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مقدمة
انطالقـــًا مـــن الـــدور الرئي�ش لـــوزارة التعليـــم يف تربية الن�ـــشء، ورعاية ال�سلـــوك، وحرا�سة   
الف�سيلـــة؛ فقـــد حر�ست الوزارة على اإيالء الطالب رعاية مثلـــى ت�ساعدهم يف بناء �سخ�سيتهم، وحل 
م�سكالتهـــم، وجمابهة �سعوبـــات احلياة، ومّد ج�سور التعـــاون والتكامل مع الأ�ســـر والأبناء املحتاجني 

خلدمات نوعية.
       واإميانـــًا بالـــدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البوا�ســـل يف حماية العقيدة والذود عن الوطن، وما 
يقدمـــه من�سوبـــو  التعليم من معلمني وموظفني من جهـــود يف حتقيق البناء والرفـــاء للوطن، ويف مل�سة 
وفاء لهوؤلء، فقد تبنت وزارة التعليم العمل على  رعاية اأبناء وبنات �سهداء الواجب، ومن�سوبي التعليم 
الذيـــن توفاهم اهلل، نف�سيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا، و�سحيًا والتخفيـــف من الآثار النف�سية التي يخلفها 
فقدهـــم لعائلهم. فقد �ســـدر قرار معايل وزيـــر التعليم رقـــم )287727(، وتاريـــخ 1437/11/13هـ 
املت�سمـــن تاأ�سي�ش مكتب "وفــاء" لرعاية الطالب والطالبات اأبنـــاء وبنات �سهداء الواجب ، ومن�سوبي 
التعليم املتوفني وربطه تنظيميًا مبدير عام مركز املبادرات النوعية، واإن�ساء فروع له يف اإدارات التعليم 

باملناطق واملحافظات. 
       وي�سعـــد فريـــق العمل يف مركز املبـــادرات النوعية- مكتب وفاء- اأن يقدمـــوا هذا الدليل التعريفي 
ملن�سوبـــي التعليـــم يف اإدارات التعليـــم، كي ي�ساعدهم علـــى القيام باأدوارهم بكفـــاءة عالية، وي�سهم يف 
تو�سيـــح مهامهـــم ونوعيـــة اخلدمات املقرتحـــة التي ميكن تقدميها لـــكل فئة مـــن امل�ستفيدين لتحقيق 

ال�ستفادة املثلى من خدمات املكتب.
     ون�ساأل اهلل اأن يوفق القائمني على هذا املكتب يف وزارة التعليم واإدارات التعليم، وكل من �ساعدهم 

و�ساندهم .
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اأواًل:  تعريفات امل�شطلحات:
 ميكن تعريف بع�ش امل�سطلحات الواردة يف الدليل كما يلي:  

-مكتــب وفاء: هو مكتب يقوم بت�سهيـــل رعاية الطالب والطالبات اأبنـــاء وبنات �سهداء الواجب   
واأبناء وبنات من�سوبي التعليم املتوفني.

-الطــاب والطالبــات: جميع الطــــالب والطالبات يف مراحــــل التعليم العام مــــن اأبناء وبنات   
�سهداء الواجب واأبناء وبنات من�سوبي التعليم املتوفني، الذي تنطبق عليهم �سروط الفئات )اأ، ب، ج(. 

-�شهــداء الواجــب: هم رجال الأمـــن يف جميع القطاعـــات الع�سكرية الذيـــن ا�ست�سهدوا اأثناء   
تاأديتهم لواجبهم يف حفظ اأمن البالد. 

-من�شوبــي التعليــم: هم جميع مــــن ي�سغل اإحدى الوظائــــف العامــــة يف وزارة التعليم اخلا�سعة   
لنظــــام اخلدمــــة املدنية اأو اأحد الأنظمة الوظيفية اخلا�سة كالئحة الوظائف التعليمية، اأو لئحة امل�ستخدمني، 

اأو لئحة املعينني على بند الأجور، وغريها من الأنظمة التي حتكم الوظائف املدنية.

-املتوفــني اأثنــاء تاأدية العمل الر�شمي: هم جميع من توفاهـــم اهلل اأثناء تاأديتهم لعملهم   
وفقـــًا ملـــا ن�ست عليه املادة 35 من لئحة احلقوق واملزايا املالية ال�ســـادرة من وزارة اخلدمة املدنية اأو املادة 

1/27 من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية. 

-املتوفني وهم على راأ�س العمل: هم جميع من توفاهم اهلل وهم على راأ�ش العمل ومل ي�سدر   
لهم قرار تقاعد اأو ف�سل اأو ا�ستقالة.
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ثانيًا: نطاق عمل املكتب
يقـــدم مكتب وفــــاء خدماته للم�ستفيدين من خالل مكتبه الرئي�ـــش يف وزارة التعليم ومكاتبه   
الفرعيـــة يف اإدارات التعليم، والإطار املرجعي للمكتب هو قرار معايل الوزير رقم )287727(، وتاريخ 

1437/11/13هـ.

ثالثًا: ارتباط املكتب
        يتبـــع املكتـــب اإداريـــًا مركز املبـــادرات النوعية "مكتب وفـــاء لرعاية اأبناء �سهـــداء الواجب واأبناء 

من�سوبي التعليم املتوفني "بوزارة التعليم مبا�سرًة.
         وترتبـــط املكاتـــب مبديـــر التعليـــم باملناطق واملحافظـــات مبا�سرًة، ويعني مديـــري التعليم مديرًا 
للمكتـــب وفقـــًا لل�سروط التي يحددها مركـــز املبادرات النوعية، ويحدد عـــدد موظفي املكتب بناًء على 
حجـــم العمـــل يف اإدارات التعليـــم، علـــى اأن يراعى وجـــود موظفات اإداريـــات يف املكتب يتولـــني �سوؤون 

الطالبات من الفئات امل�ستهدفة. 

رابعًا: املهام الرئي�شة للمكتب 
1- ح�ســـر الفئـــات امل�ستهدفـــة من خالل نظام نـــور وتفوي�ش قـــادة وقائدات املدار�ـــش بال�سالحيات 

الالزمة لتحديد هذه الفئات. 
2- متابعة تقدمي الرعاية النف�سية وال�سحية والجتماعية والتعليمية وامل�ساعدات العينية للم�ستفيدين. 
3- متابعـــة امل�ستفيديـــن يف مدار�سهم والوقوف على حت�سيلهم العلمـــي، ومتابعة اخلدمات الإر�سادية 

املقدمة لهم.
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4- البحـــث عـــن اتفاقيات و�ســـراكات مع القطاع اخلا�ـــش واملوؤ�س�سات اخلريية لتقـــدمي الدعم العيني 
والمتيازات والت�سهيالت للم�ستفيدين.   

5- عقـــد اتفاقيات مع القطاعات احلكوميـــة والهيئات لت�سهيل اخلدمات وتلبيـــة الحتياجات املقدمة 
للم�ستفيدين.  

6- اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية عن كل فئة، واخلدمات املقدمة لهم.
7- جتويد اخلدمات والت�سهيالت املقدمة للفئات امل�ستهدفة. 

8- امل�ساركة يف الفعاليات واملنا�سبات اخلا�سة بالفئات امل�ستهدفة.
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خام�شًا: دور املكتب يف بناء ال�شراكة املجتمعية
1- العمـــل علـــى مد ج�سور التوا�ســـل وتعزيز العالقة مع املجتمـــع املدين من اأجل تقدمي خدمـــات نوعية مل�ستفيدي 

املكتب.
2- تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ش يف كل ما من �ساأنه تقدمي الدعم العيني مل�ستفيدي املكتب.

3- التوا�سل مع و�سائل الإعالم )املرئي وامل�سموع واملقروء(، وو�سائل التوا�سل الجتماعي لن�سر الوعي باأهمية دور 
املكتب واأهمية تفاعل ودعم القطاع اخلا�ش للخدمات التي ي�سعى لتقدميها. 

4- العمـــل على ا�ستمرار ال�سراكة بني املكتب والقطاعني العام واخلا�ـــش واخلدمات املقدمة للم�ستفيدين، والعمل 
على جتويدها وتطويرها.   

5- الإ�سارة وال�سادة بالداعمني للم�ستفيدين يف كافة املحافل وو�سائل الإعالم وو�سائل التوا�سل الجتماعي.  

�شركاء النجاح داخل اإدارة التعليم

  

 
1 

 

 دور املكتت يف ثنبء انشزاكة اجملتًعيةخبيسًب            

ٛ  ٔتعسٖااس التٕاصان  جصاإر واد  عمااٜ العىان  -1 َ  املاادٌ٘ اجملتىاع  وااع العالقا  تقاادٖي أجاان وا

املكتب. ملصتفٗدٙ ٌٕعٗٛ خدوات

 العاااٗين الااادعي تقااادٖي ظاااأٌْ واااَ واااا كااان يف ارتاااا  القطااااع واااع العاااراكٛ تعسٖاااس -2

املكتب. ملصتفٗدٙ

٘  التٕاصان  ٔٔشااٟن  ٔاملقارٔٞ(،  ٔاملصىٕع )املرٟ٘ اإلعالً ٔشاٟن وع التٕاصن -3  االجتىااع

٘  لٍعر ٛ  الإع ٛ  املكتاب  دٔر بأِىٗا  الاي  لمدادوات  ارتاا   القطااع  ٔدعاي  تفاعان  ٔأِىٗا

 لتقدميّا. ٖصعٜ

 ٔارتااادوات ٔارتاااا  العااااً ٔالقطااااعني املكتاااب باااني العاااراكٛ اشاااتىرار عماااٜ العىااان -4

   ٔتطٕٖرِا. جتٕٖدِا عمٜ ٔالعىن مىصتفٗدَٖ،ل املقدوٛ

َ  بالداعىني ٔاالظادٚ اإلظارٚ -5 ٛ  يف لمىصاتفٗدٖ ً  ٔٔشااٟن  احملافان  كافا  ٔٔشااٟن  اإلعاال

  االجتىاع٘. التٕاصن

 داخن إدارٚ التعمٗيٍجاح ظركاٞ ال

 

 

 

التوجيه 
 واإلرشاد

 النشاط الطالبي

 التعليم األهلي العالقات العامة

 خذمات الطالب
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�شركاء النجاح خارج اإدارة التعليم

�شاد�شًا: اإر�شادات حول اآلية العمل يف املكتب 
العمـــل يف مكتـــب وفاء لرعاية اأبنـــاء �سهداء الواجب واأبناء من�سوبي التعليم املتوفـــني يحتاج اإىل توفر جمموعة من 

القدرات لدى العاملني، ومن اأهمها ما يلي:
• مهـــارات حتليـــل الحتياجـــات والت�سخي�ـــش وتت�سمـــن التحقق مـــن امل�ستفيديـــن واأماكن وجودهـــم وحالتهم 

القت�سادية والجتماعية، ونوع اخلدمات التي ميكن تقدميها لهم �سواء اأكانت مادية اأم عينية.
• مهـــارات التخطيـــط واإعـــداد موؤ�ســـرات اأداء وم�ستهدفات. حيث اإنه من املوؤمـــل اأن يتم العمل يف مكتب وفاء 
وفـــق خطـــة �سنوية حمددة اأهدافها ونوعية الربامج التي ميكن تقدميهـــا للم�ستفيدين، كذلك اأن تكون هذه اخلطة 

  

 
1 

 

 

 إدارٚ التعمٗيخارج  الٍجاحظركاٞ 

 

 

 

 

 

 

 

  املكتت يف انعًم آنية حىل رشبداتإ سبدسًب 
وكتب ٔفاٞ لرعاٖٛ أبٍاٞ ظّداٞ الٕاجب ٔأبٍاٞ وٍصٕب٘ التعمٗي املتإفني حيتااج إ    العىن يف 

، ٔوَ أِىّا وا ٖم٘:ىٕعٛ وَ القدرات لدٝ العاومنيتٕفر زت

 وااااااَ التخقاااااا  ٔتتضااااااىَ ٔالتعاااااادٗ  االحتٗاجااااااات حتمٗاااااان وّااااااارات 

 َ َ  املصاتفٗدٖ ٛ  ٔحااالتّي ٔجإدِي  ٔأوااك  ٌٔاإع ٔاالجتىاعٗاٛ،  االقتصاادٖ

عٍٗٗٛ. أً وادٖٛ أكاٌت شٕاٞ هلي تقدميّا ميكَ الي اتوارتد

 

الجامعات 
 الحكومية واألهلية

القطاعات 
 العسكرية

القطاعات 
 المذنية

مؤسسة تكافل 
 الخيرية

الجمعيات  
 الخيرية

االقطاع 
 الخاص
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موؤطرة زمنيًا وقابلة للقيا�ش والتقومي من خالل موؤ�سرات اأداء وم�ستهدفات �سنوية، مثال: 

امل�شتهدفموؤ�شر الأداءاجلهة املنفذةزمن التنفيذالربنامجالهدف

رعاية اأبناء �شهداء الواجب 
ومن�شوبي التعليم علمياً.

تكرمي الطالب 
1439/11/12هـاملتميزين.

التوجيه 

والر�شاد
عدد الطالب

100طالب املتفوقني علمياً

• مهـــارة التوا�ســـل وبناء العالقات الإيجابية مع الآخرين، وهذا متطلب رئي�ش يف جناح ر�سالة املكتب وقاعدة 
اأ�سا�سية يف تكوين ال�سراكات مع القطاعات الأخرى احلكومية واخلا�سة.

وبالإ�سافة اإىل القدرات وال�سمات الإن�سانية، فاإن العاملني باملكتب عليهم مراعاة ما يلي:
1- اإعـــداد مناذج للتوثيق والأر�سفـــة للبيانات اخلا�سة بامل�ستفيدين مع احلفاظ على �سرية البيانات التي   

يتم جمعها.
2- اإعداد قوائم بالدعومات واخلدمات التي ميكن القيام بها، وتوثيق اأعداد امل�ستفيدين منها واأ�سمائهم   

ب�سكل مف�سل، مع اإمكانية ال�ستفادة من الربجميات الإلكرتونية.
3- اأن تقبـــل الدعم العيني ينبغي اأن يتـــم وفق حم�سر جلنة تتكون بداخل اإدارة التعليم ل�ستقبال الدعم   

املخ�س�ش للم�ستفيدين ويتم ال�سرف منها حتت م�سوؤوليات اللجنة. 
4- عدم التعامل مع الدعومات املالية )مبالغ نقدية- �سيكات – اإيداعات اأو حتويالت( اإل وفق ما ن�ست   

عليه الأنظمة واللوائح اخلا�سة بتقبل الدعم.  



اخلدمات املقرتح تقدميها للم�شتفيدين
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الفئة )اأ( الطاب والطالبات اأبناء �شهداء الواجب:
يق�شــد بالفئة )اأ(: الطالب والطالبـــات يف مراحل التعليم العام من اأبناء وبنات رجال الأمن يف 

جميع قطاعاته الع�سكرية الذين ا�ست�سهدوا اأثناء تاأديتهم لواجبهم يف حفظ اأمن البالد.

قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة )اأ(:
اخلدمةم

احل�شول على بطاقة )وفاء( والتي من خاللها يتم احل�شول على اخلدمات املقدمة لهذه الفئة. 1

احل�شـــول علـــى منح تعليمية جمانيـــة يف املدار�س واجلامعات الأهلية وفقـــاً ملا ن�شت عليه لئحة 2
خدمات م�شاعدة اأبناء اأ�شر �شهداء الواجب.

تقدمي الإعا�شة لهم يف املقا�شف املدر�شية جماناً.3

احل�شول على النقل املدر�شي جماناً. 4

اعطاء الأولوية يف القبول يف املدار�س احلكومية، وت�شهيل حتويلهم من مدر�شة لأخرى. 5

اعطـــاء الأولوية يف القبـــول يف اجلامعات والبعثات الداخلية واخلارجيـــة بعد ا�شتيفاء متطلبات 6
القبول الأ�شا�شية، وفقاً ملا ن�شت عليه لئحة خدمات رعاية اأبناء اأ�شر �شهداء الواجب.

احل�شول على تخفي�شات للت�شوق والرتفيه بال�شراكة مع القطاع اخلا�س.7

امل�شاركة يف منا�شباتهم الجتماعية. 8



15 مركز املبادرات النوعية 

�شمولهم بخدمات موؤ�ش�شة تكافل اخلريية. 9

م�شاعـــدة الطالب والطالبات على حتقيق اأعلى درجات التوافق النف�شي والرتبوي والجتماعي 10
مع اأنف�شهم وبيئتهم، وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم. 

ال�شتفـــادة مـــن الفعاليـــات والأن�شطـــة املختلفـــة لتكرمي هـــذه الفئـــة والإ�شادة مبنجـــزات اأباءهم 11
�شهداء الواجب. 

تقدمي درع )وفاء( ل�شهيد الواجب وت�شليمه لبنه اأو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير التعليم. 12

تاأمني اللوازم املدر�شية وامل�شتلزمات التعليمية لهم جماناً ح�شب حاجتهم لذلك.13

اإ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�شافية.14

العر�س على القطاع اخلا�س باأن ت�شمل برامج امل�شوؤولية الجتماعية لديه هذه الفئة.15

اإعفاوؤهم من ر�شوم املراكز التعليمية والرتبوية. 16

تكرمي املتميزين منهم درا�شيا و�شلوكياً. 17

ـ ملحوظة : جميع اخلدمات املقدمة اأعاه تقدمها وتخت�س بها وزارة التعليم فقط، وال تتعار�س مع اخلدمات التي يح�شل عليها 
امل�شتفيدين من القطاعات احلكومية االأخرى اأو املوؤ�ش�شات االأهلية واخلا�شة.



16 مركز املبادرات النوعية 

الفئــة )ب( الطاب والطالبات اأبناء من�شوبي التعليم الذين 
توفاهم اهلل اأثناء تاأدية العمل الر�شمي: 

يق�شــد بالفئة )ب(: الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام من اأبناء وبنات من�سوبي وزارة 
التعليم الذين توفاهم اهلل اأثناء تاأديتهم لعملهم الر�سمي وامل�سمولني يف املادة )35( من لئحة احلقوق 
واملزايـــا املاليـــة ال�سادرة من وزارة اخلدمة املدنيـــة اأو املادة )1/27( من الالئحـــة التنفيذية لنظام 

اخلدمة املدنية.
قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة )ب(:

اخلدمةم

احل�شول على بطاقة )وفاء( والتي من خاللها يتم احل�شول على اخلدمات املقدمة لهذه الفئة. 1

احل�شول على منح تعليمية جمانية يف املدار�س واجلامعات الأهلية، اأو خمف�شة بن�شبة عالية. 2

تقدمي الإعا�شة لهم يف املقا�شف املدر�شية جماناً.3

احل�شول على النقل املدر�شي جماناً.4

اعطاء الأولوية يف القبول يف املدار�س احلكومية، وت�شهيل حتويلهم من مدر�شة لأخرى.5

اعطاء الأولوية يف القبول يف اجلامعات والبعثات الداخلية واخلارجية.6

احل�شول على تخفي�شات للت�شوق والرتفيه بال�شراكة مع القطاع اخلا�س. 7



17 مركز املبادرات النوعية 

امل�شاركة يف منا�شباتهم الجتماعية. 8

�شمولهم بخدمات موؤ�ش�شة تكافل اخلريية. 9

م�شاعـــدة الطالب والطالبات على حتقيق اأعلى درجات التوافق النف�شي والرتبوي والجتماعي 10
مع اأنف�شهم وبيئتهم، وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم.

ال�شتفادة من برامج يوم املعلم العاملي يف اإبراز هذه الفئة وتكرميهم والإ�شادة مبنجزات اأباءهم 11
املتوفني اأثناء تاأدية العمل.

تقدمي درع )وفاء( للمعلم اأو املوظف املتوفى وت�شليمه لبنه اأو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير 12
التعليم. 

احل�شول على تاأمني طبي جماناً اأو خمف�س بن�شبة عالية. 13

تاأمني اللوازم املدر�شية وامل�شتلزمات التعليمية لهم جماناً ح�شب حاجتهم لذلك.14

اإ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�شافية.15

العر�س على القطاع اخلا�س باأن ت�شمل برامج امل�شوؤولية الجتماعية لديه هذه الفئة. 16

17i .اإعفائهم من ر�شوم املراكز التعليمية والرتبوية

تكرمي املتميزين منهم درا�شيا و�شلوكياً.18

ـ ملحوظة : جميع اخلدمات املقدمة اأعاه تقدمها وتخت�س بها وزارة التعليم فقط، وال تتعار�س مع اخلدمات التي يح�شل عليها 
امل�شتفيدين من القطاعات احلكومية االأخرى اأو املوؤ�ش�شات االأهلية واخلا�شة.



18 مركز املبادرات النوعية 

الفئة )ج( الطاب والطالبــات اأبناء من�شوبي التعليم الذين 
توفاهم اهلل وهم على راأ�س العمل: 

يق�شد بالفئة )ج(: الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام من اأبناء وبنات من�سوبي وزارة 
التعليم الذين توفاهم اهلل وهم على راأ�ش العمل ومل ي�سدر لهم قرار تقاعد اأو ف�سل اأو ا�ستقالة.

قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة )ج(:
اخلدمةم

م�شاعـــدة الطالب والطالبات على حتقيق اأعلى درجات التوافق النف�شي والرتبوي والجتماعي 1
مع اأنف�شهم وبيئتهم، وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم.

تقدمي درع )وفاء( للمعلم اأو املوظف املتوفى وت�شليمه لبنه اأو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير 2
التعليم.

حث وت�شجيع املدار�س الأهلية على قبولهم بر�شوم خمف�شة.3

اإ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�شافية.4

ت�شهيل قبولهم يف اجلامعات الأهلية واحلكومية. 5

ت�شهيل نقلهم وحتويلهم من مدر�شة لأخرى. 6

العر�س على القطاع اخلا�س باأن ت�شمل برامج امل�شوؤولية الجتماعية لديه هذه الفئة. 7

اإعفاء الطالب املحتاجني من ر�شوم املراكز التعليمية والرتبوية. 8

تكرمي املتميزين منهم درا�شيا و�شلوكياً.9

ـ ملحوظة : جميع اخلدمات املقدمة اأعاه تقدمها وتخت�س بها وزارة التعليم فقط، وال تتعار�س مع اخلدمات التي يح�شل عليها 
امل�شتفيدين من القطاعات احلكومية االأخرى اأو املوؤ�ش�شات االأهلية واخلا�شة.
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