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 بيات( )إدازٗ اإلغساف الرتبْٖ ااسمااإلدارةا

 الػؤٌّ التعلٔنٔ٘ )بيات(اـميااالرتباطااعتنظة

ا

 إقسازٍا ،بعد الرتبْٖ باإلغساف اخلاص٘ ّالربامج التػغٔلٔ٘ اخلطط تيفٔر متابع٘إعداد ّ .1

 . الصالحٔ٘ صاحب مً

 حتفٔغ ّمدازع العاو، التعلٔه)  اإلدازٗ مدازع يف ّالتعلٔنٔ٘ الرتبْٓ٘ العنلٔ٘ ضري متابع٘ .2

 (   .اخلاص٘ الرتبٔ٘ ّبسامج ّمعاٍد ، املبكسٗ، الطفْل٘ ّمدازع الكسٓه الكسآٌ

 . إقسازٍا بعد تطْٓسٍا ّمتابع٘ ، الرتبْٖ اإلغساف لعنلٔ٘ امليعن٘ اللْاٜح تطْٓس اقرتاح .3

 اإلغساف مكاتب املطاعدات/ املطاعدًٓ ّمً املدٓسات/  املدٓسًٓ مً اإلدازٗ احتٔاج إعداد .4

 . الرتبْٓات املػسفات/ الرتبْٓني املػسفني ،ّمً الرتبْٖ

( ّالْكٔل٘/ ّالْكٔل مدٓسٗ/مدٓس) لإلدازٗ التابع٘ باملدازع اإلغسافٔ٘ اهلٔٝ٘ تسغٔح اقرتاح .5

 . املعلنني غؤٌّ إدازٗ مع ّبالتيطٔل الضْابط ّفل

 الرتبْٖ اإلغساف إدازٗ يف للعنل الرتبْٓات املػسفات/ الرتبْٓني املػسفني تسغٔح دزاض٘ .6

 الرتبْٖ اإلغساف إدازٗ يف رتبْٓاتال املػسفات/الرتبْٓني املػسفني أداٛ مطتْٚ متابع٘ .7

 بالتيطٔل هله املياضب٘ التدزٓبٔ٘ الربامج ّاقرتاح ّحتدٓد ، الرتبْٖ اإلغساف عنلٔ٘ لتخطني

 .الرتبْٖ التدزٓب إدازٗ مع

 ذلضسات/ ّذلضسٖ املعلنات،/ ّاملعلنني ، باملدازع املدزضٔ٘ اإلدازٗ أداٛ مطتْٚ متابع٘ .8

 مَاو مساعاٗ مع الرتبْٖ، التدزٓب إدازٗ مع بالتيطٔل تطْٓسٍه علٙ ،ّالعنل املدتربات

 . الفسعٔ٘ الرتبْٓ٘ اإلغساف مكاتب

 املدازع فَٔا مبا املدازع ّكٔالت/ ّّكالٛ ، مدٓسات/ ملدٓسٖ الداخلٕ اليكل حسك٘ إجساٛ .9

 ّفل الفسعٔ٘، الرتبْٖ اإلغساف مكاتب مع بالتيطٔل الرتبْٖ اإلغساف للنكتب التابع٘

 .  املعتندٗ التيعٔنات

 اإلغساف إدازات بني الرتبْٓات املػسفات/ الرتبْٓني للنػسفني الداخلٕ اليكل حسك٘ إجساٛ .10

 . املعتندٗ التيعٔنات ّّفل ،(املدٓي٘ داخل)  الفسعٔ٘ الرتبْٖ اإلغساف ّمكاتب الرتبْٖ

 يف للتدزٓظ دمنياملتك ّالكلٔات اجلامعات خلسجيٕ الػدصٔ٘ املكابالت ّإجساٛ تيعٔه .11

 ّمعاٍد ، الكسٓه الكسآٌ حتفٔغ ّمدازع ، املبكسٗ الطفْل٘ ّمدازع، العاو التعلٔه مدازع)

 مهام إدارة اإلشراف التربوي )بنات(
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 (. اخلاص٘ الرتبٔ٘ ّبسامج

 داخل)  الفسعٔ٘ الرتبْٖ اإلغساف مكاتب مدٓسات/ مدٓسٖ ّتكازٓس خطط ّحتلٔل دزاض٘ .12

 هلا، املصاحب٘ التعلٔنٔ٘ ّالتكئات الدزاضٔ٘ ّاملكسزات املياٍج حْل التكازٓس فَٔا مبا(  املدٓي٘

 .الْشازٗ يف العالق٘ ذات للجَات لبعثَا متَٔدًا التعلٔنٔ٘ الػؤٌّ( ٗ) ملطاعد ىتاٜجَا ّزفع

 أّ اإلجاشات عً ّالياتج لإلدازٗ التابع٘ املدازع يف ، املعلنات/  املعلنني مً العجص معاجل٘ .13

 تكْٓه إعداد يف املػازك٘( 14.  العالق٘ ذات اجلَات مع بالتيطٔل ّتطدٓدِ، الطازٜ٘ احلاالت

 الالٜخ٘ ّفل هلا التابع٘ ّاملدازع الرتبْٖ اإلغساف إدازٗ ميطْبات/ مليطْبٕ الْظٔفٕ األداٛ

 .لرلك امليعن٘

 إلدازٗ التابع٘ املدازع يف الٜخ٘ تكْٓه الطالب ّاملركسٗ التفطريٓ٘ تطبٔل علٙ اإلغساف .14

 .  املساحل مجٔع يف الرتبْٖ اإلغساف

 اإلغساف إلدازٗ التابع٘ املدازع يف الدلٔل التيعٔنٕ )األٍداف ّاملَاو ( تطبٔل علٙ اإلغساف .15

 .  املساحل مجٔع يف الرتبْٖ

متابع٘ مؤغسات ىعاو ىْز ّميص٘ مدزضيت  ّتكدٓد الدعه اإلغساف املياضب  علٙ مطتْٚ إدازٗ  .16

 .ّاملدازع اإلغساف الرتبْٖ ّمكاتب التعلٔه 

 التعلٔه بٔٝات يف الرتبْٓ٘ ّالتكئات ّاملدتربات ّالْضاٜل التعلٔنٔ٘ املْاد تفعٔل مً التأكد .17

 .املدازع مً لعٔي٘ املٔداىٔ٘ الصٓازات خالل مً

 علٙ املدزضٔ٘ املكسزات ّتْشٓع ، املعلنات/ املعلنني علٙ الدزاضٔ٘ املْاد تْشٓع مً التأكد .18

 لعٔي٘ املٔداىٔ٘ الصٓازات خالل مً التْشٓع جدّل ّفل الدزاض٘ ضري ّ٘متابع ، الدزاضٔ٘ األغَس

 .  لإلدازٗ التابع٘ املدازع مً

 اإلغساف ّملكاتب لإلدازٗ التابعني الرتبْٓات املػسفات/ الرتبْٓني املػسفني مع التيطٔل .19

 عنلٔات لتطْٓس احلدٓث٘ باألضالٔب ٓتعلل ما كل الىتكاٛ(  املدٓي٘ داخل)  الفسعٔ٘ الرتبْٓ٘

 . بٔيَه فٔنا اخلربات ،ّتبادل املياضب٘ اإلغسافٔ٘ ّاألضالٔب ، ّالتعله التعلٔه

 للػؤٌّ( ٗ)للنطاعد ّزفعَا الدزاضٔ٘ ّاملكسزات املياٍج حْل ّاالقرتاحات املالحعات دزاض٘ .20

 .  بالْشازٗ العالق٘ ذات للجَات لسفعَا التعلٔنٔ٘

 يف الطالبات/ الطالب مً ّاملتفْقني ، الرتبْٓ٘ الكٔادات تكسٓه بسامج ّضع يف املػازك٘ .21

 . املدتلف٘ األىػط٘

 .الْشازٗ أّ امليطك٘ مطتْٚ علٙ ضْاٛ لإلغساف الدّزٓ٘ اللكاٛات يف املػازك٘ .22
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 أّ ّاإلزغاد ّالتْجُٔ الطالبات/الطالبٕ كاليػاط األخسٚ اإلدازات مع ّالتكامل التيطٔل .23

 فٔنا الرتبْٖ التدزٓب،  املعلنني غؤٌّ/ ّالكبْل االختبازات أّ الطالبات/الطالب خدمات

 .  امليطك٘ مبدازع ٓتعلل

 الدزاضٔ٘ املساحل يف ّالتعله التعلٔه عنلٔيت تكْٓه يف العالق٘ ذات اجلَات مع املػازك٘ .24

 . لتخطٔيَا اخلطط ّّضع املدتلف٘

تفعٔل األىعن٘ التكئ٘ ) أعنالٕ ، تْاصل ، فازع ( مباحيكل التخْل السقنٕ يف إدازٗ  .25

 الرتبْٖ بكفاٛٗ .اإلغساف 

 اضتدساجَا علٙ ٓطاعد بػكل ّحفعَا ّغعبَا باإلدازٗ اخلاص٘ ّاملعلْمات املعامالت تيعٔه .26

 .ّضَْل٘ بٔطس

 ّإجناشات ىػاطات ّعً ، الرتبْٖ اإلغسايف العنل ضري عً ّالفئ٘ الدّزٓ٘ التكازٓس إعداد .27

 للػؤٌّ( ٗ)للنطاعد ّزفعَا علَٔا التغلب ّضبل فَٔا األداٛ ّمعْقات ّأقطامَا اإلدازٗ

 .  التعلٔنٔ٘

 . اختصاصَا دلال يف بَا تكلف أخسٚ مَاو أٖ .28

 مجادٚ)  بيني – بيات(  ضابكًا)  باملياطل ّالتعلٔه الرتبٔ٘ إلدازات التيعٔنٕ الدلٔل:  املصدز .29

 (. ٍـ1427 اآلخسٗ
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