المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
التخطيط والتطوير

الدليل التنظيمي إلدارة التعليم
مبحافظة حفر الباطن
1437- 1436هـ

الدليل التنظيمي إلدارة التعليم حبفر الباطن
الدليل التنظيمي عبارة عن وثيقة تشمل رسالة الوزارة واهدافها وطبيعة العمل فيها وهو بالتالي ترمجة
دقيقة للهيكل التنظيمي للوزارة حيث يعطي وصف تفصيلي ملهام الوحدات االدارية يف كافة املستويات

التنظيمية وارتباطها التنظيمي وحتديد نطاق االشراف هلا وخطوط السلطة واملسؤولية.

مدير

التعليم:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مبدير عام التعليم باملنطقة اهليكل التنظيمي.

ب ـ اهلدف العام :
العمل على تنفيذ السياسات والربامج الرتبوية والتعليمية يف احملافظة وتطبيق اإلجراءات اإلدارية واملالية اليت
تعزز حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية وفقاً للخطط واألنظمة املعتمدة من الوزارة .

ج ـ املهام :
1ـ اإلشراف على إعداد اخلطط التشغيلية السنوية إلدارة التعليم يف إطار األهداف والسياسات الرتبوية
والتعليمية ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
2ـ اإلشراف على تنفيذ األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات املتعلقة بالتعليم وتعميمها على املدارس  ،وإبداء
اآلراء وامللحوظات حنوها أو معوقات التنفيذ.
3ـ اإلشراف على حتديد احتياجات احملافظة من املدارس والربامج الرتبوية والتعليمية والقوى العاملة واألراضي
واملباني واألثاث والتجهيزات واملقررات املدرسية واألدوات واللوازم ومتابعة توفريها وتوزيعها ،وذلك بالتنسيق
مع اجلهات ذات العالقة .
4ـ اإلشراف على افتتاح املدارس بعد اعتمادها وإنشائها وترميمها وصيانتها ونظافتها وتوفري األراضي
واخلدمات العامة واملرافق الالزمة هلا .
 5ـ اإلشراف على عملية توجيه املعلمني واملعلمات واملشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات واإلداريني
واإلداريات وتدريبهم ومتابعة أعماهلم وتقوميهم .
 6ـ اإلشراف على إعداد ميزانية اإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .
 7ـ متابعة سري العمل يف الوحدات اإلدارية واملدارس والتأكد من سالمة وفاعلية األداء فيها ومعاجلة

املشكالت واملعوقات والنظر يف كافة املعامالت اليت ترد يف هذا اخلصوص .
 8ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع األهلي فيما يتعلق بالربامج الرتبوية والتعليمية
باحملافظة ومتثيل الوزارة يف اجملالس واللجان احمللية .
9ـ اإلشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها
ورفعها لنائيب الوزير كل يف جماله.
 10ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه .

مكتب مدير

التعليم:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
تقديم اخلدمات اإلدارية اليت تساعد املدير على أداء عمله بكفاءة وفاعلية.

ج ـ املهــام :
 .1استقبال مجيع اخلطابات الواردة للمدير ومراجعتها وعرضها عليه وإحالة األوراق الروتينية للوحدات
املختصة وفقاً ملا يتم التوجيه به.
 .2إعداد اإلجابات حسب توجيهات املدير فيما يتعلق باألمور العاجلة والسرية ومتابعة تصديرها بعد توقيعها من
املدير.
 .3إعداد ملخصات للمكاتبات اهلامة والتقارير واحلصول على املعلومات املتعلقة بها قبل عرضها على املدير.
 .4استقبال مجيع املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملدير ومعاجلتها.
 .5ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات واالجتماعات وتنظيم املقابالت اخلاصة باملدير.
 .6تنظيم املعلومات اخلاصة باملكتب وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 .7متابعة تأمني طلبات املكتب من وسائل النقل واألثاث واملستلزمات املكتبية واالحتياجات األخرى لدى
اجلهات املختصة .
 .8اإلشراف على املوظفني واملستخدمني العاملني مبكتب املدير وإعداد تقارير األداء الوظيفي عنهم.
 9ـ أية مهام أخرى يكلف بها املكتب يف جمال اختصاصه .

وحدة تقنية املعلومات:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف :
العمل على ضمان االستفادة من تقنيات احلاسب اآللي واملعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها لتطوير العمليات
اإلدارية والرتبوية والتعليمية وتقديم البيانات واملعلومات ملتخذ القرار.

ج ـ املهام :
1ـ إعداد اخلطط والربامج التطويرية لالستفادة من تطبيقات تقنيات احلاسب اآللي واملعلومات واالتصاالت
واإلشراف عليها وفق خطط الوزارة يف هذا اجملال.
 2ـ إعداد الشروط واملواصفات الفنية لألنظمة والتجهيزات التقنية اليت حتتاجها اإلدارة واملدارس التابعة هلا
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
3ـ اإلشراف على موقع اإلدارة على الشبكة العنكبوتية( اإلنرتنت)،ومتابعة تزويده باملعلومات ،وتوفري خدمة
االنرتنت واالجتماعات املرئية ،والربط الشبكي لإلدارة واملدارس على ضوء االحتياجات التعليمية واإلدارية
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
 4ـ تفعيل ميكنة األعمال اإلدارية واملالية ،واألنظمة التعليمية وتطويرها وتوفري البيئة املناسبة لإلدارة
اإللكرتونية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
5ـ العمل على صيانة األنظمة والتطبيقات املستخدمة يف اإلدارة .
 6ـ تقديم الدعم الفين الالزم للمدارس ومكاتب ومراكز اإلشراف الرتبوي يف احملافظة .
7ـ وضع نظام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة واملعدات اخلاصة بأجهزة وبرامج احلاسب اآللي ومعامل
احلاسب اآللي ومراكز مصادر التعلم وأجهزة االتصال ومتابعة تنفيذ العقود اخلاصة بذلك .
 8ـ اقرتاح الربامج التثقيف والتدريب يف جمال تقنية احلاسب اآللي واالتصال للعاملني يف اإلدارة بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
9ـ حتديد احتياجات املدارس من معامل وأجهزة احلاسب اآللي وتقنية املعلومات واالتصال ومتابعة توريدها بعد
إقرارها .
10ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية لتقنية املعلومات واالتصاالت بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 11ـ حتديد احتياجات تقنية املعلومات من القوى العامة والتجهيزات واملواد والعمل على توفريها  12 .ـ اإلشراف

على صيانة املعامل وأجهزة احلاسب اآللي يف مدارس اإلدارة .
 13ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات قسم تقنية املعلومات وإجنازاته واقرتاح تطوير األداء فيه رفعها ملدير
عام التعليم.
 14ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصاته .
املتـــابعـــــــة :

أ ـ االرتباط التنظيمي :
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
حتقيق املتابعة الفعالة لضمان احملافظة على سالمة تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات يف اإلدارة وكافة
الوحدات املرتبطة بها .

ج ـ املهام :
 1ـ العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى منسوبي ومنسوبات اإلدارة.
 2ـ مراقبة حضور وغياب منسوبي ومنسوبات اإلدارة وفروعها أثناء ساعات الدوام الرمسي وتقديم تقرير عن
ذلك إىل مدير إدارة الرتبية والتعليم.
 3ـ القيام جبوالت متابعة ملختلف الوحدات اإلدارية واملدارس املرتبطة باإلدارة وذلك للوقوف على مواطن
القصور واإلخالل بأداء الواجبات الوظيفية وإجناز األعمال والعمل على تصحيح األخطاء اليت تقع أثناء التنفيذ
بالتعاون مع اجلهات املختصة يف اإلدارة والوزارة .
 4ـ فحص الشكاوى اليت حتال إليها حول املخالفات اإلدارية واملالية وغريها يف اإلدارة والوحدات اإلدارية
واملدارس املرتبطة به .
 5ـ االشرتاك يف التحقيق يف املخالفات اليت تتم من قبل منسوبي ومنسوبات اإلدارة واملدارس يف احملافظة وذلك
وفق ًا لتوجيهات مدير إدارة التعليم.
 6ـ إجراء التحقيق األولي يف شكاوى املواطنني ضمن النظام ومسؤوليات اإلدارة.
 7ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 8ـ حتديث وتنظيم السجالت والبيانات واملعلومات املتعلقة بنشاطات الوحدة وحفظها واالستفادة من
اإلمكانات التقنية يف معاجلتها .
 9ـ حتديد احتياجات الوحدة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على توفريها .

 10ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة وإجنازاته واقرتاح تطوير األداء فيه ورفعها ملدير التعليم.
 11ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .
اإلعــــــالم الرتبـــوي:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
حتقيق الدور اإلعالمي الرتبوي وتوطيد العالقات وتوثيق الصالت بني اإلدارة واجملتمع اخلارجي وبني منسوبي
ومنسوبات اإلدارة.

ج ـ املهام :
 1ـ وضع اخلطط والربامج اإلعالمية الرتبوية لنشاطات اإلدارة وتنفيذها بعد إقرارها.
 2ـ التنسيق مع وسائل اإلعالم يف إعداد برامج إعالمية تربوية وذلك بالتعاون مع اإلدارات املختصة باإلدارة
ووفق خطط الوزارة يف هذا اجملال .
 3ـ تزويد وسائل اإلعالم املختلفة بالتحقيقات والتقارير الصحفية عن نشاطات اإلدارة وذلك وفقاً للقواعد
والتعليمات يف هذا اخلصوص.
 4ـ اإلشراف على إعداد النشرات املتعلقة بإبراز نشاطات اإلدارة مبا حيقق تثقيف منسوبيها واجملتمع وتعريفهم
بأهدافها .
 5ـ متابعة ما ينشر عن اإلدارة يف الصحف وإعداد ملخصات بذلك والرد على االستفسارات الواردة يف وسائل
اإلعالم حول نشاطات اإلدارة وفقاً للتنظيمات يف هذا اجملال .
6ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 7ـ حتديد احتياجات الوحدة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على توفريها.
 8ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة وإجنازاته واقرتاح تطوير األداء فيه ورفعها ملدير عام
(إدارة)الرتبية والتعليم.
 9ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصاتها .

التخطيط والتطوير

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
إعداد خطط اإلدارة التشغيلية السنوية ومتابعة تنفيذها  ،واملساهمة يف حتقيق تطوير العملية الرتبوية التعليمية
يف جماالت املناهج والبحوث والتقويم واجلودة ،وتطوير مستوى أداء العاملني فيها وحتسني أساليب العمل
وإجراءاته  ،وترشيد التكاليف وزيادة موارد اإلدارة وتنويعها.

ج ـ املهام :
 1ـ إعداد خطط اإلدارة التشغيلية السنوية وتطوير تقنيات التعليم والتعلم وتطبيق املشروعات الرتبوية وفق ما
يرد من وكالة التطوير الرتبوي بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 2ـ حتديد االحتياجات الالزمة للتخطيط يف ضوء املؤشرات واستقراء األحوال اجلديدة والتوقعات املستقبلية .
 3ـ إعداد اخلطط لنشر التعليم يف احملافظة من خالل رصد النمو والرتاجع الكمي يف أعداد الطالبات
واملدارس والفصول.
 4ـ متابعة التوزيع اجلغرايف السليم للمدارس باحملافظة بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالوزارة.
 5ـ اقرتاح الربامج واآلليات والضوابط اليت تساعد اإلدارة باحملافظة على تنمية املوارد وتقليل اهلدر الرتبوي ،
وتشجيع مشاركة األهالي يف دعم الصندوق املدرسي وصندوق إدارة التعليم.
 6ـ اقرتاح الطرق واألساليب اهلادفة لتنمية املوارد التعليمية من خالل اهلبات والتربعات وإحياء العمل بالوقف
اإلسالمي على التعليم لدى أفراد جمتمعنا املسلم .
 7ـ تبسيط اإلجراءات اإلدارية يف اإلدارة وإعداد األدلة اخلاصة بها وتصميم النماذج املستخدمة وتطويرها
ومتابعة تنفيذها.
 8ـ حتسني بيئة العمل وتوزيع األماكن املتاحة على الوحدات التابعة لإلدارة مبا يساعد على حتقيق الرضا
الوظيفي وإجناز العمل .
 9ـ تنمية مهارات العاملني وحتسني أدائهم من خالل حتديد االحتياجات التدريبية واحللقات والندوات واالبتعاث
لغري شاغلي الوظائف التعليمية ومتابعة تنفيذ ذلك.
 10ـ اإلشراف على تطبيق اخلطط الدراسية العامة واخلطط اإلجرائية ومتابعة تنفيذها وتقوميها بعد تبليغها
من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.

 11ـ اإلشراف على تطبيق اخلطط العامة للمشاريع التطويرية للمناهج باحملافظة بعد تبليغها من اجلهة ذات
العالقة بالوزارة.
 12ـ اإلشراف على تطبيق اخلطط والربامج اخلاصة بدمج وتفعيل املعلومات واالتصال يف التعليم باحملافظة بعد
تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة .
 13ـ اإلشراف على تطبيق اخلطط والربامج اخلاصة بإجراء البحوث والدراسات الرتبوية والتعريب والتجريب
باحملافظة  ،بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة .
 14ـ اإلشراف على تطبيق برامج التقويم واجلودة باحملافظة ،بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة
 15ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 16ـ حتديد احتياجات الوحدة من موارد بشرية ومستلزمات وجتهيزات ومتابعة توفريها.
 17ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة وإجنازاتها واقرتاح تطوير األداء فيها ورفعها ملدير الرتبية
والتعليم.
 18ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

العالقات العامة وخدمة املراجعني:
أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
وضع وتنفيذ الربامج اخلاصة بنشاطات العالقات العامة الكفيلة بتوطيد وتنمية العالقات يف بيئية العمل داخل
اإلدارة وعالقتها بالبيئة اخلارجية ،والقيام بأعمال املراسم والضيافة للوفود الزائرة لإلدارة ،وكذلك القيام
بتقديم اخلدمات للمراجعني بأسهل وأفضل الطرق.

ج ـ املهام :
 1ـ وضع الربامج اخلاصة بنشاطات العالقات العامة وتنفيذها بعد اعتمادها .
 2ـ استقبال الزوار والوفود الرمسية وإنهاء كافة متطلبات الضيافة.
 3ـ جتهيز قاعات اإلدارة لكافة الفعاليات اليت تقيمها اإلدارة .
 4ـ التنسيق مع وحدة اإلعالم الرتبوي لتغطية فعاليات اإلدارة فيما يدخل ضمن مهامها .
 5ـ توزيع الدعوات للمناسبات العامة اليت تعقدها اإلدارة  ،والدعوات الواردة لإلدارة على املسئولني .
 6ـ إنهاء كافة اإلجراءات الالزمة ملشاركة الوفود الرمسية من اإلدارة مثل احلجوزات والتأشريات واالستقبال

وغري ذلك .
 7ـ إقامة حفالت التكريم واملعايدة اليت تقيمها اإلدارة  ،وكذلك القيام بكل ما يلزم ملناسبات اللقاءات
والزيارات والرحالت .
 8ـ جتهيز اهلدايا اليت تقدمها اإلدارة للوفود الزائرة وحلفالت التكريم .
9ـ املشاركة مع وحدة اإلعالم الرتبوي يف تنظيم اللقاءات الصحفية اليت يدعو مدير التعليم إىل عقدها .
 10ـ تقديم اخلدمات ملراجعي اإلدارة بأفضل وأسهل الطرق ،والرد على استفساراتهم وتوجههم .
 11ـ تقديم اخلدمات واألنشطة اليت من شأنها تنمية العالقات االجتماعية والثقافية واإلعالمية بني منسوبي
اإلدارة وذوي العالقة من خارج اإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 12ـ تفعيل األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية ملوظفي اإلدارة .
 13ـ حتديث دليل تلفونات اإلدارة وجعلها يف متناول اجلميع مطبوعا أو على وسائط اإللكرتونية.
 14ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

مكاتب الرتبية و

التعليم:

أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
العمل على حتسني العملية الرتبوية والتعليمية يف الوحدات التابعة للمكتب من خالل تقويم عناصرها املختلفة
وضمان فاعلية أداء املشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات واملعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات .

ج ـ املهام :
 1ـ اقرتاح تطوير اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف الرتبوي مبكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي متابعة اإلشراف
على تطبيقها بعد إقرارها .
 2ـ اقرتاح اخلطط والربامج اخلاصة باإلشراف الرتبوي مبكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي ومتابعة تنفيذها بعد
إقرارها من صاحب الصالحية .
 3ـ إعداد احتياج مكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي من مديري أو مديرات ومساعدي أو مساعدات اإلشراف
الرتبوي ،واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات .
 4ـ متابعة مستوى واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات يف مبكاتب اإلشراف الرتبوي الفرعية لتحسني
عملية اإلشراف الرتبوي.

 5ـ متابعة مستوى اإلدارة املدرسية باملدارس التابعة ملكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي ،والعمل على تطويرها .
 6ـ دراسة وحتليل تقارير املشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات ومديري أو مديرات اإلشراف الرتبوي
التابعني ملكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي ورفع نتائجها ملدير عام التعليم .متهيدا لرفعها للجهات ذات العالقة.
 7ـ التأكد من توفر املعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات يف مجيع املراحل الدراسية بكافة
التخصصات التابعة ملكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي .
 8ـ التأكد من مناسبة توزيع املواد الدراسية على املعلمني أو املعلمات التابعني ملكتب اإلشراف الرتبوي
الفرعي.
 9ـ التنسيق مع املشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات التابعني ملكتب اإلشراف الرتبوي الفرعي النتقاء
الدروس النموذجية .
 10ـ املشاركة يف وضع برامج تكريم القيادات الرتبوية ،واملتفوقني من الطالب أو املتفوقات من الطلبات يف
األنشطة املختلفة .
 11ـ املشاركة يف لقاءات اإلشراف اليت تقام يف إدارات التعليم.
 12ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للمكتب بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 13ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باملكتب وشعبه وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة
ويسر .
 14ـ حتديد االحتياجات من املستلزمات اإلدارية والفنية ورفعها للمدير إدارة التعليم ومتابعة توفريها .
 15ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات املكتب وشعبه ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها
ورفعها للمدير عام الرتبية والتعليم.
 16ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه .

قسم التوعيـة

اإلسـالمية:

أ -االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب -اهلدف العام:
العمل على توفري التوعية اإلسالمية لكافة منسوبي أو منسوبات اإلدارة  ،واجملتمع بصفة عامة وفق النهج
اإلسالمي الصحيح  ،ونشر احملبة والتسامح وحمبة الوطن ونبذ الغلو والتطرف بني طالب أو طالبات ومعلمني
أو معلمات اإلدارة ،وتهيئتهم للقيام بدورهم كمربي أو مربيات أجيال ،وإعداد طالبات حافظات للقرآن

الكريم وفق ما ورد يف سياسة التعليم .

ج -املهام:
 1ـ اإلشراف على نشر الوعي اإلسالمي وترسيخه بهدف التصدي للغزو الفكري الثقايف األجنيب الذي ال يتفق
مع النهج اإلسالمي الصحيح .
 2ـ إعداد اخلطط والربامج اخلاصة بالتوعية اإلسالمية باملنطقة ،واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها بعد
إقرارها .
 3ـ التعاون والتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية باحملافظة يف إقامة احملاضرات الدينية التوعوية يف املدارس
 3ـ اإلشراف على مدارس حتفيظ القرآن الكريم باحملافظة ،ودراسة ما يرد من مالحظات على خططها
ومناهجها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 4ـ حتديد احتياج مدارس حتفيظ القرآن الكريم باحملافظة من املتخصصات يف القراءات.
 5ـ إعداد شروط وضوابط اختيار معلمي أو معلمات حتفيظ القرآن الكريم ،والعمل على تدريبهم وتطوير
أدائهم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
 7ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 8ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 9ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها. .
 10ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
 11ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم خدمة املستفيد:
أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.
ب -اهلدف العام:
تقديم خدمة للمعلمني واملعلمات يف إدارة التعليم إلجناز معامالتهم اإلدارية واملالية ومتابعة طلباتهم ومقرتحاتهم
وتقديم ما يلزم من خدمات أخرى .

ج -املهام :
- 1اصدار مشاهد تعريفية وشهادات إثبات اخلدمة وإصدار البطاقات جلميع منسوبي ومنسوبات التعليم
مبختلف وظائفهم
- 2الرد على اهلاتف واستقبال الرسائل اإللكرتونية عرب الربيد اإللكرتوني ( القسم الرجالي والنسائي )
- 3الرد على الشكاوى واملقرتحات ومتابعتها وإخبارهم بالنتيجة .

وحدة تطوير املدارس

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ املهــام :
 .1املشاركة يف بناء الكفاءة الداخلية باملدارس .
 .2تقديم العون لضمان جودة تقويم املدارس وخططها.
 .3تقديم املشورة املهنية للقائد واملعلمني واالشرتاك يف اجملموعات التعليمية.
 .4دعم املدرسة باخلربات املهنية االحرتافية من املدارس األخرى.
 .5مساعدة املدرسة يف تقويم التعليم والتعلم يف املدرسة.
- 6أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

قسم األمن والسالمة املدرسية:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ املهام :
1ـ اإلعداد واإلشراف على تنفيذ اخلطط السنوية واالسرتاتيجية للطوارئ ،واألمن والسالمة.
 2ـ إعداد اخلطط التنفيذية لعمليات اإلخالء ،ومتارين اإلطفاء واإلنقاذ الدورية يف املنشآت التابعة لوزارة
التعليم .
3ـ تنفيذ السياسات العامة للدفاع املدني ،وتطبيق األنظمة اخلاصة بتوفري وتنفيذ متطلبات الوقاية واحلماية من
احلريق واخلطط واملشاريع الالزمة لتنفيذها.

 4ـ القيام باجلوالت التفتيشية الدورية على املدارس للتحقق من مدى جاهزيتها ،متهيداً للرفع بها للمدير العامة
للدفاع املدني .
5ـ التنسيق الدائم مع اإلدارات األخرى يف الوزارة وخارجها ،فيما خيص احلوادث والكوارث الطبيعية اليت قد
حتدث ال مسح اهلل .
 6ـ تطوير خطة التعامل لضمان احملافظة على املنشآت التابعة لوزارة التعليم اليت تشرف عليها وما حتويه من
أجهزة ومعدات .
 .7أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

وحدة املراجعة الداخلية

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ املهــام :
 .1تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ،مبا يف ذلك النظام احملاسيب للتحقق من سالمتها ومالئمتها ،وحتديد أوجه
القصور فيها إن وجدت ،واقرتاح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها مبا يكفل محاية أموال اجلهة
وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو التالعب وحنو ذلك.
 .2التأكد من التزام اجلهة باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات املالية ،والتحقق من كفايتها ومالئمتها .
.3تقويم مدى كفاية اخلطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات واملسؤوليات وفصل االختصاصات
املتعارضة وغري ذلك من اجلوانب التنظيمية.
 .4تقويم مستوى إجناز اجلهة ألهدافها املوضوعة ،وحتليل أسباب االختالف إن وجد.
 .5حتديد مواطن سوء استخدام اجلهة ملواردها املادية والبشرية ،وتقديم ما ميكن ملعاجلتها وتالفيها
مستقبالً.
 .6فحص املستندات اخلاصة باملصروفات واإليرادات بعد امتامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
 .7فحص السجالت احملاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجيه احملاسيب.
 .8مراجعة العقود واالتفاقيات املربمة اليت تكون اجلهة طرفاً للتأكد من مدى التقيد بها .
 .9مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها ،والتحقق من أن اجلرد قد مت رفقاً
للقواعد واإلجراءات املقررة.

 . 10مراجعة أعمال املستودعات ،وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها ،والتحقق من أن اجلرد والتقويم
وأساليب التخزين قد متت وفقاً للقواعد واإلجراءات املقررة .
 .11مراجعة التقارير املالية واحلسابات اخلتامية اليت تعدها اجلهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها
لألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات اليت تطبقها اجلهة .
 .12تقديم املشورة عند حبث مشروع املوازنة التقديرية للجهة .
 .13أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

قسم اجلودة الشاملة

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف :
تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل التعاوني وحتقيق نقلة نوعية يف عملية التعليم.

ج ـ املهام :
1ـ اإلشراف على تطبيق برامج اإلدارة ومشروعاتها يف جمال اجلودة الشاملة ،والتميز املؤسسي وفق خطة زمنية
تتناسب مع إمكانات إدارة الرتبية والتعليم ،وظروفها .
 2ـ إعداد الربامج الالزمة لنشر ثقافة اجلودة الشاملة والتميز املؤسسي .
3ـ املشاركة يف حتديد االحتياجات التدريبية يف جمال اجلودة الشاملة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 4ـ بناء نظم اجلودة الشاملة والتميز املؤسسي ،ومتابعة تطبيقها يف الوحدات التنظيمية املختلفة .
5ـ إدارة عمليات التدقيق الداخلي يف اإلدارة واملكاتب الرتبوية التابعة هلا وفق نظام مواصفات اآليزو
. 2008:9001
- 6إدارة عملية قياس رضا املستفيدين من اخلدمات الرتبوية من خالل إعداد االستطالعات وحتليل النتائج
ومتابعة وضع التوصيات التحسينية ومستوى تنفيذها .
- 7متابعة مؤشرات اجلودة الشاملة عن طريق قياس مؤشرات األداء االسرتاتيجية للجودة ومؤشرات أداء
العمليات واإلشراف على عملية قياس نتائج املؤشرات يف الوحدات التنظيمية ورفع التقارير الدورية بشأنها .
- 8اإلشراف على مشاركة اإلدارة يف جوائز اجلودة والتميز املؤسسي .

- 9وضع وتطبيق أهداف وإجراءات مراقبة اجلودة والتميز املؤسسي ،والتقويم الذاتي باستخدام النماذج
العاملية مثل منوذج "راد ار" .
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-دراسة تقارير تقويم األداء املؤسسي ،وحتليلها ،واستثمار نتائجها يف التخطيط لتحسني وتطوير األداء

املؤسسي مبا يضمن حتقيق معايري اجلودة الشاملة .
- 11بناء األدلة واإلجراءات واألدوات املعتمدة للجودة الرتبوية ،والتميز املؤسسي ،واجلودة اإللكرتونية
لإلدارة ،وتطبيقها واإلسهام يف تطويرها .
- 12اختيار املشرفني على اجلودة الرتبوية والتميز املؤسسي واجلودة اإللكرتونية وتقويم أدائهم بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة .
- 13تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة
- 14تقديم الدعم الفين لإلدارة ،لتمكينها من بناء نظم إدارة اجلودة الشاملة والتميز املؤسسي.
- 15إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
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-إعداد التقارير الدوية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها .

- 17أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

املساعد للشؤون التعليمية

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط أو ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف :
مساعدة مدير عام التعليم يف اإلشراف على الشؤون التعليمية ،ومتابعة تطبيق األنظمة واللوائح والسياسات
واإلجراءات اخلاصة بها وفقاً للخطط املعتمدة من وكالة التعليم بالوزارة.

ج ـ املهام :
 1ـ متابعة إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الوحدات اإلدارية املرتبطة به ،يف إطار األهداف والسياسات الرتبوية
والتعليمية املبلغة لإلدارة يف احملافظة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة .
 2ـ متابعة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات اخلاصة بالتعليم يف الوحدات املرتبطة به واملدارس
التابعة لإلدارة يف احملافظة .
 3ـ توجيه العمل يف الوحدات املرتبطة به والتنسيق بينها ،والتأكد من سالمة وفاعلية األداء فيها وحتقيق
االنسجام والتكامل بينها ،ومعاجلة املشكالت واملعوقات والنظر يف كافة املعامالت اليت ترد للشؤون
التعليمية .
 4ـ ترأس اللجان واالجتماعات الداخلية اليت ينيبه فيها مدير التعليم يف حضورها وذلك ملعاجلة املسائل املتعلقة
بالشؤون الرتبوية والتعليمية يف احملافظة .
 5ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع األهلي يف احملافظة فيما يتعلق بالشؤون
الرتبوية والتعليمية.
 6ـ تتبع احتياجات الوحدات املرتبطة به من القوى العاملة واملنشآت والتجهيزات واألدوات واملواد والعمل على
توفريها .
 7ـ اإلشراف على حتديث وتنظيم املعلومات والسجالت والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بنشاطات الوحدات
املرتبطة به  ،وتزويد اجلهات املختصة بالتقارير واملعلومات والبيانات وفقاً للقواعد والتعليمات .
 8ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقطاعات املرتبطة به بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة واملشاركة
يف توزيع البنود بعد اعتماد خمصصات اإلدارة.
 9ـ إعداد التقارير الدورية عن إجنازات الوحدات املرتبطة به ،واقرتاح تطوير األداء فيها ورفعها ملدير عام
التعليم.

 10ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه .

اإلشراف الرتبوي

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط أو ترتبط باملساعد (ة ) للشؤون التعليمية .

ب ـ اهلدف العام :
العمل على حتسني العملية الرتبوية والتعليمية من خالل تقويم عناصرها املختلفة وضمان فاعلية أداء املشرفني
الرتبويني أو املشرفات الرتبويات واملعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات.

ج ـ املهام :
 1ـ اقرتاح تطوير اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف الرتبوي ،متابعة اإلشراف على تطبيقها بعد إقرارها .
 2ـ اقرتاح اخلطط والربامج اخلاصة باإلشراف الرتبوي ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من صاحب الصالحية .
 3ـ إعداد احتياج اإلدارة من مديري أو مديرات ومساعدي أو مساعدات اإلشراف الرتبوي واملشرفني الرتبويني
أو املشرفات الرتبويات .
 4ـ متابعة مستوى واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات يف اإلدارة لتحسني عملية اإلشراف الرتبوي.
 5ـ متابعة مستوى اإلدارة املدرسية باملدارس ،والعمل على تطويرها .
 6ـ دراسة وحتليل تقارير واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات ومديري أو مديرات اإلشراف الرتبوي ورفع
نتائجها للمساعد (ة) للشؤون التعليمية متهيدا لرفعها للجهات ذات العالقة .
 7ـ التأكد من توفر املعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات يف مجيع املراحل الدراسية بكافة
التخصصات.
 8ـ التأكد من مناسبة توزيع املواد الدراسية على املعلمني أو املعلمات.
 9ـ التنسيق مع املشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات العاملني يف اإلدارة النتقاء الدروس النموذجية .
 10ـ املشاركة يف وضع برامج تكريم القيادات الرتبوية ،واملتفوقني أو املتفوقات من الطالب أو الطلبات يف
األنشطة املختلفة .
 11ـ املشاركة يف لقاءات اإلشراف اليت تقام يف إدارات التعليم.
 12ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 13ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وشعبها وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة
ويسر .

 14ـ حتديد االحتياجات من املستلزمات اإلدارية والفنية ورفعها للمساعد(ة ) للشؤون التعليمية ومتابعة توفريها
 15ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة وشعبها ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها
ورفعها للمساعد(ة ) للشؤون التعليمية.
 16ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

مركز التدريب الرتبوي:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط أو ترتبط مباشرة مبساعد(ة ) الشؤون التعليمية.

ب ـ اهلدف العام :
العمل على رفع كفاءة وأداء شاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية وتنمية قدراتهم أو قدراتهن ومهارتهم أو
مهاراتهن وذلك بإحلاقهم يف الربامج التدريبية الرتبوية املالئمة وفق احتياجاتهم التدريبية وخطط التدريب
الرتبوي واألنظمة واللوائح والتعليمات املعتمدة .

ج ـ املهام :
 1ـ إعداد خطط وبرامج التدريب الرتبوي وذلك بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة يف ضوء اخلطة العامة
للتدريب للوزارة .
 2ـ اإلشراف على عملية التدريب الرتبوي لشاغلي أو لشاغالت الوظائف التعليمية يف جمال التعليم.
 3ـ القيام بإجراءات اختيار وترشيح شاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية للربامج التدريبية املركزية اليت
يقوم بها القطاع املعين بالوزارة أو تشرف عليها جهات أخرى بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة .
 4ـ تنفيذ األنظمة والتعليمات واإلجراءات اخلاصة بالتدريب الرتبوي .
 5ـ إعداد وتنظيم عقد احللقات التدريبية لشاغلي أو لشاغالت الوظائف التعليمية بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة بالوزارة.
6ـ تقديم املشورة الفنية للمدارس فيما يتعلق بالتدريب الرتبوي على مستوى املدرسة .
 7ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للمركز بالتنسيق مع اجلهات ذا ت العالقة .
 8ـ حتديث وتنظيم السجالت والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بنشاطات اإلدارة وحفظها واالستفادة من
اإلمكانات التقنية يف معاجلتها .
 9ـ حصر احتياجات اإلدارة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على توفريها .
 10ـ إعداد التقارير الدورية عن إجنازات اإلدارة واقرتاح تطوير األداء فيها ورفعها للمساعد(ة) للشؤون التعليمية

 11ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

التعليم األهلي

واألجنيب:

أ -االرتباط التنظيمي :
يرتبط أو ترتبط مباشرة مبساعد(ة ) الشؤون التعليمية.

ب -اهلدف العام :
اإلشراف على التعليم يف املؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية باحملافظة بكافة مراحله وبراجمه لضمان
جودته ،والتأكد من أنه يؤدي دوره وفق سياسة التعليم واألنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة .

ب -املهام :
 1ـ إعداد اخلطط والربامج اخلاصة بالتعليم األهلي واألجنيب ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
 2ـ اإلشراف واملتابعة على أداء املؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية باحملافظة وتقوميها بصفة مستمرة.
 3ـ دراسة طلبات افتتاح املؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية والتوصية بشأنها وفق األنظمة والتعليمات.
 4ـ اقرتاح اللوائح والتعليمات اليت تساعد على حسن األداء يف املؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية ومتابعة
تنفيذها وتقوميها .
 5ـ اقرتاح ضوابط ترشيح املدرين أو املديرات للمؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية من منسوبي أو منسوبات
اإلدارة .
 6ـ اقرتاح اإلعانة السنوية للمؤسسات التعليمية األهلية ورفعها للجهات ذات العالقة .
 7ـ متابعة حتقيق السعودة يف املؤسسات التعليمية األهلية باحملافظة وفق النسب احملددة لذلك.
 8ـ متابعة تطبيق املدارس واملعاهد باملنطقة للمناهج واملقررات املعتمدة ،ورفع ما تطلبه من كتب املناهج
اإلضافية للجهات ذات العالقة
 9ـ توفر املعلومات الالزمة اليت حيتاجها املستثمر عن التعليم باحملافظة .
 10ـ دراسة الطلبات املقدمة لفتح معاهد اللغات األجنبية ومراكز التدريب على احلاسب اآللي باحملافظة ورفع
النتيجة إىل اجلهات العالقة .
 11ـ التأكد من توفر شروط اجلودة الرتبوية يف مباني املؤسسات التعليمية األهلية واألجنبية باحملافظة
والوسائل واألدوات املوجودة فيها للعملية التعليمية .
 12ـ متابعة تنفيذ املدارس األهلية باحملافظة لشرط توفر مبنى مدرسي بعد مضي مثان سنوات على افتتاحها،
وحثها على التنفيذ .

13ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 14ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 15ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 16ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
 17ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

تعليم الكبار والكبريات:
أ

-االرتباط التنظيمي:

يرتبط أو ترتبط مباشرة مبساعد(ة ) الشؤون التعليمية .

ب -اهلدف العام:
العمل على توفري فرص التعليم املستمر للكبار أو الكبريات الذين مل ينالوا قسطاً من التعليم ليتمكنوا من
إفادة أنفسهم يف أمور الدين و الدنيا واإلسهام يف النهوض مبجتمعهم.

ج -املهام:
 1ـ إعداد اخلطط والسياسات والربامج الشاملة والالزمة لتعليم الكبار أو الكبريات باحملافظة وتثقيفهم وفق
األهداف املنظمة لذلك.
 2ـ إعداد اإلجراءات والتعليمات الالزمة لتنفيذ برامج حمو األمية و تعليم الكبار أو الكبريات باحملافظة
وتفعيل دورها.
 3ـ إعداد آلية ترشيح واختيار املعلمني أو املعلمات واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات يف جمال حمو
األمية وتعليم الكبار أو الكبريات بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة والعمل على تطوير أداء املعلمني أو
املعلمات واملشرفني الرتبويني أو املشرفات الرتبويات .
 4ـ إعداد برامج للتوعية والتثقيف وحماربة األمية بأشكاهلا وأنواعها املختلفة و املساهمة يف املناسبات
اخلاصة مبحو األمية باحملافظة .
 5ـ اقرتاح املتطلبات الفنية والوسائل التعليمية الالزمة حملو األمية وتعليم الكبار أو الكبريات بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة.
 6ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 7ـ إعداد مشروع امليزانية حملو األمية و تعليم الكبار أو الكبريات باإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

 8ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
9ـ إعداد التقارير الدورية على نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد (ة) للشؤون التعليمية .
10ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

رياض
أ

األطفال:

-االرتباط التنظيمي :

ترتبط مباشرة باملساعد (ة) للشؤون التعليمية .

ب -اهلدف العام :
العمل على تأسيس البنية الالزمة النتشار رياض األطفال باحملافظة والتوسع فيها وحتسني جودتها مبا حيقق
جعل مرحلة رياض األطفال مرحلة مستقلة وفصلها عن مراحل التعليم األخرى .

ج -املهام :
 1ـ إعداد اخلطط والربامج ملرحلة رياض األطفال باحملافظة واإلشراف على تنفيذ ها ومتابعتها وتقوميها .
 2ـ اقرتاح شروط وضوابط اختيار الكادر الرتبوي واإلداري للعامالت يف رياض األطفال باحملافظة .
 3ـ املشاركة يف تطوير برامج االكتشاف والتدخل املبكر لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واملوهوبني
واملشاركة يف تدريب الكفاءات الالزمة لتفعيل هذه الربامج والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 4ـ اقرتاح الشروط واملواصفات اخلاصة باملباني والتجهيزات الالزمة لرياض األطفال بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة .
 5ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 6ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات والوثائق اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة
ويسر .
7ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها .
8ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات أدائها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
9ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

التـربيـــة

اخلــاصــة:

أ -االرتباط التنظيمي:
يرتبط أو ترتبط مباشرة باملساعد (ة) للشؤون التعليمية .

ب -اهلدف العام :
الكشف عن ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوات االحتياجات اخلاصة باحملافظة بهدف تقديم اخلدمات الرتبوية
والتعليمية هلم وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة  ،وإعداد اخلطط والربامج املناسبة هلم على
اختالف فئاتهم.

ج -املهام:
1ـ وضع اخلطط والربامج الالزمة لتطوير تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوات االحتياجات اخلاصة
باحملافظة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتقوميها .
 2ـ العمل على تفعيل برامج دمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة أو الطالبات ذوات االحتياجات الرتبوية يف
مدارس التعليم العام باحملافظة .
3ـ حتديد احتياجات اإلدارة من املعاهد والفصول والربامج و املعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات
واملعدات واملواد والوسائل واملعينات التعليمية والتقنية لذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوات االحتياجات اخلاصة
ومتابعة تنفيذها.
 4ـ متابعة إجراء املسح اليت تقوم بها اإلدارة للتعرف على احملتاجني من األطفال باحملافظة خلدمات الرتبية
اخلاصة لتحديد املسار املناسب لكل طفل.
 5ـ إعداد أساليب القياس والتشخيص املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوات االحتياجات الرتبوية
اخلاصة باحملافظة وما يلزمها من مقاييس تشخيصية ،ومتابعة تطبيقها .
 6ـ املشاركة يف إعداد خطط النشاط املدرسي لذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة أو ذوات االحتياجات
الرتبوية اخلاصة والعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع إدارة النشاط الطالبي أو نشاط الطالبات
باإلدارة .
7ـ وضع اخلطط الالزمة لتوفري القوى العاملة املتخصصة ،والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة .
8ـ وضع اخلطط والربامج الالزمة لتأهيل وتدريب املعلمني أو املعلمات وزيادة قدراتهم للنهوض بأعباء العملية
التعليمية هلذه الفئات بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .

 9ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للرتبية اخلاصة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
10ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
11ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
12ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة ) للشؤون التعليمية.
13ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم نشاط

الطالبات:

أ -االرتباط التنظيمي:
يرتبط أو ترتبط مباشرة باملساعد (ة) للشؤون التعليمية .

ب -اهلدف:
تهيئة البيئة واخلدمات املدرسية املالئمة ملمارسة النشاطات املساندة للعملية الرتبوية والتعليمية  ،وحتديد
اخلدمات اليت حتتاج إليها النشاطات اإلضافية للتعليم كالنشاطات الثقافية والعلمية والفنية واملهنية  ،وإتاحة
الفرصة أمام الطالب أو الطالبات ملمارسة اهلوايات اليت تتناسب مع مواهبهم وميوهلم يف إطار الشريعة
اإلسالمية.

ج -املهام:
 1ـ وضع الربامج ألنشطة الطالب أو الطالبات املختلفة خالل العام الدراسي والعطلة الصيفية ومتابعة تنفيذها
بعد اعتمادها  ،وتقوميها .
 2ـ اقرتاح احتياج اإلدارة من اللوازم واألدوات اليت يتطلبها نشاط الطالب أو الطالبات.
 3ـ العمل عل ى التطوير الدائم للربامج والنشاطات اخلاصة بنشاط الطالب أو الطالبات املنفذة يف املدارس.
 4ـ اقرتاح اجلوائز املالئمة وضوابط توزيعها على الطالب املتفوقني أو الطالبات املتفوقات.
 5ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 6ـ اإلشراف تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 7ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 8ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
 9ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم التـوجيـــه

واإلرشـــاد:

أ -االرتباط التنظيمي:
يرتبط أو ترتبط مباشرة باملساعد (ة) للشؤون التعليمية .

ب -اهلدف:
العمل على توفري التوجيه واإلرشاد الالزم للطالب أو للطالبات لتحقيق التوافق النفسي والرتبوي واالجتماعي
واملهين هلم ،والعمل على حل املشكالت اليت قد يتعرضون هلا.

ج -املهام:
 1ـ اقرتاح الربامج وخدمات التوجيه واإلرشاد مبجاالته الرتبوية واالجتماعية والنفسية واملهنية ومستوياته
الوقائية واإلمنائية والعالجية اليت تسهم يف تلبية حاجات الطالب أو الطالبات املختلفة باإلدارة .
 2ـ حتديد االحتياج من املشرفني واملرشدين أو املشرفات واملرشدات يف جمال توجيه وإرشاد الطالب أو
الطالبات.
 3ـ املشاركة يف إجراء الدراسات والبحوث العلمية امليدانية واالستفادة منها ،واستثمار تقنية املعلومات يف
جمال التوجيه واإلرشاد بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 4ـ املشاركة يف إعداد االختبارات واملقاييس ذات العالقة بالتوجيه واإلرشاد مع اجلهات ذات العالقة .
 5ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية لتوجيه واإلرشاد بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 6ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 7ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 8ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
 9ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم االختبارات والقبول :
أ -االرتباط التنظيمي:
يرتبط أو ترتبط مباشرة باملساعد(ة) للشؤون التعليمية .

ب -اهلدف:
متابعة تطبيق نظم ولوائح وضوابط وإجراءات اختبارات التحصيل الدراسي ،وضمان سالمتها ،وتطبيق

إجراءات قبول الطالب أو الطالبات على اختالف مستوياتهم التعليمية ،و املعادالت الالزمة لشهادات الطالب
الوافدين أو الطالبات الوافدات.

ج -املهام:
 1ـ إعداد الربامج اخلاصة بالطالب أو الطالبات من اختبارات وقبول وتسجيل ومعادالت.
 2ـ اإلشراف على تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات املتعلقة باالختبارات والقبول والتسجيل ،والعمل على
تطويرها .
 3ـ متابعة سري االختبارات باملدارس واالطمئنان على سريها وسالمتها تطبيقها بالتعاون مع اجلهات ذات
العالقة .
 4ـ اإلشراف على تطبيق التقويم املستمر يف مجيع مراحل التعليم .
 5ـ املشاركة يف الدراسات املتعلقة مبشكالت ضعف التحصيل الدراسي بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 6ـ دراسة قضايا الطالب أو الطالبات املتعلقة باالختبارات والقبول والتسجيل ورفع نتائجها للجهات ذات
العالقة .
 7ـ التأكد من صحة جناح الطالب أو الطالبات ،وإصدار شهادات الثانوية العامة بعد اعتمادها من صاحب
الصالحية ،وإصدار بدل فاقد للشهادات الثانوية العامة.
 8ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 9ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 10ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 11ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية .
 12ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
املوهـوبــات:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط أو ترتبط مباشرة باملساعد(ة) للشؤون التعليمية .

ب ـ اهلدف العام :
تقديم الرعاية الالزمة للطالب املوهوبني أو الطالبات املوهوبات رعاية تربوية وتعليمية شاملة .

ج ـ املهام :
1ــ إعداد الربامج املتعلقة بالكشف عن الطالب املوهوبني أو الطالبات املوهوبات ورعايتهم ،ومتابعة تطبيقها
وتقوميها وتطويرها .
 2ــ املشاركة يف إعداد االختبارات واآلليات املناسبة للكشف عن الطالب املوهوبني أو الطالبات املوهوبات
وتطبيقها وتقوميها وتطويرها .
 3ــ إعداد مناذج وأساليب وآليات رعاية الطالب املوهوبني أو الطالبات املوهوبات وتطبيقها وتقوميها وتطويرها.
 4ــ اقرتاح الربامج التدريبية والتأويلية للعاملني أو العامالت يف رعاية املوهوبني أو املوهوبات بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة .
 5ـ إعداد الربامج الالزمة لرعاية املوهوبني أو املوهوبات داخل مدارسهم .
6ــ اقرتاح ضوابط ومعايري اختيار ترشيح املعلمني واملشرفني الرتبويني أو املعلمات واملشرفات الرتبويات للعمل يف
رعاية املوهوبني أو املوهوبات .
7ـ اقرتاح املواصفات الالزمة للمباني ومراكز رعاية املوهوبني أو املوهوبات وجتهيزاتها بالتنسيق مع اجلهات
ذات العالقة .
 8ـ متابعة توفري متطلبات برامج الرعاية العلمية من األجهزة واملستلزمات التنفيذية .
 9ــ إنشاء نظام معلومات آلي شامل عن رعاية املوهوبني أو املوهوبات وتطويره باستمرار بالتنسيق مع اجلهات
ذات العالقة .
 10ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 11ــ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة العامة ،ومتابعة توفريها .
 12ــ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون التعليمية.
13ـــ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

املســاعد للشــؤون املدرســية

:

أ -االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب -اهلدف العام :
العمل على إجياد املدارس وفق االحتياج والضوابط ،و تأمني احتياجاتها من املعلمني أو املعلمات واإلداريني أو
اإلداريات واملقررات املدرسية واملعامل واملختربات والوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية واملعلوماتية واألثاث
املدرسي وأجهزة التكييف والتربيد واالتصال ،وتعزيز صحة اجملتمع املدرسي ،وتقديم خدمات النقل املدرسي
والتغذية واملكافئات.

ج -املهام :
 1ـ متابعة إعداد وتنفيذ اخلطط وبرامج الوحدات اإلدارية املرتبطة به يف إطار األهداف والسياسات الرتبوية
والتعليمية املبلغة لإلدارة يف احملافظة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة .
 2ـ متابعة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات اخلاصة بالتعليم يف الوحدات اإلدارية املرتبطة به
واملدارس التابعة لإلدارة .
 3ـ إعداد اخلطة السنوية واخلمسية لعدد املدارس والفصول اجلديدة يف احملافظة  ،ومتابعة تنفيذها بعد
اعتمادها .
 4ـ حتديد احتياج اإلدارة من املدارس والفصول واملعلمني أو املعلمات واإلداريني أو اإلداريات واملقررات املدرسية
واملعامل واملختربات ،والوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية واملعلوماتية ،واألثاث املدرسي ،وأجهزة التكييف
والتربيد واالتصال ،وخدمات النقل املدرسي ،والتغذية واملكافئات .
 5ـ اقرتاح افتتاح أو ضم أو نقل أو فصل املدارس أو الفصول من جهة إىل أخرى وفقاً ملا نصت عليه الضوابط
احملددة من اللجنة العليا لسياسة للتعليم ،وتسمية املدارس حسب احلاجة .
 6ـ حتديد ختصصات ومؤهالت املعلمني أو املعلمات املطلوبة للمدارس بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
بالوزارة .
 7ـ حتديد احتياجات الوحدة الصحية من األطباء أو الطبيبات والصيادلة أو الصيدالنيات واألخصائيني أو
األخصائيات واملمرضني أو املمرضات واللوازم الطبية والفنية واملخربية واألدوية والعمل على توفريها .
 8ـ إعداد اخلطط والربامج الصحية الوقائية والعالجية ،ومتابعة تنفيذها.
 9ـ اقرتاح اخلطط التشغيلية للمقاصف املدرسية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .

 10ـ إعداد حركة نقل املعلمني أو املعلمات داخل وخارج املنطقة أو احملافظة.
 11ـ حتديد احتياج املدارس من األثاث املدرسي وأجهزة التربيد والتكييف وتوزيعه .
 12ـ إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة ورفعها ملدير عام ( إدارة )الرتبية والتعليم.
 13ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه .

قسم شــــؤون املعلمــني واملعلمـات:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة باملساعد للشؤون املدرسية .

ب ـ اهلـــدف العــام :
العمل على توفري احتياجات اإلدارة من شاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية واإلداريني أو اإلداريات باملدارس
باألعداد واملؤهالت املطلوبة ،واإلشراف على توزيعهم ونقلهم مبا يضمن انتظام العملية التعليمية .

ج ـ املهـــام :
1ـ حتديد احتياجات اإلدارة من شاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية و اإلداريني أو اإلداريات مبدارس التعليم
العام .
 2ـ حتديد التخصصات واملؤهالت املطلوبة لشاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية و اإلداريني أو اإلداريات
مبدارس التعليم العام باحملافظة .
3ـ إعداد حركة نقل شاغلي أو شاغالت الوظائف التعليمية و اإلداريني أو اإلداريات باملدارس التعليم العام
ورياض األطفال ،ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ،ومعاهد الرتبية اخلاصة داخل وخارج املنطقة أو احملافظة.
 4ـ توزيع املعلمني أو املعلمات و اإلداريني أو اإلداريات مبدارس التعليم العام ومدارس حتفيظ القرآن الكريم
على مدارس احملافظة .
 5ـ متابعة تنفيذ اخلدمات الوظيفية للمعلمني أو املعلمات ،ووضع أسس وضوابط إجرائية هلا .
 6ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 7ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 8ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 9ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون املدرسية.
 10ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم التجهيــزات املدرســية والتقنــيات:
أ

-االرتباط التنظيمي:

يرتبط مباشرة باملساعد للشؤون املدرسية .

ب -اهلدف العام :
العمل على حصر وحتديد احتياجات مدارس اإلدارة من التجهيزات املدرسية واملختربات وأجهزة التكييف
والتربيد وخالفه ،وتوفري كافة التقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوماتية اليت تستلزمها العملية التعليمية .

ج -املهــام :
1ـ حتديد احتياج املدارس من األثاث املكتيب واملدرسي للمباني املدرسية والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
على تأمينها يف األوقات احملددة .
 2ـ وضع اخلطط والربامج الكفيلة بتوفري التقنيات الرتبوية و التعليمية واملعلوماتية للعملية التعليمية ( مصادر
التعلم ) ومتابعة تأمينها .
3ـ إعداد الضوابط الالزمة للتأكد من سالمة التجهيزات املدرسية املؤمنة واملختربات ،وإعداد قوائم بتوزيعها
واألوقات احملددة لتسليمها للمدارس .
 4ـ حتديد وحصر احتياجات مدارس اإلدارة من الوسائل والتقنيات الرتبوية والتعليمية واملعلوماتية
5ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
6ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 7ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون املدرسية.
 8ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم خدمـــات الطـــالب:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مباشرة باملساعد للشؤون املدرسية .

ب ـ اهلدف العام :
تقديم خدمات النقل املدرسي واملكافآت واإلعانات للطالب أو الطالبات ،والتغذية املدرسية وفق التنظيمات
اخلاصة بذلك.

ج ـ املهام :
 1ـ وضع اخلطط والربامج اخلاصة بتقديم خدمات النقل املدرسي واملكافآت للطالب أو الطالبات ،والتغذية
املدرسية ،وفق التنظيمات اخلاصة بذلك ،بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذها.
 2ـ حتديد االحتياج اإلدارة من النقل املدرسي ،وحتديد الطالب أو الطالبات الذين يصرف هلم مكافآت
وإعانات ،بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 3ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 4ـ اإلشراف تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 5ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 6ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة أو معوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون املدرسية.
7ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

الوحدة الصحية:
أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة باملساعد للشؤون املدرسية .

ب ـ اهلدف العام :
العمل على تعزيز صحة اجملتمع املدرسي واإلشراف على تقديم خدماتها العالجية والوقائية وبرامج تعزيز
الصحة .

ج ـ املهام :
 1ـ وضع اخلطط والربامج الصحية الوقائية والعالجية للوحدة الصحية ومتابعة تنفيذها وتقوميها.
 2ـ تشخيص املشكالت الصحية للطالب أو الطالبات وإجراء الدراسات األولية الالزمة عليها بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة.
 3ـ املساهمة مع وزارة الصحة ( الشؤون الصحية باحملافظة ) يف محالت التطعيم املومسية والطارئة.
 4ـ إعداد الشروط واملواصفات الصحية والتغذية للمقاصف املدرسية من صحة العاملني أو العامالت والتغذية
اليت تقدم يف املدارس .
 5ـ حتديد االحتياجات الفنية من األجهزة واملختربات واللوازم الطبية للوحدة الصحية ومتابعة توفريها وتوزيعها .
 6ـ حتديد احتياجات الوحدة الصحية من األدوية واملواد املعملية الالزمة ومتابعة توفريها وتوزيعها.

 7ـ اإلشراف على توفر البيئة املدرسية الصحية يف املدارس احلكومية واألهلية.
 8ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 9ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 10ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 11ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
للمساعد(ة) للشؤون املدرسية.
 12ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم التخــطيط املـــدرســي:
أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط إدارة التخطيط املدرسي باملساعد للشؤون املدرسية .

ب -اهلدف العام :
العمل على حتديد احتياجات قطاع التعليم العام من املدارس والفصول ( رياض األطفال  ،التعليم العام ،
مدارس حتفيظ القرآن الكريم  ،برامج حمو األمية  ،معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة ) وتوفريها يف املكان
والزمان املناسبني  ،وفقا للحاجة إليها مبا حيقق فرص التعليم العام ملستحقيه .

ج -الــمـــهــــام :
 - 1إعداد اخلطط التشغيلية والربامج لالحتياج من املدارس الفصول اجلديدة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة .
 - 2حصر أعداد املدارس سنويا ،وحتديد نسبة النمو فيها  ،و إجياد قاعدة بيانات آلية شاملة عن املدارس
وأماكنها و األماكن احملتاجة للتعليم العام ( وفق الضوابط ) وحتديثها باستمرار  ،وتصنيفها وفقا للمراحل
التعليمية و أعداد الفصول والطالب .
 - 3حتديد االحتياج من املدارس و والفصول سنويا ( رياض األطفال  ،التعليم العام  ،مدارس حتفيظ القرآن
الكريم  ،برامج حمو األمية  ،وبرامج الرتبية اخلاصة )  ،واقرتاح افتتاحها او إغالقها او ضمها او نقلها او
فصلها وفق قرار تنظيم إحداث املدارس وإغالقها  ،بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة وإدارات التعليم.
 - 4مراجعة أوضاع كافة املدارس القائمة من حيث أعداد الطالب بها  ،وفقا لقرار تنظيم إحداث املدارس
وإغالقها

 - 5إعداد اخلارطة املدرسية وحتديد ما يلزم من احتياجات لتوفري التعليم باملناطق واحملافظات واملراكز .
 - 6متابعة إجراءات املسح من قبل إدارات التعليم للتعرف على احملتاجني من األطفال والطالب خلدمات
الرتبية اخلاصة لتحديد املكان الرتبوي املناسب هلم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 - 7رصد النمو والرتاجع الكمي يف أعداد املدارس والفصول والقيام بالدراسات االستشرافية الالزمة
ملعاجلة ذلك .
 - 8املشاركة مع اجلهات ذات العالقة يف وضع الضوابط الالزمة لفحص املباني املراد استئجارها للمدارس
مبا يضمن مالءمتها تربويا وتعليميا .
 - 9املشاركة مع اجلهات واللجان ذات العالقة لتحديد مواقع األراضي املطلوبة إلنشاء املدارس عليها ،
واقرتاح مناذج املباني املدرسية .
 - 10املشاركة مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة لدراسة أوضاع املدارس احلالية من حيث حتقيقها ألغراض
العملية الرتبوية والتعليمية  ،وسالمتها .
 - 11إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 - 12تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة .
 - 13حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها .
 - 14إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
لوكيل الوزارة للشؤون املدرسية .
 - 15أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

شــؤون املبـــــاني:
أ ـ االرتباط التنظيمي :
يرتبط مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
اإلشراف على تنفيذ املشاريع الالزمة للمحافظة التعليمية يف جمال اإلنشاء والرتميم و كافة أعمال الصيانة
والنظافة وسالمة املباني وتوفري األراضي لإلدارة واملدارس التابعة هلا .

ج ـ املهــام :
 1ـ اإلشراف على حتديد احتياجات اإلدارة من املباني واألراضي واملنشآت املساندة ،وتنفيذ خطط الوزارة
لتخلص من املباني املستأجرة .
 2ـ توفري األراضي للمباني املدرسية واإلدارية ،واقرتاح الوسائل لتأمينها .
 3ـ اإلشراف على تنفيذ الدراسات والتصاميم اهلندسية للمشروعات املرساة ،ومتابعة الربامج الزمنية لتنفيذها.
 4ـ اإلشراف على تنفيذ اخلطة التشغيلية لإلنشاءات للمباني املدرسية واملنشئات املساندة اجلديدة والتأهيل
والرتميم والصيانة للمباني القائمة يف ضوء احتياجات احملافظة التعليمية .
 5ـ دراسة املشاكل الفنية اليت تعرتض تنفيذ املشروعات ووضع احللول املناسبة هلا.
 6ـ حتديد احتياجات ورش تشغيل وصيانة املباني التعليمية باإلدارة من القوى العاملة واملعدات واألدوات.
 7ـ اإلشراف على تشغيل وصيانة ونظافة مجيع مرافق اإلدارة .
 8ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 9ـ حتديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية للعاملني باإلدارة .
 10ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير التعليم.
 - 11متابعة تأمني وتوزيع أجهزة التكييف والتربيد واملعامل و املختربات اخلاصة باملدارس.
 12ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.

اإلشـــراف والتنفيــذ:
أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير شؤون املباني .

ب ـ اهلدف العام:
العمل على متابعة تنفيذ مشروعات اإلدارة وفقاً للمواصفات الفنية والربامج الزمنية املتفق عليها.

ج ـ املهـــام:
 1ـ اإلشراف الفين على تنفيذ املباني املختلفة لإلدارة للتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات املوضوعة.
 2ـ متابعة تنفيذ املشروعات يف اإلدارة للتأكد من سري اإلجنازات وفقاً للجداول الزمنية احملددة هلذه
املشروعات .
 3ـ حصر األعمال اليت مت تنفيذها ومراجعتها طبقاً للعقود.
 4ـ اقرتاح تشكيل جلان االستالم االبتدائي والنهائي للمشروعات ومراجعة حماضر جلان االستالم .
 5ـ إعداد مجيع املستخلصات اجلارية واخلتامية عن اإلعمال املنفذة على الطبيعة .
 6ـ معاجلة ما حيدث من مشكالت عند تنفيذ املشاريع والعمل على سرعة إنهائها وما يرتتب عليها من نقص
األداء .
 7ـ معاجلة شكاوي املقاولني أثناء تنفيذ املشروعات .
 8ـ دراسة التقارير الشهرية لسري العمل باملشاريع  ،ودراسة األعمال اإلضافية والتعديالت خالل مراحل التنفيذ
 9ـ اقرتاح اجلهاز الفين للمقاول قبل بدء التنفيذ .
 10ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 11ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 12ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 13ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير شؤون للمباني .
 14ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

التشغيــل والصيــانة:
أ

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مباشرة مبدير شؤون املباني .

ب -اهلدف العام :
العمل على توفري خدمات التشغيل والصيانة والنظافة للمباني واملعدات واألجهزة واألثاث لكافة مباني اإلدارة

وضمان توفري متطلباتها من املاء والكهرباء.

ج -املهــام :
 1ـ توفري خدمات التشغيل والصيانة والنظافة لكافة مرافق اإلدارة التعليمية واإلدارية.
 2ـ العمل على توفري كافة مستلزمات تشغيل وصيانة معدات ومباني اإلدارة ومدارسها من ماء وكهرباء ومواد
خام حبيث تؤدي مهمتها بالكفاءة الالزمة.
 3ـ إجراء الفحوص الدورية للمباني واملرافق التابعة لإلدارة وإعداد تقارير عنها.
 4ـ إعداد شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة والنظافة الالزمة ملباني اإلدارة ومدارسها متهيداً لطرحها
على املقاولني املتخصصني.
 5ـ متابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة اليت يتم توقيعها مع املقاولني املختصني.
 6ـ عمل كافة املقاسات ورفع تقارير عنها للجهات ذات العالقة .
 7ـ متابعة أداء الصيانة الذاتية يف اإلدارة وورش صيانة التجهيزات املدرسية ،وتوفري احتياجاتها من قطع غيار
وأجهزة ومعدات وورش صيانة وخالفه.
 8ـ متابعة تنفيذ األعمال املساندة للمباني القائمة وترميمها.
 9ـ أعداد مجيع املستخلصات اجلارية واخلتامية عن اإلعمال املنفذة على الطبيعة .
 10ـ اإلشراف على أعمال الزراعة باإلدارة ،ومتابعة تأمني مستلزماتها.
 11ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 12ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 13ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 14ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير شؤون املباني .
 15ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

وحــدة األراضـي والربجمــــة:
أ

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مباشرة مبدير شؤون املباني.

ب -اهلدف العام :
وضع التخطيط املستقبلية للمباني التعليمية وخطط تطوير الكوادر الفنية واإلدارية وترتيب أولويات تنفيذ هذه

اخلطط وفق املخصصات املالية املعتمدة .

ج -املهـــام :
 1ـ إعداد ومتابعة وتنفيذ اخلطة الشاملة لإلدارة للتخلص من املباني املدرسية املستأجرة.
 2ـ توفري األراضي املناسبة إلقامة املباني املدرسية واإلدارية واقرتاح الوسائل لتأمينها.
 3ـ البحث عن مصادر التمويل املناسبة إلنشاء املباني التعليمية وتفعيل قرارات الوزارة يف هذا اجملال .
 4ـ حصر الصكوك لألراضي التابعة لإلدارة سواء كانت أراضي فضاء أو مقام عليها مباني تعليمية أو إدارية
 5ـ أعداد معلومات عن األراضي املقرتح تنفيذ املشاريع عليها وتنظيم إجراءات احلصول عليها .
 6ـ متابعة التعديات وادعاءات امللكية على أراضي اإلدارة .
 7ـ متابعة إجراءات مقايضة األراضي بني الوزارة واجلهات احلكومية األخرى .
 8ـ املشاركة يف جلان استثمار األراضي واملباني التابعة لإلدارة .
 9ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للوحدة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 10ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة بالوحدة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 11ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة بالوحدة ومتابعة توفريها.
 12ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات الوحدة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير شؤون للمباني.
13ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

مدير الشــؤون اإلدارية

واملــاليـة:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
ترتبط مباشرة مبدير التعليم.

ب ـ اهلدف العام :
تقديم كافة اخلدمات اإلدارية واملالية ملختلف الوحدات اإلدارية واملدارس التابعة لإلدارة يف احملافظة التعليمية
وذلك مبا يساعد على أداء مهامها وزيادة فاعليتها .

ج ـ املهــام :
 1ـ اإلشراف على كافة اإلجراءات املالية واملستندات من إعداد للميزانية السنوية لإلدارة  ،وتأمني املشرتيات،
وإجراءات املستودعات ،وقيودات مراقبة املخزون ،وفق األنظمة واللوائح والتعليمات .
 2ـ اإلشراف على كافة اإلجراءات اإلدارية من التعيني والنقل والرتقية واإلعارة واالنتداب وإنهاء اخلدمة ومنح
العالوات والبدالت ومكافآت املوظفني واحلوافز واإلجازات باإلضافة إلجراءات االتصاالت اإلدارية ،وفق
األنظمة واللوائح والتعليمات والصالحيات املفوضة.
 3ـ اإلشراف على تقديم اخلدمات العامة لإلدارة .
 4ـ العمل على توفري احتياجات اإلدارة من القوى العاملة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 5ـ اإلشراف على خطة تنظيم وتطوير أداء مركز االتصاالت اإلدارية ،وتطبيق تقنيات االتصاالت .
 6ـ ختطيط وتوجيه عمليات خدمات حركة وسائط النقل لإلدارة وللوحدات اإلدارية املرتبطة بها ،وتأمني
اهلواتف وأجهزة االتصال األخرى لإلدارة واملدارس .
 7ـ العمل على تطوير األداء يف الوحدات اإلدارية املرتبطة به وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.
 8ـ اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية لقطاعات اإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة .
 9ـ اإلشراف على حتديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية للعاملني باإلدارة.
 10ـ اإلشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب
عليها ورفعها ملدير عام الرتبية والتعليم.
 11ـ أية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه.

قسم شــؤون

املوظفـني:

أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مباشرة مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

ب ـ اهلدف العام :
العمل على توفري احتياجات اإلدارة من القوى العاملة وتنظيم شؤونهم وتقديم اخلدمات والتسهيالت هلم وفقاً
لألنظمة واللوائح.

ج ـ املهــام :
 1ـ دراسة وحتليل احتياجات اإلدارة من القوى العاملة من غري الوظائف التعليمية.
 2ـ إعداد تشكيالت وظائف اإلدارة وحفظ سجالتها والعمل على حتديثها وحتديد الوظائف الشاغرة اليت
يراد شغلها عن طريق املسابقة أو التعيني أو عن طريق التعاقد.
 3ـ استكمال اإلجراءات الالزمة لشغل الوظائف عن طريق وزارة اخلدمة املدنية.
 4ـ فتح ملفات عن القوى العاملة باإلدارات واملدارس تشمل كافة املعلومات الالزمة وفق آلية دقيقة وكاملة
وبطريقة يسهل الرجوع إليها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة .
 5ـ القيام باستكمال إجراءات التعيني والرتقية والنقل واإلجازات واالنتداب وإنهاء اخلدمة ومنح العالوات
والبدالت واملكافآت واحلوافز وأوامر األركاب ومتابعة إعداد تقارير األداء الوظيفي وكل ما يتعلق خبدمة
املوظف وفق األنظمة واللوائح والتعليمات والصالحيات املفوضة.
 6ـ القيام بإجراءات العاملني من غري السعوديني.
 7ـ تطبيق أنظمة وإجراءات وقواعد اخلدمة املدنية على منسوبي ومنسوبات اإلدارة .
 8ـ إعداد مسريات الرواتب والبدالت واملكافآت للعاملني والعامالت باإلدارة وتأديتها.
 9ـ متابعة مباشرة العاملني أو العامالت املعينني حديثاً واملنقولني ورفع التقارير إىل املسئولني عن العاملني أو
العامالت أثناء فرتة التجربة.
 10ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 11ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 12ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 13ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير الشئون اإلدارية واملالية .
 14ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

د ـ التنظيم الداخلي لإلدارة :
يرتبط بإدارة شؤون املوظفني األقسام التالية .

 1ـ قسم التوظيف .
 2ـ قسم خدمة املوظف .
 3ـ قسم املتعاقدين .
 4ـ قسم التأدية والرواتب .
 5ـ قسم امللفات .

الشــؤون

املـــاليــة:

أ ـ االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

ب ـ اهلدف العام :
تقديم كافة اخلدمات املالية واحلسابية لإلدارة وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات .

ج ـ املهــام :
 1ـ القيام بكافة األعمال احملاسبية من ارتباطات وصرف مستحقات وصرف السلف وتسديدها ومسك
الدفاتر والسجالت حسب التعليمات واألوامر واألنظمة واللوائح .
 2ـ تنفيذ األنظمة واللوائح املالية ومتابعة حركة بنود امليزانية املعتمدة مع مالحظة التحقق من سالمة
التصرفات املالية وعدم جتاوز اعتمادات امليزانية.
 3ـ استكمال إجراءات البت يف استئجار املباني للمدارس واملباني اإلدارية واملالحق وإضافة الغرف وإخالء
املباني وتدقيق معامالت صرف أجور تلك املباني وتأديتها يف السجالت اخلاصة بذلك.
 4ـ تسجيل االعتمادات يف دفاتر االرتباطات كل حسب نوعه ثم القيام بالقيد أوالً بأول للمبالغ اليت وافقت
اجلهات املعنية على االرتباط بها بوصفها صاحبة االختصاص يف إعطاء تأشرية االرتباط املالي.
 5ـ استالم كافة إشعارات اإليرادات وأوامر القبض وتسجيلها وعمل التسويات الالزمة هلا والرد على
االستفسارات واملالحظات اخلاصة بها.
 6ـ إعداد جداول احلساب الشهري منوذج رقم ( )20بعد إقفال احلسابات الشهرية ومطابقتها وإرساهلا للجهات
ذات العالقة.
 13ـ إعداد املالحظات حول النظم املالية واألساليب احملاسبية املناسبة لتحقيق أعلى كفاءة يف جتميع وتسجيل
وتبويب وحتليل البيانات وتفسريها.
 7ـ اختاذ كافة إجراءات فتح حسابات االعتمادات املستندة يف حالة احلاجة هلا.

 8ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 9ـ تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 10ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 11ـ إعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها ملدير الشئون
اإلدارية واملالية.
 12ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

د ـ التنظيم الداخلي لإلدارة :
يرتبط بإدارة الشؤون املالية األقسام التالية .
 1ـ قسم األجور .
 2ـ قسم التدقيق .
 3ـ قسم احملاسبة .

قسم
أ

املشــتـريـــات:

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

ب -اهلــدف العــام:
العمل على تأمني احتياجات اإلدارة من املواد واملعدات واألجهزة واخلدمات وأعمال البناء بالكميات والنوعيات
احملددة وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لذلك.

ج -املهام :
 1ـ القيام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة بالشراء وفقاً لنظام مشرتيات احلكومة والئحته التنفيذية .
 2ـ استكمال وثائق املنافسات بعد استالمها من اجلهة ذات العالقة  ،متهيداً لطرحها وفقاً للنظام .
 3ـ القيام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة مبنافسات اخلدمات واإلنشاءات طبقاً للنظام واإلجراءات املعتمدة.
 4ـ القيام بإجراءات اإلعالن للمنافسات وترتيب االجتماعات مع املقاولني واملوردين واإلجابة على استفساراتهم
قبل فتح املظاريف.
 5ـ اإلشراف واالشرتاك يف أعمال حتليل املنافسات.
 6ـ حترير مجيع العقود والعمل على توقيعها من صاحب الصالحية ومن ثم إخطار اجلهات ذات العالقة.
 7ـ إصدار أوامر التوريد للموردين وإحاطة اجلهات ذات العالقة .

 8ـ القيام بأعمال الشراء املباشر عند اللزوم.
 9ـ حفظ امللفات الالزمة للموردين واملقاولني واالستشاريني للرجوع إليها عند احلاجة.
 10ـ اإلملام حبركة األسعار يف السوق واالحتفاظ مبلفات منظمة ( للكتالوجات) وقوائم األسعار اليت تصدرها
الشركة املنتجة مما ميكن من إصدار إحكام سليمة على مدى عدالة األسعار اليت يقدمها املوردون سواء
للمشرتيات احمللية أو اخلارجية.
 11ـ متابعة صالحيات خطابات الضمانات والعمل على جتديدها عند اللزوم.
 12ـ املشاركة يف جلان التخلص من فائض املواد يف املستودعات اإلدارة وذلك عن طريق حصرها واختاذ
اإلجراءات النظامية لبيعها بالطرق النظامية.
 13ـ اإلفراج عن الضمانات النهائية للمشاريع املستلمة استالم نهائي .
 14ـ متابعة القضايا املرفوعة من املقاولني ضد اإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 15ـ صرف مستحقات املقاولني وإحالتها للشؤون املالية .
 16ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 17ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 18ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 19ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 20ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.
املستــودعـــات:
أ

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

ب -اهلدف العام :
العمل على ختزين املواد واألدوات واملعدات واألجهزة الالزمة لإلدارة واحملافظة عليها وتلبية احتياجات وحدات
اإلدارة من األصناف املخزونة.

ج -املهام :
 1ـ املشاركة يف حتديد احتياج اإلدارة من املواد واملعدات واألجهزة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
 2ـ استالم املواد واألجهزة واملعدات وكافة املستلزمات املؤمنة لإلدارة بعد استيفاء كافة إجراءات الشراء

النظامية.
 3ـ اإلشراف على املستودعات الفرعية لإلدارة ومتابعة تطبيقها لقواعد وإجراءات املستودعات.
 4ـ صرف األصناف اليت حتتاج إليها إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة ،وفقاً ألوامر الصرف.
 5ـ ختزين األصناف وفقاً ألسس التخزين السليمة.
 6ـ التأكد من مطابقة املواد واملعدات للمواصفات املطلوبة والتحقق من الصنف وصحة العدد والوزن واملقاس
طبقاً للمعايري املوضوعة والعينات النموذجية بالتنسيق يف ذلك مع إدارة مراقبة املخزون.
 7ـ قبول واستالم الرجيع واحملافظة عليه حلني التصرف فيه طبقاً للقواعد املتبعة يف هذا الشأن.
 8ـ مراقبة حركة الوارد واملنصرف واحلد األدنى واألعلى ونقطة الشراء.
 9ـ قيد حركة األصناف يف بطاقات الصنف من واقع املستندات املؤيدة وحفظ صور املستندات.
 10ـ توفري وسائل األمن والسالمة يف مستودعات اإلدارة .
 11ـ احملافظة على املخزون والعمل على محايته من التلف والضياع واختاذ اإلجراءات الالزمة للتخلص من
األصناف الراكدة واملستغنى عنها.
 12ـ تنظيم عمليات التعبئة والشحن والنقل وتهيئة الوسائل املناسبة هلا داخل املستودعات وخارجها عند
االستالم والتسليم والتوصيل طبقاً للمواعيد احملددة.
 13ـ إجراء اجلرد السنوي يف نهاية كل عام مالي ،باإلضافة للمطابقة الدورية القيدية واملفاجئة من قبل إدارة
مراقبة املخزون وفقاً للمادة ( )27من قواعد وإجراءات املستودعات احلكومية .
 14ـ تطبيق قواعد وإجراءات املستودعات احلكومية على مجيع عمليات االستالم والصرف واإلرجاع .
 15ـ تنظيم القوائم الدورية حبركة األصناف وتقديم كافة البيانات واإلحصاءات املخزنية عند الطلب.
 16ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 17ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 18ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 19ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير الشئون اإلدارية واملالية.
 20ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم مــراقبــة املخـــزون:
أ

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية.

ب -اهلدف العام :
ضمان الرقابة على حركة األصناف يف مستودعات اإلدارة ،وضمان عدم وجود فائض أو نقص يف األصناف
املخزونة.

ج -املهام :
 1ـ مسك بطاقات مراقبة صنف املستودعات مناظرة لبطاقات الصنف وبهذا تتم الرقابة على حركة األصناف
يف مستودعات اإلدارة .
 2ـ مسك بطاقات عهدة األصناف املستدمية املصروفة كعهدة شخصية للموظفني وكذا بطاقات األصناف
املستدمية املصروفة كعهد لإلدارات واألقسام واملواقع التابعة لإلدارة .
 3ـ تشكيل جلان اجلرد الكلي جلميع مستودعات اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية ومباشرة اجلرد وقفل
األرصدة وتدقيق البيانات ثم بعثها للجهة املختصة.
 4ـ حفظ املستندات املؤيدة للقيود .
 5ـ تشكيل جلان جرد العهد املستدمية جبميع إدارات وأقسام ومدارس اإلدارة واملواقع وكذا العهد الشخصية
وإجراء مناقلة تلك العهد.
 6ـ القيام بكل ما يتعلق بإجراءات ضبط قيود حركة األصناف يف البطاقات.
 7ـ متابعة األعيان املسرتجعة واالشرتاك مع اللجان اخلاصة بالبيع أو اإلتالف بعد أخذ موافقة وزارة املالية
وذلك بعد إمتام عملية إسقاط العهدة من اجلهة الراجعة يف بطاقات العهدة منوذج رقم (.)8
 8ـ متابعة مسببات تلف وفقدان األعيان واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 9ـ حصر ومتابعة األصناف اليت يتقرر إصالحها أو منحها أو بيعها أو إتالفها مبوجب تقارير دورية ترسل ملدير
الشؤون اإلدارية واملالية.
 10ـ تزويد اجلهات ذات العالقة بالبيانات واملعلومات املستودعية الالزمة يف حال حدوث عجز أو فقد أو تلف أو
غري ذلك كتقدير االحتياجات السنوية.
 11ـ فحص البيانات اخلاصة بالراكد واملكدس من املخزون وإبداء التوصيات بشأنها.
 12ـ تقرير ما يلزم من ختزين األصناف وصرفه.

 13ـ إجراء مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف يف مستودعات اإلدارة مع ما يقابلها من أرصدة
مسجلة يف بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود.
 14ـ احلد من عدد األصناف املتشابهة وفقاً للمقاييس اليت تضعها اهليئة العربية السعودية للمواصفات
واملقاييس.
 15ـ إ عداد البيانات عن قيمة العجز والزيادة يف أرصدة األصناف من واقع استمارات وتقارير جلان اجلرد أو
تقارير ديوان املراقبة العامة.
 16ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 17ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 18ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 19ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 20ـ أية مهام أخرى تكلف به يف جمال اختصاصها.

قسم اخلــدمـــات
أ

العـــامة:

-االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير الشؤون اإلدارية واملالية .

ب -اهلدف العام :
العمل على توفري اخلدمات العامة لإلدارة مثل خدمات املواصالت ،وخدمات االتصاالت ،وخدمات احلراسات
واألمن والسالمة باملباني وخالفها .

ج -املهـــام :
1ـ تأمني خدمات املواصالت لإلدارة واملدارس (عدا نقل الطالب أو الطالبات) بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة.
2ـ تلبية طلبات إدارات وأقسام اإلدارة من وسائط النقل(عدا نقل الطالب أو الطالبات) وفقاً للتعليمات.
 3ـ اإلشراف على حسن استخدام وسائط النقل والعمل على صيانتها وإصالحها وتوفري احملروقات وقطع الغيار
الالزمة هلا.
 4ـ حتديد احتياجات اإلدارة من خدمات املواصالت (عدا نقل الطالب أو الطالبات) بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة.

 5ـ توفري خدمات اهلاتف وتشغيل وصيانة مقسم اإلدارة وهواتفها وأجهزة الفاكس ومتابعة تأمينها.
 6ـ تنظيم ملفات كافة وسائط النقل .
 7ـ اإلشراف على األمن والسالمة مبباني اإلدارة ،ووضع ومتابعة خطط السالمة.
 8ـ حتديد حاجة الوحدات اإلدارية باإلدارة من العمال واملستخدمني والسائقني واحلراس.
 9ـ اختيار العمال واملستخدمني والسائقني بالتنسيق مع اجلهة احملتاجة.
 10ـ اإلشراف على تنظيم مواقف وسائط النقل .
 11ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 12ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 13ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باإلدارة ومتابعة توفريها.
 14ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها
ملدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 15ـ أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

قسم االتصــاالت
أ

اإلداريـة:

-االرتباط التنظيمي:

يرتبط مباشرة مبدير الشؤون اإلدارية واملالية .

ب -اهلدف العام :
العمل على تنظيم عملية استقبال وتوجيه مجيع املراسالت الواردة والصادرة من وإىل اإلدارة ،وتوزيع املراسالت
داخل اإلدارة وخارجها ،وتنظيم امللفات النشطة وحفظ امللفات غري النشطة.

ج -املهـام :
 1ـ استقبال مجيع املراسالت واملكاتبات الواردة لإلدارة واستالمها وإكمال إجراءات قيدها وإحالتها
للوحدات املختصة باإلدارة مع مراعاة عدم فض املرسالت اخلاصة والسرية منها إال من ذوي الشأن .
 2ـ استالم مجيع املراسالت واملكاتبات الصادرة خلارج اإلدارة وتسجيلها وإرساهلا جلهاتها.
 3ـ مسك ملف عام حتفظ فيه صورة واحدة فقط من كل خطاب صادر.
 4ـ وضع التنظيم الالزم مللفات املركز النشطة وغري النشطة وحفظها وصيانتها من التلف بشكلها األصلي
وإعداد صور هلا .
 5ـ العمل على نقل وتوزيع املراسالت اخلاصة باملركز داخل اإلدارة وخارجها.

 6ـ إعداد مشروع امليزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 7ـ اإلشراف على تنظيم املعلومات اخلاصة باملركز وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
 8ـ حتديد االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باملركز ومتابعة توفريها.
 9ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات املركز ومعوقات األداء فيه وسبل التغلب عليها ورفعها ملدير
الشؤون اإلدارية واملالية .
- 10أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

وحدة عالقات املراجعات

:

أ ـ االرتباط التنظيمي :
ترتبط مبديرة مكتب مساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات .

ب ـ اهلدف

العام :

تقديم خدمة مراجعة ومتابعة معامالت منسوبات شؤون تعليم البنات ،واملراجعات من خارج تعليم البنات لدى
قطاعات اإلدارة .
جـ

 -املهــام :

 .1مراجعة الوحدات اإلدارية التابعة لإلدارة لتسهيل إجراءات وسرعة إجناز معامالت منسوبات تعليم البنات .
 .2متابعة ما أختذ من إجراءات على معامالت منسوبات تعليم البنات لدى الوحدات اإلدارية التابعة لإلدارة .
.3توفري النماذج والشروط املطلوبة للحصول على اخلدمات من الوحدات اإلدارية التابعة لإلدارة.
 .4استقبال طلبات املراجعات سواء من منسوبات تعليم البنات أو من غري منسوبات تعليم البنات وإحالتها
جلهات االختصاص.
 .5متابعة سري طلبات املراجعات والتنسيق مع اإلدارات املختصة ،وإفادة املراجعة مبا مت حنو طلبها كتابياً أو
هاتفي ًا .
 .6تقديم خدمة االستعالمات ملنسوبات تعليم البنات أو للمراجعات لتعليم البنات.
 .7حتديد احتياجات الوحدة من القوى العاملة واملستلزمات اإلدارية والفنية ومتابعة توفريها .
 .8إعداد التقارير عن نشاطات وإجنازات الوحدة واملشاكل والعقبات اليت تواجهها ،والتوصيات اليت تراها
لتطوير العمل ورفعها ملديرة مكتب مساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات .
 .9أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .

هذا وباهلل التوفيق .

