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 املقدمة:

م م    ل خ    الل مب    ادرات 2030وزارة التعل    يم ف    ي تحقي    ق رلي    ة اململك    ة العر ي    ة الس    عودية هم تس         

والت    دف  دف إف  ك رف  ع كف  اوة اينف  او وتحقي  ق الت  وازن امل  افي, وتعزي  ز  ,م2020برن  امج التح  ول ال  و    

واملس   اهمة ف   ي تعزي   ز   العم   ل املش   نرم ب   ين ماتل   ف الجه   ات الحكومي   ةو لتحقي   ق األه   داف الو ني   ة

 الشراكة مع القطاع الخاص.

لنزوي دهم بامله ارات الالزم ة  ووجاوت هذه املبادرة ف ي اس دفداف الكب ار ال ذيل ل م يلتحق وا ب التعليم    

ف ي الفة ة العمري ة م ل األف راد والس يي إف ك تمك ين  ,ملحو أميدفم وتعزيز قيم ال تعلم م دا الحي اة ل د فم

( س       نة  مم       ل يحمل       ون ممه       ل الثانوي       ة فم       ا دون م       ل ف       رص ال       تعلم والت       دري  املتنوع       ة 15-60)

ومس  اعددفا عل  ك دخ  ول  ان امل  رأة مهنًي  وامله  ارات الحياتي  ة الالزم  ة لتط  وير أنفس  هم, والس  يي إف  ك تمك  ي

 سوو العمل.

وتس     يك اململك     ة العر ي     ة الس     عودية إف     ك ت     وفير التعل     يم و  ش     ره ف     ي جمي     ع أرجا ف     ا وتعم     ل جاه     دة  

م ع النركي ز عل ك أهمي ة مواكب ة التط ور العلع   والعم ل بالنم ا    ,لتيسيره وتسهيل سبل االلتحاو به

 .ثةوالنظريات النربوية والتعليمية الحدي

لتمك   د عل   ك أهمي   ة م   ق التعل   يم  وكم   ا قام   ك اململك   ة بتط   وير التنظيم   ات وغيره   ا م   ل التش   ر عات   

ووثيق   ة سياس   ة التعل   يم ونظ   ام تعل   يم الكب   ار ومح   و األمي   ة   فج   او النظ   ام األساح      للحك   م ,للكب   ار

 وغيرها مل التشر عاتو لتمكد علك توفير وتقديم التعليم للكبار.

الكب ار للمس اهمة ف ي بن او امل وا ل الس عود  ال ذ  ل م ت تا ل ه ف رص ال تعلم م ل وتأتي أهمية تعل يم   

 .علك تلبية ماجاته واملشاركة الفاعلة في بناو و نه اصغرهو ليصبا قادرً 

و ع  د ه   ذا ال   دليل إم  دا األدوات املهم   ة لتوض   يا العالق  ات التنظيمي   ة ب   ين العناص  ر ال ش   رية ف   ي    

يمي      ة والعالق      ات بيسف      ا م      ل خ      الل رس      وم توض      يحية للخ      رائط امل      دارس وتحدي      د االرتبا       ات التنظ

س اعد عل ك إيأ اح أه داف ومه ام العناص ر التنظيمي ة  ,التنظيمية واملسموليات ف ي امل دارس وه و م ا سا

و عم  ل عل  ك إزال  ة الت  داخل ف  ي امله  ام  ,و ع  ر ف موس  وملي امل  دارس باألعم  ال املنا   ة  ف  م ,املاتلف  ة فاف  ا

 ل م ل  ,ويأع األسس والقواعد املح ددة للمس موليات ,ة املاتلفةالوظيفية بين عناصر املدرس
 
ويمك

 تفعيل املتابعة ومراقبة األداو.
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" ال دليل التنظيع   لتعل  يم وق د عمل ك وزارة التعل يم وش  ركة تط وير للخ دمات التعليمي ة عل  ك إع داد 

واالس    تعانة بع    دد م    ل بمش    اركة مجموع    ة م    ل االختصاص    يين النرب    ويين والخب    راو ايداري    ين الكب    ار" 

م ل  هوتم ك مراجعت  ,املراجع  ات العالقة ف ي تنظ يم أعم ال تعل يم الكب ار م ل ل وائا وأدل ة وتعليم ات

قب   ل بع   ف املش   رفين واملش    رفات النرب   ويين وق   ادة امل   دارس واملعلم    ين واملاتص   ين م   ل معه    د ايدارة 

س    تثمار امل    وارد ال ش    رية عل    ك تيس    ير العم    ل وتحدي    د املس    موليات وا العام    ة, وس    وف سعم    ل تطبيق    ه

 .واملادية بشكل أمثل

وآم  ل م  ل زمالن  ي موس  وملي التعل  يم العم  ل عل  ك تطبي  ق ال  دليل بم  دارس تعل  يم الكب  ار للمس  اهمة ف  ي   

 رفع مستوا األداو وتجويده.

 

 

 

 وزير التعليم                                                                        

 

 د. أممد بل محمد العيس ى                                                                       
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:"بناتال وكيل تعليم"كلمة   
     

ً
ض مل برن امج التح ول تنفيذ عدد مل املب ادرات علك م  املتأمنة 2030مل رلية اململكة  اانطالق

ب   ايدارة العام    ة لتعل   يم الكب   ار ب    م الو مب   ادرة ال    تعلم , قام   ك وزارة التعل    يم ممثل   ة م2020ال   و    

الت  تسدفدف الجوسين مل الكبار ال ذيل ل م يلتحق وا ب التعليمو لنزوي دهم و  ,مدا الحياة "استدامة"

 باملهارات الالزمة ملحو أميدفم وتعزيز قيم التعلم مدا الحياة لد فم. 

( 60_15ف  ي الفة  ة العمري  ة م  ل ) ف  راد مك  ين األ و تس يك مب  ادرة ال  تعلم م  دا الحي  اة )اس  تدامة( إف ك ت  

س      نة مم      ل يحمل      ون ممه      ل الثانوي      ة فم      ا دون وه      م خ      ار  الس      ل  التعليع       و م      ل ف      رص ال      تعلم 

املب  ادرة إف  ك تمك  ين امل  رأة  والت  دري  املتنوع  ة وامله  ارات الحياتي  ة الالزم  ة لتط  وير أنفس  هم, كم  ا دف  دف

 واملشاركة في التنمية االقتصادية ألسردفا ومجتمعها.ومساعددفا علك دخول سوو العمل ا مهنيً 

و عم    ل ه    ذا ايص    دار عل    ك توض    يا العالق    ات التنظيمي    ة ب    ين العناص    ر ال ش    رية ف    ي إدارات وأقس    ام 

عل       ك تحدي       د  اتعل      يم الكب       ار  وم      دارس و        رامج تعل      يم الكب       ار ف      ي وزارة التعل       يم, كم      ا سعم       ل أيًأ      

االرتبا           ات التنظيمي          ة والعالق          ات بيسف          ا  م          ل خ          الل رس          وم توض          يحية للخ          رائط التنظيمي          ة  

واملس  موليات ف  ي إدارات وأقس  ام وم  دارس و   رامج تعل  يم الكب  ار  بم  ا سس  اعدها عل  ك إيأ  اح األه  داف 

 ومهام العناصر التنظيمية املاتلفة فافا.

إدارات وأقس ام تعل يم الكب ار ف ي إدارات التعل يم, عل ك تعري ف موس وملي ك ل م ل  لكما سيساعد الدلي

و عم ل عل ك إزال ة الت داخل ب ين  ,ومدارس و رامج تعليم الكبار في وزارة التعليم باألعمال املنو ة  ف م

ويأ     ع األس     س والقواع     د املح     ددة للمس     موليات الت       تس     هم ف     ي تفعي     ل املتابع     ة , امله     ام الوظيفي     ة

 ومراقبة األداو.

ف    ي رف    ع كف    اوة األداو املمسس       للوم    دات التنظيمي    ة املس    مولة ع    ل  ه    ذا ال    دليل س    هم سآمل    ين أن  

 .تعليم الكبار في وزارة التعليم وتجويد أدا فا

                     

 وكيل التعليم                                                                

 

 العزيز العواد د. هيا بوك عبد                                                                
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 :الدليل صطلحاتم
 التنظيمي: الدليل

وثيق      ة مكتو       ة تتأ      مل أه       داف تعل      يم الكب      ار والخريط      ة التنظيمي       ة وامله      ام واملج      الس واللج       ان 

 والوصف الوظيفي للعاملين فافا.

 الهيكل التنظيمي: 

 اي ار الذ  يوضح مل خالله التقسيمات ايدارية في املنظمة والعالقات الوظيفية بيسفا.

 الخريطة التنظيمية:

والت    توض  ح الوم  دات ايداري  ة الت    ت  مد  ماتل  ف  ,م  دا مرام  ل وعناص  ر بن  او الهيك  ل التنظيع   إ

 الوظائف في الجهة.

 التشكيالت الوظيفية:

 .تعليم الكبارفي مجموعة االمتياجات الفعلية مل الوظائف 

 الوصف الوظيفي:

 .الت  يوبغي أن تمدا مل قبل املوظف الواجبات

 إدارة / قسم تعليم الكبار:

 جمي   عومتابع   ة  الكب   ار وقياددف   اايش   راف عل   ك العملي   ات التعليمي   ة وايداري   ة لتعل   يم بعني   ة الجه   ة امل

 الشمون املتعلقة  فا بمدارات التعليم.

 كيانات تعليم الكبار:

  وم  ا امل  تعلم الح  ي "و   رامج ال  تعلم م  دا الحي  اة  ,تعل  يم الكب  ار االبت  داني واملتوس  ط والث  انو  تش  مل   

توعي    ة ومح    و ص    يفية للحم    الت الالو  أمي    ةو رن    امج مجتم    ع ب    ال  "املج    السس    تجد م    ل ب    رامج ف    ي ه    ذا 

 .األمية

 :الكبارمدارس تعليم 

 .والثانوية التابعة لوزارة التعليم سطةاالبتدائية واملتو تعليم الكبار جميع مرامل  شملت

 :"االبتدائية"مدارس تعليم الكبار 

م  دارس التعل  يم الع  ام تعل  يمهم ف  ي  مواص  لة  بفرص  ة مل  ل ل  م يحظ  واكي  ان تر   و  ي  تم التعل  يم في  ه  

ش هادة الص ف ل املعادل ة االبتدائي ةش هادة  ", يم نا الطال   خالله ا ث ال  س نوات" ا ف مدة الدراس ة و 

 السادس في التعليم العام.

 :"املتوسطة"مدارس تعليم الكبار 

 م   دارس التعل   يم الع   امف   ي  تعل   يمهم مواص   لة  بفرص   ة مل   ل ل   م يحظ   وا كي   ان تر    و  ي   تم التعل   يم في   ه

   .شهادة اجتياز املرملة املتوسطة يمنا الطال  خاللها  "ثال  سنوات" ا فمدة الدراسة و 
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 :"الثانوية"مدارس تعليم الكبار 

و م  دارس التعل  يم الع  ام تعل  يمهم ف  ي  مواص  لة  بفرص  ة مل  ل ل  م يحظ  واتم التعل  يم في  ه كي  ان تر   و  ي  

  .شهادة اجتياز املرملة الثانوية يمنا  الطال  خاللها "ثال  سنوات" ا فمدة الدراسة 

 
أ
  األ
 ي: م 

وال يمتل   م ل ال ذكور واين ا   "فم ا ف وو  ش هور س نة وثالث ة  ةعش ر إم دا "عم ره  تج اوز كل شخص 

 .والحساب املهارات األساسية الت  تمكنه مل القراوة والكتابة

 الكبير: 

أو  "والكتاب  ةالق  راوة "و ش  مل  ل    ك  ل م  ل ال يمتل    مه  ارات  ,م  ل ال  ذكور واين  ا  ب  ال ك  ل ش  خص 

لدي   ه مس   توا تعليع     وثق   افي ال يمهل   ه للحص   ول عل   ك وظيف   ة أو م   ل تا   ر  م   ل مرام   ل التعل   يم  م   ل

إ      ار ماج     ات  مهارات     ه ف     يويحت     ا  إف     ك االلتح     او بب     رامج تعليمي     ة أو تدري ي     ة لتنمي     ة  ات     ه أو تط     وير 

 املجتمع ومتطلبات التنمية.

 محو األمية:

    ا  ك    وًر )الدارس    ين  تمك    ين
ً
لوص    ول إف    ك ل ولق    راوة والكتاب    ة والحس    ابلامله    ارات األساس    ية  ل( م    اوإناث

 .موتسيير أمور ميادفايسالمي بتعاليم الديل  ايملام مل ممستوا تعليع  وثقافي يمكسف

 :الطالب

االبتدائي        ة  ,ال        ثال  الدراس        ية بمرامله        ا تعل        يم الكب        ار  بم        دارس م        ل ال        ذكور أو اين        ا  امللتح        ق

 .واملتوسطة والثانوية

 :الدارس

وال  "ع ام دارح   "وال تزي د م ددفا ع ل  ,مح و األمي ة قص يرة امل دا بب رامج م ل ال ذكور أو اين ا  امللتحق

 لقراوة والكتابة والحساب.لاألساسية  هاراتامل يمل 

 
أ
 ة:مي  برنامج مجتمع بال أ

 
ا
   برن  امج تعليع    ملح  و األمي  ة األبجدي  ة يص  ل إف  ك األ
والجا بي  ة م  ع  ويتس  م باملرون  ة ,وج  ودهي ف  ي مك  ان م 

 و املادية توفير الحوافز 
ا
  لزيادة دافعية األ
 ي نحو االلتحاو بالبرنامج.م 

 :األميةلتوعية ومحو لصيفية لحمالت اال

 ,إعداد فصول منتظمة يصع  فافاتقام في األماكل الت   ",شهريل"مددفا  ممالت انتقائية مركزة

 .ملحو أميدفمواملنا ق النائية  ,لم  منا ق سكل البدو الرا  :مثل 
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 املتعلم:الحي  برنامج

 ف  دف تزوي  د ق  ا     ,الت    تتس  م باملس  توا االقتص  اد  والتعليع    امل  نافف األمي  اوبرن  امج ينف  ذ ف  ي 

واالجتم  ا ي  املعيش    مس  تواهم  تحس  ينلواملهني  ة الت    ت  مهلهم  الح  ي م  ل الجوس  ين بامله  ارات الحياتي  ة

 .بكرامةفي مجتمعادفم لهم االستدامة الالزمة للعيش  وتحقق ,والتوعو  

 التعلم مدى الحياة:

املس تمر م دا  ال تعلمعل ك املش تمل و   ,أو خارجه ا تعليم الكبار  مدارسالتعليم الذ  يقدم مل خالل 

م   ل أج   ل  , س   اني    وال مي   اة ا ةالرس   مي وغي   ر ف   رص وقن   وات ال   تعلم الرس   مية  باس   تادام ,الحي   اة

  .تعزيز التطوير والتحسين املستمر للمعارف واملهارات الالزمة للعمل وتحقيق الذات

 املهارات الحياتية:

ال  ذ  سع  يش  هتس  اعد الكبي  ر عل  ك التفاع  ل م  ع مجتمع  املع  ارف والخب  رات والق  يم الت    مجموع  ة م  ل 

ل ه لت دبير  م ل معرف ة امتمكنً تجعله و  ,فيه  ات ه وإداردف ا والتعبي ر عسف ا والتكي ف اييج املي بطريق ة تمه 

 .متطلبات مياته بنجاح

 :األسس واملنطلقات

 .تعليم الكبار دارسملاألساح   لبناو األدلة التنظيمية اي ار 

 :واللجان لساملجا

 .نةمعي ةألداو مهم تعليم الكبار / أقسام إدارات مجموعة مل األشخاص يتم اختيارهم مل قبل 

 اليومي: البرنامج

  .الدراح   اليوم خاللعها وز يو  والبرامج التدري ية زمل الحصص الدراسية ينظم جدول 
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 أهمية تعليم الكبار:

كبي  رة ف  ي مج  ال ت  وفير التعل  يم و ش  ره  اوزارة التعل  يم جه  ودً ب  ممثل  ة  اململك  ة العر ي  ة الس  عوديةتب  ذل 

 لتيسيره وتسهيل سبل االلتحاو به., وتسيك جاهدة أرجا فافي جميع 

ث نص   ك امل   ادة الثالث   ة وتمك   د األنظم   ة والتش   ر عات عل   ك مق   وو امل   وا ل واملوا ن   ة ف   ي ال   تعلم, مي   

نظ  ام تعل  يم الكب  ار ومح  و األمي  ة باململك  ة العر ي  ة الس  عودية والص  ادر باملرس  وم امللك  ي رق  م  ف  ي ةعش  ر 

عل  ك ك  ل م  وا ل واج     العم  ل م  ل أج  ل مح  و األمي  ة ب  ين امل  وا نين "عل  ك  ه9/6/1392وت  اري   22م/

 ."وعلك األميين واج  التالص مل األمية في مدود الوسائل املتامة ,مس  قدراته

فأص بحك  %(5.64)إف ك  م2015ع ام لف ي ا األمي ة العام ةتقلص ك  س بة  هود الكبيرةيجة لتل  الجونت

 به في هذا املجال. يحتذا انمو ًج اململكة 

 :الكباربمدارس تعليم تعليم الأهداف 

 لي ه ف ي مي ادفم إالط الب وتزوي دهم بم ا يحت اجون  / تعميق م  هللا وتقواه ف ي قل وب الدارس ين

 مل العلوم الديوية.

 لقراوة والكتابة والحساب.ل :األساسيةهارات دارح   برامج محو األمية امل إكساب 

  نفس     هم أباملعلوم     ات واالتجاه     ات الت       تمك     سفم م     ل تط     وير  دارح        ب     رامج مح     و األمي     ةتزوي     د

 واملشاركة في السفوض بمجتمعهم والقيام بواجبادفم. ,وأسرهم

  ونف وا املرمل ة األساس ية م  ل مح و األمي ة أو املتس ر ين م ل التعل يم الع  امأإتام ة الفرص ة لل ذيل 

 .األخرا الدراسية ملواصلة تعليمهم في املرامل 

  التعلمالستمرار الكبار في املناسبة  البيةةتوفير. 

 لثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا" :تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبار تلب  امتياجادفم." 

  الحياة.  والعمرية مداالتعليمية  :كافةتوفير فرص التعليم والتدري  املستمر للكبار بفةادفم 
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 مرتكزات إعداد الدليل:

علك  وهي ,علك مجموعة مل املرتكزات لدا إعداد الدليل التنظيع  لتعليم الكبارتم االعتماد 

 :التافيالنحو 

 الثالث  ون ك علي  ه امل  ادة ص   ن النظ  ام األساح     للحك  م ف  ي اململك  ة العر ي  ة الس  عودية وف  ق م  ا 

 ."توفر الدولة التعليم العام وتلنزم بمكافحة األمية"

  السامية املتعلقة بالعملية النربوية والتعليمية في اململكةاألنظمة والقرارات والتوجافات. 

  ه .1392عام في النظام تعليم الكبار ومحو األمية في اململكة العر ية السعودية والصادر. 

  ف ي الالئحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو األمي ة باململك ة العر ي ة الس عودية الص ادرة

 ..ه 1420عام ال

  (.م2030العر ية السعودية )رلية اململكة 

 (    م2020برنامج التحول الو.) 

 املمارسات والتجارب الناجحة في امليدان النربو  في اململكة العر ية السعودية. 

 دراسات وتجارب دولية في مجال تعليم الكبار. 

 قطاعات الوزارةالصادرة مل ت واللوائا واألدلة املاتلفة ساالسيا. 

  والعملية للتنظيم ايدار  األسس العلمية. 
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 :مدارس وفصول  تعليم الكبارافتتاح 

  
ا
 وامًدا عددها بل  إ ا االبتدائيةفتا مدارس تعليم الكبار للمرملة ت

ً
 فأكثر. فصال

  
ا
 وام  ًدا بلغ  ك إ اف  تا م  دارس تعل  يم الكب  ار للمرمل  ة املتوس  طة والثانوي  ة ت

ً
عل  ك  ف  أكثر فص  ال

 .سنوات( 3أن يكتمل التشكيل خالل )

  ( 5)للمرمل  ة االبتدائي  ة تعل يم الكب  ار  م  دارسف  ي  الوام  د الفص ل    البع  دد يج   أن يك  ون

 . الًبا( 25في املدن, وال يزيد عل ) بال  ( 10و) القرا والهجر,في فأكثر   الب

  ( 12)الكبار للمرمل ة املتوس طة في مدارس تعليم  الوامد الفصل  البيج  أن يكون عدد

( 17)للمرمل   ة املتوس   طة الهج   ر, و الق   را و ي ف       الب ( 10وللمرمل   ة الثانوي   ة ) ,ف   أكثر الًب   ا 

( 25ف  ي الفص  ل ع  ل ) الط  البف  ي امل  دن وال يزي  د ع  دد  (12وللمرمل  ة الثانوي  ة ) ,ف  أكثرا  الًب  

 .  ا البً 

  الق  را ( دارس  ين, أم  ا ف  ي 10)الح  د األد   ت لف  تا الفص  ل ف  ي برن  امج مجتم  ع ب  ال أمي  ة ف  ي امل  دن

 ( معل  م2) ع  ددوياص  ص , ا( دارًس  20( دارس  ين والح  د األعل  ك )5) ل   الفص  ول  والهج  ر تف  تا

سس  تكمل م  ل  ع  دم اكتم  ال النص  اب مص  ة لك  ل مسفم  ا , وف  ي م  ال( 12بنص  اب ) لك  ل فص  ل

 . االبتدائية الثالث في مدارس تعليم الكبار أو  الثا ي وأاألول  مصص الصفوف

  دارس ين  (10للتوعي ة ومح و األمي ة ع ل )أال يقل عدد الدارسين في فصل الحمالت الصيفية

 ا.( دارًس 20وال يزيد عل )

  تزي  د  س  بة الدارس  ين / الط  الب غي  ر الس  عوديين ف  ي م  دارس تعل  يم الكب  ار و رن  امج مجتم  ع ال

وال يف  تا الفص  ل  ,ف  ي املنطق ة أو املحافظ  ة ايجم  افي للط  الب( م  ل الع دد 15%)ب ال أمي  ة ع  ل 

  إال بتوفر الحد األد ت مل الدارسين / الطالب السعوديين.

  سة في مدارس تعليم الكبارار ن علك بدو الديا فصل جديد بعد مض   أسبوعتفتال يا,   

 شهر في برنامج مجتمع بال أمية.       مض   بعدفتتا ال يا و 

  أثناو العام الدراح  .املغلقة إعادة فتا الفصول  بأ  مال مل األموال ال يجوز 

 :في مدارس تعليم الكبار القبول 

 بداي     ة  عم      للمرمل     ة االبتدائي     ة القب     ول والتف     جيل ف     ي م     دارس تعل     يم الكب     ار  ت      تب     دأ عملي

 العام الدراح  . مل بدو سبوعينأوتوته  بعد  الفصل الدراح   الثا ي

  بع   د ظه   ور نت   ائج اختب   ارات الفص   ل  "املتوس   طة والثانوي   ة"امل   رملتين  ف   ي الط   البيب   دأ قب   ول

 .ويوته  بعد أسبوعين مل بداية العام الدراح   الثا ي

     ف  ي س  ة راالد ولكب  ار بم  دة ال تزي  د ع  ل ش  هر م  ل ب  دف  ي م  دارس تعل  يم ا اس  تاناوً يقب  ل الطال

 في إدارة التعليم. تعليم الكبار قسم  / عذر مقبول مل قبل إدارةمال وجود 
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 ما يلي الكبار وفقفي مدارس تعليم  الطال  يقبل : 

 ملرمل ة االبتدائي ةا ف ي يقب ل ف أكثر  ش هور  س نة وثالث ة ةعش ر  ام دإعم ره  تج اوز مل  -

 .بمدارس تعليم الكبار

دارس تعل   يم الكب   ار إ ا م   ب املتوس   طة يقب   ل ف   ي املرمل   ة ا( عاًم   16تج   اوز عم   ره ) م   ل -

 
ً

 نظام القبول واالختبارات. ها مس  علك الشهادة االبتدائية أو ما سعادلكان ماصال

إ ا ك     ان   م    دارس تعل    يم الكب    ارب املرمل     ة الثانوي    ة ف    يا عاًم    ( 19تج    اوز عم    ره ) م    ل -

 
ً

 علك الشهادة املتوسطة أو ما سعادلها مس  نظام القبول واالختبارات. ماصال

 وال  تعل يم جزن ي ولدي ه ةاالبتدائي لتح او بم دارس تعل يم الكب ار اال يرغ الذ   الطال  يقبل 

قائ د برئاس ة  ماتص ة م ل قب ل لجن ة  لتحدي د مس تواه مجراو اختب ارب   وثائق دراس ية يحمل

 وعأ   وية  املدرس   ة
 
عل  ح   ددي ال   ذ  ملحأ   ر اللجن   ة اوفًق    ل   ه املناس    ويلح   ق بالص   ف  ,ينم    ما

 مس  الئحة التقويم املستمر. مستوا الطال 

 عل     ك ش     هادة  مص     ولهعن     د  ملرمل     ة املتوس     طةف     ي اف     ي م     دارس تعل     يم الكب     ار  الطال       يقب     ل

عل     ك ش     هادة املرمل     ة  طال       الحاص     ل أو الاملرمل     ة االبتدائي     ة م     ل م     دارس تعل     يم الكب     ار, 

 املرمل  ة ف  ي كم ا يج  وز قبول هفاف  ا,  التعل  يم الع ام وتج  اوز س  ل القب ول م  ل م دارس االبتدائي ة 

 بذل . رهعم سما ا إبمدارس التعليم العام  املتوسطة

 ألي    ام %( م    ل ا25)إ ا تج    اوزت  س    بة غياب    ه  بق    رار م    ل م    دير التعل    يم الطال      يط    وا قي    د

ه     ذه  بل     و قب     ل عل     ك غياب     ه الطال        يوب     ه  عل     ك أن  مقب     ول  الفعلي     ة للدراس     ة ب     دون ع     ذر 

 الوسبة.

 لطالب السعوديين فقط.ر للمرملتين املتوسطة والثانوية افي مدارس تعليم الكبا يقبل 

 أ  وابط الس  ابقة لقب  ول الط  الب  و  الع  وو الس  ميي والبص  ر  ف  ي م  دارس تعل  يم تطب  ق ال

 االبتدائية .الكبار 

 :هاإغالقو  مدارس وفصول تعليم الكبار ضم 

  تأ   م مدرس   ة تعل   يم الكب   ار للمرمل   ة املتوس   طة م   ع مرمل   ة مماثل   ة أو مرمل   ة ثانوي   ة إ ا ق   ل

 فصول. ةعدد الفصول عل ثالث

 توس   طة تعل   يم الكب   ار للمرمل   ة امل مدرس   ةم   ع  لمرمل   ة الثانوي   ةل تعل   يم الكب   ار مدرس   ة تأ   م

 .قل عدد فصولها عل ثالثة فصول  إ ا
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  ع  ل  الط  البف  ي م  ال نق  ص ع  دد  للمرمل  ة االبتدائي  ة الفص  ل ف  ي م  دارس تعل  يم الكب  ار يأ  م

س الفص  ل در  آخ  ر ويا   فص  لإف  ك  م الط  البال فيأ  إو  ,فص  ل مماث  ل إن وج  دم  ع  الح  د األد   ت

 .وتأم مع مدرسة قريبة املدرسةقل عدد الطالب عل الحد األد ت تغلق  وإ ا, وامد معلم

 عل ك قائ د املدرس ة تس ليم جمي ع ملف ات و  جالت  الكب ار يج  تعليم  مدرسةغالو إ في مال

  ,لقائ    د مدرس    ة التعل    يم الع    ام الدائم    ة( )العه    دةاملدرس    ة 
ً

ع    ل تل       ويك    ون األخي    ر مس    موال

 الفجالت وامللفات.

  جمي  ع الف  جالت وامللف  اتو ينق  ل الط  الب مدرس  ة أخ  را  م  عتعل  يم الكب  ار  مدرس  ة ض  معن  د 

إف    ك املدرس   ة الجدي    دة وتس    لم لقائ    د  املنقول    ة( العه    دة)الكب   ار والتجهي   زات الخاص    ة بتعل    يم 

 .املدرسة

 بمدارس تعليم الكبار: مدة الدراسة

  وزارة بع   ام دراح      ت   رتبط بدايت  ه ونفايت   ه بم   ا تص   دره للس   نة الدراس  ية تح  دد م   دة الدراس   ة

 مل تعليمات  فذا الشأن. التعليم

 هي:و  ,( أعوام دراسية3لمرملة االبتدائية علك )ل مدارس تعليم الكبار تشتمل 

 .الصف األول لتعليم الكبار .أ 

 الكبار.لتعليم الصف الثا ي  .ب 

 .الصف الثالث لتعليم الكبار .  

 هي:و  ,( أعوام دراسية3)علك املتوسطة لمرملة لمدارس تعليم الكبار  تشتمل 

 توسط.املالصف األول  .أ 

 توسط.املالصف الثا ي  .ب 

 توسط.املالصف الثالث  .  

 هي:و  ,( أعوام دراسية3) علك الثانويةلمرملة لمدارس تعليم الكبار  تشتمل 

 ثانو .الالصف األول  .أ 

 ثانو .الالصف الثا ي  .ب 

 ثانو .الالصف الثالث  .  

  مس   او ي   وم األم   د وتوته      , تب   دأف   ي األس   بوع( أي   ام 5ف   ي م   دارس تعل   يم الكب   ار )م   دة الدراس   ة

 .مساو يوم الخميس

 ب   دو الدراس   ةوالهج   ر مس     التقس   يمات ايداري   ة املعتم   دة ف   ي الق   را  الكب   ار  تعل   يم مل   دارس 

 .يوم األرملعاو بعد موافقة مدير التعليم ندفاوواال مساو يوم الس ك 
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  ت   وزع ( دقيق   ة و 45) االبتدائي   ة واملتوس   طة م   دارس تعل   يم الكب   ار م   دة الحص   ة الدراس   ية ف   ي

عام     ل ف     ي ال     زمل املرمل     ة الثانوي     ة فت مص     ص , أم     امس       الخط     ة الدراس     ية لك     ل مرمل     ة

 ."نظام املقررات" وفق دليل التعليم الثانو   والتوز ع 

  ف   ي  تتك  ون الخط   ة الدراس  يةو  ,ع   ام دراح     وام   د مجتم  ع ب   ال أمي  ة م  دة الدراس   ة ف  ي برن   امج

 . ( دقيقة45)ومدة كل مصة ( مصص يومية4صة بواقع )( م20مل ) األسبوع الوامد 

  ف     ي  الخط     ة الدراس     يةوتتك     ون  ,"انش     هر " مم     الت التوعي     ة ومح     و األمي     ةم     دة الدراس     ة ف     ي

 .( دقيقة45) مدة كل مصةو  مصة (20مل )األسبوع الوامد 

  أثن   او "والثانوي   ةاملتوس   طة "للم   رملتين  الع   املين ف   ي م   دارس تعل   يم الكب   ار  مه   امي   تم تحدي   د 

  :علك النحو التافي ختباراتاال فنرة 

  .ت يلة أيام االختبارا جميع العاملين بمدارس تعليم الكبار بالحأور يكلف  .أ 

باأليام الفعلية الت  ي مد  فاف ا الط الب االختب ارات وف ق  ختباراتاال تحدد أيام  .ب 

  .العامما هو معمول به في مدارس التعليم 

تعتب    ر امله    ام الت      يكل    ف  ف    ا املعل    م أثن    او فن    رة االختب    ارات م    ل مراقب    ة وكتاب    ة  .  

 مهامه.مل ا جزوً  هالدرجات وغير االبيانات ورصد 

 :بمدارس تعليم الكبار املقررات الدراسية

  املرمل       ة الثانوي       ة و املرمل       ة املتوس       طة و  للمرمل       ة االبتدائي       ة تعل       يم الكب       ار  م       دارستطب       ق

 مل وزارة التعليم.  الصادرةاملقررات 

  م ل  الص ادرةومق ررات مم الت التوعي ة ومح و األمي ة  برنامج مجتمع بال أمي ةتطبق مقررات

 . وزارة التعليم

 :بمدارس تعليم الكبار املستمر واالختباراتالتقويم 

  املستمر.مهارات التقويم  وفق االبتدائية الكبار في مدارس تعليم  الطالبيتم تقويم 

  ي    تم تق    ويم الدارس    ين ف    ي برن    امج مجتم    ع ب    ال أمي    ة وف    ق مه    ارات التق    ويم املس    تمر الخ    اص

 البرنامج.بمقررات 

  رمل    ة املتوس    طة للمالكب    ار  م    دارس تعل    يم عل    ك التعل    يم الع    امف    ي  االختب    اراتتطب    ق الئح    ة

 .واملرملة الثانوية

  املرمل    ة  إتم    ام الكب    ار ش    هادةتعل    يم  م    دارسم    ل الص    ف الثال    ث ف    ي  الطال      الن    اجحيم    نا

 التعليم العام. ململرملة االبتدائية لشهادة الصف السادس في ا املعادلةاالبتدائية 
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 م    ل تحقي    ق بع    د تمكن    ه  اجتي    ازش    هادة  أمي    ة  جتم    ع ب    الم ببرن    امج  امللتح    ق يم    نا ال    دارس

 .لبرنامجبا املعتمدة ساسيةأل ا املهارات

 :مكافآت العاملين بمدارس تعليم الكبار

 فن    رة الت    در س عل    ك النح    و  أثن    اوتعل    يم الكب    ار  و     رامج م    دارس مكاف    آت الع    املين ف    ي تح    دد

 :التافي

 الحي   اةسع   املون وف   ق وثيق   ة مب   ادرة ال   تعلم م   دا  ال   وظيفي:م   ل خ   ار  الس   ل   املعلم   ون –أ 

 .""استدامة

 التعليمية:بالالئحة ون املشمول العاملون  -ب

 .( ريال للمعلم100مكافأة الحصة الوامدة ) .1

 ( مصة في األسبوع.12عل ) املشمولين بالالئحة التعليمية العاملين يزيد نصاب ال  .2

تعل يم الكب ار بم ا سعادله ا م ل الحص ص عل ك النح و  مدرس ةلقائ د تح دد امله ام ايداري ة  .3

 :التافي

الت   يبل    ع دد فص  ولها  تعل يم الكب  ار املدرس  ة ف ي  لقائ دتع ادل امله ام ايداري  ة  .أ 

 .الحد األعلك للمهام ايدارية وهي مصة( 12( فصول فأكثر ب  )3)

لقائ د املدرس  ة ف ي تعل يم الكب  ار الت   يبل    ع دد فص  ولها  ايداري  ةتع ادل امله ام  .ب 

 .مصص تدر س (6)إدارية و( مصص 6)  قل بأ( ف2)

 ب  ين  ال ف  اين  راوح ع  دد الكب  ار لتعل  يم لك  ل مدرس  ة متوس  طة  وكي  ل ياص  ص .  

وياص   ص وكي   ل  ة,( مص   12ب     ) مهام   ه ايداري   ةتع   ادل  و  ًب   ا ال( 151-250)

وتع    ادل مهام    ه ًب    ا  ال( 251للمدرس    ة ف    ي م    ال زاد ع    دد الط    الب ع    ل ) آخ    ر 

  .( مصة12ايدارية ب  )

ع    دد  ال ف    ا ب    ين  الكب    ار ين    راوحياص    ص وكي    ل لك    ل مدرس    ة ثانوي    ة لتعل    يم  .د 

 ( مص   ة, وياص   ص وكي   ل12تع   ادل مهام   ه ايداري   ة ب     ) و ًب   ا  ال( 150-200)

وتع    ادل مهام    ه ًب    ا  ال( 201للمدرس    ة ف    ي م    ال زاد ع    دد الط    الب ع    ل ) آخ    ر 

 .( مصة12ايدارية ب  )

مص   تين  الكب  ار بواق   عتعل   يم  م  دارس ف   ي مه   ام املرش  د الطالمل   ي ومحأ  ر املاتب   ر تع  ادل  .4

  .( مصة في األسبوع12يزيد نصابه عل ) أال علك  لكل صف دراح  

خ     ار  وق     ك العم     ل ش     هرية ف     ي م     دارس تعل     يم الكب     ار مكاف     أة  املس     اعد ايدار  م     نا ي .5

 ا.شهريً الرات  األساح    ( مل25%)ومقدارها  ,الرسع 
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 ,خار  وق ك العم ل الرس ع  شهرية منا الحارس واملستادم في مدارس تعليم الكبار مكافأةي .6

 .الرات  األساح    ( مل25%)ومقدارها 

  وتم  نا     دون ع  ذر بع  ذر و تحس  م مكاف  أة الحص  ص واألي  ام الت    يتغي    فاف  ا أ  م  ل الع  املين

ع  ل  مصص همجم  وع  يتج اوز  أال عل ك  ,مكاف أة املعل م الغائ    للمعل م ال ذ  ق  ام بس د ال ج  ز

 مصة.( 12)

  برنامج ومدارس تعليم الكبار ل املنفذون للزيارات ايشرافية يمنا املشرفون النربويون

عل كل زيارة علك أال تزيد  "ساعتين ورملع"مكافأة خار  وقك العمل الرسع  بمعدل 

مدارس تعليم الكبار في  رون فافاو يز %( مل الرات  األساح   خالل املدة الت  25عل )

لخطة معتمدة مل مدير  اوفًق  ابة والت  ال تستحق انتدابً املدن وضوامافا القري

 لكل زيارة. 730التعليم, وتحتس  الزيارة الخارجية بمعدل )
ً
 ( رياال

 .يفر  املشرف النربو  مل العمل في اليوم الذ  يمد  فيه زيارة خارجية 

  لتعل  يم الكب  ار م  ل  م  ل املرمل  ة االبتدائي  ة يم  نا الن  اجحون الس  عوديون م  ل الص  ف الثال  ث

موظف  و الدول  ة  أم  ا, ري  ال فق  ط أل  ف (1000وع  ة مق  دارها )طغي  ر م  وظفي الدول  ة مكاف  أة مق

لتعليم الكبار فيمنح ون  مل املرملة االبتدائية مل السعوديين الناجحين مل الصف الثالث

 ( خمسمائة ريال فقط.500مقدارها ) مكافأة مقطوعة

  لتوعي ة ل الص يفية حم التال" رن امج و  "مجتمع بال أمية"برنامج لالسعوديون  املجتازونيمنا

 ( ألف ريال فقط.1000مكافأة مقطوعة مقدارها ) "ومحو األمية
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17 

 

 

 

  :بمدارس تعليم الكبار التشكيالت الوظيفية

 
 

 عدد املدارس/البرامج عدد الوظائف الوظيفة

 مدير/رئيس قسم

 *تعليم الكبار 
1 - 

 مشرف تعليم كبار /برنامجمدرسة 30لكل  1 **مشرف تعليم الكبار

 / مالي مساعد إداري 

 تعليم الكبار في املحافظات أقسامفي  مافي 1دار  + إ2

 تعليم الكبار في املنا ق وما في مكمها إداراتفي  مافي 1+ إدار   4

 - 1 مستخدم 

 - 1 مراسل

 - 1 سائق***

 .فأكثر 41املدارس و  البرامج إجماليبلغ عدد  إذاين املحدد من املشرف* ال يحتسب مدير اإلدارة ضمن النصاب 

 ( فأكثر.2)األحياء بلغ عدد  إذاللحي املتعلم  تعليم كبار  **يخصص مشرف

 *** خاص بإدارات/أقسام تعليم الكبار بنات.
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 : تعليم الكبار / قسم دارةإمهام 

ف   ي ض   وو  الكب   ار ومتابع   ة تنفي   ذها وتقويمه   اإع   داد الخط   ة التش   غيلية يدارة / قس   م تعل   يم  .1

 .خطة وكالة التعليم

ب  رامج لإع داد خط  ة الزي  ارات ايش  رافية مل  دير/رئيس قس  م تعل  يم الكب  ار واملش  رفين النرب  ويين  .2

 ومدارس تعليم الكبار وتنفيذها.

الجه   ات الكب   ار م   ع  وم   دارس تعل   يمالتوس   يق واملش   اركة ف   ي اختي   ار املرش   حين للعم   ل بب   رامج  .3

 .العالقة ات 

 .الكبار ومدارس تعليممتابعة تنفيذ اللوائا والتعليمات املنظمة للعمل في برامج  .4

 تقديم االستشارات واألدوات والنما   والدعم املنه  لقادة ومعلع  مدارس تعليم الكبار. .5

تحلي       ل وتق       ويم اس       تمارات الزي       ارات ايش       رافية م       ل قب       ل املش       رفين والعم       ل عل       ك اتا       ا   .6

 املناسبة بشأن التوصيات.ايجراوات 

تعليم الكبار وإعداد الخط ط الالزم ة بالتوس يق م ع مكات    مدارسمتابعة تقويم واختبارات  .7

 .النربو   ايشرافدارة وإ التعليم

 عل واقع األمية في ايدارة التعليمية. مفح ميدا يإجراو  .8

تق    ديم الب    رامج املتنوع    ة الت      تحق    ق  وض    مانالكب    ار م    دارس تعل    يم بمتابع    ة س    ير العم    ل  .9

 .هدافاأل 

 .دراسة املالمظات واالقنرامات مول املقررات الدراسية .10

 .متابعة صرف ميزانية برامج تعليم الكبار .11

   . رامج تعليم الكبارمشار ع و لتنفيذ  والتوسيق مع الجهات  ات العالقة .12

م  ع الجه  ة املاتص  ة بالت  دري  ش  رفي تعل  يم الكب  ار والتوس  يق املهني  ة مل مص  ر ب  رامج التنمي  ة .13

 النربو  فيما يتعلق بالبرامج التدري ية.

مدارس تعل يم الكب ار بالتوس يق م ع الجه ات  ات  لقادة ومعلع املشاركة في التنمية املهنية  .14

 العالقة.

الكب  ار املبلغ  ة  توز   ع م  دارس تعل  يمل والجه  ات  ات العالق  ة ف  ي إدارة التعل  يمالتوس  يق م  ع  .15

 .الألماكل األكثر امتياًج  امل الوزارة وفًق 
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 .ضم الفصول في القرا والهجر الت  يقل عدد الدارسين فافا عل الحد األد ت .16

ف  ك إ الط  البنق  ل ع  ل الح  د األد   ت و و الق  را أامل  دن ف  ي  أع  دادهاغ  الو الفص  ول الت    تق  ل إ .17

 .واصالت لنقلهمامل ائللتوفير وس واالختصاص جهةمدرسة والتوسيق مع  أقرب

 متابعة البيانات واملعلومات الخاصة بتعليم الكبار بنظام نور الحاسوملي.  .18

ايدارة ومعوق      ات األداو فاف      ا وس      بل  وإنج      ازاتإع      داد تقري      ر فص      لي وس      نو  ع      ل ب      رامج  .19

 .التغل  علافا

 .القسم إعداد تقويم األداو الوظيفي ملوسوملي ايدارة/ .20

 .ومفظهاالقسم  تنظيم املعامالت والفجالت الخاصة بايدارة/ .21

 .الجهات  ات العالقة إفك الهم شهريً  واملستحقات املاليةرفع مباشرة العاملين  .22

 وفق االختصاص.قسم تعليم الكبار  مهام أخرا تكلف  فا إدارة/تنفيذ أ   .23
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:قسم تعليم الكبار/لوظائف إدارة  الوصف الوظيفي  

 املسمى الوظيفي مدير إدارة/رئيس قسم.

 االرتباط الوظيفي للشمون التعليمية.مساعد مدير التعليم 

 املرؤوسون  جميع موسوملي إدارة/قسم تعليم الكبار.

 ,وقياددفا ايشراف علك العمليات التعليمية وايدارية لتعليم الكبار

 الشمون املتعلقة بتعليم الكبار. جميعومتابعة 
 ملخص الوظيفة

 الواجبات:

 وايشراف علك تنفيذها.إعداد خطط و رامج عمل ايدارة/القسم  .1

 .ل الو لواملحافظة علك أم الو   دعم البرامج واأل شطة الت  تسهم في تنمية قيم االنتماو  .2

 ايشراف علك وضع خطة زيارة املشرفين النربويين ملدارس تعليم الكبار. .3

 توز ع الواجبات بين املوظفين في ايدارة/القسم ومتابعدفا. .4

املرش          حين للعم          ل بم          دارس تعل          يم الكب          ار بالتع          اون م          ع مكات             املش          اركة ف          ي اختي          ار املعلم          ين .5

 التعليم/ايشراف النربو .

 مراجعة املالمظات واالقنرامات مول املقررات الدراسية ورفعها للجهات املعنية في الوزارة.  .6

والتأك    د م    ل ت    وفر امتياجادف    ا م    ل  ,امل    تعلم ومتابعدف    ا ومراك    ز الح    يزي    ارة م    دارس و     رامج تعل    يم الكب    ار  .7

 .التجهيزات والفجالت والكت  واملعلمين واملدر ين وسير العملية التعليمية والتدري ية

 ايشراف علك صرف ميزانية برامج تعليم الكبار ومتابعدفا. .8

  .متابعة البيانات واملعلومات الخاصة بتعليم الكبار بنظام نور الحاسوملي .9

للجه  ات املاتص   ة بالت   دري   الكب  ار وتق   ديمهاايش  راف عل   ك مص  ر ب   رامج التنمي  ة املهني   ة ملش  رفي تعل   يم  .10

 النربو .

 مدارس تعليم الكبار. لقادة ومعلع للمشاركة في التنمية املهنية   ات العالقةالتوسيق مع الجهات  .11

 ومتابعدفا. عل واقع األمية وتعليم الكبار مفح ايشراف علك جمع املعلومات وإجراو  .12

ونق ل ع ل الح د األد  ت  أو الق را  ف ي امل دن أع دادهابمغالو الفصول الت   تق ل  الجهة املاتصةفك إالرفع  .13

 .مدرسة أقربفك إ الطالب

 فافا عل الحد األد ت. الطالبضم الفصول في القرا والهجر الت  يقل عدد  .14

 .وفق املعايير والتشكيالتبرنامج الحي املتعلم اختيار واعتماد األمياو الت  سينفذ فافا  .15

  .للمتدر اتوتوفير فرص التوظيف  البرامجاستقطاب الشراكات املجتمعية للمساهمة بدعم  .16
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 املسمى الوظيفي مدير إدارة/رئيس قسم.

 .املتعلماعتماد ترشيحات املدر ين مس  نوعية البرامج بالتوسيق مع قيادات الحي  .17

ات  ات االختص  اص متابع  ة إص  دار ش  هادات الب  رامج املهني  ة واملص  ادقة علاف  ا م  ل إدارة التعل  يم أو الجه   .18

 .البرنامجمس  نوع 

ع   دد  امتأ   منً  ,متابع   ة أث   ر الت   دري  بالتوس   يق م   ع قائ   د املرك   ز بع   د ثالث   ة أش   هر م   ل اختت   ام ك   ل برن   امج .19

بس    وو العم    ل ب    التوظيف ورف     ع  التحق    واو أة ف    ي س    وو العم    ل س    واو بمش    ار ع خاص    ال    ذيل انار     وا 

  .الكبارالتقارير الالزمة بشأنفا إفك ايدارة العامة لتعليم 

 تقديم الدعم للمشاركة في املناسبات الخاصة بمحو األمية وتعليم الكبار. .20

 ايشراف علك إعداد التقرير الختامي السنو  وفق النما   املعتمدة. .21

 املمتمرات واالجتماعات والندوات املحلية والدولية.املناسبات و املشاركة في  .22

 القسم. / إعداد تقارير األداو الوظيفي ملوسوملي ايدارة .23

ك املس     توا للمش     اركة ف     ي امل     متمرات وال     دورات واللج     ان وغيره     ا عل      والقس     م / ترش     يا م     وظفي ايدارة .24

 مللف اينجاز. االداخلي والخارجي وفًق 

 الكبار.ايشراف علك تنظيم  جالت األعمال ايدارية ووضع  جالت وملفات ملدارس تعليم  .25

 اختصاصه.أ  مهام أخرا يكلف  فا في مجال تنفيذ  .26

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 مساعد الشمون التعليمية. .1

 األخرا. األقسام/رلساو مديرو ايدارات .2

 موظفو ايدارة / القسم. .3

 الخارجية:

  مدير عام ايدارة العامة لتعليم الكبار. .1

 مديرو مكات  التعليم. .2

 مراكز ومدارس تعليم الكبار. .3

 .املمسسات والدوائر الحكومية .4

  .القطاع الخاص .5

 .القطاع الثالث .6

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:
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 املسمى الوظيفي مدير إدارة/رئيس قسم.

  .بكالوريوس 

 :الخبرات العملية

   نيسوتال تقل عل  خبرة عملية في ايشراف النربو. 

 .خبرة عملية في تعليم الكبار 

 :املعارف

 املعرفة التامة باألنظمة والتعليمات واللوائا الت  تنظم عمله. .1

 .التعلمو  نظريات التعليمو  املعرفة باألهداف واالتجاهات الحديثة لتعليم الكبار  .2

 .املعرفة وايملام باالتجاهات الحديثة في ايدارة والقيادة النربوية .3

 ايملام بالنواحي املالية وايدارية لإلدارة التعليمية. .4

 :املهارات والقدرات

 التاطيط والتنظيم. .1

 والتقويم.املتابعة والتوسيق  .2

 االتصال والتعامل مع اآلخريل وتحمل ضغوط العمل. .3

 إجراو املقابالت الشخصية. .4

 .إعداد التقارير والخطابات الرسمية .5

 استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. .6

 السمات الشخصية:

 . الوظيفةالتمتع بأخالقيات  .1

 القيادة. .2

 .التكيف مع ضغوط العمل .3

 الفريق.العمل بروح  .4
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 املسمى الوظيفي مشرف تعليم الكبار.

 االرتباط الوظيفي مدير إدارة/رئيس قسم. 

 املرؤوسون  .مدارس تعليم الكبارو  ن بمراكز و العامل

ومتابع  ة ش  مونفا وتق  ديم  ,ايش  راف عل  ك أداو امل  دارس ومراك  ز و   رامج تعل  يم الكب  ار

 الدعم الالزمة لهم لتحقيق األهداف النربوية والتعليمية بكفاوة وفاعلية.
 ملخص الوظيفة

 الواجبات:

 إعداد خطة العمل التشغيلية في مجال تاصصه. .1

 .الو ل لواملحافظة علك أم الو   املساهمة في تنمية قيم االنتماو  .2

 تنفيذها.املشاركة في وضع الخطط ألعمال و رامج ومشار ع إدارة تعليم الكبار ومتابعة  .3

 مرامل العمل في برامج ومدارس تعليم الكبار. واملشاركة علكايشراف  .4

والتأكد مل توفر امتياجادفا مل  ,ومتابعدفاومراكز الحي املتعلم زيارة مدارس و رامج تعليم الكبار  .5

 .والتدري ية وسير العملية التعليمية واملدر ين التجهيزات والفجالت والكت  واملعلمين

دراسة وإبداو املالمظات مول املقررات الدراسية و رامج تعليم الكبار وتزويد الجهة املاتصة  .6

  فا.بالوزارة 

واملشاركة في إيجاد الحلول  ,ل والبحث عل أسبا فاامليدانية الت  تعنرض سير العم الصعو اتدراسة  .7

 لها.املناسبة 

وإعداد الخطط  ,تعليم الكبار في مدارسوالتقويم واالختبارات  الطالبسير الدراسة وانتظام متابعة  .8

 الالزمة بالتوسيق مع ايشراف النربو /مكات  التعليم.

 الكبار علك مستوا الوزارة وايدارة واملدارس.ايعداد واملشاركة في لقاوات واجتماعات إدارة تعليم  .9

 املشاركة في إعداد التقارير وايمصائيات املتنوعة ملدارس ومراكز و رامج تعليم الكبار. .10

 والتوز ع واالمتيا .في مدارس تعليم الكبار املشاركة في لجنة النرشيا للعمل  .11

 الكبار.املشاركة في لجنة افتتاح مدارس تعليم  .12

 علافا.املشاركة في إعداد وتنفيذ الدورات التدري ية وايشراف  .13

 الكبار.تعلق باأل شطة املاتلفة لتعليم يسيق مع الجهات  ات العالقة فيما التو .14

 .ومكافآت الطالب العاملين ملكافآتمدارس تعليم الكبار  املالية ملسيراتتدقيق املعامالت  .15

 والخارجية.إعداد املسيرات املالية ومسوغات الصرف للزيارات ايشرافية الداخلية  .16

وتحليل  ,الخاصةكة في تفر غها في  جالدفا واملشار  ,نتائجهاومراجعة  االختبارات,ايشراف علك  .17

 نتائجها.

 بشأنفا.تنفيذ التجارب واملشروعات التعليمية الوزارية ومتابعدفا وإعداد التقارير الفنية  .18

 * .التحصيليواملستوا  زيارة املعلمين في الفصول الدراسية ومتابعة سير العملية التعليمية .19
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 املسمى الوظيفي مشرف تعليم الكبار.

 املشاركة في األ شطة والفعاليات الخاصة بتعليم الكبار. .20

 .ملوسوملي املدرسةاملشاركة في عملية تقويم األداو الوظيفي  .21

 أ  مهام أخرا يكلف  فا في مجال اختصاصه.تنفيذ  .22

 :الوظيفية العالقات

 الداخلية:

 مدير إدارة/قسم تعليم الكبار.  .1

 إدارة/قسم تعليم الكبار. و موسو  .2

 التعليم. بمدارة األقسامايدارات/ .3

 الخارجية:

 .إدارة ايشراف/مكات  التعليم .1

 .املدارس واملراكز والبرامج لتعليم الكبار .2

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

 تر ي    ة  أو لغ    ة عر ي    ة  األولي    ة أو ص    فوف تاصص    ات ال م    دأيك    ون ف    ي  أنيفأ    ل و  ,بك    الوريوس

 .سالميةإ

 بكالوريوس اقتصاد منزفي )تر ية أسرية( للحي املتعلم بنات. 

 :الخبرات العملية

  أيفأل 
ً
 مدارس تعليم الكبار. في او معلًم أ ان يكون مشرف

 :املعارف

 .املتعلقة بطبيعة عملهاألدلة والتعليمات وايجراوات املعرفة ب .1

 .املعرفة باألهداف واالتجاهات الحديثة لتعليم الكبار .2

 نظريات التعلم وتطبيقادفا في املناهج والتدر س. .3

 :املهارات والقدرات

 التاطيط والتنظيم. .1

 املتابعة والتوسيق والتقويم. .2

 االتصال والتعامل مع اآلخريل. .3

 تحديد االمتياجات التدري ية. .4

 الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. استادام .5
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 املسمى الوظيفي مشرف تعليم الكبار.

 السمات الشخصية:

 . الوظيفةالتمتع بأخالقيات  .1

 القيادة. .2

 سالمة الفكر واملنهج. .3
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 الهيكل التنظيع 

 تعليم الكبار دارسمل
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 أ
ً

 :: التشكيالت الوظيفيةوال

 املرحلة االبتدائية  تعليم الكبار مدارسأ.                         

 عدد الفصول / الحصص عدد الوظائف الوظيفة

 املدرسةقائد 
 (2-1)عدد الفصول  /معلم مميز يافف نصابه*قائد

 ثالثة فصول فأكثر 1

 ثالثة فصول فأكثر 1 إداري مساعد 

 ستة فصول فأكثر 1 *مرشد طالبي*

 معلم
الخطة و  يحدد مس  عدد الفصول 

 الدراسية

 نصاب املعلم ال يتجاوز 

 مصة (12) 

 - 1 حارس

 - 1 مستخدم

 ( مصص تدر س.6و)( مصص إدارية 6) معلم مميز/  * نصاب قائد املدرسة

مل  مدرستينفي  هيتم تكليف املرشد الطالملي بممارسة عملمال قل عدد الفصول عل ستة فصول  في **

 تعليم الكبار.مدارس 
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 املرحلة املتوسطة مدارس تعليم الكبار    . ب

 عدد الفصول/الحصص الوظائفعدد  الوظيفة

 ثالثة فصول فأكثر 1 قائد 

 وكيل 
  ال  100-250 *1

  ال  فأكثر 251 2

 ستة فصول فأكثر 1 مرشد طالبي**   

 - 1 مساعد إداري 

 معلم
الخطة و  يحدد مس  عدد الفصول 

 الدراسية والتاصص
 مصة (12) نصاب املعلم ال يتجاوز 

 - 1 حارس

 - 1 مستخدم

ويفر  في  ,( مصص6بتدر س ) هيقوم الوكيل بايضافة إفك عمل(  ال  150قل عدد الطالب عل ) إ ا* 

  (  الًبا. 250_151مال تراوح عدد الطالب بين )

مل  في مدرستين هيتم تكليف املرشد الطالملي بممارسة عملمال قل عدد الفصول عل ستة فصول  * *في

 .مدارس تعليم الكبار
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 املرحلة الثانوية مدارس تعليم الكبار ج. 

 عدد الفصول/الحصص عدد الوظائف الوظيفة

 ثالثة فصول فأكثر 1 قائد 

 وكيل 
  ال  150-200  1

  ال  فأكثر 201 2

 ستة فصول فأكثر 1 مرشد طالبي*    

  ( فصول فأكثر3) 1 محضر مختبر

 مساعد إداري 

1 - 

  ال  فأكثر 201 2

 معلم
الخطة و  عدد الفصول  يحدد مس 

 الدراسية والتاصص
 مصة (12) نصاب املعلم ال يتجاوز 

 - 1 حارس

 - 1 مستخدم

 .ن من مدارس تعليم الكبارفي مدرستي هيتم تكليف املرشد الطالبي بممارسة عملحال قل عدد الفصول عن ستة فصول  * في
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 :ملدارس تعليم الكبار التنظيمية ائطالخر : اثانيً 
 

 ( 1الشكل رقم )

 "االبتدائية املرحلة"

 

 
 

  

التعليميةالشؤون  الشؤون املدرسية  
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 (2الشكل رقم )

 "وكيل ال ب  املرحلة املتوسطة"
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 ( 3الشكل رقم )

 "املرحلة املتوسطة بوكيل"
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 ( 4الشكل رقم )

 "وكيل ال ب الثانويةاملرحلة "
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 ( 5الشكل رقم )

 "واحد فقط بوكيل الثانويةاملرحلة "
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 (6الشكل رقم )                         

 "كيلينو  نصابب الثانويةاملرحلة "               

 

 
 

  

 وكيل الشؤون التعليمية

 املعلمون 
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ً
  :مجالس ولجان مدارس تعليم الكبار: اثالث

 مجلس املدرسة:

 املجلس:هدف 

 اويدعم خططه ,تنمية العالقة بين املدرسة واملجتمع وتعزيزها بما يحقق رسالة املدرسة 

 ,و شجع أوجه ايبداع والتميز ,رفع مستوا جودة العملية التعليميةيل والتطويرية الهادفة

 ويرعاها.

 املجلس:تشكيل 

 :مل املدرسةيتكون مجلس  (أ 

 ارئيًس    قائد املدرسة     

 للرئيسا نائبً  وكيل املدرسة      

 اعضوً  املرشد الطالبي   

 اعضوً  معلم متميز    

 عضَوين )وقت الحاجة( املدرسة( من طالب 2)

 .لم يكل هنام وكيل للمدرسة إ ا ويتم اختيار النائ  ,للمجلس ايكون قائد املدرسة رئيًس  (ب 

 مل بين األعأاو. ايحدد رئيس املجلس مقرًر  (  

 املجلس.بتشكيل ًرا يصدر قائد املدرسة قرا (د 

 :مهام املجلس

 وتقويم نتائجها.دفا ومراجع خطة املدرسةدراسة  .1

 .سة امتياجات املدرسةدرا .2

املشاركة في إقامة البرامج واأل شطة الت  تدعم العملية النربوية والتعليمية في املدرسة  .3

 لألنظمة والتعليمات.
ً
 وفقا

العمل النربو  والتعليع  وتحسين بيةة تقديم االقنرامات واملبادرات الهادفة إفك تطوير  .4

 .املدرسة
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 وايرشادمل لجنة التوجيه  الت  تحال مل إدارة املدرسة أو املوضوعاتدراسة  .5

 .التاا  ايجراوات الالزمة أو تقديم التوصيات املتعلقة بشأنفا وللمجلس

الت  يجد  املعوقاتبشأن  مل خالل قائد املدرسة تعليم الكبار  قسم / ماا بة إدارة .6

 املجلس صعو ة في معالجدفا.

 اجتماعات املجلس:

  ولرئيس  ,في كل فصل دراح   هاملدرسة اجتماعاته بدعوة مل رئيسسعقد مجلس

 الحاجة.املجلس أن يدعو الجتماع  ارئ عند 

 يقوم مقرر املجلس بالتحأير لالجتماعات وجمع اآلراو واملقنرمات املقدمة للمجلس, 

وتدويل املحاضر  ,وإعداد جدول األعمال ,املوضوعات املراد  رمها للنقاش ويحدد

 ومتابعة إنفاو إجراوادفا بالتوسيق مع رئيس املجلس.

 مجلس املعلمين:

  املجلس:هدف 

 ,ودراسة املعوقات واملشكالت الت  تواجههم ,املعلمينبين تعزيز العالقات املهنية واالجتماعية 

 الالزمة بشأنفا لالرتقاو بمستوا العملية النربوية والتعليمية. ايجراواتاتاا  و 

 املجلس:تشكيل 

 :مل املعلمينيتكون مجلس  (أ 

 ارئيًس  قائد املدرسة 

 للرئيس انائبً  وكيل املدرسة 

 أعضاء جميع املعلمين

 

 الجتماعاته.ا تار املجلس مل بين أعأائه مقرًر يا (ب 

 املجلس.بتشكيل ا يصدر قائد املدرسة قرارً  (  

 جلسات املجلس. يراه لحأور يحق للمجلس دعوة مل  (د 

 املجلس:مهام 

 ,الطالبمناقشة الوضع النربو  والتحصيلي مع النركيز علك أداو املعلمين وتحصيل  (1

 النربوية املناسبة ميالها. ايجراواتواتاا  
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 ومناقشدفا. ,تطبيق األنظمة والتعليمات والتعاميم الواردة مل جهات االختصاص (2

واتاا   ,دراسة ما يرد مل مالمظات وتوجافات واقنرامات مل املشرفين النربويين (3

 تجاهها.املناسبة  ايجراوات

واالستفادة مسفا في تطوير  رائق  ,الطالبتحليل ودراسة نتائج التقويم واختبارات  (4

 السلبيات.وعال   التقويم وتعزيز اييجابياتالتدر س وأسالي  

 ,ن واقنرامادفم  ات العالقة بالخطط الدراسية واملقرراتمناقشة مالمظات املعلمي (5

 الجهة املاتصة.وتوميد رلية املدرسة بشأنفا ورفعها إفك 

 تبادل الخبرات والتجارب بين أعأاو املجلس واستعراض الجهود الذاتية لكل عأو. (6

ومتابعة املستجدات التعليمية  ,اقنراح وسائل التعلم الذاتي وصقل الخبرات (7

 املستجدات. لد فم ومسايرةبما يأمل تطوير الكفايات  ,وتوفيرها

 املجلس:اجتماعات 

 الدراح  .اجتماع تحأير  قبل بداية العام  (1

 اجتماعات دورية ال تقل عل اجتماع في كل فصل دراح  . (2

 الحاجة.دعوة املجلس إفك اجتماعات  ارئة وفق  لرئيس املجلسيحق  (3
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 :لجنة التوجيه واإلرشاد

 اللجنة:هدف 

ناس  مع تواقنراح البرامج الت  ت ,وتقويمها ,دفامتابعو  ,تنفيذهاو  ,برامج التوجيه وايرشادالتاطيط ل

 .فاوماجاداملدرسة  إمكانيات

 اللجنة:تشكيل 

 مل:تتكون لجنة التوجيه وايرشاد  ( أ

 رئيس املدرسةقائد 

 نائب الرئيس ومقرر  املرشد الطالبي

 أعضاء من املعلمين  (2-3)

 

 .املادةمعلم  أو الصف  معلم :مثل ,مأوره لزمشارم في اجتماع اللجنة مل يسا  ( ب

 اللجنة.بتشكيل  اقرارً  املدرسةصدر قائد يا  (  

 :مهام اللجنة

 املدرسة.وتقويم برامج التوجيه وايرشاد في  وتنفيذ ومتابعة إعداد .1

 .اقنراح الحلول ومعالجة املشكالت علك مستوا املدرسة .2

للفروو ا نة مع بداية العام الدراح   وفًق الفصول مسبما تراه اللجتوز ع الطالب علك  .3

 املدارس.الفردية بين الطالب في 

واقنراح البرامج  ,للعام السابق مل جميع الجوان  ةرسدراسة نتائج  الب املد .4

 . املناسبةوالخدمات ايرشادية 

لتحويله إفك البرامج املساندة الكتساب  ودراسة وضع الطال  الذ  سعا ي مل ضعف .5

 . األساسيةالدراسية املهارات 

 دراسة أسباب التسرب مل املدرسة ومعالجدفا في مال وجودها. .6

 دراسة نتائج الطالب في الفنرات التقويمية. .7
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 اللجنة: اجتماعات

 اجتماعين.تعقد اللجنة اجتماعادفا بشكل دور  في كل فصل دراح   بما ال يقل عل  .1

 الحاجة.دعوة اللجنة إفك اجتماعات  ارئة وفق  قائد املدرسةيحق  ل .2

3.  
ا
 اللجنة بمحاضر رسمية. جتماعاتاوثق ت

 لجنة االختبارات:

 اللجنة:هدف 

والتعليمات  للوائا وايجراوات االنتائج وفًق  ستارا او وتدقيق  ,االختباراتآلية  تطبيقايشراف علك 

 املعتمدة.

 اللجنة:تشكيل 

 مل:تتكون لجنة االختبارات  (أ 

 ارئيًس  قائد املدرسة

 للرئيسا نائبً  وكيل املدرسة

 اعضوً  املرشد الطالبي

 اعضوً  داري اإل ساعد امل

 أعضاء ( من املعلمين3)

 للجنة. ايحدد رئيس اللجنة أمد أعأا فا مقرًر  (ب 

 بتشكيل اللجنة.ا يصدر قائد املدرسة قرارً  (  

 اللجنة:مهام 

 مل.آفي مكان  مفظهامل املعلمين وتصويرها و  األسةلةاستالم  .1

 .ختباراتاال فتا املظاريف لكل مادة مس  جدول  .2

 جدول لتوز ع املعلمين علك اللجان  إعدادو  ختباراتاال توز ع لجان  .3
ً
 .يوميا

 املراجعة.مل اللجان وتسليمها للمعلمين للتصحيا و  األسةلةاستالم  .4

 متابع .5
ً

 بأول. ة رصد الدرجات في برنامج نور أوال

 .أثناو فنرة االختبار للطالب وموسوملي املدرسة معالجة الحاالت الطارئة .6

 واملراجعة.النتائج بعد الرصد  ظهار إ .7

 اللجنة:اجتماعات 

 بأسبوعين.قبل بداية االختبارات تجتمع اللجنة  .1

 فنرة االختبارات. أثناوتجتمع اللجنة  .2
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 :الكبار الوصف الوظيفي لوظائف مدارس تعليم : ارابعً 

 املسعى الوظيفي .قائد مدرسة تعليم الكبار

 املسمول املباشر .رئيس قسم تعليم الكبار مدير إدارة /

 املرلوسون  .جميع موسوملي املدرسة

 لوظيفةمل االهدف العام  لتحقيق األهداف املوشودة. اوتعليميً و  اقيادة املدرسة تر ويً 

 الواجبات:

 تنفيذها.و  خطة املدرسةإعداد علك  ايشراف .1

 ينمص     دار التك     اليف الالزم     ة للقي     ام بمه     امهم وف     ق ال     دليلبتوز      ع امله     ام عل     ك جمي     ع امل     وظفين بداي     ة الع     ام الدراح          .2

 الكبار. لتعليم "وايجرانيالتنظيع  "

الط  الب الن  اجحين ف  ي  اس  تكمال إج  راوات ومتابع  ة ,املطلو   ةم  ل الوث  ائق  والتأك  د املدرس  ةقب  ول الط  الب املس  تجديل ف  ي  .3

 .برنامج نور 

   .في مال عدم وجود وكيل في املدرسة املدرسةإعداد جداول الحصص اليومية بناو علك الخطة الدراسية في  .4

 )مدارس البنات(.ب  إعداد جدول املناو ة اليومية واملشاركة في تنفيذه  .5

 الدراسة.وعدد مصصهم األسبوعية بعد أسبوعين مل بدو  املعلمينرفع مباشرة  .6

 .اشهريً رفع بيانات إمصائية عل العاملين وأيام غيا فم  .7

, وع   دد الفص   ول ( م   ل أي   ام الدراس   ة25%)ع   ل ع   دد الط   الب ال   ذيل تج   اوزت  س   بة غي   ا فم رف   ع بيان   ات إمص   ائية ع   ل  .8

 فصلًيا. واأل شطة املنفذة

 .الو ل أمل واملحافظة علك الو   تعزيز قيم االنتماو  .9

 املالية في إدارة التعليم. ايدارةمتابعة امليزانية التشغيلية مع  .10

 بدو الدراسة. والتجهيزات قبل وتنظيم ودفيةة املرافقايشراف علك تجهيز  .11

 استالم الكت  الدراسية مل الجهة املاتصة وايشراف علك مفظها في األماكل املاصصة لذل . .12

 بالعمل. املتعلقةوالفجالت  وتجهيز امللفاتالتأكد مل إعداد  .13

 مع إدارة / قسم تعليم الكبار. وايدارية ومتابعة تأميسفاتحديد امتياجات الهيةة التعليمية  .14

 وفق الأوابط املعتمدة. ومكافآت الطالب لجميع موسوملي املدرسةاملالية  ورفع املستحقاتإعداد  .15

 هم زيارة املدرسة.تقتض    بيعة عمل وغيرهم مملاملشرفين النربويين  والتعاون معالتوسيق  .16

 .والعمل بموجبفابالتعاميم الصادرة مل جهات االختصاص وتوضيا مأاميسفا  تزويد العاملين .17

علك كل ما سستجد مل  واال الع إجراوادفا,متابعة تطبيق الئحة التقويم املستمر وأعمال االختبارات والتأكد مل سالمة  .18

  فما. تعاميم وتعديالت تتعلق

 يلزم بشأنفا للرفع مل مستوا التحصيل الدراح  . واتاا  ما ,نتائج التقويم واالختباراتايشراف علك دراسة  .19

 والصيانة.النظافة  والسالمة وايشراف علكمتابعة أعمال األمل  .20

 / قسم تعليم الكبار. ورفعها يدارة ,تقديم املقنرمات الت  تسهم في تطوير العمل .21

 علك خططهم وإنجاز أعمالهم ومشاركادفم. واال العمتابعة أداو الهيةة التعليمية وايدارية مل خالل زياردفم  .22

 للتعليمات املنظمة لذل .ا ر األداو الوظيفي للعاملين وفًق إعداد تقاري .23

ورف  ع  ,الع  الع  ملح  و األمي  ة الي  وم العرمل  ي والي  ومو  الي  وم ال  و    :مث  ل ,والعاملي  ةوالعر ي  ة املش  اركة ف  ي املناس  بات املحلي  ة  .24

 تقارير بذل  يدارة /قسم تعليم الكبار.
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 املسعى الوظيفي .قائد مدرسة تعليم الكبار

 الت  تحددها إدارة / قسم تعليم الكبار. واللقاوات و رامج التدري  في االجتماعاتاملشاركة  .25

 .مدرستهي سسند إليه مل مصص ف وتدر س ماايشراف العام  .26

 .مجال اختصاصه في املباشر لرئيسا قبل مل يكلف  فا ام أخرا أ  مهتنفيذ   .27

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 ,جميع موسوملي املدرسة .1

 الخارجية:

 ,إدارة التعليم .1

 .قسم تعليم الكبار إدارة/ .2

 مكت  التعليم. .3

 .األجهزة الحكوميةو  املمسسات .4

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

 بكالوريوس,  

 :الخبرات العملية

  مدرسة ملدة ال تقل عل سوتين.قائد / وكيل 

 :املعارف

 املتعلقة بطبيعة العمل. ايجراواتو  التعليماتو  املعرفة التامة باألدلة .1

 املعرفة التامة بأهداف املرملة التعليمية الت  سعمل  فا. .2

 التعلم.و  املعرفة باالتجاهات الحديثة بنظريات التعليم .3

 .طالب تعليم الكبارلنمو الباصائص ايملام  .4

 :املهارات والقدرات

 التنظيم.و  التاطيط .1

 تحديد األولويات. .2

 التعامل مع اآلخريل.و  االتصال الفعال .3

 الخطابات الرسمية.و  إعداد التقارير  .4

 استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. .5

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 القيادة. .2

 املبادرة .3

 العمل. اتضغو و  التكيف مع متطلبات .4

 العمل بروح الفريق. .5
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 املسعى الوظيفي  .وكيل املدرسة للشمون التعليمية

 املسمول املباشر  .تعليم الكبار قائد مدرسة

  املعلمون. 

 املرشد الطالملي. 
 املرلوسون 

 لوظيفةمل االهدف العام  املساهمة في إدارة وقيادة املدرسة وتحسين عمليات التعليم والتعلم وضمان جوددفما.

 :الواجبات

 .الدراسية املشاركة في إعداد الخطة .1

 غيابه. ال قائد املدرسة في مالالقيام بأعم .2

 بالتعاون مع املعنيين في املدرسة. ,املعلمينات تاصصل اول املدرح   وتوز ع األنصبة وفًق إعداد الجد .3

 . الو ل أمل واملحافظة علكالو    ملشاركة في تعزيز قيم االنتماو ا .4

 بشأنفا.اال الع علك تصميم الدروس للمعلمين وإبداو امللحوظات واملرئيات  .5

 الحص ص الص  فيةالهية ة التعليمي ة بتنفي  ذ  الن  زامم دا  والتأك د م  ل ,الفص ول  للمعلم ين ف  يالقي ام بالزي ارات الص  فية  .6

 املرسومة.مس  الخطة 

 . هأو غياباملعلم تأخر  مصص االنتظار في مال توز ع .7

 والتأكد مل تنفيذ التوصيات الصادرة عل املشرفين النربويين.املتابعة  .8

 املشاركة في عأوية املجالس واللجان املدرسية ومتابعة تنفيذ قرارادفا. .9

 إدخال نتائج االختبارات ورصد املهارات علك النظام الحاسوملي. والتأكد ملاملتابعة  .10

 الطالب. لكوتوز عها ع ورصد املهاراتمتابعة إصدار نتائج االختبارات  .11

 أ  مهام أخرا يكلف  فا مل قبل الرئيس املباشر في مجال اختصاصه. تنفيذ  .12

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 .جميع موسوملي املدرسة .1

 الخارجية:

   .إدارة / قسم تعليم الكبار .1

 مكت  التعليم. .2

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

 بكالوريوس.  

 :العمليةالخبرات 

  سنةوكيل مدرسة ملدة ال تقل عل. 

 :املعارف

 املتعلقة بطبيعة العمل. ايجراواتو  التعليماتو  املعرفة التامة باألدلة .1

 املعرفة التامة بأهداف املرملة التعليمية الت  سعمل  فا. .2

 التعلم.و  املعرفة باالتجاهات الحديثة بنظريات التعليم .3



 

 

44 

 

 املسعى الوظيفي  .وكيل املدرسة للشمون التعليمية

 .تعليم الكبار باصائص النمو لطالبايملام  .4

 :املهارات والقدرات

 التنظيم.و  التاطيط .1

 تحديد األولويات. .2

 التعامل مع اآلخريل.و  االتصال الفعال .3

 الخطابات الرسمية.و  إعداد التقارير  .4

 استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. .5

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 القيادة. .2

 ضغوط العمل.و  متطلباتالتكيف مع  .3

 العمل بروح الفريق. .4
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 املسمى الوظيفي .وكيل الشمون املدرسية والطالب

 املسؤول املباشر  .قائد املدرسة

 محأر ماتبر. 

   املساعد ايدار. 

 مارس. 

 مستادم. 

 املرؤوسون 

ومعالج   ة جمي    ع القأ    ايا  ,رعاي    ة ش   مون الط    البو  ,تنظ   يم أعم    ال الش   مون املدرس    ية

 .املتعلقة  فم
 لوظيفةمن االهدف العام 

 :الواجبات

 .الدراسية املشاركة في إعداد الخطة .1

والتوس    يق عن    د  ,والتأك    د م    ل الوث    ائق وامللف    ات املطلو     ة للط    الب املنتظم    ين ,ايش    راف عل    ك قب    ول الط    الب باملدرس    ة .2

 .افاوإلاملدرسة التفجيل والنقل ومتابعة نقلهم مل 

 . الو ل أمل واملحافظة علكالو    ملشاركة في تعزيز قيم االنتماو ا .3

 توز ع الطالب علك الصفوف الدراسية في املدرسة بالتوسيق مع لجنة التوجيه وايرشاد.و تنظيم  .4

تح   دي فا وتنظيمه   ا ومفظه   ا واكتماله   ا ف   ي برن   امج ن   ور أو  ومتابع   ة ,ب   الطالبإع   داد جمي   ع الف   جالت وامللف   ات الخاص   ة  .5

 الوزارة.مل البرامج الت  تعتمدها  غيره

 التعل يم,ومتابع ة توفيره ا م ع الجه ات املعني ة ب مدارة  الدراس ية,ايشراف علك تحديد امتياجات الطالب مل املقررات  .6

 ومتابعة توز عها علك الطالب مع بداية كل فصل دراح  .

 املناسبة.ايشراف علك مأور الطالب وانتظامهم وانأبا هم واتاا  ايجراوات  .7

 املشاركة في عأوية املجالس واللجان املدرسية ومتابعة تنفيذ قرارادفا. .8

 ,مأورهموأيام غيا فم مل واقع  جل الغياب املوقع عليه مل قبل الطالب الغائبين وقك  بيان للطالب إعداد .9

  .املنفذة شهرًياالفصول واأل شطة  وعدد

 والفجالت املتعلقة بعمل املدرسة.التأكد مل إعداد وتجهيز املاتبرات وامللفات  .10

 . ووقك مأورهم ومتابعدفم ,وأيام غيا فم إن وجدت ,باملدرسة بيان للعاملينوضع  .11

 تأجيل الدراسة للطالب. إجراواتومتابعة  ,الغياب وإنذارات إشعاراتاعتماد  .12

 أ  مهام أخرا يكلف  فا مل قبل الرئيس املباشر في مجال اختصاصه. تنفيذ   .13

 :الوظيفيةالعالقات 

 الداخلية:

 .جميع موسوملي املدرسة .1

 الخارجية:

 . الكبارإدارة / قسم تعليم  .1

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

 بكالوريوس.  
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 املسمى الوظيفي .وكيل الشمون املدرسية والطالب

 :الخبرات العملية

  سنةوكيل مدرسة ملدة ال تقل عل. 

 :املعارف

 املتعلقة بطبيعة العمل. ايجراواتو  التعليماتو  املعرفة التامة باألدلة .1

 املعرفة التامة بأهداف املرملة التعليمية الت  سعمل  فا. .2

 التعلم.و  نظريات التعليممل املعرفة باالتجاهات الحديثة  .3

 .باصائص النمو لطالب تعليم الكبارايملام  .4

 :املهارات والقدرات

 التنظيم.و  التاطيط .1

 تحديد األولويات. .2

 التعامل مع اآلخريل.و  االتصال الفعال .3

 الخطابات الرسمية.و  إعداد التقارير  .4

 استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. .5

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 القيادة. .2

 .هضغو و  العمل التكيف مع متطلبات .3

 العمل بروح الفريق. .4
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 املسمى الوظيفي  املعلم

 املباشر املسؤول مدرسة وكيل / قائد

 املرؤوسون  ال يوجد

 ,التعليع و  االرتقاو بمستواه النربو  و  ,بكافة جوانبهايسهام في بناو شخصية الطال  

 لوظيفةمن االهدف العام  .تعلمية محفزةو  مل خالل توفير بيةة تعليمية

 الواجبات:

 تطبيق اسنراتيجيات التعلم الحديثة أثناو التدر س مع مراعاة الخصائص النفسية للكبار.  .1

 س النصاب املقرر مل الحصص تدر  .2
ً
 تحقيق أهداف املواد الدراسية. متطلبات والقيام بكل ,كامال

 إنفاو املقررات الدراسية مس  البرنامج الزم   املوزع علك أسابيع الفصل الدراح  . .3

 .واالنتماو للو ل والوالو للمل تعمل علك تنمية االعنزاز بالديل  الت  واأل شطةالبرامج  املشاركة في .4

 الراجعة لهم. وتقديم التغذيةمتابعة أعمال الطالب  .5

 س البنات(.ر التقيد باملناو ة اليومية )مدا .6

 .متابعة انتظام الطالب أثناو الحصة الدراسية .7

 التعلم الت  تدفع الطال  إفك املشاركة في تعلم فاعل.توظيف التقنية الحديثة و رائق ومصادر  .8

 لتطويرها مل واقع تطبيقها. اراه مناسبً ي واقنراح ما وتقويمها, والكت  املقررة املناهج والخطط الدراسيةدراسة  .9

 اليومي. مصص املعلم اندفاو جدول  واالنصراف بعد ,الحصص الحأور قبل بداية .10

 ,وجدي ة العم  لق انتظ ام الدراس  ة ك ل م  ا م ل ش أنه تحقي   وايداري ة ف  ي لتعليمي ةاوالهية  ة التع اون م ع املش  رفين النرب ويين  .11

 تحقيق البيةة املحفزة للتعلم.و 

 .واللجاناملشاركة في املجالس  .12

 .امليدان النربو   ستجداتم كعلوالتعرف  ,ومهنًيا وتر وًيا اعلميً  ورفع الكفاياتالتنمية الذاتية  .13

م  ل خ  الل  الت    ت  مد  إف  ك تس  ر ه أوا لتق  دم الطال    دراس  يً  واالجتماعي  ة والنفس  ية املعيق  ةاكتش  اف الجوان    الص  حية  .14

 .وايرشادلجنة التوجيه  ورفعها إفك ,املالمظة الصفية

 العالجية ملل لم يحققوا مهارات الحد األد ت. وتنفيذ الفصول  ,املدارسفي الطالب  وتنفيذ تقويمإعداد  .15

 وتزويد ايدارة املاتصة بالوزارة  فا. ,املقررات الدراسية و رامج تعليم الكباردراسة وإبداو املالمظات مول  .16

 .برنامج نور ودرجات الطالب في  وتدقيق مهاراتإدخال  .17

 أ  مهام أخرا يكلف  فا مل قبل الرئيس املباشر في مجال اختصاصه.تنفيذ  .18

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 .جميع موسوملي املدرسة .1

 الخارجية:

 .املشرف النربو   .1

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

  ن و يوس أو دبلوم كلية متوسطة / معلمبكالور.  
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 املسمى الوظيفي  املعلم

 :الخبرات العملية

 .معلم ملدة ال تقل عل ثال  سنوات 

 :املعارف

 .ايجراوات املتعلقة بطبيعة عملهو  التعليماتو  املعرفة التامة باألدلة .1

 .املرملة التعليمية الت  سعمل  فااملعرفة التامة بأهداف  .2

 .هسنراتيجياتوا التدر س املعرفة بأسالي  .3

 .هاتاطيطو  الدروس املعرفة بتصميم .4

 .باصائص النمو لطالب تعليم الكبارايملام  .5

 :املهارات والقدرات

 التنظيم.و  التاطيط .1

 مراعاة الفروو الفردية. .2

 االستوتا .و  التحليل .3

 مع اآلخريل. التعاملو  االتصال الفعال .4

 تطبيقاته في مجال العمل.و  استادام الحاسوب .5

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 .هضغو و  العمل التكيف مع متطلبات .2

 العمل بروح الفريق. .3

 املبادرة. .4

 املنهج.و  سالمة الفكر  .5
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 املسمى الوظيفي .مرشد  الملي

 املسؤول املباشر .مدرسة / وكيلقائد 

 املرؤوسون  .يوجدال 

ومعالج        ة املش        كالت  ,ومعرف        ة قدرات        ه و ات        ه ,ايس        هام ف        ي بن        او شخص        ية الطال         

 لرفع مستواه التحصيلي. للتعلم دافعيته وتعزيز ,والصعو ات الت  يواجهها
 لوظيفةمن االهدف العام 

 الواجبات:

 .إعداد ومتابعة برامج العمل ايرشاد  .1

وتص  ميم الب  رامج العالجي  ة له  ا  ,املاتلف  ة واملش  كالت التحص  يلية والس  لوكية والنفس  يةدراس  ة الح  االت الفردي  ة بأنواعه  ا  .2

 .وفق فنيات واسنراتيجيات تعديل السلوم

 .الو لل واملحافظة علك أم الو   تعزيز قيم االنتماو  .3

ومت  ابعدفم لتق  ديم  ,الط  الب املتف  وقين واملعي  ديل واملت  أخريل واملوه  و ين ومص  ر  ,واالختب  اراتعل  ك نت  ائج التق  ويم  اال   الع .4

 .لهمالخدمات ايرشادية املناسبة 

وع   ال  ومتابع    ة  ,وت   وفير األج   واو املريح   ة ,م   ل خ   الل ب   رامج اس   تقبال الط   الب املس   تجديل اوتر وًي    ادفية   ة الط   الب نفس   يً  .5

 .الحاالت الطارئة لجميع الطالب

  ايرشاد.جالس  ات العالقة ببرامج املو املشاركة في اللجان  .6

 0الت  تساعدهم علك التالص مسفا وتقديم البرامج ,مثل: التدخين واملادرات ,توعية الطالب بمأار املمارسات السيةة .7

وف  ق أس  الي  إرش  ادية الت    يواجهه  ا الطال    واجه  ة ايمبا   ات واملش  كالت والأ  غوط النفس  ية مل تق  ديم ب  رامج إرش  ادية .8

 منظمة.

 .إعداد التقارير الفصلية والختامية لبرامج وخدمات التوجيه وايرشاد .9

 .مل تعاميم بشأنفاو ل  وفق ما يرد  ,متابعة وتنفيذ الفجالت واالستمارات املنظمة للعمل ايرشاد  .10

 املباشر في مجال اختصاصه. لرئيسا قبل يكلف  فا مل أخرا  أ  مهامتنفيذ  .11

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 .جميع موسوملي املدرسة

 الخارجية:

 .أولياو أمور الطالب .1

 .املشرف النربو   .2

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

 أو دبلوم التوجيه وايرشاد. (علم اجتماع ,خدمة اجتماعية ,بكالوريوس )علم نفس 

 :الخبرات العملية

  الملي في مدارس التعليم العاممرشد . 
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 املسمى الوظيفي .مرشد  الملي

 :املعارف

  العمل.املعرفة باألدلة والتعليمات املتعلقة بطبيعة  .1

 .املعرفة بأهداف تعليم الكبار .2

 .ايرشاديةونظرياته و رامجه والخدمات  سنراتيجياتهاو املعرفة بمفاهيم التوجيه وايرشاد وأهدافه  .3

 ملهنة التوجيه وايرشاد. األخالقييثاو املعرفة بامل .4

 تعليم الكبار.ايملام باصائص النمو لطالب  .5

 :املهارات والقدرات

 .التاطيط والتنظيم .1

 .اآلخريلاالتصال الفعال والتعامل مع  .2

 .االستوتا و  التحليل .3

 .استادام الحاسوب وتطبيقه في مجال العمل .4

  التقارير.إعداد  .5

 السمات الشخصية:

         الوظيفة.التمتع بأخالقيات  .1

 .وضغوط العمل التكيف مع متطلبات .2

   الفريق.العمل بروح  .3

            .االمنرام والتقدير .4

                        واملنهج.سالمة الفكر  .5

  .التواضع ولين الجان  .6

  املعلومات.املحافظة علك سرية  .7
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 املسمى الوظيفي .محأر املاتبر

 املسؤول املباشر .وكيل مدرسةقائد/ 

 املرؤوسون  .ال يوجد

 وظيفةمن الالهدف العام  األجهزة الت  تساعد في عملية التعليم والتعلم.و  ودفيةة الوسائل واملوادتنظيم املاتبر 

 الواجبات:

 .هوملعد استادامهوتجهيز املعمل وترتيبه ومتابعة نظافته قبل  ,استالم املعمل مل محأر املاتبر في املدرسة الصبامية .1

 . الالزم للمعلمينوتقديم الدعم الف    ,فنرة زمنية كافيةباملاتبر يجراو التجارب قبل موعد الدرس تحأير وتجهيز  .2

 دور .التوسيق مع الهيةة التعليمية في املدرسة وترتي  جدول الستادام املعامل واملاتبرات بشكل  .3

 .التجر ة العمليةحس  اليوم والحصة وموضوع ملف خاص بأ شطة املاتبر ب إعداد .4

  .اندفا فاومتابعة صالمية علك الطالب والتأكد مل مدا سالمدفا  ,اآلمنةاملاصصة  األماكلائية في يمفظ املواد الكيم .5

 .بيان للعهدة والقيام بالجرد الدور  والسنو   إعداد .6

 املباشر في مجال اختصاصه. قبل الرئيسيكلف  فا مل  أخرا  مهامأ  تنفيذ  .7

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 .جميع موسوملي املدرسة .1

 الخارجية:

 .املشرف النربو   .1

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 املؤهالت العلمية:

  املدرسية.ال يقل عل دبلوم محأر املاتبرات  

 :الخبرات العملية

 محأر ماتبر في مدارس التعليم العام. 

 :املعارف

 املعرفة التامة باألدلة والتعليمات وايجراوات املتعلقة بطبيعة عمله.  .1

 .الفهرسة والتصويف وأسسملعرفة التامة بمفاهيم ا .2

 العامة.املعرفة التامة بقواعد السالمة  .3

 .ملعرفة التامة باواص املواد واستادام تقنية التعليم واملعلومات في العملية التعليميةا .4

 :والقدراتاملهارات 

 .التاطيط والتنظيم  .1

 .املتابعة والتوسيق والتقويم .2

 .االتصال الفعال والتعامل مع اآلخريل .3

  .استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل .4
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 املسمى الوظيفي .محأر املاتبر

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

  .العمل بروح الفريق .2

 .هوضغو  التكيف مع متطلبات العمل .3
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 املسمى الوظيفي .إدار  مساعد 

 املسؤول املباشر .مدرسة وكيل /قائد 

 املرؤوسون   .ال يوجد

الت     تس   هم ف   ي تنفي   ذ العملي   ة التعليمي   ة ة املس   اندة ي   واملكت تق   ديم الخ   دمات ايداري   ة 

  فافا.وتقديم املساندة للعاملين  ,والنربوية في املدرسة
 لوظيفةمن االهدف العام 

 الواجبات:

  .لذل ومفظها وفق التعليمات املنظمة  فا,وملفادتنظيم  جالت املدرسة  .1

 .في املدرسة استالم ومفظ املواد والتجهيزات والكت  في األماكل املاصصة لذل  .2

 .الدراح  نفاية العام في واستالمها  ,العاملين في املدرسة العهد لجميعتفجيل وتسليم  .3

 .بيانادفم عند دخولهم املدرسةاستقبال املراجعين والزوار وتفجيل  .4

 .الحاسومليفي نظام نور  وإدخالها ,املدرسة علالطالب  مأور وتأخر وغيابالقيام بأخذ  .5

 .الحصص والففح و ينايشراف علك الطالب أثناو الدخول للفصول  .6

 .)مدارس البنات( التقيد باملناو ة اليومية .7

 وإنفاو جميع املاا بات وايجراوات. ا,مل املدرسة وإلافاستالم وتجهيز ملفات الطالب املستجديل واملنقولين  .8

 .ًيالكنرونإتجهيز البيانات املتعلقة بالخريجين و  ,ث بيانات الطالب في برنامج نور إدخال وتحدي .9

بع      د  لتق      ديمها للجه     ة املاتص     ة وللط     الب التعريفي     ة(نم     ا   ايم     االت الطبي      ة وش     هادات االنتم     او )الش      هادات تعبة     ة  .10

  .املدرسةاعتمادها مل قائد 

 .تقديم الخدمات املكت ية وايدارية في املدرسة .11

 .إجراو الجرد الدور  والسنو  لعهدة املدرسة .12

 .املباشر في مجال اختصاصه قبل الرئيسيكلف  فا مل أخرا أ  مهام تنفيذ  .13

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 جميع موسوملي املدرسة. 

 الخارجية:

  يوجدال. 

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 :املعارف

 .املعرفة التامة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله .1

 .ايداريةاملعرفة التامة باألعمال  .2

  العمل.املعرفة بالنما   واألدوات الخاصة بطبيعة  .3

 .هاوتصويف املعرفة بالفهرسة وتنظيم الوثائق .4

 :املهارات والقدرات

 ها.واستاراج البيانات واملعلومات إدخالالسرعة في  .1
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 املسمى الوظيفي .إدار  مساعد 

  والتوسيق.املتابعة  .2

  اآلخريل.االتصال الفعال والتعامل مع  .3

  العمل.استادام الحاسوب وتطبيقاته في مجال  .4

 السمات الشخصية:

  الوظيفية.التمتع بأخالقيات  .1

  الفريق.العمل بروح  .2

 .االمنرام والتقدير .3
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 املسمى الوظيفي  .مارس

 املسؤول املباشر .مدرسة وكيل/قائد

 املرؤوسون  .ال يوجد

 لوظيفةمن االهدف العام  ا. وممتلكادف املدرسةالحفاظ علك مب ى 

 الواجبات:

 .مسفا آخر موظف انصراف مع أن ينصرف مل املدرسة علكقبل مأور موسوملي املدرسة  التواجد في املدرسة  .1

 .اوممتلكادف مب ى املدرسةمراسة  .2

 .أثناو الدوام إال بم ن رسع  األ  شخص بدخول املدرسة أو الخرو  مسفعدم السماح  .3

 . ارئ وفق اآللية املعتمدة أمر  عند مدو  أ  والجهات املاتصة املدرسةإبال  إدارة  .4

 .بعد اندفاو الدوام واملكيفات واملراوح ومحابس املياه والنوافذ وإ فاو األنوارالتأكد مل إغالو األبواب  .5

 .موافقة إدارة املدرسة ال بعدإفتا مب ى املدرسة خار  أوقات الدوام الرسع  عدم  .6

 .املباشر في مجال اختصاصه قبل الرئيسيكلف  فا مل أخرا مهام  تنفيذ أ   .7

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

 .قائد املدرسة .1

 الخارجية:

 .التعليم والسالمة بمدارةعل األمل  املسمولةالجهات  .1

 .الحكومية مس  الحاجةالجهات  .2

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 :املعارف

 املعرفة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله. .1

 :املهارات والقدرات

 التعامل مع اآلخريل.و  االتصال فلمهارة  .1

 االلنزام بالتعليمات.و  القدرة علك استيعاب التوجافات .2

 الدقة في العمل. .3

 .اينجازسرعة  .4

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 .التقديرو  االمنرام .2

 .مسل املظهر .3
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 املسمى الوظيفي  .مستادم

 املسؤول املباشر .مدرسة /وكيلقائد 

 املرؤوسون  .ال يوجد

 لوظيفةمن االهدف العام   .وتقديم الخدمات العامة املدرسةالحفاظ علك نظافة 

 الواجبات:

 الداخلية والنوافذ واألنوار واملكيفات واملراوح ومحابس املياه.  وإقفال األبوابفتا  .1

 املياه.ودورات  اومرافقه امتابعة أعمال النظافة في الفصول وأفنية املدرسة وممرادف .2

 تجهيز وتقديم أعمال الأيافة يدارة املدرسة.  .3

  ."والتعليميةايدارية "داخل املدرسة لتسهيل عمل كل مل الهيئتين  املعامالت  توز ع ونقل .4

  الدوام.نفاية وقك  االتأكد مل خلو املدرسة مل موسو اف .5

 .املباشر في مجال اختصاصهقبل الرئيس يكلف  فا مل أخرا أ  مهام تنفيذ  .6

 :العالقات الوظيفية

 الداخلية:

  املدرسة و موسو. 

 الخارجية:

 ال يوجد. 

 مواصفات شاغلي الوظيفة:

 :املعارف

 بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله.املعرفة  .1

 :املهارات والقدرات

 التعامل مع اآلخريل.و  الفعال االتصال .1

 االلنزام بالتعليمات.و  القدرة علك استيعاب التوجافات .2

 الدقة في العمل. .3

 .اينجازسرعة  .4

 السمات الشخصية:

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .1

 .التقديرو  االمنرام .2

 .مسل املظهر .3
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 :نبذة تعريفية
تس  يك وزارة التعل  يم ممثل  ة ف  ي ايدارة العام  ة لتعل  يم الكب  ار للوص  ول إف  ك األمي  ين ف  ي أ   موق  ع داخ  ل 

ل تنمي  ة املجتم  ع م  ل ن  واح مح  و األمي  ة وس  يلة م  ل وس  ائالص  يفية للتوعي  ة و حم  الت التع  د و  .اململك  ة

لوج   ود ش   ريحة م   ل املجتم   ع تع   يش ف   ي أم   اكل نائي   ة وال يمك   ل ف   تا فص   ول دراس   ية  اونظ   رً  .متع   ددة

 فمن ال وزارة  ,دائمة لهم
ً
مل ا ورد ف ي نظ ام تعل يم الكب ار الص ادر باملرس وم  اتحق ق ه ذه األه داف تنفي ذ

عل   ك امل   ادة السادس   ة  م   لفق   رة )ب( ال كه     مي   ث نص    9/6/1392وت   اري   22م/امللك   ي الك   ريم رق   م 

فص  ول منتظم  ة كمن  ا ق س  كل  إقام  ةفاف  ا  يص  ع إقام  ة مم  الت انتقائي  ة مرك  زة ف  ي األم  اكل الت    "

 ةكم ا تق دم مجموع  "و ل   خ الل م دة مناس بة لتحقي ق مح و األمي ة ,البدو الرمل, واملن ا ق النائي ة

وزارة الش مون  :وه ي ,ت بالتوسيق م ع ال وزارات املاتص ةمل الخدمات للمستفيديل مل تل  الحمال 

 وزارة العم       لو  ,الزراع      ةو  ,املي      اهو  ,وزارة البية      ةو  ,وزارة الص       حةو  ,واألوق      اف وايرش      اد ,ايس      المية

 .عالم وملعف ممسسات املجتمع املد يوزارة الثقافة واي و  ,التنمية االجتماعيةو 
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 توعية ومحو األميةصيفية للحمالت الال تشكيل فريق                  

 الحظاتامل عدد الوظائف الوظيفة

 مدير إدارة التعليم  مدير عام / 1 مشرف عام

 يكلف مل البنين 1 *منسق حمالت التوعية للبنات

 مدير إدارة / قسم تعليم الكبار 1 مدير تنفيذي

    1 تنفيذيالدير املمساعد 

 مشرف نشاط

 (بنين)
1             

 مصة باألسبوع20ال يتجاوز  مس  عدد املراكز ن و معلم

              1 محاسب

 بأعمال السكرتارية أمدهمايقوم  2 داري إمساعد 

 سائق

 محرم للسائق )بنات(
4        

 خاص بمدارس البنات 1 حارس

 .ملساندةواالتواصل وتقديم الدعم  تسهيل مهمةل وموسق ممالت التوعية للبنات فقط*ياصص 

 للتوعية ومحو األمية:مهام شاغلي الوظائف في برنامج الحمالت الصيفية وصف 

 :املشر ف العام

 الواجبات:

  الخطة والتعاميم املنظمةوفق  ومتابعدفا الحملة سير علكاملباشر ايشراف. 

 فيم   ا يأ   مل  التوس   يق م   ع القطاع   ات والجه   ات الحكومي   ة وممسس   ات املجتم   ع امل   د ي

 .نجاح دور كل جهة بالحملة

  الصرف مس  األوجه والتعليمات املنظمة. ايشراف علك استالم املاصصات املالية و 

  :املدير التنفيذي

 الواجبات:

  م   ل ب   دو  توجي   ه املش   اركين بالحمل   ة وتوز    ع األعم   ال عل   افم بش   كل واض   ح وع   ادل من   ذ الي   وم األول

 .الحملة

   ل .ايشراف علك تأمين جميع امتياجات الحملة قبل بدايدفا مل أثا  ومستلزمات مكت ية وغير  
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  مل خالل التوسيق مع املعلمين. لعموم مراكز الحملة و رامج العملإعداد الخطة الدراسية 

  ومتابع   ة س   ير البرن   امج الي   ومي الزم       املعلم   ينإع   داد الج   دول الدراح      األس   بو ي ومتابع   ة تحأ   ير

 للمعلمين.

   بيعة الحملة.تحتمها التاطيط والتنفيذ للبرامج والفعاليات املبتكرة الت  

 لذل .التقرير السفاني للحملة مس  ما هو مبين في النمو   املعد  إعداد 

 مالمق التقرير السفاني للحملة. أمدوتكون  ,إعداد تقارير األداو لكل مشارم في الحملة 

 املشاركة.بيانات للدارسين الراغبين في  إعداد 

   للمعلمين.ايشراف واملشاركة في البرنامج التدريب 

  تنفيذ ممالت مماثلة في ايدارة التعليمية. في مال البنات قطاعالتوسيق والتواصل مع 

 أ  أعمال أخرا تسند إليه تنفيذ. 

  :مساعد املدير التنفيذي

 الواجبات:

  وتوثيقها.ايشراف علك األعمال ايدارية 

 .تنفيذ خطة توز ع املهام واألعمال علك املكلفين 

 .تجهيز الفجالت والوسائل ومستلزمات الحملة 

  مكان إقامة الحملة وفروعها.في املساجد واملدارس املوجودة بايشراف علك توز ع الوشرات 

  املثقف الصحي و إعداد جدول الزيارات لكل مل الدعاة واأل باو والبيطريين والبامث االجتما ي

 بما يادم أماكل وفروع الحملة.

 .ايشراف علك تنفيذ الخطة اليومية 

  ومتابعة العمل.القيام بزيارات للفروع 

 .العمل علك تجهيز اللومات ايرشادية 

 .إعداد التقارير األسبوعية عل سير الحمالت مس  الخطة 

 .متابعة التغطية ايعالمية والتاطيط لها علك مدار أيام الحملة 

 .متابعة تأمين املستلزمات واملتطلبات للحملة 

   للمعلمين.املشاركة في البرنامج التدريب 

 عأاو فريق العمل ملتابعة وتقويم البرامج والخطط املنفذة.التوسيق مع أ 

 .التوسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية املشاركة 

 .متابعة الحأور والغياب للعاملين بمراكز الحملة 

    املعدة.رصد البيانات وايمصائيات والفعاليات وفق النما 

 يالدراس ية ف تاف يف جدول ه الدراح    وف ق الخط ة  كمدارة املركز الفر ي ويرا تكليف أمد املعلمين ب 

 فأكثر. معلمين اثنينوجود   مال

  املركز الفر ي.في فتا ملفات للخطابات الواردة والصادرة مد املعلمين بأتكليف 

  ما سسند إليه مل أعمال أخرا في مينه. تنفيذ  
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 :علم امل

 الواجبات:

  املدة املح ددة فيوتوز ع املقرر الدراح    املرسومة,التحأير اليومي للدروس وفق الخطة التعليمية, 

 وتوفير وسائل اييأاح واملراجع الخاصة به.

  للدارسين.مراعاة الخصائص النفسية والجسدية واالجتماعية  

 .إعداد  جل بأسماو الدارسين وأعمارهم وجوسيادفم 

  .وضع لومات إرشادية داخل املركز 

  للمدير التنفيذ . ويرفعإعداد تقرير في نفاية الحملة 

  البرامج والفعاليات املصامبة وفق الخطة املعدة لذل  مل إدارة الحملة.املشاركة في تنفيذ 

  .تنفيذ ما سسند إليه مل أعمال أخرا في مينه  

 :النشاط مشرف

 الواجبات:

  لعملهإعداد خطة زمنية. 

 للدارسين  شر الو ي الثقافي والصحي واالجتما ي. 

 الوشا ات املعززة لروح االنتماو والوالو والتكامل االجتما ي بين أبناو املجتمع في املنطقة  إقامة 

 أو املحافظة.

 لتعزيز عملية التعليم والتعلم. واملسابقات والفعالياتالبرامج  إقامة 

 .تقديم الحوافز املشجعة للملتحقين 

 ية.التوسيق مع املعلمين وتحديد بعف املهام ايشرافية التنفيذ 

 وتق    ديم نم    ا   م    ل مش    اركات الدارس    ين أو  ,املش    اركة ف    ي املناس    بات االفتتامي    ة والختامي    ة للحمل    ة

 أبنا فم.

 " خاص بالبنات" الصيفية حمالتال منسق

 الواجبات:

     واملتطلبات.ودفيةة االمتياجات  ,واملراكز الفرعية لحملة البناتإعداد وتجهيز املقر الرئيس 

  وتوز ع  شرات علك السكان. ,وضع اللومات الدعائية للحملة في الشوارع وعلك املقرات 

 الصيفية. تلدعم امللتحقات بالحمال  والتواصل مع الجمعيات الخيرية وممسسات املجتمع املد ي  

  املدير التنفيذ  للحملة إفكتسليم املاصص املافي متابعة . 

  املعوقاتصل املستمر مع املدير التنفيذ  للحملة مل أجل تسهيل العمل ومعالجة االتو. 

 للحملة اليكون العمل تكامليً و  ايجراوات لتوميد والتعاون والتوسيق مع املدير التنفيذ  للحملة. 
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 لنق   ل املعلم   ات والدارس    ات وتغيي   ر الس   ائقين ف   ي م    ال  ومتابع   ة الس   ائقين ومتابع   ة ص    يانة الس   يارات

 االلنزام.عدم 

 :حاسبامل

 الواجبات:

  بند  مصروفات كلوضع آلية الصرف لكل بند مل البنود املحددة, ويفتا لكل مسفا ملف يوضح فيه

 وفق التعليمات. 

 للحملة لبنود التشغيليةلوفًقا  صرف املستحقات املالية. 

  إجراوادفا.متابعة تسديد السلف وإنفاو 

 :داري اإل ساعد امل

 :الواجبات

  ايدارية.القيام بأعمال السكرتارية واالتصاالت 

  وتوسيقها.األعمال ايدارية ومفظها بالقيام 

 اآلفي.الحاس  ب البيانات واملعلومات إدخال 

  للحملة.مسفا  دتحرير املكاتبات الصادرة واستالم ما ير  

  وتجهيزها.إعداد امللفات 

  استالم البيانات وايمصاوات مل املراكز ومراجعة القطاعات داخل ايدارة والقطاع ات األخ را  ات

 العالقة.

  مجال اختصاصهوفي   أعأاو الهيةة ايشرافية مل قبلأخرا يكلف به مل مهام إنجاز ما. 

  :سائقال

 الواجبات:

  منازلهموإفك مل  الحملةراكز ملنقل الدارسين. 

 راكز الحملة.ملاملواد واالمتياجات  نقل وتوصيل 

  ملراكز الحملةنقل الزائريل مل مسمولين ومشرفين ورجال إعالم. 

  .تنفيذ ما سسند إليه مل أعمال أخرا في مينه  
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 الحي املتعلممركز  برنامج
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 أهداف افتتاح مركز الحي املتعلم:

 ."التعلم مدا الحياةأشمل وأوسع "مفهوم توسيع مفهوم تعليم الكبار مل محو األمية إفك  .1

املشاركة في إعداد األفراد وخاصة الوساو األقل  مل خاللخطط التنمية في  برامج تعليم الكبار استثمار  .2

 في التعليم 
ً
 إمدا القوا القادرة علك املساهمة في تنمية املجتمع. بوصفهم مظا

  املجتمعية. شر ثقافة العمل التطو ي بين أفراد املجتمع وتفعيل دور املشاركة  .3

وإكسا فم املهارات الت   ,تمكين الشباب مل السفوض بمستواهم الثقافي والصحي واالجتما ي واالقتصاد  .4

  العمل.لسوو  همتمهل

 .والتوعويةاالهتمام برعاية األمومة والطفولة املبكرة مل خالل البرامج التدري ية  .5

  ذل .ب رغبكفي مال  امة للوصول إفك اكتفا فا اقتصاديً وتزويدها باملهارات الالز  ,تأهيل املرأة لسوو العمل .6

 وتجهيزاته. همعداتواملحافظة علك العمل قيم إثراو ثقافة العمل لدا املرأة الت  تتأمل الحرص علك   .7

 الحي املتعلم:مركز معايير اختيار موقع 

 املناسبةفر الخدمات اتو مع والكثافة السكانية العالية  ألفراده,يتسم الحي بانافاض املستوا املعيش   أن  .1

 .فيه

 .لقا نيه واالجتماعيةلتوعية الديوية والصحية والبيئية ا أن يكون الحي بحاجة إفك  .2

ال ينقل إفك و  التنميةلتحقيق استدامة لتنمية الحي  هفي املوقع نفستشغيل مركز الحي املتعلم  سستمر  أن .3

 .آخرموقع 

 املب ى:الشروط الت  يج  توافرها في  .4

  للتشغيل الالزمةيحو  املرافق والتجهيزات و  ايكون مناسبً أن. 

  و  االمتياجات الخاصةفةة متطلبات عند اختياره  كأن يرا . 

 الطوارئ شروط األمل والسالمة والفاعلية ألجهزة اينذار و فايات الحريق وماار  فيه  فر اتو أن ت 

 .ومستلزمات ايسعافات األولية

  
ً

  قدر ايمكان. أن يكون مستقال

 لتقديم  امقرً  لتكون مستقلة يتم اختيار عدد مل املدارس في الحي الوامد  فر مبان  اعدم تو  في مال

  بأكمله.لتغطي الحي  ًياتوزع جغراف بحيث, برامج الحي املتعلم

توفر امللحق  فا مركز الحي املتعلم مع متطلبات تنفيذ برامجه إفك جان   تجهيزات املدرسة  أن تتناس  .5

 .والورش املجهزةللتدري  قاعات 
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 :الحي املتعلم القبول في مركز معايير 

 ."مجتمع بال أمية"االلتحاو ببرنامج  ممل يرغ واألميات مل قا    الحي  ون األميقبل يا  .1

 مهاراتهتطوير ممل يرغ  ب التعليميةبجميع املمهالت  سنة (60- 15) مل العمريةفي الفةات قبل الذكور يا  .2

 .الشخصية والحياتية والتعليمية

الحاصالت علك ممهل الشهادة االبتدائية أو املتوسطة أو  ( سنة60-15)في الفةات العمرية مل  اينا تقبل  .3

افتتاح مشار ع منزلية ب املستوا املعيش   لها تحسين و  هنيةامل فاوتطوير مهاراد اكتسابب ممل ترغ  ,الثانوية

  صغيرة
ً
 .مستقبال

 الساعات.  إجمافي( مل 20ج التدريب  )%في البرنام غيابهتجاوزت  سبة  إ ااملتدرب شهادة  يمنا ال  .4

  :برامج مركز الحي املتعلماختيار معايير 

  الحي.الحصول علك موافقة الجهات  ات االختصاص في البرامج الت  تعد مل قبل إدارة  .1

  املتعلم.الحي مركز رلية ورسالة أن تحقق البرامج  .2

 املحافظة. أو سوو العمل في املنطقة  وامتيا  ,الحيرغبات وماجات املستفيديل في  أن تحقق البرامج .3

  بالنفع. وأسرتهنفسه فيما سعود علك  أوقات الفرا  الفرد  الستثمار أن تكون تل  البرامج مافًزا  .4

املنفذة مل إجمافي البرامج  (60% سبة )البرامج التدري ية املهنية الت  تمهل لسوو العمل  تشكليج  أن  .5

مل إجمافي  (20% سبة )و  ,البرامج للجوان  التعليمية مل (10%)  سبة اصصتو  ,في الحي املتعلم لإلنا 

 للبرامج التوعوية. ( 10, و سبة )%البرامج لتنمية املهارات الشخصية والحياتية

مل  ,املهارات األساسيةتطوير علك سنة  (60 -15) مل في الفةة العمرية اينا  تدري لأن تسيك تل  البرامج  .6

 .مهنية ومرفيةبرامج وأ شطة  خالل

املستوا الثقافي والصحي واألم   واالجتما ي ألفراد املجتمع وتوعيدفم في  تحسين في هم تل  البرامج أن تس .7

  ميادفم.نواحي  جميع

قف مل املهارات الحياتية الت  تمكنه مل النجاح في التعامل والتكيف مع موا مجموعة املتدرب أن يكتس  .8

 ا الحياة املاتلفة ليكون عنصرً 
ً

  .أسرته ومجتمعهفي  فعاال

  :برامج مركز الحي املتعلم معايير عقد

 املسائية. الفنرة في املتعلم الحيمركز  في أن يكون العمل -1

 العام. مدار علك التدري  أن يتم -2

 .للبرامج العامة امتدر ً  (25)و بالوسبة للبرامج املهنية ( متدر ين فأكثر10عدد ) فراالبرنامج إ ا تو  أن سعقد  -3

 .امتدر ً  (15)عدد العبة للبرنامج الوامد إ ا تجاوز أكثر مل شتفتتا أن  -4

 .اهومستو  مس  نوع البرنامج شهور ثمانية إفك  شهر تنراوح مدة البرامج املهنية مل أن   -5

 .مس  نوع البرنامج والبرامج التوعوية والتعليمية تحدد مدة برامج املهارات الحياتيةأن  -6
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 الحي املتعلم:مركز برامج  
 

 

 يلي:أ. برامج تعليمية وتشمل ما 

 تعزيز مهارات القراءة والكتابة:  .1

 ملدورات متاصصة لتعزيز مهارات القراوة والكتابة 
ً
  لألمية.االرتداد  منعا

 :اإلنجليزيةتدريس اللغة  .2

 .ذل الحاجة ل دعكإ ا  بمستويات متنوعة  اينجليزيةدورات تدري ية لتعليم اللغة 

  الحياتية:برامج املهارات . ب

بمكس   اب املت   درب مجموع   ة م   ل امله   ارات الحياتي   ة الت     تمكن   ه م   ل النج   اح ف   ي التعام   ل والتكي   ف م   ع  ىتع     و 

  إفك:ودفدف  ,مواقف الحياة املاتلفة

  
ً
  ومهارادفم.في التعليم مل السفوض بقدرادفم  اتمكين األفراد األقل مظ

  كسفم مل اتا ا  الق رارات املناس بةالحياتية الت  تواجههم وتمتنمية قدرة األفراد علك مل املشكالت 

 . بشأنفا

  سعود علافم بالنفع. بما  الفرا الوقك ومسل استغالل أوقات  مهارة إدارةإكسا فم 

  تنمية ق درادفم عل ك التفاع ل اييج املي والتواص ل م ع اآلخ ريل واكتس اب العالق ات اي س انية والخل ق

  الفاضل.ايسالمي 

 الذات.لثقة بالنفس وتقدير تعزيز ا  

 –مهارات التعامل مع الأغوط  –إدارة الوقك  –مل املشكالت  –مع اآلخريل  التعامل مثال:

 وغيرها. مهارات التفكير الناقد  -مهارات التفاوض 

 

أنواع 

 البرامج
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  مهنية:ج. برامج 

راو كما تع ى بمث اقتصادًيا,لالكتفاو ة لسوو العمل وتزويده باملهارات الالزم الفرد هذه البرامج بتأهيل  ىتع  

استغالل  و  وتجهيزاته همعدات علك  املحافظةو  ,قيم الحرص علك العمل وتعزيز ثقافة العمل لدا املرأة 

وتحدد هذه البرامج مس  ماجة , بالنفعاألسرة النفس و سعود علك  بما اأوقات الفرا  واستثماره

وغيرها  التسويقو  املواقعتصميم و  البرمجةالحاس  في  استادام مثال: تعليم.املستفيدات في كل إدارة 

 التجميلو  الشعرالنزيين وتصفيف و , والوسيجالسدو والخوص والغزل ك ,يدويةالالحرف و  صناعة األغذيةو 

التصوير و  صناعة الحلوياتو  البوفافات إعدادو األزياو تصميم و  املناسبات إدارةو التشكيلي الفل و 

 .صناعة العطور و الحلي واملجوهرات  تصميمو الفوتوغرافي 

  توعوية:د. برامج 

أفراد املجتمع دا الدي   والثقافي والصحي واألم   واالجتما ي ل :إفك رفع املستوا  تل  البرامج  دفدفو    

 التالية:جاالت وتشمل امل ,وتوعيدفم في كل نواحي ميادفم

        .توعية ديوية -

        .توعية صحية -

  .توعية اجتماعية -

  .توعية اسدفالكية -

       .توعية أسرية -

          .توعية بيئية -

     .توعية أمنية -

 .األمومة والطفولة -

 .وغيرها االسدفالكيةالعادات و املزمنة  األمراضو األمومة والطفولة و صحة األسرة و األولية  ايسعافات مثال:
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 :لبرنامج مركز الحي املتعلم  التشكيالت الوظيفية

 
 عدد الوظائف الوظيفة

 1 املتعلم* الحي قائد

 مدرب لكل برنامج **مدرب 

 حسب البرامج التعليمية **معلم

 2 ***مساعد إداري  

 1 ***مستخدم

 1 ***حارس
 مل موسوملي وزارة التعليم أو مل خار  السل  الوظيفي.املتعلم  الحيمركز * يجوز تكليف قائد 

 البرنامج.خارجها مس  نوعية  مل أو موسوملي وزارة التعليم مل  /املعلم* * يجوز تكليف املدرب

ومنحهم مكافآت خار  أوقات   ,الحي املتعلم كز ر *** يجوز تكليف املساعد ايدار  واملستادم والحارس للقيام بمهامهم في م

 العمل الرسع  مس  التعليمات املعتمدة. 

  :املتعلم الحي زقائد مرك

 :الواجبات

 البرنامج. فافا سينفذ الت  األمياو في والفرعية ةالرئيس املقرات تحديد .1

 ,برامج النوعيةوالبرنامج الزم   لأل شطة وال مركز الحي املتعلمالخطة التشغيلية الخاصة ب إعداد .2

 / قسم تعليم الكبار.والرفع  فا يدارة

  التشغيلية. الخطة في الواردة للبرامج املاصصة امليزانية توز ع .3

 تسهم في تلبية امتياجات سوو العمل. الت  التدري ية البرامج مل االمتياجات تحديدمصر و  .4

 البرنامج الزم   الخاص بالدورات بالتوسيق مع املدر ين. إعداد .5

و األخرا  والجهات واملمسسة العامة للتدري  املنه  التوسيق مع مراكز التدري  الخيرية والتجارية .6

 الحي.برامج خاصة لسكان  لتنظيم

  االختصاص. جهات مع بالتوسيق املتعلم الحيلبرامج مركز  التدري ية الحقائ  توفير .7

  للمتدر ات. التوظيف فرص وتوفير البرنامج بدعم للمساهمة مجتمعية شراكاتإقامة  .8

 .الكبار تعليم قسم /  يدارة ا ف والرفع البرامج نوعية مس  املدر ات / املدر ين اختيار .9

 .الستقطاب املستفيديل لكل برنامج وتسويقية إعالمية ممالت إعداد .10

 .مل جهات االختصاص ملصادقدفاالرفع بشهادات املتدر ين يدارة تعليم الكبار  .11

  الحي.مركز علك تجهيز وتنظيم ودفيةة مرافق وتجهيزات مقر  ايشراف .12
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 ايشراف علك عمليات القبول للمتدر ين/ املتدر ات. .13

 ,العملسوو  مدخوله والتأكد مل  متدر ات البرامج املهنيةو  متدرملي علك التدري عائد متابعة  .14

 .مل تاري  اندفاو البرنامج التدريب  ورفع تقرير بذل  أشهر  3بعد مض    و ل 

  .للمتدر ين/ املتدر ات والبازاراتمتابعة تنفيذ املعارض  .15

  املتدر ين. وجود أثناو املحافظة علك نظام املركز .16

استبانات  –كشف مأور  – ايعالنات – البرنامج مقيبة ا:ملف البرامج التدري ية متأمنً  إعداد .17

  السفاني.التعزيز  –املتدر ين 

 قياس رضا املستفيد مل خالل استطالع اآلراو والعمل بالتوصيات. .18

 املساعد اإلداري:

 الواجبات:

  لذل . املنظمة التعليمات وفق ومفظهااملتعلم   الحيمركز  وملفات  جالت تنظيم .1

 . لذل  املاصصة األماكل في والحقائ  والتجهيزات املواد ومفظ استالم .2

 مسفا.بعد االندفاو  واستالمها املتعلم  الحيمركز  في العاملين لجميع العهد وتسليم تفجيل .3

 .الحي املتعلمركز مل  زياردفم عند بيانادفم وتفجيل والزوار املراجعين استقبال .4

 بيانات كل برنامج.  وإعداد للنما   املعتمدة وفًقا تفجيل املتدر ين .5

 .إلكنرونًياتفجيل املعلومات والبيانات الخاصة باملركز  .6

  بيان مأور وغياب املتدر ين. إعداد .7

  املركز.لقائد توز ع استبانات تقييم البرامج علك املتدر ين وجمعها وتسليمها  .8

االستشارية املتاصصة في التدري  والتطوير ومجاالت إعداد قاعدة بيانات بالجهات واملراكز  .9

 اختصاصها.

 باملتدر ين.إصدار البطاقات التعريفية الخاصة  .10

 متابعة انتظام املدر ين واملتدر ين. .11

 لهم.متابعة امتياجات املتدر ين والرعاية االجتماعية  .12

 تجهيز الكشوفات الخاصة باملكافآت للمدر ين. .13

 للخريجين. جل خاص  إعداد .14

 .ورفعها لقائد املركز شهادات الخبرة للمدر ين تجهيز  .15

 ورفعها لقائد املركز. باملتدر ين الشهادات الخاصة تجهيز .16
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 :خدماتالعامل 

 الواجبات:

 األبواب الداخلية والنوافذ واألنوار واملكيفات واملراوح ومحابس املياه. غالوفتا وإ .1

 وممراته ومرافقه ودورات املياه. املركز متابعة أعمال النظافة في قاعات التدري  وأفنية  .2

 تجهيز وتقديم أعمال الأيافة يدارة املركز. .3

ايداري         ة "لتس        هيل عم        ل ك        ل م        ل الهيئت        ين  رك        ز نق        ل املع        امالت واألوراو داخ        ل املتوز         ع و  .4

 ."والتدري ية

 ام.الدو نفاية وقك  ركز ل خلو املالتأكد م .5

 اختصاصه. في مجال املباشر  سقبل الرئييكلف  فا مل  أخرا  أ  مهامتنفيذ  .6

 :الحارس

 الواجبات:

 وممتلكاته.مراسة املب ى  .1

وام منع أ  شخص مل دخول  .2  إال بم ن رسع .  املركز بعد اندفاو الد 

 املعتمدة.إبال  الجهات املاتصة داخل الوزارة وخارجها عند مدو  أ   ارئ وفق اآللية  .3

ال النظافة والصيانة .4  .الدوامأوقات  خار   عملهمأثناو  متابعة عم 

التأكد مل إغالو األبواب والنوافذ وإ فاو األن وار واملكيف ات وامل راوح ومح ابس املي اه بع د اندف او  .5

 الدوام.

وام الر سع  إال في ظمل دخول رجال ال منع .6 روف خاصة تق درها الجه ات مراكز البنات أثناو الد 

 .املسمولة

 اختصاصه. في مجال املباشر سالرئيقبل يكلف  فا مل  أخرا  أ  مهامتنفيذ  .7
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 :املتعلم الحيمركز  مجلس  
بما يحقق تقديم خدمات  اتنمية العالقة بين الحي واملجتمع وتعزيزه فدف مجلس مركز الحي املتعلم إفك 

األمية موا نين متحرريل مل  يعداد ,الحيتعليمية وتدري ية وتوعوية مل قبل كوادر بشرية متميزة لسكان 

 ومدركين ملا يدور مولهم في هذا العالم.االقتصاد   علك تحسين مستواهم وقادريل  منتجين

 :جلساملتشكيل 

 :مناملتعلم الحي مركز يشكل مجلس 

 .املتعلم الحيمركز قائد  .1

 .( أعأاو مل املدر ين3)عدد  .2

 .املساعد ايدار   .3

 مهام املجلس:

 .الخطة السنوية للحي ومتابعة تنفيذها اعتماد .1

 .مل واقع مصر امتيا  الحي مل البرامج للمركز  اعتماد البرامج التدري ية .2

 ./ قسم تعليم الكبارورفعها يدارة املتعلم لحي ركز اتقدير امليزانية السنوية مل .3

 التبرعات. أومل خالل الشراو ومقائ  تدري ية  تجهيزات و موادمل املركز  تأمين امتياجاتمتابعة  .4

بالتوسيق مع الجهات  ات  سكان الحي التنموية والعمل علك تحقيقهافك امتياجات إالتعرف  .5

 االختصاص.

 االمتيا .علك اللجان مس   ومفظها وتوز عهاوتفجيلها  لمركز استالم التبرعات العيوية الواردة ل .6

 واملمسسات.استقبال العروض مل الشركات  .7

 .املتعلم الحي مركز بفعاليات ماوتزويده النربو  أو الحكومي  التواصل مع وسائل ايعالم .8

 املتعلم وأ شطته.الحي مركز ب للتعريفتنظيم البرامج ايعالمية  .9

 .املتعلم الحيمركز إصدار الوشرة الشهرية ألخبار .10

 االختصاص.جهة ورفع فواتيرها إفك  لمركز مصر املصاريف املالية ل.11

رفعه بدورها الت  تتوفك  بمدارة التعليم تعليم الكبار / قسم يدارة  الختامي السنو   تقرير املركز رفع .12

 الكبار.العامة لتعليم  لإلدارة

املتدر ين واملتدر ات  عددإمصاو  امتأمنً  لبرنامجا اختتام مل شهور  ثالثة بعد التدري  عائد قياس.13

 إفك بشأنفا الالزمة التقارير ورفع التحق بوظيفة,أو  خاصة بمشار ع سواو العمل سوو  انارط في  ممل

  .الكبار إدارة/ قسم تعليم

 بالتوصيات. والعمل اآلراو ستطالعخالل ا مل املستفيد رضا قياس.14
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 املراجع:

مم    د ال    زيل ص    غيرون: الحقيب    ة التدري ي    ة للبرن    امج الت    دريب  العرمل    ي ملح    و أمي    ة الكب    ار أ .1

 )تعليم الكبار في إ ار التعليم املستمر مدا الحياة(, منظمة السودان للتعلم املفتوح

ه(:  ال      دليل التنظيع        لتعل      يم 1436/1437ايدارة العام      ة للتعل      يم بمحافظ      ة ج      دة ) .2

 .الكبار  )بنين(, ايصدار األول 

ه(:  الدليل التنظيع  ملراك ز تعل يم 1436/1437ايدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ) .3

 .الكبار  بنات, ايصدار األول 

(: تط     وير تعل     يم الكب     ار ف     ي ال     و ل  2011امل     متمر الس     نو  التاس     ع ملرك     ز تعل     يم الكب     ار )  .4

 .العرملي, جامعة عين شمس, القاهرة

(: إدارة تعل      يم الكب      ار ف      ي ال      و ل 2009امل      متمر الس      نو  الس      ابع ملرك      ز تعل      يم الكب      ار )  .5

 .العرملي, جامعة عين شمس, القاهرة

امة (: تعل   يم الكب   ار والتنمي   ة املس   تد2012امل   متمر الس   نو  العاش   ر ملرك   ز تعل   يم الكب   ار )  .6

 .في الو ل العرملي, جامعة عين شمس, القاهرة

ممد: الحقيبة التدري ية للبرن امج الت دريب  العرمل ي ملح و أمي ة الكب ار أبدر  و آسيا منة الآ .7

 .)التاطيط في مجال محو األمية وتعليم الكبار ( , منظمة السودان للتعلم املفتوح

  العرمل       ي ملح       و أمي       ة الكب       ار من       ة أمم       د رمم       ة: الحقيب       ة التدري ي       ة للبرن       امج الت       دريبآ .8

مي    ة وتعل   يم الكب   ار (. منظم   ة الس   ودان لل    تعلم مح   و األ )البح   و  والدراس   ات ف   ي مج   ال 

 .املفتوح

 لت     دريب  العرمل     ي ملح     و أمي     ة الكب     ارجعف     ر موح      ى مي     در: الحقيب     ة التدري ي     ة للبرن     امج ا .9

الس      ودان )اس     تادام تقني      ات التعل      يم وأجه     زة االتص      ال ف      ي تعل     يم الكب      ار( , منظم      ة 

 .للتعلم املفتوح

جميل   ة ن   ور ال   دائم الجميع   املي: الحقيب   ة التدري ي   ة للبرن   امج الت   دريب  العرمل   ي ملح   و أمي   ة  .10

 ., منظمة السودان للتعلم املفتوحمع املجتمع واملشاركة األهلية ( الكبار )تنظيم العمل

 .سالي , مقيبة للمتدربأالصبا : تعليم الكبار , مهارات و ممد   .11

لكب ار )التعل يم لي: الحقيب ة التدري ي ة للبرن امج الت دريب  العرمل ي ملح و أمي ة اعلي يوسف ع .12

 ., منظمة السودان للتعلم املفتوحللجميع(
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التعليم,  في الجودة نظام م(: اسنراتيجية2007 -ه  1428) نايف بل محسل .13

العر ية السعودية  اململكة األوفك, الطبعة

,www.moe.gov.bh/teachercc/pdf/book6.pdf 

ب   ار )إدارة محم   د أده   م عل   ي: الحقيب   ة التدري ي   ة للبرن   امج الت   دريب  العرمل   ي ملح   و أمي   ة الك .14

 ., منظمة السودان للتعلم املفتوحوتنظيم تعليم الكبار(

محمد زايد بركة: الحقيبة التدري ي ة للبرن امج الت دريب  العرمل ي ملح و أمي ة الكب ار )تص ميم  .15

 .ظمة السودان للتعلم املفتوح, منناهج وانتا  املواد التعليمية (امل

قليع    للنربي  ة ف  ي ال  دول العر ي  ة: دلي  ل ميس  ر  تعل  م الكب  ار وال  تعلم مكت    اليو س  كو اي .16

 .غير النظامي, بيروت

ه(: نظ      ام تعل      يم الكب      ار ومح      و األمي      ة ف      ي اململك      ة العر ي      ة 1392نظ      ام تعل      يم الكب      ار ) .17

ه  , ق رار مجل س ال وزراو 1392/  6/  9( وت اري   22السعودية, مرس وم ملك ي رق م: ) م / 

 .ه 1392/ 6/ 1( وتاري  523رقم )

ب    و زي    د الص    افي: الحقيب    ة التدري ي    ة للبرن    امج الت    دريب  العرمل    ي ملح    و أمي    ة الكب    ار أهاش   م  .18

, منظم     ة الس     ودان لل     تعلم مج     ال مح     و األمي     ة وتعل     يم الكب     ار ()التق     ويم واملتابع     ة ف     ي 

 .املفتوح

ري ي    ة للبرن    امج الت    دريب  العرمل    ي ملح    و أمي    ة الكب    ار ب    و زي    د الص    افي: الحقيب    ة التدأهاش   م  .19

 ., منظمة السودان للتعلم املفتوحدري  ()دليل الت

ه( : ال       دليل  1437 - 1436وزارة النربي       ة والتعل       يم ف       ي اململك       ة العر ي       ة الس       عودية )  .20

 .ايجراني  ملدارس التعليم العام, ايصدار الثالث

ه( : ال       دليل  1437 - 1436عر ي       ة الس       عودية ) وزارة النربي       ة والتعل       يم ف       ي اململك       ة ال .21

 .التنظيع  ملدارس التعليم العام, ايصدار الثالث

ه(: دلي       ل آلي       ة 1431/1432وزارة النربي       ة والتعل       يم ف       ي اململك       ة العر ي       ة الس       عودية ) .22

تطبي  ق تجر   ة املش  رفة املقيم  ة بمراك  ز تعل  يم الكبي  رات, ش  مون البن  ات ووكال  ة التعل  يم, 

 .لتعليم الكبيرات ايدارة العامة

وزارة النربي        ة والتعل        يم ف        ي اململك        ة العر ي        ة الس        عودية: ال        دليل ايجران        ي للحم        الت  .23

, ايدارة العام   ة لتعل   يم الكب   ار, و األمي   ة, وكال   ة ال   وزارة للتعل   يمالص   يفية للتوعي   ة ومح   

 .اململكة العر ية السعودية
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ال    دليل ايجران    ي ملعلع      برن    امج وزارة النربي    ة والتعل    يم ف    ي اململك    ة العر ي    ة الس    عودية:  .24

 .)مجتمع بال أمية, ايدارة العامة لتعليم الكبار ) بنين

وزارة النربي       ة والتعل       يم ف       ي اململك       ة العر ي       ة الس       عودية: ال       دليل التنظيع         وايجران       ي   .25

 .لبرنامج  للحي املتعلم, تعليم البنات, وكالة التعليم, ايدارة العامة لتعليم الكبار

ي   ة والتعل   يم ف   ي اململك   ة العر ي   ة الس   عودية: دلي   ل معلم   ة تعل   يم الكبي   رات ف   ي وزارة النرب .26

 .التقويم املستمر, شمون البنات وكالة التعليم, ايدارة العامة لتعليم الكبيرات

 234945(: تعم  يم س  عادة وكي  ل ال  وزارة للش  مون املدرس  ية رق  م /1437وزارة التعل  يم ) .27

كيالت )مدارس تحف يظ الق رآن الك ريم, ب رامج ه  بشأن ميزانيات تش26/8/1437وتاري  

 .ه 1437/1438ومعاهد النربية الخاصة, مدارس تعليم الكبار( للعام الدراح   

وت           اري   37617982ه( : تعم           يم مع           افي وزي           ر التعل           يم رق           م /1437وزارة التعل           يم ) .28

ه   , املتأ  مل أهمي  ة الدفية  ة واالس  تعداد املبك  ر لتف  جيل الط  الب والطالب   ات 1/4/1437

 .ه 1437/1438للعام الدراح    ,املستجديل في الصف األول مل املرملة االبتدائية

وزارة التعل    يم : ض    وابط وواجب    ات التكلي    ف بالعم    ل )معلم    ة, مرش    دة  البي    ة( بمراك    ز  .29

 .تعليم الكبار )بنات( املسائية

يم ه(: الالئح  ة التنفيذي  ة لنظ  ام تعل  1422وزارة التعل  يم ف  ي اململك  ة العر ي  ة الس  عودية ) .30

 .م2001ه     1422الكبار ومحو األمية باململكة العر ية السعودية 

ه(: تعم     يم نائ       ال     وزير لش     مون 1432وزارة التعل     يم ف     ي اململك     ة العر ي     ة الس     عودية ) .31

ه     بش   أن التش   كيالت الخاص   ة بتعل   يم 29/8/1432وت   اري  / 321338772البن   ات رق   م /

 .ه 1432/1433بنات للعام الدراح    -الكبار 

ه(: التش    كيالت املدرس    ية مل    دارس 1433ة التعل    يم ف    ي اململك    ة العر ي    ة الس    عودية )وزار  .32

 .وزارة التعليم, اململكة العر ية السعودية, الرياض

ه(: دلي     ل القب     ول والتف     جيل ف     ي 1437وزارة التعل     يم ف     ي اململك     ة العر ي     ة الس     عودية ) .33

 .التعليم العام, ايدارة العامة لالختبارات والقبول 

تعل       يم: الئح       ة تق       ويم األداو ال       وظيفي الخ       اص بش       اغلي الوظ       ائف التعليمي       ة وزارة ال  .34

 .اململكة العر ية السعودية


