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املقدمة:

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا 
حممد واآله و�سحبة الكرام وبعد.

ياأتي اإ�سدار الدليل التنظيمي لإدارات الرتبية والتعليم يف املناطق 
يف اإط���ار ال�سعي نح���و و�سع اأ�س����س تنظيمية وعالق���ات ات�سال 
وا�سحة ملختلف قطاعات ون�ساطات الإدارة مبا ي�ساعد على حتقيق 

اأهداف كل وحدة اإدارية بفاعلية.
وه���ذا الدليل يو�سح الأه���داف واملهام والرتباط���ات التنظيمية 
لالإدارة بكافة قطاعاتها الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي 

لهذه القطاعات. 
وما هذا الدليل اإل بداية �سيتبعه اأدلة اأكرث تف�سياًل تت�سمن الأهداف 
وامله���ام للوح���دات الإداري���ة الأ�سغ���ر ل���كل اإدارة، وتو�سيف 
الوظائف، واأدلة لل�سيا�سات واإج���راءات العمل بالإدارة، وذلك 
لتحقيق امل�ستوى التنظيمي الفعال الذي يتالءم مع اأهمية الأهداف 

التي تعمل الإدارة من اأجلها.
ون�ساأل اهلل التوفيق والنجاح للجميع
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أهداف ومهام وزارة التربية والتعليم

الهدف العام:
توف���ر كافة م�ستلزم���ات العملية الرتبوي���ة والتعليمية التي تع���د الفرد للحياة،   
ال�سريفة ومتكنه من التكيف مع العامل من حوله وفق الثوابت والأ�س�س التي يقوم عليها 

املجتمع ال�سعودي .
املهــام:

القيام بتوفر التعليم العام وفقاً ملا ورد يف النظام الأ�سا�سي للحكم وال�سيا�سات  1  ) 
التعليمية املعتمدة.

العمل على غر�س مب���ادئ ال�سريعة الإ�سالمية ، وتر�سي���خ مفاهيمها بني من�سوبي  2  ) 
الوزارة.

و�سع اخلطط واملناهج والربامج الرتبوية والتعليمية وتنفيذها. 3  ) 
تدري���ب املعلم���ني وامل�سرف���ني الرتبويني، وتنمي���ة قدراتهم ومهاراته���م وتطوير  4  ) 
معارفهم وتو�سيع مداركهم من خالل برامج اإعادة التاأهيل والتدريب التي تعقد 

لهذا الغر�س.
الق�ساء على الأمية و�سد منابعها من خالل خطط تعليم الكبار وبراجمها. 5  ) 

اإجراء الدرا�سات والبحوث الرتبوية الهادفة اإىل تنمية العملية الرتبوية والتعليمية  6  ) 
وتطوير ه���ا مراعني يف ذلك الأ�ساليب والجتاه���ات احلديثة ال�سائدة يف العامل 

والتي ل تتعار�س مع معتقد وتراث وتقاليد املجتمع.
تطبيق الربامج الهادفة لو�سع الأ�س����س والقواعد الرئي�سة املتعلقة بعملية التعليم  7  ) 

والتعلم ملراحل التعليم العام كافة.
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التن�سي���ق التام وال�سامل مع كافة املوؤ�س�س���ات التعليمية احلكومية والأهلية املعنية  8  ) 
بالتعلي���م العام والعايل والفني بهدف تكامل العملية الرتبوية والتعليمية وت�سافر 

اجلهود لتحقيق الأهداف العليا للرتبية والتعليم.
الإ�س���راف الفني الكامل على املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية الأهلية وفقاً ملا ورد  9  ) 

يف لئحتي التعليم الأهلي.
و�سع القواعد واللوائح اخلا�سة ب�س���ر العملية الرتبوية والتعليمية ذات العالقة  10  ) 

باملناهج واملعلمني والطلبة وغر ذلك مما له �سلة بالعملية الرتبوية والتعليمية.
توفر م�ستلزمات العملية التعليمية من املعلمني واملناهج واملن�ساآت والتجهيزات  11  ) 
املدر�سية والتقنيات الرتبوية وغرها من م�ستلزمات العملية الرتبوية والتعليمية.
امل�ساركة مع القطاعات الأخرى احلكومي���ة والأهلية واملنظمات يف الإ�سهام يف  12  ) 

بث الوعي العلمي والثقايف ملواكبة حركة التقدم والنمو.
. اأي مهام اأخرى تكلف بها الوزارة من قبل املقام ال�سامي (  13
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مدير عام التربية والتعليم

االرتباط التنظيمي:  
يرتبط بنائب الوزير. 

الهدف العام : 
تنفيذ اخلطط والربامج وامل�سروعات الرتبوية والتعليمية وفق ال�سيا�سات والأنظمة 
واللوائ���ح والتعليمات والإجراءات املعتم���دة لتحقيق الأه���داف الرتبوية والتعليمية 

والإدارية، وامل�ساركة يف م�سرة التطوير لعملية التعليم والتعلم . 
املهام .  

الإ�س���راف عل���ى اإعداد اخلطط الت�سغيلي���ة ال�سنوية لإدارة الرتبي���ة والتعليم يف  1  ) 
اإطار الأهداف وال�سيا�سات الرتبوي���ة والتعليمية والإدارية، ومتابعة تنفيذها بعد 

اعتمادها. 
الإ�سراف على تنفيذ الأنظمة واللوائ���ح والتعليمات والقرارات املتعلقة بالرتبية  2  ) 
والتعليم وتعميمها على املدار�س، واإبداء الآراء وامللحوظات نحوها اأو معوقات 

التنفيذ وبعثها للجهات ذات العالقة بالوزارة. 
الإ�سراف على حتديد احتياجات املنطقة من املدار�س والربامج الرتبوية والتعليمية  3  ) 
والقوى العامل���ة والأرا�سي واملباين والأثاث والتجهيزات واملقررات املدر�سية 

والأدوات واللوازم ومتابعة توفرها وتوزيعها. 
الإ�س���راف على افتت���اح املدار�س بعد اعتماده���ا، واإن�سائها وترميمه���ا و�سيانتها  4  ) 

ونظافتها، وتوفر الأرا�سي واخلدمات العامة واملرافق الالزمة لها . 
الإ�س���راف على نقل الف�س���ول بني املدار�س وف���ق العدد املحدد م���ن الف�سول  5  ) 

للمنطقة . 
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الإ�س���راف على عملية توجي���ه املعلم���ني ، وامل�سرفني الرتبوي���ني ، والإداريني،  6  ) 
وتدريبهم ومتابعة اأعمالهم وتقوميهم . 

تكلي���ف الهيئ���ة الإ�سرافية باملدار�س ) املدي���ر والوكيل( وف���ق ال�سوابط املنظمة  7  ) 
لذلك.

 (  8 تكليف مديري الإ�سراف الرتبوي، وتكليف م�ساعديهم، ومديري مكاتب الرتبية 
والتعليم وم�ساعديهم.

 (  9 اعتماد الربامج وامل�سروعات التطويرية، واإي�ساح اأ�ساليب تطويرها مبا ي�سهم يف 
تطوير جوانب العملية الرتبوية والتعليمية والإدارية يف الإدارة.

 (  10 املتابعة امل�ستمرة لأعمال القيادات الرتبوي���ة والإدارية بالإدارة وامليدان الرتبوي، 
وتوفر احلوافز للمجتهدين واملتميزين منهم، واقرتاح برامج التطوير املهني لهم.  

 (  11 متابع���ة �سر العم���ل يف اإدارات الإدارة والتاأكد من �سالم���ة وفاعلية الأداء يف 
املدار����س ومعاجلة امل�سكالت واملعوقات والنظر يف كافة املعامالت التي ترد يف 

هذا اخل�سو�س. 
 (  12 الإ�سراف على جلنة ق�سايا املعلمني وفق التنظيمات املنظمة لذلك.

الإ�سراف على الختبارات والقبول باملنطقة. 13  ) 
الإ�س���راف على تطبيق الختبارات التح�سيلية الوطني���ة، ورفع النتائج للجهات  14  ) 

ذات العالقة بالوزارة .
الإ�سراف على املراكز الثقافية ال�سيفية باملنطقة.  15  ) 

الإ�سراف على نوادي احلا�سب الآيل باملنطقة.  16  ) 
اقرتاح جتديد العقود للمتعاقدين بالإدارة . 17  ) 

الإ�سراف على تطبيق لئحة التقومي امل�ستمر . 18  ) 
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الت�س���ال والتن�سيق مع اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع الأهلي فيما يتعلق  19  ) 
بالربام���ج الرتبوي���ة والتعليمي���ة وغرها باملنطق���ة، ومتثيل ال���وزارة يف املجال�س 

واللجان املحلية . 
 (  20 الإ�س���راف على اإعداد امليزانية ال�سنوية لإدارة الرتبية والتعليم والإ�سراف على 

تنفيذها بعد اعتمادها . 
لإ�س���راف على اإع���داد التقارير الدورية ع���ن ن�ساطات واإجن���ازات اإدارة الرتبية  21  ) 

والتعليم ومعوقات الأداء فيها و�سبل التغلب عليها ورفعها لنائب الوزير . 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  (  22

ترتبط به االإدارات والوحدات االإدارية االآتية: 
مكتب مدير عام الرتبية والتعليم  1  ) 

اإدارة املتابعة. 2  ) 
اإدارة ال�سوؤون القانونية . 3  ) 

اإدارة تقنية املعلومات. 4  ) 
اإدارة الإعالم الرتبوي.                                                     5  ) 

اإدارة العالقات العامة . 6  ) 
اإدارة التخطيط والتطوير. 7  ) 

اإدارة اجلودة ال�ساملة. 8  ) 
م�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني/البنات( . 9  ) 

م�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية. 10  ) 
م�ساعد مدير عام الرتبية والتعليم للخدمات امل�ساندة. 11  ) 
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مكتب مدير عام التربية والتعليم

االرتباط التنظيمي: 
يرتبط مبدير عام الرتبية والتعليم .        

الهدف العام: 
تق���دمي اخلدمات الإدارية ، وال�سكرتارية، وال�ست�سارات العلمية والفنية يف ظل 

بيئة عمل منظمة وفعالة.
املهام: 

ا�ستقب���ال جميع اخلطابات ال���واردة للمدير ومراجعتها وعر�سه���ا عليه، واإحالة  1  ) 
املعامالت الروتينية للوحدات املخت�سة . 

اإعداد الإجابات ح�س���ب توجيهات املدير فيما يتعلق بالأم���ور العاجلة وال�سرية  2  ) 
ومتابعة ت�سديرها بعد توقيعها من املدير. 

اإع���داد ملخ�س���ات للمكاتب���ات املهم���ة والتقاري���ر واحل�سول عل���ى املعامالت  3  ) 
واملعلومات املتعلقة بها قبل عر�سها على املدير. 

ا�ستقبال جميع املكاملات الهاتفية اخلا�سة باملدير ومعاجلتها.  4  ) 
ترتي���ب مواعيد اللق���اءات والزيارات والجتماعات وتنظي���م املقابالت اخلا�سة  5  ) 
باملدير،وا�ستقب���ال املراجع���ني وتوجيهه���م ل���الإدارات والأق�س���ام ذات العالقة 

بالإدارة.
الإ�سراف على اأعمال جمل�س الرتبية والتعليم باملنطقة . 6  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة باملكت���ب وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  7  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 
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متابع���ة تاأمني طلب���ات املكتب من و�سائ���ل النقل والأث���اث وامل�ستلزمات املكتبية  8  ) 
والحتياجات الأخرى لدى اجلهات املخت�سة. 

الإ�س���راف على املوظف���ني وامل�ستخدمني العاملني مبكتب املدي���ر واإعداد تقارير  9  ) 
الأداء الوظيفي عنهم ، وتدريبهم بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة. 

اأي مهام اأخرى يكلف بها املكتب يف جمال اخت�سا�سه. 10  ) 
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إدارة المتابعة 1

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم . 

الهدف العام : 
العم���ل على حتقيق رقابة ومتابعة فاعلة على اإدارات واأق�سام ومدار�س الإدارة ، 

�سماناً لتطبيق الأنظمة واللوائح ومنعاً لوقوع املخالفات. 
املهام : 

 (  1 القيام باإجراء الرقابة الإدارية واملتابعة الالزمة لأعمال خمتلف اإدارات واأق�سام 
ومدار�س الإدارة مبا يكفل �سالمة وح�سن �سر العمل وفقاً لالأنظمة والتعليمات. 
القي���ام بجولت متابعة وفقاً خلطة دوري���ة يتم اعتمادها  من قبل مدير عام الرتبية  2  ) 
والتعلي���م ملختل���ف اإدارات واأق�س���ام ومدار�س الإدارة للوق���وف على مواطن 
الق�س���ور واكت�ساف ح���الت الإخالل ب���اأداء الواجبات الوظيفي���ة اأو الرتاخي 
يف اإجناز الأعم���ال، ومن ثم العمل على ت�سحيح امل�س���ارات وتقومي العوجاج 

بالتعاون والتن�سيق مع الإدارات ذات العالقة. 
مراقب���ة �سر العمل يف اإدارات واأق�سام ومدار����س الإدارة ،والتاأكد من مطابقته  3  ) 

لالأنظمة واللوائح والإجراءات املعتمدة.
فح����س ال�سكاوى التي حت���ال اإليها وفقاً لل�سالحيات ح���ول املخالفات الإدارية  4  ) 

واملالية وغرها من املخالفات.

1( هذه املهام صادرة من اللجنة العليا لإلصالح اإلداري بالقرار رقم ) 190( وتاريخ 1409/11/18هـ  
واملوافق عليها بالقرار الوزاري رقم 1107/م وتاريخ 21 / 5 /1410هـ
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اإجراء التحقيقات الأولية اأو ال�سرتاك يف التحقيقات التي تك�سف عنها الرقابة،                 5  ) 
وفيما يحال اإليها من املدير العام اأو مما تتلقاه من �سكاوى من اجلمهور بعد ثبوت 

جديتها.
مراقبة انتظام دوام موظفي الإدارة واجلهات ذات العالقة  .  6  ) 

التخاطب مع فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة يف كل ما يخت�س باأعمال الهيئة  7  ) 
ذات العالقة بالإدارة وفقاً لل�سالحيات املفو�سة . 

العمل على تنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى من�سوبي الإدارة. 8  ) 
تقدمي اأي مقرتحات من �ساأنها ت�سهيل �سر العمل وحت�سينه يف الإدارة.  9  ) 

اإعداد الإجراءات اخلا�سة باأعمال الوحدة بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير           10  ) 
) التطوير الإداري ( والعمل على تطويرها . 

حتديد الحتياجات التدريبية وامل�ستلزمات الإدارية والفنية اخلا�سة بالوحدة . 11  ) 
تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�س���ة بالوحدة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  12  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة .
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الوحدة ومعوقات الأداء فيها  13  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها . 14  ) 
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إدارة الشؤون القانونية

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم. 

الهدف العام : 
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية القانونية لالإدارة وفقاً لالأنظمة واللوائح املعمول بها.

املهام :
درا�سة م�ساريع الأنظمة واللوائح والتعليمات . 1  ) 

تقدمي الآراء وال�ست�سارات القانونية فيما يتعلق بتف�سر الأنظمة واللوائح. 2  ) 
امل�ساركة يف اإعداد و�سياغة العقود التي تربمها الإدارة مع اجلهات الأخرى . 3  ) 

درا�سة العقود التي �سرتتبط بها الإدارة مع جهات اأخرى حملية اأو اأجنبية واإبداء  4  ) 
الراأي ب�سددها .

تق���دمي اخلدمات القانونية التي تتطلبها ال�سك���وك وال�سجالت و�سندات التملك  5  ) 
الر�سمية والوثائق املتعلقة بذلك.

ال�س���رتاك يف اللجان امل�سكل���ة داخل الإدارة لتغطية اجلان���ب القانوين اإذا لزم  6  ) 
الأمر بناء على توجيه �ساحب ال�سالحية .

تق���دمي امل�سورة القانوني���ة يف جميع ما يح���ال اإليها من �ساح���ب ال�سالحية يف  7  ) 
التظلم���ات والدع���اءات واملطالبات،وال�س���رتاك يف التحقيق���ات ال�سرورية 

املتعلقة بذلك .
متثي���ل الإدارة فيما يرف���ع منها اأو عليها من ق�سايا اأم���ام املحاكم اأو اجلهات ذات  8  ) 

ال�سفة الق�سائية والتحكيمية . 
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اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 9  ) 
 (  10 تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة بالإدارة اأو حفظه���ا ب�سكل ي�ساعد على 
ا�ستخراجها بي�س���ر و�سهولة،والتعاون مع اإدارة التخطي���ط والتطوير يف اإعداد 

وتطوير الإجراءات اخلا�سة باأعمال الإدارة .
حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  11  ) 

ومتابعة توفرها . 
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  12  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 13  ) 
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إدارة تقنية المعلومات

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم .         

الهدف العام : 
تفعيل ا�ستخدام تقنيات املعلومات وتطبيقاتها لتطوير العمليات الرتبوية والتعليمية 

والإدارية واملالية،وتقدمي البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.
املهام:

اإعداد اخلطط الت�سغيلي���ة والربامج التطويرية لإدارة تقنية املعلومات والإ�سراف  1  ) 
عليها وفق خطط الوزارة يف هذا املجال.

اق���رتاح ال�س���روط واملوا�سفات الفني���ة للحا�سب���ات الآلية واأنظمته���ا وبراجمها  2  ) 
وجتهيزاتها التقنية التي حتتاجها الإدارة واملدار�س التابعة لها بالتن�سيق مع الإدارة 

العامة لتقنية املعلومات بالوزارة.
الإ�س���راف على ت�سميم وتطوير موقع الإدارة واملدار�س التابعة لها على ال�سبكة  3  ) 
العنكبوتية) الإنرتنت (،ومتابعة حتديث وتدقي���ق حمتوياته بالتن�سيق مع اإدارتي 

العالقات العامة والإعالم الرتبوي .
 (  4 توفر خدمة الإنرتنت والجتماعات املرئية والربيد الإلكرتوين،والربط ال�سبكي 
ب���ني الإدارة واملدار�س على �سوء الحتياجات التعليمية والإدارية بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
الإ�س���راف على قواعد البيانات �سواء يف الإدارة اأو املدار�س التابعة لها، وتوفر  5  ) 
املعلوم���ات الإح�سائية ملتخذي الق���رار يف الإدارة اأو الوزارة، ومتابعة تدقيقها 

وحتديثها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
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الإ�س���راف على �سيان���ة املعامل واأجه���زة احلا�سب الآيل وحتديثه���ا يف الإدارة  6  ) 
واملدار�س التابعة لها.

تفعيل ميكنة الأعمال الإدارية واملالية والتعليمية وتطويرها،وتوفر البيئة املنا�سبة  7  ) 
لالإدارة الإلكرتونية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .  

�سيانة الأنظمة والتطبيقات امل�ستخدمة يف الإدارة وحتديثها.  8  ) 
تق���دمي الدعم الفني الالزم للوحدات الإداري���ة يف الإدارة واملدار�س ومكاتب  9  ) 

الرتبية والتعليم .
 (  10 و�س���ع نظ���ام لل�سيانة الدورية والطارئ���ة لالأجهزة واملع���دات اخلا�سة باأجهزة 

وبرامج احلا�سب الآيل واأجهزة الت�سال ومتابعة تنفيذ العقود اخلا�سة بذلك . 
اقرتاح برامج التثقيف والتدريب يف جمال تقنية املعلومات ملن�سوبي اإدارة تقنية  11  ) 
املعلوم���ات ، والعامل���ني الإداريني يف الإدارة واملدار����س بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة بالإدارة . 
حتدي���د احتياجات الوحدات الإدارية يف الإدارة )ع���دا املدار�س ( من اأجهزة  12  ) 

احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات ،وقطع الغيار،ومتابعة توريدها بعد اإقرارها . 
حتديد احتياج الإدارة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على توفرها.  13  ) 

اإع���داد م�سروع امليزاني���ة ال�سنوية ل���الإدارة بالتن�سيق مع اجله���ات ذات العالقة  14  ) 
بالإدارة. 

تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة  وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  15  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية ع���ن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيه  16  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم. 

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 17  ) 
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إدارة اإلعالم التربوي

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم .

الهـدف العام :
التعريف بن�ساطات الإدارة الرتبوية ،وامل�ساهمة الفاعلة يف املعاجلة الإعالمية البناءة 

للق�سايا  الرتبوية.
املهـام: 

و�س���ع اخلطط الت�سغيلية والربامج لإدارة الإعالم الرتبوي والعمل على تنفيذها  1  ) 
وتقوميها بعد اعتمادها.

التن�سيق مع و�سائ���ل الإعالم يف اإعداد برامج اإعالمية تربوية تهتم بتنمية املواطنة  2  ) 
وغر����س القي���م الإ�سالمية يف املجتمع وتوثي���ق العالقة ب���ني الإدارة واملجتمع، 

والتعريف بق�سايا الرتبية والتعليم .
تزوي���د و�سائل الإع���الم املختلفة بالتقاري���ر ال�سحفية عن ن�ساط���ات واإجنازات  3  ) 

الإدارة الرتبوية.
ح�س���ر ودرا�سة ما ين�سر اأو ي���ذاع عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة الرتبوية يف  4  ) 
و�سائل الإعالم املختلفة،والرد على ال�ستف�سارات الواردة فيها عن كل ما يتعلق 

بن�ساطات الإدارة الرتبوية بالتن�سيق مع الإدارات املعنية يف الوزارة.
الإ�س���راف على طباعة الكتب والن�سرات والدرا�س���ات التي ت�سدر عن الإدارة  5  ) 

على اأن ت�سنف املطبوعات وفق اجلهات التي ت�سدر منها ..   
امل�ساركة يف اإعداد الن�سرات املتعلق���ة باإبراز ن�ساطات الإدارة يف جمايل الرتبية  6  ) 

والتعليم مبا يحقق اأهداف الإعالم الرتبوي.



24

اإع���داد ملف �سحفي الك���رتوين عن ما تن�س���ره و�سائل الإع���الم املختلفة حول  7  ) 
ن�ساطات الإدارة الرتبوية وتوزيعها على م�سئويل الإدارة.

التن�سي���ق بني الإدارات املختلف���ة يف الإدارة يف املجالت الإعالمية الرتبوية يف  8  ) 
املنا�سبات الر�سمي���ة والأ�سابيع الثقافية والتوعوية واللق���اءات الرتبوية ال�سنوية 

وغرها.
متابعة تنفيذ الربامج والجتماعات والن���دوات واللقاءات فيما يتعلق بالنواحي  9  ) 

الإعالمية الرتبوية .
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 10  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  11  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة .

حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  12  ) 
ومتابعة توفرها .

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  13  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم ،

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 14  ) 
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إدارة العالقات العامة 

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم .

الهـدف العام :
التعريف بن�ساط���ات الإدارة ، وتوثيق العالقات وال�سالت بني الإدارة  واملجتمع 
اأفراداً وموؤ�س�سات،وامل�ساهمة الفاعل���ة يف املعاجلة الإعالمية البناءة للق�سايا غر الرتبوية 

لالإدارة . 
املهـام: 

و�س���ع اخلطط الت�سغيلية والربامج لإدارة العالقات العامة  والعمل على تنفيذها  1  ) 
وتقوميها بعد اعتمادها .

تزويد و�سائل الإعالم املختلفة بالتقارير ال�سحفية عن ن�ساطات واإجنازات الإدارة  2  ) 
غر الرتبوية.

ح�س���ر ودرا�سة ما ين�سر اأو يذاع عن الإدارة يف و�سائل الإعالم املختلفة،والرد  3  ) 
على ال�ستف�سارات الواردة فيها عن كل ما يتعلق بن�ساطات الإدارة غر الرتبوية 

بالتن�سيق مع الإدارات املعنية يف الوزارة. 
امل�ساركة يف اإعداد الن�سرات املتعلقة باإبراز ن�ساطات الإدارة غر الرتبوية. 4  ) 

اإع���داد ملف �سحفي الك���رتوين عن ما تن�س���ره و�سائل الإع���الم املختلفة حول  5  ) 
ن�ساطات الإدارة غر الرتبوية وتوزيعها على م�سئويل الإدارة.

ا�ستقبال الزوار والوفود الر�سمية لالإدارة واإنهاء كافة متطلبات ال�سيافة. 6  ) 
جتهيز قاعات الإدارة لكافة الفعاليات التي تقيمها الإدارة. 7  ) 
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الإ�سراف على مكتب ال�ستعالمات بالإدارة ، ومتابعة اأدائها وتقوميها. 8  ) 
توزيع الدعوات للمنا�سبات العامة الت���ي تعقدها الإدارة ، والدعوات الواردة  9  ) 

لالإدارة على امل�سئولني. 
اإنه���اء كاف���ة الإج���راءات الالزمة مل�سارك���ة الوف���ود الر�سمية م���ن الإدارة مثل  10  ) 

احلجوزات والتاأ�سرات وال�ستقبال وغر ذلك . 
تنظيم حفالت التكرمي واملعايدة التي تقيمها الإدارة ،وكذلك القيام بكل ما يلزم  11  ) 

ملنا�سبات اللقاءات والزيارات والرحالت . 
جتهيز الهدايا التي تقدمها الإدارة للوفود الزائرة وحلفالت التكرمي . 12  ) 

تقدمي اخلدمات والأن�سط���ة التي من �ساأنها تنمية العالق���ات الجتماعية والثقافية  13  ) 
والإعالمي���ة بني من�سوبي الإدارة وذوي العالقة من خارج الإدارة بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة. 
التن�سيق ب���ني الإدارة والقطاعات احلكومية الأخرى فيم���ا يتعلق ببع�س الأعمال  14  ) 

امل�سرتكة.
تفعيل الأن�سطة الثقافية والجتماعية والريا�سية امل�سرتكة ملوظفي الإدارة.  15  ) 

حتديث دليل هواتف الإدارة وجعلها يف متناول اجلميع مطبوعة اأو على اأقرا�س  16  ) 
�سوئية. 

القيام بجميع اخلدمات الفنية من ت�سوير تلفزيوين وفيديو وت�سوير فوتوغرايف  17  ) 
وحتمي�س وطبع ال�سور ون�سخ الأ�سرطة امل�سورة.

القيام بتوزيع ال�سحف واملجالت على خمتلف قطاعات الإدارة. 18  ) 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 19  ) 
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تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  20  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة .

حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  21  ) 
ومتابعة توفرها .

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  22  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم .

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 23  ) 
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إدارة التخطيط والتطوير 

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم .

الهدف العام :  
اإع���داد خطط الإدارة الت�سغيلية ال�سنوية ومتابع���ة تنفيذها وتقوميها،وتنفيذ برامج 
التطوير الرتب���وي، وتقدمي التغذية الراجعة،وتطوير م�ست���وى اأداء العمل واأداء العاملني 
من غر �ساغل���ي الوظائف التعليمية، وتر�سيد التكاليف وزيادة موارد الإدارة وتنويعها، 

وح�سر وحتديد احتياجات مدار�س الإدارة من املقررات املدر�سية.  
املهام . 

اإعداد خطط الإدارة الت�سغيلية ال�سنوية، ومتابعة تنفذها بعد اعتمادها .  1  ) 
حتدي���د الحتياجات الالزمة للتخطيط يف �سوء املوؤ�س���رات وا�ستقراء الأحوال  2  ) 

اجلديدة والتوقعات امل�ستقبلية .   
متابع���ة تنفيذ اخلطط لن�س���ر التعليم يف املنطقة من خ���الل ر�سد النمو والرتاجع  3  ) 
الكم���ي يف اأعداد الط���الب ، واملدار�س والف�سول بالتن�سي���ق مع اجلهات ذات 

العالقة.
اقرتاح الربام���ج والآليات وال�سواب���ط التي ت�ساع���د الإدارة باملنطقة على تنمية  4  ) 
امل���وارد التعليمية من خالل الهبات والتربعات واإحياء العمل بالوقف الإ�سالمي 
وتقليل اله���در الرتبوي،وت�سجيع م�ساركة الأهايل يف دعم ال�سندوق املدر�سي 

و�سندوق اإدارة الرتبية والتعليم . 
متابع���ة تطبيق الأدلة والإجراءات ال�ستثمارية اخلا�سة باأعمال املقا�سف املدر�سية  5  ) 
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بالتن�سي���ق مع اجله���ات ذات العالقة ) اإدارة خدمات الط���الب ، اإدارة ال�سحة 
املدر�سي���ة،اإدارة ال�سوؤون الإداري���ة واملالية( ووفق التنظيم���ات املبلغة يف هذا 

ال�ساأن .   
امل�ساركة يف جلنة حتليل العرو�س املقدمة لت�سغيل املقا�سف املدر�سية مع اجلهات  6  ) 

ذات العالقة بالإدارة .
متابع���ة تطبيق الهيكل التنظيمي والدليل التنظيم���ي لالإدارة،والرفع باملالحظات  7  ) 

وال�ستف�سارات واملقرتحات لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
تب�سي���ط الإجراءات الإداري���ة يف الإدارة، واإعداد الأدل���ة اخلا�سة بها وت�سميم  8  ) 

النماذج امل�ستخدمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها . 
حت�س���ني بيئة العمل وتوزي���ع الأماكن املتاحة عل���ى الإدارات والأق�س���ام التابعة  9  ) 

لالإدارة مبا ي�ساعد على حتقيق الر�سا الوظيفي واإجناز العمل .  
تنمي���ة مهارات العاملني بالإدارة ، وحت�سني اأدائهم من خالل حتديد الحتياجات  10  ) 

التدريبية واحللقات والندوات والإيفاد والبتعاث ومتابعة تنفيذ ذلك. 
درا�سة اأو�ساع املوفدين واملبتعثني للدرا�سة داخل اململكة وخارجها من من�سوبي  11  ) 

الإدارة بالتن�سيق مع اجلهة ذات العالقة بالوزارة .
متابع���ة تنفيذ اخلطط الدرا�سي���ة العامة واخلطط الإجرائية وف���ق ما يرد من اجلهة  12  ) 

ذات العالقة بالوزارة، واإعداد التقارير التقوميية عنها.  
متابعة تنفيذ اخلطط العام���ة للم�ساريع التطويرية للمناهج باملنطقة وفق ما يرد من  13  ) 

اجلهة ذات العالقة بالوزارة، واإعداد التقارير التقوميية عنها. 
متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلا�سة بتقنيات التعليم والتعلم باملنطقة وفق ما يرد  14  ) 

من اجلهة ذات العالقة بالوزارة، واإعداد التقارير التقوميية عنها.
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متابعة تنفيذ متطلبات اإجراء البحوث والدرا�سات الرتبوية والتعريب والتجريب  15  ) 
باملنطقة وفق ما يرد من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.

متابعة تطبيق معاير التقومي باملنطقة، وفق ما يرد من اجلهة ذات العالقة بالوزارة،  16  ) 
واإعداد التقارير التقوميية عنها.  

متابع���ة تطبيق املقايي�س الرتبوي���ة والنف�سية ورفع نتائجه���ا للجهات ذات العالقة  17  ) 
بالوزارة. 

متابع���ة تطبي���ق اختب���ارات الكفاية للعامل���ني يف املجال الرتبوي ورف���ع نتائجها  18  ) 
للجهات ذات العالقة بالوزارة  .  

متابعة تنفيذ الربامج وامل�سروعات الرتبوية املعتمدة واإعداد التقارير املطلوبة. 19  ) 
امل�سارك���ة يف حتديد الحتياج من امل���واد التعليمية،والكت���ب الثقافية املطلوب  20  ) 

تاأمينها مع اإدارة التجهيزات املدر�سية بالإدارة . 
الإ�س���راف على التج���ارب الرتبوية التعليمي���ة املعتمدة من ال���وزارة، واإعداد  21  ) 

التقارير التقوميية عنها.
حتديد احتياجات مدار����س الإدارة من املقررات املدر�سي���ة وتوفرها وتوزيعها  22  ) 

على املدار�س قبل نهاية العام الدرا�سي. 
حتليل نتائج درا�سة املقررات الدرا�سية واإبداء املقرتحات لتطويرها . 23  ) 

تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�س���ة بالوحدة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  24  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة  ومعوقات الأداء فيها  25  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم . 

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها . 26  ) 



31

إدارة الجودة الشاملة

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم    

الهدف العام : 
حت�س���ني وتقومي الأداء العام لوحدات الإدارة واملدار�س التابعة لها والتعرف على 

مدى حتقق اأهداف الوزارة.
املهام: 

تطبيق برامج الوزارة وم�سروعاتها يف جمال اجلودة الرتبوية .  1  ) 
تطبيق اآليات اجلودة ال�ساملة على م�سروعات وبرامج الوزارة الرتبوية . 2  ) 

تطبيق موا�سفات ومعاير اجلودة الرتبوية جلميع عنا�سر منظومة العمل  الرتبوي  3  ) 
ومتابعة تنفيذها .

تنفيذ وتطبيق اخلطط وال�سيا�سات العملية والعلمية للتقومي ال�سامل. 4  ) 
تنفيذ وتطبيق الأدلة والأدوات للتقومي ال�سامل.  5  ) 

تنفيذ وتطبيق اإجراءات التقومي ال�سامل.  6  ) 
اختي���ار وتدريب امل�سرف���ني على التقومي ال�سام���ل وتقومي اأدائه���م  بالتن�سيق مع  7  ) 

اجلهات ذات العالقة .   
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 8  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  9  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 
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حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  10  ) 
ومتابعة توفرها. 

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  11  ) 
و�سبل التغلب عليها ملدير عام الرتبية والتعليم .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 12  ) 
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مساعد)ة( مدير عام التربية والتعليم لشؤون تعليم )بنين، بنات(

االرتباط التنظيمي: 
يرتبط/ ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم . 

الهدف العام : 
�س���وؤون  عل���ى  الإ�س���راف  يف  والتعلي���م  الرتبي���ة  ع���ام  مدي���ر  م�ساع���دة 
تعليم)بنني،بنات(،ومتابع���ة تطبيق الأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة 

بها وفقاً للخطط املعتمدة. 
املهام : 

متابع���ة تنفيذ اخلط���ط الت�سغيلية والربامج اخلا�س���ة ب���الإدارات املرتبطة به ، يف  1  ) 
اإطار الأهداف وال�سيا�سات الرتبوي���ة والتعليمية املبلغة لإدارة الرتبية والتعليم، 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة والوزارة. 
متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائ���ح والقرارات والتعليمات اخلا�سة بالرتبية والتعليم  2  ) 

يف الوحدات املرتبطة به واملدار�س التابعة لالإدارة يف املنطقة. 
توجيه العمل يف الوحدات املرتبطة به والتن�سيق بينها، والتاأكد من �سالمة وفاعلية  3  ) 
الأداء فيه���ا وحتقيق الن�سج���ام والتكامل بينها، ومعاجل���ة امل�سكالت واملعوقات 

والنظر يف كافة املعامالت التي ترد لل�سوؤون التعليمية. 
تروؤ�س اللج���ان والجتماعات الداخلية التي ينيبه فيها مدير عام الرتبية والتعليم  4  ) 
يف ح�سورها وذل���ك ملعاجلة جميع امل�سائل املتعلقة بال�سوؤون الرتبوية والتعليمية 

يف املنطقة. 
الت�س���ال والتن�سيق مع اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع الأهلي يف املنطقة  5  ) 
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فيم���ا يتعلق بال�س���وؤون الرتبوي���ة والتعليمية بع���د التن�سيق مع مدير ع���ام الرتبية 
والتعليم. 

متابعة احتياج الإدارات املرتبطة به من الق���وى العاملة والتجهيزات والأدوات  6  ) 
واملواد والعمل على توفرها. 

اقرتاح الربامج وامل�سروعات التطويرية، واإي�ساح اأ�ساليب تطويرها مبا ي�سهم يف  7  ) 
تطوير جوانب العملية الرتبوية والتعليمية والإدارية يف الإدارات املرتبطة به .

 (  8 متابعة اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارات املرتبطة به بالتن�سيق مع اجلهات 
ذات العالق���ة بالإدارة،وامل�سارك���ة يف توزيع البنود بع���د اعتماد خم�س�سات 

الإدارة .
تنظي���م املعام���الت واملعلومات وال�سج���الت والبيانات والإح�س���اءات املتعلقة  9  ) 
بن�ساط���ات الإدارات املرتبط���ة ب���ه ، وتزوي���د اجله���ات ذات العالق���ة بالتقارير 

واملعلومات والبيانات وفقاً للقواعد والتعليمات . 
متابع���ة اإعداد التقاري���ر الدورية عن ن�ساط���ات واإجن���ازات الإدارات املرتبطة به  10  ) 

ومعوقات الأداء فيها و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم . 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه . 11  ) 

يرتبط به االإدارات التالية : 
مكتب م�ساعد)ة( املدير العام ل�سوؤون تعليم )بنني، بنات( 1  ) 

اإدارة الإ�سراف الرتبوي . 2  ) 
مكاتب الرتبية والتعليم  3  ) 
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اإدارة التدريب الرتبوي . 4  ) 
اإدارة التعليم الأهلي . 5  ) 

اإدارة تعليم الكبار. 6  ) 
اإدارة ريا�س الأطفال2  (  7 .

اإدارة الرتبية اخلا�سة . 8  ) 
اإدارة التوعية الإ�سالمية. 9  ) 

اإدارة ن�ساط الطالب. 10  ) 
اإدارة التوجيه والإر�ساد . 11  ) 

اإدارة الختبارات والقبول . 12  ) 
اإدارة املوهوبني. 13  ) 

    

2( خاص بتعليم البنات.
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مكتب مساعد)ة( مدير عام التربية والتعليم لشؤون تعليم 

)البنين، البنات(

االرتباط التنظيمي : 
يرتبط مب�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(.

الهدف العام : 
تقدمي اخلدمات الإدارية، وال�سكرتارية، وال�ست�سارات العلمية والفنية يف ظل 

بيئة عمل منظمة وفعالة .
املهام : 

ا�ستقب���ال جميع اخلطابات ال���واردة للم�ساع���د)ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم  1  ) 
ل�س���وؤون تعليم )البنني،البن���ات( ومراجعتها وعر�سها علي���ه، واإحالة املعامالت 

الروتينية للوحدات املخت�سة . 
اإع���داد الإجاب���ات ح�سب توجيهات امل�ساع���د)ة( )البنني،البن���ات( فيما يتعلق  2  ) 

بالأمور العاجلة وال�سرية ومتابعة ت�سديرها بعد توقيعها من امل�ساعد/ة. 
اإع���داد ملخ�س���ات للمكاتب���ات املهم���ة والتقاري���ر واحل�سول عل���ى املعامالت  3  ) 

واملعلومات املتعلقة بها قبل عر�سها على امل�ساعد)ة( )البنني،البنات(. 
ا�ستقب���ال جمي���ع املكامل���ات الهاتفي���ة اخلا�س���ة بامل�ساع���د)ة( )البنني،البن���ات(  4  ) 

ومعاجلتها. 
ترتي���ب مواعيد اللق���اءات والزيارات والجتماعات وتنظي���م املقابالت اخلا�سة  5  ) 
بامل�ساعد/ة ، وا�ستقبال املراجعني وتوجيههم لالإدارات والأق�سام ذات العالقة 

بالإدارة.
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تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة باملكت���ب وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  6  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 

متابع���ة تاأمني طلب���ات املكتب من و�سائ���ل النقل والأث���اث وامل�ستلزمات املكتبية  7  ) 
والحتياجات الأخرى لدى اجلهات املخت�سة. 

امل�ساع���د)ة(  مبكت���ب  العامل���ني  وامل�ستخدم���ني  املوظف���ني  عل���ى  الإ�س���راف  8  ) 
)البنني،البن���ات( واإعداد تقارير الأداء الوظيفي عنه���م ، وتر�سيحهم للتدريب 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة. 
اأي مهام اأخرى يكلف بها املكتب يف جمال اخت�سا�سه.  9  ) 
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وحدة عالقات المراجعات 3

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مبديرة مكتب م�ساعدة مديرعام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم البنات  . 

الهدف العام :
تق���دمي خدمة مراجع���ة ومتابع���ة معام���الت من�سوبات �س���وؤون تعلي���م البنات، 

واملراجعات من خارج تعليم البنات لدى قطاعات الإدارة. 
املهام : 

مراجع���ة الوح���دات الإدارية التابعة ل���الإدارة لت�سهيل اإج���راءات و�سرعة اإجناز   1  ) 
معامالت من�سوبات ) تعليم البنات ( . 

متابع���ة ما اأتخذ م���ن اإجراءات عل���ى معام���الت من�سوبات تعلي���م البنات لدى  2  ) 
الوحدات الإدارية التابعة لالإدارة  .

توف���ر النماذج وال�س���روط املطلوبة للح�س���ول على اخلدمات م���ن الوحدات  3  ) 
الإدارية التابعة لالإدارة .  

ا�ستقبال طلبات املراجعات �سواء من من�سوبات تعليم البنات اأو من غر من�سوبات  4  ) 
تعليم البنات واإحالتها جلهة الخت�سا�س.

متابعة �سر طلبات املراجعات والتن�سيق مع الإدارات املخت�سة ،واإفادة املراجعة  5  ) 
مبا مت نحو طلبها كتابياَ اأو هاتفياَ.  

تق���دمي خدمة ال�ستعالم���ات ملن�سوب���ات تعليم البن���ات اأو للمراجع���ات لتعليم  6  ) 
البنات.

3( خاصة بشؤون تعليم البنات.
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حتديد احتياج���ات الوحدة من الق���وي العاملة وامل�ستلزم���ات الإدارية والفنية  7  ) 
ومتابعة توفرها. 

اإعداد التقارير عن ن�ساطات واإجنازات الوحدة وامل�ساكل والعقبات التي تواجهها  8  ) 
،والتو�سي���ات التي تراها لتطوير العمل ورفعها ملديرة مكتب م�ساعدة مدير عام 

الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم البنات  .  
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها . 9  ) 



40

إدارة اإلشراف التربوي

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مب�ساعد )ة( مديرعام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم)البنني ،البنات( .

الهدف العام : 
تطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدار�س وتقوميها ل�سمان فاعلية الأداء الرتبوي 

والتعليمي . 
املهام : 

متابعة تنفيذ اخلطط الت�سغيلية والربامج اخلا�سة بالإ�سراف الرتبوي ، بعد اإقرارها  1  ) 
من �ساحب ال�سالحية .

 ، العام  التعليم   ( الإدارة  مدار�س  يف  والتعليمية  الرتبوية  العملية  �سر  متابعة  2  ) 
تعليم  ومدار�س   ، الأطفال  ريا�س  ومدار�س  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  ومدار�س 

الكبار ،  ومعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة ( . 
اق���رتاح تطوير اللوائح املنظمة لعملية الإ�س���راف الرتبوي ، ومتابعة تطويرها بعد  3  ) 

اإقرارها .
اإع���داد احتياج الإدارة من املديرين،ومن امل�ساعدي���ن ملكاتب الرتبية والتعليم ،  4  ) 

ومن امل�سرفني الرتبويني،والإداريني. 
اقرتاح تر�سيح الهيئ���ة الإ�سرافية باملدار�س التابعة لالإدارة )املدير والوكيل( وفق  5  ) 

ال�سوابط وبالتن�سيق مع اإدارة �سوؤون املعلمني. 
درا�سة تر�سيح امل�سرفني الرتبويني للعمل يف اإدارة الإ�سراف الرتبوي،  واملرفوعة  6  ) 

من مديري املدار�س ، ومكاتب الرتبية والتعليم .
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متابع���ة م�ست���وى اأداء امل�سرفني الرتبويني يف اإدارة الإ�س���راف الرتبوي لتح�سني  7  ) 
عملي���ة الإ�س���راف الرتبوي، وحتدي���د واقرتاح الربام���ج التدريبي���ة املنا�سبة لهم 

بالتن�سيق مع اإدارة التدريب الرتبوي . 
متابع���ة م�ست���وى اأداء الإدارة املدر�سي���ة باملدار����س، واملعلم���ني، وحم�س���ري  8  ) 
املختربات، وحم�سري معامل احلا�سب الآيل ، والعمل على تطويرهم بالتن�سيق 

مع اإدارة التدريب الرتبوي، مع مراعاة مهام مكاتب الرتبية والتعليم   . 
اإجراء حركة النقل الداخلي ملدي���ري ، ووكالء املدار�س مبا فيها املدار�س التابعة  9  ) 
ملكتب الرتبي���ة والتعليم) داخل املدين���ة( بالتن�سيق مع مكات���ب الرتبية والتعليم  

اخلارجية وفق التنظيمات املعتمدة . 
اإج���راء حركة النقل الداخلي للم�سرفني بني اإدارات الإ�سراف الرتبوي ومكاتب  10  ) 

الرتبية والتعليم ) داخل املدينة(، ووفق التنظيمات املعتمدة.
تنظي���م واإجراء املقاب���الت ال�سخ�سي���ة خلريجي اجلامعات والكلي���ات املتقدمني  11  ) 
للتدري�س يف )مدار����س التعليم العام ، ومدار�س ريا����س الأطفال ، ومدار�س 
حتفي���ظ الق���راآن الك���رمي  ، ومدار�س تعلي���م الكب���ار ، ومعاهد وبرام���ج الرتبية 

اخلا�سة(.
درا�سة وحتليل خطط وتقارير مديري مكاتب الرتبية والتعليم ) داخل املدينة ( مبا  12  ) 
فيها التقارير حول املناهج واملقررات الدرا�سية والتقنيات التعليمية امل�ساحبة لها، 
ورفع نتائجها مل�ساعد)ة( مدير عام الرتبي���ة التعليم ل�سوؤون تعليم )بنني،بنات( 

متهيداً لبعثها للجهات ذات العالقة يف الوزارة.
معاجلة العجز من املعلمني ، والإداريني يف املدار�س التابعة لالإدارة والناجت عن  13  ) 

الإجازات اأو احلالت الطارئة وت�سديده، بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 
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امل�سارك���ة يف اإعداد تق���ومي الأداء الوظيفي ملن�سوب���ي اإدارة الإ�سراف الرتبوي   14  ) 
واملدار�س التابعة لها وفق الالئحة املنظمة لذلك.

الإ�سراف على تطبيق لئحة التقومي امل�ستمر يف املدار�س التابعة لإدارة الإ�سراف  15  ) 
الرتبوي  يف جميع املراحل . 

التاأك���د من تفعيل املواد التعليمية والو�سائ���ل واملختربات والتقنيات الرتبوية يف  16  ) 
بيئات التعليم من خالل الزيارات امليدانية لعينة من املدار�س.

التاأك���د من توزيع امل���واد الدرا�سية على املعلمني ، وتوزي���ع املقررات املدر�سية  17  ) 
عل���ى الأ�سهر الدرا�سية ، ومتابعة �س���ر الدرا�سة وفق جدول التوزيع  من خالل 

الزيارات امليدانية لعينة من املدار�س التابعة لالإدارة . 
التن�سيق مع امل�سرفني الرتبويني التابعني لالإدارة وملكاتب الرتبية والتعليم ) داخل  18  ) 
املدينة( لنتقاء كل ما يتعلق بالأ�ساليب احلديثة لتطوير عمليات التعليم والتعلم، 

والأ�ساليب الإ�سرافية املنا�سبة، وتبادل اخلربات فيما بينهم  . 
درا�سة املالحظ���ات والقرتاحات ح���ول املناهج واملق���ررات الدرا�سية ورفعها  19  ) 

مل�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم) البنني،البنات(  . 
امل�سارك���ة يف و�سع برامج تكرمي القي���ادات الرتبوية، واملتفوقني من الطالب يف  20  ) 

الأن�سطة املختلفة. 
امل�سارك���ة يف اللق���اءات الدوري���ة لالإ�س���راف �سواء عل���ى م�ست���وى املنطقة اأو  21  ) 

الوزارة.
التن�سيق والتكامل مع الإدارات الأخرى كالن�ساط الطالبي ، والتوجيه والإر�ساد  22  ) 

اأو خدمات الطالب اأو الختبارات والقبول فيما يتعلق مبدار�س املنطقة. 
امل�ساركة مع اجلهات ذات العالقة يف تقومي عمليتي التعليم والتعلم يف املراحل  23  ) 

الدرا�سية املختلفة وو�سع اخلطط لتح�سينها. 
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اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .  24  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  25  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإعداد التقارير الدورية والفنية عن �سر العمل الإ�سرايف الرتبوي، وعن ن�ساطات  26  ) 
واإجن���ازات الإدارة و�سعبها ومعوقات الأداء فيها و�سب���ل التغلب عليها ورفعها 

للم�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم) بنني،بنات( . 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.   27  ) 
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مكاتب التربية والتعليم 

االرتباط التنظيمي:
ترتبط بامل�ساعد)ة( مديرعام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم) البنني،البنات(.

الهدف العام : 
تطوير العملية الرتبوية والتعليمية باملدار�س وتقوميها ل�سمان فاعلية الأداء الرتبوي 

والتعليمي . 
املهام : 

متابع���ة تنفيذ اخلطط الت�سغيلية والربامج اخلا�سة بالإ�سراف الرتبوي باملكتب بعد  1  ) 
اإقرارها من �ساحب ال�سالحية .

متابعة �س���ر العملية الرتبوية والتعليمية يف املدار����س التابعة للمكتب ) مدار�س  2  ) 
التعليم الع���ام ، ومدار�س حتفيظ الق���راآن الكرمي  ،ومدار����س ريا�س الأطفال ، 

ومدار�س تعليم الكبار ، ومعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة ( . 
اقرتاح تطوير اللوائح املنظمة لعملية الإ�سراف الرتبوي باملكتب ومتابعة تطويرها  3  ) 

بعد اإقرارها .
اإعداد احتياج املكتب من امل�ساعدين ،ومن امل�سرفني الرتبويني ، والإداريني.  4  ) 

اقرتاح تر�سيح الهيئة الإ�سرافية باملدار�س التابعة للمكتب )املدير/ الوكيل( وفق  5  ) 
ال�سوابط وبالتن�سيق مع اإدارة �سوؤون املعلمني. 

اقرتاح تر�سيح امل�سرفني الرتبويني للعمل باملكتب . 6  ) 
متابع���ة م�ست���وى اأداء امل�سرف���ني الرتبويني باملكت���ب لتح�سني عملي���ة الإ�سراف  7  ) 
الرتبوي،وحتدي���د واقرتاح الربام���ج التدريبية املنا�سبة له���م بالتن�سيق مع اإدارة 

التدريب الرتبوي . 
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متابع���ة م�ست���وى اأداء الإدارة املدر�سي���ة باملدار����س، واملعلم���ني، وحم�س���ري  8  ) 
املخت���ربات، وحم�سري معامل احلا�سب الآيل التابع���ني للمكتب ،والعمل على 

تطويرهم بالتن�سيق مع اإدارة التدريب الرتبوي.  
درا�س���ة وحتليل خطط وتقاري���ر امل�سرفني الرتبويني ، ومدي���ري املدار�س التابعة  9  ) 
للمكتب مبا فيه���ا التقارير حول املناهج واملقررات الدرا�سية والتقنيات التعليمية 
امل�ساحب���ة لها، ورف���ع نتائجها مل�ساع���د)ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون 

تعليم) بنني، بنات(.
معاجلة العجز من املعلمني ، والإداريني يف املدار�س التابعة للمكتب والناجت عن  10  ) 

الإجازات اأو احلالت الطارئة وت�سديده ، بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 
 (  11 امل�سارك���ة يف اإعداد تقومي الأداء الوظيفي ملن�سوبي املكتب  واملدار�س التابعة له 

وفق الالئحة املنظمة لذلك.
الإ�سراف على تطبي���ق لئحة التقومي امل�ستمر يف املدار�س التابعة للمكتب الرتبية  12  ) 

والتعليم يف جميع املراحل . 
متابع���ة توزيع الأن�سب���ة وفق التخ�س�س عل���ى املعلمني التابع���ني ملكتب الرتبية  13  ) 
والتعلي���م ، وتوزي���ع املقررات الدرا�سي���ة على الأ�سه���ر الدرا�سية،ومتابعة �سر 

الدرا�سة وفق جدول التوزيع ، واإعداد تقارير ف�سلية عن ذلك  .
الإ�سراف امليداين على كل ما يتعلق بتفعيل املواد التعليمية والو�سائل واملختربات  14  ) 

والتقنيات الرتبوية يف بيئات التعليم .
التن�سي���ق مع امل�سرفني الرتبويني التابعني للمكتب لنتقاء كل ما يتعلق بالأ�ساليب  15  ) 
والطرق احلديثة لتطوير عمليات التعليم والتعلم ،والأ�ساليب الإ�سرافية املنا�سبة، 

وتبادل اخلربات فيما بينهم  . 
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درا�سة املالحظات والقرتاحات حول املناهج واملقررات الدرا�سية ورفعها ملدير  16  ) 
الرتبية والتعليم اأو للم�ساعد)ة( لل�سوؤون التعليمية.

امل�سارك���ة يف الإ�سراف عل���ى الرتبية العملية باملدار����س التابعة للمكتب لطالب  17  ) 
اجلامعات والكليات .  

امل�سارك���ة يف و�سع برامج تكرمي القي���ادات الرتبوية، واملتفوقني من الطالب يف  18  ) 
الأن�سطة املختلفة. 

امل�سارك���ة يف اللق���اءات الدوري���ة لالإ�س���راف �سواء عل���ى م�ست���وى املنطقة اأو  19  ) 
الوزارة.

التن�سيق والتكامل م���ع الإدارات الأخرى كالن�ساط الطالبي والتوجيه والإر�ساد  20  ) 
اأو خدمات الطالب اأو الختبارات والقب���ول وغرها فيما يتعلق باملدار�س التي 

ي�سرف عليها املكتب . 
امل�ساركة مع اجلهات ذات العالقة يف تقومي عمليتي التعليم والتعلم يف املراحل  21  ) 

الدرا�سية املختلفة وو�سع اخلطط لتح�سينها. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمكتب بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .  22  ) 

تنظيم املعامالت واملعلومات اخلا�سة باملكتب و�سعبه وحفظها ب�سكل ي�ساعد على  23  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة

اإعداد التقارير الدورية والفنية عن �سر العمل الإ�سرايف الرتبوي،وعن ن�ساطات  24  ) 
واإجن���ازات املكتب و�سعبه ومعوق���ات الأداء فيها و�سبل التغل���ب عليها ورفعها 

مل�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )بنني ، بنات(  . 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.   25  ) 
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إدارة التدريب التربوي 

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني، البنات(  . 

الهدف العام :  
 حتقيق النمو املهني امل�ستمر ل�ساغلي الوظائف التعليمية .

املهام . 
اإعداد م�س���روع خطط وبرامج التدري���ب والتاأهيل الرتب���وي ، و متابعة التنفيذ  1  ) 
بالتع���اون والتن�سي���ق مع القطاع���ات ذات العالقة بالإدارة وال���وزارة يف �سوء 

خطط الوزارة يف هذا املجال .
الإ�سراف على عملية التدريب الرتبوي ل�ساغلي الوظائف التعليمية وتوفر البيئة  2  ) 

التدريبية املالئمة لعملية التدريب الرتبوي .   
اختيار وتر�سيح �ساغلي الوظائف التعليمية للربامج التدريبية املركزية التي يقوم  3  ) 
به���ا القطاع املعني بالوزارة اأو ت�سرف عليها جهات اأخرى وفق ال�سوابط املنظمة 

لذلك.
تطبيق الأنظمة والتعليمات والإجراءات اخلا�سة بالتدريب الرتبوي.  4  ) 

اإعداد وتنفي���ذ احللقات والربام���ج التدريبية ل�ساغلي الوظائ���ف التعليمية وفق  5  ) 
معاير اجلودة،وتقوميها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .   

تقدمي ا�ست�سارات تدريبية للمدار�س فيما يتعلق بالتدريب الرتبوي على م�ستوى  6  ) 
املدر�سة، وتقدمي الربامج الرتبوية ملن�سوبيها داخل املدر�سة ) توطني التدريب (.
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حتديد الحتياجات التدريبية ل�ساغلي الوظائف التعليمية باإدارة الرتبية والتعليم  7  ) 
وفق الآليات احلديثة.

الإ�سراف على امل�سرف���ني القائمني على تنفيذ الربامج التدريبية الرتبوية،ومتابعة  8  ) 
اأدائه���م وتطويرهم،وتقوميه���م بالتن�سيق م���ع الإدارة العام���ة للتدريب الرتبوي 

بالوزارة .  
تقومي الربامج التدريبية الرتبوية املقدمة من اجلهات التدريبية الداخلية واخلارجية  9  ) 

اأو املدربني. 
بناء قاعدة بيانات ومعلومات �ساملة عن التدريب الرتبوي وبرامج التاأهيل ل�ساغلي  10  ) 

الوظائف التعليمية،والإ�سراف عليها بالتن�سيق مع اإدارة تقنية املعلومات.
اإع���داد م�سروع امليزانية ال�سنوي���ة لالحتياجات التدريبي���ة بالتن�سيق مع اجلهات  11  ) 

ذات العالقة .
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  12  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  13  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساعد)ة(مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم 

)البنني،البنات(. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 14  ) 
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إدارة التعليم األهلي

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني ، البنات( . 

الهدف العام : 
لتحقيق اجلودة،  باملنطقة  الأهلية  التعليمية  املوؤ�س�سات  التعليم يف  تقدمي  �سمان 
املنظمة  واللوائح  والأنظمة  باململكة  التعليم  ل�سيا�سة  وفقاً  بالتعليم   قيامها  من  والتاأكد 

للتعليم الأهلي . 
املهام : 

متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلا�سة بالتعليم الأهلي بعد اعتمادها . 1  ) 
الإ�س���راف واملتابعة لأداء املوؤ�س�س���ات التعليمية الأهلية باملنطق���ة وتقوميها ب�سفة  2  ) 

م�ستمرة. 
درا�سة طلب���ات افتتاح املوؤ�س�سات التعليمية الأهلي���ة ومعاهد اللغات الأجنبية ،  3  ) 

والتو�سية ب�ساأنها وفق الأنظمة والتعليمات.
ا�ستكمال جتديد الرتاخي�س وال�سمانات البنكي���ة للمدار�س الأهلية بالتن�سيق مع  4  ) 

اجلهات ذات العالقة بالوزارة. 
اق���رتاح اللوائح والتعليم���ات التي ت�ساعد عل���ى ح�س���ن الأداء يف املوؤ�س�سات  5  ) 

التعليمية الأهلية ومتابعة تنفيذها وتقوميها. 
امل�سارك���ة يف تر�سيح املديرين للموؤ�س�سات التعليمية الأهلية من من�سوبي الإدارة  6  ) 

وفق ال�سوابط املنظمة لذلك بالتن�سيق مع اإدارة الإ�سراف الرتبوي.
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اإعداد التقارير الالزمة لتقدير الإعانة ال�سنوية للموؤ�س�سات التعليمية الأهلية وفق  7  ) 
التنظيمات املعتمدة لذلك ورفعها للجهات ذات العالقة بالوزارة . 

التن�سي���ق م���ع اإدارة الإ�سراف الرتب���وي يف تنفيذ زي���ارات امل�سرفني الرتبويني  8  ) 
ملدار����س التعليم الأهلي ، ودرا�سة التقارير والعم���ل على متابعة تنفيذ تو�سياتها 

بعد اعتمادها من �ساحب ال�سالحية. 
امل�ساركة م���ع اإدارة الإ�سراف الرتبوي يف حتديد ق���درة املعلمني املر�سحني من  9  ) 

املدار�س الأهلية للتدري�س بها .
متابع���ة تطبيق املدار�س واملعاهد باملنطق���ة للمناهج واملقررات املعتمدة، ورفع ما  10  ) 

تطلبه من كتب املناهج الإ�سافية للجهات ذات العالقة. 
توفر املعلومات الالزمة التي يحتاجها امل�ستثمر يف جمال التعليم باملنطقة .  11  ) 

التاأكد م���ن توفر �سروط اجلودة الرتبوية يف مب���اين املوؤ�س�سات التعليمية الأهلية  12  ) 
باملنطقة.

متابعة تنفيذ املدار�س الأهلية باملنطقة ل�سرط توفر مبنى مدر�سي بعد م�سي ثماين  13  ) 
�سنوات على افتتاحها،وحثها على التنفيذ .

درا�سة احتياج املوؤ�س�سات التعليمي���ة الأهلية ومعاهد اللغات من املعلمني املراد  14  ) 
التعاق���د معهم من خ���ارج اململكة وتزويد مكتب العم���ل يف املنطقة بنتائج هذه 

الدرا�سة.
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .  15  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  16  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
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اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  17  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم 

)البنني،البنات(. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 18  ) 
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إدارة تعليم الكبار

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(  . 

الهدف العام: 
توفر فر�س التعليم امل�ستمر للكبار وحمو اأميتهم. 

املهام: 
متابعة تنفيذ اخلطط وال�سيا�سات والربامج ال�ساملة والالزمة لتعليم الكبار.  1  ) 

متابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات الالزمة لتنفيذ برامج تعليم الكبار. 2  ) 
اإعداد برامج للتوعية والتثقيف والق�ساء على الأمية باأ�سكالها واأنواعها املختلفة،  3  ) 

والإ�سهام يف املنا�سبات اخلا�سة بتعليم الكبار. 
امل�ساركة مع اجلهات ذات العالقة حملياً والتعاون معها فيما يحقق اأهداف برامج  4  ) 

حمو الأمية.
متابع���ة توفر املتطلبات الفنية والو�سائل التعليمية الالزمة لتعليم الكبار بالتن�سيق  5  ) 

مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة.  
توزيع مدار�س تعليم الكبار املبلغة من الوزارة وفقاً لالأماكن الأكرث حاجة. 6  ) 

�س���م الف�سول التي يقل عدد الدار�سني فيها عما ورد يف الالئحة املنظمة لذلك،  7  ) 
ونقلها.

الرتبويني  امل�سرفني  زي��ارات  تنفيذ  يف  الرتبوي  الإ�سراف  اإدارة  مع  التن�سيق  8  ) 
ملدار�س تعليم الكبار، وامل�ساركة يف درا�سة التقارير والعمل على متابعة تنفيذ 

تو�سياتها بعد اعتمادها من �ساحب ال�سالحية. 
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اإعداد م�سروع امليزانية لإدارة تعليم الكبار بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.  9  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  10  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإعداد التقاري���ر الدورية والإح�سائية عن ن�ساطات واإجنازات الإدارة ومعوقات  11  ) 
الأداء فيه���ا و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساع���د )ة( مدير عام الرتبية والتعليم 

ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات( . 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  12  ) 
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إدارة رياض األطفال4 

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعدة مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )بنات(  .   

الهدف العام : 
متكني الأطفال يف هذه املرحلة العمرية من التهيوؤ لاللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي 

وفق ا�ستعدادهم واإمكاناتهم . 
املهام : 

متابع�ة تنفيذ اللوائح  املنظمة ل��عملية الإ�س��راف الرتبوي ب�ريا�س الأطف��ال ودور   1  ) 
احل�سانة . 

متابعة تنفيذ اخلطط الت�سغيلية والربامج ملرحلة ريا�س الأطفال باملنطقة وتقوميها.  2  ) 
امل�ساركة يف تطوير برامج الكت�ساف والتدخل املبكر لالأطفال ذوي الحتياجات  3  ) 
اخلا�سة واملوهوبني وامل�ساركة يف تدريب الكفاءات الالزمة لتفعيل هذه الربامج 

والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 
التاأكد م���ن مطابقة ال�سروط واملوا�سفات اخلا�سة باملب���اين والتجهيزات الالزمة  4  ) 

لريا�س الأطفال بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 
اق���رتاح �سواب���ط افتت���اح الرو�س���ات والف�سول اجلدي���دة، ونق���ل الرو�سات  5  ) 

القائمة.
التن�سي���ق م���ع اإدارة الإ�س���راف الرتبوي لتنفي���ذ زيارات امل�سرف���ات الرتبويات  6  ) 
املتخ�س�س���ات يف ) الإدارة املدر�سية ، والرتبية اخلا�س���ة ، ورعاية املوهوبات( 

4( خاص بتعليم البنات.
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لريا����س الأطف���ال، ودرا�سة تقارير تلك الزي���ارات، والعمل عل���ى متابعة تنفيذ 
تو�سياتها بعد اعتمادها من �ساحب ال�سالحية. 

درا�س���ة وحتليل التقارير اخلا�س���ة بعنا�سر العملي���ة الرتبوي���ة والتعليمية لريا�س  7  ) 
الأطفال واملعدة م���ن قبل امل�سرفات الرتبويات لريا�س الأطفال، ومتابعة تنفيذها 

بعد اإقرارها.
اإعداد تقومي الأداء الوظيف���ي الرتبوي للعامالت مبرحلة ريا�س الأطفال،ورفعها  8  ) 

ل�ساحب ال�سالحية . 
اإع���داد م�س���روع امليزانية ال�سنوية ل���الإدارة مت�سمنة الربام���ج التطويرية لريا�س  9  ) 

الأطفال بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 
تنظيم املعامالت واملعلومات والوثائ���ق اخلا�سة بالإدارة وحفظها ب�سكل ي�ساعد  10  ) 

على ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة .   
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجنازات الإدارة ومعوقات اأدائها و�سبل  11  ) 
التغلب عليها ورفعها مل�ساعدة مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم البنات.   

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  12  ) 



56

إدارة التربية الخاصة

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(  .   

الهدف العام : 
العمل على �سم���ان توفر اخلدم���ات الرتبوية والتعليمية ل���ذوي الحتياجات 

الرتبوية اخلا�سة وفق منظومة التعليم العام اأو �سمن برامج خا�سة. 
املهام: 

متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الالزم���ة لرتبية و تعليم ذوي الحتياجات الرتبوية  1  ) 
اخلا�سة باملنطقة، وتقوميها بعد اإقرارها . 

متابعة تنفي���ذ ال�سيا�سات والإج���راءات التي تخدم العملي���ة الرتبوية والتعليمية  2  ) 
لذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يف مدار�س التعليم العام باملنطقة. 

تنفيذ برامج دمج الطالب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يف مدار�س التعليم  3  ) 
العام باملنطقة .

التن�سيق مع اإدارة الإ�سراف الرتبوي يف تنفيذ زيارات امل�سرفني الرتبويني ملعاهد  4  ) 
وبرام���ج الرتبية اخلا�سة، وامل�ساركة يف درا�سة التقارير والعمل على متابعة تنفيذ 

تو�سياتها.
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة ، وتوزيعها بعد اعتماد امليزانية بالتن�سيق  5  ) 

مع اجلهات ذات العالقة .
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  6  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
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اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  7  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم 

)البنني،البنات( .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  8  ) 
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إدارة التوعية اإلسالمية

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد)ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(  .

 الهدف العام: 
توف���ر برامج التوعية الإ�سالمية لكافة من�سوبي الإدارة من موظفني وطالب وفق 
النه���ج ال�سرعي ال�سحيح، ون�سر املحبة والت�سامح واحلوار وحمبة الوطن ،ونبذ الغلو 

والتطرف. 
املهام: 

متابعة تنفيذ برامج التوعية الإ�سالمية وتر�سيخ مفاهيمها، والربامج التي حتمي من  1  ) 
الفكر الذي ل يتفق مع النهج الإ�سالمي املعتدل وتقوميها بعد اإقرارها. 

متابعة تنفي���ذ خطط وبرام���ج التوعية الإ�سالمي���ة باملنطقة اأثناء الع���ام الدرا�سي  2  ) 
والإجازات ال�سيفية،واإعداد تقارير الإجناز الالزمة . 

التع���اون والتن�سيق مع اجله���ات احلكومية املعنية باملنطق���ة يف اإقامة املحا�سرات  3  ) 
واملعار�س الدينية التوعوية يف املدار�س، وفقاً للتنظيمات املعتمدة لذلك .  
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.   4  ) 

تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة  وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  5  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  6  ) 
و�سب���ل  التغلب عليها ورفعه���ا مل�ساعد )ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون 

تعليم )البنني،البنات( .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  7  ) 
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إدارة نشاط الطالب

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(  . 

الهدف العام : 
تهيئة البيئة واخلدمات املدر�سية واملراكز الثقافية ال�سيفية املالئمة ملمار�سة الأن�سطة 
غ���ر ال�سفية امل�ساندة للعملية الرتبوية والتعليمية،واإتاحة الفر�سة اأمام الطالب ملمار�سة 

الهوايات التي تتنا�سب مع قدراتهم ومواهبهم وميولهم. 
املهام: 

متابع���ة تنفيذ خطط وبرام���ج اأن�سطة الطالب غر ال�سفي���ة والثقافية خالل العام  1  ) 
الدرا�س���ي والإج���ازات ال�سيفية  بالتن�سي���ق مع اجلهات ذات العالق���ة بالإدارة 

والوزارة، وتقوميها بعد اعتمادها.
متابع���ة تنفيذ خطط الن�ساط ل���ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�س���ة بالتن�سيق مع  2  ) 

اجلهات ذات العالقة . 
اقرتاح احتي���اج الإدارة واملدار�س من الل���وازم والأدوات التي يتطلبها ن�ساط  3  ) 

الطالب. 
العمل عل���ى التطوير الدائم للربامج والن�ساطات اخلا�سة بن�ساط الطالب املنفذة  4  ) 

يف املدار�س ، ومتابعة تنفيذها وفق التعليمات املنظمة لذلك .    
 (  5 اق���رتاح اجلوائز املالئمة و�سوابط توزيعها عل���ى الطالب املتميزين يف الأن�سطة 

غر ال�سفية. 
اق���رتاح الربام���ج التدريبية التي يحتاجه���ا امل�سرفون الرتبوي���ون ورواد الن�ساط  6  ) 

القائمون على الأن�سطة غر ال�سفية. 



60

حتدي���د الحتياج من امل�سرفني الرتبويني، وم���ن رواد الن�ساط ومتابعة توفرهم،  7  ) 
وتق���ومي اأدائه���م وفق ال�سواب���ط املنظم���ة بالتن�سيق م���ع اجله���ات ذات العالقة 

بالإدارة.  
الإ�سراف على املراكز الثقافية ال�سيفية وامل�سائية باملنطقة، ومتابعة اأدائها، واإعداد  8  ) 

التقارير الالزمة للجهات ذات العالقة. 
الإ�سراف على نوادي احلا�س���ب الآيل باملنطقة، ومتابعة اأدائها، واإعداد التقارير  9  ) 

الالزمة للجهات ذات العالقة. 
الإ�س���راف على من�ساآت الن�ساط )املالعب املجمع���ة ومراكز التدريب الك�سفي  10  ) 
ومراك���ز الهوايات ومراك���ز تدريب الطالب ومراكز الأحي���اء وبيوت الطالب 

والنوادي العلمية وغرها ) هذه مهمة خا�سة بتعليم البنني (. 
الإ�سراف على �سندوق الن�ساط الطالبي وفق الالئحة املنظمة لذلك.  11  ) 

اإع���داد التقارير اخلتامية لالأن�سطة غر ال�سفية واملراك���ز الثقافية ال�سيفية ورفعها  12  ) 
للجهات ذات العالقة . 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .  13  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  14  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  15  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د )ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون 

تعليم )البنني،البنات( .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.   16  ) 
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إدارة التوجيه واإلرشاد

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات( .

 الهدف العام : 
العمل على حتقي���ق التوافق النف�سي والرتبوي والجتماع���ي واملهني للطالب ، 

وامل�ساعدة على حل امل�سكالت التي قد يتعر�سون لها. 
املهام:

متابع���ة تنفيذ خط���ط وبرامج وخدم���ات التوجي���ه والإر�ساد مبجالت���ه الرتبوية  1  ) 
والجتماعية والنف�سي���ة واملهنية وم�ستوياته الوقائية والإمنائية والعالجية وتقوميها 

مبا ي�سهم يف تلبية حاجات الطالب املختلفة .
متابع���ة تنفي���ذ خطط التوجي���ه والإر�ساد ل���ذوي الحتياج���ات الرتبوية اخلا�سة  2  ) 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .   
حتديد الحتياج من امل�سرف���ني الرتبويني، واملر�سدين الطالبيني يف جمال توجيه  3  ) 
واإر�ساد الطالب، وتر�سيحهم وتقومي اأدائهم، وحتديد واقرتاح الربامج التدريبية 

املنا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 (  4 امل�سارك���ة يف اإج���راء الدرا�سات والبح���وث العلمية امليداني���ة اخلا�سة بالعملية 
التوجيهي���ة والإر�سادية وال�ستفادة منها، وا�ستثم���ار تقنية املعلومات والت�سال 

يف اأعمال التوجيه والإر�ساد بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
امل�ساركة يف اإعداد الختب���ارات واملقايي�س ذات العالقة بالتوجيه والإر�ساد مع  5  ) 

اجلهات ذات العالقة .
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درا�س���ة ق�ساي���ا الط���الب وفقاً مل���ا ج���اء يف قواعد تنظي���م ال�سل���وك واملواظبة  6  ) 
للطالب. 

اإعداد التقارير الفنية عن امل�سرفني الرتبويني يف التوجيه والإر�ساد.  7  ) 
تفعيل الإطار العام لرعاية ال�سلوك وامليثاق الأخالقي لعمل املر�سد الطالبي . 8  ) 

اقرتاح اجلوائز املالئمة و�سوابط توزيعها على الطالب املتفوقني درا�سياً.  9  ) 
اإع���داد م�سروع امليزانية ال�سنوية لتوجيه والإر�س���اد وامل�ساركة يف توزيع البنود  10  ) 

املخ�س�سة  للتوجيه والإر�ساد بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  11  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  12  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د )ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون 

تعليم )البنني،البنات( .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 13  ) 
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إدارة االختبارات والقبول 

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات( .

 الهدف العام : 
متابع���ة تطبيق نظم ولوائح و�سوابط واإجراءات اختبارات التح�سيل الدرا�سي، 
و�سم���ان �سالمتها،وتطبي���ق اإج���راءات قب���ول الط���الب عل���ى اخت���الف م�ستوياتهم 
التعليمية،واملع���ادلت الالزمة ل�سه���ادات الطالب احلا�سلني عل���ى وثائق درا�سية من 

خارج اململكة .  
املهام: 

متابعة تنفي���ذ اخلطط الت�سغيلي���ة والربامج اخلا�سة باختب���ارات وقبول وت�سجيل  1  ) 
وتعدي���ل ومعادلت كافة املراح���ل الدرا�سية للطالب، وفق���اً لالأنظمة واللوائح 

املنظمة لذلك. 
متابع���ة تطبي���ق الأنظمة واللوائ���ح والتعليم���ات املتعلقة بالختب���ارات والقبول  2  ) 

والت�سجيل والتعديل ونقل الختبارات، واقرتاح تطويرها.
الإ�سراف على �سر الختبارات باملدار�س والطمئنان على �سرها و�سالمة تطبيقها  3  ) 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة  .
متابعة تطبيق الختبارات التح�سيلية الوطنية، واإعداد التقارير الالزمة بالتن�سيق  4  ) 

مع اجلهات ذات العالقة .
متابعة تطبيق لئحة التقومي امل�ستمر للطالب. 5  ) 
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امل�ساركة يف الدرا�سات املتعلقة مب�سكالت �سعف التح�سيل الدرا�سي بالتن�سيق  6  ) 
مع اإدارة الإ�سراف الرتبوي  . 

درا�س���ة ق�سايا الطالب املتعلقة بالختبارات والقب���ول والت�سجيل ورفع نتائجها  7  ) 
للجهات ذات العالقة  . 

التاأك���د من �سحة جناح الطالب، واإ�سدار ب���دل فاقد اأو تالف ل�سهادات الثانوية  8  ) 
العامة للعام الدرا�سي 1428/1427ه� وما قبله. 

حتليل نتائج الختبارات واإع���داد التقارير الالزمة لذلك  ورفعها للجهات ذات  9  ) 
العالقة . 

تنظيم وتوثيق اأر�سفة نتائج الختبارات بعد تدقيقها وت�سجيل النتائج يف الربامج  10  ) 
الإح�سائية الآلية.

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.  11  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  12  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  13  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د )ة( مدير عام الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون 

تعليم )البنني،البنات( .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 14  ) 
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إدارة الموهوبين

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مب�ساعد )ة( مدير عام الرتبية والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات( . 

الهدف العام  :
تقدمي الرعاية الرتبوية والتعليمية ال�ساملة للطالب املوهوبني .

 املهام  :
متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الإثرائية،وتقوميها والإ�سهام يف تطويرها  . 1  ) 

متابعة تنفيذ اخلط���ط الت�سغيلية لتنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف جميع املدار�س  2  ) 
واملراكز وامللتقيات ال�سيفية . 

متابع���ة تنفيذ الأ�سالي���ب واملحكات املتعلق���ة بالك�سف عن الط���الب املوهوبني  3  ) 
وتقوميها، وامل�ساهمة يف تطويرها . 

اق���رتاح من���اذج واأ�سالي���ب واآليات رعاي���ة الط���الب املوهوبني ورفعه���ا لتباع  4  ) 
الإج���راءات النظامي���ة يف جتريبه���ا وتطبيقه���ا وتطويرها،ومتابع���ة تقوميها متهيداً 

لتعميمها .
اقرتاح تر�سيح الط���الب املوهوبني للم�ساركة يف الربامج وامل�سابقات واملعار�س  5  ) 

املختلفة . 
اق���رتاح تر�سيح املعلمني ، وامل�سرفني الرتبويني للعم���ل يف رعاية املوهوبني وفق  6  ) 

ال�سوابط املعتمدة لذلك  .  
امل�سارك���ة يف تنفيذ الربامج التدريبية والتاأهيلي���ة لتطوير اأداء العاملني يف رعاية  7  ) 

املوهوبني بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة  .
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متابع���ة تنفيذ املوا�سف���ات الالزمة للمب���اين وجتهيزاتها ملراك���ز رعاية املوهوبني  8  ) 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .                                                

متابع���ة توفر متطلب���ات برام���ج الرعاي���ة العلمية م���ن الأجه���زة وامل�ستلزمات  9  ) 
التنفيذية.

الإ�سهام يف توعية الأ�سرة واملجتمع باأهمية رعاية املوهوبني. 10  ) 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.  11  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  12  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقاري���ر الدوري���ة واخلتامية عن برام���ج ون�ساطات واإجن���ازات الإدارة  13  ) 
ومعوق���ات الأداء فيها و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساعد )ة( مدير عام الرتبية 

والتعليم ل�سوؤون تعليم )البنني،البنات(  .
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 14  ) 
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مساعد/ة مديرعام التربية والتعليم للشؤون المدرسية

االرتباط التنظيمي: 
يرتبط/ترتبط مبدير عام الرتبية والتعليم . 

الهدف العام :
 م�ساعدة مدير عام الرتبية والتعليم يف الإ�سراف على اأعمال ال�سوؤون املدر�سية، 
من حيث اإح���داث املدار�س، وتوف���ر البيئة املدر�سي���ة، وتاأمني احتياجاته���ا من الهيئة 

التعليمية والإدارية، وجتهيزاتها الالزمة. 
املهام : 

متابعة تنفي���ذ اخلطط الت�سغيلية والربامج اخلا�سة ب���الإدارات املرتبطة به يف اإطار  1  ) 
الأهداف وال�سيا�سات الرتبوية والتعليمية املبلغة لالإدارة يف املنطقة بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة بالإدارة والوزارة.
متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائ���ح والتعليمات والقرارات اخلا�سة بالرتبية والتعليم  2  ) 

يف الإدارات املرتبطة به واملدار�س التابعة لالإدارة. 
اإعداد اخلطة ال�سنوية واخلم�سية لإعداد املدار�س والف�سول اجلديدة يف املنطقة،  3  ) 

ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 
اقرتاح احتياج الإدارة من املدار�س )مدار�س التعليم ، و مدار�س حتفيظ القراآن  4  ) 
الكرمي ومدار�س ريا�س الأطفال ، ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية 
اخلا�سة(، والف�سول،واملعلمني،واملعامل واملختربات، ومراكز م�سادر التعليم 
والتقني���ات الرتبوية،والو�سائل التعليمية ، وخدمات النقل املدر�سي،واملقا�سف 

املدر�سية، والتغذية، واملكافاآت، والإعانات، ومتابعة توفرها.
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اق���رتاح افتت���اح، اأو �سم، اأو نق���ل، اأو اإغالق، اأو ف�س���ل املدار�س من جهة اإىل  5  ) 
اأخرى)مدار����س التعلي���م العام ، ومدار����س حتفيظ القراآن الك���رمي ، ومدار�س 
ريا�س الأطفال، ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلا�سة(، وت�سمية 

املدار�س ح�سب احلاجة . 
اقرتاح نقل الف�سول بني املدار�س وفقاً للعدد املحدد للمنطقة. 6  ) 

اق���رتاح تخ�س�سات وموؤه���الت املعلمني املطلوبة للمدار����س )مدار�س التعليم  7  ) 
الع���ام،  ومدار�س حتفي���ظ القراآن الكرمي، ومدار�س ريا����س الأطفال، ومدار�س 
تعليم الكبار،ومعاهد برامج الرتبي���ة اخلا�سة( بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 

بالوزارة. 
اق���رتاح احتياجات الوح���دة ال�سحية من الأطب���اء وال�سيادل���ة والأخ�سائيني،  8  ) 
واملمر�سني،والل���وازم الطبي���ة، والفني���ة، واملخربي���ة، والأدوي���ة والعمل على 

توفرها. 
متابعة تنفيذ اخلطط والربامج ال�سحية الوقائية والعالجية. 9  ) 

متابعة تنفيذ اخلط���ط الت�سغيلية للمقا�سف املدر�سي���ة بالتن�سيق مع اجلهات ذات  10  ) 
العالقة.

متابعة اإعداد حرك���ة نقل املعلمني داخل الإدارة، والرف���ع بطلبات النقل لذوي               11  ) 
الظ���روف اخلا�سة، وطلب���ات النقل خلارج املنطقة بعد تدقيقه���ا، لالإدارة العامة 

ل�سوؤون املعلمني بالوزارة. 
الإ�سراف الفني على مراكز اأو اأق�سام التقنيات الرتبوية.  12  ) 

اق���رتاح احتياج املدار����س )مدار�س التعلي���م العام، و مدار����س حتفيظ القراآن  13  ) 
الكرمي، ومدار�س ريا�س الأطفال، ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية 
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اخلا�سة( من الأثاث املدر�سي واملكتبي، والت�سال وتوزيعها.
اقرتاح الربامج التدريبية وامل�ستلزمات ومتابعة تنفيذها.  14  ) 

الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارات املرتبطة به بالتن�سيق مع  15  ) 
اجلهات ذات العالقة. 

الإ�س���راف على اإع���داد التقارير الدورية ع���ن اإجن���ازات الإدارات املرتبطة به ،  16  ) 
واقرتاح  تطوير الأداء فيها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم . 

اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  17  ) 
يرتبط به االإدارات االآتية:

مكتب م�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون  املدر�سية . 1  ) 
اإدارة �سوؤون املعلمني . 2  ) 

اإدارة التجهيزات املدر�سية.  3  ) 
اإدارة التخطيط املدر�سي. 4  ) 

اإدارة خدمات الطالب. 5  ) 
اإدارة ال�سحة املدر�سية . 6  ) 
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مكتب مساعد/ة مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية

االرتباط التنظيمي : 
يرتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية

الهدف العام : 
تق���دمي اخلدمات الإدارية،وال�سكرتارية، وال�ست�س���ارات العلمية والفنية يف ظل 

بيئة عمل منظمة وفعالة.
املهام : 

ا�ستقب���ال جميع اخلطاب���ات الواردة للم�ساع���د/ة ومراجعته���ا وعر�سها عليه،  1  ) 
واإحالة املعامالت الروتينية للوحدات املخت�سة . 

اإع���داد الإجابات ح�س���ب توجيهات امل�ساع���د/ة فيما يتعلق بالأم���ور العاجلة  2  ) 
وال�سرية ومتابعة ت�سديرها بعد توقيعها من امل�ساعد/ة. 

اإع���داد ملخ�س���ات للمكاتب���ات املهم���ة والتقاري���ر واحل�سول عل���ى املعامالت  3  ) 
واملعلومات املتعلقة بها قبل عر�سها على امل�ساعد/ة. 

ا�ستقبال جميع املكاملات الهاتفية اخلا�سة بامل�ساعد/ة ومعاجلتها.  4  ) 
ترتي���ب مواعيد اللق���اءات والزيارات والجتماعات وتنظي���م املقابالت اخلا�سة  5  ) 
بامل�ساعد/ة، وا�ستقبال املراجعني وتوجيههم لالإدارات والأق�سام ذات العالقة 

بالإدارة.
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة باملكت���ب وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  6  ) 
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ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 
متابع���ة تاأمني طلب���ات املكتب من و�سائ���ل النقل والأث���اث وامل�ستلزمات املكتبية  7  ) 

والحتياجات الأخرى لدى اجلهات املخت�سة. 
الإ�سراف على املوظفني وامل�ستخدمني العاملني مبكتب امل�ساعد/ة واإعداد تقارير  8  ) 

الأداء الوظيفي عنهم ، وتدريبهم بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة. 
اأي مهام اأخرى يكلف بها املكتب يف جمال اخت�سا�سه.  9  ) 
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إدارة شؤون المعلمين

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية .  

الهدف العام : 
توفر احتياج���ات املدار�س )مدار�س التعليم الع���ام ، وريا�س الأطفال مدار�س 
حتفي���ظ القراآن الكرمي ، ومدار����س تعليم الكبار، ومعاهد وبرام���ج الرتبية اخلا�سة( من 
�ساغلي الوظائف التعليمية ، بالأعداد واملوؤه���الت املطلوبة،والإ�سراف على توزيعهم 

ونقلهم مبا ي�سمن انتظام العملية التعليمية . 
املهام :

حتديد احتياج���ات املدار�س م���ن الوظائ���ف التعليمية، وحتدي���د التخ�س�سات  1  ) 
واملوؤهالت املطلوبة ل�سغل هذه الوظائف، بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .

اإعداد حركة نقل �ساغلي الوظائف التعليمية والهيئة الإ�سرافية )مدير/ وكيل(،  2  ) 
مبدار����س التعليم الع���ام، وريا�س الأطف���ال، ومدار�س حتفيظ الق���راآن الكرمي، 
ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة داخل املنطقة وخارجها ، 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 
اإعداد حركة جتديد واإنهاء عقود املعلمني املتعاقدين من غر ال�سعوديني بالتن�سيق  3  ) 

مع اإدارة �سوؤون املوظفني بالإدارة .
توزيع املعلمني عل���ى مدار�س املنطقة ) مدار�س التعليم العام، ومدار�س ريا�س  4  ) 
الأطف���ال، ومدار�س حتفي���ظ القراآن الك���رمي، ومدار�س تعليم الكب���ار، ومعاهد 

وبرامج الرتبية اخلا�سة(،ومتابعة مبا�سرتهم . 
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اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 5  ) 
الإ�سراف على تنظي���م املعامالت واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�سكل  6  ) 

ي�ساعد على ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  7  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د/ة مدير عام الرتبي���ة والتعليم لل�سوؤون 

املدر�سية.  
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 8  ) 
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إدارة التجهيزات المدرسية

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية .  

الهدف العام : 
ح�سر وحتديد احتياج���ات مدار�س الإدارة من التجهيزات املدر�سية وجتهيزات 
املختربات واملعامل الثابتة واملختربات واملعام���ل املتنقلة،والو�سائل والتقنيات الرتبوية 
والتعليمي���ة واملعلوماتية وم�سادر التعل���م التي ت�ستلزمها العملي���ة التعليمية، وتوفرها 

وتوزيعها على املدار�س قبل بداية العام الدرا�سي. 
املهام : 

متابعة تنفيذ اخلطط والربامج الكفيلة بتوفر الو�سائل والتقنيات الرتبوية والتعليمية  1  ) 
واملعلوماتية) م�سادر التعلم ( للعملية التعليمية . 

حتدي���د احتياج املدار�س)مدار����س التعليم العام ، ومدار����س ريا�س الأطفال،  2  ) 
ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي ، ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج الرتبية 
اخلا�س���ة( ، من الأثاث املدر�سي واملكتبي وجتهي���زات املختربات واملعامل الثابتة 
واملختربات واملعامل املتنقل���ة ) مبا فيها معامل احلا�سب الآيل ( للمباين املدر�سية 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة على تاأمينها يف الأوقات املحددة . 
متابع���ة تنفيذ ال�سواب���ط الالزمة للتاأكد من �سالمة التجهي���زات املدر�سية املوؤمنة  3  ) 
واملختربات، واإعداد قوائم بتوزيعها والأوقات املحددة لت�سليمها للمدار�س .  

تاأم���ني الأثاث املدر�سي واملكتبي واملخت���ربات واملعامل واملواد التعليمية اخلا�سة  4  ) 
باملدار�س وتوزيعها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 
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حتديد احتياج���ات مدار�س الإدارة من الو�سائل والتقني���ات الرتبوية والتعليمية  5  ) 
واملعلوماتية مبا فيها معامل احلا�سب الآيل . 

الإ�سراف على اأق�سام ومراكز التقني���ات الرتبوية ، وتاأمني م�ستلزماتها ، ومتابعة  6  ) 
تفعيلها يف املدار�س بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة والوزارة.

�سيان���ة املختربات واملعام���ل ) عدا معامل احلا�س���ب الآيل ( يف املدار�س التابعة  7  ) 
لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .   

متابعة اإتالف املواد الكيميائية املنتهية �سالحيتها بالطرق الآمنة ، وذلك بالتن�سيق  8  ) 
م���ع اجلهات ذات العالق���ة داخ���ل الإدارة وخارجها، وفق���اً للتعليمات املنظمة 

ذلك.
حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة للعاملني يف مراكز التقني���ات الرتبوية وم�سادر  9  ) 

التعلم وبعثها لإدارة التدريب الرتبوي . 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 10  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  11  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  12  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د/ة مدير عام الرتبي���ة والتعليم لل�سوؤون 

املدر�سية.  
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  13  ) 
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إدارة التخطيط المدرسي

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية .  

الهدف العام : 
العمل على حتديد احتياج���ات الإدارة من املدار�س والف�سول)مدار�س التعليم 
العام ، ومدار����س حتفيظ القراآن الكرمي ، ومدار�س ريا����س الأطفال ، ومدار�س تعليم 
الكب���ار، ومعاهد برامج الرتبية اخلا�سة(، وتوفرها يف امل���كان والزمان املنا�سبني، وفقاً 

للحاجة اإليها مبا يحقق فر�س التعليم العام مل�ستحقيه .
املهام : 

حتدي���د احتياج الإدارة من املدار�س والف�س���ول �سنوياً)مدار�س التعليم العام،  1  ) 
ومدار����س حتفيظ القراآن الك���رمي ، ومدار�س ريا�س الأطف���ال ، ومدار�س تعليم 

الكبار، ومعاهد برامج الرتبية اخلا�سة( .
اقرتاح افتت���اح املدار�س اأو اإغالقها اأو �سمها اأو نقله���ا اأو ف�سلها وفق ال�سوابط  2  ) 

املنظمة لذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة والوزارة . 
 (  3 اقرتاح نقل الف�سول بني املدار�س وفقاً للعدد املحدد للمنطقة .

ح�سر اأعداد املدار�س �سنوي���اً )مدار�س التعليم العام ، و مدار�س حتفيظ القراآن  4  ) 
الكرمي، ومدار�س ريا�س الأطفال ، ومدار�س تعليم الكبار، ومعاهد برامج الرتبية 
اخلا�س���ة( وحتديد ن�سبة النمو فيها، واإيجاد قاعدة بيانات اآلية �ساملة عن املدار�س 
واأماكنها وامل�ستحقني للتعليم العام وحتديثها با�ستمرار،وت�سنيفها وفقاً للمراحل 

التعليمية واأعداد الف�سول والطالب . 
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مراجعة اأو�ساع كافة املدار����س القائمة، واأعداد الطالب بها ، والتاأكد من مدى  5  ) 
انطباق �سروط و�سوابط اإغالقها اأو نقلها اأو ف�سلها .

اإعداد اخلارطة املدر�سية وحتديد ما يلزم من احتياجات لتوفر التعليم باملنطقة.  6  ) 
ر�سد النمو والرتاجع الكمي يف اأعداد املدار�س والف�سول والقيام بالدرا�سات  7  ) 

الإ�ست�سرافية الالزمة ملعاجلة ذلك. 
امل�ساركة مع اجله���ات واللجان ذات العالقة لتحديد مواق���ع الأرا�سي املطلوبة  8  ) 
لإن�ساء املدار�س عليها ، واملباين املراد ا�ستئجارها كمدار�س واملدار�س امل�ستاأجرة 
امل���راد التخل�س منه���ا والتي توفرت لها مباين حكومي���ة ، واقرتاح مناذج املباين 

املدر�سية. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 9  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  10  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 

حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  11  ) 
ومتابعة توفرها . 

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  12  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د/ة مدير عام الرتبي���ة والتعليم لل�سوؤون 

املدر�سية. 
 (  13 اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها .
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إدارة خدمات الطالب

االرتباط التنظيمي : 
ترتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية .  

الهدف العام : 
تق���دمي خدمات النق���ل املدر�سي واملكاف���اآت والإعان���ات للطالب،واملقا�سف 

املدر�سية والتغذية وفق التنظيمات اخلا�سة بذلك. 
املهام : 

متابعة تنفيذ اخلط���ط والربامج اخلا�سة بتقدمي خدمات النقل املدر�سي واملكافاآت  1  ) 
والإعان���ات للطالب،واملقا�س���ف املدر�سية والتغذية،وف���ق التنظيمات اخلا�سة 

بذلك،بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة،وتقوميها. 
حتدي���د احتياج الإدارة من النقل املدر�سي، وحتديد الطالب الذين ي�سرف لهم  2  ) 

مكافاآت واإعانات، بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 
متابع���ة تطبيق �سروط و�سوابط برامج ال�سالمة يف النق���ل املدر�سي بالتن�سيق مع  3  ) 

اجلهات ذات العالقة داخل الإدارة وخارجها  .
تفعيل برامج النق���ل املدر�سي التعاوين ، والعمل على تذليل العقبات التي حتول  4  ) 

دون جناحه ) مهمة خا�سة بقطاع تعليم البنني ( 
متابعة تنفيذ عقود ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة بالنقل املدر�سي . 5  ) 

الإ�س���راف على ال�سن���دوق املدر�سي و�سن���دوق اإدارة الرتبي���ة والتعليم وفق  6  ) 
الالئحتني املنظمتني لذلك. 

الإ�س���راف على تنفيذ عقود ت�سغيل املقا�س���ف املدر�سية والتغذية،ومتابعة اأدائها  7  ) 
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بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
امل�ساركة يف جلنة حتليل العرو�س املقدم���ة لت�سغيل املقا�سف املدر�سية والتغذية  8  ) 

مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 9  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  10  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  11  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د/ة مدير عام الرتبي���ة والتعليم لل�سوؤون 

املدر�سية.  
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 12  ) 
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إدارة الصحة المدرسية

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مب�ساعد/ة مدير عام الرتبية والتعليم لل�سوؤون املدر�سية .  

الهدف العام : 
تعزي���ز �سح���ة املجتمع املدر�س���ي والإ�سراف عل���ى تقدمي خدماته���ا العالجية 

والوقائية وبرامج تعزيز ال�سحة . 
املهام : 

متابعة تنفيذ اخلطط والربامج ال�سحية الوقائية والتوعوية،وبرامج تعزيز ال�سحة  1  ) 
املدر�سية، وتقوميها .

ت�سخي����س امل�سكالت ال�سحية للطالب واإجراء الدرا�سات الأولية الالزمة عليها  2  ) 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 

امل�ساهمة م���ع وزارة ال�سحة )ال�سوؤون ال�سحي���ة باملنطقة( يف حمالت التطعيم  3  ) 
املو�سمية والطارئة. 

متابعة تطبيق ال�س���روط واملوا�سفات ال�سحية التغذوية للماأكولت وامل�سروبات  4  ) 
الت���ي تقدم يف املقا�سف املدر�سية والتاأكد م���ن توفر ال�سروط ال�سحية للعاملني 

باملقا�سف املدر�سية . 
امل�ساركة يف جلنة حتليل العرو�س املقدمة لت�سغيل املقا�سف املدر�سية مع اجلهات  5  ) 

ذات العالقة بالإدارة .
حتدي���د الحتياجات الفني���ة من الأجهزة واملختربات والل���وازم الطبية للوحدة  6  ) 

ال�سحية ومتابعة توفرها وتوزيعها . 
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حتديد احتياجات الوحدة ال�سحية م���ن الأدوية واملواد املعملية الالزمة ومتابعة  7  ) 
توفرها وتوزيعها .

متابعة توفر البيئة املدر�سية ال�سحية يف املدار�س احلكومية والأهلية بالتن�سيق مع  8  ) 
اجلهات ذات العالقة بالوزارة . 

تفعي���ل دور ال�سراكة مع القطاعات الأخرى �سواء احلكومية اأو اخلا�سة يف جمال  9  ) 
تعزيز ال�سحة املدر�سية .

متابعة اأداء العاملني بالوحدات ال�سحية وتقومي اأدائهم .  10  ) 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 11  ) 

الإ�سراف على تنظي���م املعامالت واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�سكل  12  ) 
ي�ساعد على ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة ملن�سوبي ال�سحية املدر�سية م���ن �ساغلي وظائف  13  ) 
ال���كادر ال�سح���ي ،وامل�ستلزمات الإداري���ة والفني���ة اخلا�سة ب���الإدارة ومتابعة 

توفرها. 
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  14  ) 
و�سبل التغل���ب عليها ورفعها مل�ساع���د/ة مدير عام الرتبي���ة والتعليم لل�سوؤون 

املدر�سية.  
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  15  ) 
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مساعد مدير عام التربية والتعليم للخدمات المساندة

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مبدير عام الرتبية والتعليم   .  

الهدف العام:   
العم���ل على توفر كافة اخلدمات الإدارية واملالية ملختلف الإدارات واملدار�س 
التابع���ة لالإدارة يف املنطقة،والإ�سراف على تنفي���ذ امل�ساريع الالزمة للمنطقة يف جمال 
الإن�س���اء والرتميم وكافة اأعم���ال ال�سيانة للمباين وتوفر الأرا�س���ي لالإدارة واملدار�س 

التابعة لها،وذلك مبا ي�ساعدها على اأداء مهامها وزيادة فاعليتها.  
املهام : 

متابع���ة تنفيذ كاف���ة الإجراءات املالي���ة وامل�ستندية من اإع���داد امليزانية ال�سنوية ،  1  ) 
وتاأم���ني امل�سرتيات، واإجراءات امل�ستودعات، وقي���ودات مراقبة املخزون ،وفق 

الأنظمة واللوائح والتعليمات . 
متابع���ة تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية من تعي���ني ونقل وترقية واإعارة وانتداب  2  ) 
واإنه���اء اخلدم���ة ومنح الع���الوات والب���دلت ومكاف���اآت املوظف���ني واحلوافز 
والإج���ازات بالإ�سافة لإجراءات الت�سالت الإدارية، وف���ق الأنظمة واللوائح 

والتعليمات وال�سالحيات املفو�سة. 
متابعة توفر اخلدمات العامة لالإدارة   .  3  ) 

متابعة توفر خدمات النظافة والأمن وال�سالمة . 4  ) 
العم���ل على توفر احتياج���ات الإدارة من القوى العامل���ة بالتن�سيق مع اجلهات  5  ) 

ذات العالقة. 
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متابع���ة تنفيذ خطة تنظيم وتطوير اأداء مركز الت�سالت الإدارية، وتطبيق تقنيات  6  ) 
الت�سالت. 

متابعة عملي���ات خدمات حركة و�سائل النقل لالإدارة ول���الإدارات املرتبطة بها ،  7  ) 
وتاأمني الهواتف واأجهزة الت�سال الأخرى لالإدارة واملدار�س  . 

متابعة تطوير الأداء يف الإدارات املرتبطة به واإعداد الدرا�سات الالزمة لذلك. 8  ) 
متابعة حتديد احتياجات الإدارة من املباين التعليمية والإدارية والأرا�سي . 9  ) 

متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخل�س من املباين التعليمية والإدارية امل�ستاأجرة .  10  ) 
متابعة توفر الأرا�سي للمباين التعليمية والإدارية،واقرتاح الو�سائل لتاأمينها. 11  ) 

متابعة تنفيذ امل�سروعات املر�ساة، ومتابعة الربامج الزمنية لها.  12  ) 
متابعة تنفيذ اخلط���ة الت�سغيلية لالإن�ساءات للمب���اين املدر�سية واملن�سات امل�ساندة  13  ) 
اجلدي���دة والتاأهي���ل والرتمي���م وال�سيانة للمب���اين القائمة يف �س���وء احتياجات 

املنطقة. 
متابعة احتياجات املباين املدر�سية م���ن التجهيزات املدر�سية الثابتة والتي حتتاج  14  ) 
اإىل موا�سفات فنية تتنا�سب مع املبنى املدر�سي كالتكييف والتربيد وال�سبورات 
واملعام���ل واملختربات ) عدا جتهيزاته���ا(، وم�ستلزمات قاعات الن�ساط املدر�سي 

)عدا جتهيزاتها(. 
حتلي���ل العط���اءات للم�ساري���ع والأعم���ال التي يتم طرحه���ا وتر�سيته���ا من قبل  15  ) 

الإدارة.
درا�سة امل�س���كالت الفنية التي تعرت�س تنفيذ امل�سروعات وو�سع احللول املنا�سبة  16  ) 

لها بالتن�سيق مع وكالة املباين . 
حتديد احتياج���ات ور�س ت�سغيل و�سيان���ة املباين التعليمية ب���الإدارة من القوى  17  ) 

العاملة واملعدات والأدوات. 
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متابعة ت�سغيل و�سيانة جميع مرافق الإدارة . 18  ) 
متابعة اأعمال املكاتب ال�ست�سارية التي ت�سرف على تنفيذ امل�سروعات .  19  ) 

متابع���ة اإع���داد م�سروع امليزاني���ة ال�سنوية ل���الإدارة بالتن�سيق م���ع اجلهات ذات  20  ) 
العالقة.

متابعة حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة والتاأهلية للعاملني ب���الإدارات املرتبطة به  21  ) 
من �ساغل���ي الوظائف الإداري���ة والهند�سية والفنية بالتن�سي���ق مع اجلهات ذات 

العالقة. 
متابع���ة اإعداد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجنازات الإدارة ومعوقات الأداء  22  ) 

فيها و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم. 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  23  ) 

يرتبط به االإدارات االآتية. 
مكتب م�ساعد مدير عام الرتبية والتعليم للخدمات امل�ساندة 1  ) 

مدير املباين . 2  ) 
مدير ال�سوؤون الإدارية واملالية . 3  ) 
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مكتب مساعد مدير عام التربية والتعليم للخدمات المساندة

االرتباط التنظيمي : 
يرتبط م�ساعد مدير عام الرتبية والتعليم للخدمات امل�ساندة

الهدف العام : 
تقدمي اخلدمات الإداري���ة، والعالقات العامة، وال�سكرتاري���ة، وال�ست�سارات 

العلمية والفنية يف ظل بيئة عمل منظمة وفعالة.
املهام : 

ا�ستقبال جميع اخلطابات الواردة للم�ساع���د ومراجعتها وعر�سها عليه، واإحالة  1  ) 
املعامالت الروتينية للوحدات املخت�سة . 

اإعداد الإجابات ح�س���ب توجيهات امل�ساعد فيما يتعلق بالأمور العاجلة وال�سرية  2  ) 
ومتابعة ت�سديرها بعد توقيعها من امل�ساعد. 

اإع���داد ملخ�س���ات للمكاتب���ات املهم���ة والتقاري���ر واحل�سول عل���ى املعامالت  3  ) 
واملعلومات املتعلقة بها قبل عر�سها على امل�ساعد. 

ا�ستقبال جميع املكاملات الهاتفية اخلا�سة بامل�ساعد ومعاجلتها.  4  ) 
ترتي���ب مواعيد اللق���اءات والزيارات والجتماعات وتنظي���م املقابالت اخلا�سة  5  ) 
بامل�ساعد،وا�ستقب���ال املراجع���ني وتوجيههم لالإدارات والأق�س���ام ذات العالقة 

بالإدارة.
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة باملكت���ب وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  6  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة. 
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متابع���ة تاأمني طلب���ات املكتب من و�سائ���ل النقل والأث���اث وامل�ستلزمات املكتبية  7  ) 
والحتياجات الأخرى لدى اجلهات املخت�سة. 

الإ�سراف على املوظفني وامل�ستخدمني العامل���ني مبكتب امل�ساعد واإعداد تقارير  8  ) 
الأداء الوظيفي عنهم ، وتدريبهم بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة. 

اأي مهام اأخرى يكلف بها املكتب يف جمال اخت�سا�سه. 9  ) 
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مدير المباني

االرتباط التنظيمي:
يرتبط مب�ساعد مدير عام الرتبية والتعليم للخدمات امل�ساندة

الهدف العام :   
الإ�س���راف على تنفيذ امل�ساري���ع الالزمة للمنطقة يف جم���ال الإن�ساء والرتميم 

وكافة اأعمال ال�سيانة للمباين وتوفر الأرا�سي لالإدارة واملدار�س التابعة لها . 
املهام : 

متابعة حتديد احتياجات الإدارة من املباين التعليمية والإدارية والأرا�سي . 1  ) 
متابعة تنفيذ خطط الوزارة للتخل�س من املباين التعليمية والإدارية امل�ستاأجرة .  2  ) 

متابعة توفر الأرا�سي للمباين التعليمية والإدارية،واقرتاح الو�سائل لتاأمينها. 3  ) 
متابعة تنفيذ امل�سروعات املر�ساة، ومتابعة الربامج الزمنية لها.  4  ) 

متابعة تنفيذ اخلط���ة الت�سغيلية لالإن�ساءات للمب���اين املدر�سية واملن�سات امل�ساندة  5  ) 
اجلدي���دة والتاأهي���ل والرتمي���م وال�سيانة للمب���اين القائمة يف �س���وء احتياجات 

املنطقة. 
متابعة احتياجات املباين املدر�سية م���ن التجهيزات املدر�سية الثابتة والتي حتتاج  6  ) 
اإىل موا�سفات فنية تتنا�سب مع املبنى املدر�سي كالتكييف والتربيد وال�سبورات 
واملعام���ل واملختربات ) عدا جتهيزاته���ا(، وم�ستلزمات قاعات الن�ساط املدر�سي 

)عدا جتهيزاتها(. 
حتلي���ل العط���اءات للم�ساري���ع والأعم���ال التي يتم طرحه���ا وتر�سيته���ا من قبل  7  ) 

الإدارة.
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درا�سة امل�س���كالت الفنية التي تعرت�س تنفيذ امل�سروعات وو�سع احللول املنا�سبة  8  ) 
لها بالتن�سيق مع وكالة املباين . 

حتديد احتياج���ات ور�س ت�سغيل و�سيان���ة املباين التعليمية ب���الإدارة من القوى  9  ) 
العاملة واملعدات والأدوات. 

متابعة ت�سغيل و�سيانة جميع مرافق الإدارة . 10  ) 
متابعة اأعمال املكاتب ال�ست�سارية التي ت�سرف على تنفيذ امل�سروعات .  11  ) 

متابعة اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارات املرتبطة به بالتن�سيق مع اجلهات  12  ) 
ذات العالقة .

متابع���ة حتديد الحتياجات التدريبية والتاأهلية للعاملني بالإدارات املرتبطة به من  13  ) 
�ساغلي الوظائف الهند�سية والفنية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 

متابع���ة اإعداد التقاري���ر الدورية عن ن�ساط���ات واإجن���ازات الإدارات املرتبطة به  14  ) 
ومعوق���ات الأداء فيه���ا و�سبل التغلب عليه���ا ورفعها مل�ساعد مدي���ر عام الرتبية 

والتعليم للخدمات امل�ساندة
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  15  ) 

يرتبط به االإدارات االآتية. 
اإدارة الإ�سراف والتنفيذ. 1  ) 
اإدارة الت�سغيل وال�سيانة. 2  ) 

اإدارة الدرا�سات والت�ساميم. 3  ) 
وحدة الأرا�سي والربجمة. 4  ) 
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إدارة اإلشراف والتنفيذ

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير املباين   . 

الهدف العام: 
متابعة تنفي���ذ م�سروعات الإدارة وفق���اً للموا�سفات الفني���ة والربامج الزمنية 

اخلا�سة بها .
املهام: 

لإ�سراف الفني على تنفيذ م�سروعات الإدارة املختلفة للتاأكد من مطابقة التنفيذ  1  ) 
للموا�سفات املو�سوعة. 

متابعة تنفيذ م�سروعات الإدارة للتاأكد من �سر الإجنازات وفقاً للجداول الزمنية  2  ) 
املحددة لها ،واعتماد عيناتها . 

ح�سر الأعمال التي مت تنفيذها ومراجعتها طبقاً للعقود.  3  ) 
اق���رتاح ت�سكيل جلان ال�ستالم البتدائي والنهائ���ي للم�سروعات ورفع حما�سر  4  ) 

جلان ال�ستالم للوزارة ملراجعتها واعتمادها . 
اإعداد جميع امل�ستخل�سات اجلارية واخلتامية عن الإعمال املنفذة على الطبيعة.  5  ) 
معاجل���ة ما يحدث من م�سكالت عند تنفيذ امل�ساري���ع والعمل على �سرعة اإنهائها  6  ) 

بالتن�سيق مع وكالة املباين  . 
معاجلة �سكاوى املقاولني اأثناء تنفيذ امل�سروعات .  7  ) 

رفع التقارير ال�سهرية ل�سر العمل بامل�ساريع ، ورفع الأعمال الإ�سافية والتعديالت  8  ) 
املطلوبة خالل مراحل التنفيذ . 
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املوافقة على اجلهاز الفني للمقاول قبل بدء التنفيذ .  9  ) 
اإعداد املوا�سفات الفني���ة التي تتنا�سب مع املبنى املدر�س���ي كالتكييف والتربيد  10  ) 
وال�سبورات واملعامل واملختربات)عدا جتهيزاته���ا(، وقاعات الن�ساط املدر�سي                         

) عدا جتهيزاتها ( .
حتديد اأولوي���ات التاأهيل والرتميم للمباين التعليمي���ة والإدارية،واإعداد وجتهيز  11  ) 

املقاي�سات،والإ�سراف على التنفيذ . 
اإعداد ا�ستمارة املعاينة للمباين امل�ستاأجرة عند ال�ستئجار .  12  ) 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 13  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  14  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  15  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير للمباين . 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  16  ) 
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إدارة التشغيل والصيانة

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير املباين .  

الهدف العام : 
توف���ر خدم���ات الت�سغيل وال�سيانة للمب���اين والأجهزة والأث���اث لكافة مباين 

الإدارة و�سمان توفر متطلباتها من املاء والكهرباء. 
املهام : 

متابع���ة توفر خدمات الت�سغيل وال�سيانة لكافة مرافق الإدارة من مدار�س ومبان  1  ) 
اإدارية.

متابع���ة توفر كافة م�ستلزمات ت�سغيل و�سيانة مع���دات مباين الإدارة ومدار�سها  2  ) 
من ماء وكهرباء وغرها من مواد خام بحيث توؤدي مهمتها بالكفاءة الالزمة. 

اإج���راء الفحو�س الدوري���ة للمدار�س واملب���اين التابعة ل���الإدارة واإعداد تقارير  3  ) 
عنها. 

اإع���داد �سروط وموا�سف���ات عقود الت�سغي���ل وال�سيانة الالزمة ملب���اين الإدارة  4  ) 
ومدار�سها متهيداً لطرحها على املقاولني املتخ�س�سني. 

متابعة تنفيذ عقود الت�سغيل وال�سيانة التي يتم توقيعها مع املقاولني املخت�سني.  5  ) 
متابعة اأداء ال�سيانة الذاتية يف الإدارة وور�س �سيانة التجهيزات  املدر�سية،ومتابعة  6  ) 
تخ�سي����س البنود الالزمة لتوف���ر احتياجاتها من قطع غي���ار واأجهزة ومعدات 

وور�س �سيانة وخالفه. 
متابع���ة تنفيذ اأعمال التاأهيل والرتميم وال�سيان���ة لكافة املباين التعليمية والإدارية  7  ) 

التابعة لالإدارة. 
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اإعداد جميع امل�ستخل�سات اجلارية واخلتامية عن الإعمال املنفذة على الطبيعة.  8  ) 
الإ�سراف على اأعمال الزراعة بالإدارة،ومتابعة تاأمني م�ستلزماتها. 9  ) 

معاين���ة املباين امل�ستاأج���رة ومتابعة مدى مالءمته���ا للعملية الرتبوي���ة والتعليمية  10  ) 
وحتديد الحتياجات الالزمة لذلك .

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 11  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  12  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  13  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير املباين. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 14  ) 
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إدارة الدراسات والتصاميم

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير املباين.

الهدف العام : 
العمل على اإج���راء الدرا�سات واإع���داد الت�ساميم الهند�سي���ة والفنية املنا�سبة 

للمبان التعليمية والإدارية . 
املهام : 

ح�سر احتياج���ات الإدارة من املب���اين التعليمية والإدارية، واإع���دادا لت�ساميم  1  ) 
الالزمة لها، واإعداد اخلطط الالزمة لتوفرها وفق الأولويات . 

اإعداد الدرا�سات والت�ساميم الفنية املنا�سبة للمباين التعليمية والإدارية ،ودرا�سة  2  ) 
الت�ساميم املقدمة من القطاع اخلا�س واإبداء الراأي حيالها .

متابع���ة الدرا�سات والبحوث الهند�سية ذات العالق���ة باملبنى املدر�سي،ودرا�سة  3  ) 
اإمكانية ال�ستفادة منها لتطوير املباين التعليمية. 

اإع���داد موا�سف���ات امل�سروعات وامل���واد املطلوبة لها واإع���داد التو�سيات الفنية  4  ) 
ب�ساأنها. 

امل�ساركة يف جلان درا�س���ة واإعداد املوقع العام لكل م�سروع مطلوب طرحه من  5  ) 
ح�ساب الكميات الإ�سافية لكل موقع. 

امل�سارك���ة يف اللجان امل�سكلة لدرا�سة ما يل���زم اإدخاله من تعديالت ومقرتحات  6  ) 
من قبل اإدارة الإ�سراف و التنفيذ على نطاق العقد. 

اإعداد الدرا�سات الفنية واملوا�سفات وال�سروط جل�سات الرتبة ومراجعتها فنياً . 7  ) 
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اإعداد ال�س���روط الفنية وال�سوابط الالزمة للمكات���ب ال�ست�سارية املراد التعامل  8  ) 
معه���ا، واإع���داد ال�س���روط واملوا�سفات والعق���ود لالأعمال امل���راد تنفيذها عن 

طريقها. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 9  ) 

الإ�س���راف على تنظيم املعامالت  واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�سكل  10  ) 
ي�ساعد على ا�ستخراجها ب�سهولة وي�سر. 

حتدي���د الحتياجات التدريبية ملن�سوبي الإدارة م���ن �ساغلي الوظائف الهند�سية  11  ) 
والفنية وامل�ستلزمات الإدارية والفنية اخلا�سة بالإدارة ومتابعة توفرها. 

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  12  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير املباين.  

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  13  ) 
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وحدة األراضي والبرمجة

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير املباين.

الهدف العام : 
العم���ل على و�س���ع اخلطط امل�ستقبلي���ة للمب���اين التعليمي���ة والإدارية وتوفر 

الأرا�سي لها،  وبرجمة امل�ساريع املعتمدة لالإدارة وفق املخ�س�سات املالية املعتمدة . 
املهام : 

توف���ر الأرا�سي املنا�سب���ة لإقامة املب���اين املدر�سية والإدارية واق���رتاح الو�سائل  1  ) 
لتاأمينها. 

ح�سر ال�سك���وك لالأرا�سي التابعة لالإدارة �سواء كان���ت اأرا�سي ف�ساء اأو مقاماً  2  ) 
عليها مبان تعليمية اأو اإدارية. 

اإع���داد معلومات عن الأرا�سي املقرتح تنفيذ امل�ساري���ع عليها وتنظيم اإجراءات  3  ) 
احل�سول عليها . 

متابعة التعديات واإدعاءات امللكية على اأرا�سي الإدارة .  4  ) 
متابعة اإجراءات مقاي�سة الأرا�سي بني الوزارة واجلهات احلكومية الأخرى، بعد  5  ) 

موافقة وكالة املباين  . 
امل�ساركة يف جلان ا�ستثمار الأرا�سي واملباين التابعة لالإدارة .  6  ) 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للوحدة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 7  ) 
تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�س���ة بالوحدة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  8  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.



96

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الوحدة ومعوقات الأداء فيها  9  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير للمباين. 

مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها. 10  ) 
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مدير الشؤون اإلدارية والمالية

االرتباط التنظيمي :
يرتبط مب�ساعد مديرعام الرتبية والتعليم للخدمات امل�ساندة. 

الهدف العام : 
العم���ل على توفر كافة اخلدمات الإدارية واملالية ملختلف الإدارات واملدار�س 

التابعة لالإدارة يف املنطقة وذلك مبا ي�ساعد على اأداء مهامها وزيادة فاعليتها.  
املهام : 

متابع���ة تنفيذ كاف���ة الإجراءات املالي���ة وامل�ستندية من اإع���داد امليزانية ال�سنوية ،  1  ) 
وتاأم���ني امل�سرتيات، واإجراءات امل�ستودعات، وقي���ودات مراقبة املخزون ،وفق 

الأنظمة واللوائح والتعليمات . 
متابع���ة تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية من تعي���ني ونقل وترقية واإعارة وانتداب  2  ) 
واإنه���اء اخلدم���ة ومنح الع���الوات والب���دلت ومكافاآت املوظف���ني واملوظفات 
واحلوافز والإج���ازات بالإ�سافة لإجراءات الت�س���الت الإدارية، وفق الأنظمة 

واللوائح والتعليمات وال�سالحيات املفو�سة. 
متابعة توفر اخلدمات العامة لالإدارة   .  3  ) 

متابعة توفر خدمات النظافة والأمن وال�سالمة . 4  ) 
العم���ل على توفر احتياج���ات الإدارة من القوى العامل���ة بالتن�سيق مع اجلهات  5  ) 

ذات العالقة. 
متابع���ة تنفيذ خطة تنظيم وتطوير اأداء مركز الت�سالت الإدارية، وتطبيق تقنيات  6  ) 

الت�سالت. 
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متابعة عملي���ات خدمات حركة و�سائل النقل لالإدارة ول���الإدارات املرتبطة بها ،  7  ) 
وتاأمني الهواتف واأجهزة الت�سال الأخرى لالإدارة واملدار�س  . 

متابعة تطوير الأداء يف الإدارات املرتبطة به واإعداد الدرا�سات الالزمة لذلك. 8  ) 
متابعة اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية املوحدة لالإدارة .   9  ) 

متابعة حتديد الحتياجات التدريبية والتاأهيلية للعاملني باإدارة ال�سوؤون الإدارية  10  ) 
واملالية. 

متابع���ة اإعداد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجنازات الإدارة ومعوقات الأداء  11  ) 
فيه���ا و�سبل التغلب عليها ورفعها مل�ساعد مدير ع���ام الرتبية والتعليم للخدمات 

امل�ساندة. 
اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  12  ) 

يرتبط به االإدارات االآتية: 
اإدارة �سوؤون املوظفني. 1  ) 

اإدارة ال�سوؤون املالية . 2  ) 
اإدارة امل�سرتيات . 3  ) 

اإدارة امليزانية . 4  ) 
اإدارة امل�ستودعات . 5  ) 

اإدارة مراقبة املخزون . 6  ) 
اإدارة اخلدمات العامة.  7  ) 

مركز الت�سالت الإدارية . 8  ) 
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إدارة شؤون الموظفين

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبا�سرة مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية.  

الهدف العام : 
توف���ر احتياجات الإدارة من القوى العاملة وتنظيم �سوؤونهم وتقدمي اخلدمات 

والت�سهيالت لهم وفقاً لالأنظمة واللوائح. 
املهام : 

حتديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة ما عدا الوظائف التعليمية والوظائف  9  ) 
الإدارية باملدار�س بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالإدارة والوزارة. 

اإعداد ت�سكيالت وظائف الإدارة وحفظ �سجالتها والعمل على حتديثها وحتديد  10  ) 
الوظائ���ف ال�ساغ���رة التي يراد �سغلها عن طريق الرتقي���ة اأو التعيني اأو عن طريق 

التعاقد. 
ا�ستكم���ال الإجراءات الالزمة ل�سغل الوظائف عن طريق وزارة اخلدمة املدنية ،  11  ) 

وفق تعليمات الإدارة العامة ل�سوؤون املوظفني بالوزارة . 
اإعداد بيان���ات وظيفية ) قاعدة بيانات ( عن الق���وى العاملة بالإدارة واملدار�س  12  ) 
التابع���ة لها ت�ستمل على كافة املعلومات الالزمة وف���ق اآلية دقيقة وكاملة وبطريقة 
ي�سهل الرجوع اإليها �سواء اأكان ذلك ب�سورة ورقية اأو من خالل برامج حا�سوبية 

متطورة . 
القي���ام با�ستكمال اإج���راءات التعي���ني والرتقية والنقل والإج���ازات والنتداب  13  ) 
واإنهاء اخلدمة ومنح العالوات والبدلت واملكافاآت واحلوافز واأوامر الإركاب 
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ومتابعة اإعداد تقارير الأداء الوظيفي وكل ما يتعلق بخدمة املوظف وفق الأنظمة 
واللوائح والتعليمات وال�سالحيات املفو�سة. 

القيام باإجراءات املتعاقدين من غر ال�سعوديني.  14  ) 
تطبيق اأنظمة واإجراءات وقواعد اخلدمة املدنية على من�سوبي الإدارة.   15  ) 

اإعداد م�سرات الرواتب والبدلت واملكافاآت للعاملني بالإدارة وتاأديتها.  16  ) 
متابعة مبا�سرة العاملني املعين���ني حديثاً واملنقولني ورفع التقارير اإىل امل�سوؤولني  17  ) 

عن العاملني اأثناء فرتة التجربة. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 18  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  19  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  20  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية  . 

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  21  ) 
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إدارة الشؤون المالية

االرتباط التنظيمي:  
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 

الهدف العام : 
تق���دمي كاف���ة اخلدم���ات املالي���ة واحل�سابي���ة ل���الإدارة وفق���اً لالأنظم���ة واللوائح 

والتعليمات. 
املهام : 

القيام بكافة الأعمال املحا�سبية من ارتباطات وتدقيق و�سرف م�ستحقات و�سرف  1  ) 
ال�سلف وت�سديدها وم�سك الدفاتر وال�سجالت ح�سب الأنظمة والتعليمات. 

تنفي���ذ الأنظم���ة والتعليمات املالي���ة ومتابعة حرك���ة خم�س�سات بن���ود امليزانية  2  ) 
املعتمدة لالإدارة مع مالحظ���ة التحقق من �سالمة الت�سرفات املالية وعدم جتاوز 

املخ�س�سات املالية لالإدارة. 
ا�ستكمال اإجراءات البت يف ا�ستئجار املباين للمدار�س واملباين الإدارية واملالحق  3  ) 
واإ�سافة الغرف واإخالء املباين وتدقيق معامالت �سرف اأجور تلك املباين وتاأديتها 

يف ال�سجالت اخلا�سة بذلك،ورفعها للوزارة ل�ستكمال �سرفها. 
ت�سجي���ل العتم���ادات يف دفاتر الرتباط���ات كل ح�سب نوعه ث���م القيام بالقيد  4  ) 
اأوًل باأول للمبالغ الت���ي وافقت اجلهات املعنية على الرتباط بها بو�سفها �ساحبة 

الخت�سا�س يف اإعطاء تاأ�سرة الرتباط املايل. 
ا�ست���الم كافة اإ�سعارات الإي���رادات واأوامر القب����س وت�سجيلها يف �سجل يومية  5  ) 

ال�سندوق، والرد على ال�ستف�سارات وامللحوظات اخلا�سة بها. 
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اتخاذ كافة اإجراءات فتح ح�سابات العتمادات امل�ستندية يف حالة احلاجة لها.  6  ) 
امل�ساركة يف جلنة حتليل العرو�س املقدمة لت�سغيل املقا�سف املدر�سية مع اجلهات  7  ) 

ذات العالقة بالإدارة.
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  8  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإعداد التقاري���ر عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوق���ات الأداء فيها و�سبل  9  ) 

التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  10  ) 
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إدارة المشتريات

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية.  

الهدف العام: 
تاأمني احتياجات الإدارة من املواد واملعدات والأجهزة واخلدمات واأعمال البناء 
بالكميات والنوعيات املح���ددة وفقاً لنظام املناف�سات وامل�سرتي���ات احلكومية ولئحته 

التنفيذية . 
املهام : 

القي���ام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة بال�س���راء وفقاً لنظام املناف�سات وامل�سرتيات  1  ) 
احلكومة ولئحته التنفيذية . 

ا�ستكم���ال وثائق املناف�سات بعد ا�ستالمها من اجلهة ذات العالقة ، متهيداً لطرحها  2  ) 
وفقاً للنظام . 

القيام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة مبناف�سات اخلدمات والإن�ساءات طبقاً للنظام  3  ) 
والإجراءات املعتمدة. 

القي���ام باإج���راءات الإع���الن للمناف�س���ات وترتي���ب الجتماعات م���ع املقاولني  4  ) 
واملوردين والإجابة على ا�ستف�ساراتهم قبل فتح املظاريف. 

الإ�سراف وال�سرتاك يف اأعمال حتليل املناف�سات وفح�س العرو�س.  5  ) 
حترير جميع العقود والعمل على توقيعها من �ساحب ال�سالحية ومن ثم اإخطار   6  ) 

اجلهات ذات العالقة. 
اإ�سدار اأوامر التوريد للموردين واإحاطة اجلهات ذات العالقة .  7  ) 
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 (  8 القيام باأعمال ال�سراء املبا�سر عند اللزوم. 
حفظ امللفات الالزم���ة للموردين واملقاولني وال�ست�ساري���ني للرجوع اإليها عند  9  ) 

احلاجة. 
الإملام بحركة الأ�سع���ار يف ال�سوق والحتفاظ مبلف���ات منظمة ) الكتالوجات(  10  ) 
وقوائم الأ�سعار التي ت�سدرها ال�سركة املنتجة مما ميكن من اإ�سدار اإحكام �سليمة 
على مدى عدال���ة الأ�سعار التي يقدمها املوردون �س���واء للم�سرتيات املحلية اأو 

اخلارجية. 
متابعة �سالحيات خطابات ال�سمانات والعمل على جتديدها عند اللزوم.  11  ) 

امل�ساركة يف جلان التخل�س من فائ�س املواد يف م�ستودعات الإدارة  وذلك عن  12  ) 
طريق ح�سرها واتخاذ الإجراءات النظامية لبيعها بالطرق النظامية. 
الإفراج عن ال�سمانات النهائية للم�ساريع امل�ستلمة ا�ستالم نهائي .  13  ) 

متابع���ة الق�سايا املرفوعة م���ن املقاولني �سد الإدارة بالتن�سي���ق مع اجلهات ذات  14  ) 
العالقة بالوزارة .

اإكمال امل�ستندات املطلوبة ل�سرف م�ستحق���ات املقاولني واملوردين واملتعهدين  15  ) 
ورفعها لل�سوؤون املالية . 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 16  ) 
تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  17  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  18  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  19  ) 
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إدارة الميزانية

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية.

الهدف العام : 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية الإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها. 

املهام : 
 (  1 اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة .

التن�سي���ق م���ع قطاع���ات الإدارة عند اإع���داد احتياجات الإدارة م���ن الوظائف  2  ) 
التعليمية والإدارية . 

اقرتاح توزيع البنود املخ�س�سة لالإدارة بعد اعتمادها وفق تعليمات امليزانية.  3  ) 
مناق�سة وظائف الإدارة املقرتح تعديلها اأو رفعها اأو اإلغاوؤها يف م�سروع امليزانية  4  ) 

مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
تنظي���م املعام���الت  واملعلومات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  5  ) 

ا�ستخراجها ب�سهولة وي�سر. 
حتدي���د الحتياجات التدريبي���ة وامل�ستلزمات الإدارية والفني���ة اخلا�سة بالإدارة  6  ) 

ومتابعة توفرها. 
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  7  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير عام ال�سئون الإدارية واملالية.
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  8  ) 
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إدارة المستودعات

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية.  

الهدف العام : 
تخزين املواد والأدوات واملع���دات والأجهزة الالزمة لالإدارة واملحافظة عليها 

وتوفر و�سرف احتياجات الإدارة من الأ�سناف ح�سب الأنظمة والتعليمات.
املهام : 

امل�ساركة يف حتديد احتياج الإدارة من املواد واملعدات والأجهزة بالتن�سيق مع  1  ) 
اجلهات ذات العالقة . 

ا�ست���الم املواد والأجه���زة واملعدات وكاف���ة امل�ستلزمات املوؤمنة ل���الإدارة  بعد  2  ) 
ا�ستيفاء كافة اإجراءات ال�سراء النظامية. 

الإ�سراف على امل�ستودعات الفرعية لالإدارة  ومتابعة تطبيقها لقواعد واإجراءات  3  ) 
امل�ستودعات. 

�سرف الأ�سن���اف التي حتتاج اإليه���ا اإدارات واأق�سام ومدار����س الإدارة، وفقاً  4  ) 
لأوامر ال�سرف. 

تخزين الأ�سناف وفقاً لأ�س�س التخزين ال�سليمة.  5  ) 
التاأك���د من مطابقة املواد واملعدات للموا�سف���ات املطلوبة والتحقق من ال�سنف  6  ) 
و�سحة الع���دد والوزن واملقا�س طبقاً للمعاير املو�سوع���ة والعينات النموذجية 

بالتن�سيق يف ذلك مع اإدارة مراقبة املخزون. 
قب���ول وا�ستالم الرجيع واملحافظة عليه حلني الت�س���رف فيه طبقاً للقواعد املتبعة  7  ) 

يف هذا ال�ساأن. 
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مراقبة حركة الوارد واملن�سرف واحلد الأدنى والأعلى ونقطة ال�سراء.  8  ) 
قيد حركة الأ�سناف يف بطاقات ال�سنف منوذج رقم )4 (  9 ( اأو يف برامج احلا�سب 

الآيل املعتمدة لذلك من واقع امل�ستندات املوؤيدة وحفظ �سور امل�ستندات. 
توفر و�سائل الأمن وال�سالمة يف م�ستودعات الإدارة .  10  ) 

املحافظ���ة على املخ���زون والعمل عل���ى حمايته م���ن التلف وال�سي���اع واتخاذ  11  ) 
الإجراءات الالزمة للتخل�س من الأ�سناف الراكدة وامل�ستغنى عنها. 

تنظي���م عملي���ات التعبئة وال�سح���ن والنقل وتهيئ���ة الو�سائل املنا�سب���ة لها داخل  12  ) 
امل�ستودع���ات وخارجها عن���د ال�ستالم والت�سلي���م والتو�سيل طبق���اً للمواعيد 

املحددة. 
اإج���راء اجلرد ال�سنوي يف نهاية كل عام مايل،بالإ�سافة للمطابقة الدورية القيدية  13  ) 
واملفاجئة من قبل اإدارة مراقبة املخزون وفقاً للمادة )27( من قواعد واإجراءات 

امل�ستودعات احلكومية .
تطبيق قواعد واإجراءات امل�ستودع���ات احلكومية على جميع عمليات ال�ستالم  14  ) 

وال�سرف والإرجاع . 
تنظي���م القوائم الدورية بحرك���ة الأ�سناف وتقدمي كاف���ة البيانات والإح�ساءات  15  ) 

املخزنية عند الطلب. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 16  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  17  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  18  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 

اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  19  ) 
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إدارة مراقبة المخزون

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 

الهدف العام : 
�سمان الرقاب���ة على حركة الأ�سن���اف يف م�ستودع���ات الإدارة، و�سمان عدم 

وجود فائ�س اأو نق�س يف الأ�سناف املخزونة. 
املهام : 

م�سك بطاقات مراقبة �سن���ف امل�ستودعات مناظرة لبطاقات ال�سنف لتتم الرقابة  1  ) 
على حركة الأ�سناف يف م�ستودعات الإدارة  .

م�سك بطاقات عهدة الأ�سناف امل�ستدمي���ة امل�سروفة كعهدة �سخ�سية للموظفني  2  ) 
وك���ذا بطاقات الأ�سناف امل�ستدمية امل�سروفة كعهد ل���الإدارات والأق�سام التابعة 

لالإدارة .
ت�سكي���ل جل���ان اجلرد الكلي جلمي���ع م�ستودعات الإدارة يف نهاي���ة كل �سنة مالية  3  ) 

ومبا�سرة اجلرد وقفل الأر�سدة وتدقيق البيانات ثم بعثها للجهة املخت�سة. 
حفظ امل�ستندات املوؤيدة للقيود . 4  ) 

ت�سكي���ل جلان جرد العهد امل�ستدمي���ة بجميع اإدارات واأق�س���ام ومدار�س الإدارة  5  ) 
وكذا العهد ال�سخ�سية واإجراء مناقلة تلك العهد. 

القيام بكل ما يتعلق باإجراءات �سبط قيود حركة الأ�سناف يف البطاقات.  6  ) 
متابعة الأعيان امل�سرتجعة وال�سرتاك م���ع اللجان اخلا�سة بالبيع اأو الإتالف بعد  7  ) 
اأخذ موافقة وزارة املالية وذلك بعد اإمتام عملية اإ�سقاط العهدة من اجلهة الراجعة 

يف بطاقات العهدة منوذج رقم )8(. 
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متابعة م�سببات تلف وفقدان الأعيان واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها. 8  ) 
ح�سر ومتابعة الأ�سناف التي يتقرر اإ�سالحها اأو منحها اأو بيعها اأو اإتالفها مبوجب  9  ) 

تقارير دورية تر�سل ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 
تزويد اجلهات ذات العالقة بالبيان���ات واملعلومات امل�ستودعية الالزمة يف حال  10  ) 

حدوث عجز اأو فقد اأو تلف اأو غر ذلك كتقدير الحتياجات ال�سنوية. 
فح����س البيان���ات اخلا�س���ة بالراكد واملكد�س م���ن املخزون واإب���داء التو�سيات  11  ) 

ب�ساأنها. 
تقرير ما يلزم من تخزين الأ�سناف و�سرفه.  12  ) 

اإجراء مطابقة �سهرية لالأر�سدة الفعلية لبع�س الأ�سناف يف م�ستودعات الإدارة  13  ) 
م���ع ما يقابلها من اأر�سدة م�سجلة يف بطاقات مراقبة ال�سنف للتحقق من انتظام 

القيود. 
احلد م���ن عدد الأ�سن���اف املت�سابهة وفق���اً للمقايي�س التي ت�سعه���ا الهيئة العربية  14  ) 

ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س. 
اإع���داد البيانات ع���ن قيمة العج���ز والزي���ادة يف اأر�سدة الأ�سن���اف من واقع  15  ) 

ا�ستمارات وتقارير جلان اجلرد اأو تقارير ديوان املراقبة العامة. 
اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 16  ) 

تنظي���م املعامالت واملعلوم���ات اخلا�سة ب���الإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  17  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  18  ) 
و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 

اأي مهام اأخرى تكلف به يف جمال اخت�سا�سها.  19  ) 
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إدارة الخدمات العامة

االرتباط التنظيمي: 
ترتبط مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية . 

الهدف العام : 
العمل على توفر اخلدمات العامة ل���الإدارة كخدمات النظافة والأمن وال�سالمة 

واملوا�سالت،وخدمات الت�سالت،وخدمات احلرا�سات باملباين وخالفها.  
املهام : 

تاأمني خدمات املوا�سالت ل���الإدارة واملدار�س )عدا نقل الطالب( بالتن�سيق مع  1  ) 
اجلهات ذات العالقة. 

تلبي���ة طلبات اإدارات واأق�سام الإدارة من و�سائل النقل )عدا نقل الطالب( وفقاً  2  ) 
للتعليمات. 

الإ�سراف على ح�سن ا�ستخدام و�سائ���ل النقل والعمل على �سيانتها واإ�سالحها  3  ) 
وتوفر املحروقات وقطع الغيار الالزمة لها. 

حتديد احتياجات الإدارة من خدمات املوا�سالت )عدا نقل الطالب( بالتن�سيق  4  ) 
مع اجلهات ذات العالقة. 

تنظيم ملفات كافة و�سائل النقل .  5  ) 
الإ�سراف على تنظيم مواقف و�سائل النقل .  6  ) 

توفر خدمات الهاتف وت�سغيل و�سيانة مق�سم الإدارة وهواتفها واأجهزة الفاك�س  7  ) 
ومتابعة تاأمينها. 

توفر خدمات النظافة للمباين املدر�سية والإدارية وفق التنظيمات املعتمدة لذلك. 8  ) 
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الإ�سراف على الأمن وال�سالمة مبباين الإدارة،وبناء خطط ال�سالمة، ومتابعتها.  9  ) 
حتديد حاجة الإدارات بالإدارة من العمال وامل�ستخدمني وال�سائقني واحلرا�س. 10  ) 

امل�ساركة يف اختيار العمال وامل�ستخدمني وال�سائقني مع �سوؤون املوظفني واجلهة  11  ) 
املحتاجة. 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية لالإدارة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 12  ) 
� تنظيم املعام���الت واملعلومات اخلا�س���ة بالإدارة وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  13  ) 

ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.
اإع���داد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجن���ازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها  14  ) 

و�سبل التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 
اأي مهام اأخرى تكلف بها يف جمال اخت�سا�سها.  15  ) 
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مركز االتصاالت اإلدارية

االرتباط التنظيمي: 
يرتبط مبا�سرة مبدير ال�سوؤون الإدارية واملالية . 

الهدف العام : 
تنظيم عملية ا�ستقب���ال وتوجيه جميع املرا�سالت الواردة وال�سادرة من الإدارة 
واإليها ، وتوزيع املرا�سالت داخ���ل الإدارة  وخارجها ،وتنظيم امللفات الن�سطة وحفظ 

امللفات غر الن�سطة. 
املهام : 

ا�ستالم جميع املرا�سالت واملكاتبات ال���واردة لالإدارة واإكمال اإجراءات قيدها  1  ) 
واإحالته���ا للوحدات املخت�سة بالإدارة مع مراع���اة عدم ف�س املر�سالت اخلا�سة 

وال�سرية منها اإل من ذوي ال�ساأن . 
ا�ستقبال جمي���ع املرا�س���الت واملكاتبات ال�س���ادرة خل���ارج الإدارة وت�سجيلها  2  ) 

واإر�سالها جلهاتها. 
اإن�س���اء ملف عام) الأر�سفة الإلكرتوني���ة (  حتفظ فيه �سورة واحدة فقط من كل  3  ) 

خطاب �سادر. 
و�س���ع التنظيم الالزم مللفات املركز الن�سطة وغر الن�سطة وحفظها و�سيانتها من  4  ) 

التلف ب�سكلها الأ�سلي واإعداد �سور لها . 
العمل على نقل وتوزيع املرا�سالت اخلا�سة باملركز داخل الإدارة وخارجها.  5  ) 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمركز بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة. 6  ) 
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تنظي���م املعام���الت واملعلومات اخلا�س���ة باملرك���ز وحفظها ب�س���كل ي�ساعد على  7  ) 
ا�ستخراجها بي�سر و�سهولة.

اإعداد التقارير الدورية عن ن�ساطات واإجنازات املركز ومعوقات الأداء فيه و�سبل  8  ) 
التغلب عليها ورفعها ملدير ال�سوؤون الإدارية واملالية. 

اأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�سا�سه.  9  ) 
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