارة والناتج عن اإلجازات أو احلاالت
الطارئة وتاديده ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -04املشاركة يف إعداد تقويم احأدا الوظيفي ملناوبي إدارة اإلشراف الرتبوي واملدارس التابعة هلا ،وظق
الالئاحة املنةمة لذلك.
 -03اإلشراف عل تطبيق الئاحة التقويم املاتمر يف املدارس التابعة إلدارة اإلشراف الرتبوي يف مجي
املراسل.
 -00التأكد من تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملختربات والتقنيات الرتبوية يف بيئات التعليم ،من
خالل الزيارات امليدانية لعينة من املدارس.
 -09التأكد من توزي املواد الدراسية عل املعلمني ،وتوزي املقررات املدرسية عل احأشهر الدراسية،
ومتابعة سري الدراسة ،وظق جدول التوزي  ،من خالل الزيارات امليدانية لعينة من املدارس التابعة
لةدارة.
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 -02التنايق م املشرظني الرتبويني التابعني لةدارة وملكاتب التعليم؛ النتقا كل ما يتعلق باحأساليب
احلديثة ،لتطوير عمليات التعليم والتعلم ،واحأساليب اإلشراظية املناسبة ،وتبادل اخلربات ظيما
بينهم.
-02دراسة املالسةات واالقرتاسات سول املناهج واملقررات الدراسية ،ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم
للشؤون التعليمية (بنني – نبات).
 -21املشاركة يف وض برامج تكريم القيادات الرتبوية واملتفوقني من الطالب يف احأنشطة املختلفة.
 -20املشاركة يف اللقا ات الدورية لةشراف سوا عل ماتوى املنطقة التعليمية أو الوزارة.
 -22التنايق والتكامل م اإلدارات احأخرى كالنشاط الطالبي ،والتوجيه واإلرشاد أو خدمات الطالب
أو االختبارات والقبول ،ظيما يتعلق مبدارس املنطقة.
 -27املشاركة م اجلهات ذات العالقة يف تقويم عملييت التعليم والتعلم يف املراسل الدراسية املختلفة،
ووض اخلطط لتاحاينها.
 -24إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -23تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -20إعداد التقارير الدورية والفنية عن سري العمل اإلشرايف الرتبوي ،وعن نشاطات وإجنازات اإلدارة
وشعبها ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها ،ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون
التعليمية (بنني – بنات).
 -29أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
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إدارة
الموهوبين

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام:
تقديم الرعاية الرتبوية والتعليمية الشاملة للطالب املوهوبني.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اإلثرائية ،وتقوميها ،واإلسهام يف تطويرها.
 -2متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية لتنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف مجي املدارس واملراكز
وامللتقيات الصيفية.
 -7متابعة تنفيذ احأساليب واحملكات املتعلقة بالكشف عن الطالب املوهوبني ،وتقوميها ،واإلسهام يف
تطويرها.
 -4اقرتاب مناذج وأساليب وآليات رعاية الطالب املوهوبني ،ورظعها التباع اإلجرا ات النةامية يف جتريبها
وتطبيقها وتطويرها ،ومتابعة تقوميها متهيدًا لتعميمها.
 -3اقرتاب ترشيب الطالب املوهوبني للمشاركة يف الربامج واملاابقات واملعارض املختلفة.
 -0اقرتاب ترشيب املعلمني ،واملشرظني الرتبويني للعمل يف رعاية املوهوبني ،وظق الضوابط املعتمدة
لذلك.
 -9املشاركة يف تنفيذ الربامج التدريبية والتأهيلية لتطوير أدا العاملني يف رعاية املوهوبني ،بالتنايق
م اجلهات ذات العالقة.
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 -2متابعة تنفيذ املواصفات الالزمة للمباني وجتهيزاتها ملراكز رعاية املوهوبني ،بالتنايق م اجلهات
ذات العالقة.
 -2متابعة توظري متطلبات برامج الرعاية العلمية من احأجهزة واملاتلزمات التنفيذية.
 -01اإلسهام يف توعية احأسرة واجملتم بأهمية رعاية املوهوبني.
 -00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار

-02

وسهولة.
 -04إعداد التقارير الدورية واخلتامية عن برامج ونشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها،
وسبل التغلب عليها ،ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).

-51

أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
التربية الخاصة

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
اهلدف العام
العمل عل ضمان توظري اخلدمات الرتبوية والتعليمية لذوي االستياجات الرتبوية اخلاصة ،وظق
منةومة التعليم العام ،أو ضمن برامج خاصة.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الالزمة لرتبية وتعليم ذوي االستياجات الرتبوية اخلاصة
باملنطقة ،وتقوميها بعد إقرارها.
 -2متابعة تنفيذ الاياسات واإلجرا ات اليت ختدم العملية الرتبوية والتعليمية لذوي االستياجات
الرتبوية اخلاصة يف مدارس التعليم العام باملنطقة.
 -7تنفيذ برامج دمج الطالب ذوي االستياجات الرتبوية اخلاصة يف مدارس التعليم العام باملنطقة.
 -4التنايق م إدارة اإلشراف الرتبوي يف تنفيذ زيارات املشرظني الرتبويني ملعاهد وبرامج الرتبية
اخلاصة ،واملشاركة يف دراسة التقارير ،والعمل عل متابعة تنفيذ توصياتها.
 -3إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،وتوزيعها بعد اعتماد امليزانية ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -0تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -9إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد/ة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنني – بنات).
 -2أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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مساعد مدير عام
التعليم للشؤون
المدرسية

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
مااعدة مدير عام التعليم يف اإلشراف عل أعمال الشؤون املدرسية ،من سيث إسداث املدارس ،وتوظري
البيئة املدرسية ،وتأمني استياجاتها من اهليئة التعليمية واإلدارية ،وجتهيزاتها الالزمة.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية والربامج اخلاصة باإلدارات املرتبطة به يف إطار احأهداف
والاياسات الرتبوية والتعليمية املبلغة لةدارة يف املنطقة التعليمية ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة باإلدارة والوزارة.
 -2متابعة تنفيذ احأنةمة واللوائب والتعليمات والقرارات اخلاصة بالتعليم يف اإلدارات املرتبطة به
واملدارس التابعة لةدارة.
 -7إعداد اخلطة الانوية واخلماية إلعداد املدارس والفصول اجلديدة يف املنطقة ،ومتابعة تنفيذها
بعد اعتمادها.
 -4اقرتاب استياج اإلدارة من املدارس (مدارس التعليم ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ورياض احأطفال،
ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة) والفصول واملعلمني ،واملعامل واملختربات،
ومراكز مصادر التعليم والتقنيات الرتبوية ،والوسائل التعليمية ،وخدمات النقل املدرسي ،واملقاصف
املدرسية ،والتغذية ،واملكاظآت ،واإلعانات ،ومتابعة توظريها.
 -3اقرتاب اظتتاب أو ضم أو نقل أو إغالق أو ظصل املدارس من جهة إىل أخرى (مدارس التعليم العام،
ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية
اخلاصة) ،وتامية املدارس ساب احلاجة.
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 -0اقرتاب نقل الفصول بني املدارس وظقًا للعدد احملدد للمنطقة.
 -9اقرتاب ختصصات ومؤهالت املعلمني املطلوبة للمدارس (مدارس التعليم العام ،ومدارس حتفيظ
القرآن الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة) ،بالتنايق
م اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 -2اقرتاب استياجات الوسدة الصاحية من احأطبا والصيادلة واحأخصائيني واملمرضني واللوازم الطبية
والفنية واملخربية واحأدوية ،والعمل عل توظريها.
 -2متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الصاحية الوقائية والعالجية.
 -01متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية للمقاصف املدرسية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -00متابعة إعداد سركة نقل املعلمني داخل اإلدارة ،والرظ بطلبات النقل لذوي الةروف اخلاصة،
وطلبات النقل خلارج املنطقة ،بعد تدقيقها لةدارة العامة لشؤون املعلمني بالوزارة.
 -02اإلشراف الفين عل مراكز أو أقاام التقنيات الرتبوية.
 -07اقرتاب استياج املدارس (مدارس التعليم العام ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ورياض احأطفال،
ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة) من احأثاث املدرسي واملكتي ،واالتصال
وتوزيعها.
 -04اقرتاب الربامج التدريبية واملاتلزمات ومتابعة تنفيذها.
 -03اإلشراف عل إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارات املرتبطة به ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -00اإلشراف عل إعداد التقارير الدورية عن إجنازات اإلدارات املرتبطة به ،واقرتاب تطوير احأدا ظيها،
ورظعها ملدير عام التعليم.

-11

أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.

ترتبط به اإلدارات اآلتية:
-0مكتب مااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.

-2إدارة الشؤون الصاحية املدرسية.

-7إدارة التخطيط املدرسي.

-4إدارة التجهيزات املدرسية

-3إدارة شؤون املعلمني

-0إدارة خدمات الطالب
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مكتب مساعد مدير
عام التعليم للشؤون
المدرسية

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
تقديم اخلدمات اإلدارية ،والاكرتارية ،واالستشارات العلمية والفنية ،يف ظل بيئة عمل منةمة
وظعالة.
املهام:
 -0استقبال مجي اخلطابات الواردة للمااعد ،ومراجعتها ،وعرضها عليه ،وإسالة املعامالت الروتينية
للوسدات املختصة.
 -2إعداد اإلجابات ساب توجيهات املااعد ظيما يتعلق باحأمور العاجلة والارية ،ومتابعة تصديرها بعد
توقيعها من املااعد.
 -7إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير ،واحلصول عل املعامالت واملعلومات املتعلقة بها ،قبل
عرضها عل املااعد.
 -4استقبال مجي املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملااعد ومعاجلتها.
 -3ترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات ،وتنةيم املقابالت اخلاصة باملااعد ،واستقبال
املراجعني ،وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات العالقة باإلدارة.
 -0تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -9متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثاث واملاتلزمات املكتبية واالستياجات احأخرى لدى
اجلهات املختصة.
 -2اإلشراف عل املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب املااعد وإعداد تقارير احأدا الوظيفي عنهم،
وتدريبهم بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 -2أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه
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إدارة الشؤون
الصحية المدرسية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
تتوىل اجلوانب الرتبوية يف جمال الصاحة املدرسية عل ماتوى املنطقة التعليمية ،وتاهيل
تنفيذ نشاط الصاحة املدرسية يف املدارس ،والتنايق م املديرية العامة للشؤون الصاحية يف املنطقة.
املـهــام:
 -0تنايق وتاهيل تنفيذ نشاط الصاحة املدرسية يف املدارس عل ماتوى املنطقة.
 -2املشاركة يف تنفيذ خطط وبرامج الصاحة املدرسية املشرتكة املعتمدة عل ماتوى املنطقة،
ومتابعتها ساب التعليمات والتعاميم ،ورظ التوصيات يف شأنها إىل إدارة الشؤون الصاحية
املدرسية بوزارة التعليم ،ورظ ناخة منها إىل املديرية العامة للشؤون الصاحية  /جلنة الصاحية
املدرسية يف املنطقة.
 -7اإلشراف امليداني عل أعمال املرشدين الصاحيني باملدارس وتقييم أعماهلم.
 -4تنايق وتاهيل مهام عمل ممرض املدرسة وطبيب الصاحة املدرسية يف املدرسة.
 -3املشاركة يف اختيار املشرظني واملرشدين الصاحيني العاملني يف املدارس ،وظق املعايري املعتمدة.
 -0التنايق م إدارة الشؤون الصاحية املدرسية باملديرية العامة للشؤون الصاحية باملنطقة واجلهات
املختصة بالوزارة؛ لتنفيذ الدورات التدريبية للمرشدين الصاحيني باملدارس.
 -9التأكد من توظر العيادات املدرسية يف كل مدرسة ،وتوظري استياجاتها.
 -2تطبيق معايري اجلودة يف أعمال الشؤون الصاحية املدرسية عل ماتوى املدرسة.
 -2تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالقام ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها باهولة
ويار.
 -01حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة بالقام ،ومتابعة توظريها.
 -00إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد مدير التعليم للشؤون املدرسية.
 -02أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
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إدارة
التخطيط المدرسي

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
العمل عل حتديد استياجات اإلدارة من املدارس والفصول (مدارس التعليم العام ،ومدارس حتفيظ
القرآن الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة) ،وتوظريها يف املكان
والزمان املناسبني ،وظقًا للاحاجة إليها ،مبا حيقق ظرص التعليم العام ملاتاحقيه.
املهام:
 -0حتديد استياج اإلدارة من املدارس والفصول سنويًا (مدارس التعليم العام ،ومدارس حتفيظ
القرآن الكريم ،ورياض احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة).
 -2اقرتاب اظتتاب املدارس ،أو إغالقها ،أو ضمها ،أو نقلها ،أو ظصلها ،وظق الضوابط املنةمة لذلك،
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة.
 -7اقرتاب نقل الفصول بني املدارس وظقًا للعدد احملدد للمنطقة.
 -4سصر أعداد املدارس سنويًا (مدارس التعليم العام ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ورياض
احأطفال ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد برامج الرتبية اخلاصة) ،وحتديد نابة النمو ظيها،
وإجياد قاعدة بيانات آلية شاملة عن املدارس وأماكنها واملاتاحقني للتعليم العام وحتديثها
باستمرار ،وتصنيفها وظقًا للمراسل التعليمية ،وأعداد الفصول والطالب.
 -3مراجعة أوضاع كاظة املدارس القائمة ،وأعداد الطالب بها ،والتأكد من مدى انطباق شروط
وضوابط إغالقها أو نقلها أو ظصلها.
 -0إعداد اخلارطة املدرسية ،وحتديد ما يلزم من استياجات لتوظري التعليم باملنطقة.
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 -9رصد النمو والرتاج الكمي يف أعداد املدارس والفصول ،والقيام بالدراسات االستشراظية الالزمة
ملعاجلة ذلك.
 -2املشاركة م اجلهات واللجان ذات العالقة لتاحديد مواق احأراضي املطلوبة إلنشا املدارس
عليها ،واملباني املراد استئجارها للمدارس ،واملدارس املاتأجرة املراد التخلص منها واليت توظرت
هلا مباني سكومية ،واقرتاب مناذج املباني املدرسية.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -01تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -00حتديد االستياجات التدريبية واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
 -02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
 -07أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
التجهيزات المدرسية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
سصر وحتديد استياجات مدارس اإلدارة من التجهيزات املدرسية ،وجتهيزات املختربات واملعامل
الثابتة ،واملختربات واملعامل املتنقلة ،والوسائل والتقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوماتية ،ومصادر التعلم
اليت تاتلزمها العملية التعليمية ،وتوظريها وتوزيعها عل املدارس قبل بداية العام الدراسي.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الكفيلة بتوظري الوسائل والتقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوماتية
(مصادر التعلم) للعملية التعليمية.
 -2حتديد استياج املدارس (مدارس التعليم العام ،ورياض احأطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم،
ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة) من احأثاث املدرسي واملكتي ،وجتهيزات
املختربات واملعامل الثابتة ،واملختربات واملعامل املتنقلة (مبا ظيها معامل احلاسب اآللي) للمباني
املدرسية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة عل تأمينها يف احأوقات احملددة.
 -7متابعة تنفيذ الضوابط الالزمة للتأكد من سالمة التجهيزات املدرسية املؤمنة واملختربات ،وإعداد
قوائم بتوزيعها واحأوقات احملددة لتاليمها للمدارس.
 -4تأمني احأثاث املدرسي واملكتي واملختربات واملعامل واملواد التعليمية اخلاصة باملدارس ،وتوزيعها
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -3حتديد استياجات مدارس اإلدارة من الوسائل والتقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوماتية ،مبا ظيها
معامل احلاسب اآللي.
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 -0اإلشراف عل أقاام ومراكز التقنيات الرتبوية ،وتأمني ماتلزماتها ،ومتابعة تفعيلها يف املدارس،
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة.
 -9صيانة املختربات واملعامل ـ ـ عدا معامل احلاسب اآللي ـ ـ يف املدارس التابعة لةدارة ،بالتنايق م
اجلهات ذات العالقة.
 -2متابعة إتالف املواد الكيميائية املنتهية صالسيتها بالطرق اآلمنة ،وذلك بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة داخل اإلدارة وخارجها ،وظقًا للتعليمات املنةمة ذلك.
 -2حتديد االستياجات التدريبية للعاملني يف مراكز التقنيات الرتبوية ومصادر التعلم ،وبعثها إلدارة
التدريب الرتبوي.
-01إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-00تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
-07أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
شؤون المعلمين

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
توظري استياجات املدارس (مدارس التعليم العام ،ورياض احأطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم،
ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة) من شاغلي الوظائف التعليمية ،باحأعداد واملؤهالت
املطلوبة ،واإلشراف عل توزيعهم ونقلهم ،مبا يضمن انتةام العملية التعليمية.
املهام:
 -0حتديد استياجات املدارس من الوظائف التعليمية ،وحتديد التخصصات واملؤهالت املطلوبة لشغل
هذه الوظائف ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2إعداد سركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية واهليئة اإلشراظية (مدير /وكيل) مبدارس التعليم
العام ورياض احأطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ومدراس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج
الرتبية اخلاصة ،داخل املنطقة وخارجها ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -7إعداد سركة جتديد وإنها عقود املعلمني املتعاقدين من غري الاعوديني ،بالتنايق م إدارة شؤون
-4
-3
-0
-9
-2

املوظفني باإلدارة.
توزي املعلمني عل مدارس املنطقة (مدارس التعليم العام ،ورياض احأطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن
الكريم ،ومدارس تعليم الكبار ،ومعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة) ومتابعة مباشرتهم.
إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
اإلشراف عل تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها
بيار وسهولة.
إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
خدمات الطالب

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
اهلدف العام:
تقديم خدمات النقل املدرسي واملكاظآت واإلعانات للطالب ،واملقاصف املدرسية والتغذية ،وظق التنةيمات
اخلاصة بذلك.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة بتقديم خدمات النقل املدرسي واملكاظآت واإلعانات للطالب،
واملقاصف املدرسية والتغذية ،وظق التنةيمات اخلاصة بذلك ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة
وتقوميها.
 -2حتديد استياج اإلدارة من النقل املدرسي ،وحتديد الطالب الذين يصرف هلم مكاظآت وإعانات،
بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -7متابعة تطبيق شروط وضوابط برامج الاالمة يف النقل املدرسي ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة
داخل اإلدارة وخارجها.
 -4تفعيل برامج النقل املدرسي التعاوني ،والعمل عل تذليل العقبات اليت حتول دون جناسه (مهمة
خاصة بقطاع تعليم البنني).
 -3متابعة تنفيذ عقود الشركات واملؤساات اخلاصة بالنقل املدرسي.
 -0اإلشراف عل الصندوق املدرسي ،وصندوق إدارة التعليم ،وظق الالئاحتني املنةمتني لذلك.
 -9اإلشراف عل تنفيذ عقود تشغيل املقاصف املدرسية والتغذية ،ومتابعة أدائها بالتنايق م اجلهات
ذات العالقة.
 -2املشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل املقاصف املدرسية والتغذية م اجلهات ذات
العالقة باإلدارة.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-01تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-00إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للشؤون املدرسية.
-02أي مهام أخرى
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مساعد مدير عام
التعليم للخدمات
المساندة

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام التعليم.
اهلدف العام:
العمل عل توظري كاظة اخلدمات اإلدارية واملالية ملختلف اإلدارات واملدارس التابعة لةدارة يف املنطقة
التعليمية ،واإلشراف عل تنفيذ املشاري الالزمة للمنطقة يف جمال اإلنشا والرتميم وكاظة أعمال
الصيانة للمباني ،وتوظري احأراضي لةدارة واملدارس التابعة هلا ،وذلك مبا يااعدها عل أدا مهامها وزيادة
ظاعليتها.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات املالية واملاتندية من إعداد امليزانية الانوية ،وتأمني املشرتيات،
وإجرا ات املاتودعات ،وقيودات مراقبة املخزون ،وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات.
 -2متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات اإلدارية من تعيني ونقل وترقية وإعارة وانتداب وإنها اخلدمة
ومنب العالوات والبدالت ومكاظآت املوظفني واحلواظز واإلجازات ،باإلضاظة إلجرا ات االتصاالت
اإلدارية ،وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات والصالسيات املفوضة.
 -7متابعة توظري اخلدمات العامة لةدارة.
 -4متابعة توظري خدمات النةاظة واحأمن والاالمة.
 -3العمل عل توظري استياجات اإلدارة من القوى العاملة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -0متابعة تنفيذ خطة تنةيم وتطوير أدا مركز االتصاالت اإلدارية ،وتطبيق تقنيات االتصاالت.
 -9متابعة عمليات خدمات سركة وسائل النقل لةدارة ولةدارات املرتبطة بها ،وتأمني اهلواتف
وأجهزة االتصال احأخرى لةدارة واملدارس.
 -2متابعة تطوير احأدا يف اإلدارات املرتبطة به ،وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.
 -2متابعة حتديد استياجات اإلدارة من املباني التعليمية واإلدارية واحأراضي.
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-01متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخلص من املباني التعليمية واإلدارية املاتأجرة.
-00متابعة توظري احأراضي للمباني التعليمية واإلدارية ،واقرتاب الوسائل لتأمينها.
-02متابعة تنفيذ املشروعات املرساة ،ومتابعة الربامج الزمنية هلا.
-07متابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية لةنشا ات للمباني املدرسية واملنشآت املااندة اجلديدة والتأهيل
والرتميم والصيانة للمباني القائمة ،يف ضو استياجات املنطقة.
-04متابعة استياجات املباني املدرسية من التجهيزات املدرسية الثابتة واليت حتتاج إىل مواصفات
ظنية تتناسب م املبن املدرسي ،كالتكييف والتربيد والابورات واملعامل واملختربات ــ عدا
جتهيزاتهاـــ وماتلزمات قاعات النشاط املدرسي ـ ـ عدا جتهيزاتها ــ.
-03حتليل العطا ات للمشاري واحأعمال اليت يتم طرسها وترسيتها من قبل اإلدارة.
-00دراسة املشكالت الفنية اليت تعرتض تنفيذ املشروعات ،ووض احللول املناسبة هلا بالتنايق م
وكالة املباني.
-09حتديد استياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعليمية باإلدارة من القوى العاملة واملعدات
واحأدوات.
-02متابعة تشغيل وصيانة مجي مراظق اإلدارة.
-02متابعة أعمال املكاتب االستشارية اليت تشرف عل تنفيذ املشروعات.
-21متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-20متابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية للعاملني باإلدارات املرتبطة به من شاغلي
الوظائف اإلدارية واهلندسية والفنية ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-22متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب
عليها ،ورظعها ملدير عام التعليم.
-27أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
يرتبط به من اإلدارات اآلتية:
 -0مكتب مااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
 -2مدير املباني.

 -7مدير الشؤون اإلدارية واملالية.
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مكتب مساعد مدير
عام التعليم
للخدمات المساندة

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
اهلدف العام:
تقديم اخلدمات اإلدارية ،والعالقات العامة ،والاكرتارية ،واالستشارات العلمية والفنية يف ظل بيئة
عمل منةمة وظعالة.
املهام:
 -0استقبال مجي اخلطابات الواردة للمااعد ومراجعتها وعرضها عليه ،وإجالة املعامالت الروتينية
للوسدات املختصة.
 -2إعداد اإلجابات ساب توجيهات املااعد ظيما يتعلق باحأمور العاجلة والارية ،ومتابعة تصديرها بعد
توقيعها من املااعد.
 -7إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول عل املعامالت واملعلومات املتعلقة بها ،قبل
عرضها عل املااعد.
 -4استقبال مجي املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملااعد ومعاجلتها.
 -3ترتيب مواعيد اللقا ات والزيارات واالجتماعات وتنةيم املقابالت اخلاصة باملااعد ،واستقبال
املراجعني وتوجيههم لةدارات واحأقاام ذات العالقة باإلدارة.
 -0تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -9متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واحأثاث واملاتلزمات املكتبية واالستياجات احأخرى لدى
اجلهات املختصة.
 -2اإلشراف عل املوظفني واملاتخدمني العاملني مبكتب املااعد ،وإعداد تقارير احأدا الوظيفي عنهم،
وتدريبهم ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 -2أي مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه.
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إدارة
شؤون المباني

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
اهلدف العام:
اإلشراف عل تنفيذ املشاري الالزمة للمنطقة يف جمال اإلنشا والرتميم وكاظة أعمال الصيانة
للمباني ،وتوظري احأراضي لةدارة واملدارس التابعة هلا.
املهام:
 -0متابعة حتديد استياجات اإلدارة من املباني التعليمية واإلدارية واحأراضي.
 -2متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخلص من املباني التعليمية واإلدارية املاتأجرة.
 -7متابعة توظري احأراضي للمباني التعليمية واإلدارية ،واقرتاب الوسائل لتأمينها.
 -4متابعة تنفيذ املشروعات املرساة ،ومتابعة الربامج الزمنية هلا.
 -3متابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية لةنشا ات للمباني املدرسية واملنشآت املااندة اجلديدة والتأهيل
والرتميم والصيانة للمباني القائمة يف ضو استياجات املنطقة.
 -0متابعة استياجات املباني املدرسية من التجهيزات املدرسية الثابتة واليت حتتاج إىل مواصفات ظنية
تتناسب م املبن املدرسي ،كالتكييف والتربيد والابورات واملعامل واملختربات ـــ عدا جتهيزاتهاـ ـ،
وماتلزمات قاعات النشاط املدرسي ـ ـ عدا جتهيزاتها ــ.
 -9حتليل العطا ات للمشاري واحأعمال اليت يتم طرسها وترسيتها من قبل اإلدارة.
 -2دراسة املشكالت الفنية اليت تعرتض تنفيذ املشروعات ،ووض احللول املناسبة هلا ،بالتنايق م
وكالة املباني.

94
اإلصدار 0441 / 2:هـ 2102-م

 -2حتديد استياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعليمية باإلدارة من القوى العاملة واملعدات
واحأدوات.
-01متابعة تشغيل وصيانة مجي مراظق اإلدارة.
-00متابعة أعمال املكاتب االستشارية اليت تشرف عل تنفيذ املشروعات.
-02متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارات املرتبطة به ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-07متابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية للعاملني باإلدارات املرتبطة به من شاغلي الوظائف
اهلندسية والفنية بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-04متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارات املرتبطة به ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل
التغلب عليها ،ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
-03أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.

يرتبط به من اإلدارات التالية:
 -0إدارة اإلشراف والتنفيذ.

-7إدارة الدراسات والتصاميم.

 -2إدارة التشغيل والصيانة.

-4وسدة احأراضي والربجمة.
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إدارة
اإلشراف والتنفيذ

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير املباني.
اهلدف العام:
متابعة تنفيذ مشروعات اإلدارة وظقًا للمواصفات الفنية والربامج الزمنية اخلاصة بها .
املهام:
 -0اإلشراف الفين عل تنفيذ مشروعات اإلدارة املختلفة للتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات
املوضوعة.
 -2متابعة تنفيذ مشروعات اإلدارة للتأكد من سري اإلجنازات وظقًا للجداول الزمنية احملددة هلا،
واعتماد عيناتها.
 -7سصر احأعمال اليت مت تنفيذها ومراجعتها طبقًا للعقود.
 -4اقرتاب تشكيل جلان االستالم االبتدائي والنهائي للمشروعات ،ورظ حماضر جلان االستالم
للوزارة؛ ملراجعتها واعتمادها.
 -3إعداد مجي املاتخلصات اجلارية واخلتامية عن اإلعمال املنفذة عل الطبيعة.
 -0معاجلة ما حيدث من مشكالت عند تنفيذ املشاري  ،والعمل عل سرعة إنهائها ،بالتنايق م
وكالة املباني.
 -9معاجلة شكاوى املقاولني أثنا تنفيذ املشروعات.
 -2رظ التقارير الشهرية لاري العمل باملشاري  ،ورظ احأعمال اإلضاظية والتعديالت املطلوبة خالل
مراسل التنفيذ.
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 -2املواظقة عل اجلهاز الفين للمقاول قبل بد التنفيذ.
-01إعداد املواصفات الفنية اليت تتناسب م املبن املدرسي ،كالتكييف والتربيد والابورات واملعامل
واملختربات ـ عدا جتهيزاتهاـ ـ ،وقاعات النشاط املدرسي ـ ـ عدا جتهيزاتهاـ ـ.
-00حتديد أولويات التأهيل والرتميم للمباني التعليمية واإلدارية ،وإعداد وجتهيز املقاياات
واإلشراف عل التنفيذ.
-02إعداد استمارة املعاينة للمباني املاتأجرة عند االستئجار.
-07إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-04تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
-03إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير املباني.
-00أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
التشغيل والصيانة

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير املباني.
اهلدف العام:
توظري خدمات التشغيل والصيانة للمباني واحأجهزة واحأثاث لكاظة مباني اإلدارة ،وضمان توظري
متطلباتها من املا والكهربا .
املهام:
 -0متابعة توظري خدمات التشغيل والصيانة لكاظة مراظق اإلدارة من مدارس ومبا ٍن إدارية.
 -2متابعة توظري كاظة ماتلزمات تشغيل وصيانة معدات مباني اإلدارة ومدارسها من ما وكهربا
وغريها من مواد خام ،حبيث تؤدي مهمتها بالكفا ة الالزمة.
 -7إجرا الفاحوص الدورية للمدارس واملباني التابعة لةدارة ،وإعداد تقارير عنها.
 -4إعداد شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة الالزمة ملباني اإلدارة ومدارسها متهيدًا
لطرسها عل املقاولني املتخصصني.
 -3متابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة اليت يتم توقيعها م املقاولني املختصني.
 -0متابعة أدا الصيانة الذاتية يف اإلدارة ،وورش صيانة التجهيزات املدرسية ،ومتابعة ختصيص
البنود الالزمة لتوظري استياجاتها من قط غيار وأجهزة ومعدات وورش صيانة وخالظه.
 -9متابعة تنفيذ أعمال التأهيل والرتميم والصيانة لكاظة املباني التعليمية واإلدارية التابعة لةدارة.
 -2إعداد مجي املاتخلصات اجلارية واخلتامية عن احأعمال املنفذة عل الطبيعة.
 -2اإلشراف عل أعمال الزراعة باإلدارة ،ومتابعة تأمني ماتلزماتها.
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-01معاينة املباني املاتأجرة ومتابعة مدى مال متها للعملية الرتبوية والتعليمية ،وحتديد
االستياجات الالزمة لذلك.
-00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-02تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
-07إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير املباني.

 -11أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
األراضي والبرمجة

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير املباني.
اهلدف العام:
العمل عل وض اخلطط املاتقبلية للمباني التعليمية واإلدارية وتوظري احأراضي هلا ،وبرجمة املشاري
املعتمدة لةدارة وظق املخصصات املالية املعتمدة.
املهام:
 -0توظري احأراضي املناسبة إلقامة املباني املدرسية واإلدارية واقرتاب الوسائل لتأمينها.
 -2سصر الصكوك لألراضي التابعة لةدارة سوا كانت أراضي ظضا أو مقاماً عليها مبان تعليمية أو
إدارية.
 -7إعداد معلومات عن احأراضي املقرتب تنفيذ املشاري عليها وتنةيم إجرا ات احلصول عليها.
 -4متابعة التعديات وإدعا ات امللكية عل أراضي اإلدارة.
 -3متابعة إجرا ات مقايضة احأراضي بني الوزارة واجلهات احلكومية احأخرى ،بعد مواظقة وكالة
املباني.
 -0املشاركة يف جلان استثمار احأراضي واملباني التابعة لةدارة.
 -9إعداد مشروع امليزانية الانوية للوسدة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة بالوسدة وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -2إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات الوسدة ومعوقات احأدا ظيها وسبل التغلب عليها
ورظعها ملدير املباني.
 -01مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
الدراسات والتصاميم

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير املباني.
اهلدف العام:
العمل عل إجرا الدراسات وإعداد التصاميم اهلندسية والفنية املناسبة للمبان التعليمية واإلدارية.
املهام:
 -0سصر استياجات اإلدارة من املباني التعليمية واإلدارية ،وإعداد التصاميم الالزمة هلا ،وإعداد اخلطط
الالزمة لتوظريها وظق احأولويات.
 -2إعداد الدراسات والتصاميم الفنية املناسبة للمباني التعليمية واإلدارية ،ودراسة التصاميم املقدمة
من القطاع اخلاص ،وإبدا الرأي سياهلا.
 -7متابعة الدراسات والباحوث اهلندسية ذات العالقة باملبن املدرسي ،ودراسة إمكانية االستفادة منها
لتطوير املباني التعليمية.
 -4إعداد مواصفات املشروعات واملواد املطلوبة هلا وإعداد التوصيات الفنية بشأنها.
 -3املشاركة يف جلان دراسة وإعداد املوق العام لكل مشروع مطلوب طرسه من سااب الكميات اإلضاظية
لكل موق .
 -0املشاركة يف اللجان املشكلة لدراسة ما يلزم إدخاله من تعديالت ومقرتسات من قبل إدارة اإلشراف
والتنفيذ عل نطاق العقد.
 -9إعداد الدراسات الفنية واملواصفات والشروط جلاات الرتبة ومراجعتها ظنيًا.
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 -2إعداد الشروط الفنية والضوابط الالزمة للمكاتب االستشارية املراد التعامل معها ،وإعداد الشروط
واملواصفات والعقود املراد تنفيذها عن طريقها.
 -2إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-01اإلشراف عل تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها
باهولة ويار.
-00حتديد االستياجات التدريبية ملناوبي اإلدارة من شاغلي الوظائف اهلندسية والفنية واملاتلزمات
اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توظريها.
-02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير املباني.
-07أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
الشؤون اإلدارية
والمالية

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
اهلدف العام:
العمل عل توظري كاظة اخلدمات اإلدارية واملالية ملختلف اإلدارات واملدارس التابعة لةدارة يف املنطقة،
وذلك مبا يااعد عل أدا مهامها وزيادة ظاعليتها.
املهام:
 -0متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات املالية واملاتندية من إعداد امليزانية الانوية ،وتأمني املشرتيات،
وإجرا ات املاتودعات ،وقيودات مراقبة املخزون ،وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات.
 -2متابعة تنفيذ كاظة اإلجرا ات اإلدارية من تعيني ونقل وترقية وإعارة وانتداب وإنها اخلدمة ومنب
العالوات والبدالت ومكاظآت املوظفني واملوظفات واحلواظز واإلجازات باإلضاظة إلجرا ات االتصاالت
اإلدارية ،وظق احأنةمة واللوائب والتعليمات والصالسيات املفوضة.
 -7متابعة توظري اخلدمات العامة لةدارة.
 -4متابعة توظري خدمات النةاظة واحأمن والاالمة.
 -3العمل عل توظري استياجات اإلدارة من القوى العاملة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -0متابعة تنفيذ خطة تنةيم وتطوير أدا مركز االتصاالت اإلدارية ،وتطبيق تقنيات االتصاالت.
 -9متابعة عمليات خدمات سركة وسائل النقل لةدارة ولةدارات املرتبطة بها ،وتأمني اهلواتف وأجهزة
االتصال احأخرى لةدارة واملدارس.
 -2متابعة تطوير احأدا يف اإلدارات املرتبطة به ،وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.
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 -2متابعة إعداد مشروع امليزانية الانوية املوسدة لةدارة.
-01متابعة حتديد االستياجات التدريبية والتأهيلية للعاملني بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية.
-00متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب
عليها ،ورظعها ملااعد مدير عام التعليم للخدمات املااندة.
-02أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
يرتبط به اإلدارات اآلتية:
 -0مركز االتصاالت اإلدارية.

-2إدارة اخلدمات العامة.

-7إدارة مراقبة املخزون.

-4إدارة املاتودعات.

-3إدارة املشرتيات.

-0إدارة الشؤون املالية.
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مركز
االتصاالت اإلدارية

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مباشرة مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
تنةيم عملية استقبال وتوجيه مجي املراسالت الواردة والصادرة من اإلدارة وإليها ،وتوزي
املراسالت داخل اإلدارة وخارجها ،وتنةيم امللفات النشطة ،وسفظ امللفات غري النشطة.
املهام:
 -0استالم مجي املراسالت واملكاتبات الواردة لةدارة ،وإكمال إجرا ات قيدها ،وإسالتها للوسدات
املختصة باإلدارة ،م مراعاة عدم ظض املراسالت اخلاصة والارية منها إال من ذوي الشأن.
 -2استقبال مجي املراسالت واملكاتبات الصادرة خلارج اإلدارة وتاجيلها وإرساهلا جلهاتها.
 -7إنشا ملف عام (احأرشفة اإللكرتونية) حتفظ ظيه صورة واسدة ظقط من كل خطاب صادر.
 -4وض التنةيم الالزم مللفات املركز النشطة وغري النشطة ،وسفةها وصيانتها من التلف بشكلها
احأصلي وإعداد صور هلا.
 -3العمل عل نقل وتوزي املراسالت اخلاصة باملركز داخل اإلدارة وخارجها.
 -0إعداد مشروع امليزانية الانوية للمركز بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -9تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملركز ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -2إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات املركز ،ومعوقات احأدا ظيه ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 -2أي مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.
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إدارة
الخدمات العامة

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
العمل عل توظري اخلدمات العامة لةدارة كخدمات النةاظة ،واحأمن والاالمة ،واملواصالت،
وخدمات االتصاالت ،وخدمات احلراسات باملباني وخالظها.
املهام:
 -0تأمني خدمات املواصالت لةدارة واملدارس ـ ـ عدا نقل الطالب ـ ـ بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2تلبية طلبات إدارات وأقاام اإلدارة من وسائل النقل ـ ـ عدا نقل الطالب ــ ،وظقًا للتعليمات.
 -7اإلشراف عل سان استخدام وسائل النقل ،والعمل عل صيانتها ،وإصالسها ،وتوظري احملروقات
وقط الغيار الالزمة هلا.
 -4حتديد استياجات اإلدارة من خدمات املواصالت ـــ عدا نقل الطالب ــ ،بالتنايق م اجلهات ذات
العالقة.
 -3تنةيم ملفات كاظة وسائل النقل.
 -0اإلشراف عل تنةيم مواقف وسائل النقل.
 -9توظري خدمات اهلاتف وتشغيل وصيانة مقام اإلدارة وهواتفها وأجهزة الفاكس ومتابعة تأمينها.
 -2توظري خدمات النةاظة للمباني املدرسية واإلدارية ،وظق التنةيمات املعتمدة لذلك.
 -2اإلشراف عل احأمن والاالمة مبباني اإلدارة ،وبنا خطط الاالمة ،ومتابعتها.
-01حتديد ساجة اإلدارات باإلدارة من العمال واملاتخدمني والاائقني واحلراس.
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-00املشاركة يف اختيار العمال واملاتخدمني والاائقني م شؤون املوظفني واجلهة احملتاجة.
-02إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-07تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-04إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
-03أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
مراقبة المخزون

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
ضمان الرقابة عل سركة احأصناف يف ماتودعات اإلدارة ،وضمان عدم وجود ظائض أو نقص يف
احأصناف املخزونة.
املهام:
 -0ماك بطاقات مراقبة صنف املاتودعات مناظرة لبطاقات الصنف؛ لتتم الرقابة عل سركة
احأصناف يف ماتودعات اإلدارة.
 -2ماك بطاقات عهدة احأصناف املاتدمية املصروظة كعهدة شخصية للموظفني ،وكذا بطاقات
احأصناف املاتدمية املصروظة كعهد لةدارات واحأقاام التابعة لةدارة.
 -7تشكيل جلان اجلرد الكلي جلمي ماتودعات اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية ،ومباشرة اجلرد وقفل
احأرصدة ،وتدقيق البيانات ،ثم بعثها للجهة املختصة.
 -4سفظ املاتندات املؤيدة للقيود.
 -3تشكيل جلان جرد العهد املاتدمية جبمي إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة ،وكذا العهد الشخصية،
وإجرا مناقلة تلك العهد.
 -0القيام بكل ما يتعلق بإجرا ات ضبط قيود سركة احأصناف يف البطاقات.
 -9متابعة احأعيان املارتجعة واالشرتاك م اللجان اخلاصة بالبي أو اإلتالف ،بعد أخذ مواظقة وزارة
املالية ،وذلك بعد إمتام عملية إسقاط العهدة من اجلهة الراجعة يف بطاقات العهدة منوذج رقم (.)2
 -2متابعة ماببات تلف وظقدان احأعيان واختاذ اإلجرا ات الالزمة بشأنها.
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 -2سصر ومتابعة احأصناف اليت يتقرر إصالسها أو مناحها أو بيعها أو إتالظها مبوجب تقارير دورية ترسل
ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
-01تزويد اجلهات ذات العالقة بالبيانات واملعلومات املاتودعية الالزمة يف سال سدوث عجز أو ظقد أو
تلف أو غري ذلك كتقدير االستياجات الانوية.
-00ظاحص البيانات اخلاصة بالراكد واملكدس من املخزون ،وإبدا التوصيات بشأنها.
-02تقرير ما يلزم من ختزين احأصناف وصرظه.
-07إجرا مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض احأصناف يف ماتودعات اإلدارة م ما يقابلها من
أرصدة ماجلة يف بطاقات مراقبة الصنف؛ للتاحقق من انتةام القيود.
-04احلد من عدد احأصناف املتشابهة وظقًا للمقاييس اليت تضعها اهليئة العربية الاعودية للمواصفات
واملقاييس.
-03إعداد البيانات عن قيمة العجز والزيادة يف أرصدة احأصناف من واق استمارات وتقارير جلان اجلرد
أو تقارير ديوان املراقبة العامة.
-00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-09تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
-02أي مهام أخرى تكلف به يف جمال اختصاصها.
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إدارة
المستودعات

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
ختزين املواد واحأدوات واملعدات واحأجهزة الالزمة لةدارة ،واحملاظةة عليها وتوظري ،وصرف استياجات

اإلدارة من احأصناف ساب احأنةمة والتعليمات.
املهام:
 -0املشاركة يف حتديد استياج اإلدارة من املواد واملعدات واحأجهزة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -2استالم املواد واحأجهزة واملعدات وكاظة املاتلزمات املؤمنة لةدارة بعد استيفا كاظة إجرا ات الشرا
النةامية.
 -7اإلشراف عل املاتودعات الفرعية لةدارة ،ومتابعة تطبيقها لقواعد وإجرا ات املاتودعات.
 -4صرف احأصناف اليت حتتاج إليها إدارات وأقاام ومدارس اإلدارة ،وظقًا حأوامر الصرف.
 -3ختزين احأصناف وظقًا حأسس التخزين الاليمة.
 -0التأكد من مطابقة املواد واملعدات للمواصفات املطلوبة ،والتاحقق من الصنف ،وصاحة العدد والوزن
واملقاس ،طبقًا للمعايري املوضوعة ،والعينات النموذجية ،بالتنايق يف ذلك م إدارة مراقبة املخزون.
 -9قبول واستالم الرجي  ،واحملاظةة عليه حلني التصرف ظيه ،طبقًا للقواعد املتبعة يف هذا الشأن.
 -2مراقبة سركة الوارد واملنصرف واحلد احأدن واحأعل ونقطة الشرا .
 -2قيد سركة احأصناف يف بطاقات الصنف منوذج رقم ( ،)4أو يف برامج احلاسب اآللي املعتمدة لذلك
من واق املاتندات املؤيدة ،وسفظ صور املاتندات.
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 -01توظري وسائل احأمن والاالمة يف ماتودعات اإلدارة.
 -00احملاظةة عل املخزون ،والعمل عل محايته من التلف والضياع ،واختاذ اإلجرا ات الالزمة للتخلص
من احأصناف الراكدة واملاتغن عنها.
 -02تنةيم عمليات التعبئة والشاحن والنقل ،وتهيئة الوسائل املناسبة هلا داخل املاتودعات وخارجها
عند االستالم والتاليم والتوصيل طبقًا للمواعيد احملددة.
 -07إجرا اجلرد الانوي يف نهاية كل عام مالي ،باإلضاظة للمطابقة الدورية القيدية واملفاجئة من
قبل إدارة مراقبة املخزونة وظقًا للمادة ( )29من قواعد وإجرا ات املاتودعات احلكومية.
 -04تطبيق قواعد وإجرا ات املاتودعات احلكومية عل مجي عمليات االستالم والصرف واإلرجاع.
 -03تنةيم القوائم الدورية حبركة احأصناف ،وتقديم كاظة البيانات واإلسصا ات املخزنية عند
الطلب.
 -00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
 -09تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 -02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
المشتريات

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
تأمني استياجات اإلدارة من املواد واملعدات واحأجهزة واخلدمات وأعمال البنا بالكميات والنوعيات
احملددة ،وظقًا لنةام املناظاات واملشرتيات احلكومية والئاحته التنفيذية.
املهام:
 -0القيام بكاظة املهام التنفيذية املتعلقة بالشرا وظقًا لنةام املناظاات واملشرتيات احلكومية والئاحته
التنفيذية.
 -2استكمال وثائق املناظاات بعد استالمها من اجلهة ذات العالقة ،متهيدًا لطرسها ،وظقًا للنةام.
 -7القيام بكاظة املهام التنفيذية املتعلقة مبناظاات اخلدمات واإلنشا ات ،طبقًا للنةام واإلجرا ات
املعتمدة.
 -4القيام بإجرا ات اإلعالن للمناظاات وترتيب االجتماعات م املقاولني واملوردين ،واإلجابة عل
استفاارهم قبل ظتب املةاريف.
 -3اإلشراف واالشرتاك يف أعمال حتليل املناظاات وظاحص العروض.
 -0حترير مجي العقود ،والعمل عل توقيعها من صاسب الصالسية ،ومن ثم إخطار اجلهات ذات
العالقة.
 -9إصدار أوامر التوريد للموردين ،وإساطة اجلهات ذات العالقة.
 -8القيام بأعمال الشرا املباشر عند اللزوم.
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 -2سفظ امللفات الالزمة للموردين واملقاولني واالستشاريني للرجوع إليها عند احلاجة.
-01اإلملام حبركة احأسعار يف الاوق ،واالستفاظ مبلفات منةمة (الكتالوجات) وقوائم احأسعار اليت
تصدرها الشركة املنتجة؛ مما ميكن من إصدار أسكام سليمة عل مدى عدالة احأسعار اليت يقدمها
املوردون ،سوا للمشرتيات احمللية أو اخلارجية.
-00متابعة صالسيات خطابات الضمانات ،والعمل عل جتديدها عند اللزوم.
-02املشاركة يف جلان التخلص من ظائض املواد يف ماتودعات اإلدارة ،وذلك عن طريق سصرها واختاذ
اإلجرا ات النةامية لبيعها بالطرق النةامية.
-07اإلظراج عن الضمانات النهائية للمشاري املاتلمة استالمًا نهائيًا.
-04متابعة القضايا املرظوعة من املقاولني ضد اإلدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
-03إكمال املاتندات املطلوبة لصرف ماتاحقات املقاولني واملوردين واملتعهدين ،ورظعها للشؤون املالية.
-00إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،بالتنايق م اجلهات ذات العالقة.
-09تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
-02إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
-02أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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إدارة
الشؤون المالية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
تقديم كاظة اخلدمات املالية واحملاسبية لةدارة ،وظقًا لألنةمة واللوائب والتعليمات.
املهام:
 -0القيام بكاظة احأعمال احملاسبية من ارتباطات وتدقيق وصرف ماتاحقات وصرف الالف وتاديدها
وماك الدظاتر والاجالت ،ساب احأنةمة والتعليمات.
 -2تنفيذ احأنةمة والتعليمات املالية ،ومتابعة سركة خمصصات بنود امليزانية املعتمدة لةدارة ،م
مالسةة التاحقق من سالمة التصرظات املالية ،وعدم جتاوز املخصصات املالية لةدارة.
 -7استكمال إجرا ات البت يف استئجار املباني للمدارس واملباني اإلدارية واملالسق ،وإضاظة الغرف،
وإخال املباني ،وتدقيق معامالت صرف أجور تلك املباني ،وتأديتها يف الاجالت اخلاصة بذلك،
ورظعها للوزارة الستكمال صرظها.
 -4تاجيل االعتمادات يف دظاتر االرتباطات كل ساب نوعه ،ثم القيام بالقيد أوالً بأول للمبالغ اليت
واظقت اجلهات املعنية عل االرتباط بها بوصفها صاسبة االختصاص يف إعطا تأشرية االرتباط
املالي.
 -3استالم كاظة إشعارات اإليرادات وأوامر القبض ،وتاجيلها يف سجل يومية الصندوق ،والرد عل
االستفاارات وامللاحوظات اخلاصة بها.
 -0اختاذ كاظة إجرا ات ظتب ساابات االعتمادات املاتندية يف سالة احلاجة هلا.
 -9املشاركة يف جلنة حتليل العروض املقدمة لتشغيل املقاصف املدرسية م اجلهات ذات العالقة
باإلدارة.
 -2تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار وسهولة.
 -2إعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها ،ورظعها ملدير
الشؤون اإلدارية واملالية.
-01أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

114
اإلصدار 0441 / 2:هـ 2102-م

إدارة
الميزانية

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.
اهلدف العام:
إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
املهام:
 -0إعداد مشروع امليزانية الانوية لةدارة.
 -2التنايق م قطاعات اإلدارة عند إعداد استياجات اإلدارة من الوظائف التعليمية واإلدارية.
 -7اقرتاب توزي البنود املخصصة لةدارة بعد اعتمادها ،وظق تعليمات امليزانية.
 -4مناقشة وظائف اإلدارة املقرتب تعديلها أو رظعها أو إلغاؤها يف مشروع امليزانية م اجلهات ذات
العالقة بالوزارة.
 -3تنةيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة ،وسفةها بشكل يااعد عل استخراجها بيار
وسهولة.
 -0حتديد االستياجات التدريبية ،واملاتلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ،ومتابعة توظريها.
 -9إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ،ومعوقات احأدا ظيها ،وسبل التغلب عليها،
ورظعها ملدير عام الشئون اإلدارية واملالية.
 -2أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
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نسب تحديث التعديل على الدليل التنظيمي
لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء

-0مراجعة كاملة حملتوى الدليل اإلصدار احأول.
-٢سذف بعض املهام بنابة .%3.2
-٣إضاظة بعض املهام بنابة .٪٣3.8
-٤إضاظة بعض اإلدارات موجودة باهليكلة  م تدرج سابقاً بالدليل بنابة .٪٢٢.2
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