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حقوق الطبع حمفوظة للأمانة العامة لإدارت التعليم

املقدمة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل .
�أُن�شئت الأمانة العامة لإدارات التعليم يف 1431/11/5ه ـ بالتزامن مع
بدء تطبيق التنظيم اجلديد بتوحيد �إدارات التعليم بهدف رفع م�ستوى �أداء
�إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات.
و ُتعنى الأمانة العام لإدارات التعليم يف اختيار القيادات يف �إدارات
التعليم يف �ضوء �ضوابط ومعايري حمددة واقرتاح برامج التطوير املهني لهم
وو�ضع م�ؤ�شرات الأداء لإدارات التعليم وقيا�سها ومتابعتها وتقومي وت�صنيف
الإدارات يف �ضوئها وتنظيم اللقاءات واالجتماعات الدورية للقيادات الرتبوية
ومتابعة قراراتها ودرا�سة تقارير جمال�س التعليم يف املناطق واملحافظات,
وتقومي �أدائها و�إجراء مقارنات بني �إدارات التعليم وكذلك مقارنات عاملية.
وت�سعى الأمانة العامة لإدارات التعليم �أن يكون هذا الدليل التنظيمي
�إ�صدار ًا دوري ًا  -ب�إذن اهلل  -يتم من خالله عر�ض التنظيمات و�إجراءات
التنفيذ وحتديثها.
الدليل التنظيمي

وتتقدم الأمانة العامة لإدارات التعليم بال�شكر للفريق الذي توىل حتديث
هذا العمل من الأمانة العامة لإدارات التعليم والوزارة و�إدارات التعليم.
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االرتباط التنظيمي:
ترتبط بوزير التعليم.
الهدف العام:
رفع م�ستوى �أداء �إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات.
امل�ستوى الوظيفي:
�صالحيات وكيل الوزارة.
املهمة الرئي�سة:
م�ساندة �إدارات التعليم وقياداتها يف حت�سني �أدائها ومتابعته وتقوميه وتقدمي الت�سهيالت والدعم الالزم لها.
�أبعاد املهمة الرئي�سة للأمانة العامة:
البعد الأول � :أداء �إدارات التعليم ،وي�شمل اجلوانب الأ�سا�سية التالية:
 -1و�ضع �أنظمة امل�ؤ�شرات العامة وم�ؤ�شرات الأداء لإدارات التعليم بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة.
 -2متابعة �أداء �إدارات التعليم وتقوميه من خالل ر�صد امل�ؤ�شرات العامة والأداء ودرا�ستها وحتليلها دوري ًا.
� -3إدارة العمليات املتعلقة باللقاءات واالجتماعات الدورية للقيادات الرتبوية ومتابعتها.
 -4درا�سة تقارير جمال�س التعليم يف املناطق واملحافظات ,ومتابعتها وتقومي �أدائها.
 -5مراجعة خطط حت�سني االداء العام لإدارات التعليم بالتن�سيق اجلهات ذات العالقة.
� -6إجراء الدرا�سات املقارنة لأداء �إدارات التعليم بناء على الواقع وامل�ستهدف واملقارنات املعيارية والعاملية.

الدليل التنظيمي

البعد الثاين :قيادات �إدارات التعليم ،وي�شمل اجلوانب الأ�سا�سية التالية:
� -1إعداد �ضوابط ومعايري االختيار والتمديد والإعفاء للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم ومراجعتها وتطويرها.
 -2بناء قواعد البيانات اخلا�صة بالقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم ،والعمل على حتديثها ب�شكل م�ستمر.
 -3القيام مبهام �سري جلنة تطوير �إدارات التعليم ومتابعة تنفيذ تو�صياتها.
 -4ا�ستكمال �إجراءات الرت�شيح ,والتكليف والتمديد والإعفاء للقيادات الرتبوية.
� -5إدارة عمليات برامج التطوير املهني لتح�سني �أداء القيادات الرتبوية وتطويرها مهنيا بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية.
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املهام الرئي�سة
للأمانة العامة لإدارات التعليم
جمل�س الأمانة العامة:
 -1اعتماد ال�سيا�سات العامة للأمانة العامة.
� -2إعداد الدليل التنظيمي لأداء الأمانة العامة لإدارات التعليم ومتابعة حتديثه وتطويره.
� -3إعداد اخلطة الت�شغيلية ال�سنوية للأمانة العامة.
 -4اعتماد الت�صاميم والنماذج التي تعدها الوحدات بعد درا�ستها ومراجعتها.
 -5اعتماد جداول الزيارات الدورية لإدارات التعليم من قبل من�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة.
 -6اعتماد اخلطة التدريبية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم ومن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة.
 -7درا�سة التقرير الدوري لق�ضايا وال�شكاوي لإدارات التعليم واال�سرتاتيجيات العالجية التي مت اتخاذها.
� -8إعداد التقرير العام لن�شاطات الأمانة العامة و�إجنازاتها ،ومعوقات الأداء و�سبل معاجلتها ورفعها للوزير.
مكتب االمني العام:
 -1ا�ستقبال املعامالت الواردة للمكتب وعر�ضها واتخاذ الالزم وفق التوجيه.
� -2إجراء وا�ستقبال االت�صاالت اخلا�صة باملكتب.
 -3متابعة جدول �أعمال الأمني العام وترتيب جميع الأعمال وااللتزامات واملواعيد واالجتماعات اخلا�صة به.
 -4تنظيم املعامالت واملعلومات اخلا�صة باملكتب وحفظها ب�شكل ي�ساعد على الو�صول لها بي�سر و�سهولة.
 -5ت�أمني طلبات املكتب من و�سائل النقل والأثاث وامل�ستلزمات املكتبية واالحتياجات الأخرى ومتابعة توفريها من اجلهات
املخت�صة.
 -6الإ�شراف على العمليات اخلا�صة بالإداريني وامل�ستخدمني بالأمانة العامة وت�شمل احل�ضور والغياب وتنظيم الإجازات وتقارير
الأداء الوظيفي و�إ�سناد املهام الإدارية املختلفة والتطوير املهني لهم بالتعاون مع اجلهات ذات االخت�صا�ص ،و�إعداد التقارير
الدورية ال�شاملة عنهم وعر�ضها على الأمني العام.

الدليل التنظيمي

ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية:
 -1تنظيم الأعمال الإدارية املتعلقة بال�صادر والوارد.
� -2إعداد امليزانية ال�سنوية مل�صروفات الأمانة العامة واعتمادها من قبل �صاحب ال�صالحية.
� -3ضمان تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية واملالية يف جميع املعامالت والإجراءات الداخلية للأمانة العامة.
 -4ت�أمني احتياجات الأمانة وجتهيزاتها وو�سائل النقل والأثاث ،وامل�ستلزمات املكتبية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 -5تقدمي الت�سهيالت الإدارية املختلفة التي ت�سهل الإجراءات واالت�صاالت الإدارية.
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� -6ضمان حتويل جميع الأعمال واخلطوات الإدارية واملالية �إلكرتونيا بالتن�سيق مع الوحدات والقطاعات املخت�صة.
- 7متابعة خم�ص�صات بنود امليزانية و�سالمة �صرفها وفق املخ�ص�صات املحددة.
 -8ت�سهيل �إجراءات ت�سديد ال�سلف التي يتم منحها للأمانة العامة �أو من�سوبيها ومتابعة �إنهائها.
 -9تقدمي الت�سهيالت اخلا�صة ب�إجراءات ال�صرف اخلا�صة بال�سفر ومكاف�آت العاملني بالأمانة العامة.
 -10عمل الأر�شفة الورقية والإلكرتونية للمعامالت واخلطابات والوثائق املختلفة للأمانة العامة.

املهام الرئي�سة للوحدات التنظيمية
وحدة �ش�ؤون القيادات الرتبوية
� -1إدارة عمليات التطوير املهني للقيادات الرتبوية ومن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة.
 -2متابعة �أداء مديري التعليم.
 -3متابعة �ضوابط الرت�شيح والتكليف و�إنهائه للقيادات الرتبوية.
� -4إدارة العمليات اخلا�صة باللقاءات والزيارات الدورية واالجتماعات ومتابعة قراراتها وتقاريرها.
 -5التوثيق الورقي والإلكرتوين لبيانات �إدارات التعليم ومعلوماتها.
وحدة تقومي االداء واملتابعة
 -1متابعة �أداء �إدارات التعليم وتقوميه وتقدمي الدعم لها.
 -2متابعة الق�ضايا وال�شكاوى اخلا�صة ب�إدارات التعليم.
 -3متابعة عمليات التقومي الذاتي لإدارات التعليم.
 -4متابعة جمال�س التعليم يف املناطق واملحافظات.
وحدة امل�ؤ�شرات والدرا�سات الفنية
 -1بناء نظام امل�ؤ�شرات لواقع �أداء �إدارات التعليم وحتديثه وتطويره.
 -2متابعة تعبئة قواعد البيانات واملعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات يف �إدارات التعليم.
� -3إعداد الدرا�سات والتقارير الفنية والأدلة امل�ساندة لأعمال الأمانة.
الدليل التنظيمي
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وحدة الربامج التقنية
 -1ت�صميم الربامج الإلكرتونية لأعمال الأمانة العامة وت�شغيلها وحتديثها بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية.
 -2بناء قواعد البيانات اخلا�صة بالأمانة العامة وحتديثها بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية.
 -3الت�صميم الإلكرتوين للوثائق والأدلة التنظيمية للأمانة العامة.
 -4متابعة البوابات الإلكرتونية للأمانة العامة.

الدليل الإجرائي ملهام
الأمانة العامة لإدارات التعليم

�أو ًال :وحدة �ش�ؤون القيادات الرتبوية:
� -1إدارة عمليات التطوير املهني للقيادات الرتبوية ومن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة.
 1-1ح�صر االحتياجات التدريبية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 �إجراءات التنفيذ: -1بناء ا�ستمارة �إلكرتونية لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات الرتبوية.
 -2تعميم اال�ستمارة على جميع �إدارات مناطق اململكة وحمافظاتها ال�ستطالع ر�أيهم عن احتياجاتهم التدريبية وحتديد درجة
�أهمية كل برنامج وفق مقيا�س(هام وعاجل  ،وهام ،وهام غري عاجل).
 -3ترتيب الربامج التدريبية ح�سب �أهميتها يف معاجلة املعوقات التي تواجه القيادات الرتبوية يف �أداء �أعمالهم بعد ا�ستطالع ر�أيهم.
 -4درا�سة وفرز االحتياج التدريبي ملديري التعليم وم�ساعديهم
 - 5ت�صنيف االحتياجات التدريبية وفق جماالت تدريبية حمددة.
 الفرتة الزمنية املقدرة � :شهرين 2-1ح�صر االحتياجات التدريبية ملن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية يف الأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1بناء ا�ستمارة الكرتونية لتحديد االحتياجات التدريبية ملن�سوبي ومن�سوبات الأمانة.
- 2تعميم اال�ستمارة على جميع الوحدات التنظيمية يف الأمانة العامة.
 -3حتديد االحتياجات التدريبية ملن�سوبي ومن�سوبات الأمانة.
 -الفرتة الزمنية املقدرة :ثالث �أ�سابيع .

الدليل التنظيمي

� 3-1إعداد اخلطة التدريبية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم ومن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة بالتن�سيق واالعتماد من
اجلهات ذات االخت�صا�ص.
 �إجراءات التنفيذ: -1بناء دليل خا�ص لأبرز االحتياجات التدريبية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم.
� -2إعداد دليل خا�ص لأبرز االحتياجات التدريبية ملن�سوبي ومن�سوبات الأمانة
� -3إعداد اخلطة التدريبية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم ومن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة بالتن�سيق واالعتماد من
اجلهات ذات االخت�صا�ص.
 -4خماطبة جهات االخت�صا�ص بتنفيذ التدريب.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.
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 -2متابعة �أداء مديري التعليم.
 1/2تقدمي املقرتحات التطويرية لنظام احلوافز املادية واملعنوية للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1العمل على �إدارة عمليات احت�ساب خارج الدوام ملديري التعليم .
 -2متابعة احت�ساب االنتدابات اخلا�صة بهم و�صرفه من جهاز الوزارة.
 -3متابعة منح �شهادات ال�شكر والتقدير ملديري التعليم وفق م�ؤ�شرات الأداء �سنو ًيا من الوزير.
 -4متابعة �إجراءات تكليفهم بالعمل ومتديده وفق ال�ضوابط.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد. 2/2متابعة �إجازات مديري التعليم
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستقبال طلب الإجازة من قبل مدير التعليم ومعاجلته
 -2الرفع ملكتب الوزير العتمادها
 -3متابعة �إجراءات ر�صدها يف برنامج فار�س.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوع واحد. 3/2القيام مبهام �سري جلنة تطوير �إدارات ومتابعة تو�صياتها.
 �إجراءات التنفيذ:� -1إعداد ت�صور لتطوير �إدارات التعليم ومتابعة تطويره>
 -2تنفيذ ما ي�سند �إىل الأمانة العامة من تو�صيات جلنة تطوير �إدارات التعليم.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.

الدليل التنظيمي
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 4/2التن�سيق مع الوحدات التنظيمية يف توفري املعلومات املتعلقة بالعرو�ض الدورية ملديري التعليم لدى قيادات الوزارة.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد الإدارات املر�شحة للقاء الوزير ،وجدولة العر�ض والعمل على �إجراءات اعتمادها.
 -2العمل على تقييم عر�ض مدير التعليم ح�سب النموذج املعد لذلك املبني على املحددات الأ�سا�سية(م�ستوى العر�ض ،التزامه
بالوقت،ح�ضوره الذهني،االتزان االنفعايل ،القدرة على حتديد الأولويات ،واحلوار و�إدارته و�أ�سلوب الإقناع ،وم�ستوى الرغبة
يف التطوير وغريها.
 -3متابعة �إجراءات اعتماد حم�ضر االجتماع مع الوزير وتنفيذ التو�صيات يف ذات العالقة.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.

 -3متابعة �ضوابط الرت�شيح والتكليف و�إنهائه للقيادات الرتبوية.
 1/3ا�ستكمال �إجراءات الرت�شيح والتكليف ومتديده و�إنهائه ملديري التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1ح�صر احتياج الإدارات التعليمية ل�شغل من�صب مدير التعليم والرفع للجنة العليا الختيار القيادات بالوزارة.
 -2متابعة ا�ستعرا�ض ال�سري الذاتية للمتقدمني من قبل جلنة اختيار القيادات العليا بالوزارة والرت�شيح.
 -3حتديد وقت املقابلة للمر�شحني ،وخماطبة املر�شحني حل�ضور املقابالت.
� -4إعداد قرارات التكليف العتمادها من �صاحب ال�صالحية.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف.� 2/3إعداد�ضوابط ومعايري اختيار مديري التعليم وتكليفهم والتمديد لهم ومراجعتها وحتديثها دوريا.
 �إجراءات التنفيذ: -1الدرا�سة الدورية ملهام مديري التعليم ومعايري اختيارهم وتكليفهم والتمديد لهم.
 -2حتديثها بو�ضع معايري وا�ضحة وحمددة وقابلة للقيا�س.
 -3التوا�صل مع وكيل التخطيط والتطوير لطلب الن�سخة احلديثة من الدليل التنظيمي ملهام مديري التعليم و�صالحياتهم لتحديث
املعايري.
 -4الرفع للجهات ذات العالقة باملعايري املقرتحة العتمادها.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.� -4إدارة العمليات اخلا�صة باللقاءات والزيارات الدورية واالجتماعات ومتابعة قراراتها وتقاريرها.
 1/4التن�سيق لزيارات الوزير الدورية لإدارات التعليم بالتعاون مع الوحدات التنظيمية و�إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ:� -1إعداد مقرتحات الأمانة للوزير ب�ش�أن زياراته للإدارات التعليمية يف املناطق واملحافظات للموافقة واعتمادها.
 -2العمل على خماطبة الإدارات التعليمية املعنية بالزيارة.
� -3إعداد برنامج الزيارة لكل �إدارة تعليمية.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.الدليل التنظيمي

 2/4الإعداد للقاءات الدورية للقيادات الرتبوية ومديري التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1تعميم اال�ستبانة الإلكرتونية لأخذ مقرتحات الإدارات التعليمية واملحافظات ب�ش�أن (حماور لقاء قادة العمل ،ومواعيد
اللقاءات ،و�أ�سلوب تنفيذ اللقاء ،و�أ�سماء املتحدثني يف اللقاءات).
 -2عقد لقاء اللجنة التح�ضريية لقادة العمل لدرا�سة مقرتحات الإدارات التعليمية واملحافظات وحتديد مكان اللقاء وتاريخه
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و�أ�سلوب تنفيذه ،والتحديد النهائي للمتحدثني يف اللقاء.
 -3رفع الت�صور النهائي ل�صاحب ال�صالحية لأخذ املوافقة على �إقامة اللقاءات.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف.� 3/4إعداد خطة الزيارات الدورية لإدارات التعليم من قبل من�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد الإدارات املتعرثة التي تتطلب الزيارة بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية للأمانة.
� -2إعداد اخلطة زمنية ملن�سوبي ومن�سوبات الأمانة العامة لزيارة الإدارات املتعرثة.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوعني. 4/4ح�صر تقارير الزيارات التبادلية بني القيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم وحتليلها ومتابعة تفعيل تو�صياتها.
 �إجراءات التنفيذ:� -1إعداد الدليل التعريفي لآلية الزيارات التبادلية والنموذج املوحد ون�شرها.
 -2متابعة �إعداد تقارير الزيارات التبادلية بالتوا�صل مع الإدارات التعليمية وحتليلها ودرا�سة تو�صياتها.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �شهور. -5التوثيق الورقي والإلكرتوين لبيانات �إدارات التعليم ومعلوماتها.
 1/5ح�صر الدرا�سات والر�سائل العلمية احلديثة وامل�ستجدات يف جمال القيادة التعليمية و�إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1البحث الدوري عن الدرا�سات العلمية يف جمال القيادة و الإدارات التعليمية يف �أوعية وم�صادر املعلومات املوثقة واملعتمدة
وطباعة عناوينها وم�ستخل�صاتها وتو�صياتها.
 -2فهر�سة الدرا�سات العلمية ذات املحتوى ورفعها �إلكرتون ًيا على موقع الأمانة العامة.
 -3رفع عناوين الر�سائل العلمية املتوفرة �إلكرتون ًيا حول كفايات مديري التعليم على موقع االمانة العامة لإدارات التعليم.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.

الدليل التنظيمي
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 2/5حتديث دليل التوا�صل للقيادات الرتبوية يف �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ:� -1إعداد دليل خا�ص بالربيد الإلكرتوين والهواتف ملديري التعليم ومراجعته دوري ًا.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع واحد.� 3/5إعداد كتيب �إدارات التعليم ومديري التعليم ومتابعة حتديثه
� -إجراءات التنفيذ:

 -1التحديث الدوري لبيانات الإدارات التعليمية ويت�ضمن بيانات كل �إدارة من حيث الأ�سماء ،وعدد مكاتب التعليم ،وعدد
من�سوبيها ،وعدد الطالب والطالبات ،وعدد املدار�س.
 -2مراجعة كتيب مديري التعليم وتعديله دوريا.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ثالثة �شهور.ثاني ًا  :وحدة تقومي االداء واملتابعة:
 -1متابعة �أداء �إدارات التعليم وتقوميه وتقدمي الدعم لها.
 1/1الدرا�سة النوعية للتقارير الفنية لربامج الأمانة العامة املتعلقة ب�إدارات التعليم ،وحتليلها و�إعداد املقرتحات التو�صيات
اخلا�صة بها.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف التقارير.
 -2حتديد امل�شكالت وفرزها و�إعجاج احللول الالزمة لها.
� -3إعداد التوثيات واملقرتحات ملعاحلة الق�صور.
� -4إعداد التقرير النهائي النوعي للدرا�سة.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف.

� 3/1إعداد تقارير املتابعة امل�ستمرة لربنامج اال�ستعداد ال�سنوي لإدارات التعليم وعر�ضها على اللجنة العليا بالوزارة.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديث قاعدة بيانات من�سقي اال�ستعداد.

الدليل التنظيمي

 2/1متابعة عمليات اال�ستعداد يف قطاعات الوزارة و�إدارات التعليم واملواءمة بني االحتياجات العامة وما مت تخ�صي�صه من قبل
الوزارة.
 �إجراءات التنفيذ: -1ت�شكيل جلنة اال�ستعداد املركزية بالوزارة و�إ�صدار قرار �إداري واعتمادها من الوزير.
 -2حتديث الربنامج التقني للمتابعة وتطوير �آلياته ومناذجه وطريقة التعامل معه مب�شاركة اجلهات ذات العالقة.
 -3ت�صميم و�إعداد اال�ستمارات والنماذج املنظمة للعمل فيما يخ�ص متابعة اال�ستعداد و�آلياته.
 -4متابعة خطط قطاعات الوزارة املعنية باال�ستعداد وتقدمي التغذية الراجعة.
 -5متابعة ت�شكيل اللجان الفرعية بالوزارة املنبثقة من اللجنة املركزية.
 -6متابعة و�صول خطط اال�ستعداد من الإدارات التعليمية وتقدمي التغذية الراجعة.
 -7متابعة و�صول ت�شكيل اللجان يف الإدارات التعليمية وحما�ضر االجتماعات املخت�صة باال�ستعداد.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف.
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 -2عقد ور�ش العمل وتدريب العاملني على الربنامج.
� -3إعداد الربنامج الزمني الجتماعات اللجنة.
 -4رفع حما�ضر االجتماعات لقطاعات الوزارة املعنية باال�ستعداد ومتابعة تو�صياتها.
 -5ح�صر تقارير املتابعة من قطاعات الوزارة وال�صعوبات التي تواجهها.
 -6متابعة التقارير الدورية للإدارات التعليمية.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ثالث �شهور. 4/1متابعة �أعمال اللجنة املركزية لال�ستعداد وا�ستكمال �إجراءات التكليف و�إنهائه.
 �إجراءات التنفيذ: -1درا�سة وحتليل التقارير ومتابعة التقدم والتعرث بالتعاون مع الإدارات املعنية.
 -2حتديد الق�ضايا املهمة وامللحة وو�ضع الأولوية.
 -3عر�ض نتائج العمل واال�ستعداد على رئي�س و�أع�ضاء اللجنة املركزية لال�ستعداد لدرا�ستها وتقوميها وتزويد اجلهات املعنية
باال�ستعداد.
 -4عقد اللقاءات بني قيادات الوزارة برئا�سة وزير التعليم وبني مديري التعليم ملناق�شة ال�صعوبات التي تعرت�ض تقدمهم والو�صول
�إىل حلول جذرية لها.
 -5زيارة م�سحية ميدانية للإدارات التعليمية للوقوف على الواقع التعليمي.
� -6إعداد التقرير النهائي لال�ستعداد وعر�ضه على �صاحب ال�صالحية.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �شهور. 5/1مراجعة خطط �أمانات �إدارات التعليم ومتابعة تنفيذها.
 �إجراءات التنفيذ: -1ت�شكيل فريق عمل من جميع الوحدات.
 -2ح�صر خطط الأمانة وتبويبها.
 -3عمل �سجل خا�ص مبوب باخلطط للأمانة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف.الدليل التنظيمي
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� 6/1إعداد قوائم االحتياجات الرئي�سة لإدارات التعليم وفقا لتحليل التقارير الفنية لها.
 �إجراءات التنفيذ:� -1إعداد مناذج االحتياج.
 -2حتديد االحتياجات ح�سب ما مت ر�صده يف التقارير.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر.

 7/1ت�صميم النماذج النوعية والتحليلية للمتابعة والتقومي واعتمادها من جمل�س الأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1مراجعة النماذج املوجودة يف الوحدة ودرا�ستها وتقييمها.
 -2عمل فريق من �إدارات معنية للم�شاركة يف املراجعة.
 -3اعتماد النماذج من �صاحب ال�صالحية للعمل بها.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر.� 8/1إعداد التقرير ال�شامل لأداء �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1ت�شكيل فريق ملتابعة تقارير �إدارات التعليم.
� -2إعداد منوذج موحد لتقارير �إدارات التعليم.
 -3خماطبة �إدارات التعليم ب�ش�أن النموذج وحتديد موعد ت�سليم التقارير.
 -4جمع التقارير ودرا�ستها.
� -5إعداد تقرير موحد جلميع الإدارات ورفعه ل�صاحب ال�صالحية.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.� 9/1إعداد كتيب قيا�س الأداء يف �إدارات التعليم باململكة العربية ال�سعودية وتطويره.
 �إجراءات التنفيذ: -1ت�شكيل فريق لإعداد الكتيب.
 -2و�ضع خطة زمنية ملراحل الإعداد.
 -3جمع املعلومات والوثائق.
 -4املراجعة العلمية من قبل املخت�صني.
 -5التدقيق اللغوي للكتيب.
 -6الطباعة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف .الدليل التنظيمي

 10/1حتديد االحتياجات التدريبية للأمناء يف �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1بناء ا�ستمارة حتديد االحتياجات التدريبية وحتكيمها.
 -2جمع بيانات حتليل االحتياجات التدريبية.
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 -3خماطبة �إدارة التدريب بالربامج املقرتحة.
 -4تر�شيح املتدربني والرفع لإدارة التدريب.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد . 11/1الإعداد للقاءات الدورية لأمناء �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1االجتماع بالأمناء لطرح مو�ضوعات اللقاء.
 -2بناء خطة زمنية للقاءات الدورية.
 -3تنفيذ اللقاءات.
* الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد .
 -2متابعة الق�ضايا وال�شكاوى اخلا�صة ب�إدارات التعليم.
 1/2تبويب ال�شكاوى اخلا�صة ب�إدارات التعليم وت�صنيفها وفقا لأولوية املعاجلة ال�ضرورية لكل منها.
 �إجراءات التنفيذ: -1مراجعة ال�شكاوى الواردة وحتديد امل�ستهدفة.
 -2درا�سة ال�شكاوى و�إبداء املرئيات حيالها.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوعني . 2/2بناء الإ�سرتاجتيات العالجية ال�شاملة للق�ضايا امل�شرتكة يف �إدارات التعليم بعد ح�صرها.
 �إجراءات التنفيذ: -1ح�صر الق�ضايا امل�شرتكة بني �إدارات التعليم.
 -2حتديد الق�ضايا ذات الأولوية.
 -3بناء الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة مبعاجلة كل ق�ضية واعتمادها.
 -4حتديد متطلبات تنفيذ الإ�سرتاتيجيات املختارة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.الدليل التنظيمي
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� 3/2إعداد الربامج العالجية للم�شكالت الفردية ح�سب ظروف كل �إدارة تعليم واحتياجاتها.
 �إجراءات التنفيذ: -1ح�صر امل�شكالت الفردية لكل �إدارة تعليم.
 -2ترتيب امل�شكالت وفقا مل�ستوى احلاجة حللها.

 -3حتديد احللول املنا�سبة لكل م�شكلة على حدة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.� 4/2إعداد التقرير الدوري للق�ضايا وال�شكاوي اخلا�صة ب�إدارات التعليم لعر�ضها على جمل�س الأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1درا�سة التقارير الوارد من �إدارات التعليم.
 -2اعداد التقرير اخلتامي.
 -3عر�ض املقرتحات واحللول اخلا�صة بالق�ضايا وامل�شكالت ح�سب نوع كل ق�ضية.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ثالث �أ�سابيع. -3متابعة عمليات التقومي الذاتي لإدارات التعليم.
 1/3ت�صميم ا�ستمارات متابعة عمليات التقومي الذاتي واعتمادها من جمل�س الأمانة العامة وحتديثها.
 �إجراءات التنفيذ: -1مراجعة �أدوات و�إجراءات التقومي الذاتي وتعديلها لتنا�سب التغيريات احلديثة.
 -2حتكيم الأدوات من قبل متخ�ص�صني.
 -3عر�ض الأدوات بعد التعديل على جمل�س الأمانة.
 -4اعتماد الأدوات من قبل املجل�س.
 -5بناء برنامج حا�سوبي لتطبيق عملية التقومي ومتابعته وحتليل النتائج.
 -6عقد اجتماع بالأمناء ل�شرح وتو�ضيح �آلية التقومي.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.

الدليل التنظيمي

 2/3حتليل التغذية الراجعة من �إدارات التعليم ومناق�شتها مع الأمناء.
 �إجراءات التنفيذ: -1جمع ومتابعة و�صول تقارير التقومي الذاتي من �إدارات التعليم.
 -2درا�سة التقارير الواردة من �إدارات التعليم.
 -3التحقق من م�صداقية النتائج.
 -4تقدمي الدعم الفني لفرق �إدارات التعليم.
 -5معاجلة وحتليل املعلومات وا�ستخال�ص الدالالت.
 -6عقد اجتماع بالأمناء ملناق�شة النتائج واملالحظات.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.

17

� 3/3إعداد التقرير ال�شامل لعمليات التقومي الذاتي لإدارات التعليم
 �إجراءات التنفيذ: -1املقارنة بني نتائج العام احلايل والأعوام ال�سابقة.
 -2ت�صنيف الإدارات ح�سب م�ستوى التقييم للعام احلايل.
 -3ح�صر الإيجابيات وال�سلبيات والتو�صيات الواردة يف تقارير الإدارات.
 -4مراجعة التقرير وتدقيقه.
 -5طباعة التقرير و رفعه ل�صاحب ال�صالحية.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر ون�صف. -4متابعة جمال�س التعليم يف املناطق واملحافظات.
 1/4مراجعة الئحة جمال�س التعليم يف �إدارات التعليم وحتديثها دوري ًا.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�صدار التعاميم اخلا�صة بت�شكيل املجال�س.
 -2متابعة ت�شكيل جمال�س التعليم وتدقيقها.
 -3متابعة تقارير املجال�س يف ادارات التعليم.
 -4متابعة خطط ومواعيد جل�سات واجتماعات جمال�س االدارات .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد. 2/4درا�سة التقارير املوحدة ملجال�س التعليم يف املناطق واملحافظات  ،وحتليلها ومتابعة قراراتها.
 �إجراءات التنفيذ: -1متابعة ت�شكيل جمال�س املناطق التعليمية.
 -2متابعة خطط ومواعيد اجتماعات جمال�س املناطق.
 -3درا�سة التقارير النهائية ملجال�س املناطق.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.الدليل التنظيمي
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ثالث ًا :وحدة امل�ؤ�شرات والدرا�سات الفنية:
 -1بناء نظام امل�ؤ�شرات لواقع �أداء �إدارات التعليم وحتديثه وتطويره.
 1/1و�ضع نظام امل�ؤ�شرات العامة لواقع �إدارات التعليم وحتديثها وتطويرها.
 �إجراءات التنفيذ:التخطيط :

 -1اجراء حتليل اجلاهزية :
�أ – جمع املعلومات ودرا�ستها وتعبئة قائمة حتديد اجلاهزية.
ب – عمل حتليل ( )SOWTوحتديد املمكنات والتحديات.
ج – اجتماع تقرير اجلاهزية.
د – تعبئة تقرير اجلاهزية.
 -2و�ضع خطة عمل :
�أ – مراجعه خطة الإدارة.
ب – ربط اخلطة بالإجراءات.
ج – ت�شكيل فريق عمل.
د – عقد ور�ش عمل.
هـ -اعداد خطة التنفيذ.
الت�صميم والتنفيذ :
 -1ت�صميم واختيار امل�ؤ�شرات :
�أ – ت�صميم قائمة من م�ؤ�شرات الأداء با�ستخدام النموذج املنطقي.
ب – تقلي�ص القائمة ال�سابقة با�ستخدام م�صفوفه (الأهمية والتوفر).
ج – ت�أكيد القائمة الأخرية واحل�صول على املوافقة.
 - 2حتديد م�صادر البيانات :
�أ – اجتماعات ملناق�شة م�صادر البيانات.
ب – الت�أكد من جودة البيانات.
ج – تعبئة منوذج البيانات .
 -3حتديد القيم امل�ستهدفة :
�أ – درا�سة طرق حتديد القيم امل�ستهدفة واختيار ما ينا�سب العمل.
ب – اختيار القيم امل�ستهدفة واعتمادها.
ج – حتديث قائمة م�ؤ�شرات االداء.
الدليل التنظيمي

توثيق امل�ؤ�شرات :
�أ – عقد اجماع فريق امل�ؤ�شرات مع الوحدة املخت�صة.
ب -حتديد امل�سئولني عن امل�ؤ�شرات.
ج – تعبئة منوذج توثيق امل�ؤ�شرات واعتمادها.
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عقد اجتماعات �سنوية ملراجعة امل�ؤ�شرات :
�أ  -حتديد امل�ؤ�شرات امل�ضافة واملحذوفة �إن وجد.
ب  -حتديد امل�ستهدفات اجلديدة ان وجد.
ج – حتديث منوذج توثيق امل�ؤ�شرات.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.

الدليل التنظيمي
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 2/1و�ضع نظام م�ؤ�شرات الأداء لربامج الأمانة العامة وحتديثه بالتن�سيق مع الوحدات ذات العالقة.
 �إجراءات التنفيذ:التخطيط :
� -1إجراء حتليل اجلاهزية :
�أ – جمع املعلومات ودرا�ستها وتعبئة قائمة حتديد اجلاهزية.
ب – عمل حتليل ( )SOWTوحتديد املمكنات والتحديات.
ج – اجتماع تقرير اجلاهزية.
د – تعبئة تقرير اجلاهزية.
 -2و�ضع خطة عمل :
�أ – مراجعة خطة الإدارة.
ب – ربط اخلطة بالإجراءات.
ج – ت�شكيل فريق عمل.
د – عقد ور�ش عمل.
هـ – �إعداد خطة التنفيذ.
الت�صميم والتنفيذ :
 -1ت�صميم واختيار امل�ؤ�شرات :
�أ – ت�صميم قائمة من م�ؤ�شرات الأداء با�ستخدام النموذج املنطقي.
ب – تقلي�ص القائمة ال�سابقة با�ستخدام م�صفوفه (الأهمية والتوفر).
ج – ت�أكيد القائمة الأخرية واحل�صول على املوافقة.
 -2حتديد م�صادر البيانات :
�أ – اجتماعات ملناق�شة م�صادر البيانات.
ب – الت�أكد من جودة البيانات.
ج – تعبئة منوذج البيانات :
 -3حتديد القيم امل�ستهدفة :
�أ  -درا�سة طرق حتديد القيم امل�ستهدفة واختيار ما ينا�سب العمل.

ب  -اختيار القيم امل�ستهدفة واعتمادها.
ج  -حتديث قائمة م�ؤ�شرات االداء.
توثيق امل�ؤ�شرات :
�أ – عقد اجماع فريق امل�ؤ�شرات مع الوحدة املخت�صة.
ب -حتديد امل�سئولني عن امل�ؤ�شرات.
ج – تعبئة منوذج توثيق امل�ؤ�شرات واعتمادها.
عقد اجتماعات �سنوية ملراجعة امل�ؤ�شرات :
�أ  -حتديد امل�ؤ�شرات امل�ضافة واملحذوفة �إن وجد.
ب  -حتديد امل�ستهدفات اجلديدة ان وجد.
ج  -حتديث منوذج توثيق امل�ؤ�شرات.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.� 3/1إعداد مناذج التقارير الفنية الدورية لإدارات التعليم واعتمادها من جمل�س الأمانة.
 �إجراءات التنفيذ: -1عقد اجتماع مع الوحدة املخت�صة بهدف:
�أ -التعرف على الغر�ض من التقرير.
ب� -أخذ فكره عا ّمة حول مو�ضوع التقرير لتحديد امل�سار.
 -2درا�سة امل�صادر املتاحة.
 -3حتديد �أق�سام و�أجزاء التقرير بحيث تغطي املعلومات الواردة يف امل�صادر.
 -4اعداد الت�صور االوىل لنموذج للتقرير.
 -5مناق�شة منوذج التقرير املقرتح مع الوحدة املخت�صة واجراء التعديالت ان وجدت.
 -6عر�ض منوذج التقرير املقرتح على جمل�س االمانة العتماده.
 -7اجراء التعديالت ان وجدت واخلروج بال�صورة النهائية لنموذج التقرير واعتمادها.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع واحد لكل منوذج.الدليل التنظيمي

 -2متابعة تعبئة قواعد البيانات واملعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات يف �إدارات التعليم.
 1/2و�ضع املحددات الفنية لر�صد البيانات واملعلومات ومراجعتها ومتابعة حتديثها بالتعاون مع املن�سقني.
 �إجراءات التنفيذ: -1درا�سة �آليات ر�صد البيانات واملراجعة.
 -2عقد لقاءات مع ر�ؤ�ساءالفرق .

21

 -3و�ضع ت�صور مقرتح لتحديث الية الر�صد واملراجعة �إذا احتاج االمر.
 -4و�ضع �آلية العمل ومراحل التنفيذ املقبلة.
 -5تنفيذ �آلية العمل.
 -6متابعة تنفيذ العمل ح�سب اخلطة املر�سومة.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ثالثة �أ�سابيع. 2/2الإعداد للقاءات الدورية مع املن�سقني يف �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد االهداف .
 -2حتديد الأدوار وامل�سئوليات.
 -3االعداد للموا�ضيع التي �سيتم طرحها .
 -3اعداد جدول اللقاء
 -4حتديد الزمان وحجز القاعة
 -5التنفيذ
 -6توثيق اللقاء
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوعني.

الدليل التنظيمي
22

 3/2حتديد االحتياجات التدريبية للمن�سقني يف �إدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1عقد ور�ش عمل مع الوحدات :
�أ – حتليل العمل واملهام املطلوبة من املن�سقني.
ب – حتديد املعارف واملهارات املطلوبة.
 -2حتليل تقييم الأداء .
 -3حتديد املعارف واملهارات املتوفرة لدى املن�سقني.
 -4تعبئة منوذج فجوة الأداء بني امل�ستوى الفعلي وامل�ستوى املطلوب .
� -5إعداد م�سودة تقرير حتديد االحتياجات التدريبية.
 -6طباعة م�سودة التقرير وعر�ضه على امل�سئولني .
 -7طباعة التقرير بال�صورة النهائية واعتماده.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �أ�سابيع.

� -3إعداد الدرا�سات والتقارير الفنية والأدلة امل�ساندة لأعمال الأمانة.
 1/3عمل درا�سات املقارنة الفنية بني امل�ؤ�شرات الآنية وامل�ؤ�شرات ال�سابقة لإدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1درا�سة نتائج حتليل امل�ؤ�شرات.
 -2حتديد مو�ضوع الدرا�سة .
� -3إ�ستعرا�ض و حتليل البيانات املختلفة التي مت جمعها.
 -4اعداد املخططات (جداول  -ر�سوم بيانية) املنا�سبة .
 -5تدوين اال�ستنتاجات
 -6املراجعة واخلروج بال�صورة النهائية للدرا�سة
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �أ�سابيع لكل درا�سة.

 3/3معاجلة البيانات وتعبئتها يف التقارير الفنية الدورية لإدارات التعليم.
 �إجراءات التنفيذ: -1ادخال البيانات :

الدليل التنظيمي

� 2/3إعداد الدليل الإر�شادي للم�ؤ�شرات العامة وم�ؤ�شرات الأداء لإدارات التعليم وحتديثه وتطويره.
 �إجراءات التنفيذ: -1مرحلة االعداد :
�أ-االجتماع مع وحدات الأمانة.
ب -اعداد االطار العام للدليل.
ج -حتديد االطار الزمني.
 -2مرحلة التعبئة :
�أ -مراجعة الوثائق املتعلقة مبحتوى الدليل.
ب – حتديد املحتوى ومراجعته مع الوحدة .
ج  -طباعة الدليل.
د -املراجعة النهائية .
هـ اخلروج بال�صورة النهائية للدليل واالعتماد.
 -3عقد اجتماعات �سنوية ملراجعة الدليل :
�أ  -حتديد التغيريات �إن وجد.
ب -حتديث الدليل.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �أ�سابيع.
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�أ -اعداد جدول تزمني لإدخال البيانات .
ب -اعداد اخلطابات املتعلقة بهذه املرحلة واعتمادها وت�صديرها .
ج -فتح الربنامج االلكرتوين للإدخال ح�سب املدة املحددة .
 -2مراجعة البيانات :
�أ -متابعة تعبئة البيانات و مراجعتها من قبل املن�سقني ور�ؤ�ساء الفرق.
ب -اعتماد البيانات من مدير التعليم.
ج -مراجعة البيانات من قبل الأمانة العامة.
 -3تعبئة التقارير :
�أ -تعبئة التقارير بالنتائج والتف�سري ( ح�سب منوذج التقرير).
ب -مراجعة التقارير و �إخراجها بال�صورة النهائية.
* الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �أ�سابيع.
 4/3التحليل الفني للأداء الفعلي لإدارات التعليم بامل�ستهدف بالإ�سناد ل�سنة الأ�سا�س.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد منهجية العمل.
 -2حتديد م�ستوى االداء و احت�ساب الن�سب ريا�ضيا.
 -3اعداد املخططات (جداول – ر�سوم بيانية) املنا�سبة لهدف التقرير.
 -4قراءة املخططات وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات.
 -5مقارنه املعلومات امل�ستخرجه بامل�ستهدف للك�شف عن الفجوه.
 -6اخلروج بال�صورة االولية للنتائج والتف�سري .
 -7املراجعة واخلروج بال�صورة النهائية للنتائج والتف�سري.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أربعة �أ�سابيع.

الدليل التنظيمي
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 5/3التحليل الفني للأداء الفعلي لإدارات التعليم وفقا ملثيالتها (الإ�سناد املعياري).
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد منهجية العمل.
 -2ت�صنيف وتبويب البيانات واملعلومات ب�شكل ي�سمح بالربط بينها لأغرا�ض املقارنه.
� -3إعداد املخططات (جداول -ر�سوم بيانية) املنا�سبة لهدف التقرير.
 -4قراءة املخططات وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات .
 -5تدوين ما توحي به قراءة املخططات من ا�ستنتاجات.

 -6اخلروج بال�صورة االولية للنتائج والتف�سري .
 -7املراجعة واخلروج بال�صورة النهائية للنتائج والتف�سري.
 الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوعني. 6/3التحليل الفني للأداء الآين بالأداء ال�سابق لإدارة التعليم نف�سها (الإ�سناد الذاتي).
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد منهجية العمل.
 -2ت�صنيف وتبويب البيانات واملعلومات ب�شكل ي�سمح بالربط بينها الغرا�ض املقارنه.
 -3درا�سة حركة امل�ؤ�شرات يف الفرتات الزمنية (املختلفة) وحتديد االنحرافات.
� -4إعداد املخططات (جداول  -ر�سوم بيانية) املنا�سبة لهدف التقرير.
 -5قراءة املخططات وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات .
 -6تدوين ما توحي به قراءة املخططات من ا�ستنتاجات.
 -7اخلروج بال�صورة االولية للنتائج والتف�سري.
 -8املراجعة واخلروج بال�صورة النهائية للنتائج والتف�سري.
 -الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوعني.
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 7/3التحليل الفني لأداء �إدارات التعليم مقابل امل�ستهدف العاملي.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد منهجية العمل.
 -2حتديد م�صدر املعلومات والت�أكد من مدى موثوقيته.
 -3حتديد الإطار املكاين والزمان :الدولة �أو جمموعة الدول وامل ّدة الزمن ّية التي يتناولها التقرير.
 -4درا�سة حركة امل�ؤ�شرات يف الفرتات الزمنية املحدده وحتديد االنحرافات.
� -5إعداد املخططات (جداول-ر�سوم بيانية) املنا�سبة لهدف التقرير.
 -6قراءة املخططات وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات .
 -7تدوين ما توحي به قراءة املخططات من ا�ستنتاجات.
 -8اخلروج بال�صورة االولية للنتائج والتف�سري .
 -9املراجعة واخلروج بال�صورة النهائية للنتائج والتف�سري.
 -الفرتة الزمنية املقدرة :ا�سبوعني.
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رابع ًا :وحدة الربامج التقنية:
 -1ت�صميم الربامج الإلكرتونية لأعمال الأمانة العامة وت�شغيلها وحتديثها بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية.
� 1/1إعداد الربنامج الإلكرتوين حل�صر االحتياجات التدريبية وحتديثه دوري ًا.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى الربنامج واالتفاق عليها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالربنامج ومناق�شته وتعديله.
 -3بناء الربنامج وعر�ضه .
 -4التد�شني النهائي للربنامج.
 -5التحديث الدوري للربنامج ح�سب احلاجة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.� 2/1إعداد الربنامج الإلكرتوين لال�ستعداد املدر�سي يف �إدارات التعليم ومتابعة ت�شغيله وحتديثه.
 �إجراءات التنفيذ: -1طلب م�ؤ�شرات اال�ستعداد من قطاعات الوزارة .
 -2عقد اجتماعات مع كل قطاع على حدة.
 -3بناء الربنامج االلكرتوين.
 -4جتربة الربنامج االلكرتوين.
 -5تدريب على الربنامج االلكرتوين.
 -6التد�شني.
 -7التحديث الدوري للربنامج ح�سب احلاجة.
* الفرتة الزمنية املقدرة� :شهرين.

الدليل التنظيمي
26

� 3/1إعداد الربنامج الإلكرتوين لنظام امل�ؤ�شرات العامة لإدارات التعليم وحتديثه دوري ًا.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى الربنامج واالتفاق عليها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالربنامج ومناق�شته وتعديله.
 -3بناء الربنامج وعر�ضه.
 -4التد�شني النهائي للربنامج.
 -5التحديث الدوري للربنامج ح�سب احلاجة .
* الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.

 -2بناء قواعد البيانات اخلا�صة بالأمانة العامة وحتديثها بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية.
� 1/2إعداد قاعدة البيانات اخلا�صة مبن�سوبي الأمانة العامة وحتديثها.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى قاعدة البيانات واعتمادها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالنموذج العام ومناق�شته وتعديلة.
� -3إعداد قاعدة البيانات وعر�ضهاومناق�شتها.
 -4التحديث الدوري لقاعدة البيانات ح�سب احلاجة .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع واحد.� 2/2إعداد قاعدة البيانات اخلا�صة بالت�شكيالت الإ�شرافية لأمناء �إدارات التعليم واملن�سقني.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى قاعدة البيانات واعتمادها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالنموذج العام ومناق�شته وتعديله.
� -3إعداد قاعدة البيانات وعر�ضهاومناق�شتها.
 -4التحديث الدوري لقاعدة البيانات ح�سب احلاجة .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوعني.� 3/2إعداد قاعدة ح�صر القيادات الرتبوية والكفاءات امل�ؤهلة يف �إدارات التعليم ومتابعة تكليفها و�إنهائه.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى قاعدة البيانات واعتمادها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالنموذج العام ومناق�شته وتعديله.
� -3إعداد قاعدة البيانات وعر�ضهاومناق�شتها.
 -4التحديث الدوري لقاعدة البيانات ح�سب احلاجة .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد.الدليل التنظيمي

� 4/2إعداد الربنامج الإلكرتوين للرت�شح للعمل القيادي يف �إدارات التعليم وحتديثه.
 �إجراءات التنفيذ: -1حتديد العنا�صر الرئي�سة ملحتوى الربنامج واالتفاق عليها.
� -2إعداد الت�صميم اخلا�ص بالربنامج ومناق�شته وتعديله.
 -3بناء الربنامج وعر�ضه .
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 -4التد�شني النهائي للربنامج.
 -5التحديث الدوري للربنامج ح�سب احلاجة.
 الفرتة الزمنية املقدرة� :شهر واحد. -3الت�صميم الإلكرتوين للوثائق والأدلة التنظيمية للأمانة العامة.
� 1/3إعداد النماذج الإلكرتونية للوثائق اخلا�صة بالأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستالم املوا�صفات اخلا�صة بالنموذج
� -2إعداد النموذج
 -3مناق�شة الت�صميم و�إجراء التعديالت
 -4الت�سليم النهائي للنموذج
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوعني لكل منوذج. 2/3الإخراج التقني النهائي اخلا�ص بالأدلة التنظيمية للأمانة العامة.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستالم املادة العلمية (املحتوى).
� -2إعداد القالب الداخلي.
� -3إعداد الت�صميم الداخلي.
 -الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوعني.

الدليل التنظيمي
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 -4متابعة البوابات الإلكرتونية للأمانة العامة.
� 1/4إدارة قناة اليوتيوب وت�شغيلها ومتابعة �أدائها.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستالم املادة الإعالمية ومعاجلتها.
 -2رفعها على اليوتيوب.
 -3متابعة التحديث الدوري للقناة .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع لكل مادة �إعالمية وحتديثها.� 2/4إدارة ح�ساب التويرت ومتابعة حتديثه.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستالم املواد املطلوب ن�شرها ومعاجلتها.

 -2رفعها على املوقع.
 -3التحديث الدوري واملتابعة للح�ساب .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع لكل مادة �إعالمية وحتديثها.� 3/4إدارة املدونة الإلكرتونية ومتابعة تطويرها وحتديثها.
 �إجراءات التنفيذ: -1ا�ستالم املحتوى العلمي املطلوب �إدراجه �ضمن املدونة ومعاجلته.
� -2إدراج املادة العلمية يف املوقع.
 -3املراجعة الدورية للمواد املوجودة وحتديث املدونة .
 الفرتة الزمنية املقدرة� :أ�سبوع لكل مادة �إعالمية وحتديثها. 4/4ا�ستقبال الربيد الوارد للأمانة ومعاجلته
 �إجراءات التنفيذ:� -1إ�ستالم الربيد من خمتلف قطاعات الوزارة و�إدارات التعليم.
� -2إر�ساله للأق�سام املعنية داخل الأمانة.
 -الفرتة الزمنية املقدرة :يومياً.

الدليل التنظيمي
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هاتف  0114753048 :فاك�س 0114753056 :
موقع الأمانة العامة الإلكرتوين https://amanah.moe.gov.sa :
الربيد الإلكرتوين amanah@moe.gov.sa :

هاتف  0114753048 :فاك�س 0114753056 :
موقع الأمانة العامة الإلكرتوين https://amanah.moe.gov.sa :
الربيد الإلكرتوين amanah@moe.gov.sa :

