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مقدمة
تولً حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن ـ حفظهما هللا ـ التعلٌم
رعاٌة واهتماما منقطع النظٌر بالتعلٌم فتم بحمد هللا إنشاء المدارس فً المدن والقرى والهجر
وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة والتجهٌزات الحدٌثة والمتطورة وواكب ذلك تطور نظم اإلدارة بما
ٌحقق تقدم التعلٌم األمثل مع ترشٌد استخدام الموارد واإلمكانٌات المتاحة ولذلك فقد قامت الوزارة
بإصدار الدلٌل التنظٌمً إلدارات التربٌة والتعلٌم ،كما أصدرت ضوابط تكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ
التعلٌمٌة وآلٌاته؛ وٌؤتً هذا الدلٌل ( دلٌل الوصؾ الوظٌفً ) لٌكون دلٌال ارشادٌا للقٌادات
ولمنسوبً اإلدارة من مشرفٌن تربوٌٌن و موظفٌن إدارٌٌن أو فنٌٌن وؼٌرهم؛ وعونا لهم فً
القٌام بواجباتهم الوظٌفٌة خٌر قٌام ،نظرا لما للتوصٌؾ الوظٌفً من أثر فً رفع كفاءة وفعالٌة
العمل اإلشرافً و اإلداري باإلدارة العامة للتعلٌم  ،وحٌث تم العمل به وفقا للنموذج الخاص بـ
نظام  ،ISO 2008-9001حٌث تكمن أهمٌته فً تحدٌد مخطط واضح للواجبات والمسإولٌات
التً ٌقوم بها كل فرد فً المنظمة كما ٌساعد المستفٌد الخارجً على معرفة اختصاص كل موظؾ
ومهام كل إدارة من إداراتها .
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لذا فقد تم إعداد هذا الدلٌل الذي ٌحتوي على توصٌؾ مسمٌات الوظابؾ باإلدارة من خالل
تحدٌد االرتباط التنظٌمً لكل إدارة ووظٌفة والواجبات والمهام الوظٌفٌة مع تحدٌد الحد
األدنى من المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المقبولة لشؽل كل مسمى من المسمٌات
الوظٌفٌة .
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل لجمٌع اإلدارات على التعاون والمساهمة
معنا فً اعداد البطاقات الخاصة بالوصؾ الوظٌفً للوظابؾ التابعة لهم  ،كما نتقدم
بالشكر الجزٌل إلى فرٌق العمل بهذا الدلٌل.
ونتمنى أن ٌجد العاملٌن باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء واإلدارات التعلٌمٌة
بالمحافظات والمناطق الفابدة المرجوة من هذا الدلٌل لتعزٌز جهودهم الطٌبة نحو التمٌز.

المدٌر العام
أحمد بن محمد بالؽنٌم
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أحمد بن محمد بالؽنٌم
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أ-

الوظٌفة
المدٌر العام للتعلٌم
باألحساء

المهمة
المشرؾ العام على الدلٌل

مستشار مركز الملك فهد 

للجودة

ابتسام بنت عبدالعزٌز الشٌخ

مدٌرة برنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

أ-

سعود الظفر

مشرؾ تدرٌب تربوي

أ-
ب-

هند بودي
هٌا المنٌؾ

مساعد إداري بمركز
الملك فهد للجودة

هٌفاء العمره

إدارٌة ببرنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

تصمٌم نموذج بطاقة الوصؾ الوظٌفً
مراجعة النسخة النهابٌة للدلٌل




إعداد التصور العام للدلٌل
اإلشراؾ العام على التصمٌم والجمع واإلعداد
واإلخراج النهابً له
المراجعة المبدبٌة للنسخ




إعداد التصور العام للدلٌل
النظري للدلٌل
مراجعة النسخة المبدبة منه واالخراج النهابً
له




إعداد القالب االلكترونً للدلٌل لكل كتلة قٌادٌة
جمع األدلة الواردة من اإلدارات وتصنٌفها وفقا
للكتل القٌادٌة باإلدارة
تحرٌرها فً القالب المعد لذلك




حصر ما ٌرد من األدلة
تحرٌر المخاطبات الخاصة بالمتابعة

إعداد الجزء





أ-

جمٌع االدارات و األقسام فً إدارة التعلٌم باألحساء
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إعداد بطاقات الوصؾ الوظٌفً كل فً مجال اختصاصه
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تعارٌؾ ومصطلحات
متطلبات الوظٌفة :
المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة التً ٌجب توافرها فً شاؼل الوظٌفٌة .

الوظٌفة :
مجموعة من المراكز الوظٌفٌة المتشابهة فً المهام والواجبات والتً تحمل مسمى وظٌفً عام مثل
مدٌر إدارة أو ربٌس قسم .
المهمة :
مجموعة من العناصر المرتبطة زمنٌا باألداء والتً تساهم فً تحقٌق ناتج محدد ذو قٌمة .

الوصؾ الوظٌفً :
هو نموذج ٌحتوي واجبات منصب وظٌفً معٌن وتوضح المسإولٌات األساسٌة والجدارات والمإهالت
ومإشرات األداء وحقوق اتخاذ القرار وؼٌرها من المعلومات األساسٌة المرتبطة بالمنصب الوظٌفً .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التخطٌط و التطوٌر
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة التخطٌط والتطوٌر

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المدٌر العام للتعلٌم
بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات
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اعداد تقوٌم األداء الوظٌفً لمنسوبً اإلدارة.
لمتابعة انجاز مهام ومبادرات منسوبً اإلدارة.
اإلشراؾ العام على مهام منسوبً اإلدارة.
اعتماد جمٌع المعامالت الصادرة من اإلدارة
توجٌه المعامالت الواردة الى منسوبً اإلدارة
رفع المبادرات والمقترحات التً تسهم فً تطوٌر عمل اإلدارة.
بناء العالقات المنتجة ومفهوم العمل الجماعً والمساهمة فً وضع
خطط العمل.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات
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تهٌبة البٌبة المناسبة ومعالجة تحدٌات العمل الطاربة.
تحسٌن بٌبة العمل وتوزٌع الماكن المتاحة على اإلدارات واالقسام التابعة
لإلدارة بما ٌساعد تحقٌق الرضا الوظٌفً وإنجاز العمل.
المشاركة فً تحدٌد وتسمٌة االحتٌاج الوظٌفً من منسوبً  /منسوبات
اإلدارة.
ترشٌح منسوبً  /منسوبات اإلدارة للبرامج التدرٌبٌة وتحدٌد االحتٌاج
التدرٌبً.
المشاركة فً تشكٌل فرق العمل واللجان.
اإلشراؾ على تنفٌذ المهام الواردة فً الدلٌل التنظٌمً.
تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة بالوحدة وحفظها بشكل ٌساعد
على استخراجها بٌسر وسهولة .
إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وانجازات اإلدارة ومعوقات األداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها لمدٌر عام التعلٌم .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد  /مساعدة مدٌر اإلدارة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر ادارة التخطٌط والتطوٌر
بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات










القٌام بمهام مدٌر اإلدارة فً حال عدم تواجده
المشاركة فً تقوٌم األداء الوظٌفً لمنسوبً اإلدارة.
تزوٌد مدٌر اإلدارة بالنماذج المطلوبة لمتابعة انجاز مهام ومبادرات
منسوبات اإلدارة.
اإلشراؾ العام على مهام منسوبات اإلدارة.
حصر وتوثٌق عهد وسجالت الجانب النسابً واعتماد نماذج االستالم
والمناقلة واإلتالؾ.
رفع المبادرات والمقترحات التً تسهم فً تطوٌر عمل اإلدارة.
بناء العالقات المنتجة ومفهوم العمل الجماعً والمساهمة فً وضع خطط
العمل.
تهٌبة البٌبة المناسبة ومعالجة تحدٌات العمل الطاربة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً


المهام والمسإولٌات







المشاركة فً تحدٌد وتسمٌة االحتٌاج الوظٌفً من منسوبً  /منسوبات
اإلدارة.
ترشٌح منسوبً  /منسوبات اإلدارة للبرامج التدرٌبٌة وتحدٌد االحتٌاج
التدرٌبً.
المشاركة فً تشكٌل فرق العمل واللجان.
المشاركة فً اإلشراؾ على تنفٌذ المهام الواردة فً الدلٌل التنظٌمً.
ما ٌوكل له  /لها من المهام المسندة لمشرفً اإلدارة .
ما ٌكلؾ  /تكلؾ به  /ها وفق طبٌعة العمل.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مشرؾ /مشرفة
مدٌر ادارة التخطٌط والتطوٌر
بكالورٌوس










إعداد خطط اإلدارة التشؽٌلٌة السنوٌة ،ومتابعة تنفذها بعد اعتمادها .
تحدٌد االحتٌاجات الالزمة للتخطٌط فً ضوء المإشرات واستقراء األحوال
الجدٌدة والتوقعات المستقبلٌة
متابعة تنفٌذ الخطط لنشر التعلٌم بالمنطقة من خالل رصد النمو والتراجع الكمً
فً اعداد الطالب والمدارس والفصول بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
اقتراح البرامج وااللٌات والضوابط التً تساعد اإلدارة بالمنطقة على تنمٌة
الموارد التعلٌمٌة من خالل الهبات والتبرعات وإحٌاء العمل بالوقؾ اإلسالمً
وتقلٌل الهدر التربوي  ،وتشجٌع مشاركة األهالً فً دعم الصندوق المدرسً
وصندوق إدارة التعلٌم .
متابعة تطبٌق األدلة واإلجراءات االستثمارٌة الخاصة باعمال المقاصؾ
المدرسٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة ( إدارة خدمات الطالب  ،إدارة
الصحة المدرسٌة  ،إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة) ووفق التنظٌمات المبلؽة فً
هذا الشؤن.
المشاركة فً لجنة تحلٌل العروض المقدمة لتشؽٌل المقاصؾ المدرسٌة مع
الجهات ذات العالقة باإلدارة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات
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متابعة تطبٌق الهٌكل التنظٌمً والدلٌل التنظٌمً لإلدارة والرفع
بالمالحظات واالستفسارات والمقترحات للوكالة بالوزارة .
تبسٌط االجراءات اإلدارٌة فً اإلدارة واعداد األدلة الخاصة بها وتصمٌم
النماذج المستخدمة وتطوٌرها ومتابعة تنفٌذها .
تنمٌة مهارات العاملٌن باإلدارة وتحسٌن أدابهم من خالل تحدٌد
االحتٌاجات التدرٌبٌة وورش العمل واالٌفاد واالبتعاث ومتابعة تنفٌذ ذلك
دراسة أوضاع الموفدٌن والمبتعثٌن داخل المملكة وخارجها من منسوبً
اإلدارة بالتنسٌق مع الجهة ذات العالقة بالوزارة.
متابعة تنفٌذ الخطط الدراسٌة العامة والخطط اإلجرابٌة وفق ما ٌرد من
الجهة ذات العالقة بالوزارة واعداد التقارٌر التقوٌمٌة عنها .
متابعة تنفٌذ الخطط العامة للمشارٌع التطوٌرٌة للمناهج وفق ما ٌرد من
الجهة ذات العالقة بالوزارة واعداد التقارٌر التقوٌمٌة عنها .
متابعة وتنفٌذ الخطط والبرامج الخاصة بتقنٌات التعلٌم والتعلم بالمنطقة
وفق ما ٌرد من الجهة ذات العالقة بالوزارة واعداد التقارٌر التقوٌمٌة
عنها .
متابعة تنفٌذ متطلبات اجراء البحوث والدراسات التربوٌة والتعرٌب
والتجرٌب وفق ما ٌرد من الجهة ذات العالقة بالوزارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات













تسهٌل مهام الباحثٌن/الباحثات
متابعة تنفٌذ البرامج والمشروعات التربوٌة المعتمدة واعداد التقارٌر المطلوبة .
االشراؾ على التجارب التربوٌة التعلٌمٌة المعتمدة من الوزارة واعداد التقارٌر
التقوٌمٌة
تحكٌم أدوات لدراسة معدة من قبل االدارات أخرى.
إجراء تحلٌالت إحصابٌة تخص دراسة أو بحث لقسم أو إدارة أخرى.
تصمٌم أدوات لجمع المعلومات (استبانة ،بطاقة ،مالحظة.).....
إجراء الدراسات التقوٌمٌة.
متابعة تطبٌق معاٌٌر التقوٌم بالمنطقة وفق ما ٌرد من الجهة ذات العالقة
بالوزارة واعداد التقارٌر التقوٌمٌة.
متابعة تطبٌق المقاٌٌس التربوٌة والنفسٌة ورفع نتابجها للجهات ذات العالقة
بالوزارة.
متابعة تطبٌق اختبارات الكفاٌة للعاملٌن فً المجال التربوي ورفع نتابجها
للجهات ذات العالقة بالوزارة.
أي مهام أخرى ٌكلؾ /تكلؾ بها فً مجال تخصصها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات









مشرؾ  /مشرفة النظام الفصلً للتعلٌم الثانوي
مدٌر ادارة التخطٌط والتطوٌر
بكالورٌوس
االشراؾ على البرامج واللقاءات التعرٌفٌة للتهٌبة واالعداد لمنسوبً اإلدارة
التعلٌمٌة والمدارس واولٌاء األمور والجهات ذات العالقة وورش العمل التً
تتطلبها مراحل وعملٌات المشروع .
إعداد الخطط التنفٌذٌة المتعلقة بالنظام الفصلً .للتعلٌم الثانوٌة وبالمشاركة
مع الجهات ذات العالقة بما ٌكفل الشمولٌة والتكامل فً تحقٌق أهداؾ النظام .
متابعة كفاءة تطبٌق المناهج الدراسٌة الخاصة بالنظام وفق التوجهات العامة
للمشروع وبما ٌعزز تحقٌق اهداؾ التعلم المخطط لها  ،وإعداد التقارٌر
التقوٌمٌة الخاصة بها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
تزوٌد اإلدارات واالقسام والوحدات المعنٌة بالمشروع والمدارس والجهات ذات
العالقة باللوابح والتعلٌمات والتعامٌم الخاصة والنماذج المستخدمة فً تنفٌذ
النظام
التنسٌق مع الجهات المعنٌة للتخطٌط للبرامج التدرٌبٌة وفق الحاجات
واالولوٌات ومتابعة تنفٌذها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

16

بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات



متابعة توفر الكتب الدراسٌة للنظام الفصلً فً اإلدارة التعلٌمٌة وفً المدارس
والتنسٌق مع الجهات المعنٌة فً إدارة التعلٌم وفً الوزارة.
تنفٌذ اللقاءات والزٌارات المٌدانٌة الالزمة لإلدارات والمكاتب التعلٌمٌة والمدارس
لمتابعة تنفٌذ اللوابح والتعلٌمات والتعامٌم الخاصة بالنظام الفصلً بالصورة
األفضل.
متابعة وتشخٌص واقع المدارس من القوى البشرٌة والتجهٌزات المادٌة والتنسٌق
مع الجهات المعنٌة لضمان تؤمٌنها
دعم تنوٌع أسالٌب النمو المهنً لمنسوبً المدرسة ومتابعة تنفٌذها .
توثٌق جمٌع االعمال الخاصة بالنظام الفصلً للتعلٌم الثانوي وحفظها فً ملفات
ورقٌة والكترونٌة .





المشاركة فً االعداد للفصل الصٌفً ومتابعة تطبٌق البحة الفصل الصٌفً.
تمثٌل النظام الفصلً للتعلٌم الثانوي لدى الوزارة وداخل اإلدارة التعلٌمٌة.
اقتراح تشكٌل اللجان الالزمة لتطبٌق المشروع ومهامها والرفع بها الى
صاحب الصالحٌة العتمادها وفق متطلبات تطبٌق النظام ومراحله.
إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة الورقٌة وااللكترونٌة حول تطبٌق النظام
الفصلً وفق خطة بناء وتقدٌم التقارٌر وكلما دعت الحاجة.
تمثٌل النظام الفصلً للتعلٌم الثانوٌة لدى الوزارة وداخل اإلدارة التعلٌمٌة.











دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مشرؾ نظام مقررات مدرسٌة
مدٌر ادارة التخطٌط والتطوٌر
بكالورٌوس








دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

حصر أعداد الطالب والطالبات فً إدارة التعلٌم من واقع نظام نور وتحدٌد
االحتٌاج الفعلً من المقررات المدرسٌة سنوٌا
إعداد بٌنات توزٌع المقررات المدرسٌة لكل مدرسة وفق نظام نور
وتسلٌمها لمستودع اإلدارة بعد اعتمادها من صاحب الصالحٌة لٌتم تورٌد
الكتب للمدارس على ضوبها قبل بدء العام الدراسً بوقت كاؾٍ  ،والرفع بما
ٌرد من المدارس من اعداد خارج نظام نور لصاحب الصالحٌة للموافقة
علٌها .
متابعة توزٌع المقررات المدرسٌة على المدارس ومعالجة أي زٌادة او
نقص تحصل فً حٌنه بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة .
المتابعة المستمرة لرصٌد مستودع الكتب وعدم صرؾ أي كتب او طلب
تعزٌز فً حالة وجود عجز اال عن طرٌق البٌانات المعتمدة من صاحب
الصالحٌة والصادرة من مشرؾ المقررات المدرسٌة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات













دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

التؤكد من أن مٌة المقررات المدرسٌة المخصصة إلدارة التعلٌم المستلمة
من المطابع مطابقة للعدد المخصص لإلدارة ومطابقة للعٌنات المعتمدة من
الوزارة.
مخاطبة المطابع بشان الطبعات التً علٌها مالحظات عن طرٌق مدٌر التعلٌم
مباشرة الستبدالها بطبعات سلٌمة وتزوٌد اإلدارة العامة للمناهج بالوزارة
بصورة من ذلك  ،وفً حال عدم استجابة المطابع ٌكتب لإلدارة العامة
للمناهج فً الوزارة بهذا الشؤن.
معرفة الطبعات الصالحة للتدرٌس التً ترد من الوزارة  ،والمشاركة فً
لجنة التخلص من الطبعات ؼٌر الصالحة للتدرٌس بالطرق النظامٌة.
العمل على نشر الوعً بٌن الطالب والطالبات بؤهمٌة المقررات المدرسٌة
والمحافظة علٌها وعدم تعرضها لإلهانة لما تحتوٌه من آٌات قرانٌه كرٌمة،
واحادٌث نبوٌة شرٌفة ومادة علٌمة قٌمة واالستفادة منها كمراجع للطلبة.
التنسٌق والتعاون المستمر مع كافة األقسام والوحدات اإلدارٌة داخل فٌما
ٌخدم المقرر المدرسً.
زٌادة المستودعات باستمرار ورفع تقرٌر بذلك لمدٌر التعلٌم .
كتابة التقارٌر فصلٌة عن وضع المقررات المدرسٌة لمدٌر التعلٌم وتزوٌد
مدٌر عام المناهج بنسخه منه.
المشاركة فً عضوٌة اللجان الخاصة بالمقررات المدرسٌة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مساعد  /ة إداري .
مدٌر ادارة التخطٌط والتطوٌر --مساعد/ة مدٌر اإلدارة
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .









تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة
واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة من
خالل برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل
اإلدارة أو خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات
أو الحصول على أوراق مطلوبة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات




















الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة موضوع
االتصال وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته
وإحالة األخرى إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.
القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
متابعة سجل االستبذان لموظفً  /ات ومشرفً  /ات اإلدارة .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن وتؤمٌنها .
حفظ الخطة التدرٌبٌة لشاؼلً  /شاؼالت الوظابؾ اإلدارٌة
التنسٌق فً البرامج التدرٌبٌة الخاصة لشاؼلً  /شاؼالت الوظابؾ اإلدارٌة
ادخال برامج معهد اإلدارة وفق الوعاء الزمنً
التعاون فً اعداد بٌانات توزٌع المقررات المدرسٌة
.تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة .
التعاون فً متابعة مواقع االستثمار
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن .
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه  /ـها من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
مكتب التعلٌم األهلً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم األهلً

المسإول المباشر
المإهالت
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المدٌر العام
بكالورٌوس تربوي

المهام
والمسإولٌات



تسهٌل إجراءات العملٌات الخاصة بتراخٌص مدارس التعلٌم األهلً واألجنبً والمعاهد
والمراكز الخاصة وفقا للضوابط والتعلٌمات المنظمة لذلك.



إجراء عملٌات اإلشراؾ والمراقبة الالزمة.



ضمان االمتثال للمعاٌر واللوابح الموضوعة.



إعداد الدراسات الخاصة بتعزٌز االستثمار فً المنطقة /المحافظة.



تنفٌذ برامج الخطة اإلشرافٌة.



التقٌٌم السنوي للمدارس األهلٌة واألجنبٌة والمعاهد والمراكز الخاصة.



اختٌار مدٌري المدارس األهلٌة واألجنبٌة المناسبٌن وفق الضوابط المنظمة لذلك.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات



متابعة تطبٌق معاٌٌر الهٌبة التعلٌمٌة واإلدارٌة ومعاٌٌر تدرٌبهم فً المدارس األهلٌة
واألجنبٌة والمعاهد والمراكز ومنح صالحٌة العمل.



اإلٌقاؾ المإقت للمدارس األهلٌة واألجنبٌة والمعاهد والمراكز الخاصة فً حالة خطورة
المبنى أو اإلخالل بوسابل األمن والسالمة.



الموافقة على قبول الطالب السعودٌٌن فً المدارس األجنبٌة وفق ضوابط المنظمة
لذلك.



دراسة القضاٌا الخاصة بمنسوبً مدارس التعلٌم األهلً واألجنبً والمعاهد والمراكو
الخاصة وإبداء الرأي بشؤنها ورفعها لإلدارات المختصة.



متابعة توطٌن الوظابؾ فً المنشآت التعلٌمٌة ودعم رواتب المدارس األهلٌة واألجنبٌة.



إٌقاع الجزاءات ما عدا اإلؼالق على االمدارس األهلٌة والمعاهد والمراكز المخالفة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر  /ة إدارة المدارس األهلٌة

المسإول المباشر
المإهالت
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم األهلً

المهام
والمسإولٌات

بكالورٌوس تربوي


دراسة مهام إدارة المدارس األهلٌة .



وضع الخطط العامة والتفصٌلٌة على ضوء المهام و متابعة تنفٌذها .



تنفٌذ معاٌٌر المناهج والتشؽٌل للمدارس األهلٌة .



اجراء عملٌات التؤكد من تطبٌق المعاٌٌر للمدارس األهلٌة .



متابعة تطبٌق المإسسات التعلٌمٌة األهلٌة للمناهج والمقررات المعتمدة .



متابعة ومعالجة التقارٌر الواردة من الجهات المختصة .



تقدٌم التقارٌر الدورٌة بمهام اإلشراؾ والمتابعة للمدارس األهلٌة .



اختٌار قادة المدارس األهلٌة وفق الضوابط المنظمة لذلك .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات



متابعة تطبٌق معاٌٌر الهٌبة التعلٌمٌة واإلدارٌة و معاٌٌر تدرٌبهم فً المدارس األهلٌة ومنح
صالحٌة العمل .



التقٌٌم السنوي للمدارس األهلٌة .



تقٌٌم اختبارات المرحلة الثانوٌة حسب التعلٌمات المنظمة لذلك .



متابعة تطبٌق المدارس األهلٌة لقرار دعم الرواتب والتوطٌن .



اإلٌقاؾ المإقت للمدارس األهلٌة فً حالة خطورة المبنى أو اإلخالل بوسابل األمن والسالمة
أو مخالفة المنهج للتعلٌمات المعمول بها فً الوزارة .



دراسة القضاٌا الخاصة بمنسوبً مدارس التعلٌم األهلً و إبداء الرأي بشؤنها و رفعها
لإلدارات المختصة .



اٌقاع الجزاءات ما عدا اإلؼالق على المدارس األهلٌة المخالفة.



اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة و الرد علٌها وفق المطلوب
بشؤنها .



إعداد التقارٌر الشهرٌة لإلدارة وكذلك نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها وتقدٌمها لمدٌر المكتب .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

المشرؾ/ـة التربوي/ـة بإدارة المدارس األهلٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر  /ة إدارة المدارس األهلٌة
بكالورٌوس تربوي


وضع الخطط التشؽٌلٌة على ضوء المهام واعتمادها من مدٌر إدارة
المدارس األهلٌة .



تنفٌذ ما ٌكلفون به من متابعة التقارٌر الواردة من الجهات المختصة .



تقدٌم التقارٌر الدورٌة بمهام اإلشراؾ والمتابعة للمدارس المسندة لها .

المهام والمسإولٌات 

المشاركة فً لجنة تقٌٌم اإلعانة السنوٌة للمدارس األهلٌة .



المشاركة فً لجنة تصنٌؾ االختبارات فً المدارس األهلٌة حسب
التعلٌمات المنظمة لذلك .



متابعة تطبٌق المدارس األهلٌة لقرار دعم الرواتب والتوطٌن .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً



الرفع بالتقارٌر العاجلة إلى مدٌر إدارة المدارس األهلٌة فً حالة خطورة
المبنى أو اإلخالل بوسابل األمن والسالمة أو مخالفة المنهج للتعلٌمات
المعمول بها فً الوزارة .



القٌام بدراسة القضاٌا الخاصة بمنسوبً المدارس األهلٌة المسندة له/ـها
وإبداء الرأي بشؤنها ورفعها لمدٌر إدارة المدارس األهلٌة .

المهام والمسإولٌات 

المشاركة فً اجتماعات اإلدارة .



القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ  /تكلؾ بها فً مجال االختصاص .



زٌارات مٌدانٌة لتقوٌم أداء المدارس األهلٌة المسندة له/ـها وفق مهام
إدارة المدارس األهلٌة .



إعداد تقرٌر ختامً عن أعماله/ـها فً نهاٌة العام الدراسً .



استكمال ما ٌخص عمل المشرؾ /ـة فً استمارات تجدٌد التراخٌص
للمدارس األهلٌة المسندة له/ـها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

سكرتٌر/ة إدارة المدارس األهلٌة

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المدارس األهلٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ٌجٌد استخدام الحاسب اآللً وال ٌقل مإهله عن الثانوٌة العامة

المهام والمسإولٌات



تقدٌم الخدمات اإلدارٌة التً تسهم فً تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة
والتربوٌة فً اإلدارة و تقدٌم المساندة للعاملٌن بها .



استالم وحفظ المواد و التجهٌزات فً األماكن المخصصة لذلك
فً اإلدارة .



القٌام بإدارة و تنظٌم األعمال الخاصة بمدٌر اإلدارة .



تطوٌر وتحدٌث النماذج الخاصة بالتعلٌم األهلً  ،وتوحٌد
اإلجراءات للموافقات التعلٌمٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات



متابعة الموظفٌن من حٌث االستبذان والؽٌاب وتوزٌع المهام .



التواصل عبر البرٌد اإللكترونً سواء لإلدارات واألقسام األخرى
أو المدارس األهلٌة .



متابعة الصادر من إدارة التعلٌم األهلً .



إعداد الموافقات التعلٌمٌة الخاصة بالمحارم وحفظ معامالتهم .



إعداد النماذج والخطابات الخاصة باإلدارة



القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال
اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

كاتب  /ة بإدارة المدارس األهلٌة

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المدارس األهلٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ٌجٌد استخدام الحاسب اآللً وال ٌقل مإهله عن الثانوٌة العامة

المهام والمسإولٌات



تقدٌم الخدمات اإلدارٌة التً تسهم فً تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة
والتربوٌة فً اإلدارة و تقدٌم المساندة للعاملٌن بها .



إعداد الخطابات والنماذج الخاصة بمشرفً التعلٌم األهلً ومدٌر
اإلدارة .



إعداد صالحٌات المعلمٌن المتعاقدٌن ومتابعة إجراءاتهم .



إعداد إحصابٌات بالمعلمٌن المتعاقدٌن بالمدارس األهلٌة إضافة
للطالب.



القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر مركز خدمات المستفٌدٌن

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم األهلً
بكالورٌوس

 دراسة مهام إدارة خدمة المستفٌد .
 وضع الخطط العامة والتفصٌلٌة على ضوء المهام.
 االضطالع بدور مركز الخدمة الشامل لتؤسٌس المدارس األهلٌة
واألجنبٌة والبرامج الدولٌة والمعاهد والمراكز الخاصة .
المهام والمسإولٌات تسهٌل إجراءات تراخٌص وتشؽٌل المدارس األهلٌة واألجنبٌة
والمعاهد والمراكز الخاصة.
 إعداد الدراسات الخاصة بتعزٌز االستثمار فً المحافظة.
تقدٌم المعلومات الالزمة للمستثمرٌن المحتملٌن.
تقدٌم التقارٌر الدورٌة بشؤن االستثمار فً المنطقة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

 التنسٌق والتواصل مع المدارس بشان طلبات تؽٌٌر الرسوم الدراسٌة (وفقا
لمعاٌٌر الرسوم الدراسٌة)
 وضع معاٌٌر افتتاح وتشؽٌل األقسام الداخلٌة فً المدارس األهلٌة.
 تحدٌد احتٌاج المدارس األهلٌة واألجنبٌة والمعاهد والمراكز الخاصة من
تؤشٌرات العمل.
 تنظٌم العالقات مع وحدة خدمات المستفٌدٌن التً تضم ممثلٌن من مختلؾ
المهام والمسإولٌات الجهات الحكومٌة ذات العالقة لخدمة المستثمرٌن والمستثمرات فً القطاع.
تنظٌم الفعالٌات العامة بالقطاع.
 اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة والرد علٌها وفق
المطلوب بشؤنها.
 إعداد التقارٌر الشهرٌة لإلدارة وكذلك نشاطات وانجازات اإلدارة ومعوقات
الداء فٌها وسبل التؽلب علٌها وتقدٌمها لمدٌر المكتب.
 القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر  /ة المدارس األجنبٌة والبرامج الدولٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم األهلً

المهام
والمسإولٌات



بكالورٌوس تربوي
دراسة مهام إدارة المدارس األجنبٌة والبرامج الدولٌة .



وضع الخطط العامة والتفصٌلٌة على ضوء المهام و متابعة تنفٌذها .



تنفٌذ معاٌٌر المناهج والتشؽٌل للمدارس األجنبٌة والبرامج الدولٌة .



اجراء عملٌات التؤكد من تطبٌق المعاٌٌر للمدارس األجنبٌة والبرامج الدولٌة .



متابعة تطبٌق المإسسات التعلٌمٌة األجنبٌة والبرامج الدولٌة للمناهج
والمقررات المعتمدة .



متابعة ومعالجة التقارٌر الواردة من الجهات المختصة .



تقدٌم التقارٌر الدورٌة بمهام اإلشراؾ والمتابعة للمدارس األجنبٌة والبرامج
الدولٌة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات



اختٌار قادة المدارس األجنبٌة وفق الضوابط المنظمة لذلك .



متابعة تطبٌق معاٌٌر الهٌبة التعلٌمٌة واإلدارٌة و معاٌٌر تدرٌبهم فً المدارس
األجنبٌة والبرامج الدولٌة ومنح صالحٌة العمل التقٌٌم السنوي للمدارس األجنبٌة
والبرامج الدولٌة .



متابعة تطبٌق المدارس األجنبٌة والبرامج الدولٌة لقرار دعم الرواتب والتوطٌن .



اإلٌقاؾ المإقت للمدارس األجنبٌة فً حالة خطورة المبنى أو اإلخالل بوسابل
األمن والسالمة أو مخالفة المنهج للتعلٌمات المعمول بها فً الوزارة .



دراسة القضاٌا الخاصة بمنسوبً مدارس التعلٌم األجنبً و إبداء الرأي بشؤنها و
رفعها لإلدارات المختصة .



اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة و الرد علٌها وفق
المطلوب بشؤنها .



إعداد التقارٌر الشهرٌة لإلدارة وكذلك نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها وتقدٌمها لمدٌر المكتب .



القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً :
لمكتب المدٌر العام

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المستشارة للشإون اإلدارٌة والمالٌة
الكفاءة المتوسطة – الثانوٌة العامة – البكالورٌوس


المهام والمسإولٌات











دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

استقبال األعمال التً ترد للوحدة أو اإلدارة أو الفرع وتسجٌلها
وتوزٌعها
تصدٌر انًؼايالث وحفظ األساساث وتىزٌغ انصىر
إػداد انتقارٌر واالحصائٍاث
أػًال انسكرتارٌت وانؼالقاث انؼايت وأػًال انصادر وانىارد
يؼرفت باإلجراءاث االدارٌت وانًانٍت فً انىحدة او انفرع أو اإلدارة انتً
تتبغ نها انىظٍفت تنظًٍٍا
يؼرفت بقىاػد انهغت انؼربٍت وااليالء
قدرة ػهى انحفظ وتنظٍى انسجالث واالساساث
قدرة ػهى ترتٍب انًىاػٍد واالستقباالث
قدرة ػهى اننسخ
قدرة ػهى اقايت ػالقاث ػًم فؼانت يغ االخرٌن وانًحافظت ػهٍها.

37

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌسة شعبة متابعة المعامالت
بكالورٌوس



المهام والمسإولٌات




دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

استقبال األعمال التً ترد للوحدة أو اإلدارة أو الفرع وتسجٌلها
وتوزٌعها.
تصدٌر المعامالت وحفظ األساسات وتوزٌع الصور.
تؤدٌة االعمال االدارٌة أو المالٌة وأعمال السكرتارٌة أو العالقات
العامة أو النسخ فً الجهة التنظمٌة التً توجد بها الوظٌفة.
أو أي مهام ٌكلؾ /تكلؾ به/بها فً مجال عمله /عملها.

38

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
إدارة الجودة الشاملة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر إدارة الجودة الشاملة .
مدٌر عام التعلٌم باألحساء .
بكالورٌوس تربوي  +مدٌر معتمد لنظم الجودة الشاملة .





المهام والمسإولٌات






المشاركة فً ترشٌح منسوبً إدارة الجودة الشااملة وفاق الضاوابط والمعااٌٌر
المعتمدة لتكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة .
تطبٌق برامج الوزارة ومشروعاتها فً مجال الجودة الشاملة .
إعداد برامج التعرٌؾ ونشر الوعً بثقافة الجودة الشاملة .
نشاار ثقافااة التقااوٌم الااذاتً فااً اإلدارات والماادارس ماان خااالل تنظااٌم حلقااات
النقاش وورش العمل والدورات التدرٌبٌة التً تعنى بتقوٌم األداء .
تطبٌااق نظاام ومواصاافات ومعاااٌٌر الجااودة الشاااملة لمنظومااة العماال التربااوي
ومتابعة تنفٌذها .
تطوٌر وتؤهٌل الكفاءات الوطنٌة المناوط بهاا تنفٌاذ خطاط ومشاروعات الجاودة
الشاملة .
تهٌبة المدارس لتطبٌق الجودة الشااملة لجمٌاع العملٌاات فاً المجاال التعلٌماً
من خالل لجنة التمٌز والجودة فً المدارس .
تاارإس االجتماعااات الدورٌااة إلدارة الجااودة الشاااملة أو تكلٌااؾ أحااد األعضاااء
لذلك .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات






المشاركة فً ترشٌح منسوبً إدارة الجودة الشااملة وفاق الضاوابط والمعااٌٌر
المعتمدة لتكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة .
إعداد التقارٌر النصؾ سنوٌة والسنوٌة عان جهاود اإلدارة فاً تطبٌاق الجاودة
الشاملة وحصر المشكالت والمعوقات التً تحد من عملٌة التحسٌن والتطوٌر.
إعاااداد البااارامج والمشاااروعات والجاااداول الزمنٌاااة لتنفٌاااذ المناشاااط المتعلقاااة
بالجودة الشاملة فً المدارس .
تنفٌذ وتطبٌق األدلة واألدوات واإلجراءات للجودة والتدقٌق الاداخلً والتقاوٌم
الذاتً للمدارس واإلدارات المتوافقاة ماع تطبٌقاات الجاودة الشااملة فاً اإلدارة
العامة للتعلٌم .
اختٌاار وتادرٌب المشارفٌن علااى الجاودة الشااملة وتقااوٌم أدابهام بالتنساٌق مااع
الجهات ذات العالقة .
وضع آلٌة لتنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وتوجٌاه الساكرتارٌة
لحفظها بشكل ٌساعد على استخراجها بٌسر وسهولة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

41

بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات







تقاااوٌم العملٌاااة التعلٌمٌاااة ذاتٌاااا مااان خاااالل قٌااااس مإشااارات األداء لمااادخالت
وعملٌات ومخرجات العملٌة التعلٌمٌة .
إعداد تقارٌر التقوٌم الذاتً للمدارس والمتابعة نصؾ السنوٌة والسنوٌة .
تحدٌد جوانب القوة والضاعؾ فاً االمكاناات والبارامج الدراساٌة فاً المادارس
وتقدٌم المقترحات والوسابل المناسبة للتؽلاب علٌهاا ووضاع خطاط العمال وفاق
توقٌت زمنً مناسب وتحدٌد االمكانات الالزمة لهاا بالتنساٌق ماع الجهاات ذات
العالقة .
االشراؾ العام على لجان االستعداد والتحكٌم لجاوابز التمٌاز التعلٌمٌاة المحلٌاة
والتنظٌم والتنسٌق للجان الجوابز الدولٌة.
تصاامٌم وإعااداد نماااذج االسااتمارات أو األدوات الالزمااة للتقااوٌم بحٌااث تتضاامن
آلٌات ومعاٌٌر التقوٌم والخطوات اإلجرابٌة الالزمة لتنفٌذ نظاام التقاوٌم الاذاتً
.
إعااداد التقااارٌر الدورٌااة عاان نشاااطات وإنجااازات اإلدارة ومعوقااات األداء فٌهااا
وسبل التؽلب علٌها .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مساعد مدٌر إدارة الجودة الشاملة .
تحت إشراؾ مدٌر إدارة الجودة الشاملة التابع لمدٌر عام التعلٌم .
بكالورٌوس تربوي.





المهام والمسإولٌات







التهٌبة ألعمال التقوٌم الذاتً فً اإلدارة وبقٌة اإلدارات .
تنفٌذ ومتابعة أعمال مرحلة التقوٌم الذاتً فً مجال العمل المإسسً .
حفاااظ جمٌاااع وثاااابق ونمااااذج وبطاقاااات التقاااوٌم الاااذاتً فاااً مجاااال العمااال
المإسسً فً ملفات خاصة .
تعبباة بطاقاات التقاوٌم الاذاتً فااً مجاال العمال المإسساً المكلاؾ برباسااته
وتسلٌمها لمدٌر الجودة الشاملة .
إعااداد ومراجعااة وطباعااة التقرٌاار النهااابً بعااد إجااراء التعاادٌالت الالزمااة
وتسلٌمه لمدٌر إدارة الجودة الشاملة .
متابعة إعداد خطة الجودة الشاملة السنوٌة.
متابعة الدوام اآللً لمنسوبً إدارة الجودة الشاملة .
متابعة تقارٌر األداء لمنسوبً اإلدارة الشاملة .
زٌارات المدارس ومتابعة أعمال ومهام لجان التمٌز والجودة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات









القٌام بالتدرٌب والتوعٌة بؤعمال الجودة وبرامجها.
تمثٌل إدارة الجودة الشاملة فً االجتماعات واللقاءات .
عضاااوٌة اللجاااان والفااارق الخاصاااة بؤعماااال الجاااودة الشااااملة فاااً اإلدارة
واألقسام .
إعداد الخطابات والتعامٌم الخاصة بإدارة الجودة الشاملة.
اعتماد المخاطبات الخاصة بالقسم الرجالً .
إدارة عملٌات التدقٌق الداخلً فً اإلدارة والمدارس وفق ما ٌارد مان إدارة
الجودة .
إدارة عملٌااات قٌاااس رضااا المسااتفٌدٌن ماان الخاادمات التربوٌااة ماان خااالل
إعداد االستطالعات وتحلٌل النتابج .
تنظااٌم وعقااد االجتماعااات و اللقاااءات مااع مااوظفً القساام وفقااا لمااا تتطلبااه
طبٌعة العمل .
الموافقة المبدبٌة على الترشٌح لحضور الدورات التدرٌبٌة داخل المملكة .
الموافقة على اإلجازات االضطرارٌة و المرضٌة .
إعداد تقوٌم األداء الوظٌفً لموظفً القسم.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مشرؾ  /ـــــة جودة .
تحت إشراؾ مدٌر إدارة الجودة الشاملة التابع لمدٌر عام التعلٌم .
بكالورٌوس تربوي





المهام والمسإولٌات







المشاركة فً إعداد الخطة االستراتٌجٌة و التشؽٌلٌة إلدارة الجودة الشاملة.
إعداد الخطة التشؽٌلٌة والجداول الزمنٌة ألعمال التمٌز ونشر ثقافتها .
مراجعة خطط عمل التحسٌن والتطور فً ضوء نتابج التمٌز المإسساً ورفعهاا
إلى صاحب الصالحٌة العتمادها .
إعاااداد التقاااارٌر الفصااالٌة والسااانوٌة الورقٌاااة واإللكترونٌاااة ألعماااال المشااارؾ
التربوي .
اإلعداد والتهٌبة للفعالٌات الخاصة بجوابز التمٌز .
متابعة الفرق المٌدانٌة ألعمال التمٌز من خالل الجوابز التربوٌة .
تنظٌم الملفات اإلدارٌة والفنٌة الخاصة بقسم التمٌز المإسسً.
تنفٌذ ومتابعة المشارٌع الوزارٌة وإعداد التقارٌر الخاصة بها .
تقدٌم الدعم للجنة التمٌز والجودة فً المدارس.
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بطاقة وصؾ وظٌفً


متابعااة موقااع إدارة الجااودة الشاااملة علااى شاابكة االنترناات ،وتحاادٌث المحتااوى
المتعلق بمجال عمل القسم .
المشاااركة وفقااا لتوجٌهااات ماادٌر إدارة الجااودة الشاااملة فااً الباارامج والفعالٌااات
التً تنظمها أو تشارك فٌها اإلدارة العامة للتعلٌم .
المشاركة فً االعداد والتنظٌم والتحكٌم فً لجان جوابز التمٌز التعلٌمٌة.
استقبال المقترحاات التطوٌرٌاة والملحوظاات الخاصاة بؤعماال التمٌاز المإسساً
وعرضها على مدٌر اإلدارة .
المشاركة فً فرق العمل التً ٌتم التكلٌؾ بها حسب نوع الترشٌح .
بناااء األدلااة واإلجااراءات واألدوات المعتماادة للجااودة الشاااملة وفااق مااا ٌتطلبااه
تطبٌق الجودة فً اإلدارات والمدارس .



إدارة عملٌااات التاادقٌق الااداخلً فااً اإلدارة والماادارس وفااق مااا ٌاارد ماان إدارة
الجودة .
إدارة عملٌااات قٌاااس رضااا المسااتفٌدٌن ماان الخاادمات التربوٌااة ماان خااالل إعااداد
االستطالعات وتحلٌل النتابج .
المشاركة فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة فً مجال الجودة الشاملة .
دراساااة تقاااارٌر األداء المإسساااً وتحلٌلهاااا واساااتثمار نتابجهاااا فاااً عملٌاااات
التحسٌن والتطوٌر .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .







المهام والمسإولٌات







دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

46

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مساعد  /ة إداري .
تحت إشراؾ مدٌر إدارة الجودة الشاملة التابع لمدٌر عام التعلٌم .

دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .






المهام والمسإولٌات





تنظااٌم المعااامالت الموجااودة فااً مكتااب إدارة الجااودة الشاااملة وترتٌبهااا حسااب
األولوٌة واألهمٌة.
تسااجٌل ومتابعااة المعااامالت الااواردة والصااادرة ماان وإلااى مكتااب إدارة الجااودة
الشاملة من خالل برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من مكتب إدارة الجودة الشاملة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فاً الساجالت الخاصاة بمكتاب إدارة الجاودة
الشاملة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهاات ذات العالقاة ساواء داخال اإلدارة
أو خارجها للتؤكد من إنهاء المعاامالت أو لؽارض جماع المعلوماات أو الحصاول
على أوراق مطلوبة .
الاارد علااى االتصاااالت الهاتفٌااة سااواء الداخلٌااة أو الخارجٌااة ومعرفااة موضااوع
االتصااال وتسااجٌل االستفسااارات والتساااإالت واإلجابااة علااى مااا ٌمكاان معرفتااه
وإحالااة األخاارى إلااى ماادٌر إدارة الجااودة الشاااملة أو ماان ٌنااوب عنااه إذا تطلااب
األمر.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات
















القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
متابعة سجل االستبذان لموظفً ومشرفً إدارة الجودة الشاملة.
التذكٌر الدابم بمراحل خطة الجوابز التربوٌة .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
إعداد التقارٌر الدورٌة إلدارة الجودة الشاملة.
التواصل مع مكاتب التعلٌم والمشرفٌن بكل ما ٌتعلق بجوابز التمٌز .
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات إدارة الجودة والمشرفٌن وتؤمٌنها .
حفظ خطة التدرٌب إلدارة الجودة الشاملة .
تحرٌر محاضر اجتماعات إدارة الجودة الشاملة .
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن .
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً اإلدارة .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
وحدة تطوٌر مدارس
( بنٌن -بنات)
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر التعلٌم " أ /أحمد بن محمد بالؽنٌم"
بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات






دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

إدارة الوحدة وتنظٌم أعمالها.
توزٌع األعمال بٌن أعضاء الوحدة.
متابعة تنفٌذ توجٌهات المشرؾ العام على الوحدة ،وشركة
تطوٌر للخدمات التعلٌمٌة.
حضور اجتماع المجلس التعلٌمً بالمنطقة ،وعرض ما ٌتم
بشؤن المدارس.
حلقة الوصل بٌن الوحدة وشركة تطوٌر للخدمات التعلٌمٌة.
متابعة احتٌاجات الوحدة مع الجهات المعنٌة.
التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.

50

بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام والمسإولٌات




دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

تنظٌم اجتماعات الوحدة وإقرار توصٌاتها ،ورفعها للمشرؾ
العام على وحدة تطوٌر المدارس العتمادها.
رفع خطط المدارس والمبادرات للمشرؾ العام على الوحدة
العتمادها.
رفع تقرٌر أداء المدارس للمشرؾ العام على وحدة تطوٌر
المدارس وإلدارة البرنامج الوطنً لتطوٌر الخدمات التعلٌمٌة.
ٌقوم مدٌر الوحدة بتكلٌؾ أعضاء الوحدة بنقل البرامج
التدرٌبٌة والورش واللقاءات التً تم حضورها إلى زمالبهم
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ مواد نظرٌة فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات






المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى
زمالبه لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات







المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس
فً تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ مواد علمٌة فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس





المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك
فً المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة
من المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً
المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى
زمالبه لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد
التعلم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس
فً تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة
التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مشرؾ تقنٌات التعلٌم فً وحدة تطوٌر المدارس
مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات







دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى زمالبه
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم
المدارس فً تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً
تم االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة
التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مشرؾ اإلدارة المدرسٌة فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس





المهام والمسإولٌات




المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى زمالبه
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس
فً تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مشرؾ التخطٌط فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات






دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى
زمالبه لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات









دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس
فً تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ االرشاد المدرسً فً وحدة تطوٌر المدارس
مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى زمالبه
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس فً
تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج
تطوٌر المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ التدرٌب فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس





المهام والمسإولٌات




المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً المجتمعات
التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى زمالبه
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس فً
تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم االتفاق
علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج تطوٌر
المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ النشاط المدرسً فً وحدة تطوٌر المدارس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر وحدة تطوٌر المدارس
بكالورٌوس





المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً بناء الكفاءة الداخلٌة لمدارس تطوٌر.
تقدٌم العون لضمان جودة تقوٌم المدارس وخطتها.
تقدٌم المشورة المهنٌة لقابد المدرسة والمعلمٌن واالشتراك فً
المجتمعات التعلمٌة.
دعم المدرسة بالخبرات المهنٌة االحترافٌة والتجارب المتمٌزة من
المدارس األخرى.
مساعدة المدرسة فً تقوٌم عملٌات التعلٌم والتعلم فً المدرسة.
ٌقوم عند حضوره برنامج أو ورشة تدرٌبٌة بنقل التدرٌب إلى زمالبه
لنقلها إلى المدارس المطبقة للبرنامج.
المساهمة فً التنسٌق مع الجهات المختصة فً تؤمٌن مواد التعلم.

66

بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









المشاركة فً تطوٌر خطط دعم متكاملة للمدارس ،والتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة فً تنفٌذه
المشاركة فً بناء عقود شراكة (أداء) مع المدارس لدعم المدارس فً
تنفٌذ خططها.
المشاركة فً اجراء تقوٌم للمدرسة بناء على أهداؾ األداء التً تم
االتفاق علٌها.
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ المبادرات
المشاركة فً اعداد تقرٌر األداء السنوي للمدارس فً إدارة التعلٌم.
المشاركة اإلٌجابٌة فً أعمال الوحدة المختلفة.
نشر ثقافة المجتمعات التعلمٌة فً ادارة التعلٌم.
نشر ثقافة نموذج تطوٌر المدارس بٌن منسوبً إدارة التعلٌم.
توعٌة منسوبً إدارة التعلٌم والمدارس المطبقة للبرنامج بنموذج تطوٌر
المدارس.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

67

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
العالقات العامة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

68

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة العالقات العامة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

سعادة المدٌر العام







المهام والمسإولٌات 






دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

ثانوي – دبلوم  -بكالورٌوس
اإلشراؾ العام على سٌر العمل
اإلطالع وتوجٌه المعامالت
اصدار التعامٌم لتنظٌم سٌر العمل فً اإلدارة
توزٌع األدوار بٌن الموظفٌن والموظفات
إدارة اإلجتماعات
متابعة حضور وانصراؾ الموظفٌن والموظفات
اعتماد الخطط والبرامج لإلدارة
تكلٌؾ مدٌر إدارة باإلنابة
اعتماد اجازات الموظفٌن والموظفات
تقٌٌم اآلداء الوظٌفً
طلب الدعم من المٌزانٌة
مراجعة األعمال فً األدارة وتطوٌره
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مساعد مدٌر إدارة العالقات العامة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة العالقات العامة



المهام والمسإولٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام






ثانوي – دبلوم  -باكالورٌوس
القٌام بمهام مدٌر إدارة العالقات العامة فً حال
عدم تواجده
اإلشراؾ العام على سٌر العمل فً اإلدارة
اإلطالع وتوجٌه المعامالت
توزٌع األدوار بٌن الموظفٌن والموظفات
حل المشكالت اإلدارٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

سكرتٌر

المسإول المباشر

مدٌر إدارة العالقات العامة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوي – دبلوم – باكالورٌوس

المهام والمسإولٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام










حفظ وتنظٌم المعامالت
نسخ الخطابات الداخلٌة والخارجٌة
متابعة مواعٌد مدٌر اإلدارة
استقبال زوار مدٌر اإلدارة
طباعة التعامٌم
طباعة الدعوات
االتصال بالضٌوؾ والمستفٌدٌن
عمل خطابات الشكر والتعازي
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

منسق قاعات

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة العالقات العامة
كفاءه  -ثانوي – دبلوم






المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

تجهٌز القاعات وتوفٌر مستلزماتها
متابعة صٌانة القاعات
استالم البرٌد الخاص بحجز القاعات
متابعة المعامالت الخاصة بصٌانة القاعات
الرد على المكالمات الهاتفٌة الخاصة بحجز
القاعات
التنسٌق مع اإلدارات بشؤن اإلجتماعات
اعداد جدول لحجز القاعات
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بطاقة وصؾ وظٌفً
الصادر والوارد
مدٌر إدارة العالقات العامة
كفاءه  -ثانوي – دبلوم

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات

تصدٌر وتورٌد المعامالت
حفظ المعامالت أثناء تصدٌرها أو تورٌدها
وفهرستها

بطاقة وصؾ وظٌفً
مؤمور السنترال
مدٌر إدارة العالقات العامة
كفاءه  -ثانوي – دبلوم

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

الرد على المكالمات الهاتفٌة الوارده لإلدارة
العامة
تحوٌل المكالمات الوارده من المستفٌدٌن إلى
اإلدارة المطلوبة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

خدمة المستفٌد

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة العالقات العامة
كفاءه  -ثانوي – دبلوم




المهام والمسإولٌات

استقبال المستفٌد الداخلً والخارجً
توجٌه المستفٌدٌن ( المراجعٌن ) إلى اإلدارات المطلوبة
خدمة المستفٌدٌن فً حدود اإلمكانٌات دون توجٌههم إلى
اإلدارات .

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مراسل

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة العالقات العامة
كفاءه  -ثانوي – دبلوم


المهام والمسإولٌات
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توزٌع الخطابات الصادرة من اإلدارة واٌصالها إلى الجهات
المعنٌة .
االحتفاظ بسندات االستالم الخاصة بالمعامالت الصادرة من
اإلدارة وتسلٌمها لموظفً الصادر والوارد .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
تقنٌة المعلومات
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

مسمى الوظٌفة

سعادة المدٌر العام
بكالورٌوس كحد أدنى فً مجال التخصص الوظٌفً /علم الحاسوب  ،هندسة حاسوب

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات




وضع االستراتٌجٌة العامة إلدارة تقنٌة المعلومات والخطط التشؽٌلٌة وإدارة تنفٌذها.
وضع سٌاسات و اجراءات العمل إلدارة تقنٌة المعلومات .
وضع السٌاسة الخاصة فً إدارة المتؽٌرات و المخاطر واألزمات و خطط الطوارئ
ومتابعة تنفٌذها.
إصدار اللوابح والتعلٌمات المتعلقة بتطبٌق اإلجراءات ومتابعة تنفٌذها.
وضع وتصمٌم واعتماد الهٌاكل التنظٌمٌة باإلدارة مع تحدٌد اختصاصاتها وتوصٌؾ
الوظابؾ الخاصة بها لتوضٌح الواجبات والمسإولٌات لموظفً اإلدارة لتحسٌن
األداء واإلنتاجٌة وتطوٌرها وفقا للتؽٌرات المستقبلٌة.
إعداد الخطط التشؽٌلٌة والبرامج التطوٌرٌة إلدارة تقنٌة المعلومات .
اعتماد المشارٌع التقنٌة ووضع خطط العمل للمشارٌع وتقوٌم مسارها وتحسٌن
نتابجها وتطوٌرها .
اإلشراؾ على خطط التشؽٌل لألجهزة والمعدات المرتبطة بالحاسب ومتابعة األداء
وتقٌٌمه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً


إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة إلدارة تقنٌة المعلومات بالتنسٌق مع الجهات ذات
العالقة .
تنفٌذ العقود مع الموردٌن ومتابعة المنافسات وتقٌٌم األداء وتقٌٌمه .
ضمان التشؽٌل المتواصل للبنٌة التحتٌة االلكترونٌة وفق أفضل مقاٌٌس األداء .
اإلشراؾ على تحدٌد المواصفات التفصٌلٌة للحواسٌب واألنظمة والبرامج .
اإلشراؾ على تصمٌم موقع اإلدارة والمدارس وفق أفضل المواصفات المحققة
للحماٌة المعلوماتٌة
توفٌر خدمة االنترنت واالتصال األمن والسرٌع وفق أحدث المواصفات
توفٌر كافة اإلمكانٌات المادٌة ( دراسات  ،خطط  ،أجهزة  ،نظم  ) ... ،والبشرٌة
الالزمة للتحول السرٌع الى بٌبة التعامالت اإللكترونٌة وتفعٌل االجتماعات المربٌة .
اإلشراؾ على صٌانة المعامل الحاسوبٌة وتحدٌثها وإطالة عمرها االفتراضً .
اإلشراؾ على تقدٌم الدعم التقنً الالزم للوحدات واإلدارات والمكاتب والمدارس .
اإلشراؾ على خطط الصٌانة الدورٌة والطاربة والوقابة لألجهزة والبرامج وأجهزة
االتصال .




تلقً البرامج الوزارٌة وتركٌبها والتدرٌب علٌها حسب ما تنص علٌه التعلٌمات
وتزوٌد الوزارة بالبٌانات المطلوبة .
االتصال بالجهات ذات العالقة وتزوٌدها بالبٌانات والمعلومات الالزمة عن احتٌاجات
المنطقة من مختلؾ المدارس والمعاهد .







المهام والمسإولٌات
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بطاقة وصؾ وظٌفً








المهام والمسإولٌات









اإلشراؾ على إعداد المعلومات االحصابٌة فً مجاالت المناهج والبحوث والتقنٌات
التعلٌمٌة و توزٌد الجهات المختصة بالوزارة بالبٌانات المطلوبة .
متابعة تطوٌر النظم المتبعة لتجمٌع المعلومات االحصابٌة لجمٌع المراحل الدراسٌة من
مختلؾ المدارس والمعاهد .
اإلشراؾ على بناء قاعدة بٌانات شاملة ومتكاملة محدثة تخدم جمٌع األنظمة والتطبٌقات
.والمستفٌدٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن .
تطوٌر النظم المتبعة لتجمٌع المعلومات اإلحصابٌة وتزوٌدا لجهات المختصة.
اإلشراؾ على تقدٌم خدمة ذات جودة عالٌة تخدم موظفً و متعاملً إدارة تعلٌم األحساء
.
قٌاس مستوٌات أداء انظمة تقنٌة المعلومات وفق إجراءات إدارة مخاطر أمن المعلومات
و العمل الدإوب على تحسٌنها .
اقتراح برامج التثقٌؾ و تنمٌة القدرات والمهارات والمعارؾ التقنٌة للعاملٌن بإدارة
تقنٌة المعلومات والعاملٌن باإلدارة والمدارس بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
اإلشراؾ على خطط التدرٌب و التطوٌر و نشر التوعٌة التقنٌة لموظفً اإلدارة .
تحدٌد احتٌاج اإلدارة من القوى العاملة والتجهٌزات والمواد والعمل على توفٌرها .
تحدٌد احتٌاج اإلدارة و الوحدات واإلدارات والمكاتب والمدارس من أجهزة الحاسب اآللً
والتطبٌقات وتقنٌة المعلومات والعمل على توفٌرها .
اإلطالع على الممارسات العالمٌة المتعلقة بتطوٌر أمن المعلومات وسالمتها واتخاذ
اإلجراءات الكفٌلة بحماٌة أمن المعلومات.
ٌشارك فً عملٌات ادارة المعرفة إلدارة تعلٌم األحساء .
ٌعد التقارٌر الدورٌة ا لخاصة بؤداء العاملٌن وبإنجازات اإلدارة وتقٌٌمها بهدؾ تحسٌن
األداء وسٌر العمل .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد/ة مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس كحد أدنى فً مجاال التخصاص الاوظٌفً /علام الحاساوب  ،هندساة
حاسوب
ٌشارك مدٌر اإلدارة فً بلورة األهداؾ ورسم الخطة االستراتٌجٌة والسٌاسة
العامة.
المساهمة فً وضع الخطط الالزمة لتطوٌر الخدمات التقنٌة وتنفٌذها بفعالٌة
.
المساهمة فً إعداد خطط العمل السنوٌة والدورٌة والموازنات المتعلقة
باإلدارة
المساهمة فً صٌانة وتقٌٌم وتطوٌر برامج وأنظمة وأجهزة الحاسوب فً
اإلدارة بشكل مستمر.
المشاركة الفعالة فً اقتراح وتوظٌؾ البرامج والتقنٌات الحدٌثة فً نواحً
العمل المختلفة .
المساهمة فً تحدٌد احتٌاجات اإلدارة من أجهزة وبرامج ،وإعداد
المواصفات الفنٌة ومتابعتها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات









المشاركة فً التخطٌط واإلعداد والتنفٌذ لبرنامج تطوٌر وتدرٌب الموظفٌن
والفبات المستهدفة.
ٌشرؾ على إعداد الخطط وبرامج العمل وتنفٌذ المشارٌع ومتابعة تنفٌذها
ومراجعتها دورٌا ورفع التقارٌر لمدٌر اإلدارة .
المشاركة فً تطوٌر األنظمة اإللكترونٌة المعمول بها وتشجٌع استخدام
األجهزة وتطوٌر مهارات استخدامها.
متابعة تقارٌر تقٌٌم األداء السنوٌة وسجالت األداء لموظفً اإلدارة ورفعها
إلى مدٌر اإلدارة.
اإلشراؾ على جودة العملٌات و متابعتها.
متابعة الشإون اإلدارٌة لموظفً وموظفات األقسام وإعداد التقارٌر الالزمة.
تنمٌة القدرات والمهارات التقنٌة للمرإوسٌن وذلك بتوفٌر فرص التؤهٌل
والتدرٌب الالزمة.
ٌشرؾ على المرإوسٌن وتشجٌعهم على المساعدة وتقدٌم االقتراحات
واآلراء الجدٌدة البناءة.
ٌشارك فً اإلشراؾ على إعداد الموازنة السنوٌة الحتٌاجات اإلدارة من
الموارد البشرٌة والتجهٌزات الفنٌة.
ٌعد التقارٌر الدورٌة الخاصة بؤداء العاملٌن وبإنجازات اإلدارة وتقٌٌمها
بهدؾ تحسٌن األداء وسٌر العمل.
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر/ة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

4000204
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
دبلوم
_استقبال الزائرٌن لمدٌر اإلدارة وتحدٌد المواعٌد وتوفٌر أفضل الخدمات لهم .
_الرد على الهاتف واالتصاالت وتوجٌهها بحسب القسم المعنً وتوثٌقها .
_عرض المعامالت على المدٌر والمساعد/ة بعد تصنٌفها وتلخٌصها
_متابعة التوجٌهات بشأن المعامالت وتقدٌم تقرٌر ٌومً بشأنها .

المهام والمسإولٌات

_القٌام بحفظ الرسائل والمستندات االلكترونٌة والورقٌة فً ملفاتها المناسبة ,وكذلك
حفظ وترتٌب الملفات بطرٌقة منظمة ٌسهل الرجوع إلٌها عند طلبها أو الحاجة إلٌها .
_تسلٌم البرٌد الٌومً الوارد وتسجٌله وفرزه وتوزٌعه على األقسام المختلفة وكذلك
العناٌة بالبرٌد الصادر مناإلدارة وتوثٌقه
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بطاقة وصؾ وظٌفً

_العناٌة بالبرٌد الصادر من اإلدارة وتوثٌقه .
التحضٌر لالجتماعات ،وكتابة محاضر االجتماعات وإرسالها للمعنٌن ومتابعة
_توصٌاتها وحفظها .
_ دراسة ما ٌطلبه المدٌر من موضوعات مع تقدٌم التقرٌر الكامل بخصوصها .

_طباعة المراسالت والتقارٌر
المطلوبة
المهام والمسإولٌات

_مراجعة و طباعة الخطابات الخاصة بالمدٌر .
_متابعة االنضباط الوظٌفً و تجهٌز ملفات الموظفٌن .
_عمل االتصاالت الالزمة لمدٌر ومساعدي المدٌر (مدراء و مدٌرات–
اإلدارات  -الوزارة – الشركات – المراجعٌن  -المندوبٌن)
ضبط المواعٌد الٌومٌة لمدٌر ومساعدي المدٌر و التذكٌر بها ومتابعة
_الحصول على محاضرها .

_متابعة خطط رإساء األقسام .
 -أ مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌسة قسم التخطٌط والتطوٌر

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





إعداد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل عام والقسم بشكل
خاص .
وضع خطط العمل للمشارٌع وٌشارك فً تنفٌذها.
المشاركة فً وضع بنود وسٌاسات وإجراءات العمل وشرحها
للموظفٌن وتدرٌبهم علٌها وتحفٌزهم على العمل بها.
المساعدة فً إصدار اللوابح والتعلٌمات وتصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة
لكافة اإلدارات واألقسام باإلدارة مع تحدٌد اختصاصاتها وتوصٌؾ
الوظابؾ الخاصة بها لتوضٌح الواجبات والمسإولٌات لموظفً
اإلدارة لتحسٌن األداء واإلنتاجٌة وتطوٌره وفقا للتؽٌرات المستقبلٌة.
توفٌر أدلة موثقة لسٌاسات وإجراءات العمل والتؤكد من اإللتزام بها
وتطوٌرها باستمرار لمواكبة التؽٌرات والتطورات.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات








دراسة ومعالجة المشكالت الفنٌة  ،واإلنسانٌة الناجمة عن التطوٌر والتؽٌٌر.
متابعة إجراءات العمل بكل أنشطة اإلدارة والعمل على تحسٌن األداء  ،وتوفٌر
الوقت  ،وزٌادة اإلنتاج .
تخطٌط مجهودات التطوٌر الفنً واإلداري  ،مع ربطها بالنتابج  ،ومتابعة تنفٌذ هذه
النتابج .
اإلشراؾ الدابم على مإشرات تحقق اإلنجاز والتحقق من مطابقتها لمعاٌٌر الجودة.
المشاركة فً تقٌٌم أداء الموظفٌن والعاملٌن فً كافة األقسام من خالل تطبٌقهم
لمعاٌٌر الجودة.
تجمٌع وتحلٌل البٌانات والمعلومات بناء على تكلٌؾ من ربٌسه المباشر.
دراسة احتٌاجات العاملٌن التدرٌبٌة لتنمٌة قدراتهم ومهاراتهم الوظٌفٌة ,العمل على
تنمٌة قدرات ومهارات ومعارؾ المرإوسٌن وذلك بتوفٌر خطط والتدرٌب الالزمة.
وٌضع تقارٌر واقعٌة عن حالة العمل ومعرفة مدى وجودة تطبٌقها.
االطالع المستمر على الجدٌد فً مجاالت التطوٌر التقنً وتفعٌله بما ٌحقق التقدم
والمنافسة .
إعداد التقارٌر الدورٌة الخاصة بؤداء األقسام وبإنجازات اإلدارة وتقٌٌمها بهدؾ
تحسٌن األداء وسٌر العمل.
رفع التقارٌر الدورٌة باإلنجازات والمشاكل واالخفاقات إلى اإلدارة العلٌا.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌس البنٌة التقنٌة ( دعم الشبكات  -التقنً  -البصمة )

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
شهادة البكالورٌوس فً هندسة الحاسب اآللً أو ما ٌعادلها

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات







إعداد الخطة الفصلٌة للقسم ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.
تحدٌد مستخدمً الشبكة ومستوٌات وصالحٌات الوصول للتطبٌقات والبٌانات و
معالجة مشاكل الشبكة لدى المستخدمٌن
المشاركة فً وضع السٌاسات التً ٌجب إتباعها للتعامل مع الشبكة .
إدارة الشبكة وأنظمة الشبكات ومتابعة أداء الخوادم وتطبٌقاتها التشؽٌلٌة فً
اإلدارة بما ٌكفل أداء عملها بشكل فاعل و مستمر.
متابعة الربط الشبكً الوزاري مع الوزارة وما ٌخص ذلك من إجراءات ولوازم
التطبٌق.
اعتماد خطة توعٌة األفراد بمخاطر أمن المعلومات وكٌفٌة التعامل معها.
فحص ومعاٌنة التجهٌزات الحاسوبٌة المستلمة فً إدارة المستودعات والتؤكد
من مطابقتها للمواصفات المطلوبة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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المهام والمسإولٌات










اإلشراؾ على صٌانة مكونات الشبكة والحاسبات لالرتباط بالشبكة المحلٌة
وتنفٌذ السٌاسات والقوانٌن على المستخدمٌن داخل شبكات اإلدارة وفروعها.
تعرٌؾ أنظمة تشؽٌل أجهزة الحاسب لالرتباط بالشبكة المحلٌة.
متابعة التطورات الحدٌثة فً مجال الشبكات وتقدٌم التقارٌر الدورٌة الخاصة
بالمتابعة.
الحفاظ على آمن وسالمة وسرٌة المعلومات من المخاطر وإعداد اآللٌات
والحلول المناسبة.
إعداد أجهزة الحاسب وملحقاته لالرتباط على الشبكة وإصالح أعطالها لجمٌع
الجهات اإلدارٌة . .
تقدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الحاسب اآللً والشبكات لجمٌع الجهات
اإلدارٌة والموظفٌن .
متابعة صٌانة التجهٌزات الحاسوبٌة مع الضمان .
المشاركة فً لجان صرؾ األجهزة الحاسوبٌة وإتالؾ وسابط التخزٌن
اإلشراؾ على االحتٌاج من إعداد المستفٌدٌن ومن أجهزة البصمة والشبكة
لجمٌع المستفٌدٌن من نظام البصمة
اإلشراؾ على عملٌات ربط قارئ البصمة بالشبكة وتسجٌل المستخدمٌن
بالبصمة.
اإلشراؾ على قاعدة بٌانات بالمستفٌدٌن من نظام البصمة .
اإلشراؾ على سالمة البٌانات واستقبالها بٌن الجهاز والقارئ بكل سالسة .
تقدٌم الدراسات التطوٌرٌة للشبكة الحالٌة و تطبٌق المعاٌٌر العالمٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

منسقة قسم البنٌة التفنٌة.

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس قسم البنٌة التقنٌة
دبلوم كحد أدنى فً علوم الحاسب اآللً





المهام والمسإولٌات







اإلشراؾ على تركٌب وتعرٌؾ و ربط الشبكة ألجهزة الحاسب اآللً..
اإلشراؾ على تشخٌص أعطال أجهزة الحاسب وبرمجٌاتها وملحقاتها
وإجراء الصٌانة لها.
اإلشراؾ على تقدٌم الدعم الفنً لمستخدمً الحاسب ومتابعة عمل أجهزة
الحاسب وملحقاتها مع مكاتب التربٌة والتعلٌم والمعاهد والمدارس وإعداد
التقارٌر الالزمة.
اإلشراؾ على إضافة موظفً وموظفات اإلدارة والمدارس لنظام البصمة و
تسجٌل المستخدمٌن برقم مع البصمة
حصر االحتٌاج من إعداد المستفٌدٌن ومن أجهزة البصمة والشبكة لجمٌع
المستفٌدٌن من نظام البصمة
ضبط إعدادات أجهزة البصمة و إعادة تهٌبتها ومتابعة األداء .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات
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إجراء جوالت تفقدٌة لصٌانة األجهزة والتحقق من جاهزٌتها مكاتب التربٌة
والتعلٌم والمعاهد والمدارس .
تنسٌق العمل واالتصال بٌن أعضاء الفرٌق وأصحاب العالقة
اإلشراؾ على إجراء عملٌات الصٌانة الوقابٌة والدورٌة و تطوٌر وتحدٌث
أجهزة الحاسب وبرمجٌاتها..
مواكبة تطورات األجهزة الحاسوبٌة الربٌسٌة والشخصٌة.
وضع مواصفات السالمة العامة لفرٌق الصٌانة
متابعة موجودات قطع الؽٌار الضرورٌة.
إدارة ومتابعة أنظمة التشؽٌل والبرامج وتحدٌثها.
إعداد التقارٌر حول االنجاز فً القسم ورفعها الى الربٌس المباشر.
اإلشراؾ على برنامج التدرٌب التعاونً من طالب التدرٌب التعاونً .
اإلشراؾ على قاعدة بٌانات باألجهزة الموجودة فً األقسام واإلدارات
والمصروفة من إدارة تقنٌة المعلومات
القٌام بؤٌة أعمال اخرى ٌكلؾ بها ضمن حدود مهامه ومسإولٌاته الوظٌفٌة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
فنً الدعم

مسمى الوظٌفة

ربٌس قسم البنٌة التقنٌة و الشبكات
دبلوم كحد أدنى فً علوم الحاسب اآللً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات







فحص األنظمة والتعرؾ على وجود أي أعطال بها.
تنفٌذ العمل واألوامر التشؽٌلٌة كما هو مخطط وموثق.
تحدٌد المشكالت واإلفادة المباشرة عن ذلك
توفٌر التطبٌقات والخدمات المقدمة من إدارة تقنٌة المعلومات إلى
اإلدارات واألقسام .
المحافظة على أمن المعلومات وحماٌة سرٌة المعلومات.
فحص نقط الشبكة والكٌابل والتؤكد من صالحٌتها وإعداد تقارٌر عن
صالحٌتها .
تحدٌد وإصالح أعطال أجهزة الحاسب وملحقاته التً تم تؤمٌنها لجهاز
اإلدارة .
الفحص والصٌانة الدورٌة والطاربة لألجهزة الحاسوبٌة وملحقاتها

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام والمسإولٌات
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تركٌب وتعرٌؾ وتشؽٌل األجهزة الحاسوبٌة وملحقاتها .
إعداد أجهزة الحاسب األلً لالرتباط بالشبكة .
تقدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الحاسب اآللً والشبكات لجمٌع
اإلدارات .
تركٌب األنظمة الوزارٌة واإلدارٌة لمنسوبً اإلدارة.
حصر المشكالت الدعم التقنً وإقتراح الحلول التطوٌرٌة والعالجٌة
إضافة موظفً وموظفات اإلدارة والمدارس لنظام البصمة .
حصر االحتٌاج من إعداد المستفٌدٌن ومن أجهزة البصمة والشبكة لجمٌع
المستفٌدٌن من نظام البصمة
تسجٌل المستخدمٌن برقم مع البصمة.
ضبط إعدادات أجهزة البصمة و إعادة تهٌبتها
إجراء جوالت تفقدٌة لصٌانة األجهزة والتحقق من جاهزٌتها
التحقق من إرسال البٌانات واستقبالها بٌن الجهاز والقارئ بكل سالسة.
القٌام بؤي أعمال أخرى ٌتم تكلٌفه بها من قبل ربٌسه
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بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌس قسم األنظمة الموحدة والبوابات

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس علوم حاسب آلً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات








إعداد الخطة الفصلٌة للقسم ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.
وضع المعاٌٌر الالزمة لتحلٌل وتصمٌم النظم وإعداد وتطبٌق البرامج
وتوثٌق التطبٌقات المطورة وإعداد أدلة االستخدام.
دراسة وتحدٌد متطلبات الجهات اإلدارٌة من األنظمة والبرامج.
وضع الخطط الزمنٌة الالزمة لتنفٌذ األنظمة والتطبٌقات المطلوبة.
تطوٌر األنظمة الذاتٌة ومتابعة سٌر العمل باستخدام إعادة هندسة
اإلجراءات بشكل ٌتوافق مع مفهوم الخدمات االلكترونٌة .
اإلشراؾ العام على جمٌع المشارٌع البرمجٌة الخاصة باإلدارة والجهات
التابعة لها.
متابعة الحصول على رخص التطبٌقات التً تحتاجها اإلدارة.
المشاركة فً قرار الفسح للمواقع والتطبٌقات وحسابات التواصل
االجتماعً .
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المهام والمسإولٌات







إرشاد المبرمجٌن خالل عملٌة التطوٌر للنظم البرمجٌة الالزمة للجهات
اإلدارٌة.
مراقبة وإدارة جمٌع األنظمة والبوابات بما ٌكفل أداء عملها بشكل فاعل و
مستمر وآمن.
وضع خطط تدرٌب مستمرة لرفع مستوى الكفاءة والفاعلٌة التقنٌة
اإلشراؾ على التوثٌق الرقمً لعملٌات اإلدارة العامة.
إدارة فرٌق عمل تطوٌر البوابة اإللكترونٌة ( تصمٌم  ،تطوٌر  ،إضافة
تقنٌات حدٌثة  ،اقتراح أفكار جدٌدة).
االطالع على المواقع الشبٌهة والمتمٌزة فً االنترنت والتً فً نفس
المجال لالستفادة منها.
اقتراح وتنفٌذ أفكار لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار للبوابة ( تسوٌق
البوابة اإللكترونٌة).
إشهار البوابة اإللكترونٌة فً محركات البحث المختلفة ( تسوٌق البوابة
اإللكترونٌة).
توزٌع الصالحٌات على مستخدمً البوابة اإللكترونٌة وفق ضوابط محددة.
وضع السٌاسات واإلجراءات المنظمة للنشر فً البوابة اإللكترونٌة.
متابعة تحدٌث المعلومات فً البوابة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
اإلشراؾ العام على البوابة الداخلٌة لإلدارة العامة والبوابات المسجلة فً
قاعدة بٌانات القسم .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات











إدارة كافة حسابات مستخدمً البوابة اإللكترونٌة واألنظمة األخرى
والتنسٌق بٌنهم.
تدرٌب المتعاملٌن مع البوابة بصفة دورٌة .
اإلشراؾ على نظام اإلدارة التربوٌة نور وفق الصالحٌات المتاحة لإلدارة.
منح الٌوزرات لذوي العالقة وتعدٌل ٌوزرات مدٌري المدارس وربط مدٌري
المدارس بالمدارس مع كل تدوٌر أو تقاعد.
متابعة البالؼات فً نظام الدعم الفنً بنظام نوروالرد علٌها.
تقدٌم الدعم لمكاتب التعلٌم فٌما ٌختص بنظام نور واألنظمة األخرى.
االشراؾ على حصر بٌانات المستفٌدٌن من نظام اإلدارة التربوٌة وتحدٌثها.
اإلشراؾ ومتابعة متطلبات اللقطة المعلوماتٌة.
اإلشراؾ على دعم االنظمة بؤنواعها  :اشراؾ  ..شإون الموظفٌن  ...الخ
وضع خطط تدرٌب مستمرة لمستخدمً األنظمة الموحدة والبوابات .
االطالع المستمر على الجدٌد فً مجال العمل والسعً للمشاركة فً
الدورات التدرٌبٌة المتخصصة.
متابعة اإلنجاز ورفع التقارٌر الدورٌة لمساعدي اإلدارة .
أٌة مهام أخرى تسند إلٌه فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

منسق/ة قسم األنظمة الموحدة والبوابات االلكترونٌة

المسإول المباشر

مساعدة مادٌر اإلدارة  /رباٌس قسام األنظماة الموحادة والبواباات
االلكترونٌة
بكالورٌس  -دبلوم حاسب

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

المشاركة فً إعداد الخطط الفصلٌة للشعبة ومتابعة تنفٌذها بعد
اعتمادها.
المشاركة فً وضع الخطط لتنفٌذ األنظمة والبرامج المطلوبة.
اإلشراؾ على نور نظام اإلدارة التربوٌة الموحد نور وفق الصالحٌات
المتاحة لإلدارة .
مجاالته والسعً للمشاركة فً الدورات التدرٌبٌة المتخصصة
منح الٌوزرات لذوي العالقة وتعدٌل ٌوزرات مدٌرات المدارس وربط
مدٌرات المدارس بالمدارس مع كل تدوٌر أو تقاعد
اإلشراؾ على البٌانات اإلحصابٌة فً البرامج الوزارٌة
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تقدٌم االحصابٌات الدورٌة الشاملة من نظام نور وتزوٌد األقسام
واإلدارات بالمطلوب
حصر بٌانات المستفٌدٌن من نظام اإلدارة التربوٌة وتحدٌثها
استخراج الخالصة اإلحصابٌة من شاشة المتابعة فً نظام نور
دعم ومتابعة البالؼات فً نظام الدعم الفنً بنظام نور والرد علٌها.
تقدٌم الدعم لمكاتب التعلٌم واإلدارات والمعاهد والمدارس فٌما ٌختص
بنظام نور واألنظمة األخرى.
تنفٌذ خطة اللقطة المعلوماتٌة وإعداد الورش الالزمة الستكمالها .
دعم األنطمة بانواعها  :إشراؾ  ..شإون الموظفٌن  ...الخ
وضع خطط تدرٌب مستمرة لمستخدمً األنظمة الموحدة والبوابات .
االطالع المستمر على الجدٌد فً مجال العمل والسعً للمشاركة فً
الدورات التدرٌبٌة المتخصصة.
متابعة اإلنجاز ورفع التقارٌر الدورٌة لمساعدي اإلدارة .
تقدٌم التقارٌر الدورٌة باإلنجازات واالقتراحات لتطوٌره و تطوٌر آلٌة
العمل لزٌادة الكفاءة واإلنتاج ٌة ومناقشتها مع مدٌر اإلدارة.
أٌة مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.



االطالع المستمر على الجدٌد فً مجاالته والسعً للمشاركة فً
الدورات التدرٌبٌة المتخصصة






المهام والمسإولٌات
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بطاقة وصؾ وظٌفً
فنً/ة قسم األنظمة الموحدة والبواباتااللكترونٌة

مسمى الوظٌفة

منسق/ة قسم األنظمة الموحدة والبوابات االلكترونٌة
بكالورٌس  -دبلوم حاسب

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



دعم نظام اإلدارة التربوٌة الموحد نور وفق الصالحٌات المتاحة .
تقدٌم االحصابٌات الدورٌة الشاملة من نظام نور وتزوٌد األقسام واإلدارات
بالمطلوب
استخراج الخالصة اإلحصابٌة من شاشة المتابعة فً نظام نور
دعم ومتابعة البالؼات فً نظام الدعم الفنً بنظام نور والرد علٌها.
تقدٌم الدعم لمكاتب التعلٌم واإلدارات والمعاهد والمدارس فٌما ٌختص بنظام نورو
األنظمة األخرى.
دعم مستخدمً نظام اإلدارة التربوٌة الموحد نور فً اللقطة المعلوماتٌة وإعداد
الورش الالزمة الستكمالها .



تقدٌم التقارٌر الدورٌة باإلنجازات واالقتراحات لتطوٌره و تطوٌر آلٌة العمل لزٌادة
الكفاءة واإلنتاج ٌة ومناقشتها مع مدٌر اإلدارة.
أٌة مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.



االطالع المستمر على الجدٌد فً مجاالته والسعً للمشاركة فً الدورات التدرٌبٌة
المتخصصة




المهام والمسإولٌات
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مبرمج نظم بقسم األنظمة الموحدة والبوابات االلكترونٌة

مسمى الوظٌفة

ربٌس قسم األنظمة الموحدة والبوابات
شهادة البكالورٌوس فً الحاسب اآللً أو ما ٌعادلها.

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات










جمع وتبوٌب البٌانات لألنظمة المطلوب تنفٌذها من قبل ربٌس القسم المختص.
تحلٌل األنظمة برسم خرٌطة تدفق النظم.
وضع الجدول الزمنً الالزم لتنفٌذ النظام المحدد.
تطبٌق " دورة حٌاة النظام " وذلك بتصمٌم األنظمة كلٌا وجزبٌا حسب مناهج التصمٌم
المعروفة علمٌا وهً التصمٌم الكلً والتصمٌم الجزبً.
البحث فً الحاجات والمشاكل التً تواجه وحدة التطبٌقات والنظم.
تعدٌل النظم التً ٌتم تصمٌمها لتصبح أكثر مالءمة.
دراسة الطرق المتبعة فً عمل الجهات اإلدارٌة المختلفة والحاجات البٌانٌة المطلوب
تناقلها بٌن الجهات اإلدارٌة وعبر الحاسب اآللً  ،و وضع المتطلبات المعلوماتٌة
واالحتٌاطٌات الوظٌفٌة للنظام والتكلفة اإلجمالٌة للتصامٌم.
إعطاء التدرٌب الالزم للموظفٌن للبدء فً تشؽٌل النظام ومتابعته.
إرشاد المبرمجٌن خالل عملٌة التطوٌر للنظم البرمجٌة الالزمة للجهات اإلدارٌة العمل
على صٌانة أنظمة التطبٌقات المستخدمة.
استخدام أنظمة إدارة الشبكة لتحدٌد االستؽالل األمثل لها.
االطالع المستمر على الجدٌد فً مجاالته والسعً للمشاركة فً الدورات التدرٌبٌة
المتخصصة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌس قسم المعامل الحاسوبٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس الحاسب اآللً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات







ٌشارك بإعداد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل عام والقسم بشكل خاص
إعداد وتنفٌذ خطة سنوٌة الحتٌاج وصٌانة ومتابعة تشؽٌل المعامل الحاسوبٌة
وتوعٌة المعلمٌن عن أهمٌة استخدام الحاسب اآللً .
اإلشراؾ على تورٌد وتركٌب المعامل وحل أٌة مشاكل تواجهها أثناء التنفٌذ.
اإلشراؾ على الصرؾ من بند صٌانة معامل الحاسب اآللً فً المٌزانٌة العامة
لإلدارة.
المشااركة فاً لجاان اساتالم معامال الحاساب اآللاً ومتابعاة توزٌعهاا وتساالٌمها
للمدارس حسب االحتٌاج ضمن المنافسات المركزٌة.
المشاااركة فااً لجااان اسااتبجار المبااانً المدرسااٌة  ،وتحدٌااد متطلبااات معاماال
الحاسب فٌها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات 







المشاركة فً اإلشراؾ والمتابعاة للتجاارب التاً تقاوم بهاا الاوزارة وورش العمال لتطاوٌر
استخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم
تجهٌز ورشة الصٌانة والدعم الفنً بالقسم ومعامل الحاسب اآللً بالمدارس باألدوات
والمستلزمات الالزمة إلنجاز المهام .
وضع آلٌة لالستفادة القصوى من أجهزة ومعامل الحاسب اآللً بما ٌخدم العملٌة
التعلٌمٌة وأنشطتها المختلفة
اإلشراؾ على تقدٌم الدعم الفنً والصٌانة لمعامل الحاسب اآللً ومراكز مصادر التعلم
ؼٌر المشمولة بضمان الشركة المتعهدة بالتؤمٌن
متابعة تشؽٌل المعامل المشمولة بضمان الشركة وإعداد تقارٌر االستخدام والتفعٌل.
حصر األعطال الفنٌة ألجهزة الحاسب اآللً والتنسٌق إلصالحها.
إعداد الدراسات الالزمة لتحسٌن وضع معامل الحاسب اآللً واقتراح اآللٌات لذلك .
متابعة رفع احتٌاج المدارس لمعامل الحاسب اآللً بنظام نور عن طرٌق المدرسة
المشاركة فً لجان إعداد وتطوٌر وتقوٌم وتحدٌد مواصفات برامج الحاسب اآللً
التعلٌمٌة.
اإلشراؾ على البرامج التدرٌبٌة المصاحبة للمنافسات المركزٌة لمعامل الحاسب اآللً .
اإلشراؾ على إجراءات نقل معامل الحاسب اآللً
مناقشة وتوجٌه المعلمٌن إلى األسلوب األمثل فً استخدام معامل الحاسب اآللً ،
والمحافظة علٌها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
منسق/ة قسم المعامل الحاسوبٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
شهادة جامعٌة فً الحاسب اآللً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

ٌشارك بإعداد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل عام والقسم بشكل
خاص
إعداد وتنفٌذ خطة سنوٌة الحتٌاج وصٌانة ومتابعة تشؽٌل المعامل
الحاسوبٌة وتوعٌة المعلمٌن عن أهمٌة استخدام الحاسب اآللً .
اإلشراؾ على تورٌد وتركٌب المعامل وحل أٌة مشاكل تواجهها أثناء
التنفٌذ.
اإلشراؾ على الصرؾ من بند صٌانة معامل الحاسب اآللً فً المٌزانٌة
العامة لإلدارة.
المشااااركة فاااً لجاااان اساااتالم معامااال الحاساااب اآللاااً ومتابعاااة توزٌعهاااا
وتسلٌمها للمدارس حسب االحتٌاج ضمن المنافسات المركزٌة .
المشاركة فاً لجاان اساتبجار المباانً المدرساٌة  ،وتحدٌاد متطلباات معامال
الحاسب فٌها.

100

بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات









المشاركة فً اإلشراؾ والمتابعاة للتجاارب التاً تقاوم بهاا الاوزارة وورش العمال
لتطوٌر استخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم
تجهٌز ورشة الصٌانة والدعم الفنً بالقسم ومعامل الحاسب اآللً بالمدارس
باألدوات والمستلزمات الالزمة إلنجاز المهام.
وضع آلٌة لالستفادة القصوى من أجهزة ومعامل الحاسب اآللً بما ٌخدم العملٌة
التعلٌمٌة وأنشطتها المختلفة
اإلشراؾ على تقدٌم الدعم الفنً والصٌانة لمعامل الحاسب اآللً ومراكز مصادر
التعلم ؼٌر مشمولة بضمان الشركة المتعهدة بالتؤمٌن
متابعة تشؽٌل المعامل المشمولة بضمان الشركة وإعداد تقارٌر االستخدام
والتفعٌل.
حصر األعطال الفنٌة ألجهزة الحاسب اآللً والتنسٌق إلصالحها.
إعداد الدراسات الالزمة لتحسٌن وضع معامل الحاسب اآللً واقتراح اآللٌات
لذلك .
متابعة رفع احتٌاج المدارس لمعامل الحاسب اآللً بنظام نور عن طرٌق
المدرسة
المشاركة فً لجان إعداد وتطوٌر وتقوٌم وتحدٌد مواصفات برامج الحاسب اآللً
التعلٌمٌة.
اإلشراؾ على البرامج التدرٌبٌة المصاحبة للمنافسات المركزٌة لمعامل الحاسب
اآللً .
اإلشراؾ على إجراءات نقل معامل الحاسب اآللً
مناقشة وتوجٌه المعلمٌن إلى األسلوب األمثل فً استخدام معامل الحاسب اآللً ،
والمحافظة علٌها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

فنً/ـة قسم المعامل الحاسوبٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس ومنسقة قسم المعامل الحاسوبٌة
دبلوم فً الحاسب اآللً




المهام والمسإولٌات









المشاركة فً تجهٌز ورشة الصٌانة والدعم الفنً بالقسم ومعامل الحاسب اآللً بالمدارس
باألدوات والمستلزمات الالزمة إلنجاز المهام.
المشاركة فً وضع آلٌة لالستفادة القصوى من أجهزة ومعامل الحاسب اآللً بما ٌخدم
العملٌة التعلٌمٌة وأنشطتها المختلفة
تقدٌم الدعم الفنً والصٌانة لمعامل الحاسب اآللً ومراكز مصادر التعلم الؽٌر مشمولة
بضمان الشركة المتعهدة بالتؤمٌن
تشؽٌل المعامل المشمولة بضمان الشركة وإعداد تقارٌر االستخدام والتفعٌل.
حصر األعطال الفنٌة ألجهزة الحاسب اآللً والتنسٌق إلصالحها.
المشاركة فً إعداد الدراسات الالزمة لتحسٌن وضع معامل الحاسب اآللً واقتراح اآللٌات
لذلك .
متابعة رفع احتٌاج المدارس لمعامل الحاسب اآللً بنظام نور عن طرٌق المدرسة
المشاركة فً إعداد وتطوٌر وتقوٌم وتحدٌد مواصفات برامج الحاسب اآللً التعلٌمٌة.
تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة المصاحبة للمنافسات المركزٌة لمعامل الحاسب اآللً .
توجٌه المعلمٌن إلى األسلوب األمثل فً استخدام معامل الحاسب اآللً  ،والمحافظة علٌها
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم خدمة اإلنترنت
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس حاسب  -دبلوم
ٌشارك فً إعداد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل عام والقسم بشكل خاص
جدولة أعمال التشؽٌل ومراقبة وتؤمٌن التشؽٌل والتؤكد من استمرارٌة عملالبرامج واألجهزة لمتطلبات قسم االنترنت .
تزوٌد المدارس وجمٌع اإلدارات باإلمكانٌات الالزمة لالتصال باإلنترنتالتنسٌق مع الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت ودراسة خدماتها واقتراح أفضلها
تصعٌد البالؼات مع الشركة المعنٌةتجدٌد أو استبدال االشتراكات المنتهٌة وأٌقا فالشرٌحة المفقودة - .
متابعة األعطال مع مزودي الخدمة لضمان وصول الخدمة بؤسرع وقت وبؤفضل
جودة ممكنةتوفٌر خدمة الدعم الفنً ألجهزة المودوم ومتطلبات التشؽٌل لجمٌع الجهات .اإلشراؾ على تمكٌن المشارٌع الوزارٌة ومتابعة األداء وإعداد التقارٌر الالزمة
لمطابقة األداءإعداد التقارٌر اإلنجاز وإجراءات التحسٌن وفق المالحظات-أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

منسق/ة قسم خدمة اإلنترنت
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس حاسب  -دبلوم
ٌشارك فً إعداد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل عام والقسم بشكل خاص
*
*تزوٌد المدارس وجمٌع اإلدارات باالمكانات الالزمة لالتصال باإلنترنت
التنسٌق مع الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت ودراسة خدماتها واقتراح
*أفضلها و
*تصعٌد البالؼات مع الشركة
* تجدٌد أو استبدال االشتراكات المنتهٌة وأٌقاؾ الشرٌحة المفقودة
متابعة األعطال مع مزودي الخدمة لضمان وصول الخدمة بؤسرع وقت وبؤفضل
جودة ممكنة *
* توفٌر خدمة الدعم الفنً ألجهزة المودوم ومتطلبات التشؽٌل لجمٌع الجهات .
اإلشراؾ على تمكٌن المشارٌع الوزارٌة ومتابعة األداء وإعداد التقارٌر الالزمة
*لمطابقة األداء
*إعداد التقارٌر اإلنجاز وإجراءات التحسٌن وفق المالحظات
* أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

فنً قسم خدمة اإلنترنت
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس حاسب  -دبلوم
* تزوٌد المدارس وجمٌع اإلدارات باإلمكانٌات الالزمة لالتصال باإلنترنت
* تجدٌد أو استبدال االشتراكات المنتهٌة وأٌقاؾ الشرٌحة المفقودة
متابعة األعطال مع مزودي الخدمة لضمان وصول الخدمة بؤسرع وقت
*وبؤفضل جودة ممكنة

المهام والمسإولٌات

* تقدٌم خدمة الدعم الفنً ألجهزة المودوم ومتطلبات التشؽٌل لجمٌع الجهات .
* تقدٌم خدمة الدعم الفنً لجمٌع متطلبات المشارٌع الوزارٌة
*المشاركة فً إعداد تقارٌر اإلنجاز وإجراءات التحسٌن وفق المالحظات
* أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم المعلومات والدراسات اإلحصابٌة
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
بكالورٌوس حاسب  -دبلوم

* إعداد الخطط الفصلٌة للقسم ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.
* إنشاء ومتابعة تحدٌث قواعد البٌانات وتخزٌن المعلومات التً تخدم جمٌع الجهات
اإلدارٌة
* التؤكد من تكامل النظم التً تستخدم ملفات مشتركة أو ترحٌل البٌانات من مستوى
آلخر حٌث ٌتم ذلك عن طرٌق جودة التصمٌم و ربط الملفات .
* الالمركزٌة فً استخدام قواعد البٌانات
* سهولة االستعالم حٌث ٌمكن للمستخدم أن ٌستفسر عن المعلومات من خالل
قنوات متعددة .
* توفٌر وسابل إعادة تكوٌن الملفات الربٌسٌة وذلك بؤخذ النسخ االحتٌاطً .
* استخراج تقارٌر متنوعة بما ٌتناسب مع المخرجات المطلوبة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

* إعداد الخطط الفصلٌة للقسم ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.
* إنشاء ومتابعة تحدٌث قواعد البٌانات وتخزٌن المعلومات التً تخدم
جمٌع الجهات اإلدارٌة
* التؤكد من تكامل النظم التً تستخدم ملفات مشتركة أو ترحٌل البٌانات من
مستوى آلخر حٌث ٌتم ذلك عن طرٌق جودة التصمٌم و ربط الملفات .
* الالمركزٌة فً استخدام قواعد البٌانات
* سهولة االستعالم حٌث ٌمكن للمستخدم أن ٌستفسر عن المعلومات من
خالل قنوات متعددة .
 * توفٌر وسابل إعادة تكوٌن الملفات الربٌسٌة وذلك بؤخذ النسخ
االحتٌاطً .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

فنً قسم المعلومات والدراسات اإلحصابٌة
ربٌس قسم المعلومات والدراسات اإلحصابٌة
بكالورٌوس حاسب  -دبلوم

* إدخال البرامج التً تم كتابتها  codingلكافة التطبٌقات
* إدخال البٌانات األساسٌة لنظم وقواعد البٌانات .
* إعادة تصحٌح إدخال البٌانات
* االلتزام بإدخال البٌانات حسب المواعٌد بجداول اإلدخال ..
* توفٌر البٌانات واالحصاءات للجهات االدارٌة.
* إعداد البٌانات اإلحصابٌة فً البرامج المركزٌة والبرامج المساندة
* تقدٌم التقارٌر الدورٌة باإلنجازات واالقتراحات لتطوٌرها.
• أٌة مهام أخرى تكلؾ بها الشعبة فً مجال اختصاصها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
شعبة أمن المعلومات

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
شهادة البكالورٌوس الكمبٌوتر أو أمن الشبكات أو ما ٌعادلهما

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات






إعداد سٌاسة ألمن المعلومات ومتابعة تنفٌذها .
تطــبـٌق الـمـعاٌٌر األمنـٌة الوطنٌة ألمن المعلومات ،ومتابعة تعدٌلها
حسب ما ٌستجد للتصدي ألٌة تهدٌدات .
اعتماد خطة توعٌة األفراد بمخاطر أمن المعلومات وكٌفٌة التعامل معها
التسبٌق مع الجهات اإلدارٌة ذات العالقة فٌما ٌتعلق بؤمن المعلومات فً
اإلدارات ومكاتب التربٌة والتعلٌم والمدارس.
المتابعة المستمرة للمستجدات فً أمن المعلومات
تدرٌب وتوعٌة منسوبً ادارة تقنٌة المعلومات واإلدارة العامة
والمدارس بؤمن المعلومات.
متابعة برامج مضادات الفٌروسات وتحدٌثاتها .
التنسٌق مع األقسام ذات العالقة حول اإلجراءات الواجب إتباعها لمراعاة
أمن المعلومات.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




إعداد اللقاءات والندوات التعرٌفٌة بؤمن المعلومات.
تقدٌم خدمة البرٌد اإللكترونً للمنسوبٌن والدعم الفنً لها و كتابة أدلة
االستخدام الخاصة بها.
إنشاء مجموعات البرٌد بؤنواعها ،و تعدٌلها بإضافة أعضاء جدد لها أو
إزالتهم منها بحسب االحتٌاج.
تعدٌل رمز البرٌد حال رؼبة المستفٌد فٌها مع نقل الرسابل و جهات
االتصال.
إعداد التقارٌر الدورٌة عن اعمال الشعبة وكذلك االنجازات واالقتراحات
ورفعها لمدٌر االدارة.
تحدٌد احتٌاجات الشعبة من الدورات التدرٌبٌة والقوى العاملة واألجهزة
والمواد ومتابعتها.



أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .



المهام والمسإولٌات
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
قضاٌا شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مدٌر إدارة قضاٌا شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة
المدٌر العام
بكالورٌوس تربوي.

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات
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دراسة قضاٌا شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة دراسة أولٌة والتؤكد
من استكمال متطلباتها
إعداد محاضر قضاٌا شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة وعرضها على
لجنة قضاٌا المعلمٌن فً إدارة التربٌة والتعلٌم
مخاطبة اإلدارة المعنٌة داخل إدارة التعلٌم فً ٌخص عمل
قضاٌا المعلمٌن
عرض القضٌة على صاحب الصالحٌة
إحالة المعامالت المنتهٌة وفقا للتوجٌه الصادر من صاحب
الصالحٌة
دراسة التظلمات والشكاوى  ،والتحقق منها  ،واقتراح الحلول
المناسبة  ،وعرضها على صاحب الصالحٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات
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متابعة أعمال لجنة قضاٌا المعلمٌن وتنظٌمها .
اإلسهام فً إجراء الدراسات والبحوث التً تسهم فً الحد من
قضاٌا المعلمٌن فً المٌدان .
تنفٌذ البرامج الوقابٌة المبلؽة من الوزارة وبرامج ولقاءات
مشرفً قضاٌا المعلمٌن
إعداد التقارٌر واإلحصاءات التً تعنً بقضاٌا المعلمٌن
وتحلٌلها وتوظٌؾ نتابجها .
المشاركة فً لجان إدارة التعلٌم التً لها عالقة بطبٌعة عمل
القضاٌا .
متابعة أثر العقوبات اإلدارٌة والمعالجات التربوٌة الصادرة
بحق شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة .
متابعة اإلبعاد المإقت عن الطالب حسب نوع القضٌة التً
تثار على بعض المعلمٌن .
متابعة إجراءات إبعاد من ثبت عدم صالحٌته للعمل فً مجال
التدرٌس
ما ٌتم إضافته من مهام أخرى فً مجال االختصاص
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
أمانة التعلٌم
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

أمٌن التعلٌم

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

سعادة المدٌر العام

المهام والمسإولٌات















بكالورٌوس ـــ ماجستٌر إدارة تربوٌة
اإلشراؾ العام على سٌر العمل
االطالع وتوجٌه المعامالت
اصدار التعامٌم لتنظٌم سٌر العمل فً اإلدارة
توزٌع األدوار بٌن الموظفٌن والموظفات
إدارة االجتماعات
متابعة حضور وانصراؾ الموظفٌن والموظفات
اعتماد الخطط والبرامج لإلدارة
بتكلٌؾ مدٌر إدارة باإلنابة
اعتماد اجازات الموظفٌن والموظفات
تقٌٌم األداء الوظٌفً
طلب الدعم من المٌزانٌة
مراجعة األعمال فً اإلدارة وتطوٌرها
متابعة االستعداد لبداٌة العام الدراسً فً إدارة التعلٌم واإلشراؾ على البرنامج
الخاص بذلك
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المهام والمسإولٌات









مراجعة مإشرات أداء إدارة التعلٌم بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
إعداد قواعد البٌانات والمعلومات الشاملة عن القٌادات الحالٌة والقٌادات المإهلة
لتولً المناصب القٌادٌة فً إدارة التعلٌم وتحدٌثها .
تنظٌم اجتماعات المجلس التعلٌمً بالمحافظة وفقا للقواعد التنظٌمٌة.
التطبٌق المٌدانً لبرنامج التقٌٌم الذاتً الوزاري .
تنظٌم زٌارات مسإولً الوزارة من األمانة العامة إلدارات التعلٌم فً المحافظة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
المشاركة فً لجان العمل ذات العالقة باختصاص األمانة داخل إدارة التعلٌم وخارجها
وفقا للنظام .
المشاركة فً تنظٌم زٌارات مسإولً الوزارة إلدارة التعلٌم فً المنطقة بالتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة .
تنظٌم وتوثٌق المعامالت والمعلومات الخاصة باألمانة واالشراؾ على الموظفٌن
،وإعداد التقارٌر الدورٌة لنشاطاتها وانجازاتها ومعوقات األداء فٌها ورفعها لألمانة
العامة إلدارات التعلٌم .
تنفٌذ الزٌارات المٌدانٌة المرتبطة ببرامج األمانة .
تنظٌم لقاءات التكرٌم احتفاء بإنجازات اإلدارة فً برامج األمانة
تنفٌذ ومتابعة كل ما ٌتعلق بمهام األمانة العامة بإدارات التعلٌم فً إدارة تعلٌم
األحساء .
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال عملها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرفٌن امانة التعلٌم

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

أمٌن التعلٌم








المهام والمسإولٌات







بكالورٌوس
تكلٌؾ بمهام االمٌن فً حال عدم تواجده وذلك بقرار ٌصدر
اإلشراؾ العام على سٌر العمل فً اإلدارة
االطالع وتوجٌه المعامالت
توزٌع األدوار بٌن الموظفٌن والموظفات
حل المشكالت اإلدارٌة
االشراؾ على برنامج االستعداد
القٌام بؤعمال أمٌن أو مساعد األمٌن لبرنامج جاهز فً إدارة التعلٌم .
التنسٌق لبرنامج التقوٌم الذاتً .
التنسٌق للمجلس التعلٌمً المحلً.
التنسٌق لبرنامج قٌاس األداء.
االشراؾ على برنامج القٌادات التربوٌة.
اإلشراؾ على برنامج مإشرات األداء فً اإلدارات الداخلٌة
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال عملها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

117

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مساعد إداري
أمٌن التعلٌم

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوي – دبلوم – بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات















حفظ وتنظٌم المعامالت
نسخ الخطابات الداخلٌة والخارجٌة
متابعة مواعٌد مدٌر اإلدارة
استقبال زوار مدٌر اإلدارة
طباعة التعامٌم
إعداد متطلبات اجتماعات المإشرات
إعداد العروض االلكترونٌة واالعالنات بصفة دابمة
عمل وإعداد خطابات الشكر
كتابة وتنسٌق عروض المقارنات
منسقة استمارات رضاء المستفٌد الكترونً وتحلٌلها
إعداد التقرٌر الختامً لألمانة
إعداد نماذج الخطة التشؽٌلٌة.
منسقة الخطة التشؽٌلٌة المعتمدة فً إدارة التخطٌط والتطوٌر وخطة
األمانة العامة بالوزارة.
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المهام والمسإولٌات


















مساند فً برنامج االستعداد
متابعة إدخال البٌانات الجدٌدة فً مدونة األمانة.
عضو مساند فً المجلس التعلٌمً.
عمل العروض التقدٌمٌة.
إعداد متطلبات المجلس التعلٌمً المحلً
إعداد محاضر االجتماعات وخطابات الشكر للمجلس التعلٌمً المحلً
جمع وتبوٌب تقارٌر القٌادات وفق النموذج المعتمد
مساندة فً رفع الدوام الخاص بمنسوبات األمانة ببرنامج البصمة االلكترونٌة
إعداد المهام الخاصة ببٌانات الترشٌح لعمل قٌادي
إعداد سجالت الزٌارات المٌدانٌة وخطط الزٌارة
التعاون مع المنسق اإلعالمً هالل بن جاسم الهالل ؾ بث فعالٌات القسم
النسابً
أعمال الصادر والوارد
تنظٌم الملفات وتبوٌبها للصادر والوارد
متابعة ملؾ العهد وجرد العهد أول بؤول
حصر التالؾ والرجٌع مع إدارة المستودعات فً ذلك
كتابة بٌانات حضور االجتماع
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المهام والمسإولٌات






سكرتٌرة التواصل الهاتفً.
إعداد متطلبات برنامج التقوٌم الذاتً
منسقه فً كتابة المحاضر والتقارٌر لبرنامج التقوٌم الذاتً
متابعة االنتظام فً سجل الدوام وحصر التؤخٌر ببرنامج البصمة واالجازات
بؤنواعها
كتابة محاضر االجتماعات لمكتب أمانة التعلٌم
منسقة الدوام لمنسوبات أمانة التعلٌم ( البصمة ــ الدوام اآللً ـ فارس (الخدمة
الذاتٌة ) .
إعداد عروض الورش القٌادٌة االثرابٌة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد
للشإون التعلٌمٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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مقدمة
تولً حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن ـ حفظهما هللا ـ التعلٌم
رعاٌة واهتماما منقطع النظٌر بالتعلٌم فتم بحمد هللا إنشاء المدارس فً المدن والقرى والهجر
وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة والتجهٌزات الحدٌثة والمتطورة وواكب ذلك تطور نظم اإلدارة بما
ٌحقق تقدم التعلٌم األمثل مع ترشٌد استخدام الموارد واإلمكانٌات المتاحة ولذلك فقد قامت الوزارة
بإصدار الدلٌل التنظٌمً إلدارات التربٌة والتعلٌم ،كما أصدرت ضوابط تكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ
التعلٌمٌة وآلٌاته؛ وٌؤتً هذا الدلٌل ( دلٌل الوصؾ الوظٌفً ) لٌكون دلٌال ارشادٌا للقٌادات
ولمنسوبً اإلدارة من مشرفٌن تربوٌٌن و موظفٌن إدارٌٌن أو فنٌٌن وؼٌرهم؛ وعونا لهم فً
القٌام بواجباتهم الوظٌفٌة خٌر قٌام ،نظرا لما للتوصٌؾ الوظٌفً من أثر فً رفع كفاءة وفعالٌة
العمل اإلشرافً و اإلداري باإلدارة العامة للتعلٌم  ،وحٌث تم العمل به وفقا للنموذج الخاص بـ
نظام  ،ISO 2008-9001حٌث تكمن أهمٌته فً تحدٌد مخطط واضح للواجبات والمسإولٌات
التً ٌقوم بها كل فرد فً المنظمة كما ٌساعد المستفٌد الخارجً على معرفة اختصاص كل موظؾ
ومهام كل إدارة من إداراتها .
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لذا فقد تم إعداد هذا الدلٌل الذي ٌحتوي على توصٌؾ مسمٌات الوظابؾ باإلدارة من خالل
تحدٌد االرتباط التنظٌمً لكل إدارة ووظٌفة والواجبات والمهام الوظٌفٌة مع تحدٌد الحد
األدنى من المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المقبولة لشؽل كل مسمى من المسمٌات
الوظٌفٌة .
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل لجمٌع اإلدارات على التعاون والمساهمة
معنا فً اعداد البطاقات الخاصة بالوصؾ الوظٌفً للوظابؾ التابعة لهم  ،كما نتقدم
بالشكر الجزٌل إلى فرٌق العمل بهذا الدلٌل.
ونتمنى أن ٌجد العاملٌن باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء واإلدارات التعلٌمٌة
بالمحافظات والمناطق الفابدة المرجوة من هذا الدلٌل لتعزٌز جهودهم الطٌبة نحو التمٌز.

المدٌر العام
أحمد بن محمد بالؽنٌم
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فرٌق العمل
اسم العضو /العضوة
أ-

أحمد بن محمد بالؽنٌم
د .ابراهٌم الحسٌن

أ-

الوظٌفة
المدٌر العام للتعلٌم
باألحساء

المشرؾ العام على الدلٌل

مستشار مركز الملك فهد 

للجودة

ابتسام بنت عبدالعزٌز الشٌخ

مدٌرة برنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

سعود الظفر

مشرؾ تدرٌب تربوي

هند بودي
أ-
ب -هٌا المنٌؾ

مساعد إداري بمركز
الملك فهد للجودة

أ-

المهمة




إعداد التصور العام للدلٌل
اإلشراؾ العام على التصمٌم والجمع واإلعداد
واإلخراج النهابً له
المراجعة المبدبٌة للنسخ
إعداد التصور العام للدلٌل إعداد الجزء النظري
للدلٌل
مراجعة النسخة المبدبة منه واالخراج النهابً له




إعداد القالب االلكترونً للدلٌل لكل كتلة قٌادٌة
جمع األدلة الواردة من اإلدارات وتصنٌفها وفقا
للكتل القٌادٌة باإلدارة
تحرٌرها فً القالب المعد لذلك




حصر ما ٌرد من األدلة
تحرٌر المخاطبات الخاصة بالمتابعة







أ-

هٌفاء العمره

إدارٌة ببرنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

جمٌع االدارات و األقسام فً إدارة التعلٌم باألحساء

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

-

تصمٌم نموذج بطاقة الوصؾ الوظٌفً
مراجعة النسخة النهابٌة للدلٌل

إعداد بطاقات الوصؾ الوظٌفً كل فً مجال اختصاصه

4

الفهرس
العنوان

رقم الصفحة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

1

مقدمة

3-2

فرٌق العمل

4

تعارٌؾ ومصطلحات

7

الهٌكل التنظٌمً لإلدارة العامة للتربٌة باألحساء

8

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة توجٌه و إرشاد

20 -9

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة التوعٌة اإلسالمٌة

34 -21

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة التربٌة الخاصة

46 -35

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة اإلشراؾ التربوي

54 - 47

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة االختبارات والقبول

64 -55

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لمكتب التعلٌم

88 -65

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

الفهرس
العنوان

رقم الصفحة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة برنامج تطوٌر مهارات التربوٌٌن /
التربوٌات فً مجال التقوٌم

93 -89

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة الموهوبٌن

105 - 94

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة التدرٌب واالبتعاث التربوي

- 106

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة تعلٌم الكبار

129-122

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة نشاط الطالب

151-129

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

تعارٌؾ ومصطلحات
متطلبات الوظٌفة :
المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة التً ٌجب توافرها فً شاؼل الوظٌفٌة .

الوظٌفة :
مجموعة من المراكز الوظٌفٌة المتشابهة فً المهام والواجبات والتً تحمل مسمى وظٌفً عام مثل
مدٌر إدارة أو ربٌس قسم .
المهمة :
مجموعة من العناصر المرتبطة زمنٌا باألداء والتً تساهم فً تحقٌق ناتج محدد ذو قٌمة .

الوصؾ الوظٌفً :
هو نموذج ٌحتوي واجبات منصب وظٌفً معٌن وتوضح المسإولٌات األساسٌة والجدارات والمإهالت
ومإشرات األداء وحقوق اتخاذ القرار وؼٌرها من المعلومات األساسٌة المرتبطة بالمنصب الوظٌفً .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

7

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

8

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التوجٌه و اإلرشاد

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

9

بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
100112
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن وجدت
المساعد للشإون التعلٌمٌة
المسإول المباشر
بكالورٌوس
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة



المهام والمسإولٌات







دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

التخطٌط واإلشراؾ على تنفٌذ ومتابعة خدمات وبرامج التوجٌه
واإلرشاد.
توزٌع العمل على العاملٌن فً إدارة التوجٌه واإلرشاد ومتابعة
وتقوٌم أدابهم واإلشراؾ على توجٌه وتقوٌم ومتابعة أداء مرشدي
الطالب بالمدارس وموافاة اإلدارة العامة للتوجٌه واإلرشاد بذلك.
إعداد خطة سنوٌة لبرامج ونشاطات التوجٌه واإلرشاد بإدارة
التربٌة والتعلٌم فً ضوء خطط وتوجٌهات الوزارة واللقاءات
الخاصة مع مشرفً التوجٌه واإلرشاد والمرشدٌن الطالبٌٌن
وتعمٌمها على جمٌع المدارس ومتابعة تنفٌذها مٌدانٌا.
القٌام بزٌارة المدارس وتنفٌذ اجتماعات مع العاملٌن فٌها
واالحتفاظ بسجالت لتكل الزٌارات لمتابعة وتقوٌم أداء مشرفً
التوجٌه واإلرشاد.
العمل عضوا لمتابعة وتقوٌم أداء مشرفً التوجٌه واإلرشاد.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات



العمل عضوا ومقررا لمجلس التوجٌه واإلرشاد بإدارة التربٌة والتعلٌم وٌتولى االحتفاظ
بسجل عن أعمال المجلس وقراراته وٌقوم بمهمة ومتابعة تلك القرارات والتوصٌات
لالستفادة منها فً دعم خطط برامج التوجٌه واإلرشاد.
إعداد التقارٌر الخاصة بالبرامج والخدمات اإلرشادٌة  ،وما تراه إدارة التربٌة والتعلٌم
من مقترحات ومربٌات وإطالع اإلدارة العامة للتوجٌه واإلرشاد علٌها.
دراسة أوضاع العاملٌن فً إدارة التوجٌه واإلرشاد ومراكز تطوٌر التوجٌه واإلرشاد
ووحدات الخدمات اإلرشادٌة من مشرفٌن ومرشدٌن وموظفٌن والمتعلقة بحاالت الؽٌاب
والتؤخر عن العمل أو التراخً فٌه أو فً حاالت القضاٌا وؼٌرها واقتراح ما ٌره مناسبا
لهم من تؤدٌب ورفعها للمرجع للبت فٌها بشكل نهابً.
اإلشراؾ على لجان اختٌار مرشدي الطالب من المعلمٌن وإجراء االختبارات والمقابالت
والمفاضالت بٌنهم وفق التعلٌمات.
اإلشراؾ على تدرٌب المرشدٌن الطالبٌٌن من خالل البرامج التنشٌطٌة وورش العمل
وحلقات البحث والنقاش واللقاءات المختلفة ووضع الحوافز التشجٌعٌة للمبرزٌن منهم.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام

والمسإولٌات






المشاركة فً تدرٌب مدٌري المدارس ووكالبها وكذلك المعلمٌن فً كل ما ٌتعلق بتنفٌذ
الخدمات اإلرشادٌة فً المدارس وذلك من خالل البرامج التدرٌبٌة والمختلفة كالدورات
التنشٌطٌة وورش العمل وحلقات البحث وؼٌرها من اللقاءات.
اإلشراؾ على حركة نقل المرشدٌن داخلٌا وخارجٌا.
المشاركة فً اللجان والدراسات التً تقترحها إدارة التربٌة والتعلٌم أو الوزارة.
إعداد المٌزانٌة الخاصة ببرامج التوجٌه واإلرشاد بإدارة التربٌة والتعلٌم واقتراح احتٌاجات
اإلدارة أو الوحدة والمدارس من المشرفٌن كما ٌشترك فً اختٌار المرشحٌن للدورات
والبعثات والندوات والمإتمرات فً هذا المجال
مشاركة اللجان الخاصة فً اختٌار مدٌري المدارس ووكالبهما لجمٌع مراحل التعلٌم.
توزٌع مسإولٌة اإلشراؾ والمتابعة على برامج التوجٌه واإلرشاد على المشرفٌن المتوفرٌن
وإنجازها فً الوقت المحدد لها مع تولً اإلشراؾ المباشر على بعض المدارس.
فتح ملؾ خاص بكل مدرسة للمتابعة.
العمل على توثٌق العالقة بٌن البٌت والمدرسة من خالل مجالس التوجٌه واإلرشاد بإدارة
التربٌة والتعلٌم ومجالس المدارس والجمعٌات العمومٌة ألولٌاء أمور الطالب والمعلمٌن فٌها
ومشاركة مشرفً التوجٌه واإلرشاد فٌها.
أي مهمة ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

مشرؾ تربوي
1001108
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد (بنٌن)
بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات




دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

المشاركة فً وضع خطة التوجٌه واإلرشاد على مستوى إدارة
التربٌة والتعلٌم.
اإلشراؾ على تطبٌق برامج وخدمات التوجٌه واإلرشاد بالمدارس.
قٌام المشرؾ بتقوٌم برامج التوجٌه واإلرشاد فً المدارس  ،ومدى
تحقٌقها لألهداؾ  ،وكذلك تقوٌم أداء المرشدٌن الطالبٌٌن والقابمٌن
بؤعمال التوجٌه واإلرشاد بالتعاون مع مدٌري المدارس.
اإلشراؾ على إعداد وتنفٌذ بعض البرامج والخدمات اإلرشادٌة على
مستوى المنطقة أو المحافظة.
العمل على تهٌبة الظروؾ المناسبة لكً ٌقوم المرشد الطالبً بعمله
على الوجه المطلوب ومساعدته للتؽلب على العقبات والمشكالت
التً قد تعترض مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات 




مساعدة المرشد الطالبً فً وضع خطة العمل لتنفٌذ برامج التوجٌه واإلرشاد
بالمدرسة.
المشاركة المباشرة فً مختلؾ مجاالت التوجٌه واإلرشاد كإلقاء المحاضرات
وكتابة المقاالت والمشاركة فً الندوات.
االتصال بالجهات المختصة لتؤمٌن االحتٌاجات وتفسٌر اإلشكاالت وتنسٌق
الجهود فٌما ٌتعلق ببرامج التوجٌه واإلرشاد وتنفٌذها مٌدانٌا.
القٌام بعمل البرامج والمشروعات والبحوث والدراسات أو المقترحات والتقارٌر
التً ٌراها مناسبة لتطوٌر العلم اإلرشادي.
المشاركة فً اللجان التربوٌة التً ٌتم تكلٌفه بها من قبل إدارة التربٌة والتعلٌم
كلجان اختٌار مدٌري المدارس ووكالبهم واختبار المرشدٌن والمعلمٌن المكلفٌن
للتوجٌه واإلرشاد والمشرفٌن التربوٌٌن وحركة نقلهم وما إلى ذلك  ،واللجان
الخاصة بدراسة أوضاع الطالب أو المدارس.
أي مهمة ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

14

بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر
مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ فً 4000204
الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد
الثانوٌة فما فوق
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة
 تحضٌر جداول االعمال ومتابعة تنفٌذ التوصٌات
والقرارات.
إجراء بعض الدراسات فً مجال العمل وماٌتبع ذلك

من التنسٌق مع الجهات واالدرات ذات العالقة.
المهام والمسإولٌات
القٌام بؤعمال الصادر والوارد  ..الخ .

اعداد التقارٌر.

 أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ
فً الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

كاتب
4001105

مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد
الثانوٌة فما فوق
 القٌام باألعمال الكتابٌة النمطٌة مثل تسجٌل االوراق أو
حفظها وترتٌبها .
 استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد االحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.


دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

مساعد إداري .

4000806
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .
 تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب اإلدارة وترتٌبها حساب
األولوٌة واألهمٌة.
 تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلاى مكتاب
إدارة الجاااودة الشااااملة مااان خاااالل برناااامج الحاساااب اآللاااً
(االتصاالت االدارٌة).
 طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من مكتب اإلدارة.
 إرسال واستقبال المعامالت واالستفساارات عان طرٌاق البرٌاد
اإللكترونً.
 حفااظ المعااامالت والخطابااات الساارٌة فااً السااجالت الخاصااة
بمكتب اإلدارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات
















إجااراء االتصاااالت الهاتفٌااة الالزمااة مااع الجهااات ذات العالقااة سااواء داخاال اإلدارة أو
خارجهااا للتؤكااد ماان إنهاااء المعااامالت أو لؽاارض جمااع المعلومااات أو الحصااول علااى
أوراق مطلوبة .
الرد على االتصااالت الهاتفٌاة ساواء الداخلٌاة أو الخارجٌاة ومعرفاة موضاوع االتصاال
وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته وإحالة األخارى إلاى
مدٌر إدارة الجودة الشاملة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.
القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
متابعة سجل االستبذان لموظفً ومشرفً اإلدارة.
التذكٌر الدابم بمراحل خطة الجوابز التربوٌة .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
إعداد التقارٌر الدورٌة لإلدارة.
التواصل مع مكاتب التعلٌم والمشرفٌن بكل ما ٌتعلق بجوابز التمٌز .
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات اإلدارة والمشرفٌن وتؤمٌنها .
حفظ خطة التدرٌب لإلدارة.
تحرٌر محاضر اجتماعات لإلدارة.
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن .
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً اإلدارة .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

ناسخ آلة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة 401006
إن وجدت
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد
المسإول المباشر
الثانوٌة العامة مع إجادة النسخ
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

 .1نسخ الخطابات والتعامٌم والتقارٌر وشهادات الشكر والتقدٌر.
 .2مساعدة السكرتٌر فً مهام عمله.
 .3المساعدة فً متابعة وصٌانة مستلزمات اإلدارة والمبنى.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ
فً الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

مراقب أمن وسالمة
5090404
مدٌر إدارة التوجٌه واإلرشاد
الثانوٌة العامة

 .1حراسة مبنى إدارة التوجٌه واإلرشاد.
المهام والمسإولٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التوعٌة اإلسالمٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

مسمى الوظٌفة

مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس.

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
-

المهام والمسإولٌات

-

متابعة تنفٌذ برامج التوعٌة اإلسالمٌة وترسٌخ مفاهٌمها والبرامج التً
تحمً من الفكر الذي ال ٌتفق مع النهج اإلسالمً المعتدل بعد إقرارها
وتقوٌمها .
متابعة تنفٌذ خطط وبرامج ومسابقات التوعٌة اإلسالمٌة بالمنطقة أثناء
العام الدراسً واإلجازات الصٌفٌة وإعداد تقارٌر اإلنجاز الالزمة .
التعاون والتنسٌق مع الجهات الحكومٌة المعنٌة بالمنطقة فً إقامة
المحاضرات والمعارض الدٌنٌة التوعوٌة فً المدارس وفقا للتنظٌمات
المعتمدة لذلك .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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-

-

المهام والمسإولٌات
-

-

إجازة ما ٌراد إدخاله للمدارس من مجالت وكتٌبات ومطوٌات ونشرات
ووسابل سمعٌة ومربٌة للتؤكد من مناسبتها دٌنٌا وتربوٌا قبل توزٌعها .
الموافقة على الزٌارات التً تقوم بها الجمعٌات والمإسسات األهلٌة
والهٌبات الخٌرٌة للمدارس للتعرٌؾ بؤنشطتها ومتابعة تنفٌذها وفق
الضوابط الالزمة لذلك .
تنفٌذ برامج اإلشراؾ التربوي على سٌر العملٌة التعلٌمٌة للمقررات
الدراسٌة التً تنفرد بها مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم بالتنسٌق مع إدارة
اإلشراؾ التربوي ومكاتب اإلشراؾ التربوي الفرعٌة ودراسة وتحلٌل
تقارٌر المشرفٌن التربوٌٌن بما فٌها تقارٌر حول المقررات الدراسٌة التً
تنفرد بها مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم .
التنسٌق مع إدارة التدرٌب التربوي لتنفٌذ برامج التطوٌر المهنً للمعلمٌن
المتخصصٌن بتدرٌس المقررات الخاصة بمدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم .
التنسٌق مع اإلدارات ذات العالقة باإلدارة فٌما ٌخص احتٌاج المنطقة من
مدارس وفصول تحفٌظ القرآن الكرٌم ومن المعلمٌن المتخصصٌن فً
القرآن الكرٌم فً المقررات الخاصة بمدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم وما
تحتاجه هذه المقررات من تجهٌزات مدرسٌة و وسابل تعلٌمٌة وتقنٌة
ومصادر تعلم .
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-

المهام والمسإولٌات

-

-

المشاركة فً تنفٌذ مسابقات القرآن الكرٌم وؼٌرهاا مان المساابقات الدٌنٌاة
إجراء المقابالت للمعلمٌن الحافظٌن للقرآن الكارٌم واختٌاار المناساب مانهم
وإبالغ ذلك للجهات ذات العالقة .
المشااااركة فاااً إعاااداد حركاااة النقااال الداخلٌاااة للمعلماااٌن المتخصصاااٌن فاااً
المقررات التً تنفرد بها مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم .
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
اإلشااراؾ علااى تنظااٌم المعااامالت والمعلومااات الخاصااة باااإلدارة وحفظهااا
بشكل ٌساعد على استخراجها بسهوله وٌسر
إعااداد التقااارٌر الدورٌااة عاان نشاااطات وإنجااازات اإلدارة ومعوقااات األداء
فٌها وسبل التؽلب علها ورفعها للمساعد للشإون التعلٌمٌة .
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد مدٌر إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
مدٌر إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
االتصال المباشر مع جمٌع الموظفٌن باإلدارة.
بكالورٌوس.

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
العالقات الوظٌفٌة
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة
-

المهام والمسإولٌات

-

اعتماد خطط جوالت المدارس لمنسوبً اإلدارة عدا مدارس الهجر
إصدار خطابات الشكر والتقدٌر للموظفٌن والمدارس المتمٌزة باسمنا مع
مراعاة مجاالت التمٌز .
اعتماد استمارة مسؤلة الؽٌاب  /التؤخر لجمٌع منسوبً اإلدارة .
اعتماد استمارة طلب اإلجازة االضطرارٌة واالعتٌادٌة حسب النظام
اعتماد مشاهد الحضور للمشاركٌن فً برامج اإلدارة على مستوى
المدارس واإلدارة .
تكلٌؾ جمٌع منسوبً اإلدارة موظفٌن ومشرفٌن بمهام تقتضٌها مصلحة
العمل .
مخاطبة مدٌري المدارس فٌما ٌتعلق بطبٌعة البرامج والمسابقات .
اعتماد ترشٌح الطالب الفابزٌن على مستوى المدارس والمكاتب.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل -
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

-

مشرؾ إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
مدٌر إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
بكالورٌوس تربوي فما فوق.
اإلشراؾ على مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم.
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج التوعٌة اإلسالمٌة.
المشاركة فً تنفٌذ مسابقات التوعٌة اإلسالمٌة الواردة فً الخطة السنوٌة التً
تصدر سنوٌا من الوزارة.
االطالع على اللوابح واألنظمة المنظمة للعملٌة التربوٌة واإلدارٌة .
العناٌة بحسن استقبال المستفٌدٌن وبذل الوسع فً خدمتهم وإسعادهم وتطبٌق
االستمارة الخاصة بذلك .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً اإلخوة والمحبة واالحترام المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بتنظٌم وجمال المكتب الخاص وأدواته ومحتوٌاته .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

-

-

المشاركة فً إعداد  :الخطة التشؽٌلٌة لإلدارة – مٌزانٌة اإلدارة.
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
العناٌة بتوثٌق فعالٌات البرامج وإصدار تقارٌرها أوال بؤول
االطالع على خطة مدٌري المدارس ومدى اشتمالها على برامج ومسابقات اإلدارة .
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
إعداد وتسلٌم خطة الزٌارات الشهرٌة ٌوم  25من كل شهر .
تسلٌم تقرٌر الزٌارات المٌدانٌة الشهرٌة ٌوم  1من كل شهر .
تنفٌذ آلٌة الزٌارات المٌدانٌة للمشرفٌن التربوٌٌن بداٌة ونهاٌة .
االهتمام بؤداء الصالة فً مدارس اإلشراؾ بمعدل ال ٌقل عن مدرسة أسبوعٌا مع تسلٌم
استمارة الزٌارة فور االنتهاء من الزٌارة .
إعداد وتفعٌل اللقاءات والورش التربوٌة والدورات التدرٌبٌة لمدارس اإلشراؾ .
اإلسهام فً معالجة الظواهر السلوكٌة الخاطبة فً المٌدان .
تبنً فعالٌات ومبادرات تربوٌة تستهدؾ فبات المٌدان التربوي  ( :الموظفون ،
المدٌرون  ،المشرفون ).
التفاعل اإلٌجابً مع اللقاءات والبرامج العامة التً تقٌمها اإلدارة العامة بالمحافظة
وإدارتنا .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
ثانوٌة عامة فما فوق.

مسمى الوظٌفة
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

-

القٌام بمهام السكرتارٌة لإلدارة .
متابعة الدوام اآللً واالتصاالت اإلدارٌة وفارس .
استالم البرٌد الٌدوي وحفظه فً ملؾ البرٌد الوارد .
عرض البرٌد الوارد على مدٌر اإلدارة للشرح علٌه أوال بؤول .
تسلٌم البرٌد للمشرفٌن والموظفٌن حساب الشارح بعاد تادوٌنها فاً بٌاان
متابعة المعامالت وقٌاس اإلنجاز.
إصدار التقارٌر الدورٌة عن أداء مشرفً وموظفً اإلدارة .
حضور اجتماع المشرفٌن التربوٌٌن وإعداد محضره ومتابعة تنفٌذه .
تحدٌد موعد االجتماعات الدورٌة للمشرفٌن والموظفٌن
تنظٌم مواعٌد ومناسبات اإلدارة واللقاءات والحفالت .
متابعة مستوى إنجاز المشرفٌن والموظفٌن للمعامالت والمهام المكلفاٌن
بها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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المهام والمسإولٌات

-

تنفٌذ برامج تطوٌرٌة ألداء العاملٌن باإلدارة وتحسٌن مستوى األداء لهم .
تطبٌق التدرٌب الداخلً لمنسوبً اإلدارة .
المشاركة فً تقوٌم أداء العاملٌن فً اإلدارة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من طبٌعة عمله .
العناٌة بحسن استقبال المستفٌدٌن وبذل الوسع فً خدمتهم وإسعادهم .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً األخوة والمحبة واالحترام المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بجمال الهٌبة وحسن االستقبال أثناء أداء المهام .
االهتمام بنظافة وترتٌب وتنظٌم المكتب الخاص وأجهزته ومحتوٌاته .
المحافظة على أدوات وأجهزة ومواد العمل .
إؼالق المكاتب نهاٌة الدوام وإؼالق األجهزة الخاصة واإلضاءة وؼٌرها .
المشاركة فً إعداد  :الخطة التشؽٌلٌة لإلدارة – مٌزانٌاة اإلدارة – التقرٌار الختاامً
.
طباعة و إعداد خطابات وتعامٌم وبرامج اإلدارة .
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
التواصل مع المدارس واإلدارات واألقسام فٌما ٌحقق مصلحة العمل .
مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
التزام تبادل الخبرة بٌن جمٌع الموظفٌن .
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقدٌم األفكار والمقترحات اإلبداعٌة التً تحقق مصلحة.
العمل وسعادة المستفٌد الداخلً والخارجً .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
موظؾ إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن وجدت
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

4001106
ثانوٌة عامة فما فوق.
-

المهام والمسإولٌات

-

العناٌة بحسن استقبال المستفٌدٌن وبذل الوسع فً خدمتهم وإسعادهم .
العماال باااروح الفرٌااق الواحاااد وتعزٌااز معاااانً األخااوة والمحباااة واالحتااارام
المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بجمال الهٌبة وحسن االستقبال أثناء أداء المهام .
االهتمام بنظافة وترتٌب وتنظٌم المكتب الخاص وأجهزته ومحتوٌاته .
المحافظة على أدوات وأجهزة ومواد العمل .
إؼالق المكاتب نهاٌة الدوام وإؼالق األجهزة الخاصة واإلضاءة وؼٌرها .
المشاركة فً إعداد  :الخطة التشؽٌلٌة لاإلدارة – مٌزانٌاة اإلدارة – التقرٌار
الختامً .
طباعة و إعداد خطابات وتعامٌم وبرامج اإلدارة .
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المهام والمسإولٌات
-

التواصل مع المدارس واإلدارات واألقسام فٌما ٌحقق مصلحة العمل .
مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
التزام تبادل الخبرة بٌن جمٌع الموظفٌن .
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقاادٌم األفكااار والمقترحااات اإلبداعٌااة التااً تحقااق مصاالحة العماال وسااعادة
المستفٌد الداخلً والخارجً .
إعداد الخطابات والتعامٌم اإلدارٌة وتنظٌمها وحسن حفظها إلكترونٌا .
فااتح وإؼااالق الاادوام الٌااومً وحساااب ساااعات الهاادر وساااعات االسااتبذان
وأٌام اإلجازات وأنواعها فً بٌاناتها الخاصة بها
تنظٌم السجالت اإلدارٌة .
إعداد خطابات التكالٌؾ اإلدارٌة لمنسوبً اإلدارة واستمارات خارج الادوام
واالنتداب وحفظ مسوؼات الصرؾ .
إعاااداد نماااوذج مساااؤلة تاااؤخٌر  /ؼٌااااب  /إشاااعار بسااااعات الهااادر لجمٌاااع
الموظفٌن والمشرفٌن .
القٌام بعمل سكرتٌر اإلدارة فً حال ؼٌابه وناببه .
متابعة الشإون اإلدارٌة والصٌانة والخدمات لتوفٌر احتٌاجات اإلدارة .
حضور اجتماع الموظفٌن وإعداد محضر االجتماع ومتابعة توصٌاته .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

-

توثٌق برامج وأعمال وأنشطة اإلدارة وحفظها وتصنٌفها إلكترونٌا أوال بؤول .
اإلشراؾ على برنامج االتصاالت اإلدارٌة وفارس .
متابعة الشإون المالٌة والمشترٌات فً إنجاز المخصصات المالٌة لإلدارة .
تزوٌد الشإون المالٌة بمسٌر الرواتب شهرٌا .
إعداد تقارٌر اإلنجاز لجمٌع برامج اإلدارة .
القٌااام باسااتالم وتساالٌم المعااامالت واألوراق داخاال اإلدارة ؛ لتسااهٌل عماال كاال ماان
الهٌبتٌن اإلدارٌة واإلشرافٌة .
تجهٌز وتقدٌم أعمال الضٌافة لمنسوبً اإلدارة ومستفٌدٌها .
تسلٌم واستالم المعارض التربوٌة وملحقاتهاا مان األدوات واألجهازة والمطبوعاات
وؼٌرها .
تهٌبة وتنظٌم قاعة االجتماعات قبل وبعد المناسبات .
تسلٌم الهداٌا والجوابز لمستحقٌها حسب المتبع .
اإلشراؾ على العامل وإعداد تقرٌر إنجازه .
إعداد وتنظٌم أوراق ملؾ اإلنجاز لمنسوبً اإلدارة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من طبٌعة عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

مراسل إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
4001106
ثانوٌة عامة فما فوق
-

القٌام بمهام المراسلة إلدارة التربٌة والتعلٌم ومرافقها .
إعداد الضٌافة ( الشاي والقهوة  ) ...لمنسوبً اإلدارة .
إصدار أمر اإلركاب لمنسوبً اإلدارة .
إعداد وتنظٌم قاعة االجتماعات وتهٌبة الضٌافة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من طبٌعة عمله .
العناٌة بحسن استقبال المستفٌدٌن وبذل الوسع فً خدمتهم
وإسعادهم .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً األخوة والمحبة
واالحترام المتبادل .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

-

تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بجمال الهٌبة وحسن االستقبال أثناء أداء المهام .
االهتمام بنظافة وترتٌب وتنظٌم المكتب الخاص وأجهزته ومحتوٌاته .
المحافظة على أدوات وأجهزة ومواد العمل .
إؼالق المكاتب نهاٌة الدوام وإؼالق األجهزة الخاصة واإلضاءة وؼٌرها .
المشاركة فً إعداد  :الخطة التشؽٌلٌة لإلدارة – مٌزانٌة اإلدارة – التقرٌر
الختامً .
طباعة و إعداد خطابات وتعامٌم وبرامج اإلدارة .
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
التواصل مع المدارس واإلدارات واألقسام فٌما ٌحقق مصلحة العمل .
مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
التزام تبادل الخبرة بٌن جمٌع الموظفٌن .
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقدٌم األفكار والمقترحات اإلبداعٌة التً تحقق مصلحة العمل وسعادة
المستفٌد الداخلً والخارجً .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التربٌة الخاصة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري

المسإول المباشر

مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة فؤعلى

.1
.2
.3
المهام والمسإولٌات

.4
.5

إعداد الخطابات على جهاز الحاسب اآللً .
إعداد البٌانات لمعاهد وبرامج العوق السمعً وصعوبات التعلم .
المشاركة فً إعداد مٌزانٌة واحتٌاج معاهد وبرامج العوق السمعً وصعوبات
التعلم .
متابعة معاهد وبرامج العوق السمعً وصعوبات التعلم بشؤن التعامٌم الصادرة
من اإلدارة .
الرد على المعامالت الواردة من الوزارة وأقسام اإلدارة والمعاهد والبرامج
الخاص بالعوق السمعً وصعوبات التعلم .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

 -1استقبال المراجعٌن والرد على استفساراتهم فٌما ٌخص العوق السمعً وصعوبات
التعلم والفبات الؽٌر مخدومة
 .1توزٌع المعامالت للمشرفٌن التربوٌٌن الخاص بالعوق السمعً وصعوبات التعلم
كال فٌما ٌخصه ومتابعة تنفٌذها
 .2تنسٌق األعمال المكتبٌة لخطط المشرفٌن التربوٌٌن الخاصة بالعوق السمعً
وصعوبات التعلم .
 .3تنظٌم تعمٌم التوجٌهات العامة للمعاهد والبرامج سنوٌا .
 .4متابعة معامالت صرؾ البدل لمعلمً التربٌة الخاصة .
 .5متابعة جرد العهد الخاصة بإدارة التربٌة الخاصة .
 .6متابعة أعمال الفبات الؽٌر مخدومة .
 .7إعداد خطابات الشكر والتهنبة الخاصة بالعوق السمعً وصعوبات التعلم .
 .8كل ما ٌكلؾ به فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

كاتب
مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة فؤعلى





المهام والمسإولٌات




إعداد الخطابات على جهاز الحاسب اآللً .
إعداد البٌانات لمعاهد وبرامج التربٌة الفكرٌة والتوحد وتعدد العوق .
المشاركة فً إعداد مٌزانٌة واحتٌاج معاهد وبرامج التربٌة الفكرٌة والتوحد
وتعدد العوق .
متابعة معاهد وبرامج التربٌة الفكرٌة والتوحد وتعدد العوق بشؤن التعامٌم
الصادرة من اإلدارة .
الرد على المعامالت الواردة من الوزارة وأقسام اإلدارة والمعاهد والبرامج
الخاصة بالتربٌة الفكرٌة والتوحد وتعدد العوق .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات




*

استقبال المراجعٌن والرد على استفساراتهم الخاصة بالتربٌة الفكرٌة والتوحد
وتعدد العوق .
توزٌع المعامالت للمشرفٌن التربوٌٌن الخاصة بالتربٌة الفكرٌة والتوحد وتعدد
العوق كال فٌما ٌخصه ومتابعة تنفٌذها
تنسٌق األعمال المكتبٌة لخطط المشرفٌن التربوٌٌن الخاصة بالتربٌة الفكرٌة
والتوحد وتعدد العوق.
تنظٌم خطة زٌارات الهجر للمشرفٌن التربوٌٌن الخاصة بالتربٌة الفكرٌة
والتوحد وتعدد العوق .
إعداد خطابات الشكر والتهنبة للتربٌة الفكرٌة والتوحد وتعدد العوق وكذلك
الخاصة بمدٌر اإلدارة .
كل ما ٌكلؾ به فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مدٌر إدارة التربٌة الخاصة
مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

بكالورٌوس تربٌة خاصة




المهام والمسإولٌات






تنفٌذ ما ٌعتمد للمنطقة أو المحافظة من برامج فً التربٌة الخاصة .
التنسااٌق بااٌن مشاارفً التربٌااة الخاصااة ومشاارفً المااواد فااً المجاااالت األخاارى
لتشمل زٌارات المشرفٌن لمعاهد وبرامج التربٌة الخاصة واتخاذ الالزم فً ضاوء
ما تسفر عنه تلك الزٌارات .
متابعة ما ٌتعلق بشإون الطالب للتؤكد من تطبٌق شاروط القباول وانتظاام الطاالب
فً دراستهم .
دراسة ما ٌخص المعاهد والبرامج الخاصة مع األقسام األخرى بإدارة التعلٌم مثال
شاااإون المعلماااٌن  ،النشااااط المدرساااً  ،التخطاااٌط المدرساااً  ،خااادمات الطاااالب
،الشإون اإلدارٌة  ....الخ .
التؤكد من صرؾ ما ٌعتمد للمعاهاد والبارامج مان مخصصاات مالٌاة فاً المجااالت
المحددة لها وفقا للنظام .
متابعااة تزوٌااد المعاهااد والباارامج بجمٌااع التعااامٌم والتعلٌمااات التااً تصاادر ماان
الوزارة والتؤكد من تنفٌذها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات




حصر احتٌاجات المعاهد والبرامج من األثاث المدرساً والمكتباً والمنزلاً
والماااواد والوساااابل التعلٌمٌاااة ولاااوازم التربٌاااة الفنٌاااة والتربٌاااة الرٌاضاااٌة
والمااواد التااً توفرهااا الااوزارة للتعلااٌم العااام والتنسااٌق مااع األقسااام المعنٌااة
لتزوٌااد المعاهااد باحتٌاجهااا للرفااع عاان األجهاازة واألدوات الفنٌااة والتعلٌمٌااة
الخاصة لتؤمٌنها .
االهتماام بااالبحوث التربوٌاة والدراسااات المٌدانٌااة لبارامج الفبااات الخاصااة ،
والتوعٌة العامة بؤهمٌة تلك البرامج .
تنظٌم حلقات دراسٌة تخصصاٌة لمنساوبً المعاهاد والبارامج لرفاع مساتوى
أدابهم وإشراكهم فً الدورات والحلقات وأنواع النشاط األخرى التً تقٌمهاا
إدارة التعلٌم لمنسوبً التعلٌم العام .
رفع تقارٌر دورٌة لإلدارة العامة للتربٌة الخاصة بالوزارة عن سٌر العملٌاة
التربوٌة والتعلٌمٌة بالمعاهد والبرامج تشمل فً نهاٌة كل عام دراسً .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات







متابعة تنفٌذ مإشرات األداء اإلشرافً للمشرفٌن والمعاهد والبرامج .
احتٌاجاااات المعاهاااد والبااارامج مااان األثااااث واألدوات واألجهااازة الفنٌاااة والوساااابل
التعلٌمٌة ..الخ التً ٌتعذر تسدٌدها من إدارة التعلٌم .
اإلشراؾ على مستوى أداء موظفً اإلدارة وتقٌٌمهم والعمل على رفع كفااءة العمال
وتطوٌره (تحسٌن مستوى األداء) .
حالة المبانً والحلول المقترحة .
عقاااد االجتماعاااات الدورٌاااة لماااوظفً اإلدارة بهااادؾ متابعاااة ساااٌر العمااال وتقٌاااٌم
اإلنجازات .
المشاااركة فااً عملٌااة التخطااٌط والتنظااٌم إلعااداد الخطااة التشااؽٌلٌة إلدارة التربٌااة
الخاصة والمرتبطة بخطة إلدارة التعلٌم .
تنفٌااذ أي مهااام أخاارى ٌكلفااه بهااا مساااعد الماادٌر العااام للشااإون التعلٌمٌااة أو الماادٌر
العام ولها عالقة بالتربٌة الخاصة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مشرؾ العوق السمعً
مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس تربٌة خاصة






المهام والمسإولٌات 




تهٌبة البٌبة التربوٌة المناسبة والمكان التربوي المناساب للتالمٌاذ المعااقٌن سامعٌا
لدمج فبة المعاقٌن سمعٌا مع أقرانهم فً التعلٌم العام .
متابعة مواصفات الؽرؾ الدراسٌة والتجهٌزات المطلوبة فً الفصول .
اإلشراؾ علاى قباول التالمٌاذ المعااقٌن سامعٌا فاً البارامج وتصانٌفهم حساب درجاة
اإلعاقة والفبة العمرٌة والبٌبة التعلٌمٌة .
متابعة تحقٌق أهداؾ المقررات الدراسٌة ودراستها مع المعلمٌن .
متابعة توفر الكتب والمقررات الدراسٌة قبل بداٌة العام الدراسً .
متابعة تنفٌذ النشاط المسابً لمعلمً فصول األمل .
متابعة تنفٌذ ما ٌرد من اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة من تعلٌمات .
اإلشراؾ على القٌاسات السمعٌة للطالب المعاقٌن سمعٌا والسماعة المستخدمة ،
وإعطاء التوجٌهات لمعلم تدرٌبات النطق واإلشارات السمعٌة للتالمٌذ وأسرهم .
التنسٌق مع الجهات ذا العالقة لتوفٌر الكوادر البشرٌة المتخصصة باإلعاقة
السمعٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام والمسإولٌات 






استحداث البرامج الجدٌدة حسب احتٌاجات الطالب لقربهم من منازلهم .
إعداد مٌزانٌة فصول األمل والبرامج المستحدثة .
إعداد الخطط الدراسٌة واإلسهام فً تطوٌر المناهج والمقررات الدراسٌة .
وضع خطط وبرامج المتابعة واإلشراؾ على معهد وبرامج العوق السمعً .
المشاركة فً نقل الكوادر البشارٌة مان التعلاٌم العاام إلاى التربٌاة الخاصاة ومتابعاة مساتوى
تحسٌن األداء له .
إبالغ معاهد وبرامج األمل بما ٌارد إلاى إدارة التربٌاة والتعلاٌم وماا ٌصادر عنهاا مان تعاامٌم
ونشرات .
اإلشراؾ على وسابل نقل الطالب المعاقٌن سمعٌا .
سد االحتٌاج لمعهد وبرامج العوق السمعً من الكوادر البشرٌة .
اإلشااراؾ علااى إشاااراك لمنسااوبً معهااد وبااارامج العااوق الساامعً فاااً الباارامج التدرٌبٌاااة
والتنشٌطٌة .
اإلشااراؾ علااى تشااخٌص المعاااقٌن ساامعٌا وقتااا للحاجااة التااً تشااٌر إلٌهااا نتااابج المسااح أو
طبٌعة المشكلة للطالب المعاقٌن سمعٌا .
اإلشراؾ على تنفٌذ الخطط التربوٌة الفردٌة للطالب المعاقٌن سمعٌا .
إعداد التقارٌر الختامٌة لفعالٌات األنشطة والبرامج لألمانة العامة للتربٌاة الخاصاة مشااركة
مدٌر المدرسة فً تقوٌم المعلمٌن .
متابعة برامج العوق السمعً بفصول ومدارس التعلٌم العام .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مشرؾ العوق الفكري والتوحد
مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس تربٌة خاصة




المهام والمسإولٌات






تهٌبة البٌبة التربوٌة المناسبة والمكان التربوي المناسب للتالمٌذ المعاقٌن عقلٌا مع
أقرانهم فً التعلٌم العام .
متابعة مواصفات الؽرؾ الدراسٌة والتجهٌزات المطلوبة فً الفصول .
اإلشراؾ على قبول التالمٌذ المعاقٌن عقلٌا فً البرامج وتصنٌفهم حسب درجة
اإلعاقة والفبة العمرٌة والبٌبة التعلٌمٌة .
متابعة تحقٌق أهداؾ المقررات الدراسٌة ودراستها مع المعلمٌن .
متابعة توفر الكتب والمقررات الدراسٌة قبل بداٌة العام الدراسً .
متابعة تنفٌذ النشاط المسابً لمعلمً فصول التربٌة الفكرٌة والتوحد .
متابعة تنفٌذ ما ٌرد من اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة من تعلٌمات .
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام والمسإولٌات 






استحداث البرامج الجدٌدة حسب احتٌاجات الطالب لقربهم من منازلهم .
إعداد مٌزانٌة فصول التربٌة الفكرٌة والتوحد والبرامج المستحدثة .
إعداد الخطط الدراسٌة واإلسهام فً تطوٌر المناهج والمقررات الدراسٌة .
وضع خطط وبرامج المتابعة واإلشراؾ على معهد وبرامج العوق الفكري والتوحد .
المشاركة فً نقل الكوادر البشرٌة من التعلٌم العام إلى التربٌة الخاصة ومتابعة
مستوى تحسٌن األداء له .
إبالغ معاهد وبرامج التربٌة الفكرٌة والتوحد بما ٌرد إلى إدارة التعلٌم وما ٌصدر
عنها من تعامٌم ونشرات .
اإلشراؾ على وسابل نقل الطالب المعاقٌن عقلٌا .
سد االحتٌاج لمعهد وبرامج العوق العقلً والتوحد من الكوادر البشرٌة .
اإلشراؾ على إشراك لمنسوبً معهد وبرامج العوق الفكري والتوحد فً البرامج
التدرٌبٌة والتنشٌطٌة .
اإلشراؾ على تشخٌص المعاقٌن عقلٌا والتوحد وقتا للحاجة التً تشٌر إلٌها نتابج
المسح أو طبٌعة المشكلة للطالب المعاقٌن عقلٌا والتوحد .
اإلشراؾ على تنفٌذ الخطط التربوٌة الفردٌة للطالب المعاقٌن عقلٌا والتوحد .
إعداد التقارٌر الختامٌة لفعالٌات األنشطة والبرامج لألمانة العامة للتربٌة الخاصة
مشاركة مدٌر المدرسة فً تقوٌم المعلمٌن .
متابعة دمج طالب التربٌة الفكرٌة والتوحد فً فصول التعلٌم العام .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
اإلشراؾ التربوي
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر إدارة اإلشراؾ التربوي

مسمى الوظٌفة

مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس تربوي




المهام والمسإولٌات





متابعه الخطط التشؽٌلٌة و البرامج الخاصة باإلشراؾ التربوي بعد اقرارها من صاحب
الصالحٌة
حصر احتٌاج اإلدارة من مدٌرٌن ومساعدٌن لمكاتب التعلٌم ومشرفٌن تربوٌٌن وإدارٌٌن .
وضع اقتراح ترشٌح البٌبة اإلشراقٌة بالمدارس التابعة لإلدارة وفق الضوابط و بالتنسٌق مع
ادارة شإون المعلمٌن .
متابعه مستوى اداء اإلدارة المدرسٌة بالمدارس والمعلمٌن ومحضري المختبرات ومحضري
معامل الحاسب اآللً والعمل على تطوٌرهم من قبل إدارة التدرٌب التربوي.
إجراء حركة النقل الداخلً لقادة ووكالء المدارس التابعة لمكتب التربٌة و التعلٌم بالتنسٌق مع
مكاتب التعلٌم الخارجٌة
إجراء حركة النقل الداخلً للمشرفٌن بٌن ادارات اإلشراؾ التربوي و مكاتب التربٌة و التعلٌم
داخل المدٌنة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات











المشاركه فً إعداد تقوٌم االداء الوظٌفً لمنسوبً اداره اإلشراؾ التربوي و المدارس التابعة
لها.
اإلشراؾ على تطبٌق البحة التقوٌم المستمر فً المدارس التابعة إلدارة اإلشراؾ التربوي فً
جمٌع المراحل.
التؤكد من تفعٌل المواد التعلٌمٌة والوسابل والمختبرات والتقنٌات التربوٌة من خالل الزٌارات
المٌدانٌة لعٌنة من المدارس.
التؤكد من توزٌع المواد الدراسٌة والمقررات ومتابعة سٌر الدراسة من خالل الزٌارات المٌدانً
التنسٌق مع المشرفٌن التربوٌٌن النتقاء كل ما ٌتعلق باألسالٌب الحدٌثة لتطوٌر عملٌات التعلٌم
و االسالٌب اإلشرافٌة المناسبة.
دراسة المالحظات واالقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسٌة.
المشاركه فً اللقاءات الدورٌة لإلشراؾ سواء على مستوى المنطقة او الوزارة.
التنسٌق والتكامل مع االدارات األخرى فً ما ٌتعلق بمدارس المنطقة.
المشاركه مع الجهات ذات العالقة فً تقوٌم عملٌتً التعلٌم والتعلم ووضع الخطط لتحسٌنه.
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها.
إعداد تقارٌر دورٌه عن سٌر العمل اإلشرافً ونشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم
مدٌر ادارة االشراؾ
بكالورٌوس تربوي











خطو القسم الفصلٌة والسنوٌة
إعداد خطو متكاملة لألسالٌب اإلشرافٌة المتنوعة كورش العمل واللقاءات
التنشٌطٌة والتربوٌة وإعداد النشرات التربوٌة للمعلمٌن والمشرفٌن وكذلك القراءات
الموجهة ومتابعه تنفٌذٌها وتقوٌمها إعداد التوجٌهات الفنٌة للقسم والمواد
الدراسٌة.
تحدٌد ٌوم اجتماع محدد لقسم االجتماع مع مشرفً التخصص.
مع إعداد تقرٌر عن االجتماع -حصر المشرفٌن المتمٌزٌن والذٌن لدٌهم فرص
تحسٌن.
إعداد البرامج التعرٌفٌة والتنشٌطٌة للمعلمٌن الجدد والمنقولٌن وذوي الرعاٌة
واالحتٌاج تكوٌن مجلس للمادة واالستفادة منو فً تحسٌن وتطوٌر العمل.
إعداد آلٌة موحده لربٌس الشعبة بالمركز.
االستفادة من تجارب اآلخرٌن بما ٌحقق تطوٌر المٌدان التربوي فً جمٌع مجاالت.
تفعٌل شعار الجودة والرإٌة والرسالة والقٌم فً العمل والتحسٌن المستمر بما ٌالبم
متطلبات المرحلة القادمة.
متابعة إجراءات ترشٌح المعلمٌن لإلشراؾ التربوي.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات
















خطو القسم الفصلٌة والسنوٌة
اإلشراؾ والمتابعة على المناشط المركزٌة الواردة من الوزارة وتفعٌلها فً المٌدان.
قٌام ربٌس القسم بزٌارات إشرافٌه للمدارس ومتابعه وترشٌح المشرفٌن التربوٌٌن.
إصدار خطابات الشكر للمشرفٌن المتمٌزٌن معتمدة من مدٌر ادارة اإلشراؾ التربوي .
اإلسهام فً تنفٌذ األنشطة المتعلقة بالمادة كالمعارض والمسابقات على مستوى المنطقة.
إجراء مقابالت المعلمٌن الجدد من المدارس األلٌة والخرٌجٌن.
إعداد حركة تنقالت المشرفٌن التربوٌٌن الداخلٌة (الفردٌة والجماعٌة).
المشاركة فً اللجان الخاصة بإدارة اإلشراؾ .
توثٌق االهداؾ الخاصة لكل تخصص والعمل بموجبها .
المشاركة فً إجراء المقابالت الشخصٌة واالختبارات التحرٌرٌة للمرشحٌن لإلشراؾ.
المشاركة فً حضور اآللٌات اإلشرافٌة المنفذة وتقوٌمها
إبداء ال رأي فٌما ٌخص ترشٌح المشرفٌن التربوٌٌن للدورات التدرٌبٌة والمشاركات
الوزارٌة.
تعزٌز المشرؾ التربوي لتنمٌة ذاتً ومهنٌا ومعرفٌا
تسلٌم التوصٌات الصادرة من مدٌر اإلشراؾ والمساعد ٌنفً ما ٌخص تطوٌر العمل
المٌدانً وإنجازات المٌدان.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات












رصد الملحوظات من المش رفٌن التربوٌٌن فً المٌدان ومتابعة عالجها
معالجة الملحوظات الفنٌة الواردة من المدارس.
تطبٌق منظومة األداء اإلشرافً بكل أقسامها.
تنسٌق العمل واألنشطة وتبادل الزٌارات بٌن مشرفً التخصص
دراسة تقارٌر المشرفٌن السنوٌة و-تنظٌم ملفات القسم.
التنسٌق مع مشرفً المادة لزٌارة المعلم المتمٌز والمعلم الضعٌؾ وإعداد تقارٌر عن
الزٌارة لمدٌر اإلدارة.
متابعة وتقٌٌم المشرؾ الجدٌد فً نهاٌة عام التجربة تقٌٌما فنٌا وتزوٌد إدارة اإلشراؾ
بالنموذج الخاص بذلك.
المشاركة مع مكاتب التعلٌم فً إعداد تقارٌر األداء الوظٌفً  44للمشرفٌن التربوٌٌن.
أسبلة اختبا رات وإعداد التوصٌات الالزمة.
دراسة ومناقشة المشكالت والعقبات التً تعوق عمل المشرفٌن والعمل على تذلٌلها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

52

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

سكرتٌر اإلشراؾ التربوي
مدٌر اإلشراؾ
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .










تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة من خالل
برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة عند الحاجة وأرشفتها ورقٌا أو
الكترونٌا حسب الحاجة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة أو
خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول على
أوراق مطلوبة .
الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة موضوع االتصال
وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته وإحالة األخرى
إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات















القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
تصمٌم االستمارات الخاصة بالدراسات او التقارٌر التً ٌتم إعدادها الكترونٌا
باستخدام البرامج المناسبة
ادخال البٌانات الخاصة بالمعلومات التً ٌتم جمعا الكترونٌا باستخدام برنامج
 spssأو . exle
متابعة سجل االستبذان لموظفً  /ات ومشرفً  /ات اإلدارة .
تعببة النماذج الخاصة برفع الدوام حسب طلبها .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم .
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن واعداد المخاطبات الخاصة بتؤمٌنها
تحرٌر التقارٌر الخاصة بالعمل باستخدام برامج . office
إعداد العروض التقدٌمة .
.تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة .
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن .
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة .
أو أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
االختبارات والقبول
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر

المساعد للشإون التعلٌمٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس



المهام والمسإولٌات






تنفٌذ البرامج الخاصة بالطالب من اختبارات وقبول وتسجٌل وتعدٌل
ومعادالت لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك.
تطبٌق األنظمة واللوابح والتعلٌمات المنظمة ألعمال االختبارات والقبول
والتسجٌل والتحوٌل والعمل على تطوٌرها.
إشراؾ على إعداد التعامٌم الالزمة لما ٌستحدث من تعلٌمات وتبلٌؽها
للمدارس .
متابعة الرد على استفسارات إدارات المدارس فٌما ٌتعلق باالختبارات
والقبول.
متابعة الرد على ما ٌنشر فً الصحؾ.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات






اإلشراؾ على سٌر االختبارات بالمدارس واالطمبنان على سٌرها وسالمة تطبٌقها بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة ووفق التعامٌم المنظمة .
إشراؾ على الدراسٌن المتعلقة بمشكالت ضعؾ التحصٌل الدراسً بالتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة
متابعة قضاٌا الطالب المتعلقة باالختبارات والقبول والتسجٌل ورفع نتابجها للجهات ذات
العالقة
اإلشراؾ على لجان االختبارات وسٌر العمل بها .
تؤكٌد من صحة نجاح الطالب وتصدر شهادات الثانوٌة العامة بعد اعتمادها من صاحب
الصالحٌة.
إصدار شهادات بدل فاقد وتالؾ لشهادات الثانوٌة العامة وؼٌرها وتصادق على الوثابق
الدراسٌة.
اإلشراؾ على تحلٌل نتابج االختبارات وعمل الدراسات الالزمة عن مخرجات تلك النتابج
ورفعها للجهات ذات العالقة.
اإلشراؾ على تنظٌم وتوثٌق أرشفة نتابج االختبارات بعد تدقٌقها وتسجٌل النتابج فً
البرامج مع اإلحصابٌة اآللٌة
اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد على
استخراجها بسهولة وٌسر.
متابعة إجراءات قرارات تعدٌل االسم الطالب و كذلك التعدٌل فً الشهادات.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات








اعتماااد شااهادات التعرٌااؾ للطااالب أثناااء اإلجااازة الصااٌفٌة للماادارس فااً حااال
مراجعة ولً أمر الطالب.
المشاركة فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .
متابعة اإلجراءات المترتبة على حاالت الؽش .
اإلشاراؾ علاى اساتالم دفااتر النتٌجاة (نساخة اإلدارة مان المادارس) و حفظهااا
باألرشٌؾ.
استقبال شكاوي أولٌاء األمور لمراجعاة أورق إجاباة الطاالب لمان ٌطلاب التؤكاد
من إجابة الطالب ومخاطبة مراكز اإلشراؾ.
متابعة أرشفة الوثابق الكترونٌا .
اإلشراؾ على إعداد الدورات التدرٌبٌة الخاصة باالختبارات والالبحة.
اعداد الخطط واألدلة لإلدارة .
بشكل سرٌع و منضبط.
رسم الخطط الالزمة إلنجاز األعمال
ٍ
استقبال المراجعٌن و حل مشاكلهم المتعلقة باالختبارات والقبول و التسجٌل.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات







متابعة مدى تطبٌق تعلٌمات القبول والتسجٌل فً مدارس التعلٌم العام
الحكومٌة و تحفٌظ القرآن.
اإلشراؾ على المسح المٌدانً لمدارس المرحلة االبتدابٌة لمتابعة االلتزام
بالسن النظامً للطالب المستجدٌن بالصؾ األول االبتدابً.
اإلشراؾ على إعداد الخطط التطوٌرٌة واالستراتٌجٌة لسٌر العمل وفق المهام
المحددة على المدى القرٌب والبعٌد.
اإلشراؾ على تحدٌد االحتٌاجات اإلدارٌة والمالٌة الالزمة إلنجاز المهام الموكلة
لإلدارة.
تنمٌة الكفاءات المتمٌزة وتدٌر هذه الموارد البشرٌة بما ٌحقق المزٌد من
اإلنجاز.
العمل وفق معاٌٌر موضوعٌة بهدؾ تحقٌق مستوى أعلى فً الجودة وذلك لرفع
كفاءة العمل فً اإلدارة.
اإلشراؾ ومتابعة تنفٌذ المهام بشمولٌة وتكامل فً األداء وتحرص على تحقٌق
الجودة الشاملة لكافة مهام اإلدارة بدقة.
القٌام بؤي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مشرؾ بإدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر

مدٌر إدارة االختبارات والقبول

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس



المهام والمسإولٌات






تنفٌذ البرامج الخاصة بالطالب من اختبارات وقبول وتسجٌل وتعدٌل
ومعادالت لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك.
تطبٌق األنظمة واللوابح والتعلٌمات المنظمة ألعمال االختبارات والقبول
والتسجٌل والتحوٌل والعمل على تطوٌرها.
اعداد التعامٌم الالزمة لما ٌستحدث من تعلٌمات وتبلٌؽها للمدارس .
الرد على استفسارات إدارات المدارس فٌما ٌتعلق باالختبارات .
الرد على ما ٌنشر فً الصحؾ.
متابعة تؤمٌن المطبوعات واإلرشادات التوجٌهٌة الالزمة الخاصة باالختبارات
للمدارس.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات









متابعة سٌر االختبارات بالمدارس واالطمبنان على سٌرها وسالمة تطبٌقها بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة.
متابعة تطبٌق التقوٌم المستمر واالختبارات الدورٌة.
المشاركة فً الدراسات المتعلقة بمشكالت ضعؾ التحصٌل الدراسً بالتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة.
دراسة قضاٌا الطالبات المتعلقة باالختبارات والقبول والتسجٌل ورفع نتابجها للجهات
ذات العالقة.
تحلٌل نتابج االختبارات وعمل الدراسات الالزمة عن مخرجات تلك النتابج ورفعها
للجهات ذات العالقة.
التؤكد من صحة نجاح الطالب ،وإصدار شهادات الثانوٌة العامة بعد اعتمادها من
صاحب الصالحٌة.
تنظٌم أرشفة نتابج االختبارات وبرمجتها الكترونٌا.
االشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد
على استخراجها بسهولة وٌسر.
استخراج شهادات بدل فاقد أو تالؾ حسب اإلجراءات المبلؽة من الوزارة.
متابعة إجراءات قرارات تعدٌل االسم للطالب و كذلك التعدٌل فً الشهادات .
المشاركة فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام

والمسإولٌات







متابعة اإلجراءات المترتبة على حاالت الؽش وإصدار العقوبات .
استقبال شكاوي أولٌاء األمور لمراجعة أورق إجاباة الطاالب لمان ٌطلاب التؤكٌاد مان إجاباة
الطالب.
متابعة إجراءات التحوٌل من األدبً إلى العلمً والعكس.
تقٌٌم الدورات التدرٌبٌة الخاصة باالختبارات والالبحة.
المساهمة فً إعداد الخطط واألدلة.
متابعة المعامالت الخاصة بتحدٌد المستوى وبعثها للجهات ذات العالقة الستكمال الالزم.
المشاركة فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .
بشكل سرٌع و منضبط.
رسم الخطط الالزمة إلنجاز األعمال
ٍ
معادلة الشهادات لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك.
استقبال المراجعٌن و تحل مشكالتهن المتعلقة بالقبول أو التسجٌل والتحوٌل.
إنجاز المعامالت الواردة للقسم فً ضوء تعلٌمات و أنظمة اإلدارة العامة لالختبارات و
القبول.
دراسة حاالت العودة بعد االنقطاع مع تحدٌد نوع الدراسة حسب السن النظامً للطالب.
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري بإدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر إدارة االختبارات والقبول






المهام والمسإولٌات 






بكالورٌوس  ،ثانوٌة عامة
الرد على بعض المعامالت الواردة بناء على توجٌهات مدٌر اإلدارة
استالم المعامالت الواردة لإلدارة .
تنظٌم ملفات الصادر والوارد وفق تعلٌمات المشرفة المتابعة.
تنظٌم سجل المعامالت الصادرة.
فهرسة جمٌع الملفات.
فهرسة المعامالت الصادرة والواردة فً الحاسب اآللً.
اعداد الخطابات للمعامالت الصادرة.
متابعة المعامالت الصادرة وتتؤكد من استالمها.
المحافظة على المعامالت المستلمة وسرٌتها.
تدوٌن المعامالت الصادرة فً سجل التودٌع و تبعثها دون تؤخٌر.
التؤكد من توقٌع مستلم الخطابات والمعامالت و التعامٌم الصادرة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام
والمسإولٌات 







تنظٌم الملؾ الخاص بتسلٌم المعامالت.
حفظ نماذج العمل.
القٌام بجمٌع األعمال المكلؾ بها فً اإلدارة.
توزٌع المعامالت الواردة حسب اختصاصها بعد اطالع مدٌر اإلدارة وتوجٌهها.
استالم التعامٌم والخطابات والمعامالت الواردة من اإلدارات واألقسام والمدارس .
استقبال البرٌد االلكترونً الداخلً والخارجً وتوزٌعه حسب االختصاص.
جمع اإلحصابٌات الكترونٌا وتفرٌؽها بالبٌانات الخاصة .
الرد على المكالمات الواردة وتحوٌلها لجهة االختصاص.
اإلتصال عند الحاجة بالجهات المعنٌة .
تنظٌم ملفات أحوال الموظفٌن آلٌا وورقٌا .
ترفع الدوام الشهري بعد اعتماده من المدٌر .
تصادق على الوثابق  ،وتسلم المستفٌدة صور طبق األصل من الوثابق .
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً :
مكتب التعلٌم
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر مكتب التعلٌم

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة






المهام والمسإولٌات




مساعد الشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس تربوي -الخبرة التعلٌمٌة واإلشرافٌة – اإللمام بنظم ولوابح العمل خاصة
فً مجال اإلشراؾ التربوي – اإللمام بالكفاٌات القٌادٌة ( التخطٌط ،بناء فرق العمل -)...إجادة
استخدام الحاسب اآللً
المشاركة فً تطوٌر أهداؾ واستراتٌجٌات أعمال مكتب التعلٌم
األشراؾ على إعداد الخطة التشؽٌلٌة لمكتب التعلٌم ومتابعة تنفٌذها وتقوٌمها .
األشراؾ على إعداد وتطوٌر وتنفٌذ برامج التنمٌة المهنٌة لمدٌري ووكالء المدارس
والمعلمٌن ولشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة ومنسوبً المكتب.
متابعة دعم تطبٌق النماذج األشرفٌة ونماذج وأسالٌب القٌادة المدرسٌة الحدٌثة واعداد
التقارٌر الفنٌة والمقترحات بشؤنها ورفعها للربٌس المباشر
متابعة تقدٌم الدعم للمعلمٌن فً تطبٌق استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم ورفع مستوى
األداء التعلٌمً فً المدارس
متابعة عملٌة مراجعة المناهج الدراسٌة وأدواتها المصاحبة والمواد اإلثرابٌة والعالجٌة
والتحسٌنات المقترحة لها وتقدٌمها للربٌس المباشر
متابعة دارسة وتحلٌل مإشرات التحصٌل الدراسً وفقا للمادة الدراسٌة فً مدارس المكتب
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بطاقة وصؾ وظٌفً
 متابعة تنفٌذ التجارب والمشروعات والمنتجات والبرامج الوزارٌة وؼٌرها ومتابعة واعداد
التقارٌر الفنٌة بشؤنها وتقدٌمها ال دارة االشراؾ التربوي
 متابعة اعداد حركة النقل الداخلً لمدٌري ووكالء المدارس ورفعها ال دارة االشراؾ
التربوي وفقا للتنظٌمات اإلدارٌة.
 متابعة عملٌات معالجة نقص المعلمٌن فً المدارس والناتج عن اإلجازات أو العجز الطارئ أو
الفعلً
متابعة وتنظٌم أعمال جمٌع الجهات األشرفٌة العاملة فً المكتب من تجهٌزات مدرسٌة

واإلرشاد والتوجٌه والنشاط الطالبً والتوعٌة اإلسالمٌة وؼٌرها فً حال توفر المشرؾ الممثل
المهام
لتلك الجهات ووفقا للتنظٌمات المعتمدة .
والمسإولٌات
 االشراؾ على تحدٌد احتٌاج مكتب التعلٌم من الموظفٌن وفقا للتنظٌمات المعتمدة ورفعها
للربٌس المباشر التخاذ األجراء الالزمة .
اعداد تقوٌم األداء الوظٌفً لمرإوسٌه وفقا لملؾ اإلنجاز.

 تشخٌص واقع األداء فً المكتب و المدارس التابعة له .
 عقد االجتماعات الدورٌة من منسوبً المكتب و قٌادات المدارس لبحث فرص التطوٌر و
التحسٌن لألداء .
 اعتماد خطط الزٌارات المٌدانٌة للمدارس.
 تحلٌل تقارٌر الزٌارات المٌدانٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام
والمسإولٌات








تزوٌد منسوبً المكتب من المشرفٌن الربوٌٌن بما ٌجد من تنظٌمات و لوابح و تعلٌمات.
اعتماد بطاقات األداء الوظٌفً لمنسوبً المدارس.
متابعة مستوى اإلنجاز لخطط الشعب التربوٌة فً المكتب .
اإلشراؾ على سٌر االختبارات فً المدارس ودراسة نتابجها مع المشرفٌن وقٌادات المدارس .
دراسة الحاالت والقضاٌا المتعلقة بالعملٌة التعلٌمٌة و الرفع للجهات المختصة.
تبنً و تشجٌع المبادرات التطوٌرٌة .
متابعة و تقوٌم تنفٌذ المشرفٌن لمإشرات منظومة األداء اإلشرافً .
متابعة و تقوٌم تنفٌذ المدارس لمإشرات األداء المدرسً.
اإلسهام فً عالج الصعوبات و المشكالت التً تإثر على سٌر العملٌة التعلٌمٌة و التربوٌة .
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها من الربٌس المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد الشإون التعلٌمٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات





متابعة خطط المشرفٌن التربوٌٌن األسبوعٌة والفصلٌة  ،ودراستها ،
وإعطاء تؽذٌة راجعة للمشرفٌن
توزٌع المدارس بٌن المشرفٌن ( تنسٌقا  ،وفنٌا )  ،وتزوٌد المساعد
للشإون المدرسٌة بصورة منها
إعداد ملؾ ( تربوي ) لكل مشرؾ ٌتضمن جمٌع األعمال التً نفذها
المشرؾ التربوي
متابعة اكتمال ملفات المشرفٌن ( الشخصٌة ) وتؽذٌتها بما ٌستجد .
دراسة تقارٌر زٌارات المشرؾ التربوي ومعالجة الملحوظات .
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات





اإلشراؾ على جمٌع أنشطة المكتب ووضعها فً أماكن خاصة إلبراز
أنشطتها متابعة معامالت المشرفٌن .
اإلعداد واإلشراؾ على جمٌع النماذج الخاصة باإلشراؾ التربوي .
الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لالطالع على سٌر العملٌة التعلٌمٌة  ،وتعزٌز
التعاون بٌن المكتب والمٌدان التربوي .
متابعة المشرفٌن فً دوامهم وأعمالهم .
اإلعداد والمتابعة لتكالٌؾ المشرفٌن داخل المكتب  ،وخارجه  ،والتنسٌق مع
األقسام فً ذلك .
اإلعداد المسبق والتخطٌط لعقد اللقاءات واالجتماعات وورش العمل
للمشرفٌن .
االهتمام بالمشرفٌن الجدد  ،وتزوٌدهم بما ٌحتاجون من خبرات تربوٌة .
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المهام والمسإولٌات




المساهمة فً تنفٌذ خطة عمل المكتب وإعداد التقرٌر السنوي للمكتب .
اإلشراؾ على خطة زٌارات المشرفٌن أثناء االختبارات .
اإلشراؾ على تقوٌم المشرفٌن الجدد .
اإلشراؾ على توزٌع المدارس ( فنٌا ومتابعة ) بٌن المشرفٌن التربوٌٌن ،
وتزوٌد المساعد للشإون المدرسٌة بصورة منه .
التؤكد من زٌارة المشرفٌن للمعلمٌن الجدد خالل سنة التجربة  ،وإعداد التقارٌر
عنهم .
متابعة دراسة المشرفٌن ألسبلة االختبارات ونماذجها .
زٌارة مدارس المشرفٌن القدامى بما ال ٌقل عن زٌارة واحدة لكل مشرؾ ،
وزٌارتٌن لكل مشرؾ جدٌد .
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها من الربٌس المباشر فً مجال اختصاصه
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مساعد الشإون المدرسٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات




متابعة تنفٌذ الخطط التشؽٌلٌة والبرامج الخاصة باإلدارات المرتبطة به /بها
فً إطار األهداؾ والسٌاسات التربوٌة والتعلٌمٌة المبلؽة لإلدارة فً المنطقة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة.
متابعة تنفٌذ األنظمة واللوابح والتعلٌمات والقرارات الخاصة بالتربٌة
والتعلٌم فً اإلدارات المرتبطة به /بها والمدارس التابعة لإلدارة.
إعداد الخطة السنوٌة والخمسٌة لعدد المدارس والفصول الجدٌدة فً
المنطقة ،ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
 تحدٌد احتٌاج اإلدارة من المدارس (بما فٌها مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم ومعاهد
وبرامج التربٌة الخاصة وبرامج محو األمٌة) والفصول ،والمعلمٌن /المعلمات ،واإلدارٌٌن/
اإلدارٌات ،والمقررات المدرسٌة ،والمعامل والمختبرات ،ومراكز مصادر التعلٌم والتقنٌات
التربوٌة ،والوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة والمعلوماتٌة ،وخدمات النقل المدرسً،
والمقاصؾ المدرسٌة والتؽذٌة والمكافآت واإلعنات ،ومتابعة توفٌرها.
 اقتراح افتتاح أو ضم أو نقل أو إؼالق أو المدارس من جهة إلى بما فٌها مدارس تحفٌظ
المهام
القرآن الكرٌم ،وتسمٌة المدارس حسب الحاجة.
والمسإولٌات
 اقتراح نقل الفصول بٌن المدارس وفقا للعداد المحدد للمنطقة من الفصول.
تحدٌد تخصصات ومإهالت المعلمٌن /المعلمات المطلوبة للمدارس بما فٌها مدارس

تحفٌظ القرآن الكرٌم بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة.
 تحدٌد احتٌاجات الوحدة الصحٌة من األطباء /الطبٌبات والصٌادلة /الصٌدالنٌات
واألخصابٌٌن /األخصابٌات ،والممرضٌن /الممرضات ،واللوازم الطبٌة والفنٌة والمخبرٌة
واألدوٌة والعمل على توفٌرها.
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المهام
والمسإولٌات







متابعة تنفٌذ الخطط والبرامج الصحٌة الوقابٌة والعالجٌة.
متابعة تنفٌذ الخطط التشؽٌلٌة للمقاصؾ المدرسٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات
العالقة.
متابعة إعداد حركة نقل المعلمٌن /المعلمات داخل اإلدارة ،والرفع بطلبات النقل لذوي
الظروؾ الخاصة ،وطلبات النقل لخارج المنطقة بعد دقٌقها ،لإلدارة العامة لشإون
المعلمٌن /المعلمات بالوزارة.
اإلشراؾ الفنً على مراكز أو أقسام التقنٌات التربوٌة.
تحدٌد احتٌاج المدارس بما فٌها تحفٌظ القرآن الكرٌم من األثاث المدرسً
والمكتبً ،واالتصال وتوزٌعها.
تحدٌد احتٌاج اإلدارة من مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم ،ودارسة ما ٌرد من
مالحظات على خططها ومناهجها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
اإلشراؾ على إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارات المرتبطة به /بها بالتنسٌق
مع الجهات ذات العالقة.
اإلشراؾ على إعداد التقارٌر الدورٌة عن إنجازات اإلدارات المرتبطة بها ،واقتراح
تطوٌر األداء فٌها ورفعها لمدٌر عام التربٌة والتعلٌم.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المشرؾ التربوٌة للمواد الدراسٌة

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس تربوي وفق التخصص
أوال :ـ مهام عامة تخطٌط وإدارٌة:
 إعداد خطة إشراقٌة شاملة علً شكل مراحل.ـ االطالع على التعلٌمات واللوابح ذات العالقة بالعمل التربوي والتعلٌمً.
ـ دراسة التقارٌر اإلشرافٌة السابقة دراسة تحلٌلٌة.
ـ دراسة التوصٌات السابقة للمشرفات.
ـ مقابلة المعلمٌن الجدد والوقوؾ لجانبهم.
 التؤكد من توافر الطاقة البشرٌة للمدرساتـ التؤكد من توزٌع الجداول على المعلمات حسب التخصص والمراحل الدراسٌة
ـ توزٌع مفردات المواد على أسابٌع الفصل الدراسً.
ـ مراعاة القدرة االستٌعابٌة للفصول.
ـ متابعة ما ٌطرأ فً المدارس من مظاهر ؼٌر عادٌة ومعالجتها.
ـ إجراء البحوث والتجارب التربوٌة.
ـ إعداد تقرٌر نهابً واضح عن واقع العمل.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

ثانٌا :ـ مهام خاصة ( فنٌة ) :ـ
1ـ مهام تتعلق بالطالبة :
أـ العناٌة بالنمو المتكامل للطالب ( دٌنٌا ً وعلمٌا ً وعملٌا ً واجتماعٌا ) وعدم االقتصار على النمو المعرفً
فقط.
ب ـ مراعاة الفروق الفردٌة.
ج ـ تبنً حوافز إٌجابٌة لتحقٌق انضباط الطالب.
د  -غرس قٌم العمل التطوعً.
هـ ـ تنمٌة الثقافة العامة لدي الطالب.
2ـ مهام تتعلق بتقوٌم المعلم :ـ
أـ إعداد الدروس إعداداً منتظما ً متكامالً.
ب ـ قٌاس استجابة الطالب.
ج ـ قٌاس استخدام المعلم للوسائل التعلٌمٌة وتوظٌفها لخدمة المصلحة التعلٌمٌة.
د ـ قٌاس مراعاة التعلم للفروق الفردٌة بٌن الطالب
هـ ـ قدرة المعلم على حث الطالب علً التفكٌر العلمً.
و -متابعة تنفٌذ و التزام المعلم بتنظٌمات المادة الدراسٌة .
ز -إجراء البحوث والتجارب التربوٌة.
ح -إعداد تقارٌر األداء.
ع -إجراء المقابالت و االختبارات للمعلمٌن المتقدمٌن للتدرٌس .
تحلٌل أدوات المالحظة الصفٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

1ـ 3ـ مهام تتعلق بالمنهج والمقررات الدراسٌة والكتب المدرسٌة:
أوالً :ـ مهام تتعلق بالمنهج
أ ـ التعرٌف بالمنهج بمفهومه الواسع الذي ٌشمل الخبرات التربوٌة داخل المدرسة وخارجها للمساعدة فً النمو
الشامل.
ب ـ تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة وطرق التفكٌر الفعال.
ج ـ إعداد النشرات الهادفة التً تربط المدرسة بالمجتمع وتتٌح فرص التقدم وتطوٌر أسالٌب التربٌة الموجهة.
د ـ استخدام المعلم لألسالٌب التقوٌمٌة المناسبة.
هـ ـ تعاون المعلم مع إدارة المدرسة.
وـ التزام المعلم بالمظهر اإلسالمً.
ح -تحلٌل المقررات الدراسٌة .
ر  -تقوٌم األداء الصفً للمعلمٌن .
ثانٌا  :مهام تتعلق بالمقررات والمادة العلمٌة
أ ـ دراسة اللوائح والتعامٌم المتعلقة بالمقررات المدرسٌة.
ب ـ اإللمام بأهداف المقررات وأهدافها فً المراحل المختلفة ومتابعة الحذف واإلضافة.
ج ـ تزوٌد المعلمٌن بأفضل طرق التدرٌس حسب الحاجة ومتطلبات الموقف.
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المهام
والمسإولٌات

د -تشجٌع تبادل الخبرات بٌن المعلمٌن عن طرق عقد الدروس النموذجٌة من قبل معلم وتحضرها
المعلمٌن األخرٌن
هـ ـ تشجٌع المعلمٌن على وضع خطة مناسبة للمراجعة فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة.
و ـ إعداد الدراسات والتقارٌر عن المقررات الدراسٌة.
ثالثا مهام تتعلق بالكتب الدراسٌة :ـ
أ ـ التأكد من وصول الكتب المدرسٌة وفق الطبعات المصرح بها.
ب ـ مناقشة المعلم فً الكتب المدرسٌة واستمرار تقوٌمها.
ج ـ إعداد قائمة بالمراجع العلمٌة والتربوٌة للمادة.
د ـ توجٌه المعلمٌن بالعناٌة بالكتاب المدرسً وعدم االكتفاء بالتلخٌص.
هـ ـ تحفٌز المعلمٌن على العناٌة باألنشطة المصاحبة للمادة العلمٌة.
ـ مهام تتعلق بالوسابل والتجهٌزات المدرسٌة :
أ ـ االطالع على قائمة الوسائل التعلٌمٌة التً تصدرها الجهات المختصة فً وزارة المعارف.
ب ـ حصر الوسائل التعلٌمٌة الموجودة فً المدارس ومعرفة العجز.
ج ـ اإلشراف على تزوٌد المدارس بالوسائل التعلٌمٌة الالزمة.
د ـ تدرٌب المعلمٌن على استخدام األجهزة الحدٌثة الخاصة بالمادة وصٌانتها.
هـ ـ االهتمام بالمكتبة المدرسٌة وتفعٌل االستفادة منها.
وـ اإلشراف على تحفٌز المعلٌن بحثهن على إنتاج الوسائل التعلٌمٌة وفق إمكانٌاتهن الشخصٌة واإلشادة
بجهود الطالب فً ذلك.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
رابعا ـ مهام تتعلق بالتدرٌب :
أ ـ اقتراح البرامج التدرٌبٌة الالزمة للمعلمٌن وتحلٌل واقعهم المهنً وتحدٌد المهارات التً ٌمكن تطوٌرها
عن طرٌق التدرٌب.
ب ـ المشاركة فً ترشٌح المعلمٌن للبرامج التدرٌبٌة.
ج ـ تقوٌم البرامج التدرٌبٌة وتقدٌم االقتراحات الهادفة ومتابعة المعلمٌن اللواتً حضرن البرامج التدرٌبٌة
وتقوٌم استفادتهن منها.
د -التنمٌة المهنٌة بحضور الدورات و البرامج و األنشطة .
هـ -بناء الحقائب التدرٌبٌة .
خامسا ـ مهام تتعلق باألنشطة المدرسٌة
المهام
أ ـ توجٌه المعلمٌن إلى أهمٌة وضرورة النشاط المدرسً.
والمسإولٌات ب ـ دراسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد فً جمٌع الصفوف الدراسٌة.
ج ـ توجٌه المعلمٌن إلى المشاركة الفاعلة فً اإلشراف على البرامج المختلفة لألنشطة المدرسٌة.
د ـ توجٌه المعلمٌن إلى االهتمام بتوثٌق خطوات النشاط الذي ٌقمن به.
هـ ـ مساعدة المدارس فً إعداد المعارض السنوٌة.
سادساـ مهام تتعلق باالختبار.
أ ـ توعٌة المعلمٌن بما تضمنته الالئحة العامة لالختبار والمذكرات التفسٌرٌة وما ٌستجد فً ذلك.
ب ـ إٌضاح أسالٌب تقوٌم الطالبات.
ج ـ االطالع على دفاتر الدرجات واالختبار ( النصف فصلً ) المتعلقة بها.
د ـ إعداد التوجٌهات الخاصة بالمواصفات الفنٌة لألسئلة وإرشادات التصحٌح والمراجعة والرصد.
هـ  -تحلٌل نتائج االختبارات.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المشرؾ التربوي للقٌادة المدرسٌة
مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس  +دورة األشراؾ التربوي

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة








المهام والمسإولٌات












اإلسهام فً وضع خطة قسم اإلدارة المدرسٌة.
إعداد خطة سنوٌة وفصلٌة وأسبوعٌة.
المشاركة فً اللجان واالجتماعات المتعلقة باإلدارة المدرسٌة.
حصر المرشحٌن للعمل فً مجال اإلدارة المدرسٌة بعد استٌفاء الشروط.
حسن اختٌار مدٌري المدارس.
توفٌر الكادر اإلداري فً المدارس.
العمل على إنشاء قاعدة معلومات عن مدٌري المدارس ووكالبها.
إعداد سجالت مفصلة عن المدٌرٌن والوكالء.
اإلسهام فً تنسٌق اللقاءات بٌن المسإولٌن ومدٌري المدارس.
عقد لقاءات لمدٌري المدارس المكلؾ بزٌارتها .
حث المدٌرٌن على تدارس جمٌع اللوابح.
مساعدة المدٌرٌن على االستفادة من التقنٌات الحدٌثة.
حث المدٌرٌن على إجراء التجارب التربوٌة.
العمل على إصدار النشرات والتوجٌهات التً تساعد مدٌر المدرسة على تحسٌن أدابه
التؤكد من تفعٌل الصالحٌات والحوافز المعممة.
منح مدٌري المدارس مزٌدا من الصالحٌات.
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بطاقة وصؾ وظٌفً












المهام والمسإولٌات












التنسٌق مع األقسام واإلدارات ذات العالقة بعمله.
تزوٌد قسم اإلدارة المدرسٌة بالمالحظات حول أداء مدٌري المدارس ووكالبها.
الوقوؾ على مستوى العاملٌن فً مجال اإلدارة المدرسٌة تنظٌما وإشرافا وتقوٌما.
متابعة اإلدارٌٌن فً المهام المكلفٌن بها.
االطالع على السجالت والملفات اإلدارٌة والتربوٌة والخطط والبرامج.
االطالع على دور المدٌر فً متابعة الجوانب اإلدارٌة.
االطالع على دور المدٌر فً تحقٌق أهداؾ اإلدارة المدرسٌة وسٌاسة التعلٌم
التعرؾ على كفاءة متابعة المدٌر للمعلمٌن.
االطالع على توزٌع المهام والمسإولٌات على العاملٌن فً المدرسة.
متابعة مدى استفادة مدٌري المدارس من توجٌهات المشرفٌن التربوٌٌن.
االطالع على البرامج المعدة لتطوٌر أداء المعلمٌن.
االطالع على جهود المدٌر فً تحسٌن البٌبة المدرسٌة والعناٌة بالمرافق المدرسٌة.
االطالع على جهود المدٌر فً معرفة المشكالت وأسلوبه فً حلها ومساعدة المدٌر فً عالج
المشكالت.
التؤكد من تفعٌل دور المجالس واللجان المدرسٌة.
التؤكد من تفعٌل جمٌع اللوابح واألنظمة.
التؤكد من انضباط الٌوم الدراسً.
االطالع على التجارب الممٌزة وتشجٌعها ونقل المناسب منها إلى المدارس األخرى.
التعرؾ على دور المدٌر فً تفعٌل دور المكتبة ومصادر التعلم والمختبر والمعامل المدرسٌة.
االطالع على مستوى الطالب من حٌث السلوك والمواظبة والتحصٌل العلمً ومناقشة المسإولٌن فً
اإلدارة التربوٌة فً ذلك.
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بطاقة وصؾ وظٌفً











المهام والمسإولٌات














التؤكد من توفر الكادر اإلداري فً المدرسة واالطالع على أعمالهم.
االطالع على خطة مدٌر المدرسة ومدارستها معه ومتابعة مدى تنفٌذها.
حضور االصطفاؾ الصباحً واإلذاعة المدرسٌة ومساعدة المدرسة على تفعٌلها
االطمبنان على مستوى النظافة العامة للمدرسة والبٌبة بشكل عام.
االطمبنان على جودة ما ٌقدمه المقصؾ المدرسً.
االطالع على مستوى النشاط الطالبً وتوظٌفه تربوٌا.
االطالع على األسالٌب اإلشرافٌة التً مارسها المدٌر.
التعرؾ على المشكالت الطالبٌة والتعرؾ على األسالٌب المتخذة فً عالجها
التعرؾ على دور مدٌر المدرسة فً متابعة وتفعٌل دور المرشد الطالبً.
متابعة البرامج المقدمة للمتفوقٌن والمتؤخرٌن دراسٌا.
اإلطالع على خطط اإلرشاد.
مالحظة المشكالت السلوكٌة الموجودة فً المدرسة ودور المدرسة فً عالجها
زٌارة الطالب فً فصولهم.
التعرؾ على مستوٌات الطالب من خالل االطالع على النتابج.
التعرؾ على مستوى مشاركة الطالب فً النشاط.
التعرؾ على مهام ومسإولٌات الوكٌل.
تفعٌل دور الوكٌل لمهامه ومتابعة سجالته وخططه.
التعرؾ على دور الوكٌل فً معالجة المشكالت السلوكٌة.
عمل برامج إشرافٌة بٌن مدٌري المدارس
نقل الخبرات والتجارب الجٌدة بٌن المدٌرٌن والوكالء.
تنمٌة مهارات المدٌرٌن وخاصة فً مجال اتخاذ القرار.
تنظٌم زٌارات بٌن مدٌري المدارس والمدارس خارج المنطقة
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بطاقة وصؾ وظٌفً











المهام والمسإولٌات














تلمس االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس ووكالبها ولجمٌع العاملٌن بالمدرسة.
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس ووكالبها والتنسٌق مع الجهات المختلفة لتنفٌذها.
التعرؾ على احتٌاجات المدٌر والوكٌل واقتراح البرامج التدرٌبٌة.
إعداد وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة.
تدرٌب المدٌرٌن على الحاسب اآللً.
تزوٌد المدٌر والوكٌل بكل جدٌد لتنمٌتهم مهنٌا
متابعة أثر التدرٌب فً المدارس ورصد المالحظات حولها.
رصد التجارب واإلنجازات التربوٌة الناجحة وتعمٌمها على المدارس
تزوٌد المدٌر والوكٌل بحقابب متجددة وخاصة الجدد منهم.
تكثٌؾ الدورات التدرٌبٌة للمدٌرٌن
استضافة أصحاب الكفاءات من المناطق األخرى.
االشتراك مع المدٌرٌن فً تقوٌم أداء الوكٌل.
تقوٌم أداء المدٌرٌن الذٌن ٌشرؾ علٌهم.
المشاركة فً إعداد برامج التكرٌم لمدٌري المدارس.
وضع آلٌة لمكافؤة المدٌر المبدع.
األخذ بؤٌدي المتمٌزٌن وترشٌحهم لألعمال القٌادٌة.
إشراك مدٌر المدرسة فً اللجان والمناسبات المختلفة.
دراسة ما ٌستجد من ظواهر ومشكالت تربوٌة مع المدٌرٌن والعمل على حلها
إجراء البحوث والدراسات لبعض الظواهر التً تعوق عمل اإلدارة المدرسٌة.
دراسة التقارٌر الواردة من المدارس.
إعداد التقرٌر السنوي للمشرؾ التربوي.
القٌام بالمهام اإلشرافٌة التً ٌكلؾ بها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
أخصابً التقوٌم بالمكتب

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام
والمسإولٌات

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس  +دورة التقوٌم التربوي

مهام عامة :
تؤهٌل مشرفٌن المكتب على اتقان مهارات استخدام األدوات الخمس

 نشر ثقافة قٌادة األداء اإلشرافً والتدرٌب على كفاٌات التقوٌم لكافة المشرفات
التربوٌات
 القٌام بدور قابد عملٌات قٌادة األداء فً المكتب
 المساهمة الفعالة فً تطوٌر أدوات منظومة قٌادة األداء اإلشرافً
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

مهام اجرابٌة :
 الحصول على صورة من خطاب التكلٌؾ لكل اخصابً تقوٌم فً كل مكتب واعداد قاعدة
بٌانات لهم بداٌة كل عام
 الحصول على صورة من قرار تكلٌؾ فرٌق التدقٌق الداخلً فً كل مكتب بداٌة كل عام
اعداد قرار تكلٌؾ الفرٌق الخارجً للتقوٌم بداٌة كل عام

اصدار قرار على حطة زٌارات الفرٌق الخارجً منصوص فٌه مواصفات الزٌارة كما ورد

فً المنظومة من حٌث العدد والوقت وماتتطلبه.
 الحصول على صورة من قرار خطة زٌارات الفرٌق الداخلً فً كل مكتب والتؤكد انه
منصوص فٌه على مواصفات الزٌارة كما ورد فً المنظومة من حٌث العدد والوقت وما
تتطلبه.
 الحصول على صورة من تقرٌر زٌارات الفرٌق الداخلً.
دراسة وتحلٌل منحنى األداء العام للمكتب فً مإشرات المنظومة وتزوٌد القٌادات

بنتابجها .
 أي يهاو ٌكهف بها فً يجال انؼًم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد أداري

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات







استالم وحفظ المواد والتجهٌزات والكتب المدرسٌة فً األماكن المخصصة لذلك فً المكتب
القٌام بإدارة وتنظٌم أعمال مستودع المكتب
القٌام بتسجٌل وتسلٌم العهد لجمٌع المشرفٌن فً المكتب واستالمها بنهاٌة العام الدراسً.
المشاركة فً تنظٌم ملفات الموظفٌن فً المكتب وتزوٌدها بجمٌع المستجدات التً تطرأ على
بٌانات المشرفات
المشاركة فً أخذ حضور وتؤخر وؼٌاب الموظفٌن عن المكتب
استالم وتجهٌز ملفات الموظفٌن المستجدٌن والمنقولٌن من المكتب وإلٌها ،وإنهاء جمٌع
المخاطبات واإلجراءات.
إعداد وتزوٌد مساعدة الشإون التعلٌمٌة فً المكتب بنماذج اإلحاالت الطبٌة وشهادات االنتماء
)الشهادات التعرٌفٌة للموظفات لتقدٌمها للجهة المختصة.
تنظٌم األرشٌؾ وحفظ السجالت والملفات وفق التعلٌمات المنظمة لذلك.
القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات









تنظٌم االتصاالت الكتابٌة العادٌة والسرٌة وعرضها على مدٌرة المكتب وتنفٌذ توصٌاتها وتعلٌماتها.
تنظٌم االتصاالت الهاتفٌة الواردة والصادرة عن إدارة المكتب وتوثٌقها.
الدعوة لالجتماعات واإلعداد والترتٌب لها حسب توجٌهات مدٌر المكتب.
تبلٌػ ما ٌصدر عن مدٌر المكتب من تعلٌمات وتوجٌهات إلى الهٌبة اإلدارٌة واألشرافٌة والجهات ذات
العالقة داخل المكتب.
الرد على استفسارات الهٌبة التعلٌمٌة واإلدارٌة وأولٌاء األمور وجمٌع المستفٌدٌن من خدمات المكتب
تحدٌد احتٌاجات المكتب من أجهزة وأدوات ووسابل واعتمادها من مدٌرة المكتب ومتابعة تنفٌذها.
إعداد التقارٌر الدورٌة عن إنجازات وأنشطة المكتب.
استقبال مراجعً وزوار المكتب والعمل على تنظٌم الزٌارات وتحدٌد مواعٌد مقابالته واجتماعاته.
تنظٌم وحفظ ملفات وسجالت مدٌرة المكتب .
القٌام بؤي مهام تكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
كاتب

مسمى الوظٌفة

مدٌر مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات






تسجٌل المعلومات والبٌانات المتعلقة بالمكتب بالحاسب اآللً وحفظها وفق نظام التسجٌل
المعتمد.
المحافظة على سرٌة المعلومات المدخلة فً الحاسب.
القٌام بتحدٌث المعلومات والبٌانات المتعلقة بالمكتب
القٌام بمتابعة كافة المتطلبات الالزمة لجهاز الحاسب اآللً والتنسٌق مع المركز الوطنً
للمعلومات التربوٌة لالستفادة من الخدمات التً ٌقدمها.
تعببة البٌانات الخاصة ببرنامج التجهٌزات المدرسٌة إلكترونٌا.
حفظ الوثابق والملفات والسجالت المتعلقة بعمله.
القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لـ:
برنامج تطوٌر مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مدٌر برنامج تطوٌر مهارات التربوٌات فً مجال التقوٌم
مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس تربوي






إعداد خطة العمل بما ٌتوافق مع الخطط التشؽٌلٌة والزمنٌة العامة
للبرنامج المعدة من قبل إدارة البرنامج فً الوزارة .
التعرٌؾ والتوعٌة بالبرنامج ورإٌته ورسالته وأهدافه العامة
والتفصٌلٌة فً ادارات التعلٌم وفً مٌدان التعلٌمً .
المشاركة فً اللقاءات واالجتماعات والبرامج التدرٌبٌة التً تنفذها
ادارة البرنامج فً الوزارة .
المشاركة فً المشاؼل التربوٌة التً تنفذها ادارة البرنامج فً
الوزارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات






تفعٌل خطط البرامج داخل كافة مدارس المحافظة .
تنظٌم برامج وورش عمل فً مجال التقوٌم .
إعداد الدراسات الالزمة وفقا لمتطلبات العمل.
مراقبة أعمال االختبارات على مستوى اإلدارة بالتعاون مع إدارة
االختبارات والقبول وتقدٌم تؽذٌة راجعة حولها .
العمل مع اإلشراؾ التربوي واإلرشاد الطالبً وقسم االختبارات والقبول
على دراسة نتابج كافة طالب المنطقة وتحلٌلها ورفع تقارٌر فصلٌة
للوزارة ولمجلس التعلٌم فً المنطقة .
نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم فً المنطقة التعلٌمٌة من خالل (النشرات –
المطوٌات –واللقاءات )
اعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة حول البرنامج بنهاٌة كل فصل دراسً .
إعداد تقارٌر األداء الوظٌفً لمنسوبً البرنامج .
أي مهام اخرى تكلؾ بها فً مجال عملها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مساعد إدارٌة ببرنامج تطوٌر مهارات التربوٌات فً مجال التقوٌم
مدٌر برنامج تطوٌر مهارات التربوٌات فً مجال التقوٌم
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .











تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة من خالل
برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة عند الحاجة وأرشفتها ورقٌا أو
الكترونٌا حسب الحاجة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة أو
خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول على
أوراق مطلوبة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة أو
خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول على
أوراق مطلوبة .
الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة موضوع االتصال
وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته وإحالة األخرى
إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات














القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
تصمٌم االستمارات الخاصة بالدراسات او التقارٌر التً ٌتم إعدادها الكترونٌا
باستخدام البرامج المناسبة
ادخال البٌانات الخاصة بالمعلومات التً ٌتم جمعا الكترونٌا باستخدتم برنامج
 spssأو . exle
متابعة سجل االستبذان لموظفً ومشرفً اإلدارة .
تعببة النماذج الخاصة برفع الدوام حسب طلبها .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن واعداد المخاطبات الخاصة بتؤمٌنها
تحرٌر التقارٌر الخاصة بالعمل باستخدام برامج . office
إعداد العروض التقدٌمة .
.تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة .استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة
لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة .
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
إدارة الموهوبٌن
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة الموهوبٌن
مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات





اإلشراؾ المباشر على سٌر العملٌة اإلدارٌة .
متابعة تنفٌذ الخطط والبرامج اإلثرابٌة  ،وتقوٌمها واإلسهام فً تطوٌرها .
توزٌع العمل على كافة العاملٌن من مشرفٌن ومعلمٌن وإدارٌٌن ومتابعة
مستوى األداء للجمٌع.
التنسٌق بٌن المشرؾ على البرنامج بالوزارة و المشرفٌن فً إرسال الخطط و
التقارٌر و الخطابات والدورات واالجتماعات وكل ما ٌتعلق بالبرنامج.
متابعة تنفٌذ الخطة التشؽٌلٌة لتنفٌذ برامج الرعاٌة فً جمٌع المدارس والمراكز
والملتقٌات الصٌفٌة.
اقتراح نماذج وأسالٌب وآلٌات لرعاٌة الموهوبٌن وتطبٌقها وتطوٌرها ،ومتابعة
تقوٌمها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام
والمسإولٌات









اقتراح ترشٌح المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن للعمل فً رعاٌة الموهوبٌن وفق الضوابط
المعتمدة.
المشاركة فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة لتطوٌر أداء العاملٌن فً رعاٌة الموهوبٌن
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
متابعة توفٌر متطلبات برامج الرعاٌة العلمٌة من األجهزة والمستلزمات التنفٌذٌة.
اإلسهام فً توعٌة األسرة والمجتمع بؤهمٌة رعاٌة الموهوبٌن .
إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة عن برامج ونشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها .
متابعة الرد على المعامالت والتعامٌم الواردة لإلدارة .
اإلشراؾ على سجالت اإلدارة وملفاتها ومتابعة تنفٌذ األنشطة وأداء اإلدارة .
اإلشراؾ على إعداد جدول الزٌارات المٌدانٌة للمدارس.
مهام ومستجدات فً مجال الموهبة واإلبداع .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل المسإول المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مشرؾ رعاٌة موهوبٌن
مدٌر إدارة الموهوبٌن
بكالورٌوس






المهام والمسإولٌات 





وضع خطة فصلٌة تتضمن األسالٌب اإلشرافٌة والجوالت المٌدانٌة .
متابعة تنفٌذ البرامج اإلثرابٌة وتقوٌمها واإلسهام فً تطوٌرها .
متابعة تنفٌذ خطط معلمً الموهوبٌن الفصلٌة ومتابعتها ورفعها إلدارة الموهوبٌن.
التنسٌق مع مشرفً اإلدارة العامة بالوزارة حٌال اإلحصابٌات المطلوبة .
المشاركة فً ترشٌح المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن للعمل فً رعاٌة الموهوبٌن
وفق الضوابط .
المشاركة فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة لتطوٌر أداء معلمً الموهوبٌن
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
متابعة توفر متطلبات برامج الرعاٌة العلمٌة من األجهزة والمستلزمات التنفٌذٌة .
إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة ورفعها لمدٌر اإلدارة .
اإلشراؾ المباشر على المعارض ذات العالقة بالموهوبٌن.
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

97

بطاقة وصؾ وظٌفً
موظؾ إداري بإدارة الموهوبٌن
مسمى الوظٌفة
مدٌر إدارة الموهوبٌن
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس
الوظٌفة
 القٌام بؤعمال سكرتارٌة المدرسة واستالم ما ٌرد إلٌها من مكاتبات ومعامالت وعرضها
على مدٌر اإلدارة واتخاذ الالزم حٌالها وفق توجٌه المدٌر .
 إعداد المكاتبات الصادرة من المدرسة وطباعتها ومتابعة صدورها
 تنظٌم الملفات والسجالت وتدوٌن البٌانات والمعلومات فً حٌنها .
 تنظٌم عهد اإلدارة وجردها وفق التعلٌمات المنظمة لذلك .
 حفظ فواتٌر المصروفات المالٌة وتنظٌمها .
 الرد على المكالمات  ،وتدوٌن جهات االتصال وعرضها على مدٌر اإلدارة .
المهام والمسإولٌات  تورٌد وتصدٌر المعامالت باستخدام البرنامج اإللكترونً لالتصاالت بعد توجٌه المدٌر فقط
أو من ٌفوضه بذلك .
 القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر اإلدارة
 فهرسة المعامالت وتنظٌمها وفق توجٌه المدٌر العام .
 إطفاء األنوار والمكٌفات وجهاز الحاسب اآللً قبل مؽادرة المكتب .
 المحافظة على الدوام فً بداٌته والتقٌد باالنصراؾ بعد نهاٌته .
 التقٌد باالستبذان وقت الظروؾ الطاربة والتوقٌع فً سجل الدوام .
 إؼالق المكتب قبل المؽادرة .
دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

98

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة مدٌر مركز الموهوبٌن
المسإول المباشر مدٌر إدارة الموهوبٌن
المإهالت المطلوبة بكالورٌوس
لشؽل الوظٌفة
 اإلشراؾ المباشر على سٌر العملٌة بالمركز.
 إعداد خطة المركز تتضمن البرامج والفعالٌات المصاحبة حسب الخطة
التشؽٌلٌة.
 توزٌع العمل على معلمً الموهوبٌن بالمركز ومتابعة مستوى األداء
المهام
للجمٌع.
والمسإولٌات
 متابعة اكتمال القاعات التدرٌبٌة والتنسٌق مع جهات االختصاص.
 متابعة تنفٌذ خطط المركز .
 متابعة الرد على المعامالت والتعامٌم الواردة للمركز .
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بطاقة وصؾ وظٌفً


المهام
والمسإولٌات






اإلشراؾ على سجالت المركز وملفاتها  ،ومتابعة تنفٌذ األنشطة وأداء
المركز .
متابعة تنفٌذ خطة المركز .
متابعة الرد على المعامالت والتعامٌم الواردة للمركز .
المحافظة على عهد المركز .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه به من المسإول المباشر.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

معلم موهوبٌن بالمركز
مسمى الوظٌفة
مدٌر مركز الموهوبٌن
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس
الوظٌفة
 :المهام الخاصة لبرامج الرعاٌة :
إعداد الخطة التفصٌلٌة لوحدة الرعاٌة والبرامج اإلثرابٌة.

تصمٌم الوحدات والبرامج اإلثرابٌة لرعاٌة الموهوبٌن.

تنفٌذ البرامج اإلثرابٌة التً ُتقدم للموهوبٌن.

المساهمة فً تثقٌؾ المجتمع وتوعٌته حول الموهوبٌن ورعاٌتهم
المهام والمسإولٌات 
إقامة معرض سنوي إلبراز إنجازات الموهوبٌن داخل المركز.

المساهمة فً اختٌار الطالب المرشحٌن لبرامج المركز .

رفع التقرٌر السنوي الخاص بالوحدة لمدٌر مركز الموهوبٌن .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

 :ثانٌا  :المهام الخاصة لبرامج الكشؾ :
 إعداد خطة زمنٌة للكشؾ .
 التنسٌق مع المدارس لتحدٌد مواعٌد الكشؾ .
المهام والمسإولٌات  تطبٌق مقٌاس الكشؾ على الطالب المرشحٌن.
 تصحٌح أوراق اإلجابة ورصدها .
 إعداد قاعدة بٌانات شاملة لدرجات الطالب .
 أي مهمة ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

معلم موهوبٌن بالمدارس
مسمى الوظٌفة
مدٌر المدرسة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس
الوظٌفة
 إعداد خطة سنوٌة ورفعها إلدارة الموهوبٌن .
 االلتزام بتنفٌذ الخطة التً ٌضعها مع تنفٌذ البرنامج الربٌس والمحتوى
الربٌس الذي تم إقراره من قبل إدارة الموهوبٌن .
 ترشٌح الطالب للمشروع الوطنً للتعرؾ على الموهوبٌن .
المهام والمسإولٌات  االلتزام بتنفٌذ الخطة التً ٌضعها مع تنفٌذ البرنامج الربٌس والمحتوى
الربٌس واللذان أقرا من قبل اإلدارة العامة لرعاٌة الموهوبٌن.
 حضور ورش العمل العلمٌة التً ٌنسقها المشرؾ على البرنامج .
 حضور االجتماعات الدورٌة والمناسبات ذات العالقة مع المشرؾ .
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات







توعٌة المجتمع المدرسً وأولٌاء أمور الطالب برعاٌة الموهوبٌن وتكوٌن
لجنة للموهوبٌن بالمدرسة.
تنفٌذ ورش عمل وبرامج توعوٌة لمجتمع المدرسة وأولٌاء األمور تتعلق
بؤسالٌب اكتشاؾ الموهبة وسبل تنمٌتها .
حضور البرامج التدرٌبٌة التً ٌدعى إلٌها من قبل إدارة الموهوبٌن .
تنفٌذ معرض سنوي ختامً لعرض أعمال ومنجزات الطالب الموهوبٌن
بالمدرسة.
إعداد تقرٌر ختامً خاص بتنفٌذ البرنامج بالمدرسة وإرساله إلى إدارة
الموهوبٌن.
متابعة المستوى العلمً واألمور النفسٌة واالجتماعٌة للطالب الموهوبٌن
بالمدرسة.
المرجعٌة اإلدارٌة لمعلم الموهوبٌن هً إدارة المدرسة  ،والمرجعٌة الفنٌة هً
المشرؾ على البرنامج بإدارة التربٌة والتعلٌم.
أي مهمة ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

منسق موهوبٌن بالمدارس
مدٌر المدرسة
بكالورٌوس


تشكٌل لجنة الموهوبٌن .



عقد االجتماعات الالزمة لتنفٌذ ما ورد فً الخطة .



ترشٌح الطالب للمشروع الوطنً للتعرؾ على الموهوبٌن .



ترشٌح الطالب المستحقٌن لنظام التسرٌع .



تحفٌز الطالب للتسجٌل فً أولمبٌاد " إبداع "



تدرٌب الطالب الموهوبٌن على مهارات التفكٌر .



إدخال بٌانات الطالب الموهوبٌن فً نظام نور .




رفع تقرٌر فصلً رصد لإلدارة .
أي مهام ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التدرٌب التربوي واالبتعاث
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة

المسإول
المباشر
بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي – خبرة
المإهالت
فً مجال التدرٌب
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 إعااداد مشااروع خطاااط وباارامج التااادرٌب والتؤهٌاال الترباااوي ومتابعااة التنفٌاااذ بالتعاااون ماااع
القطاعات ذات العالقة باإلدارة والوزارة فً ضوء خطط الوزارة فً هذا المجال.
 اإلشراؾ على عملٌاة التادرٌب الترباوي لشااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة وتاوفٌر البٌباة المالبماة
لعملٌة التدرٌب التربوي.
 اختٌار وترشٌح شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة للبرامج التدرٌبٌة المركزٌة التً ٌقوم بها القطااع
المهام
بالوزارة أو تشرؾ علٌها جهات أخرى وفق الضوابط المنظمة لذلك.
والمسإولٌات  تطبٌق األنظمة والتعلٌمات واإلجراءات الخاصة بالتدرٌب التربوي واالبتعاث.
 إعاداد وتنفٌاذ الحلقااات والبارامج التدرٌبٌاة لشاااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة وفااق معااٌٌر الجااودة
وتقوٌمها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة.
 تقدٌم استشارات تدرٌبٌة للمدارس فٌما ٌتعلق بالتدرٌب التربوي على مستو المدرسة وتقادٌم
البرامج التربوٌة لمنسوبٌها داخل المدرسة.
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المهام
والمسإولٌات










إعداد مشروع خطط وبرامج التدرٌب والتؤهٌل التربوي ومتابعة التنفٌذ تحدٌد االحتٌاجاات
التدرٌبٌة لشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة بإدارة التعلٌم وفق اآللٌات الحدٌثة.
اإلشراؾ على المشرفٌن القابمٌن علاى تنفٌاذ البارامج التدرٌبٌاة التربوٌاة ومتابعاة أدابهام
وتقوٌمهم بالتنسٌق مع اإلدارة العامة للتدرٌب التربوي بالوزارة.
الوظابؾ التعلٌمٌة واإلشراؾ علٌها بالتنسٌق مع إدارة تقنٌة المعلومات.
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لالحتٌاجات التدرٌبٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
تنظااٌم المعااامالت والمعلومااات الخاصااة باااإلدارة وحفظهااا بشااكل ٌساااعد علااى اسااتخراجها
بٌسر وسهولة.
إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسابل التؽلاب
علٌها ورفعها لمساعد المدٌر العامة للتعلٌم للشإون التعلٌمٌة بنٌن.
بناااء قاعاادة بٌانااات ومعلومااات شاااملة عاان التاادرٌب التربااوي وباارامج التؤهٌاال لشاااؼلً
الوظابؾ التعلٌمٌة.
القٌااام بمهااام المشاارؾ التربااوي للتاادرٌب وتفعلٌهااا ومتابعتهااا ،مااع عملااه ماادٌرا إلدارة
التدرٌب التربوي واالبتعاث.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال تخصصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث

المسإول المباشر

مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي
– خبرة فً مجال التدرٌب
 القٌااام بمهااام المشاارؾ التربااوي للتاادرٌب وتفعلٌهااا ومتابعتهااا ،مااع عملااه مساااعدا
لمدٌرا إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث.
 التؤكااد ماان اسااتٌفاء شااروط الترشااٌح للتاادرٌب التربااوي واالبتعاااث ورفااع التؤهٌاال
وضوابطها.
 إعاداد وتنفٌاذ وتنسااٌق الخطاط الفنٌااة واإلدارٌاة والمالٌاة للتاادرٌب واالبتعااث ورفااع
التؤهٌل وتطوٌر مهارات المدربٌن وخطط برامج التدرٌب والدراساات والتحقاق مان
إعدادها وفق الضوابط النظامٌة والتعلٌمات.
 تنظٌم األعمال التً ٌتطلبها تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌاة
والوظابؾ المساندة.
 إعداد التقارٌر الدورٌاة عان ماوظفً اإلدارة ومادٌر مركاز التادرٌب وأعماال اإلدارة
والمركز من منجزات وعوابق ومقترحات.
 تطوٌر مشاركة مشرفً التدرٌب فً البحوث المتعلقة بتحسٌن التدرٌب وتفعلٌه.
 القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر مركز تدرٌب المعلمٌن بالهفوؾ /المبرز

المسإول المباشر مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي – خبرة فً
مجال التدرٌب
الوظٌفة
 اإلشراؾ على شعبة تحدٌد االحتٌاج
 المشااركة مااع ذوي االختصاااص ( فااً قطاااع اإلشاراؾ التربااوي ) فااً إعااداد الباارامج القصااٌرة
التً ٌحتاجها المٌدان .
 القٌام بجوالت على المدارس واألقسام التربوٌة ( زٌارات )  ،وذلك من أجل :
أ  -بحث احتٌاجات التدرٌب ورفع التؤهٌل بؤنواعها وتحلٌلها وتحدٌادها  ،لادى شااؼلً الوظاابؾ
التعلٌمٌاااة ذات الصااالة باختصاصاااه  ،ومناقشاااة المعلماااٌن ومااادٌري المااادارس والمشااارفٌن
التربااوٌٌن فااً الصااعوبات التااً ٌواجهونهااا فااً أداء أعمااالهم واحتٌاجاااتهم التدرٌبٌااة الكفٌلااة
المهام والمسإولٌات
بحلها وتذلٌلها .
ب -تقوٌم أثر التدرٌب التربوي وخططه وبرامجاه فاً نطااق اختصاصاه باألساالٌب الموضاوعٌة
والعلمٌة المقننة .
ج  -التاادرٌب وفقااا للخطااط المقااررة  ،واسااتهداؾ تطااوٌر االتجاهااات وتؽٌٌرهااا بقصااد تحسااٌن
أسالٌب التفكٌار فاً مواجهاة المواقاؾ والمشاكالت  ،والتركٌاز علاى تنمٌاة المهاارات العملٌاة
والممارسات التطبٌقٌة فً تنفٌذ برامج التدرٌب وإبراز مواقعها فً تصمٌم الخطط والبرامج
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام والمسإولٌات


االشااتراك فااً إعااداد الخطااة الساانوٌة ومتابعااة تنفٌااذها لتاادرٌب المعلمااٌن فااً مختلااؾ
احتٌاجاااتهم إلااى التاادرٌب  ،والتعاااون التااام والتنسااٌق الكاماال مااع المشاارفٌن التربااوٌٌن
والمعلمٌن المتمٌازٌن وأعضااء هٌباة التادرٌس فاً كلٌاات المعلماٌن والكلٌاات التربوٌاة
القرٌبة للمشاركة فً البرامج التً ٌتقرر تنفٌذها  ،وتقوٌم أثر التدرٌب على األداء.
التعاااون مااع اإلشااراؾ التربااوي فااً تنفٌااذ الخطااط اإلشاارافٌة ومااا تتطلبااه ماان زٌااارات
مٌدانٌااة خااالل العااام الدراسااً وأثناااء االختبااارات  ،فٌمااا ٌتعلااق بمااادة تخصصااه  ،كلمااا
احتاااج تحقٌااق مهااام اإلشااراؾ التربااوي إلااى ذلااك بمااا ال ٌااإثر علااى مهامااه فااً مجااال
التدرٌب .
التحقااق ماان اشااتمال جمٌااع الباارامج  ،علااى اسااتخدام أجاادى أسااالٌب التاادرٌب التربااوي
وأجودهااا وتقنٌااات التاادرٌب ومنهااا التطبٌقااات والممارسااة والتجااارب والنماااذج العملٌااة
والورش التدرٌبٌة والمشروعات البحثٌة وحقابب التدرٌب والفرق المتنقلة  ...ألخ .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات









المشاركة الفعالة فً اللجان الالزمة لتوثٌق صالت التعاون مع أقسام كلٌات المعلماٌن والكلٌاات ذات العالقاة
فااً جهتااه وأقسااام إدارة التربٌااة والتعلااٌم وخاصااة تقنٌااات التعلااٌم واإلشااراؾ التربااوي وتوجٌااه الطااالب
وإرشادهم و نشاط الطالب  ،فً كل ما ٌضمن تفعٌل خطط التدرٌب وبرامجه والتطاوٌر مان تقنٌاتاه وأدواتاه
ووسابله .
المساهمة فً البحوث والدراسات الالزمة لتحسٌن بٌبة التدرٌب وأدابه  ،واقتراح الخطط واآللٌاات المالبماة
لذلك .
المشاركة فً االجتماعات واللقاءات والندوات التاً تثاري خبراتاه أو تٌسار تنفٌاذه الختصاصااته  ،وتنساٌق
زٌارات رجال الفكر والتربٌة لمراكز التدرٌب ولقاءاتهم مع المتدربٌن وهٌبة التدرٌب واإلدارة فٌها.
المشاااركة فااً اإلشااراؾ علااى تنفٌااذ باارامج التاادرٌب التربااوي ومتابعتهااا وتقوٌمهااا وإعااداد التقااارٌر الفنٌااة
واإلدارٌة عنها  ،والمشاركة فً تصمٌم ما ٌكلؾ به منها  ،والتدرٌب فٌها وفقا لما تتوفر فٌه مإهالته .
القٌام بؤعمال الحصر وإجراءاته وتطبٌق االستقصاءات واالستبانات التً ٌتقارر تنفٌاذها إلجاراء الدراساات
والبحااوث فااً مجااال التاادرٌب التربااوي ورفااع التؤهٌاال العلمااً للمعلمااٌن والمشاارفٌن وتحلٌاال الحاجااة إلااى
التخصصات ذات األولوٌة .
المشاركة فً اإلشراؾ والمتابعة والتقوٌم للتجارب التدرٌبٌة التربوٌة التً تقوم الوزارة بتطبٌقها .
االطااالع علااى األنظمااة واللااوابح المتعلقااة بااالتفرغ الدراسااً لرفااع التؤهٌاال  ،والتفاارغ عاان طرٌااق تخفااٌض
النصاب واالنتسااب والدراساات المساابٌة  ،وإجاراءات اإلجاازة الدراساٌة واالبتعااث للتادرٌب والدراساة فاً
الخارج .
االشااتراك فااً لجااان االختٌااار والقبااول والمقااابالت التااً تاانظم لترشااٌح المتاادربٌن والماادربٌن وطااالبً رفااع
التؤهٌل الدراسً
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم التطوٌر األكادٌمً
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب
التربوي – خبرة فً مجال التدرٌب
 اإلشراؾ على أعمال وحدة البارامج المركزٌاة الفصالٌة ووحادة الدراساة واإلٌفااد
واالبتعاث ووحدة برامج معهد اإلدارة العامة والبرامج القصٌرة.
 استالم تعامٌم الدورات والبرامج الفصالٌة وبارامج اإلٌفااد واالبتعااث الاواردة مان
الوزارة.
 إرسال تعامٌم إلى المستفٌدٌن فً المٌدان التربوي.
 إعداد النماذج الالزمة.
 إجراء عملٌة المفاضلة بٌن المتقدمٌن.
 التنسٌق مع األقسام األخرى.
 استخراج النتابج بؤعداد المرشحٌن وؼٌر المرشحٌن وسبب عدم الترشٌح.
 التنسٌق مع إدارة شإون المعلمٌن لتفرٌػ المرشحٌن.
 إبالغ المتقدمٌن بنتابج الترشٌح.
 رفع تقارٌر أقسام وحدة التطوٌر األكادٌمً لمدٌر إدارة التدرٌب واالبتعاث.
 القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم تخطٌط البرامج التدرٌبٌة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي
– خبرة فً مجال التدرٌب
 إعااداد الخطااة التدرٌبٌااة الفصاالٌة والتااً تلبااً االحتٌاااج التاادرٌبً للعاااملٌن بالمٌاادان
التربوي.
 إعداد الخطة التشؽٌلٌة للبرامج التدرٌبٌة إلدارة التدرٌب واالبتعاث.
 التنسٌق مع اإلدارات األخرى المشاركة فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة.
 التنسٌق ماع قسام تحدٌاد االحتٌااج التادرٌبً للوقاوؾ علاى االحتٌاجاات ذات األولوٌاة
وإدراج برامج تحقٌق هذا االحتٌاج.
 تقوٌم الخطة التشؽٌلٌة فً نهاٌة كل عام بالتنسٌق مع األقسام ذات العالقة.
 إعداد التقارٌر الختامٌة فٌما ٌتعلق بمهام الوحدة.
 القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس قسم الشإون اإلدارٌة والمالٌة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– خبرة فً مجال اإلدارة – خبرة فً مجال الشإون المالٌة






المهام والمسإولٌات





تقٌٌد المعامالت الصادرة والواردة.
رفع استمارات االنتداب وإنهاء المهمة.
إعداد البٌانات والتكالٌؾ الخاصة بالعمل اإلضافً والرفع لإلدارة.
إعداد بٌانات المكلفٌن بالعمل المسابً.
رفع المخصصات المالٌة للمكلفٌن باالمعلم المساابً وفاق البحاة التادرٌب للهٌباة
اإلدارٌة والفنٌة والمحاضرٌن.
توزٌع البنود المالٌة على البرامج التدرٌبٌة.
متابعة االرتباطات المالٌة وبنود الصرؾ بالتنسٌق مع إدارة الشإون المالٌة فً
إدارة التعلٌم.
القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم القبول والتسجٌل
مدٌر مركز تدرٌب المعلمٌن بالهفوؾ
ثانوٌة عامة – خبرة فً مجال تقنٌة المعلومات والحاسب اآللً









استقبال استمارات ترشٌح المتدربٌن وإدخالهم فً النظام.
متابعة تنفٌذ البرامج على الموقع االلكترونً واعتمادها بعد التنفٌذ.
إرسال رسابل تذكٌرٌة للمتدربٌن.
إعداد التقارٌر دورٌة لمدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث.
االحتفاظ بالسجالت التدرٌبٌة وإصدار شهادات بدل فاقد.
االحتفاظ بكشوؾ الحضور للبرامج وأرشفتها.
الدعم الفنً فً عملٌات التسجٌل للبرامج المتاحة وطباعة الشهادات.
القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص..
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة



أ

المهام والمسإولٌات

مشرؾ تدرٌب
مدٌر مركز تدرٌب المعلمٌن بالهفوؾ /المبرز
ثانوٌة عامة – خبرة فً مجال تقنٌة المعلومات والحاسب اآللً
اإلشراؾ على شعبة الشإون األكادٌمٌة .
المشاركة ماع ذوي االختصااص ( فاً قطااع اإلشاراؾ الترباوي ) فاً إعاداد البارامج
القصٌرة التً ٌحتاجها المٌدان
القٌام بجوالت على المدارس واألقسام التربوٌة ( زٌارات )  ،وذلك من أجل :
 بحااث احتٌاجااات التاادرٌب ورفااع التؤهٌاال بؤنواعهااا وتحلٌلهااا وتحدٌاادها  ،لاادى شاااؼلًالوظابؾ التعلٌمٌة ذات الصلة باختصاصاه  ،ومناقشاة المعلماٌن ومادٌري المادارس
والمشرفٌن التربوٌٌن فً الصعوبات التً ٌوجهونها فً أداء أعماالهم واحتٌاجااتهم
التدرٌبٌة الكفٌلة بحلها وتذلٌلها .

ب -تقاااوٌم أثااار التااادرٌب الترباااوي وخططاااه وبرامجاااه فاااً نطااااق اختصاصاااه باألساااالٌب
الموضوعٌة والعلمٌة المقننة .

ج  -التدرٌب وفقا للخطط المقررة  ،واستهداؾ تطوٌر االتجاهات وتؽٌٌرها بقصاد تحساٌن
أسالٌب التفكٌر فً مواجهة المواقاؾ والمشاكالت  ،والتركٌاز علاى تنمٌاة المهاارات
العملٌة والممارسات التطبٌقٌة فً تنفٌذ برامج التدرٌب وإبراز مواقعهاا فاً تصامٌم
الخطط والبرامج .
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام
والمسإولٌات 


االشاااتراك فاااً إعاااداد الخطاااة السااانوٌة ومتابعاااة تنفٌاااذها لتااادرٌب المعلماااٌن فاااً مختلاااؾ
احتٌاجاااتهم إلااى التاادرٌب  ،والتعاااون التااام والتنسااٌق الكاماال مااع المشاارفٌن التربااوٌٌن
والمعلمااٌن المتمٌاازٌن وأعضاااء هٌبااة التاادرٌس فااً كلٌااات المعلمااٌن والكلٌااات التربوٌااة
القرٌبة للمشاركة فً البرامج التً ٌتقرر تنفٌذها  ،وتقوٌم أثر التدرٌب على األداء.
التعاون مع اإلشراؾ التربوي فً تنفٌذ الخطط اإلشراقٌة وما تتطلباه مان زٌاارات مٌدانٌاة
خالل العام الدراسً وأثناء االختبارات  ،فٌما ٌتعلاق بماادة تخصصاه  ،كلماا احتااج تحقٌاق
مهام اإلشراؾ التربوي إلى ذلك بما ال ٌإثر على مهامه فً مجال التدرٌب .
التحقااق ماان اشااتمال جمٌااع الباارامج  ،علااى اسااتخدام أجاادى أسااالٌب التاادرٌب التربااوي
وأجودهااا وتقنٌااات التاادرٌب ومنهااا التطبٌقااات والممارسااة والتجااارب والنماااذج العملٌااة
والورش التدرٌبٌة والمشروعات البحثٌة وحقابب التدرٌب والفرق المتنقلة  ...ألخ .
المشاااركة الفعالااة فااً اللجااان الالزمااة لتوثٌااق صااالت التعاااون مااع أقسااام كلٌااات المعلمااٌن
والكلٌااات ذات العالقااة فااً جهتااه وأقسااام إدارة التربٌااة والتعلااٌم وخاصااة تقنٌااات التعلااٌم
واإلشراؾ التربوي وتوجٌه الطالب وإرشادهم و نشاط الطالب  ،فاً كال ماا ٌضامن تفعٌال
خطط التدرٌب وبرامجه والتطوٌر من تقنٌاته وأدواته ووسابله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام
والمسإولٌات







االشتراك فً إعداد الخطة السنوٌة ومتابعة تنفٌذها لتدرٌب المسااهمة فاً البحاوث والدراساات
الالزمة لتحسٌن بٌبة التدرٌب وأدابه  ،واقتراح الخطط واآللٌات المالبمة لذلك .
المشاركة فً االجتماعات واللقاءات والندوات التً تثري خبراته أو تٌسار تنفٌاذه الختصاصااته
 ،وتنسااٌق زٌااارات رجااال الفكاار والتربٌااة لمراكااز التاادرٌب ولقاااءاتهم مااع المتاادربٌن وهٌبااة
التدرٌب واإلدارة فٌها.
المشاركة فً اإلشراؾ على تنفٌذ برامج التدرٌب التربوي ومتابعتها وتقوٌمها وإعداد التقاارٌر
الفنٌااة واإلدارٌااة عنهااا  ،والمشاااركة فااً تصاامٌم مااا ٌكلااؾ بااه منهااا  ،والتاادرٌب فٌهااا وفقااا لمااا
تتوفر فٌه مإهالته .
القٌام بؤعمال الحصر وإجراءاته وتطبٌق االستقصاءات واالستبانات التً ٌتقرر تنفٌذها إلجاراء
الدراسااات والبحااوث فااً مجااال التاادرٌب التربااوي ورفااع التؤهٌاال العلمااً للمعلمااٌن والمشاارفٌن
وتحلٌل الحاجة إلى التخصصات ذات األولوٌة .
المشاااركة فااً اإلشااراؾ والمتابعااة والتقااوٌم للتجااارب التدرٌبٌااة التربوٌااة التااً تقااوم الااوزارة
بتطبٌقها .
االطالع على األنظمة واللاوابح المتعلقاة باالتفرغ الدراساً لرفاع التؤهٌال  ،والتفارغ عان طرٌاق
تخفااٌض النصاااب واالنتساااب والدراسااات المسااابٌة  ،وإجااراءات اإلجااازة الدراسااٌة واالبتعاااث
للتدرٌب والدراسة فً الخارج .
االشااتراك فااً لجااان االختٌااار والقبااول والمقااابالت التااً تاانظم لترشااٌح المتاادربٌن والماادربٌن
وطالبً رفع التؤهٌل الدراسً
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

سكرتٌر إداري
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
ثانوٌة عامة – دورات تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بالمجال-خبرة فً مجال
التدرٌب
 تنظٌم وتحدٌث نظام حفظ الملفات االلكترونً والورقً.
 استقبال وطلب المكالمات الهاتفٌة وتحوٌلها وتنظٌم مواعٌد المدٌر.
 عرض المعامالت والموضوعات الواردة.
 حفظ المعامالت والقرارات للرجوع إلٌها عند الضرورة.
 استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد اإلحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
 طباعة الخطابات اإلدارٌة.
 مقابلة المستفٌدٌن وتسهٌل إجراءاتهم.
 التعامل مع البرٌد اإللكترونً وفق التعلٌمات المعطاة.
 القٌام بؤعمال النسخ واالستعالمات لإلجراءات المالٌة واإلدارٌة.
 إدخال أسماء وبٌانات المتدربٌن المرشحٌن عبر روابط التسجٌل اإللكترونٌة.
 القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

كاتب
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
ثانوٌة عامة – دورات تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بالمجال-خبرة فً
مجال التدرٌب
 تسجٌل األوراق الواردة والصادرة وحفظها وترتٌبها.
 استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد اإلحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
 إعداد الخطابات اإلدارٌة.
 القٌام بؤعمال النسخ واالستعالمات لإلجراءات المالٌة واإلدارٌة.
 الرد على المكالمات الهاتفٌة وتحوٌلها.
 القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
تعلٌم الكبار
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تعلٌم الكبار

المسإول المباشر

مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
البكالورٌوس

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات






اختٌار المعلمٌن المرشحٌن للعمل فً مراكز ومدارس تعلٌم الكبار .
توزٌع مراكز ومدارس تعلٌم الكبار المبلؽة ضمن مٌزانٌة مدارس المحافظة
التعلٌمٌة على الجهات األكثر حاجة .
ضم الفصول التً ٌقل عدد الدارسٌن فٌها عما ورد فً الالبحة .
تبلٌػ التعلٌمات والتوجٌهات التً تصل من الوزارة إلى المدارس ومراعاة تنفٌذها
.
وضع خطة زٌارة المشرفٌن التربوٌٌن لمراكز ومدارس تعلٌم الكبار .
متابعة المدارس من خالل ما ٌرد من المشرفٌن التربوٌٌن من مالحظات .
المشاركة فً المناسبات الخاصة بمحو األمٌة واستؽاللها إلبراز أهمٌة العلم
وتشجٌع األمٌٌن لاللتحاق بمراكز تعلٌم الكبار .
اإلشراؾ على تنظٌم سجالت األعمال اإلدارٌة ووضع سجالت وملفات لمراكز تعلٌم
الكبار
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام والمسإولٌات



إجراء دراسات مٌدانٌة ذاتٌة عن واقع األمٌة فً منطقته وسبل استقطاب
األمٌٌن ومعرفة أماكن تواجدهم .
متابعة أعمال االختبارات النهابٌة فً مدارس تعلٌم الكبار بالتعاون مع
المشرفٌن التربوٌٌن .
اعداد التقارٌر الدورٌة واإلحصابٌة عن نشاطات وإنجازات اإلدارة  ،ومعوقات
األداء فٌها وسبل التؽلب علٌها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ تعلٌم الكبار

المسإول المباشر

مدٌر إدارة تعلٌم الكبار
البكالورٌوس

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات




القٌام بزٌارة المراكز والمدارس اللٌلٌة زٌارات توجٌهٌة ومتابعتها
واالجتماع بالهٌبة االدارٌة لمناقشة األمور التالٌة :
التؤكد من توفٌر التجهٌزات الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة وتنظٌمها مثل - :
السجالت والملفات والكتب واللوازم التشؽٌلٌة .
دراسة المشكالت المٌدانٌة التً تعترض سٌر العمل والبحث عن أسبابها
والمشاركة فً إٌجاد الحلول المناسبة لها .
االطالع على توزٌع المنهج وموضوعاته على فصلً العام الدارسً وتوزٌع
الجدول الدارسً على أعضاء هٌبة التدرٌس وفق الخطة الدراسٌة المعتمدة
التؤكد على إعداد الدروس ( التحضٌر ) بما ٌتناسب مع تعلٌم الكبار ،
وٌحقق أهداؾ المنهج وأؼراضه والعناٌة به شكال ومضمونا .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات



متابعة سٌر الدارسة وانتظام الدارسٌن للتعرؾ على مستواهم  ،ومدى
تحصٌلهم  ،ومقدار ما أنجز من المنهج  ،ومناسبته مع ما مر من العام
الدراسً  ،واألعمال التحرٌرٌة للدارسٌن  ،ومتابعة المعلمٌن لها  ،والتؤكد
من أعمال االختبارات  ،ونوعٌة األسبلة  ،وتوفر الدقة بها  ،وشمولها
لمفردات المنهج .



اإلشراؾ على االختبارات النهابٌة  ،ومراجعة نتابجها  ،والمشاركة فً
تفرٌؽها فً سجالتها الخاصة  ،وتحلٌل نتابجها لمعرفة ما قد ٌكون فٌها من
ظواهر تستحق الدراسة .
مراجعة البٌانات اإلحصابٌة الواردة من المدارس والمشاركة فٌها وتفرٌؽها
فً سجالتها الخاصة .
إجراء الدراسات المٌدانٌة التً تساعد على تطوٌر العمل فً مجال تعلٌم
الكبار ومحو األمٌة .
القٌام بزٌارات للجهات المعنٌة بتعلٌم الكبار بالمنطقة للتنسٌق معها فً
الجهود المبذولة فً مجال تعلٌم الكبار ومحو األمٌة .
القٌام بكل ما ٌسند إلٌة من عمل فً مجال تعلٌم الكبار.
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

كاتب

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر اإلدارة
الشهادة الثانوٌة ،دبلوم كلٌة تقنٌة





المهام والمسإولٌات







السكرتارٌة .
تدقٌق المسٌرات .
إدخال بٌانات المعلمٌن المتقدمٌن للترشٌح للعمل فً المراكز
والمدارس المتوسطة والثانوٌة .
تحدٌث بٌانات المعلمٌن المكلفٌن على رأس العمل فً المدارس
المتوسطة والثانوٌة .
نسخ التعامٌم وبعض القرارات اإلدارٌة .
الرد على التعامٌم الواردة .
استخراج بدل التالؾ والمفقود .
تصدٌق الشهادات .
معادلة الشهادات .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مراسل المكتبً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر اإلدارة
االبتدابٌة أو المتوسطة

المهام والمسإولٌات




المراسالت اإلدارٌة الداخلٌة والخارجٌة .
كل ما ٌسند إلٌه من أعمال .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات









التؤكد من صحة نجاح دارس .
ادخال نتابج الدارسٌن .
الصادر والوارد .
ادخال بٌانات المراكز واإلحصابٌات .
كتابة الخطابات .
جمع التقارٌر وتحلٌلها .
كل ما ٌسند إلٌه من أعمال .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
إلدارة نشاط الطالب
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة نشاط الطالبات

المسإول المباشر

مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة المتكاملة فً األنشطة

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
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المهام والمسإولٌات

بطاقة وصؾ وظٌفً
إعداد خطة عمل شاملة إلدارة نشاط الطالب بمشاركة رإساء األقسام
والمشرفٌن التربوٌٌن بجمٌع جوانب العمل
توزٌع العمل بٌن منسوبات اإلدارة
عقد اجتماعات دورٌة لمناقشة كل ما ٌتعلق بالعمل
اإلشراؾ العام على أقسام النشاط فً المجاالت المختلفة
إصدار التوجٌهات المنظمة للعمل داخل اإلدارة واألنشطة فً المدارس
اإلشراؾ على خطط عمل المشرفٌن التربوٌٌن باإلدارة
دراسة خطة النشاط ؼٌر الصفً المعدة للمدارس من قبل المشرفٌن على ضوء
التعلٌمات والتوجٌهات الواردة من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات  ،واعتمادها
متابعة تنفٌذ خطط وبرامج النشاط ؼٌر الصفً
-10اإلشراؾ على إعداد وتنظٌم السجالت والملفات
متابعة وصول التعامٌم واللوابح لربٌسً األقسام منسقً البرامج
متابعة المخصصات المالٌة لألنشطة
العمل على استكمال مالكات اإلدارة  ،وتقدٌر االحتٌاج ورفعه للجهة المختصة
تقدٌر االحتٌاج من المشرفٌن التربوٌٌن ،ومن رابدي النشاط ومتابعة توفٌرهم ،
وإجراء حركة نقلهم الداخلٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
اإلشراؾ على لجان المقابالت الشخصٌة لكل من ترشح للعمل فً اإلدارة
المتابعة المستمرة لعملٌة تقوٌم منسوبً اإلدارة
اإلشراؾ على حصر العجز من رابدي النشاط وإعداد بٌان به ورفعه للجهة
المختصة
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المهام والمسإولٌات

اإللمام بالوضع العام فً المدارس والتؤكد من استكمال تجهٌزات األنشطة
وإعداد بٌان بذلك ورفعه للجهة المختصة
القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس للوقوؾ على سٌر العمل واالطمبنان إلى
النتابج المرجوة
دراسة المشكالت والصعوبات التً تعٌق العمل والسعً لتذلٌلها أو رفعها للجهة
المختصة فً حال عدم االستطاعة
رفع كفاءة المختصات فً مجال األنشطة ؼٌر الصفٌة من خالل التوجٌهات ،
االجتماعات الدورٌة والحلقات التدرٌبٌة
إعداد التقارٌر السنوٌة لألداء الوظٌفً لمنسوبً اإلدارة ورفعها لإلدارة العامة
لنشاط الطالب عن طرٌق إدارة التعلٌم
رفع التقارٌر الختامٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة إلى اإلدارة العامة لنشاط الطالب
عن طرٌق إدارة التعلٌم
اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها فً
السجالت والملفات بشكل ٌساعد على استرجاعها بسهولة وٌسر
اإلشراؾ العام على كافة العمل
اإلشراؾ العام على أعمال األندٌة الموسمٌة
اإلشراؾ العام على أندٌة مدارس الحً لألنشطة التعلٌمٌة والتروٌحٌة كممثلة
برنامج من قبل تطوٌر المدارس
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اإلشراؾ العام على مقر األولمبٌاد العلمً ومتابعة تجهٌزه وتوفٌر متطلباته
إعداد الخطط التدرٌبٌة واقتراح مدربٌن متخصصٌن واستشارٌٌن محترفٌن فً
دعم الطالب
عقد اتفاقٌات الشراكة المجتمعٌة بعرضها على لجنة الموافقة على البرامج
والمشارٌع
متابعة ورفع مإشرات األداء سنوٌا ألمانة التعلٌم
الرد على مخاطبات اإلدارات النظٌرة واستقبال واردها والعمل على توحٌد
الجهود بٌن القطاعٌن ( بنٌن – بنات)
التواصل مع اإلدارة العامة لنشاط الطالب حسب متطلبات العمل
حضور اللقاءات والمإتمرات  ،والبرامج الوزارٌة حسب التوجٌه من اإلدارة
العامة لنشاط الطالب
تكرٌم الفابزٌن وقادة مدارسهم ومدربٌهم ومن ساندهم من المٌدان التربوي
وأولٌاء األمور
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل المسإول المباشر.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

ربٌس قسم النشاط

مدٌر إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
تحمل الضؽوط
المإهالت المطلوبة لشؽل
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بإعداد وتقٌٌم التقارٌر
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المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
القٌام بزٌارات مٌدانٌة لنشاط عٌنة من المدارس وأندٌة الحً
للوقوؾ على سٌر برامج النشاط الواقع تحت رباستها .
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الصادرة من إدارة نشاط الطالب .
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المحافظة التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعٌنات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
إعداد سجالت واستمارات العمل ومتابعة تنفٌذها .
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات
المادٌة والبشرٌة والقطاعات التابعة لها .
عقد اجتماعات مع المشرفٌن المٌدانٌات باإلدارة لتبادل وجهات
النظر لالرتقاء بالنشاط إلى األفضل .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان
والرفع بشؤنها للجهات المعنٌة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من المشرفٌن المٌدانٌٌن واتخاذ ما
ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة ورفعها لإلدارة
إعداد التقارٌر الالزمة حول بعض البرامج أو التجارب المتمٌزة بالمدارس
والعمل على االستفادة من البرامج وتعمٌمها .
العمل كمنسق برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالب مثل
( األولمبٌاد العملً ) أو منسق برامج محلٌة  ،أندٌة الحً واألندٌة
الموسمٌة .
متابعة وصول مٌزانٌة النشاط االجتماعً المعتمدة للمحافظة التابعة حسب
ما ورد فً التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اقتراح الجوابز المالبمة وضوابطها توزٌعها على الطالب المتمٌزٌن فً
األنشطة ؼٌر الصفٌة .
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالب خالل العام الدراسً والعطلة
الصٌفٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة (
األندٌة الموسمٌة – أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها للمساعد للشإون التعلٌمٌة
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ مفرغ

مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
تحمل الضؽوط
المإهالت المطلوبة لشؽل
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بؤعداد وتقٌٌم التقارٌر
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المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الواردة من شبون تعلٌم البنات
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المحافظة التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعٌنات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
اإلشراؾ اإلداري على التنظٌمات الضوابط المدرسٌة للنشاط
ؼٌر الصفً ( الرحالت  ،الحفالت )....
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات
المادٌة والبشرٌة للمحافظة التابعة لها .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان
والرفع بشؤنها للجهات المعنٌة .
دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من المشرٌن المٌدانٌٌن
بالمحافظة واتخاذ ما ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة واألندٌة
الموسمٌة ورفعها للجهات المختصة .
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العمل كمنسقة برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالب مثل (
األولمبٌاد العملً ) أو منسقة برامج محلٌة
متابعة وصول مٌزانٌة النشاط المعتمدة للبرامج التابعة لها حسب ما ورد فً
التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالب خالل العام الدراسً والعطلة الصٌفٌة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة ( األندٌة الموسمٌة
– أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها ورفعها للمساعد للشإون التعلٌمٌة .
التنسٌق اإلداري إلجراءات تفرٌػ رواد النشاط
التنسٌق ألعمال المٌزانٌة التشؽٌلٌة لإلدارة
اإلشراؾ والتنسٌق لمنشؤة التدرٌب الطالبً والرفع بمتطلباتها وإجراءاتها
التنظٌمٌة ومتابعتها وتقوٌما
اقتراح المبادرات التطوٌرٌة والبرامج المساندة للبرامج المركزٌة وتعمٌمها
واإلشراؾ علٌها
التنسٌق إلجراءات لجنة الموافقات على األنشطة والفعالٌات الخارجٌة
التقوٌم والمتابعة لمإشرات األداء والعمل على تقوٌمها سنوٌا
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ مٌدانً

المسإول المباشر

مدٌر إدارة نشاط الطالبات

المؤهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن فً رٌادة النشاط ؼٌر الصفً
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
المإهالت المطلوبة لشؽل تحمل الضؽوط
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بؤعداد وتقٌٌم التقارٌر
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المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
القٌام بالزٌارات المٌدانٌة لنشاط الطالب بالمدارس واألندٌة
الموسمٌة وأندٌة مدارس الحً للوقوؾ على سٌر النشاط
القٌام بزٌارات مٌدانٌة لعٌنات من مدارس المحافظات التابعة
لها
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الواردة من الوزارة
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المدارس التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعنٌات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
متابعة المدارس فً إعداد الخطة السنوٌة النشاط ؼٌر الصفً
على ضوء الخطة الواردة من إدارة نشاط الطالب فً إطار ما
ورد من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات .
توجٌه المدارس إلى إعداد سجالت النشاط ؼٌر الصفً
واستمارات العمل ومتابعة تنفٌذها .
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
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المهام والمسإولٌات

تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة
للمدارس التابعة لها .
عقد اجتماعات مع رواد النشاط للمدارس التابعة لها لتبادل وجهات النظر لالرتقاء
بالنشاط إلى األفضل .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان والرفع بشؤنها للجهات
المعنٌة .
دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من رابدات النشاط للمدارس التابعة لها
واتخاذ ما ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة واألندٌة الموسمٌة ورفعها للجهات
المختصة .
إعداد التقارٌر الالزمة حول بعض البرامج أو التجارب المتمٌزة بالمحافظات والعمل
على االستفادة من البرامج وتعمٌمها على المحافظات .
العمل كمنسقة برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات مثل (
األولمبٌاد العملً ) أو منسقة برامج محلٌة  ،األندٌة الموسمٌة وأندٌة مدارس الحً
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المهام والمسإولٌات

متابعة وصول مٌزانٌة النشاط المعتمدة للمدارس التابعة لها حسب ما ورد فً
التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اقتراح الجوابز المالبمة وضوابطها توزٌعها على الطالبات المتمٌزات فً األنشطة
ؼٌر الصفٌة .
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالب خالل العام الدراسً والعطلة الصٌفٌة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة ( األندٌة الموسمٌة
– أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها وفعها للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
الرد على استفسارات المدارس والمشاركة فً حل المشكالت للنشاط ؼٌر الصٌفً
للمدارس التابعة لها .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

المساعد اإلداري

مدٌر إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنة
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة
إلمام بالحاسب اآللً وأجهزة الفاكس
اتقان طرق الفهرسة والحفظ للوثابق والفاكس
المإهالت المطلوبة لشؽل إجادة فن المكاتبات الرسمٌة وصٌاؼتها ( الخطاب  ،المذكرة  ،التقرٌر
)
الوظٌفة
تصوٌر وتورٌد المكاتبات
تنظٌم االجتماعات واللقاءات الدورة والتربوٌة
مهارات إدارة الوقت
االتصال والتواصل اإلنسانً .
إعداد قاعدات البٌات
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•
•

•
المهام والمسإولٌات

•
•
•

•

إعادة طباعة وصٌاؼة التعامٌم على الحاسب اآللً والواردة من
اإلدارة العامة للنشاط ورفعها للجهات المختصة للتصدٌر للمدارس
.
تسدٌد المعامالت اإلدارٌة الواردة من اإلدارات اإلدارٌة كشإون
الموظفٌن وتقنٌة المعلومات
صادر إدارة نشاط الطالب ( بما فٌها من خطابات صادرة إلى
إدارة التعلٌم  ،صادر من اإلدارة العامة للنشاط  ،مكاتب اإلشراؾ
 ،وتوجٌه الخطابات الواردة من المدارس للمشرفٌن المتابعٌن)
وارد إدارة نشاط الطالب ،وارد اإلدارة العامة للنشاط كما ٌشمل
التوجٌه اإللكترونً للتعامٌم والخطابات الواردة وطباعتها على
الحاسب اآللً وتصوٌرها وتوزٌعها ثم رفعها إلى الجهة المختصة
عضو فً لجنة المسابقات – حصر البٌانات الخاصة بالمسابقات
والرد علٌها )
إعداد عملٌات الطباعة بجمٌع مراحلها وعمل بروفات لها من
خالل تنسٌق صفحات الكتب والتقارٌر والنشرات .
طباعة البروفات األولٌة للمطبوعات وتراجع بؽرض التؤكد من
صفاتها وصحتها .
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•
•
•

•
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المهام والمسإولٌات

•
•
•
•
•
•
•
•

إعداد وتنسٌق شهادات الشكر والتقدٌر لجمٌع المكرمٌن على مستوى اإلدارة
والطالب الفابزٌن أو المشاركٌن فً المسابقات ورواد النشاط المتمٌزٌن
عضو فً لجنة التقرٌر الشامل
التنسٌق للدورات والحلقات التنشٌطٌة المقامة فً داخل وخارج اإلدارة
التنسٌق مع الجهات وتهٌبة المكان المناسب للقاءات واالجتماعات والحضور
لتدوٌنها
المشاركة فً لجنة فرز الرؼبات باإللتحاق باألندٌة الموسمٌة من طالبات
ومعلمات
اإلشراؾ على العهد الخاصة باإلدارة والمشاركة فً عملٌات الجرد وحفظ العهد
فً االرشٌؾ
تنسٌق وترتٌب الملفات وتجلٌد كل ما ٌطلب منها من الكتب والتقارٌر  ،تصمٌم
األؼلفة للكتٌبات واإلصدارات الخاصة باإلدارة والمخططات
استقبال االتصاالت لإلدارة واستالم الفاكسات منها والرد علٌها
تقدٌم عروض البوربوٌنت الخاصة باإلدارة
متابعة جدٌد التعامٌم من خالل موقع اإلدارة وطباعته
متابعة الدوام الٌومً ( الحضور واالنصراؾ – اإلجازات المرضٌة االستثنابٌة
– االضطرارٌة – مباشرة الموظفات – ملؾ الوثابق الرسمٌة )
إعداد وتنظٌم السجالت والملفات وأرشفتها
تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد على
استخراجها بسهولة وٌسر
القٌام بجمٌع ما بتم تكلٌفه من قبل المسبول المباشر
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌرة
مسمى الوظٌفة
مدٌر إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة
شخصٌة قٌادٌة وملمة بجمٌع متطلبات العمل فً اإلدارة
المإهالت المطلوبة لشؽل
إلمام بالحاسب اآللً وأجهزة الفاكس
الوظٌفة
إجادة فن المكاتبات الرسمٌة وصٌاؼتها ( الخطاب  ،المذكرة  ،التقرٌر
)
تنظٌم االجتماعات واللقاءات الدورة والتربوٌة
القدرة على تحمل ضؽوط العمل
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•
•
•
المهام والمسإولٌات

•
•
•

المشاركة فٌما ٌتعلق من أعمال مدٌر اإلدارة ( خطة العمل
– إعداد التقارٌر – عمل النماذج الخاصة بمدٌرة اإلدارة –
التجهٌز لالجتماعات والحلقات التنشٌطٌة )
طباعة الخطط الخاصة باإلدارة على الحاسب اآللً ،
وتحضٌر مسودات العمل والنماذج للموافقة علٌها
تسجٌل األعمال الٌومٌة لمدٌر اإلدارة فً سجل خاص
ٌسجل فٌه جمٌع الخطابات الواردة إلى اإلدارة
واالجتماعات الطاربة و االتصاالت المباشرة
المشاركة فً تصدٌر وتورٌد البرٌد اإللكترونً الخاص
باإلدارة
المشاركة فً إعداد التقارٌر الخاصة بالزٌارات المٌدانٌة
لإلدارات التعلٌمٌة من قبل مدٌرة اإلدارة
متابعة توصٌات االجتماعات وتحري الدقة فً تسدٌدها
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المهام والمسإولٌات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

151

التنسٌق لحجوزات السفر واإلرسالٌات والطرود الخارجٌة
المحافظة على سرٌة المعامالت الصادرة والواردة لإلدارة
التنسٌق اإلداري لمقابالت مدٌر اإلدارة مع المستفٌد الداخلً والخارجً
التنظٌم وحفظ المعامالت الخاصة بمدٌر اإلدارة
المشاركة فً إعداد العروض التقدٌمٌة الخاصة بمدٌر اإلدارة
المشاركة فً إعداد كلمات المحافل الخاصة والعامة
المشاركة فً إعداد خطابات التهنبة والشكر المقدمة من مدٌرة اإلدارة
للمستفٌد الداخلً والخارجً وتوفٌر اإلهداءات المناسبة
التنسٌق لحضور مدٌرة اإلدارة للمحافل العامة والمناسبات الخاصة بالمستفٌد
الداخلً
التعامل مع الحاالت الطاربة وفق توصٌات مدٌر اإلدارة وتحت إشرافه المباشر
التوثٌق اإلعالمً لنشاطات مدٌر اإلدارة الداخلٌة والخارجٌة
التنسٌق لما ٌسند من مهام إدارٌة عامة أو خاصة
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للشإون التعلٌمٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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مقدمة
تولً حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن ـ حفظهما هللا ـ التعلٌم
رعاٌة واهتماما منقطع النظٌر بالتعلٌم فتم بحمد هللا إنشاء المدارس فً المدن والقرى والهجر
وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة والتجهٌزات الحدٌثة والمتطورة وواكب ذلك تطور نظم اإلدارة بما
ٌحقق تقدم التعلٌم األمثل مع ترشٌد استخدام الموارد واإلمكانٌات المتاحة ولذلك فقد قامت الوزارة
بإصدار الدلٌل التنظٌمً إلدارات التربٌة والتعلٌم ،كما أصدرت ضوابط تكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ
التعلٌمٌة وآلٌاته؛ وٌؤتً هذا الدلٌل ( دلٌل الوصؾ الوظٌفً ) لٌكون دلٌال ارشادٌا للقٌادات
ولمنسوبً اإلدارة من مشرفٌن تربوٌٌن و موظفٌن إدارٌٌن أو فنٌٌن وؼٌرهم؛ وعونا لهم فً
القٌام بواجباتهم الوظٌفٌة خٌر قٌام ،نظرا لما للتوصٌؾ الوظٌفً من أثر فً رفع كفاءة وفعالٌة
العمل اإلشرافً و اإلداري باإلدارة العامة للتعلٌم  ،وحٌث تم العمل به وفقا للنموذج الخاص بـ
نظام  ،ISO 2008-9001حٌث تكمن أهمٌته فً تحدٌد مخطط واضح للواجبات والمسإولٌات
التً ٌقوم بها كل فرد فً المنظمة كما ٌساعد المستفٌد الخارجً على معرفة اختصاص كل موظؾ
ومهام كل إدارة من إداراتها .
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لذا فقد تم إعداد هذا الدلٌل الذي ٌحتوي على توصٌؾ مسمٌات الوظابؾ باإلدارة من خالل
تحدٌد االرتباط التنظٌمً لكل إدارة ووظٌفة والواجبات والمهام الوظٌفٌة مع تحدٌد الحد
األدنى من المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المقبولة لشؽل كل مسمى من المسمٌات
الوظٌفٌة .
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل لجمٌع اإلدارات على التعاون والمساهمة
معنا فً اعداد البطاقات الخاصة بالوصؾ الوظٌفً للوظابؾ التابعة لهم  ،كما نتقدم
بالشكر الجزٌل إلى فرٌق العمل بهذا الدلٌل.
ونتمنى أن ٌجد العاملٌن باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء واإلدارات التعلٌمٌة
بالمحافظات والمناطق الفابدة المرجوة من هذا الدلٌل لتعزٌز جهودهم الطٌبة نحو التمٌز.

المدٌر العام
أحمد بن محمد بالؽنٌم
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فرٌق العمل
اسم العضو /العضوة
أ-

أحمد بن محمد بالؽنٌم
د .ابراهٌم الحسٌن

أ-

الوظٌفة
المدٌر العام للتعلٌم
باألحساء

المشرؾ العام على الدلٌل

مستشار مركز الملك فهد 

للجودة

ابتسام بنت عبدالعزٌز الشٌخ

مدٌرة برنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

سعود الظفر

مشرؾ تدرٌب تربوي

هند بودي
أ-
ب -هٌا المنٌؾ

مساعد إداري بمركز
الملك فهد للجودة

أ-

المهمة




إعداد التصور العام للدلٌل
اإلشراؾ العام على التصمٌم والجمع واإلعداد
واإلخراج النهابً له
المراجعة المبدبٌة للنسخ
إعداد التصور العام للدلٌل إعداد الجزء النظري
للدلٌل
مراجعة النسخة المبدبة منه واالخراج النهابً له




إعداد القالب االلكترونً للدلٌل لكل كتلة قٌادٌة
جمع األدلة الواردة من اإلدارات وتصنٌفها وفقا
للكتل القٌادٌة باإلدارة
تحرٌرها فً القالب المعد لذلك




حصر ما ٌرد من األدلة
تحرٌر المخاطبات الخاصة بالمتابعة







أ-

هٌفاء العمره

إدارٌة ببرنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

جمٌع االدارات و األقسام فً إدارة التعلٌم باألحساء

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

تصمٌم نموذج بطاقة الوصؾ الوظٌفً
مراجعة النسخة النهابٌة للدلٌل

إعداد بطاقات الوصؾ الوظٌفً كل فً مجال اختصاصه
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5
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة تعلٌم الكبار

122-115

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة نشاط الطالبات

142 -123

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة نشاط الطالبات

157 - 143

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

تعارٌؾ ومصطلحات
متطلبات الوظٌفة :
المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة التً ٌجب توافرها فً شاؼل الوظٌفٌة .

الوظٌفة :
مجموعة من المراكز الوظٌفٌة المتشابهة فً المهام والواجبات والتً تحمل مسمى وظٌفً عام مثل
مدٌر إدارة أو ربٌس قسم .
المهمة :
مجموعة من العناصر المرتبطة زمنٌا باألداء والتً تساهم فً تحقٌق ناتج محدد ذو قٌمة .

الوصؾ الوظٌفً :
هو نموذج ٌحتوي واجبات منصب وظٌفً معٌن وتوضح المسإولٌات األساسٌة والجدارات والمإهالت
ومإشرات األداء وحقوق اتخاذ القرار وؼٌرها من المعلومات األساسٌة المرتبطة بالمنصب الوظٌفً .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
توجٌه وإرشاد الطالبات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌرة إدارة توجٌه وإرشاد الطالبات

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

-

مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
المإهل  :بكالورٌوس فً أحد التخصصات الثالثة  ( :خدمة اجتماعٌة  ،علم اجتماع  ،علم
نفس )
توفر السمات الشخصٌة اإلٌجابٌة كالقٌادة واالتزان وحسن التوجٌه والقدوة الحسنة والوالء
وسالمة الفكر .
التمٌز فً المجال المرشحة له ( بحوث تربوٌة  /تجارب  /دراسات  /مشاركات  /خطط
وبرامج فً مجال التوجٌه واإلرشاد على اختالؾ أنواعه  ....الخ ) .



المهام والمسإولٌات





اإلشراؾ على إعداد الخطاة السانوٌة لبارامج وخادمات التوجٌاه واإلرشااد بالمحافظاة بجمٌاع
مجاالتاااه التربوٌاااة والنفساااٌة واالجتماعٌاااة والمهنٌاااة بكافاااة مساااتوٌاته اإلنمابٌاااة والوقابٌاااة
والعالجٌة .
توزٌااع األعمااال والمسااإولٌات علااى منسااوبات اإلدارة ماان مشاارفات تربوٌااات وإدارٌااات مااع
مراعاة التعلٌمات المنظمة لذلك .
اإلشااراؾ علااى إعااداد مشااروع المٌزانٌااة الخاصااة بباارامج التوجٌااه واإلرشاااد ورفعااه للجهااة
المختصة العتماده .
اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلوماات الخاصاة بااإلدارة ماع اساتثمار تقنٌاة المعلوماات
واالتصال ألداء العمل على الوجه المطلوب .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات







اإلشراؾ والمتابعة المستمرة لضمان تفعٌل اللجان والمجالس المدرساٌة فاً المادارس
بكافة مراحلها بما ٌحقق أهدافها التربوٌة .
اإلشراؾ والمتابعة لبرامج تكرٌم الطالبات المتفوقات على كافة المستوٌات التعلٌمٌة
تفعٌل البرامج التدرٌبٌة للمشرفات التربوٌات ومرشدات الطالبات سعٌا لتطاوٌر أدابهان
المهنً .
اإلشاراؾ علااى إعاداد التقااارٌر الختامٌااة والدورٌاة الخاصااة ببارامج التوجٌااه واإلرشاااد
وبكل ما ٌتعلق بمنجزات اإلدارة ورفعها للجهات المختصة .
اإلشراؾ على تحدٌد االحتٌاج من المرشادات الطالبٌاات فاً المادارس وتنفٌاذ آلٌاة ساد
االحتٌاج بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
متابعة قضاٌا الطالبات ودراستها وفق قواعد تنظٌم السلوك والمواظبة .
اإلشااراؾ علاااى الدراساااات والبحاااوث العلمٌااة المٌدانٌاااة الخاصاااة بالعملٌاااة التوجٌهٌاااة
واإلرشادٌة .
الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لمتابعة سٌر العملٌة اإلرشادٌة فً المٌدان التربوي .
أي مهام أخرى تكلؾ بها من الربٌس المباشر .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مشرفة التوجٌه واإلرشاد

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

-


المهام والمسإولٌات





مدٌرة إدارة توجٌه وإرشاد الطالبات
المإهل  :بكالورٌوس فً أحد التخصصات الثالثة  ( :خدمة اجتماعٌة  ،علم
اجتماع  ،علم نفس )
خبرة فً مجال التوجٌه واإلرشاد ال تقل عن ( خمس سنوات ) .

اإلشراؾ المٌدانً على المدارس للوقوؾ على سٌر العمل فً مجال التوجٌه
واإلرشاد وتقدٌم التوجٌهات المناسبة .
متابعة تنفٌذ برامج وخدمات ومشروعات التوجٌه واإلرشاد فً المدارس
بمستوٌاتها المختلفة ( وقابً  ،إنمابً  ،عالجً ) ومجاالته ( تربوي ،
مهنً  ،اجتماعً  ،دٌنً ) وتقوٌمها .
متابعة إدارة المدرسة فً إعداد الخطة السنوٌة لبرامج الخدمات
ومشروعات التوجٌه واإلرشاد ولك فً إطار متكامل .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات







تفعٌل األسالٌب االشرافٌة المختلفة لتطوٌر أداء مرشدات الطالبات بما
ٌنعكس أثرة على االرتقاء بالعمل اإلرشادي بشكل عام .
إجراء الدراسات العلمٌة والبحوث التربوٌة واالجتماعٌة المٌدانٌة للظواهر
والمشكالت التً قد تسود المجتمع المدرسً واستثمار منهج البحث
العلمً للتواصل للحلول المناسبة لمواجهتها وعالجها .
إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة عن برامج التوجٌه واإلرشاد .
دراسة قضاٌا الطالبات وفق قواعد السلوك والمواظبة ورعاٌة سلوك
الطالبات بالتنسٌق مع الوحدة اإلرشادٌة لتقدٌم الخدمات التربوٌة العالجٌة
المناسبة للحالة .
تطوٌر األداء المهنً للمرشدات الطالبٌات فً المدارس واقتراح البرامج
التدرٌبٌة المناسبة .
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرفة وحدة الخدمات اإلرشادٌة

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات



مدٌرة إدارة توجٌه وإرشاد الطالبات
المإهل  :بكالورٌوس فً أحد التخصصات الثالثة  ( :خدمة اجتماعٌة
 ،علم اجتماع  ،علم نفس )
إعداد خطة العمل السنوٌة للوحدة واعتمادها من مدٌرة إدارة التوجٌه
واإلرشاد .
التقوٌم المستمر لعمل الوحدة لمعرفة مستوى الخدمات اإلرشادٌة
والعالجٌة المقدمة للحاالت المحالة  ،وفاعلٌة الدور التثقٌفً لمشرفات
التوجٌه واإلرشاد ومرشدات الطالبات .
الوقوؾ على الحاالت المحولة للوحدة بالتنسٌق مع لجنة قضاٌا
الطالبات.
التعامل مع حاالت الطالبات الفردٌة المحالة للوحدة اإلرشادٌة وتقدٌم
الخدمات اإلرشادٌة التربوٌة المناسبة للحالة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات







بحث المشكالت االجتماعٌة التً تإثر على صحة المجتمع المدرسً
والمشاركة فً وضع الحلول المناسبة لها .
المشاركة فً عمل االستقصاءات واالستبانات للمجتمع المدرسً
للتعرؾ على القٌم والسلوك والعادات والتقالٌد ومدى تؤثٌر ذلك على
النواحً النفسٌة والسلوكٌة واالجتماعٌة وعمل الخطط الالزمة
لتصحٌح السٌا منها .
توعٌة وتوجٌه أفراد المجتمع المدرسً عن خدمات وحدة اإلرشاد .
المساعدة فً إجراء البحث االجتماعً للحاالت النفسٌة .
المشاركة فً االجتماعات الدورٌة ووضع الخطط وإعداد التقارٌر
الخاصة بالوحدة اإلرشادٌة .
الرد على الهاتؾ اإلرشادي .
القٌام بؤي مهام أخرى تكلؾ بها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات



مشرفة تكافل
مدٌرة إدارة توجٌه وإرشاد الطالبات
المإهل  :بكالورٌوس فً أحد التخصصات الثالثة  ( :خدمة اجتماعٌة  ،علم
اجتماع  ،علم نفس )
خبرة واهتمام باألعمال الخٌرٌة .االستعداد التام للقٌام بالعمل فً برنامج تكافل  ،والقدرة على التواصل
ومتابعة عمل المدارس .
تبنً أهداؾ المإسسة وبذل الجهد مع المدارس لتحقٌقها  ،سعٌا للوصول
للنتٌجة المخطط لها .
استالم التوجٌهات الواردة من المإسسة ومتابعة المخاطبات للتؤكد من
وصولها للمإسسة والمدارس ،ومتابعة تنفٌذها فً المدارس  ،والدعم
االٌجابً لها .
اإلشراؾ المباشر على تشؽٌل برنامج تكافل اإللكترونً فً المدرسة ،
وتزوٌد المسإول فً المدرسة بصالحٌة الدخول للنظام والدعم الفنً للنظام،
وإعداد التقارٌر المتعلقة بعوابق التنفٌذ فً المدارس لٌتم معالجتها مع
المختصٌن فً النظام لدى المإسسة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات








اإلشراؾ على األنشطة الخٌرٌة واالجتماعٌة المعتمدة من المإسسة .
إعداد قاعدة بٌانات للمدارس التً ٌشرؾ علٌها تتضمن أرقام التواصل مع
المدارس ( هاتؾ المدرسة  /المدٌر  /الوكٌل /المرشد الطالبً  /الفاكس /
البرٌد اإللكترونً ) وأسمابهم.
زٌارة المدارس المستهدفة والتً تحتاج اإلشراؾ والتدرٌب والمتابعة ،
ودعم التطبٌق ومساندتها.
متابعة المدارس أثناء الصرؾ ودعم سرعة إجراءاته  ،لتحقٌق وصول
اإلعانة للطالب فً بداٌة كل فصل دراسً .
معالجة المعوقات التً قد تحدث فً استخدام بطاقة الصرؾ الخاصة
بالمدرسة .
العمل مع لجنة تكافل فً المدرسة لقٌاس أثر اإلعانة على الطالب وتحصٌله
الدراسً .
التؤكد من تؽطٌة اإلعانة لما صرفت له ( الكسوة  ،والحقٌبة  ،والوجبة )
إعداد التقرٌر الفصلً نهاٌة كل فصل دراسً عن األعمال التً قام بتنفٌذها ،
وٌشمل العقبات التً واجهته واقتراح حلول تسهم فً جودة العمل وسرعة
التنفٌذ.
المشاركة فً البرامج التدرٌبٌة واللقاءات التً تقٌمها مإسسة تكافل .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مساعد إداري
مدٌرة إدارة توجٌه وإرشاد الطالبات
 -المإهل  :بكالورٌوس تربوي

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





جمٌع األعمال لمكتب المدٌرة .
اإلعداد والتنظٌم لالجتماعات .
متابعة تؤمٌن احتٌاجات اإلدارة وفق المٌزانٌة وحفظ العهدة
واستكمال إجراءاتها واإلشراؾ على برنامج فارس .
تذكٌر المدٌرة بمواعٌد اللقاءات الداخلٌة والخارجٌة ومواعٌد
االجتماعات والزٌارات المٌدانٌة وتحضٌر الوثابق المطلوبة .
إعداد الخطابات حسب توجٌه مدٌرة اإلدارة .
تسجٌل المعامالت الصادرة فً برنامج االتصاالت اإلدارٌة بعد التؤكد
من اعتمادها من المدٌرة و صاحب الصالحٌة ومن وجود جمٌع
المرفقات إن وجدت .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات









تنظٌم و أرشفة ملفات الصادر بشكل ٌضمن سالمتها وسرعة استرجاعها
بسهولة
أخذ توقٌع الموظفات بالعلم على التعامٌم والنشرات الداخلٌة .
استالم المعامالت الواردة وعرضها على المدٌرة وتوزٌعه على الموظفات
المعنٌات حسب الشرح .
تنظٌم و أرشفه ملفات الوارد بشكل ٌفٌد سالمتها وسرعة استرجاعها .
متابعة سالمة السجل واستكمال كامل توقٌعات الحضور واالنصراؾ
الٌومً لجمٌع موظفات اإلدارة .
حصر االستبذان  /ساعات التؤخٌر الٌومً ،شهرٌا للموظفات والرفع
لمدٌرة اإلدارة .
احتساب اإلجازات االضطرارٌة  /وعدد الؽٌاب ( بعذر وبدون عذر )
وحفظها و أرشفتها فً الملفات الخاصة بالموظفات .
تنظٌم و أرشفه الملفات بشكل ٌفٌد سالمتها وسرعة استرجاعها .
أي مهام تسند لها من قبل مدٌرة اإلدارة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

19

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التوعٌة اإلسالمٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

3040009

مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس تربوي فما فوق.



المهام والمسإولٌات





متابعة تنفٌذ برامج التوعٌاة اإلساالمٌة وترساٌخ مفاهٌمهاا والبارامج التاً
تحماً ماان الفكار الااذي ال ٌتفااق ماع الاانهج اإلسااالمً المعتادل بعااد إقرارهااا
وتقوٌمها .
متابعة تنفٌذ خطاط وبارامج ومساابقات التوعٌاة اإلساالمٌة بالمنطقاة أثنااء
العام الدراسً وإعداد تقارٌر اإلنجاز الالزمة.
التعااااون والتنساااٌق ماااع الجهاااات الحكومٌاااة المعنٌاااة بالمنطقاااة فاااً إقاماااة
المحاضاارات والمعااارض الدٌنٌااة التوعوٌااة فااً الماادارس وفقااا للتنظٌمااات
المعتمدة لذلك .
إجازة ما ٌاراد إدخالاه للمادارس مان مجاالت وكتٌباات ومطوٌاات ونشارات
ووسابل سمعٌة ومربٌة للتؤكد من مناسبتها دٌنٌا وتربوٌا قبل توزٌعها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

21

بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام
والمسإولٌات







الموافقة على الزٌارات التً تقوم بها الجمعٌات والمإسسات األهلٌاة والهٌباات
الخٌرٌة للمدارس للتعرٌاؾ بؤنشاطتها ومتابعاة تنفٌاذها وفاق الضاوابط الالزماة
لذلك .
المشاركة فً تنفٌذ مسابقات القرآن الكرٌم وؼٌرها من المسابقات الدٌنٌة .
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
اإلشراؾ علاى تنظاٌم المعاامالت والمعلوماات الخاصاة بااإلدارة وحفظهاا بشاكل
ٌساعد على استخراجها بسهوله وٌسر.
إعااداد التقااارٌر الدورٌااة عاان نشاااطات وإنجااازات اإلدارة ومعوقااات األداء فٌهااا
وسبل التؽلب علها ورفعها للمساعدة للشإون التعلٌمٌة .
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرفة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌرة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
بكالورٌوس تربوي فما فوق.



المهام والمسإولٌات





اإلشراؾ على تنفٌذ برامج التوعٌة اإلسالمٌة.
المشاركة فً تنفٌذ مسابقات التوعٌة اإلساالمٌة الاواردة فاً الخطاة السانوٌة
التً تصدر سنوٌا من الوزارة.
االطالع على اللوابح واألنظمة المنظمة للعملٌة التربوٌة واإلدارٌة .
إصاادار خطابااات الشااكر والتقاادٌر للموظفااات والماادارس المتمٌاازة باساامنا مااع
مراعاة مجاالت التمٌز .
اعتمااااد تشاااكٌل لجاااان العمااال ولجاااان التحكاااٌم فٌماااا ٌتعلاااق بمهاااام اإلدارة
والمسااابقات والباارامج وتفرٌؽهااا لماادة ال تتجاااوز ثالثااة أٌااام للمهمااة الواحاادة
لكل منهم وأال ٌترتب علٌها أي التزامات مادٌاة
وبعد موافقة الربٌس المباشر ٍ
.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات








اإلشراؾ على تنفٌذ برامج التوعٌة اإلسالمٌة.
اعتماد نتابج تحكٌم مساابقات وبارامج التوعٌاة اإلساالمٌة علاى مساتوى المادارس
والمكاتب واإلدارة .
اعتمااااد ترشاااٌح الطالباااات للمشااااركة المركزٌاااة فاااً األنشاااطة الخاصاااة بالتوعٌاااة
اإلسالمٌة التً تنظمها الوزارة وفق األنظمة والتعلٌمات.
تكلٌاااؾ بعاااض منساااوبات إدارة التربٌاااة والتعلاااٌم لتنفٌاااذ المحاضااارات التربوٌاااة
التوعوٌااة لمنسااوبات الاادوابر الحكومٌااة األخاارى وفقااا لألنظمااة والتعلٌمااات وبعااد
التنسٌق مع الجهات المعنٌة فً اإلدارة.
العناٌة بحسان اساتقبال المساتفٌدٌن وباذل الوساع فاً خادمتهم وإساعادهم وتطبٌاق
االستمارة الخاصة بذلك .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً اإلخوة والمحبة واالحترام المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بتنظٌم وجمال المكتب الخاص وأدواته ومحتوٌاته .
المشاركة فً إعداد  :الخطة التشؽٌلٌة لإلدارة – مٌزانٌة اإلدارة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات














الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
العناٌة بتوثٌق فعالٌات البرامج وإصدار تقارٌرها أوال بؤول
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
إعداد وتسلٌم خطة الزٌارات الشهرٌة .
تسلٌم تقرٌر الزٌارات المٌدانٌة مع نهاٌة كل أسبوع.
تنفٌذ آلٌة الزٌارات المٌدانٌة للمشرفات التربوٌات بداٌة ونهاٌة .
إعداد وتفعٌل اللقاءات والورش التربوٌة والدورات التدرٌبٌاة لمادارس اإلشاراؾ
.
اإلسهام فً معالجة الظواهر السلوكٌة الخاطبة فً المٌدان .
تبنً فعالٌات ومبادرات تربوٌة تستهدؾ فبات المٌادان الترباوي  ( :الموظفاات ،
المدٌرات  ،المشرفات ).
التفاعااال اإلٌجاااابً ماااع اللقااااءات والبااارامج العاماااة التاااً تقٌمهاااا اإلدارة العاماااة
بالمحافظة وإدارتنا .
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
موظفة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة ( مساعد إداري)

مسمى الوظٌفة

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

4001106
مدٌرة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
ثانوٌة عامة فما فوق.




المهام والمسإولٌات








المحافظة على أدوات وأجهزة ومواد العمل .
إؼالق المكاتب نهاٌة الدوام وإؼالق األجهزة الخاصة واإلضاءة وؼٌرها .
المشااركة فاً إعاداد  :الخطاة التشاؽٌلٌة لاإلدارة – مٌزانٌاة اإلدارة – التقرٌار
الختامً .
استالم البرٌد الٌدوي وحفظه فً ملؾ البرٌد الوارد .
عرض البرٌد الوارد على مدٌرة اإلدارة للشرح علٌه أوال بؤول .
تسلٌم البرٌد للمشرفات والموظفات حسب الشرح بعد تدوٌنها فً بٌاان متابعاة
المعامالت وقٌاس اإلنجاز.
طباعة و إعداد خطابات وتعامٌم وبرامج اإلدارة .
االلتزام بالتعامالت اإللكترونٌة فً جمٌع أعمال اإلدارة .
التواصل مع المدارس واإلدارات واألقسام فٌما ٌحقق مصلحة العمل .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام

والمسإولٌات







مراجعة البرٌد اإللكترونً أوال بؤول وسرعة الرد على المعامالت .
التزام تبادل الخبرة بٌن جمٌع الموظفات .
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقاادٌم األفكااار والمقترحااات اإلبداعٌااة التااً تحقااق مصاالحة العماال وسااعادة المسااتفٌدة
الداخلٌة والخارجٌة .
إعداد الخطابات والتعامٌم اإلدارٌة وتنظٌمها وحسن حفظها إلكترونٌا .
فتح وإؼالق الدوام الٌومً وحسااب سااعات الهادر وسااعات االساتبذان وأٌاام اإلجاازات
وأنواعها فً بٌاناتها الخاصة بها
تنظٌم السجالت اإلدارٌة .
إعداد خطابات التكالٌؾ اإلدارٌاة لمنساوبات اإلدارة واساتمارات خاارج الادوام واالنتاداب
وحفظ مسوؼات الصرؾ
إعاااداد نماااوذج مساااؤلة تااااؤخٌر  /ؼٌااااب  /إشاااعار بساااااعات الهااادر لجمٌاااع الموظفااااات
والمشرفات .
متابعة الشإون اإلدارٌة والصٌانة والخدمات لتوفٌر احتٌاجات اإلدارة .
حضور اجتماع الموظفات وإعداد محضر االجتماع ومتابعة توصٌاته .
القٌام بؤعمال االستقبال والصادر والوارد عند تؽٌب موظفتها وناببتها .
توثٌق برامج وأعمال وأنشطة اإلدارة وحفظها وتصنٌفها إلكترونٌا أوال بؤول

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات 






اإلشراؾ على برنامج االتصاالت اإلدارٌة وفارس .
متابعة الشإون المالٌة والمشترٌات فً إنجاز المخصصات المالٌة لإلدارة.
إعداد تقارٌر اإلنجاز لجمٌع برامج اإلدارة .
القٌام باستالم وتسلٌم المعامالت واألوراق داخل اإلدارة ؛ لتساهٌل عمال كال
من الهٌبتٌن اإلدارٌة واإلشرافٌة .
تجهٌز وتقدٌم أعمال الضٌافة لبرامج ولقاءات اإلدارة .
تهٌبة وتنظٌم قاعة االجتماعات قبل وبعد المناسبات .
تسلٌم الهداٌا والجوابز لمستحقٌها حسب المتبع .
اإلشراؾ على العاملة وإعداد تقرٌر إنجازها .
إعداد وتنظٌم أوراق ملؾ اإلنجاز لمنسوبات اإلدارة .
أي مهام أخرى تكلؾ بها من طبٌعة عملها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مراسلة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

4001106





المهام والمسإولٌات







مدٌرة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
ثانوٌة عامة فما فوق.
القٌام بمهام المراسلة إلدارة التربٌة والتعلٌم ومرافقها .
أي مهام أخرى تكلؾ بها من طبٌعة عملها .
العناٌة بحسن استقبال المستفٌدات وبذل الوسع فً خدمتهن
وإسعادهن .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً األخوة والمحبة واالحترام
المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بجمال الهٌبة وحسن االستقبال أثناء أداء المهام .
التواصل مع المدارس واإلدارات واألقسام فٌما ٌحقق مصلحة العمل
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقدٌم األفكار والمقترحات اإلبداعٌة التً تحقق مصلحة العمل
وسعادة المستفٌدة الداخلٌة والخارجٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مستخدمة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

4001106
مدٌرة إدارة التوعٌة اإلسالمٌة
ثانوٌة عامة فما فوق.












إعداد وتنظٌم قاعة االجتماعات وتهٌبة الضٌافة .
أي مهام أخرى تكلؾ بها من طبٌعة عملها .
العناٌة بحسن استقبال المستفٌدات وبذل الوسع فً خدمتهن وإسعادهن .
العمل بروح الفرٌق الواحد وتعزٌز معانً األخوة والمحبة واالحترام المتبادل .
تقدٌر المسإولٌة وحسن تقبل التوجٌهات .
االهتمام بجمال الهٌبة وحسن االستقبال أثناء أداء المهام .
االهتمام بنظافة وترتٌب وتنظٌم المكاتب الخاصة بمنسوبات التوعٌة اإلسالمٌة
وأجهزتهم .
المحافظة على أدوات وأجهزة ومواد العمل .
إؼالق المكاتب نهاٌة الدوام وإؼالق اإلضاءة وؼٌرها .
الحرص على تطوٌر إجراءات العمل وتحسٌن األداء .
تقدٌم األفكار والمقترحات اإلبداعٌة التً تحقق مصلحة العمل وسعادة المستفٌدة
الداخلٌة والخارجٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التربٌة الخاصة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة التربٌة الخاصة

المسبول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
تعلٌم عالً




المهام والمسإولٌات





*

وضع الخطط والجداول الزمنٌة لنشاطات اإلدارة و العمل على تنفٌذها بعد إقرارها .
العمل على إباالغ معاهاد و بارامج التربٌاة الخاصاة بااللوابح و القارارات و التعلٌماات
المنظمة للعمل و متابعة تطبٌقها .
متابعة سٌر العملٌة التعلٌمٌة و التربوٌة فً معاهد و برامج التربٌة الخاصة و إعاداد
التقارٌر الدورٌة الالزمة عنها.
القٌاااام بالزٌاااارات الالزماااة إلاااى معاهاااد و بااارامج التربٌاااة الخاصاااة ماااع المسااابولٌن
/المسبوالت فٌها و إعداد التقارٌر الالزمة عن ذلك .
دراساااة تقاااارٌر المشااارفٌن الترباااوٌٌن /المشااارفات التربوٌاااات عااان معاهاااد و بااارامج
التربٌة الخاصة و تلخٌص نتابجها و متابعة تنفٌذها و ما ٌقرر بشؤنها .
متابعااة التحقٌقااات مااع المشاارفٌن المختصااٌن /المشاارفات المختصااات التخاااذ مااا ٌلاازم
بشؤنها بعد الرفع للجهات المختصة
التقوٌم المستمر لبرامج التربٌة الخاصة و تقدٌم التوصٌات الالزمة بشؤنها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات









التنسااٌق مااع الجهااات ذات العالقااة و تبااادل البٌانااات و المعلومااات الالزمااة عاان نشاااطات معاهااد و
برامج التربٌة الخاصة للقواعد و التعلٌمات .
تقاادٌم الاادعم و المشااورة للمعاهااد فٌمااا ٌتعلااق بنشاااطات التربٌااة الخاصااة و معالجااة المشااكالت و
تجنبها قبل وقوعها و إزالة العقبات و الصعوبات من خالل المتابعاة الحثٌثاة و الزٌاارات المٌدانٌاة
المنظمة و رفع التقارٌر الدورٌة عن أوضاعها.
تحاادٌث و تنظااٌم السااجالت و البٌانااات و اإلحصااابٌات و التقااارٌر الالزمااة عاان نشاااطات اإلدارة و
حفظها و االستفادة من اإلمكانات التقنٌة فً معالجتها .
حصر احتٌاجات اإلدارة من القوى العاملة و التجهٌزات و المواد و العمل على توفٌرها .
إعداد التقارٌر الدورٌة عن إنجازات اإلدارة و اقتراحات تطاوٌر األداء فٌهاا و رفعهاا للاوزارة عان
طرٌق إدارة تربٌة و تعلٌم البنٌن /البنات .
العمل على تبادل الخبارات باٌن معاهاد و بارامج التربٌاة الخاصاة و بعضاها حتاى ٌتمتاع كال منهماا
بالممٌزات المتوفرة لدى اآلخر و تفتح آفاق التعاون .
عقد لقاءات بٌن مدٌري /مدٌرات المعاهد و المدارس التً بها برامج للتربٌة الخاصة .
عقد برامج تهٌبة للطالب /للطالبات و معلمٌن /معلمات و إدارات المدارس التً ساتقام بهاا بارامج
للتربٌة الخاصة .
وضع الترتٌبات الالزمة لمتابعة التقوٌم و االختبارات فً معاهد و برامج التربٌة الخاصة .
أي مهام تكلؾ بها فً مجال عملها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

المشرؾ التربوي للتربٌة الخاصة

المسإول المباشر

مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة
بكالورٌوس تربٌة خاصة
خبرة 5سنوات فً تدرٌس طالب التربٌة الخاصة
إعداد الخطط اإلشرافٌة والتنسٌق فً تنفٌذها بما ٌحقق أهداؾ العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة للتربٌةالخاصة.
 تفعٌل االدلة التنظٌمٌة واالجرابٌة للتربٌة الخاصة والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة للعمل علىتطوٌرها
 العمل على تحسٌن أداء العامالت بالمعاهد والبرامج عن طرٌق توظٌؾ اسالٌب اشرافٌة مناسبةتراعً الفروق الفردٌة وتعود بالنفع على مستوى أداء المعلمة وتحصٌل الطالبة
المهام والمسإولٌات
 متابعة تنفٌذ الخطط التربوٌة الفردٌة للطالبات من ذوي االحتٌاجات التربوٌة الخاصة وتقوٌم االداء إرشاد المعلمات الً االنماط المختلفة فً تنظٌم البٌبة التعلٌمٌة الصفٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة بماٌحقق تعلٌما أفضل.
 متابعة المعلمات فً تنفٌذ أسالٌب واستراتٌجٌات التدرٌس وتحقٌقها مع ذوي االحتٌاجات الخاصة -الحرص على العالقات االنسانٌة بٌن المشرفة والعامالت فً المٌدان بما ٌعود بالنفع والفابدة للجمٌع.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
-متابعة العجز والزٌادة فً المعلمات والحرص على تسدٌد العجز متابعة الكتب الدراسٌة لجمٌع الطالبات والحرص على اكتمالها فً المعاهد والبرامج قبل بدء الدراسة متابعة الوسابل التعلٌمٌة واألجهزة التعوٌضٌة والحرص على توفٌرها باالتصال مع الجهات ذات العالقة تفعٌل الدمج ومتابعة المدارس المطبقة له والحرص على تحقٌقه بالشكل المطلوب وبحث السلبٌاتلتفادٌها
الحرص على مشاركة طالبات التربٌة الخاصة لطالبات التعلٌم العام فً جمٌع االنشطة والمناسباتمتابعة تنفٌذ االنشطة الصفٌة والالصفٌة واالسابٌع والمناسبات ورفع تقارٌر عنهاتبنً المواهب من ذوي االحتٌاجات الخاصة والعمل على تنمٌتها وصقلها ومتابعتهااالشراؾ على اعمال االختبارات فً المدرسةالمهام والمسإولٌات -إجراء المقابالت الشخصٌة للمتقدمات للعمل فً التدرٌس فً مادة تخصصها
إعداد التقارٌر بشؤن ما تقوم به المشرفة التربوٌة من أعمال المشاركة فً تحلٌل المقررات الدراسٌة للتربٌة الخاصة وإبداء المقترحات لتطوٌرها المشاركة فً إعداد وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التربوٌة وتقوٌمها وتطوٌرها التوعٌة المستمرة عن التربٌة الخاصة وتعرٌؾ المجتمع باإلعاقات المختلفة وكٌفٌة تفادٌها ثم كٌفٌةالتعامل معها.
المشاركة فً تقٌٌم االداء الوظٌفً للمعلمات فٌما ٌخص التربٌة الخاصة إجراء البحوث واإلشراؾ على التجارب الهادفة إلً تطوٌر العملٌة التربوٌة وتحسٌن مخرجات التعلٌملذوي االحتٌاجات الخاصة
-القٌام بؤي عمل ٌسند لها وتنفٌذ ما ٌستجد من أعمال ٌتم التكلٌؾ بها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ متعاون

المسإول المباشر

مدٌر إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

بكالورٌس تربٌة خاصة
خبرة أربع سنوات فً تدرٌس طالب التربٌة الخاصة




المهام والمسإولٌات





التؤكد من االستعداد التام الستقبال التالمٌذ مع بداٌة العام الدراسً.
المساعدة فً إعداد الجدول الٌومً المدرسً للحصص بعد التشاور مع المعلمٌن.
التنسٌق والتخطٌط والتعاون مع الجمٌع فً إعداد الخطط الٌومٌة والفصلٌة وتحدٌد
مفهومها وأسلوب تنفٌذها.
متابعة دفاتر إعداد دروس المعلمٌن  ،واإلشراؾ على أسلوب اإلعداد والصٌاؼة ،
والتؤكد من مدى تكامل العناصر التً تقوم علٌها عملٌة تحضٌر الدروس وتحقٌقها
ألهدافها.
التنسٌق والتعاون مع المعلمٌن فً تقوٌم الدروس خالل الزٌارات والعمل على تصمٌم
الدروس النموذجٌة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات








مراجعة تقوٌم أعمال التالمٌذ ومناقشة المعلمٌن بشؤنها.
التعرؾ على المشكالت والعقبات التً تواجه المعلم فً بٌبته المدرسٌة
والعمل على إٌجاد الحلول المناسبة لها.
متابعة استخدام المعلمٌن للوسابل والمختبرات بالطرق المناسبة والعمل
على توفٌرها.
تنظٌم االجتماعات الدورٌة مع المعلمٌن بؽرض تطوٌر المناهج  ،وطرابق
التدرٌس واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة.
المشاركة فً اللقاءات التربوٌة والتعلٌمٌة المختلفة.
متابعة أوضاع التالمٌذ المحولٌن إلى التعلٌم العام  ،والتؤكد من مواصلتهم
للدراسة ،وتذلٌل العقبات التً قد تعترض سبٌلهم.
المشاركة فً الدراسات ،واألبحاث ،والدورات ،والندوات ،والمإتمرات فً
مجال اختصاصه.
القٌام بؤي أعمال أخرى تسند إلٌه فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري

المسإول المباشر

مدٌرة إدارة التربٌة الخاصة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة فؤعلى






المهام والمسإولٌات







إعداد الخطابات على جهاز الحاسب اآللً .
إعداد البٌانات الخاصة بجمٌع معاهد وبرامج ومراكز التربٌة الخاصة .
المشاركة فً إعداد مٌزانٌة واحتٌاج جمٌع معاهد وبرامج ومراكز التربٌة
الخاصة .
متابعة جمٌع معاهد وبرامج ومراكز التربٌة الخاصة بشؤن التعامٌم الصادرة من
اإلدارة .
الرد على المعامالت الواردة من الوزارة وأقسام اإلدارة معاهد وبرامج ومراكز
التربٌة الخاصة .
استقبال المراجعات والرد على استفساراتهم .
توزٌع المعامالت للمشرفات التربوٌات كال فٌما ٌخصه ومتابعة تنفٌذها.
تنظٌم تعمٌم التوجٌهات العامة للمعاهد والبرامج سنوٌا .
متابعة معامالت صرؾ البدل لمعلمات التربٌة الخاصة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً








المهام
والمسإولٌات 








إعداد الخطابات على جهاز الحاسب اآللً .
متابعة جرد العهد الخاصة بإدارة التربٌة الخاصة .
متابعة أعمال الفبات الؽٌر مخدومة .
إعداد خطابات الشكر والتهنبة .
القٌام بمهام أعمال السكرتارٌة .
القٌام بؤعمال البرٌد اإللكترونً وكذلك األرشفة اإللكترونٌة .
المشاركة فً إعداد البٌانات اإلحصابٌة لمعاهد وبرامج التربٌة الخاصة .
القٌام باستالم استمارات مكافبات العوق الجسمً والصحً وإكمال إجراءاتها ورفعها
للجهة المسإولة .
تنظٌم خطة زٌارات الهجر للمشرفات التربوٌات .
متابعة كل ما ٌتعلق بدوام الموظفات فً إدارة التربٌة الخاصة.
متابعة الخطة التشؽٌلٌة .
القٌام بتصدٌر وتورٌد المعامالت .
استالم المعامالت الخاصة بؤقسام اإلدارة .
متابعة االحتٌاج من المستلزمات المكتبٌة واألثاث لإلدارة .
حفظ المعامالت الخاصة باإلدارة وفهرستها .
كل ما ٌكلؾ به فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
اإلشراؾ التربوي
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌرة إدارة اإلشراؾ التربوي

مسمى الوظٌفة

مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس تربوي




المهام والمسإولٌات





متابعه الخطط التشؽٌلٌة و البرامج الخاصة باإلشراؾ التربوي بعد اقرارها من صاحب
الصالحٌة
حصر احتٌاج اإلدارة من مدٌرٌن ومساعدٌن لمكاتب التعلٌم ومشرفٌن تربوٌٌن وإدارٌٌن .
وضع اقتراح ترشٌح البٌبة اإلشراقٌة بالمدارس التابعة لإلدارة وفق الضوابط و بالتنسٌق مع
ادارة شإون المعلمٌن .
متابعه مستوى اداء اإلدارة المدرسٌة بالمدارس والمعلمٌن ومحضري المختبرات ومحضري
معامل الحاسب اآللً والعمل على تطوٌرهم من قبل إدارة التدرٌب التربوي.
إجراء حركة النقل الداخلً لقادة ووكالء المدارس التابعة لمكتب التربٌة و التعلٌم بالتنسٌق مع
مكاتب التعلٌم الخارجٌة
تم إجراء حركة النقل الداخلً للمشرفٌن بٌن ادارات اإلشراؾ التربوي و مكاتب التربٌة و
التعلٌم داخل المدٌنة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات











المشاركه فً إعداد تقوٌم االداء الوظٌفً لمنسوبً اداره اإلشراؾ التربوي و المدارس التابعة
لها.
اإلشراؾ على تطبٌق البحة التقوٌم المستمر فً المدارس التابعة إلدارة اإلشراؾ التربوي فً
جمٌع المراحل.
التؤكد من تفعٌل المواد التعلٌمٌة والوسابل والمختبرات والتقنٌات التربوٌة من خالل الزٌارات
المٌدانٌة لعٌنة من المدارس.
التؤكد من توزٌع المواد الدراسٌة والمقررات ومتابعة سٌر الدراسة من خالل الزٌارات المٌدانً
التنسٌق مع المشرفٌن التربوٌٌن النتقاء كل ما ٌتعلق باألسالٌب الحدٌثة لتطوٌر عملٌات التعلٌم
و االسالٌب اإلشرافٌة المناسبة.
دراسة المالحظات واالقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسٌة.
المشاركة فً اللقاءات الدورٌة لإلشراؾ سواء على مستوى المنطقة او الوزارة.
التنسٌق والتكامل مع االدارات األخرى فً ما ٌتعلق بمدارس المنطقة.
المشاركة مع الجهات ذات العالقة فً تقوٌم عملٌتً التعلٌم والتعلم ووضع الخطط لتحسٌنه.
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها.
إعداد تقارٌر دورٌه عن سٌر العمل اإلشرافً ونشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌرة مدٌرة اإلدارة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

4000204
مدٌرة إدارة اإلشراؾ

ثانوٌة عامة








الفاكس الصادر
تسلٌم التعامٌم والمعامالت لرإساء االقسام ومتابعتها
تصنٌؾ األوراق فً الملفات وحفظها
تجمٌع وحفظ الخطة االستباقٌة لألسبوع القادم
التقرٌر الختامً لألقسام(الكترونً  ،ورقً)
القٌام بما ٌسند إلٌه من مهام إضافٌة طاربة
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر فً العمل اإلداري ومتطلباته.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌس قسم

مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة اإلشراؾ

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة عامة





المهام والمسإولٌات








إعداد خطه القسم الفصلٌة والسنوٌة.
عداد خطه متكاملة لألسالٌب اإلشرافٌة المتنوعة كورش العمل و اللقاءات التنشٌطٌة و
التربوٌة و إعداد النشرات التربوٌة للمعلمٌن و المشرفٌن وكذلك القراءات الموجهة
ومتابعه تنفٌذها وتقوٌمها
إعداد التوجٌهات الفنٌة للقسم والمواد الدراسٌة.
تحدٌد ٌوم اجتماع محدد لقسم االجتماع مع مشرفً التخصص مع إعداد تقرٌر عن
االجتماع
حصر المشرفٌن المتمٌزٌن والذٌن لدٌهم فرص تحسٌن
إعداد البرامج التعرٌفٌة والتنشٌطٌة للمعلمٌن الجدد و المنقولٌن وذوي الرعاٌة واالحتٌاج.
تكوٌن مجلس للمادة واالستفادة منه فً تحسٌن وتطوٌر العمل.
إعداد آلٌة موحده لربٌس الشعبة بالمركز.
االستفادة من تجارب اآلخرٌن بما ٌحقق تطوٌر المٌدان التربوي فً جمٌع مجاالته.
تفعٌل شعار الجودة و الرإٌة والرسالة والقٌم فً العمل والتحسٌن المستمر بما ٌالبم
متطلبات المرحلة القادمة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
 متابعه إجراءات ترشٌح المعلمٌن لإلشراؾ التربوي.
 اإلشراؾ والمتابعة على المناشط المركزٌة الواردة من الوزارة وتفعٌلها فً
المٌدان.
 قٌام ربٌس القسم بزٌارات إشرافٌة للمدارس ومتابعه ترشٌح المشرفٌنالتربوٌٌن.
 إصدار خطابات الشكر للمشرفٌن المتمٌزٌن معتمدة من مدٌر إدارة اإلشراؾالتربوي
 اإلسهام فً تنفٌذ األنشطة المتعلقة بالمادة كالمعارض والمسابقات علىمستوى المنطقة
المهام والمسإولٌات
 إجراء مقابالت المعلمٌن الجدد من المدارس األهلٌة والخرٌجٌن. إعداد حركة تنقالت المشرفٌن التربوٌٌن الداخلٌة (الفردٌة والجماعٌة). المشاركة فً اللجان الخاصة بإدارة .اإلشراؾ توثٌق االهداؾ الخاصة لكل تخصص و العمل بموجبها.المشاركة فً إجراء المقابالت الشخصٌة واالختبارات التحرٌرٌة للمرشحٌنلإلشراؾ.
المشاركة فً حضور اآللٌات اإلشرافٌة المنفذة وتقوٌمها.إبداء الرأي فً ما ٌخص ترشٌح المشرفٌن التربوٌٌن للدورات التدرٌبٌةوالمشاركات الوزارٌة..

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

45

بطاقة وصؾ وظٌفً
تعزٌز المشرؾ التربوي لتنمٌة ذاته مهنٌا ومعرفٌا.
تسلٌم التوصٌات الصادرة من مدٌر اإلشراؾ و المساعدٌن فً ما ٌخصتطوٌر العمل المٌدانً و إنجازات المٌدان.
 رصد الملحوظات من المشرفٌن التربوٌٌن فً المٌدان ومتابعة عالجهمعالجة الملحوظات الفنٌة الواردة من المدارس.–تطبٌق منظومة األداء اإلشرافً بكل أقسامها.
تنسٌق العمل واألنشطة وتبادل الزٌارات بٌن مشرفً التخصصدراسة تقارٌر المشرفٌن السنوٌة.المهام والمسإولٌات
تنظٌم ملفات القسم.التنسٌق مع مشرفً المادة لزٌاره المعلم المتمٌز و المعلم الضعٌؾ وإعدادتقارٌر عن الزٌارة لمدٌر اإلدارة.
متابعه وتقٌٌم المشرؾ الجدٌد فً نهاٌة عام التجربة تقٌٌما فنٌا و تزوٌدإدارة اإلشراؾ بالنموذج الخاص بذلك.
المشاركة مع مكاتب التعلٌم فً إعداد تقارٌر األداء الوظٌفً للمشرفٌن التربوٌٌن. -جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل ربٌسه المباشر فً العمل اإلداري ومتطلباته.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
االختبارات والقبول

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر

المساعدة للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌس

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات





تتابع تنفٌذ البرامج الخاصة بالطالبات من اختبارات وقبول وتسجٌل وتعدٌل
ومعادالت لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك.
تتابع تطبٌق األنظمة واللوابح والتعلٌمات المنظمة ألعمال االختبارات
والقبول والتسجٌل والتحوٌل والعمل على تطوٌرها.
تشرؾ على إعداد التعامٌم الالزمة لما ٌستحدث من تعلٌمات وتبلٌؽها
للمدارس .
تتابع الرد على استفسارات إدارات المدارس فٌما ٌتعلق باالختبارات
والقبول.
تتابع الرد على ما ٌنشر فً الصحؾ

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات






تشرؾ على سٌر االختبارات بالمدارس واالطمبنان على سٌرها وسالمة تطبٌقها بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة ووفق التعامٌم المنظمة .
تشرؾ على الدراسات المتعلقة بمشكالت ضعؾ التحصٌل الدراسً بالتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة
تتابع قضاٌا الطالبات المتعلقة باالختبارات والقبول والتسجٌل ورفع نتابجها للجهات ذات
العالقة
تشرؾ على لجان االختبارات وسٌر العمل بها .
تتؤكد من صحة نجاح الطالبات وتصدر شهادات الثانوٌة العامة بعد اعتمادها من صاحب
الصالحٌة.
تصدر شهادات بدل فاقد وتالؾ لشهادات الثانوٌة العامة وؼٌرها وتصادق على الوثابق
الدراسٌة.
تشرؾ على تحلٌل نتابج االختبارات وعمل الدراسات الالزمة عن مخرجات تلك النتابج
ورفعها للجهات ذات العالقة.
تشرؾ على تنظٌم وتوثٌق أرشفة نتابج االختبارات بعد تدقٌقها وتسجٌل النتابج فً
البرامج مع اإلحصابٌة اآللٌة
تشرؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد على
استخراجها بسهولة وٌسر.
تتابع إجراءات قرارات تعدٌل االسم للطالبات و كذلك التعدٌل فً الشهادات.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات








تعتمااد شااهادات التعرٌااؾ للطالبااات أثناااء اإلجااازة الصااٌفٌة للماادارس فااً حااال
مراجعة ولً أمر الطالبة.
تشارك فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .
تتابع اإلجراءات المترتبة على حاالت الؽش .
تشاارؾ علااى اسااتالم دفاااتر النتٌجااة (نسااخة اإلدارة ماان الماادارس) و حفظهااا
باألرشٌؾ.
تستقبل شكاوي أولٌاء األمور لمراجعة أورق إجابة الطالباات لمان ٌطلاب التؤكاد
من إجابة الطالبة ومخاطبة مراكز اإلشراؾ.
تتابع أرشفة الوثابق الكترونٌا .
تشرؾ على إعداد الدورات التدرٌبٌة الخاصة باالختبارات والالبحة.
تعد الخطط واألدلة لإلدارة .
بشكل سرٌع و منضبط.
ترسم الخطط الالزمة إلنجاز األعمال
ٍ
تستقبل المراجعات و تحل مشكالتهن المتعلقة باالختبارات والقبول و
التسجٌل.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات







تتابع مدى تطبٌق تعلٌمات القبول والتسجٌل فً مدارس التعلٌم العام الحكومٌة
و تحفٌظ القرآن.
تشرؾ على المسح المٌدانً لمدارس المرحلة االبتدابٌة لمتابعة االلتزام بالسن
النظامً للطالبات المستجدات بالصؾ األول االبتدابً.
تشرؾ على إعداد الخطط التطوٌرٌة واالستراتٌجٌة لسٌر العمل وفق المهام
المحددة على المدى القرٌب والبعٌد.
تشرؾ على تحدٌد االحتٌاجات اإلدارٌة والمالٌة الالزمة إلنجاز المهام الموكلة
لإلدارة.
تنمً الكفاءات المتمٌزة وتدٌر هذه الموارد البشرٌة بما ٌحقق المزٌد من
اإلنجاز.
تقوم العمل وفق معاٌٌر موضوعٌة بهدؾ تحقٌق مستوى أعلى فً الجودة وذلك
لرفع كفاءة العمل فً اإلدارة.
تشرؾ وتتابع تنفٌذ المهام بشمولٌة وتكامل فً األداء وتحرص على تحقٌق
الجودة الشاملة لكافة مهام اإلدارة بدقة.
تقوم بؤي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مشرفة بإدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر

مدٌرة إدارة االختبارات والقبول

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات






تنفذ البرامج الخاصة بالطالبات من اختبارات وقبول وتسجٌل وتعدٌل
ومعادالت لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك
تطبق األنظمة واللوابح والتعلٌمات المنظمة ألعمال االختبارات والقبول
والتسجٌل والتحوٌل والعمل على تطوٌرها.
تعد التعامٌم الالزمة لما ٌستحدث من تعلٌمات وتبلٌؽها للمدارس .
ترد على استفسارات إدارات المدارس فٌما ٌتعلق باالختبارات .
ترد على ما ٌنشر فً الصحؾ.
تتابع تؤمٌن المطبوعات واإلرشادات التوجٌهٌة الالزمة الخاصة باالختبارات
للمدارس.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات









تتابع سٌر االختبارات بالمدارس واالطمبنان على سٌرها وسالمة تطبٌقها بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة.
تتابع تطبٌق التقوٌم المستمر واالختبارات الدورٌة.
تشارك فً الدراسات المتعلقة بمشكالت ضعؾ التحصل الدراسً بالتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة.
تدرس قضاٌا الطالبات المتعلقة باالختبارات والقبول والتسجٌل ورفع نتابجها للجهات
ذات العالقة.
تحلل نتابج االختبارات وعمل الدراسات الالزمة عن مخرجات تلك النتابج ورفعها
للجهات ذات العالقة.
تتؤكد من صحة نجاح الطالبات ،وإصدار شهادات الثانوٌة العامة بعد اعتمادها من
صاحب الصالحٌة.
تنظم أرشفة نتابج االختبارات وبرمجتها الكترونٌا.
تشرؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد
على استخراجها بسهولة وٌسر.
استخراج شهادات بدل فاقد أو تالؾ حسب اإلجراءات المبلؽة من الوزارة.
تتابع إجراءات قرارات تعدٌل االسم للطالبات و كذلك التعدٌل فً الشهادات .
تشارك فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام

والمسإولٌات 







تتابع اإلجراءات المترتبة على حاالت الؽش وإصدار العقوبات .
تستقبل شكاوي أولٌاء األمور لمراجعة أورق إجابة الطالبات لمان ٌطلاب التؤكٌاد مان إجاباة
الطالبة
تتابع إجراءات التحوٌل من األدبً إلى العلمً والعكس.
تقٌم الدورات التدرٌبٌة الخاصة باالختبارات والالبحة.
تساهم فً إعداد الخطط واألدلة.
تقوم بؤي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.
متابعة المعامالت الخاصة بتحدٌد المستوى وبعثها للجهات ذات العالقة الستكمال الالزم.
تشارك فً اللقاءات السنوٌة لإلدارة العامة الختبارات القبول .
بشكل سرٌع و منضبط.
ترسم الخطط الالزمة إلنجاز األعمال
ٍ
تعادل الشهادات لكافة المراحل الدراسٌة وفقا لألنظمة واللوابح المنظمة لذلك.
تستقبل المراجعات و تحل مشكالتهن المتعلقة بالقبول أو التسجٌل والتحوٌل.
 .تنجز المعامالت الواردة للقسم فً ضوء تعلٌمات و أنظمة اإلدارة العامة لالختبارات و
القبول.
تدرس حاالت العودة بعد االنقطاع مع تحدٌد نوع الدراسة حسب السن النظامً للطالبة.
تقوم بؤي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

إدارٌة بإدارة االختبارات والقبول

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌرة إدارة االختبارات والقبول






المهام والمسإولٌات 






بكالورٌس  ،ثانوٌة عامة
ترد على بعض المعامالت الواردة بناء على توجٌهات مدٌرة اإلدارة
تستلم المعامالت الواردة لإلدارة .
تنظم ملفات الصادر والوارد وفق تعلٌمات المشرفة المتابعة.
تنظم سجل المعامالت الصادرة.
تفهرس جمٌع الملفات.
تفهرس المعامالت الصادرة والواردة فً الحاسب اآللً.
تعد الخطابات للمعامالت الصادرة.
تتابع المعامالت الصادرة وتتؤكد من استالمها.
تحافظ على المعامالت المستلمة وسرٌتها.
تدون المعامالت الصادرة فً سجل التودٌع و تبعثها دون تؤخٌر.
تتؤكد من توقع مستلم الخطابات والمعامالت و التعامٌم الصادرة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام
والمسإولٌات 







تنظم الملؾ الخاص بتسلٌم المعامالت.
تحفظ نماذج العمل.
تقوم بجمٌع األعمال المكلفة بها فً اإلدارة.
توزع المعامالت الواردة حسب اختصاصها بعد اطالع مدٌرة اإلدارة وتوجٌهها.
تستلم التعامٌم والخطابات والمعامالت الواردة من اإلدارات واألقسام والمدارس .
استقبال البرٌد االلكترونً الداخلً والخارجً وتوزٌعه حسب االختصاص.
جمع اإلحصابٌات الكترونٌا وتفرٌؽها بالبٌانات الخاصة .
الرد على المكالمات الواردة وتحوٌلها لجهة االختصاص.
تتصل عند الحاجة بالجهات المعنٌة .
تنظم ملفات أحوال الموظفات آلٌا وورقٌا .
ترفع الدوام الشهري بعد اعتماده من المدٌرة .
تصادق على الوثابق  ،وتسلم المستفٌدة صور طبق األصل من الوثابق .
تقوم بؤي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال اختصاصها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
رٌاض األطفال

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌرة ادارة رٌاض االطفال

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المساعدة للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس رٌاض االطفال



المهام والمسإولٌات





تحدد الرإى المستقبلٌة إلدارة رٌاض االطفال.
تعد الخطة سنوٌة مكتوبة تحدد بها االهداؾ التً وضعت بمشاركة منسوبات االدارة
وعلى ضوء السٌاسة التعلٌمٌة بالمملكة ،متماشٌة مع خطة الوزارة وسٌاستها وما
تقضٌة المتطلبات الجؽرافٌة والسكنٌة وتحسن اداء الخدمة التعلٌمٌة وعدالة توزٌعها
على مختلؾ مدن وقرى المحافظة ومن ثم التركٌز على هذه األهداؾ وتقوٌمها .
تقوم بؤعداد الخطط والبرامج التً تكفل تحسٌن االداء الوظٌفً فً رٌاض االطفال (
حضانات – روضات ) وفقا لخطة تطوٌر رٌاض االطفال واالشراؾ على تنفٌذها
ومتابعتها وتقوٌمها .
تقوم باإللمام بالوضع العام فً الروضات والحضانات من حٌث االمكانات البشرٌة
والمادٌة المتاحة واالدوات واالجهزة والكتب والمراجع والمبانً واألفنٌة والتنظٌم
والنظافة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات






تقوم بإعداد خطة لالحتٌاجات من القوى البشرٌة والتجهٌزات واالدوات التعلٌمٌة والعمل على
توفٌرها طبقا للمواصفات والمستوٌات المقررة وذلك بالتنسٌق مع االدارات المعنٌة .
تقوم باإلشراؾ العام على كافة االعمال التربوٌة واإلدارٌة للعامالت باإلدارة من مشرفات
وادارٌات على اختالؾ وظابفهن ومستوٌاتهن وتوزٌع العمل علٌهن وتزوٌدهن بالتوجٌهات
الالزمة بما ٌضمن سالمة االداء واالرتقاء بالمستوى العلمً للعملٌة التعلٌمٌة .
تقوم بالتعرؾ على المناهج والخطط الدراسٌة والوسابل التعلٌمٌة ودراستها مع المتخصصات
من حٌث االهداؾ واالسالٌب واالنشطة المتعلقة بها وطرق تقوٌمها .
تقوم باالطالع على كل ما هو جدٌد من النظم والقرارات والتعامٌم الصادرة من الجهات الرسمٌة
ودراستها مع المتخصصات .
تحضر االجتماعات الدورٌة للمدٌر العام التً ٌعقدها مع مدٌرات المراكز واالدارات واالقسام
النسابٌة .
تجتمع بالمشرفات فً االدارة دورٌا لمناقشة خطة العمل السنوٌة ودراسة اللوابح التنظٌمٌة .
تجتمع بالمشرفات التربوٌات مره كل شهر او حسب الحاجه لمناقشة تقارٌر انجاز العمل الشهري
والتقارٌر السنوٌة الشاملة ووضع الخطط الالزمة لتنفٌذ المقترحات التربوٌة المناسبة وحث
المشرفات على متابعة سٌر العملٌة التعلٌمً
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌرة ادارة رٌاض االطفال

مسمى الوظٌفة

المساعدة للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس رٌاض االطفال

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات



تقوم باالجتماع مع قابدات الروضات والحضانات ومساعداتهن وبحث كل ما ٌتعلق بالعملٌة
التربوٌة بالروضات والحضانات .
تشرؾ على اعداد خطط الزٌارات المٌدانٌة للمشرفات ومتابعة تنفٌذها ومالحظة مدى
تحقٌقها لألهداؾ الموضوعة .
تقوم بزٌارات مٌدانٌه لعٌنات من الروضات بقصد الوقوؾ على سٌر العمل فٌها واالطمبنان
الى النتابج المرجوة ومتابعة السعً لتذلٌل الصعوبات التً تعٌق سٌر العملٌة التعلٌمٌة فٌها
ــان وجدت ـــ وتخطٌها .
تتابع التطور و النمو المهنً لدى منسوبات المرحلة والسعً لالرتقاء بمستوى ادابهن
وطرق تدرٌسهن واالطالع على سجالت المشرفات لمعرفة مدى تحقٌقهن هذا الؽرض .
تشرؾ على دراسة الحاالت السلوكٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والمدرسٌة لألطفال والعامالت
بالروضات والحضانات والحرص على جعل الحاالت الفردٌة الصعبة موضع العناٌة واالهتمام
لبحثها والتماس طرق العالج بالتعاون مع المتخصصات باإلدارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام
والمسإولٌات









تعد نظام متكامل للمتابعة ٌعنً بالطفل واداء المعلم والجهاز االداري واستخالص المإشرات
االٌجابٌة من المعوقات.
تشرؾ على تنفٌذ البرامج التدرٌبة واالنشطة المنهجٌة وؼٌر المنهجٌة وذلك عن طرٌق التقارٌر
المرفوعة من قبل المشرفات او القابدات من خالل الزٌارات المٌدانٌة لمتابعة سٌر العمل .
تهتم بالمشرفات المستجدات لٌقمن بمهام عملهن على الوجه االكمل ومتابعته اطالعهن على جمٌع
التعامٌم والتوجٌهات .
تشجع روح االبتكار بٌن منسوبات االدارة من مساعدات ومشرفات وؼٌرهن والتماس اسباب النمو
العلمً والتربوي لدٌهن وذلك بحثهن على االطالع وااللمام بكل ما هو جدٌد فً مجال التربٌة
والتعلٌم .
تشرؾ على قواعد القٌد والقبول فً الروضات والحضانات ومتابعتها فً ضوء النظم المقررة .
تقترح الشروط والمواصفات الخاصة بالمبانً والتجهٌزات الالزمة لرٌاض االطفال بالتنسٌق مع
الجهات ذات العالقة .
تقترح قواعد الختٌار الوظابؾ اإلدارٌة والفنٌة باإلدارة وتقدمها للقسم المختص باإلدارة .
تتابع االتجاهات العالمٌة السابدة فً مجال التربٌة المبكرة وتتعاون فً هذا الصدد مع الهٌبات
والمنظمات الخلٌجٌة والعربٌة والدولٌة .
تعد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وانجازات االدارة ومعوقاتها وسبل التؽلب علٌها ورفعها لسعادة
المساعد للشإون التعلٌمٌة .
تشرؾ على اعداد وتنظٌم قاعدة البٌانات الخاصة باإلدارة وحفظها على شكل ٌساعد على سرعة
استخراجها بسهوله
تقوم باإلشراؾ والمتتابعة لشإون واوجه الصرؾ المالً لمٌزانٌه رٌاض االطفال ( حضانات
وروضات)
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرفات تربوٌات

مسمى الوظٌفة

مدٌرة ادارة رٌاض االطفال
بكالورٌوس رٌاض االطفال

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات




وضع خطة عمل مرنة للروضات والحضانات التً تشرؾ علٌها .
اخذ فكرة كافٌه عن المنطقة او الحً الذي تقع فٌه الروضة او الحضانة من النواحً
الصحٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وعادات السكان وتقالٌدهم .
االلمام بالتطوٌر والتجدٌدات التربوٌة الحدٌثة وتوجٌه االدارٌات والمعلمات وتوعٌتهن
لالستفادة منها فً رفع مستوى العملٌة التربوٌة واإلدارٌة فً الروضات والحضانات .
دراسة جمٌع اللوابح والتنظٌمات اإلدارٌة والفنٌة والتعامٌم والنشرات ومتابعة تنفٌذها
فً الروضات والحضانات ومالحظة التوقٌع علٌها بالعلم حسب االختصاص.
تطبٌق نظام القبول والتسجٌل ومتابعة اللوابح والتعامٌم الصادرة بهذا الشؤن واالشراؾ
على عملٌة تنظٌم توزٌع االطفال على الفصول فً بداٌة العام مع مراعاة الطاقة
االستٌعابٌة للفصل حسب النسبة المقررة لذلك.
االشراؾ على الخطة التنظٌمٌة والتفصٌلٌة والزمنٌة للحضانات والروضات .
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام والمسإولٌات










االشراؾ على سٌر العمل فً الروضات والحضانات ومتابعة الدوام الرسمً
للموظفات  ،االطفال وتطبٌق القوانٌن اإلدارٌة الخاصة بهذا الشؤن .
تزوٌد جمٌع االدارٌات بالمعلومات الالزمة حتى ٌتمكن من االلمام باألنظمة
اإلدارٌة الحدٌثة وتنفٌذها خالل ممارستهن عملهن .
تهٌبة وتدرٌب االدارٌات والمعلمات المستجدات.
تقوم باإلشراؾ واالشتراك فً تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة .
تقوم باقتراح الدورات التدرٌبٌة التً تحتاجها المرحلة بالمنطقة أو المحافظة .
تقوم بالمشاركة فً إعداد المحاضرات الخاصة بتخصصها وإلقابها .
تقوم بإعداد وتنفٌذ دورات تدرٌبٌة وحلقات تنشٌطٌة .
متابعة اعمال االدارٌات ونشاطهن واالشراؾ على خطة عملهن من واقع
السجالت  ،وملفات االطفال  ،والمعلمات  ،ودقة العمل فٌها  ،وكٌفٌة تنظٌمها
والعناٌة بها .
عقد اجتماعات دورٌه مع قابدة الروضة واالدارٌات لمناقشة اللوابح المنظمة
للعمل داخل الروضة والحضانة وكٌفٌة تنفٌذها وبحث ما هو جدٌد معهن .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات





االشراؾ على نظافة الروضة  /الحضانة وحسن االستؽالل مدٌرات الروضات  /الحضانات
للمبانً والمرافق العامة ،ورفع التقارٌر الشهرٌة عن صالحٌتها واحتٌاجاتها من حٌث (
الصٌانة  ،ونظافة  .......الخ )
متابعة التقٌد بالزي المدرسً الرسمً للموظفات  ،مع مراعات االحتشام والتستر وفق
العقٌدة اإلسالمٌة .
االشراؾ على تنظٌم تسجٌل العهد المدرسٌة ومتابعتها من حٌث طرٌقة تصنٌفها وحفظها
والعناٌة بها وحسن استؽاللها .
االحتفاظ ببٌانات عامه شامله تشتمل على مسح الروضات  /الحضانات التابعة لها موضحة
العجز والزٌادة وعلى ضوء المالك المقرر من معلمات واطفال وفصول دراسٌة .
االشراؾ على تعببة االحصاءات الرسمٌة .
مراجعة بطاقة االداء الوظٌفً من للنواحً اإلدارٌة والتربوٌة للروضات التابعة لها وتدقٌقها
ومشاركة قابدة الروضة فً تعببة ما ٌخصها .
اعداد تقارٌر شاملة للنواحً اإلدارٌة والتربوٌة للروضات  /الحضانات وتقدٌم االقتراحات
والتوجهات الالزمة ثم رفعها الى مدٌرة االدارة .
متابعة االنشطة المنهجٌة والالمنهجٌة واالشراؾ على مسارها وتحقٌق اهدافها بما فٌها
الدورات التدرٌبٌة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات









عرض المشكالت الخاصة بالروضات  /الحضانات ووضع الحلول المناسبة لها ثم دراستها مع مدٌرة
اإلدارة والمشرفات المتخصصات.
المشاركة فً مسابقة اختٌار القٌادات المتمٌزة .
االشتراك فً المقابلة الشخصٌة للمرشحات ألعمال قٌادٌه كقابدة او مساعدة او أي عمل اداري
ٌتطلب ذألك .
القٌام بؤجراء جمٌع التحقٌقات التً تحال الٌها من مدٌرة االدارة .
استحداث سجالت جدٌده تنظم العملٌة اإلدارٌة والفنٌة فً الحضانات والروضات.
االشراؾ والتوجٌه لطرق الصرؾ المالً مع توضٌح طرق استخدام السجالت .
توجٌه المستخدمات الى كٌفٌة التعامل مع االطفال والتؤكد من اعمال النظافة ومتابعة تنفٌذهن
للتوجٌهات .
اعداد التوجٌهات الفنٌة واإلدارٌة الخاصة بالمرحلة باالشتراك مع مدٌرة االدارة وتوزٌعها على
المعلمات والروضات والحضانات وارشادهن الى كٌفٌة تنفٌذها .
حصر العجز والزٌادة فً الهٌبات اإلدارٌة والفنٌة فً الروضات والحضانات
اعداد حصر كامل ٌبٌن امكانات الروضات والحضانات التً تزورها من الكتب والمراجع واالدوات
واالجهزة والوسابل التعلٌمٌة واالثاث وجمٌع مستلزمات البٌبات الداخلٌة والخارجٌة واعداد بٌان
بالنقص منها والعمل على استكمالها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات






االشراؾ على توزٌع موضوعات المناهج المقررة على فصلً العام الدراسً حسب
االشهر واالسابٌع طبقا للخطة الزمنٌة .
زٌارة المعلمات فً الفصول وتقوٌم أعمال المعلمات فً ضوء األسس والمبادئ التربوٌة
توجٌه المعلمات لدراسة كتب المنهج المطور ( الوحدات التعلٌمٌة ) ومناقشتهن فً
محتواها وتوضٌح االسالٌب التربوٌة الواردة بها وارشادهن الى كٌفٌة تنفٌذها ومناقشة
بعض دروس المنهج المقرر التً قد تجد المعلمة صعوبة فً معالجتها وفهمها واٌضاحها
.
تعرٌؾ المعلمات بخطوات االعداد الجٌد للدروس طبقا لما صدر من تعامٌم بهذا الشؤن .
حضور االجتماعات التً تعقد بصفة ٌومٌه او شهرٌة بٌن القابدة او المساعدة ومربٌاتها
لمناقشة تقٌٌم البرنامج الٌومً واالعداد للٌوم التالً.
حضور االجتماعات الدورٌة التً تعقد بٌن قابدات الروضات لتطوٌر العملٌة التربوٌة
والتعلٌمٌة .
االجتماع بمعلمات المرحلة بصفة دورٌة كل روضة او حضانة على حده لمناقشة
التوجٌهات والتوصٌات المنبثقة من زٌارتها للمعلمات فً الفصول وتسجٌل االجتماعات
وتحفظ فً سجل المشرفة الخاص اجتماعاتها بالمعلمات .
تقوم باالجتماع بمعلمات المرحلة مرتٌن فً العام على االقل وذلك للتشاور فً امور
المرحلة ومشكالتها ومناقشة كل ما هو جدٌد فٌها .
توجه المعلمات الى ضرورة العناٌة بنمو االطفال النمو الشامل المتكامل دون اقتصار على
الجانب المعرفً واهمال النواحً النمو األخر بالتالً تساعد على تكامل شخصٌة الطفل .
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المهام والمسإولٌات






توجه المعلمات الى ضرورة العناٌة بنمو االطفال النمو الشامل المتكامل دون اقتصار على
الجانب المعرفً واهمال النواحً النمو األخر بالتالً تساعد على تكامل شخصٌة الطفل .
تقوم بالتؤكٌد على المعلمات بضرورة االهتمام بالطفل عند تنفٌذ المناهج كٌؾ ٌفكر كٌؾ
ٌتعلم وما ٌمكن ان ٌتعلمه وماهً االتجاهات والقٌم التً ٌمكن ان تكون لدٌة وماهً العادات
التً ٌمكن ان ٌكتسبها الن المناهج لٌست مجرد حقابق ومعارؾ تدرس لذاتها وانما تدرس
الرتباطها بنمو الطفل وتهٌبته للحٌاة .
تقوم بإرشاد المعلمات الى العناٌة بالفروق الفردٌة ومراعاتها فً تقدٌم االنشطة المختلفة
وعند وضع األسبلة والمناقشة وتقدٌم المهارات المتنوعة وتشجٌع االطفال المتجاوبٌن مع
المعلمة والمتفاعلٌن مع الخبرة خالل االنشطة وتوجٌههم الى االعتماد على النفس وصقل
المهارات واالهتمام بالمتؤخرٌن منهم وتشجٌع المتفوقٌن والموهوبٌن للمثابرة .
تساعد المعلمات على تشخٌص ما ٌالقٌه االطفال من صعوبات فً عملٌة التعلم وفً رسم
خطة للتؽلب على هذه الصعوبات .
تساعد المعلمات على اكتشاؾ القدرة االبداعٌة عند االطفال .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

67

بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات





تساعد المعلمة على حل المشكالت السلوكٌة وعالج بوادر السلوك الؽٌر سوي لدى
االطفال .
تساعد المعلمة على تؽٌٌر العادات السلوكٌة الؽٌر مقبولة وابدالها بعادات اٌجابٌة
محببه .
تقوم بدراسة اللوابح والتعامٌم والتوجٌهات الصادرة من الجهات المسبولة بشؤن
تنفٌذ المناهج لمتابعة تنفٌذها بكل دقة
تلم بالمناهج المقررة للمرحلة واهدافها وخاصة عندما ٌتعرض بعضها للحذؾ او
االضافة او التصحٌح وابالغ المعلمات فً الوقت المناسب
تتابع المناهج بما ٌساعد على تحقٌق االهداؾ المرسومة للسٌاسة التربوٌة
والتعلٌمٌة بالمملكة .
تناقش مواضٌع المناهج مع المعلمات بهدؾ معاونتهن على تفهمها وكٌفٌة توجٌهها
وجهه سلٌمة .
تبصر المعلمات بؤمثل الطرق فً تدرٌس الموضوعات المختلفة التً ٌتضمنها المنهج
بحٌث تختار الطرٌقة المناسبة لتدرٌس كل وحدة او موضوع بما ٌتفق مع طبٌعتها
وٌتالءم مع قدرات األطفال.
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تقوم بمناقشة سلبٌات واٌجابٌات الطرق الحالٌة واالستفادة من طرق التدرٌس المطورة
بقدر االمكان فً ضوء الواقع الحالً .
تكلؾ بعض المعلمات ذوات الخبرة والكفاءة بتنفٌذ نماذج لبعض الدروس (دروس تطبٌقٌة
).
تقؾ على صعوبات المناهج المقررة والعمل على حلها .
توجه المعلمات على االطالع على المراجع العلمٌة فً الموضوعات العلمٌة لخدمة
تخصصهن كتوجٌه السلوك وتطوٌر القدرات ومهارات التفكٌر والبحث العلمً وزٌاده
معلوماتهن فً موضوعات المنهج وعدم االقتصار على الكتب المقررة .
تقوٌم المنهج من حٌث اهدافه وطرقه ومحتواه وأنشطته ووسابله فً كل المجاالت التً
ٌإثر علٌها ومدى ارتباطه بحاجات الطفل ومطالب البٌبة المحلٌة ومجتمعنا السعودي .
تطلع على قابمة الوسابل التعلٌمٌة التً تإمنها الوزارة او المسبولٌن عن الروضات
الخاصة للتعرؾ علٌها واالستفادة منها .
تحصر الوسابل التعلٌمٌة الموجودة مثل الخرابط والعٌنات والشرابح واللوحات التعلٌمٌة
واألجهزة السمعٌة او البصرٌة لمعرفة نواحٌها العجز والزٌادة فً ضوء ما وفرته الوزارة
او المسإولٌن عن الروضات او الحضانات الخاصة ثم تصنٌفها واالرشاد والتوجٌه الى
كٌفٌة استخدامها وصٌانتها.
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المهام والمسإولٌات






تنسق بٌن انواع الوسابل التعلٌمٌة فً الروضات والحضانات حسب حاجاتها الفعلٌة
واحتٌاجات المناهج سواء فً الروضات والحضانات القرٌبة أو الروضات والحضانات
النابٌة .
توجه المعلمات الى دراسة المناهج المقررة وتحلٌلها بقصد تحدٌد الوسابل التً تحتاج
الٌها ووضع خطة لتنفٌذ ذلك .
توجٌه المعلمات الى دراسة الوسابل التعلٌمٌة وعمل سجل كامل للوسابل حسب
موضوعات المناهج مما ٌسهل االستفسار عنها فً المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة .
تقوم بالتؤكد من أن الوسابل التعلٌمٌة الموجودة فً الروضات او الحضانات تستخدم
بدرجة كافٌة واذا تبٌن عدم استخدامها تدرس الصعوبات التً تحول دون ذلك لتذلٌها.
تقدم اقتراح ما تحتاجه الروضات والحضانات من وسابل وتقدم المشورة الفنٌة فً
كٌفٌة تصمٌم وسابل الزمة للمرحلة .
تقوم بتدرٌب المعلمات على استخدام الوسابل التعلٌمٌة .
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المهام والمسإولٌات





تتابع المساعدة والمعلمات فً حصر التجهٌزات واالدوات والوسابل واستكمال النقص
منها والتؤكد من تنظٌم المستودعات وتصنٌؾ المعروضات وفق انواعها ومراحلها
وتنظٌم السجالت وصٌانة التجهٌزات والمحافظة على االدوات .
توجه المعلمات الى االستفادة من محتوٌات وتجهٌزات وورش عمل فً اعداد وسابل
تعلٌمٌة هادفة
توجه المعلمات الى اهمٌة النشاط الالمنهجً وضرورته لنمو االطفال نموا متكامال
واعداهن اعدادا تربوٌا سلٌما.
تدرس انواع النشاطات المختلفة مع المعلمات فً الروضة او الحضانة بقصد وضع
خطة عملٌة للتنفٌذ ٌراعً فٌها مٌول وحاجات وقدرات االطفال.
تقوم بمعاونة المعلمات فً وضع الترتٌبات اللزمة ألعداد النشاط الالمنهجً واالشراؾ
على اخراجه بالصورة المناسبة .
تقوم بتوجٌه المعلمات الى االهتمام بتسجٌل خطوات النشاط التً تتولى كل منهن
االشراؾ علٌه فً ضوء محاضر وتقارٌر ورسوم واحصاءات .
تشارك فً اعداد التقارٌر الشاملة مع زمٌالتها فً اإلدارة طبقا للتعامٌم الصادرة بهذا
الخصوص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

السكرتارٌة -المساعد اإلداري – الكاتبة

المسإول المباشر

مدٌرة ادارة رٌاض االطفال

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة عامة وما فوق



المهام والمسإولٌات







تقوم باستالم وتسلٌم جمٌع المعامالت الواردة من الجهات المختلفة من االقسام واالدارات
والمراكز النسابٌة والرجالٌة ،إدارات الروضات والحضانات ..،وؼٌرها ومتابعة الرد علٌها
واالفادة عنها .
تقوم باستالم وتسلٌم الخطابات المعادة والتً تحتاج افادة وتسجٌل ذلك فً سجل تحوٌل
المعامالت الواردة.
تقوم باستالم التحقٌقات والمناقشات وتسلٌمها للجهات المعنٌة ومتابعة الرد علٌها ورفعها
للجهة المختصة .
تقوم بمسإولٌة الصادر العام للمعامالت وتصوٌرها .
تسجل جمٌع المعامالت الصادرة فً سجل تودٌع المعامالت
تقوم باستالم التعامٌم الواردة لإلدارة وتنظٌمها فً الملفات.
تقوم بمسإولٌة تصوٌر المعامالت واألعمال الخاصة بالروضات او الحضانات ..
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المهام والمسإولٌات










تقوم باستالم التعامٌم الواردة من داخل المحافظة او خارجها (اجازات ومباشرات انتدابٌات)
ثم تسلم لإلدارة بعد وضع استمارة التحوٌل.
تقوم بحفظ صور الواردة فً الملفات .
تقوم بمتابعة الوارد فً البرٌد االلكترونً .
تقوم بؤرسال الرسابل بالبرٌد االلكترونً الى اإلدارات واالقسام والمراكز والروضات
والحضانات اذا دعت الحاجة .
تقوم بكتابة التقارٌر وبعض التحقٌقات .
تقوم بطباعة الخطابات والتقارٌر الشاملة والسنوٌة الخاصة باإلدارة .
تقوم باستالم وتسلٌم االداء الوظٌفً وتدقٌقها بعد االنتهاء من تعببتها وتسلٌمها بصورة
نهابٌة لمكتب المدٌرة ،.
تقوم بتسجٌل الندب فً سجل الندب وتسلٌم المشرفات الروضات والحضانات المندب منها
والٌها بصورة من خطاب الندب لتزوٌد الروضات والحضانات به
تقوم بإعداد خطابات التحوٌل للجهات الصحٌة وتوقٌعها من قبل المدٌرة.
تقوم بتسجٌل تحوٌل الخطابات االجازات المرضٌة للوحدة الصحٌة او المراكز الصحٌة
وؼٌرها.
تقوم بؤخذ توقٌع الموظفات على سجل النشرات الداخلٌة .
تتابع تؤمٌن جمٌع مستلزمات االدارة مع الجهات المختصة .
تنظم ملفات اإلدارة وفهرستها.
تقوم بالمطابقة الشهرٌة مع مسإولة الدوام .
تقوم بإعداد قاعدة بٌانات للموظفات المرشحات مساعدات .
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المهام والمسإولٌات











تقوم بإعداد قاعدة بٌانات لحركة نقل االدارٌات .
تقوم باطالع المشرفات على التعامٌم العامة والخاصة باإلدارة وتصوٌرها.
تقوم بعمل االحصاءات المطلوبة من قسم وشإون الموظفٌن مثل ( التقرٌر الشامل
.للمشرفات الرسمٌات والمنتدبات ،نموذج بٌانات القوى العاملة باإلدارة ،البٌان الخاص
بموظفات االدارة الواردة من الوكٌل المساعد للتخطٌط والتطوٌر للنظام الوظٌفً على
الحاسب االلً ونموذج البٌانات الخاصة بشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة واالدارٌة وبند االجور
والمستخدمات واحصابٌة استمارة االداء الوظٌفً لموظفات ادارة رٌاض االطفال .
تقوم بعمل سجل احوال الموظفات على برنامج االكسٌل والذي ٌحتوي على كافة البٌانات
الوظٌفٌة للموظفات .
ادخال االجازات المرضٌة وكافة االوراق الخاصة بالموظفات فً ملفاتهن .
كتابة شهاده التعرٌؾ واخالء الطرؾ استالم التقارٌر الطبٌة الخاصة بالموظفات الخ .
تقوم بعمل بٌانات لجمٌع الروضات والحضانات .
تقوم بعمل قاعدة بٌانات الموظفات المرشحات لإلشراؾ.
تقوم بالمساهمة بالعرض بالحاسب االلً على جمٌع الدورات واللقاءات الخاصة باإلدارة .
تتابع استالم وتسلٌم االداء الوظٌفً للمشرفات .
تتابع سجالت الدوام واقفالها ومتابعة الؽاببات ٌومٌا.
تعتمد جمٌع السجالت من وحدة المتابعة النسابٌة بٌن فترة واخرى ومطابقة الدوام مع
االقسام المختلفة وحصر االجازات وتسجٌلها فً ملؾ خاص ورفعا لقسم شإون الموظفٌن.
تقوم بحصر المتؤخرات عن الدوام ومدة التؤخٌر والالتً لم تصل اجازتهن والحسمٌات .
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المهام والمسإولٌات








ترفع صورة من البٌانات السابقة لوحدة المتابعة النسابٌة وٌضاؾ لها بٌانات االجازات
االضطرارٌة والبدالت والمتؤخرات.
تقوم بمتابعة واعتماد البٌانات من المدٌرة
تقوم بالرد على كافة االستفسارات عن الدوام والتً ترد من شإون الموظفٌن او وحدة
المتابعة النسابٌة .
تقوم ببعث االستدعاء المقدم من موظفات االدارة بخصوص الدوام .
تبعث االستمارات الخاصة بالموارد البشرٌة .
تقوم بتعببة البٌانات بعدد موظفات ادارة رٌاض االطفال الوارد من الوكالة المساعدة
لإلشراؾ التربوي .
تقوم بتعببة استمارة الحاصالت على الدارسات العلٌا باإلدارة
تقوم بتعببة بٌان عن جمٌع شاؼلً وظابؾ المستخدمٌن |()32_31وبٌان شاؼلً الوظٌفة
فبات بند العمال .
تقوم بتعببة بٌانات عن جمٌع شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة واالدارٌة وبند العمال الوارد من
قسم الترقٌات والنقل (ا ،ب ،ج).
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المهام والمسإولٌات






تقوم بتعببة بطاقة النمو المهنً لمنسوبً االدارة لشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة واالدارٌة .
تقوم بتعببة بٌانات المسح االدارة رٌاض االطفال ورفعه للوكالة المساعدة لإلشراؾ
التربوي .
تقوم ببعث بٌان للمالك والموجود والعجز والزٌادة باإلدارة لشإون المعلمات .
تقوم بتعببة بٌان عن المستخدمات والعامالت مع المإهالت الوارد من قسم خدمة الموظؾ.
تقوم برفع بٌان بعدد المشرفات وعدد المعلمات التً ٌشرؾ علٌهن والعجز والزٌادة
تقوم بتعببة نموذج الكراس االحصابً السنوي لألجهزة االدارٌة .
ترفع شهادة الحضور للمشرفات الالتً تم حضورهن لدورات خارج المنطقة لشإون
الموظفٌن .
تقوم برفع االستدعاءات المقدمة من الموظفات بطلب ما ٌلً (تحسٌن المستوى الوظٌفً ،
االحالة للتقاعد المبكر ،نقل خارج المنطقة )
تقوم ببعث ملؾ الموظفة للجهة المنقولة الٌها بعد التؤكد من فهرسة الملؾ وتسجٌل احوال
الموظفة بالبطاقة الخاصة .
تقوم بتحرٌر اخالء طرؾ الموظفة واشعار باالنقطاع لشإون الموظفٌن .
تقوم باي عمل تكلؾ فٌه من قبل المدٌرة .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً :
مكتب التعلٌم
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌرة مكتب التعلٌم

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة






المهام والمسإولٌات




مساعدة الشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس تربوي -الخبرة التعلٌمٌة و اإلشرافٌة – اإللمام بنظم ولوابح العمل
خاصة فً مجال اإلشراؾ التربوي – اإللمام بالكفاٌات القٌادٌة ( التخطٌط ،بناء فرق العمل-)...
إجادة استخدام الحاسب اآللً
المشاركة فً تطوٌر أهداؾ واستراتٌجٌات أعمال مكتب التعلٌم
األشراؾ على أعداد الخطة التشؽٌلٌة لمكتب التعلٌم ومتابعة تنفٌذها وتقوٌمها .
األشراؾ على أعداد وتطوٌر وتنفٌذ برامج التنمٌة المهنٌة لمدٌري ووكالء المدارس
والمعلمٌن ولشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة ومنسوبً المكتب.
متابعة دعم تطبٌق النماذج األشرفٌة ونماذج وأسالٌب القٌادة المدرسٌة الحدٌثة واعداد
التقارٌر الفنٌة والمقترحات بشؤنها ورفعها للربٌس المباشر
متابعة تقدٌم الدعم للمعلمٌن فً تطبٌق استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم ورفع مستوى
األداء التعلٌمً فً المدارس
متابعة عملٌة مراجعة المناهج الدراسٌة وأدواتها المصاحبة والمواد اإلثرابٌة والعالجٌة
والتحسٌنات المقترحة لها وتقدٌمها للربٌس المباشر
متابعة دارسة وتحلٌل مإشرات التحصٌل الدراسً وفقا للمادة الدراسٌة فً مدارس المكتب
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بطاقة وصؾ وظٌفً
 متابعة تنفٌذ التجارب والمشروعات والمنتجات والبرامج الوزارٌة وؼٌرها ومتابعة واعداد
التقارٌر الفنٌة بشؤنها وتقدٌمها ال دارة االشراؾ التربوي
 متابعة اعداد حركة النقل الداخلً لمدٌري ووكالء المدارس ورفعها ال دارة االشراؾ
التربوي وفقا للتنظٌمات اإلدارٌة.
 متابعة عملٌات معالجة نقص المعلمٌن فً المدارس والناتج عن اإلجازات أو العجز الطارئ أو
الفعلً
متابعة وتنظٌم أعمال جمٌع الجهات األشرفٌة العاملة فً المكتب من تجهٌزات مدرسٌة

واإلرشاد والتوجٌه والنشاط الطالبً والتوعٌة اإلسالمٌة وؼٌرها فً حال توفر المشرؾ الممثل
المهام
لتلك الجهات ووفقا للتنظٌمات المعتمدة .
والمسإولٌات
 االشراؾ على تحدٌد احتٌاج مكتب التعلٌم من الموظفٌن وفقا للتنظٌمات المعتمدة ورفعها
للربٌس المباشر التخاذ األجراء الالزمة .
اعداد تقوٌم األداء الوظٌفً لمرإوسٌه وفقا لملؾ اإلنجاز.

 تشخٌص واقع األداء فً المكتب و المدارس التابعة له .
 عقد االجتماعات الدورٌة من منسوبً المكتب و قٌادات المدارس لبحث فرص التطوٌر و
التحسٌن لألداء .
 اعتماد خطط الزٌارات المٌدانٌة للمدارس.
 تحلٌل تقارٌر الزٌارات المٌدانٌة .
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المهام
والمسإولٌات








تزوٌد منسوبً المكتب من المشرفٌن الربوٌٌن بما ٌجد من تنظٌمات و لوابح و تعلٌمات.
اعتماد بطاقات األداء الوظٌفً لمنسوبً المدارس.
متابعة مستوى اإلنجاز لخطط الشعب التربوٌة فً المكتب .
اإلشراؾ على سٌر االختبارات فً المدارس ودراسة نتابجها مع المشرفٌن وقٌادات المدارس .
دراسة الحاالت والقضاٌا المتعلقة بالعملٌة التعلٌمٌة و الرفع للجهات المختصة.
تبنً و تشجٌع المبادرات التطوٌرٌة .
متابعة و تقوٌم تنفٌذ المشرفٌن لمإشرات منظومة األداء اإلشرافً .
متابعة و تقوٌم تنفٌذ المدارس لمإشرات األداء المدرسً.
اإلسهام فً عالج الصعوبات و المشكالت التً تإثر على سٌر العملٌة التعلٌمٌة و التربوٌة .
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها من الربٌس المباشر فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعدة الشإون التعلٌمٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات





متابعة خطط المشرفٌن التربوٌٌن األسبوعٌة والفصلٌة  ،ودراستها ،
وإعطاء تؽذٌة راجعة للمشرفٌن
توزٌع المدارس بٌن المشرفٌن ( تنسٌقا  ،وفنٌا )  ،وتزوٌد المساعد
للشإون المدرسٌة بصورة منها
إعداد ملؾ ( تربوي ) لكل مشرؾ ٌتضمن جمٌع األعمال التً نفذها
المشرؾ التربوي
متابعة اكتمال ملفات المشرفٌن ( الشخصٌة ) وتؽذٌتها بما ٌستجد .
دراسة تقارٌر زٌارات المشرؾ التربوي ومعالجة الملحوظات .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات





اإلشراؾ على جمٌع أنشطة المكتب ووضعها فً أماكن خاصة إلبراز
أنشطتها متابعة معامالت المشرفٌن .
اإلعداد واإلشراؾ على جمٌع النماذج الخاصة باإلشراؾ التربوي .
الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لالطالع على سٌر العملٌة التعلٌمٌة  ،وتعزٌز
التعاون بٌن المكتب والمٌدان التربوي .
متابعة المشرفٌن فً دوامهم وأعمالهم .
اإلعداد والمتابعة لتكالٌؾ المشرفٌن داخل المكتب  ،وخارجه  ،والتنسٌق مع
األقسام فً ذلك .
اإلعداد المسبق والتخطٌط لعقد اللقاءات واالجتماعات وورش العمل
للمشرفٌن .
االهتمام بالمشرفٌن الجدد  ،وتزوٌدهم بما ٌحتاجون من خبرات تربوٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام والمسإولٌات




المساهمة فً تنفٌذ خطة عمل المكتب وإعداد التقرٌر السنوي للمكتب .
اإلشراؾ على خطة زٌارات المشرفٌن أثناء االختبارات .
اإلشراؾ على تقوٌم المشرفٌن الجدد .
اإلشراؾ على توزٌع المدارس ( فنٌا ومتابعة ) بٌن المشرفٌن التربوٌٌن ،
وتزوٌد المساعد للشإون المدرسٌة بصورة منه .
التؤكد من زٌارة المشرفٌن للمعلمٌن الجدد خالل سنة التجربة  ،وإعداد التقارٌر
عنهم .
متابعة دراسة المشرفٌن ألسبلة االختبارات ونماذجها .
زٌارة مدارس المشرفٌن القدامى بما ال ٌقل عن زٌارة واحدة لكل مشرؾ ،
وزٌارتٌن لكل مشرؾ جدٌد .
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها من الربٌس المباشر فً مجال اختصاصه

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مساعدة الشإون المدرسٌة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات




متابعة تنفٌذ الخطط التشؽٌلٌة والبرامج الخاصة باإلدارات المرتبطة به /بها
فً إطار األهداؾ والسٌاسات التربوٌة والتعلٌمٌة المبلؽة لإلدارة فً المنطقة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة والوزارة.
متابعة تنفٌذ األنظمة واللوابح والتعلٌمات والقرارات الخاصة بالتربٌة
والتعلٌم فً اإلدارات المرتبطة به /بها والمدارس التابعة لإلدارة.
إعداد الخطة السنوٌة والخمسٌة لعدد المدارس والفصول الجدٌدة فً
المنطقة ،ومتابعة تنفٌذها بعد اعتمادها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
 تحدٌد احتٌاج اإلدارة من المدارس (بما فٌها مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم ومعاهد
وبرامج التربٌة الخاصة وبرامج محو األمٌة) والفصول ،والمعلمٌن /المعلمات ،واإلدارٌٌن/
اإلدارٌات ،والمقررات المدرسٌة ،والمعامل والمختبرات ،ومراكز مصادر التعلٌم والتقنٌات
التربوٌة ،والوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة والمعلوماتٌة ،وخدمات النقل المدرسً،
والمقاصؾ المدرسٌة والتؽذٌة والمكافآت واإلعنات ،ومتابعة توفٌرها.
 اقتراح افتتاح أو ضم أو نقل أو إؼالق أو المدارس من جهة إلى بما فٌها مدارس تحفٌظ
المهام
القرآن الكرٌم ،وتسمٌة المدارس حسب الحاجة.
والمسإولٌات
 اقتراح نقل الفصول بٌن المدارس وفقا للعداد المحدد للمنطقة من الفصول.
تحدٌد تخصصات ومإهالت المعلمٌن /المعلمات المطلوبة للمدارس بما فٌها مدارس

تحفٌظ القرآن الكرٌم بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة.
 تحدٌد احتٌاجات الوحدة الصحٌة من األطباء /الطبٌبات والصٌادلة /الصٌدالنٌات
واألخصابٌٌن /األخصابٌات ،والممرضٌن /الممرضات ،واللوازم الطبٌة والفنٌة والمخبرٌة
واألدوٌة والعمل على توفٌرها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام
والمسإولٌات







متابعة تنفٌذ الخطط والبرامج الصحٌة الوقابٌة والعالجٌة.
متابعة تنفٌذ الخطط التشؽٌلٌة للمقاصؾ المدرسٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات
العالقة.
متابعة إعداد حركة نقل المعلمٌن /المعلمات داخل اإلدارة ،والرفع بطلبات النقل لذوي
الظروؾ الخاصة ،وطلبات النقل لخارج المنطقة بعد دقٌقها ،لإلدارة العامة لشإون
المعلمٌن /المعلمات بالوزارة.
اإلشراؾ الفنً على مراكز أو أقسام التقنٌات التربوٌة.
تحدٌد احتٌاج المدارس بما فٌها تحفٌظ القرآن الكرٌم من األثاث المدرسً
والمكتبً ،واالتصال وتوزٌعها.
تحدٌد احتٌاج اإلدارة من مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم ،ودارسة ما ٌرد من
مالحظات على خططها ومناهجها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
اإلشراؾ على إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارات المرتبطة به /بها بالتنسٌق
مع الجهات ذات العالقة.
اإلشراؾ على إعداد التقارٌر الدورٌة عن إنجازات اإلدارات المرتبطة بها ،واقتراح
تطوٌر األداء فٌها ورفعها لمدٌر عام التربٌة والتعلٌم.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المشرفة التربوٌة للمواد الدراسٌة

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس تربوي وفق التخصص
أوال :ـ مهام عامة تخطٌط وإدارٌة:
 إعداد خطة إشراقٌة شاملة علً شكل مراحل.ـ االطالع على التعلٌمات واللوابح ذات العالقة بالعمل التربوي والتعلٌمً.
ـ دراسة التقارٌر اإلشرافٌة السابقة دراسة تحلٌلٌة.
ـ دراسة التوصٌات السابقة للمشرفات.
ـ مقابلة المعلمات الجدد والوقوؾ لجانبهن.6ـ التؤكد من توافر الطاقة البشرٌة
للمدرسات
ـ التؤكد من توزٌع الجداول على المعلمات حسب التخصص والمراحل الدراسٌة
ـ توزٌع مفردات المواد على أسابٌع الفصل الدراسً.
ـ مراعاة القدرة االستٌعابٌة للفصول.
ـ متابعة ما ٌطرأ فً المدارس من مظاهر ؼٌر عادٌة ومعالجتها.
ـ إجراء البحوث والتجارب التربوٌة.
ـ إعداد تقرٌر نهابً واضح عن واقع العمل.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

ثانٌا :ـ مهام خاصة ( فنٌة ) :ـ
1ـ مهام تتعلق بالطالبة :
أـ العناٌة بالنمو المتكامل للطالبة ( دٌنٌا ً وعلمٌا ً وعملٌا ً واجتماعٌا ) وعدم االقتصار على النمو المعرفً
فقط.
ب ـ مراعاة الفروق الفردٌة.
ج ـ تبنً حوافز إٌجابٌة لتحقٌق انضباط الطالب.
د  -غرس قٌم العمل التطوعً.
هـ ـ تنمٌة الثقافة العامة لدي الطالبات.
2ـ مهام تتعلق بتقوٌم المعلمة :ـ
أـ إعداد الدروس إعداداً منتظما ً متكامالً.
ب ـ قٌاس استجابة الطالبات.
ج ـ قٌاس استخدام المعلمة للوسائل التعلٌمٌة وتوظٌفها لخدمة المصلحة التعلٌمٌة.
د ـ قٌاس مراعاة التعلم للفروق الفردٌة بٌن الطالبات.
هـ ـ قدرة المعلمة على حث الطالبات علً التفكٌر العلمً.
و -متابعة تنفٌذ و التزام المعلمٌن بتنظٌمات المادة الدراسٌة .
ز -إجراء البحوث والتجارب التربوٌة.
ح -إعداد تقارٌر األداء.
ع -إجراء المقابالت و االختبارات للمعلمٌن المتقدمٌن للتدرٌس .
تحلٌل أدوات المالحظة الصفٌة .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

1ـ 3ـ مهام تتعلق بالمنهج والمقررات الدراسٌة والكتب المدرسٌة
أوالً :ـ مهام تتعلق بالمنهج
أ ـ التعرٌف بالمنهج بمفهومه الواسع الذي ٌشمل الخبرات التربوٌة داخل المدرسة وخارجها للمساعدة فً النمو
الشامل.
ب ـ تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة وطرق التفكٌر الفعال.
ج ـ إعداد النشرات الهادفة التً تربط المدرسة بالمجتمع وتتٌح فرص التقدم وتطوٌر أسالٌب التربٌة الموجهة.
د ـ استخدام المعلمة لألسالٌب التقوٌمٌة المناسبة.
هـ ـ تعاون المعلمة مع إدارة المدرسة.
وـ التزام المعلمة بالمظهر اإلسالمً.
ح -تحلٌل المقررات الدراسٌة .
ر  -تقوٌم األداء الصفً للمعلمٌن .
ثانٌا  :مهام تتعلق بالمقررات والمادة العلمٌة
أ ـ دراسة اللوائح والتعامٌم المتعلقة بالمقررات المدرسٌة.
ب ـ اإللمام بأهداف المقررات وأهدافها فً المراحل المختلفة ومتابعة الحذف واإلضافة.
ج ـ تزوٌد المعلمات بأفضل طرق التدرٌس حسب الحاجة ومتطلبات الموقف.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

د -تشجٌع تبادل الخبرات بٌن المعلمات عن طرق عقد الدروس النموذجٌة من قبل معلمة وتحضرها
المعلمات األخرٌات.
هـ ـ تشجٌع المعلمات على وضع خطة مناسبة للمراجعة فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة.
و ـ إعداد الدراسات والتقارٌر عن المقررات الدراسٌة.
ثالثا مهام تتعلق بالكتب الدراسٌة :ـ
أ ـ التأكد من وصول الكتب المدرسٌة وفق الطبعات المصرح بها.
ب ـ مناقشة المعلمات فً الكتب المدرسٌة واستمرار تقوٌمها.
ج ـ إعداد قائمة بالمراجع العلمٌة والتربوٌة للمادة.
د ـ توجٌه المعلمات بالعناٌة بالكتاب المدرسً وعدم االكتفاء بالتلخٌص.
هـ ـ حفز المعلمات على العناٌة باألنشطة المصاحبة للمادة العلمٌة.
ـ مهام تتعلق بالوسابل والتجهٌزات المدرسٌة
أ ـ االطالع على قائمة الوسائل التعلٌمٌة التً تصدرها الجهات المختصة فً وزارة المعارف.
ب ـ حصر الوسائل التعلٌمٌة الموجودة فً المدارس ومعرفة العجز.
ج ـ اإلشراف على تزوٌد المدارس بالوسائل التعلٌمٌة الالزمة.
د ـ تدرٌب المعلمات على استخدام األجهزة الحدٌثة الخاصة بالمادة وصٌانتها.
هـ ـ االهتمام بالمكتبة المدرسٌة وتفعٌل االستفادة منها.
وـ اإلشراف على تحفٌز المعلمات بحثهن على إنتاج الوسائل التعلٌمٌة وفق إمكانٌاتهن الشخصٌة واإلشادة
بجهود الطالبات فً ذلك.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
رابعا ـ مهام تتعلق بالتدرٌب :
أ ـ اقتراح البرامج التدرٌبٌة الالزمة للمعلمات وتحلٌل واقعهم المهنً وتحدٌد المهارات التً ٌمكن تطوٌرها
عن طرٌق التدرٌب.
ب ـ المشاركة فً ترشٌح المعلمات للبرامج التدرٌبٌة.
ج ـ تقوٌم البرامج التدرٌبٌة وتقدٌم االقتراحات الهادفة ومتابعة المعلمات اللواتً حضرن البرامج التدرٌبٌة
وتقوٌم استفادتهن منها.
د -التنمٌة المهنٌة بحضور الدورات و البرامج و األنشطة .
هـ -بناء الحقائب التدرٌبٌة .
خامسا ـ مهام تتعلق باألنشطة المدرسٌة
المهام
أ ـ توجٌه المعلمات إلى أهمٌة وضرورة النشاط المدرسً.
والمسإولٌات ب ـ دراسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد فً جمٌع الصفوف الدراسٌة.
ج ـ توجٌه المعلمات إلى المشاركة الفاعلة فً اإلشراف على البرامج المختلفة لألنشطة المدرسٌة.
د ـ توجٌه المعلمات إلى االهتمام بتوثٌق خطوات النشاط الذي ٌقمن به.
هـ ـ مساعدة المدارس فً إعداد المعارض السنوٌة.
سادساـ مهام تتعلق باالختبار.
أ ـ توعٌة المعلمات بما تضمنته الالئحة العامة لالختبار والمذكرات التفسٌرٌة وما ٌستجد فً ذلك.
ب ـ إٌضاح أسالٌب تقوٌم الطالبات.
ج ـ االطالع على دفاتر الدرجات واالختبار ( النصف فصلً ) المتعلقة بها.
د ـ إعداد التوجٌهات الخاصة بالمواصفات الفنٌة لألسئلة وإرشادات التصحٌح والمراجعة والرصد.
هـ  -تحلٌل نتائج االختبارات.
دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
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بطاقة وصؾ وظٌفً
المشرفة التربوٌة للقٌادة المدرسٌة
مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس  +دورة األشراؾ التربوي

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة








المهام والمسإولٌات












اإلسهام فً وضع خطة قسم اإلدارة المدرسٌة.
إعداد خطة سنوٌة وفصلٌة وأسبوعٌة.
المشاركة فً اللجان واالجتماعات المتعلقة باإلدارة المدرسٌة.
حصر المرشحٌن للعمل فً مجال اإلدارة المدرسٌة بعد استٌفاء الشروط.
حسن اختٌار مدٌري المدارس.
توفٌر الكادر اإلداري فً المدارس.
العمل على إنشاء قاعدة معلومات عن مدٌري المدارس ووكالبها.
إعداد سجالت مفصلة عن المدٌرٌن والوكالء.
اإلسهام فً تنسٌق اللقاءات بٌن المسإولٌن ومدٌري المدارس.
عقد لقاءات لمدٌري المدارس المكلؾ بزٌارتها .
حث المدٌرٌن على تدارس جمٌع اللوابح.
مساعدة المدٌرٌن على االستفادة من التقنٌات الحدٌثة.
حث المدٌرٌن على إجراء التجارب التربوٌة.
العمل على إصدار النشرات والتوجٌهات التً تساعد مدٌر المدرسة على تحسٌن أدابه
التؤكد من تفعٌل الصالحٌات والحوافز المعممة.
منح مدٌري المدارس مزٌدا من الصالحٌات.
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المهام والمسإولٌات












التنسٌق مع األقسام واإلدارات ذات العالقة بعمله.
تزوٌد قسم اإلدارة المدرسٌة بالمالحظات حول أداء مدٌري المدارس ووكالبها.
الوقوؾ على مستوى العاملٌن فً مجال اإلدارة المدرسٌة تنظٌما وإشرافا وتقوٌما.
متابعة اإلدارٌٌن فً المهام المكلفٌن بها.
االطالع على السجالت والملفات اإلدارٌة والتربوٌة والخطط والبرامج.
االطالع على دور المدٌر فً متابعة الجوانب اإلدارٌة.
االطالع على دور المدٌر فً تحقٌق أهداؾ اإلدارة المدرسٌة وسٌاسة التعلٌم
التعرؾ على كفاءة متابعة المدٌر للمعلمٌن.
االطالع على توزٌع المهام والمسإولٌات على العاملٌن فً المدرسة.
متابعة مدى استفادة مدٌري المدارس من توجٌهات المشرفٌن التربوٌٌن.
االطالع على البرامج المعدة لتطوٌر أداء المعلمٌن.
االطالع على جهود المدٌر فً تحسٌن البٌبة المدرسٌة والعناٌة بالمرافق المدرسٌة.
االطالع على جهود المدٌر فً معرفة المشكالت وأسلوبه فً حلها ومساعدة المدٌر فً عالج
المشكالت.
التؤكد من تفعٌل دور المجالس واللجان المدرسٌة.
التؤكد من تفعٌل جمٌع اللوابح واألنظمة.
التؤكد من انضباط الٌوم الدراسً.
االطالع على التجارب الممٌزة وتشجٌعها ونقل المناسب منها إلى المدارس األخرى.
التعرؾ على دور المدٌر فً تفعٌل دور المكتبة ومصادر التعلم والمختبر والمعامل المدرسٌة.
االطالع على مستوى الطالب من حٌث السلوك والمواظبة والتحصٌل العلمً ومناقشة المسإولٌن فً
اإلدارة التربوٌة فً ذلك.
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بطاقة وصؾ وظٌفً











المهام والمسإولٌات














التؤكد من توفر الكادر اإلداري فً المدرسة واالطالع على أعمالهم.
االطالع على خطة مدٌر المدرسة و مدارستها معه ومتابعة مدى تنفٌذها.
حضور االصطفاؾ الصباحً واإلذاعة المدرسٌة ومساعدة المدرسة على تفعٌلها
االطمبنان على مستوى النظافة العامة للمدرسة والبٌبة بشكل عام.
االطمبنان على جودة ما ٌقدمه المقصؾ المدرسً.
االطالع على مستوى النشاط الطالبً وتوظٌفه تربوٌا.
االطالع على األسالٌب اإلشرافٌة التً مارسها المدٌر.
التعرؾ على المشكالت الطالبٌة والتعرؾ على األسالٌب المتخذة فً عالجها
التعرؾ على دور مدٌر المدرسة فً متابعة وتفعٌل دور المرشد الطالبً.
متابعة البرامج المقدمة للمتفوقٌن والمتؤخرٌن دراسٌا.
اإلطالع على خطط اإلرشاد.
مالحظة المشكالت السلوكٌة الموجودة فً المدرسة ودور المدرسة فً عالجها
زٌارة الطالب فً فصولهم.
التعرؾ على مستوٌات الطالب من خالل االطالع على النتابج.
التعرؾ على مستوى مشاركة الطالب فً النشاط.
التعرؾ على مهام ومسإولٌات الوكٌل.
تفعٌل دور الوكٌل لمهامه ومتابعة سجالته وخططه.
التعرؾ على دور الوكٌل فً معالجة المشكالت السلوكٌة.
عمل برامج إشرافٌة بٌن مدٌري المدارس
نقل الخبرات والتجارب الجٌدة بٌن المدٌرٌن والوكالء.
تنمٌة مهارات المدٌرٌن وخاصة فً مجال اتخاذ القرار.
تنظٌم زٌارات بٌن مدٌري المدارس والمدارس خارج المنطقة
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المهام والمسإولٌات














تلمس االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس ووكالبها ولجمٌع العاملٌن بالمدرسة.
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس ووكالبها والتنسٌق مع الجهات المختلفة لتنفٌذها.
التعرؾ على احتٌاجات المدٌر والوكٌل واقتراح البرامج التدرٌبٌة.
إعداد وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة.
تدرٌب المدٌرٌن على الحاسب اآللً.
تزوٌد المدٌر والوكٌل بكل جدٌد لتنمٌتهم مهنٌا
متابعة أثر التدرٌب فً المدارس ورصد المالحظات حولها.
رصد التجارب واإلنجازات التربوٌة الناجحة وتعمٌمها على المدارس
تزوٌد المدٌر والوكٌل بحقابب متجددة وخاصة الجدد منهم.
تكثٌؾ الدورات التدرٌبٌة للمدٌرٌن
استضافة أصحاب الكفاءات من المناطق األخرى.
االشتراك مع المدٌرٌن فً تقوٌم أداء الوكٌل.
تقوٌم أداء المدٌرٌن الذٌن ٌشرؾ علٌهم.
المشاركة فً إعداد برامج التكرٌم لمدٌري المدارس.
وضع آلٌة لمكافؤة المدٌر المبدع.
األخذ بؤٌدي المتمٌزٌن وترشٌحهم لألعمال القٌادٌة.
إشراك مدٌر المدرسة فً اللجان والمناسبات المختلفة.
دراسة ما ٌستجد من ظواهر ومشكالت تربوٌة مع المدٌرٌن والعمل على حلها
إجراء البحوث والدراسات لبعض الظواهر التً تعوق عمل اإلدارة المدرسٌة.
دراسة التقارٌر الواردة من المدارس.
إعداد التقرٌر السنوي للمشرؾ التربوي.
القٌام بالمهام اإلشرافٌة التً ٌكلؾ بها.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام
والمسإولٌات

المشرفة التربوٌة ( أخصابٌة التقوٌم )
مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس  +دورة التقوٌم التربوي

مهام عامة :
تؤهٌل مشرفات المكتب على اتقان مهارات استخدام األدوات الخمس

 نشر ثقافة قٌادة األداء اإلشرافً والتدرٌب على كفاٌات التقوٌم لكافة المشرفات
التربوٌات
 القٌام بدور قابد عملٌات قٌادة األداء فً المكتب
 المساهمة الفعالة فً تطوٌر أدوات منظومة قٌادة األداء اإلشرافً
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام
والمسإولٌات

مهام اجرابٌة :
 الحصول على صورة من خطاب التكلٌؾ لكل اخصابً تقوٌم فً كل مكتب واعداد قاعدة
بٌانات لهم بداٌة كل عام
 الحصول على صورة من قرار تكلٌؾ فرٌق التدقٌق الداخلً فً كل مكتب بداٌة كل عام
اعداد قرار تكلٌؾ الفرٌق الخارجً للتقوٌم بداٌة كل عام

اصدار قرار على حطة زٌارات الفرٌق الخارجً منصوص فٌه مواصفات الزٌارة كما ورد

فً المنظومة من حٌث العدد والوقت و ما تتطلبه
 الحصول على صورة من قرار خطة زٌارات الفرٌق الداخلً فً كل مكتب والتؤكد انه
منصوص فٌه على مواصفات الزٌارة كما ورد فً المنظومة من حٌث العدد والوقت وما
تتطلبه
 الحصول على صورة من تقرٌر زٌارات الفرٌق الداخلً
دراسة وتحلٌل منحنى األداء العام للمكتب فً مإشرات المنظومة وتزوٌد القٌادات

بنتابجها .
 أي يهاو تكهف بها فً يجال انؼًم.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد أداري

مسمى الوظٌفة

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات







استالم وحفظ المواد والتجهٌزات والكتب المدرسٌة فً األماكن المخصصة لذلك فً المكتب
القٌام بإدارة وتنظٌم أعمال مستودع المكتب
القٌام بتسجٌل وتسلٌم العهد لجمٌع المشرفات فً المكتب واستالمها بنهاٌة العام الدراسً.
المشاركة فً تنظٌم ملفات الموظفات فً المكتب وتزوٌدها بجمٌع المستجدات التً تطرأ على
بٌانات المشرفات
المشاركة فً أخذ حضور وتؤخر وؼٌاب الموظفات عن المكتب
استالم وتجهٌز ملفات الموظفات المستجدات والمنقوالت من المكتب وإلٌها ،وإنهاء جمٌع
المخاطبات واإلجراءات.
إعداد وتزوٌد مساعدة الشإون التعلٌمٌة فً المكتب بنماذج اإلحاالت الطبٌة وشهادات االنتماء
)الشهادات التعرٌفٌة للموظفات لتقدٌمها للجهة المختصة.
تنظٌم األرشٌؾ وحفظ السجالت والملفات وفق التعلٌمات المنظمة لذلك.
القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌرة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات









تنظٌم االتصاالت الكتابٌة العادٌة والسرٌة وعرضها على مدٌرة المكتب وتنفٌذ توصٌاتها وتعلٌماتها.
تنظٌم االتصاالت الهاتفٌة الواردة والصادرة عن إدارة المكتب وتوثٌقها.
الدعوة لالجتماعات واإلعداد والترتٌب لها حسب توجٌهات مدٌرة المكتب
تبلٌػ ما ٌصدر عن مدٌرة المكتب من تعلٌمات وتوجٌهات إلى الهٌبة اإلدارٌة واألشرافٌة والجهات
ذات العالقة داخل المكتب
الرد على استفسارات الهٌبة التعلٌمٌة واإلدارٌة وأولٌاء األمور وجمٌع المستفٌدات من خدمات
المكتب
تحدٌد احتٌاجات المكتب من أجهزة وأدوات ووسابل واعتمادها من مدٌرة المكتب ومتابعة تنفٌذها.
إعداد التقارٌر الدورٌة عن إنجازات وأنشطة المكتب.
استقبال مراجعً وزوار المكتب والعمل على تنظٌم زٌاراتها وتحدٌد مواعٌد مقابالته واجتماعاته.
تنظٌم وحفظ ملفات وسجالت مدٌرة المكتب .
القٌام بؤي مهام تكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
كاتبة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة مكتب التعلٌم
بكالورٌوس

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة




المهام والمسإولٌات







تسجٌل المعلومات والبٌانات المتعلقة بالمكتب بالحاسب اآللً وحفظها وفق نظام التسجٌل
المعتمد.
المحافظة على سرٌة المعلومات المدخلة فً الحاسب.
القٌام بتحدٌث المعلومات والبٌانات المتعلقة بالمكتب
القٌام بمتابعة كافة المتطلبات الالزمة لجهاز الحاسب اآللً والتنسٌق مع المركز الوطنً
للمعلومات التربوٌة لالستفادة من الخدمات التً ٌقدمها.
تعببة البٌانات الخاصة ببرنامج التجهٌزات المدرسٌة إلكترونٌا.
حفظ الوثابق والملفات والسجالت المتعلقة بعمله.
القٌام بؤي مهام ٌكلؾ بها من المسإول المباشر فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
برنامج تطوٌر مهارات التربوٌٌن /
التربوٌات فً مجال التقوٌم
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مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مدٌر/ة برنامج تطوٌر مهارات التربوٌٌن  /التربوٌات فً مجال التقوٌم
مساعد /ة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
بكالورٌوس تربوي






إعداد خطة العمل بما ٌتوافق مع الخطط التشؽٌلٌة والزمنٌة العامة
للبرنامج المعدة من قبل إدارة البرنامج فً الوزارة .
التعرٌؾ والتوعٌة بالبرنامج ورإٌته ورسالته وأهدافه العامة
والتفصٌلٌة فً ادارات التعلٌم وفً مٌدان التعلٌمً .
المشاركة فً اللقاءات واالجتماعات والبرامج التدرٌبٌة التً تنفذها
ادارة البرنامج فً الوزارة .
المشاركة فً المشاؼل التربوٌة التً تنفذها ادارة البرنامج فً
الوزارة .
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المهام والمسإولٌات






تفعٌل خطط البرامج داخل كافة مدارس المحافظة .
تنظٌم برامج وورش عمل فً مجال التقوٌم .
إعداد الدراسات الالزمة وفقا لمتطلبات العمل.
مراقبة أعمال االختبارات على مستوى اإلدارة بالتعاون مع إدارة
االختبارات والقبول وتقدٌم تؽذٌة راجعة حولها .
العمل مع اإلشراؾ التربوي واإلرشاد الطالبً وقسم االختبارات والقبول
على دراسة نتابج كافة طالب المنطقة وتحلٌلها ورفع تقارٌر فصلٌة
للوزارة ولمجلس التعلٌم فً المنطقة .
نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم فً المنطقة التعلٌمٌة من خالل (النشرات –
المطوٌات –واللقاءات )
اعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة حول البرنامج بنهاٌة كل فصل دراسً .
إعداد تقارٌر األداء الوظٌفً لمنسوبً البرنامج .
أي مهام اخرى ٌكلؾ /تكلؾ بها فً مجال عمله  /عملها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مساعد  /ة إداري /ة .
مدٌر /ة برنامج تطوٌر مهارات التربوٌٌن /التربوٌات فً مجال التقوٌم
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .











تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة من خالل
برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة عند الحاجة وأرشفتتها ورقٌا أو
الكترونٌا حسب الحاجة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة أو
خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول على
أوراق مطلوبة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة أو
خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول على
أوراق مطلوبة .
الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة موضوع االتصال
وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته وإحالة األخرى
إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.
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المهام والمسإولٌات














القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
تصمٌم االستمارات الخاصة بالدراسات او التقارٌر التً ٌتم إعدادها الكترونٌا
باستخدام البرامج المناسبة
ادخال البٌانات الخاصة بالمعلومات التً ٌتم جمعا الكترونٌا باستخدتم برنامج
 spssأو . exle
متابعة سجل االستبذان لموظفً  /ات ومشرفً  /ات اإلدارة .
تعببة النماذج الخاصة برفع الدوام حسب طلبها .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن واعداد المخاطبات الخاصة بتؤمٌنها
تحرٌر التقارٌر الخاصة بالعمل باستخدام برامج . office
إعداد العروض التقدٌمة .
.تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة .استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة
لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه  /ـها من قبل ربٌسه المباشر .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
الموهوبات
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌرة إدارة الموهوبات
المساعدة للشإون التعلٌمٌة

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

المإهل :بكالورٌوس
ممارسة ثالث سنوات فً اإلشراؾ التربوي

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

*
•
•
•
المهام والمسإولٌات
•
•

اإلشراؾ المباشر على سٌر العملٌة اإلدارٌة·
متابعة تنفٌذ الخطط والبرامج اإلثرابٌة وتقوٌمها واإلسهام فً تطوٌرها
توزٌع العمل على كافة العامالت من مشرفات ومعلمات وإدارٌات ومتابعة
مستوى األداء للجمٌع·.
التنسٌق بٌن المشرفة على البرنامج بالوزارة والمشرفات فً إرسال
الخطط والتقارٌر والخطابات والدورات واإلجتماعات وكل ما ٌتعلق
بالبرامج· .
متابعة تنفٌذ الخطة التشؽٌلٌة لتنفٌذ برامج الرعاٌة فً جمٌع المداس
والمراكز والملتقٌات الصٌفٌة·.
إقتراح نماذج وأسالٌب وآلٌات لرعاٌة الموهوبات وتطبٌقها وتطوٌرها
ومتابعة تقوٌمها·

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعدة للشإون التعلٌمٌة

107

بطاقة وصؾ وظٌفً
*
•

•

المهام والمسإولٌات

•
•
•
•
•
•
•

اقتراح ترشٌح المعلمات والمشرفات التربوٌات للعمل فً رعاٌة
الموهوبات وفق الضوابط المعتمدة.
المشاركة فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة لتطوٌر أداء العامالت فً
رعاٌة الموهوبات بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
متابعة توفٌر متطلبات برامج الرعاٌة العلمٌة من األجهزة والمستلزمات
التنفٌذٌة.
اإلسهام فً توعٌة األسرة والمجتمع بؤهمٌة رعاٌة الموهوبٌن.
إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة عن برامج ونشاطات وإنجازات اإلدارة.
ومعوقات األداء فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها.
متابعة الرد على المعامالت والتعامٌم الواردة لإلدارة·.
اإلشراؾ على سجالت اإلدارة وملفاتها ومتابعة تنفٌذ األنشطة وأداء
اإلدارة .
اإلشراؾ على إعداد جدول الزٌارات المٌدانٌة للمدارس·
مهام و مستجدات فً مجال الموهبة واإلبداع·.
جمٌع ماٌتم تكلٌفها من قبل المسإوله المباشرة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة مشرفة رعاٌة الموهوبات
مدٌرة إدارة الموهوبات
المإهل :بكالورٌوس
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
· المشاركة فً إعداد الخطط التشؽٌلٌة الخاصة بإدارة الموهوبات ورفعها إلى مدٌرة إدارة الموهوبات
العتمادها ،و متابعة تنفٌذها و تقوٌمها  ،وتوثٌقها نهاٌة العام الدراسً لالستفادة من نتابجها فً
األعوام القادمة*.
المشاركة فً إعداد الخطط ( التطوٌرٌة  /العالجٌة ) لكافة (البرامج  /المشارٌع ) المطبقة فً إدارة
•
الموهوبات ·.
• اإلشراؾ المٌدانً على كل ما ٌتعلق بتفعٌل ( البرامج  ،المشارٌع ) المختلفة المرتبطة بمجال
الموهبة و المنفذة من قبل معلمات (الموهوبات  ،مسإوالت الموهبة ) فً المدارس·.
• اإلشراؾ ( الفنً  /اإلداري ) على فصول الموهوبات و تسدٌد احتٌاجها ·.
مشاركة المشرفات التربوٌات من مكاتب التعلٌم فً متابعة و تقوٌم معلمات فصول الموهوبات و
المهام والمسإولٌات •
آلٌة تنفٌذهن للمناهج الدراسٌة وفق استراتٌجٌة البرنامج اإلثرابً .
• رفع مستوى كفاءة النمو المهنً لدى كل من ( منسوبات اإلدارة /معلمات (الموهوبات  ،مسإوالت
الموهبة  ،فصول الموهوبات ) و كل من له عالقة بالعمل فً مجال رعاٌة الطالبات الموهوبات من
خالل تفعٌل األسالٌب اإلشرافٌة التربوٌة المختلفة و التً تستهدؾ أعمالهن مثل (البرامج التدرٌبٌة –
اللقاءات – المحاضرات – المطوٌات ....الخ )  ،والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
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المهام
والمسإولٌات

المشاركة فً ( اللقاءات  ،االجتماعات  ،المسابقات و المعارض (المحلٌة  /الدولٌة )) المنفذة من قبل الوزارة .
متابعة تنفٌذ األسالٌب و المحكات المتعلقة بالكشؾ عن الطالبات الموهوبات و رعاٌتهن  ،و المساهمة فً تقوٌمها
و تطوٌرها·.
• ترشٌح الطالبات الموهوبات للمشاركة فً البرامج و المسابقات و المعارض ( المحلٌة  /الدولٌة) المختلفة .
• تنفٌذ برامج الرعاٌة المختلفة و الملتقٌات الخاصة بالطالبات الموهوبات و تقوٌمها و االسهام فً تطوٌرها
• تدرٌب الطالبات الموهوبات المشاركات فً المنافسات المحلٌة و الدولٌة .
اإلشراؾ على تقوٌم أداء الطالبات الموهوبات فً ( مدارس الرعاٌة  ،فصول الموهوبات) ،و متابعة مدى
•
تكٌفهن مع البرامج المقدمة لهن وفق اآللٌة المعتمدة لذلك .
• إعداد التقارٌر الدورٌة والختامٌة ورفعها إلى مدٌرة إدارة الموهوبات التخـاذ الالزم بشؤنها وهً شاملة
لإلنجازات و المقترحات ( العالجٌة  /التطوٌرٌة ) الفاعلة لتطوٌر العمل فً اإلدارة أو بماله عالقة بالتربٌة و
التعلٌم بشكل عام·
• اقتراح اللوابح التنظٌمٌة و النماذج و األسالٌب باإلضافة إلى آلٌات العمل األكثر مناسبة لرعاٌة الطالبات
الموهوبات،و رفعها لمدٌرة إدارة الموهوبات التباع اإلجراءات النظامٌة فً تجرٌبها و تطبٌقها و تطوٌرها و
متابعة تقوٌمها تمهٌدا لتعمٌمها·
دراسة المشكالت والقضاٌا والمعوقات التً تواجه التنفٌذ من جمٌع جوانبها واتخاذ التدابٌر وإبداء المربٌات
•
الالزمة لعالجها بما ٌتفق مع التعلٌمات المنظمة للعمل و الرفع عنها لمدٌرة إدارة الموهوبات لالسترشاد
برأٌها وتلقً التوجٌهات بذلك .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

موظفه إدارٌه بإدارة الموهوبات
مدٌرة إدارة الموهوبات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

بكالورٌوس
 القٌام بؤعمال سكرتارٌة االدارة واستالم ما ٌرد إلٌها من مكاتبات ومعامالتوعرضها على مدٌرة اإلدارة واتخاذ الالزم حٌالها وفق التوجٌهات·.
إعداد المكاتبات الصادرة من االدارة وطباعتها ومتابعة صدورها· .
 تنظٌم الملفات والسجالت وتدوٌن البٌانات والمعلومات فً حٌنها·. تنظٌم عهد اإلدارة وجردها وفق التعلٌمات المنظمة لذلك·. حفظ فواتٌر المصروفات المالٌة وتنظٌمها·. الرد على المكالمات ،وتدوٌن جهات االتصال وعرضها على مدٌرة اإلدارة. تورٌد وتصدٌر المعامالت باستخدام البرنامج اإللكترونً لالتصاالت بعد توجٌه المدٌرة فقط او من تفوضه بذلك·. فهرسة المعامالت وتنظٌمها وفق توجٌه المدٌر العام. إطفاء األنوار والمكٌفات وجهاز الحاسب اآللً قبل مؽادرة المكتب. · المحافظة على الدوام فً بداٌته والتقٌد باإلنصراؾ بعد نهاٌته·. التقٌد باإلستبذان وقت الظروؾ الطاربة والتوقٌع فً سجل الدوام·. -القٌام بؤي أعمال أخرى تسندها إلٌها مدٌرة اإلدارة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

معلمه موهوبات بالمدارس
مدٌرة المدرسة
المإهل :بكالورٌوس
الخبرة  :خمس سنوات بالتعلٌم

 إعداد خطة سنوٌة ورفعها إلدارة الموهوبات· . اإللتزام بتنفٌذ الخطة التً تضعها مع تنفٌذ البرنامج الربٌس والمحتوى الربٌس الذي تمإقراره من قبل إدارة الموهوبات.
 ترشٌح الطالبات للمشروع الوطنً للتعرؾ على الموهوبات. اإللتزام بتنفٌذ الخطة التً تضعها مع تنفٌذ البرنامج والمحتوى الربٌس واللذان أقرا منقبل اإلدارة العامة لرعاٌة الموهوبات.
 حضور ورش العمل العلمٌة التً تنسقها المشرفة على البرنامج.المهام والمسإولٌات  -حضور اإلجتماعات الدورٌة المناسبات ذات العالقة مع المشرفة.
 توعٌة المجتمع المدرسً وأولٌاء أمور الطالبات برعاٌة الموهوبات وتكوٌن لجنةللموهوبات بالمدرسة·.
 تنفٌذ ورش عمل وبرامج توعوٌة لمجتمع المدرسة وأولٌاء األمور تتعلق بؤسالٌب اكتشاؾالموهبة وسبل تنمٌتها.
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المهام
والمسإولٌات

 حضور البرامج التدرٌبٌة التً تدعى إلٌها من قبل إدارة الموهوبات· تنفٌذ معرض سنوي ختامً لعرض أعمال ومنجزات الطالبات الموهوباتبالمدرسة.
· إعداد تقرٌر ختامً خاص بتنفٌذ البرنامج بالمدرسة وإرساله إلى إدارة
الموهوبات .
متابعة المستوى العلمً واألمور النفسٌة واإلجتماعٌة للطالبات الموهوبات
بالمدرسة  .المرجعٌة اإلدارٌة لمعلمة الموهوبات هً إدارة المدرسة ،
والمرجعٌة الفنٌة هً المشرفة على البرنامج بإدارة التربٌة والتعلٌم .
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مسمى الوظٌفة
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

منسقة موهوبات بالمدارس
مدٌرة المدرسة
المإهل :بكالورٌوس تربوي ،
الخبرة  :خمس سنوات بالتعلٌم
 تشكٌل لجنة الموهوبات. ترشٌح الطالبات للمشروع الوطنً للتعرؾ على الموهوبات. ترشٌح الطالبات المستحقات لنظام التسرٌع· . تحفٌز الطالبات للتسجٌل فً أولمبٌاد " إبداع " · تدرٌب الطالبات الموهوبات على مهارات التفكٌر· . إدخال بٌانات الطالبات الموهوبات فً نظام نور· . -رفع تقرٌر فصلً لإلدارة .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
تعلٌم الكبٌرات
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مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة تعلٌم الكبار

المسإول المباشر

مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
أن تكون المرشحة حاصلة على درجة البكالورٌوس( لؽة عربٌة  ،تربٌة
•
إسالمٌة  ،اجتماعٌات )بتقدٌر ال ٌقل عن جٌد.
أن ٌكون المإهل تربوٌا .
•
أال تقل سنوات الخدمة عن ست سنوات بؤداء ال ٌقل عن ممتاز فً آخر
•
سنتٌن .
أن ٌكون من أحد المشرفات التربوٌات باإلدارة الذٌن أظهروا قدرا كبٌرا
•
من تحمل المسإولٌة ونجاحا فً العمل خالل مدة تكلٌفها باإلشراؾ التربوي .
المشاركة فً تخطٌط  ،أو تنفٌذ بعض البرامج التدرٌبٌة .
•
ٌفضل من حملة الدرجة العلمٌة التربوٌة العلٌا فً مجال تعلٌم الكبار .
•
أن تكون قد عملت فً مجال تعلٌم الكبار مدٌرة أو وكٌلة  ،أو معلمة
•

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
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اختٌار المعلمات المرشحات للعمل فً مراكز تعلٌم الكبار واألحٌاء المتعلمة

المهام والمسإولٌات

•
.
توزٌع مراكز تعلٌم الكبار واألحٌاء المتعلمة المبلؽة ضمن مٌزانٌة مدارس
•
المحافظة التعلٌمٌة على الجهات األكثر حاجة .
ضم الفصول التً ٌقل عدد الدارسٌن فٌها عما ورد فً الالبحة .
•
تبلٌػ التعلٌمات والتوجٌهات التً تصل من الوزارة إلى المراكز و
•
واألحٌاء المتعلمة ومراعاة تنفٌذها .
وضع خطة زٌارة المشرفات التربوٌات لمراكز تعلٌم الكبار .
•
متابعة المراكز و واألحٌاء المتعلمة من خالل ما ٌرد من المشرفات
•
التربوٌات من مالحظات .
المشاركة فً المناسبات الخاصة بمحو األمٌة واستؽاللها إلبراز أهمٌة
•
العلم وتشجٌع األمٌات لاللتحاق بمراكز تعلٌم الكبار .
اإلشراؾ على تنظٌم سجالت األعمال اإلدارٌة ووضع سجالت وملفات
•
لمراكز تعلٌم الكبار .
إجراء دراسات مٌدانٌة ذاتٌة عن واقع األمٌة فً منطقته وسبل استقطاب
•
األمات ومعرفة أماكن تواجدهم .
• أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال العمل.
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مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مشرفة تعلٌم الكبار
مدٌر إدارة تعلٌم الكبار
أن تكون المرشحة حاصلة على درجة البكالورٌوس( لؽة عربٌة ،
•
تربٌة إسالمٌة  ،اجتماعٌات )بتقدٌر ال ٌقل عن جٌد.
أن ٌكون المإهل تربوٌا .
•
أال تقل سنوات الخدمة عن ست سنوات بؤداء ال ٌقل عن ممتاز فً
•
آخر سنتٌن .
أن ٌكون من أحد المشرفات التربوٌات باإلدارة الذٌن أظهروا قدرا
•
كبٌرا من تحمل المسإولٌة ونجاحا فً العمل خالل مدة تكلٌفها باإلشراؾ
التربوي .
المشاركة فً تخطٌط  ،أو تنفٌذ بعض البرامج التدرٌبٌة .
•
ٌفضل حملة الدرجة العلمٌة التربوٌة العلٌا فً مجال تعلٌم الكبار .
•
أن تكون قد عملت فً مجال تعلٌم الكبار مدٌرة أو وكٌلة  ،أو
•
معلمة
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المهام والمسإولٌات

القٌام بزٌارة المراكز زٌارات توجٌهٌة ومتابعتها واالجتماع بالهٌبة
•
االدارٌة لمناقشة األمور التالٌة :
التؤكد من توفٌر التجهٌزات الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة وتنظٌمها مثل
•
 - :السجالت والملفات والكتب واللوازم التشؽٌلٌة .
دراسة المشكالت المٌدانٌة التً تعترض سٌر العمل والبحث عن
•
أسبابها والمشاركة فً إٌجاد الحلول المناسبة لها .
االطالع على توزٌع المنهج وموضوعاته على فصلً العام
•
الدراسً وتوزٌع الجدول الدراسً على أعضاء هٌبة التدرٌس وفق الخطة
الدراسٌة المعتمدة .
التؤكد على إعداد الدروس ( التحضٌر ) بما ٌتناسب مع تعلٌم
•
الكبار  ،وٌحقق أهداؾ المنهج وأؼراضه والعناٌة به شكال ومضمونا .
متابعة سٌر الدارسة وانتظام الدارسات للتعرؾ على مستواهم ،
•
ومدى تحصٌلهم  ،ومقدار ما أنجز من المنهج  ،ومناسبته مع ما مر من العام
الدراسً  ،واألعمال التحرٌرٌة للدارسات  ،ومتابعة المعلمات لها  ،والتؤكد من
أعمال التقوٌم المستمر و الدقة فً إدخال النتابج فً فترات التقوٌم
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المهام والمسإولٌات

تفعٌل دور لجنة التوجٌه واإلرشاد فً تقوٌم الدارسات الضعٌفات
•
مراجعة البٌانات اإلحصابٌة الواردة من المدارس والمشاركة فٌها
•
وتفرٌؽها فً سجالتها الخاصة .
إجراء الدراسات المٌدانٌة التً تساعد على تطوٌر العمل فً مجال
•
تعلٌم الكبار ومحو األمٌة .
القٌام بزٌارات للجهات المعنٌة بتعلٌم الكبار بالمناطق األخرى
•
للتنسٌق معها فً الجهود المبذولة فً مجال تعلٌم الكبار ومحو األمٌة .
القٌام بكل ما ٌسند إلٌها من عمل فً مجال تعلٌم الكبار.
•
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة .
•
متابعة أعمال التقوٌم المستمر فً مدارس تعلٌم الكبار
•
• اعداد التقارٌر الدورٌة واإلحصابٌة عن نشاطات وإنجازات اإلدارة ،
ومعوقات األداء فٌها وسبل التؽلب علٌها.
• أي مهام اخرى تكلؾ بها فً مجال عملها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
كاتبة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة اإلدارة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الشهادة الثانوٌة ،دبلوم كلٌة تقنٌة  ،مهارات استخدام الحاسب اآللً
 ،والتعامل مع البرٌد االلكترونً
الوظٌفة
 السكرتارٌة .
 تدقٌق المسٌرات .
 إدخال بٌانات المعلمٌن المتقدمٌن للترشٌح للعمل فً المراكز
والمدارس المتوسطة والثانوٌة . .
 نسخ التعامٌم وبعض القرارات اإلدارٌة .
 الرد على التعامٌم الواردة .
 استخراج بدل التالؾ والمفقود .
 تصدٌق الشهادات .
المهام والمسإولٌات
 معادلة الشهادات .
 التؤكد من صحة نجاح دارس .
 ادخال نتابج الدارسٌن .
 الصادر والوارد .
 ادخال بٌانات المراكز واإلحصابٌات .
 كتابة الخطابات .
 جمع التقارٌر وتحلٌلها .
 كل ما ٌسند إلٌه من أعمال .
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
إلدارة نشاط الطالبات
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مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات

المسإول المباشر

مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة المتكاملة فً األنشطة

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة
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المهام والمسإولٌات

بطاقة وصؾ وظٌفً
إعداد خطة عمل شاملة إلدارة نشاط الطالبات بمشاركة ربٌسات األقسام
والمشرفات التربوٌات بجمٌع جوانب العمل
توزٌع العمل بٌن منسوبات اإلدارة
عقد اجتماعات دورٌة لمناقشة كل ما ٌتعلق بالعمل
اإلشراؾ العام على أقسام النشاط فً المجاالت المختلفة
إصدار التوجٌهات المنظمة للعمل داخل اإلدارة واألنشطة فً المدارس
اإلشراؾ على خطط عمل المشرفات التربوٌات باإلدارة
دراسة خطة النشاط ؼٌر الصفً المعدة للمدارس من قبل المشرفات التربوٌات
على ضوء التعلٌمات والتوجٌهات الواردة من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات ،
واعتمادها
متابعة تنفٌذ خطط وبرامج النشاط ؼٌر الصفً
-10اإلشراؾ على إعداد وتنظٌم السجالت والملفات
متابعة وصول التعامٌم واللوابح لربٌسات األقسام منسقات البرامج
متابعة المخصصات المالٌة لألنشطة
العمل على استكمال مالكات اإلدارة  ،وتقدٌر االحتٌاج ورفعه للجهة المختصة
تقدٌر االحتٌاج من المشرفات التربوٌات  ،ومن رابدات النشاط ومتابعة
توفٌرهن  ،وإجراء حركة نقلهن الداخلٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
اإلشراؾ على لجان المقابالت الشخصٌة لكل من ترشح للعمل فً اإلدارة
المتابعة المستمرة لعملٌة تقوٌم منسوبات اإلدارة
اإلشراؾ على حصر العجز من رابدات النشاط وإعداد بٌان به ورفعه للجهة
المختصة
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المهام والمسإولٌات

اإللمام بالوضع العام فً المدارس والتؤكد من استكمال تجهٌزات األنشطة
وإعداد بٌان بذلك ورفعه للجهة المختصة
القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس للوقوؾ على سٌر العمل واالطمبنان إلى
النتابج المرجوة
دراسة المشكالت والصعوبات التً تعٌق العمل والسعً لتذلٌلها أو رفعها للجهة
المختصة فً حال عدم االستطاعة
رفع كفاءة المختصات فً مجال األنشطة ؼٌر الصفٌة من خالل التوجٌهات ،
االجتماعات الدورٌة والحلقات التدرٌبٌة
إعداد التقارٌر السنوٌة لألداء الوظٌفً لمنسوبات اإلدارة ورفعها لإلدارة العامة
لنشاط الطالبات عن طرٌق إدارة التعلٌم
رفع التقارٌر الختامٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة إلى اإلدارة العامة لنشاط الطالبات
عن طرٌق إدارة التعلٌم
اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها فً
السجالت والملفات بشكل ٌساعد على استرجاعها بسهولة وٌسر
اإلشراؾ العام على كافة العمل
اإلشراؾ العام على أعمال األندٌة الموسمٌة
اإلشراؾ العام على أندٌة مدارس الحً لألنشطة التعلٌمٌة والتروٌحٌة كممثلة
برنامج من قبل تطوٌر المدارس
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المهام والمسإولٌات

اإلشراؾ العام على مقر األولمبٌاد العلمً ومتابعة تجهٌزه وتوفٌر متطلباته
إعداد الخطط التدرٌبٌة واقتراح مدربٌن متخصصٌن واستشارٌٌن محترفٌن فً
دعم الطالبات
عقد اتفاقٌات الشراكة المجتمعٌة بعرضها على لجنة الموافقة على البرامج
والمشارٌع
متابعة ورفع مإشرات األداء سنوٌا ألمانة التعلٌم
الرد على مخاطبات اإلدارات النظٌرة واستقبال واردها والعمل على توحٌد
الجهود بٌن القطاعٌن ( بنٌن – بنات)
التواصل مع اإلدارة العامة لنشاط الطالبات حسب متطلبات العمل
حضور اللقاءات والمإتمرات  ،والبرامج الوزارٌة حسب التوجٌه من اإلدارة
العامة لنشاط الطالبات
تكرٌم الفابزات وقابدات مدارسهن ومدرباتهن ومن ساندهن من المٌدان
التربوي وأولٌاء األمور
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل المسإول المباشر.
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مسمى الوظٌفة

ربٌسة قسم النشاط

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
تحمل الضؽوط
المإهالت المطلوبة لشؽل
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بؤعداد وتقٌٌم التقارٌر
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المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
القٌام بزٌارات مٌدانٌة لنشاط عٌنة من المدارس وأندٌة الحً
للوقوؾ على سٌر برامج النشاط الواقع تحت رباستها .
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الصادرة من إدارة نشاط الطالبات .
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المحافظة التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعٌنات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
إعداد سجالت واستمارات العمل ومتابعة تنفٌذها .
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات
المادٌة والبشرٌة والقطاعات التابعة لها .
عقد اجتماعات مع المشرفات المٌدانٌات باإلدارة لتبادل
وجهات النظر لالرتقاء بالنشاط إلى األفضل .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان
والرفع بشؤنها للجهات المعنٌة .
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دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من المشرفات المٌدانٌات واتخاذ ما
ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة ورفعها لإلدارة
إعداد التقارٌر الالزمة حول بعض البرامج أو التجارب المتمٌزة بالمدارس
والعمل على االستفادة من البرامج وتعمٌمها .
العمل كمنسقة برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات
مثل ( األولمبٌاد العملً ) أو منسقة برامج محلٌة  ،أندٌة الحً واألندٌة
الموسمٌة .
متابعة وصول مٌزانٌة النشاط االجتماعً المعتمدة للمحافظة التابعة حسب
ما ورد فً التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اقتراح الجوابز المالبمة وضوابطها توزٌعها على الطالبات المتمٌزات فً
األنشطة ؼٌر الصفٌة .
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالبات خالل العام الدراسً والعطلة
الصٌفٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة (
األندٌة الموسمٌة – أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرفة مفرؼة

مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
تحمل الضؽوط
المإهالت المطلوبة لشؽل
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بؤعداد وتقٌٌم التقارٌر
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الواردة من شبون تعلٌم البنات
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المحافظة التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعٌنات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
اإلشراؾ اإلداري على التنظٌمات الضوابط المدرسٌة للنشاط
ؼٌر الصفً ( الرحالت  ،الحفالت )....
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات
المادٌة والبشرٌة للمحافظة التابعة لها .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان
والرفع بشؤنها للجهات المعنٌة .
دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من المشرفات
المٌدانٌات بالمحافظة واتخاذ ما ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة واألندٌة
الموسمٌة ورفعها للجهات المختصة .
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المهام والمسإولٌات

العمل كمنسقة برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات مثل (
األولمبٌاد العملً ) أو منسقة برامج محلٌة
متابعة وصول مٌزانٌة النشاط المعتمدة للبرامج التابعة لها حسب ما ورد فً
التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالبات خالل العام الدراسً والعطلة الصٌفٌة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة ( األندٌة الموسمٌة
– أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها ورفعها للمساعدة للشإون التعلٌمٌة .
التنسٌق اإلداري إلجراءات تفرٌػ الرابدات
التنسٌق ألعمال المٌزانٌة التشؽٌلٌة لإلدارة
اإلشراؾ والتنسٌق لمنشؤة التدرٌب الطالبً والرفع بمتطلباتها وإجراءاتها
التنظٌمٌة ومتابعتها وتقوٌما
اقتراح المبادرات التطوٌرٌة والبرامج المساندة للبرامج المركزٌة وتعمٌمها
واإلشراؾ علٌها
التنسٌق إلجراءات لجنة الموافقات على األنشطة والفعالٌات الخارجٌة
التقوٌم والمتابعة لمإشرات األداء والعمل على تقوٌمها سنوٌا
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرفة مٌدانٌة

المسإول المباشر

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات

المؤهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن فً رٌادة النشاط ؼٌر الصفً
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة وقٌادٌة فابقة
مهارات التواصل واالتصال
المإهالت المطلوبة لشؽل تحمل الضؽوط
مهارات استخدام أجهزة الحاسب اآللً
الوظٌفة
الكفاٌات فً اإلدارة والقٌادة مهارات التفوٌض
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وتكوٌن فرق العمل التحفٌز
التفاوض
القدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ
اإللمام بؤعداد وتقٌٌم التقارٌر
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

تشارك فً إعداد الخطة اإلشرافٌة لإلدارة ومتابعة تنفٌذها.
اإلشراؾ على تنظٌم السجالت والملفات التً ٌطلبها العمل
القٌام بالزٌارات المٌدانٌة لنشاط الطالبات بالمدارس واألندٌة
الموسمٌة وأندٌة مدارس الحً للوقوؾ على سٌر النشاط
القٌام بزٌارات مٌدانٌة لعٌنات من مدارس المحافظات التابعة
لها
إعداد النشرات التوجٌهٌة فً مختلؾ مجاالت العمل على ضوء
التعامٌم الواردة من الوزارة
متابعة وصول اللوابح والتعلٌمات واألدلة المنظمة للنشاط إلى
المدارس التابعة لها  ،والتؤكد من إطالع المعنٌات علٌها
ومتابعة تنفٌذها وااللتزام بما ورد فٌها .
متابعة المدارس فً إعداد الخطة السنوٌة النشاط ؼٌر الصفً
على ضوء الخطة الواردة من إدارة نشاط الطالبات فً إطار ما
ورد من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات .
توجٌه المدارس إلى إعداد سجالت النشاط ؼٌر الصفً
واستمارات العمل ومتابعة تنفٌذها .
دراسة المشكالت والظواهر المدرسٌة المرتبطة بالنشاط ؼٌر
الصفً ( أو االشتراك مع اللجان التً تشكل لهذا الؽرض)
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

تنظٌم قاعدة بٌانات ومعلومات حول المدارس واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة
للمدارس التابعة لها .
عقد اجتماعات مع رابدات النشاط للمدارس التابعة لها لتبادل وجهات النظر
لالرتقاء بالنشاط إلى األفضل .
اقتراح البرامج والدورات التً تحتاجها العامالت بالمٌدان والرفع بشؤنها للجهات
المعنٌة .
دراسة ما ٌرد من مربٌات أو مقترحات من رابدات النشاط للمدارس التابعة لها
واتخاذ ما ٌلزم بشؤنها من توصٌات
إعداد التقارٌر السنوٌة لألنشطة ؼٌر الصفٌة واألندٌة الموسمٌة ورفعها للجهات
المختصة .
إعداد التقارٌر الالزمة حول بعض البرامج أو التجارب المتمٌزة بالمحافظات والعمل
على االستفادة من البرامج وتعمٌمها على المحافظات .
العمل كمنسقة برنامج بحسب ما ٌسند من اإلدارة العامة لنشاط الطالبات مثل (
األولمبٌاد العملً ) أو منسقة برامج محلٌة  ،األندٌة الموسمٌة وأندٌة مدارس الحً
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

متابعة وصول مٌزانٌة النشاط المعتمدة للمدارس التابعة لها حسب ما ورد فً
التعمٌم رقم ( 2 / 108ؾ 1 /ت ) وتارٌخ  1409 / 2 / 1هـ
اقتراح الجوابز المالبمة وضوابطها توزٌعها على الطالبات المتمٌزات فً األنشطة
ؼٌر الصفٌة .
اإلشراؾ على تنفٌذ برامج أنشطة الطالبات خالل العام الدراسً والعطلة الصٌفٌة
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة و الوزارة أو الشراكة ( األندٌة الموسمٌة
– أندٌة الحً – األندٌة العلمٌة )
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لإلدارة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة
إعداد التقارٌر الدورٌة عن النشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها وفعها للمساعدة للشإون التعلٌمٌة
الرد على استفسارات المدارس والمشاركة فً حل المشكالت للنشاط ؼٌر الصٌفً
للمدارس التابعة لها .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه من قبل مسإوله المباشر .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

المساعد اإلداري

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنة
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة
إلمام بالحاسب اآللً وأجهزة الفاكس
اتقان طرق الفهرسة والحفظ للوثابق والفاكس
المإهالت المطلوبة لشؽل إجادة فن المكاتبات الرسمٌة وصٌاؼتها ( الخطاب  ،المذكرة  ،التقرٌر
)
الوظٌفة
تصوٌر وتورٌد المكاتبات
تنظٌم االجتماعات واللقاءات الدورة والتربوٌة
مهارات إدارة الوقت
االتصال والتواصل اإلنسانً .
إعداد قاعدات البٌات
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

إعادة طباعة وصٌاؼة التعامٌم على الحاسب اآللً والواردة
من اإلدارة العامة للنشاط ورفعها للجهات المختصة للتصدٌر
للمدارس .
تسدٌد المعامالت اإلدارٌة الواردة من اإلدارات اإلدارٌة كشإون
الموظفٌن وتقنٌة المعلومات
صادر إدارة نشاط الطالبات ( بما فٌها من خطابات صادرة إلى
إدارة التعلٌم  ،صادر من اإلدارة العامة للنشاط  ،مكاتب
اإلشراؾ  ،وتوجٌه الخطابات الواردة من المدارس للمشرفات
المتابعات )
وارد إدارة نشاط الطالبات  ،وارد اإلدارة العامة للنشاط كما
ٌشمل التوجٌه اإللكترونً للتعامٌم والخطابات الواردة
وطباعتها على الحاسب اآللً وتصوٌرها وتوزٌعها ثم رفعها
إلى الجهة المختصة
عضوة فً لجنة المسابقات – حصر البٌانات الخاصة
بالمسابقات والرد علٌها )
تقوم بإعداد عملٌات الطباعة بجمٌع مراحلها وعمل بروفات
لها من خالل تنسٌق صفحات الكتب والتقارٌر والنشرات .
ٌتم طباعة البروفات األولٌة للمطبوعات وتراجع بؽرض التؤكد
من صفاتها وصحتها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

إعداد وتنسٌق شهادات الشكر والتقدٌر لجمٌع المكرمات على مستوى اإلدارة
والطالبات الفابزات أو المشاركات فً المسابقات ورابدات النشاط المتمٌزات
عضوة فً لجنة التقرٌر الشامل
التنسٌق للدورات والحلقات التنشٌطٌة المقامة فً داخل وخارج اإلدارة
التنسٌق مع الجهات وتهٌبة المكان المناسب للقاءات واالجتماعات والحضور
لتدوٌنها
المشاركة فً لجنة فرز الرؼبات باإللتحاق باألندٌة الموسمٌة من طالبات ومعلمات
اإلشراؾ على العهد الخاصة باإلدارة والمشاركة فً عملٌات الجرد وحفظ العهد فً
اإلرشٌؾ
تنسٌق وترتٌب الملفات وتجلٌد كل ما ٌطلب منها من الكتب والتقارٌر  ،تصمٌم
األؼلفة للكتٌبات واإلصدارات الخاصة باإلدارة والمخططات
استقبال االتصاالت لإلدارة واستالم الفاكسات منها والرد علٌها
تقدٌم عروض البوربوٌنت الخاصة باإلدارة
متابعة جدٌد التعامٌم من خالل موقع اإلدارة وطباعته
متابعة الدوام الٌومً ( الحضور واالنصراؾ – اإلجازات المرضٌة االستثنابٌة –
االضطرارٌة – مباشرة الموظفات – ملؾ الوثابق الرسمٌة )
إعداد وتنظٌم السجالت والملفات وأرشفتها
تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها بشكل ٌساعد على
استخراجها بسهولة وٌسر
القٌام بجمٌع ما بتم تكلٌفه من قبل المسبول المباشر
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بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر خاص

مسمى الوظٌفة

مدٌرة إدارة نشاط الطالبات
المسإول المباشر
المإهل  :بكالورٌوس تربوي
الخبرة  :سنتٌن
المهارات  :التحلً بممٌزات إدارٌة
شخصٌة قٌادٌة وملمة بجمٌع متطلبات العمل فً اإلدارة
المإهالت المطلوبة لشؽل
إلمام بالحاسب اآللً وأجهزة الفاكس
الوظٌفة
إجادة فن المكاتبات الرسمٌة وصٌاؼتها ( الخطاب  ،المذكرة  ،التقرٌر
)
تنظٌم االجتماعات واللقاءات الدورة والتربوٌة
القدرة على تحمل ضؽوط العمل
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المهام والمسإولٌات

القٌام بؤي عمل ٌوكل إلٌها من قبل مدٌرة اإلدارة
المشاركة فٌما ٌتعلق من أعمال مدٌرة اإلدارة ( خطة العمل –
إعداد التقارٌر – عمل النماذج الخاصة بمدٌرة اإلدارة –
التجهٌز لالجتماعات والحلقات التنشٌطٌة )
طباعة الخطط الخاصة باإلدارة على الحاسب اآللً  ،وتحضٌر
مسودات العمل والنماذج للموافقة علٌها
تسجٌل األعمال الٌومٌة لمدٌرة اإلدارة فً سجل خاص ٌسجل
فٌه جمٌع الخطابات الواردة إلى اإلدارة واالجتماعات الطاربة
و االتصاالت المباشرة
المشاركة فً تصدٌر وتورٌد البرٌد اإللكترونً الخاص باإلدارة
المشاركة فً إعداد التقارٌر الخاصة بالزٌارات المٌدانٌة
لإلدارات التعلٌمٌة من قبل مدٌرة اإلدارة
متابعة توصٌات االجتماعات وتحري الدقة فً تسدٌدها
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

التنسٌق لحجوزات السفر واإلرسالٌات والطرود الخارجٌة
المحافظة على سرٌة المعامالت الصادرة والواردة لإلدارة
التنسٌق اإلداري لمقابالت مدٌرة اإلدارة مع المستفٌد الداخلً والخارجً
التنظٌم وحفظ المعامالت الخاصة بمدٌرة اإلدارة
المشاركة فً إعداد العروض التقدٌمٌة الخاصة بمدٌرة اإلدارة
المشاركة فً إعداد كلمات المحافل الخاصة والعامة
المشاركة فً إعداد خطابات التهنبة والشكر المقدمة من مدٌرة اإلدارة للمستفٌد
الداخلً والخارجً وتوفٌر اإلهداءات المناسبة
التنسٌق لحضور مدٌرة اإلدارة للمحافل العامة والمناسبات الخاصة بالمستفٌد
الداخلً
التعامل مع الحاالت الطاربة وفق توصٌات مدٌرة اإلدارة وتحت إشرافها المباشر
التوثٌق اإلعالمً لنشاطات مدٌرة اإلدارة الداخلٌة والخارجٌة
عضوٌة اللجان المكلفة بها من قبل مدٌرة اإلدارة
التنسٌق لما ٌسند من مهام إدارٌة عامة أو خاصة
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التدرٌب التربوي واالبتعاث
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة مدٌرة إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
مساعدة المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة

المسإول
المباشر
بكالورٌوس تربوي – برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي – خبرة
المإهالت
فً مجال التدرٌب
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 إعااداد مشااروع خطاااط وباارامج التااادرٌب والتؤهٌاال الترباااوي ومتابعااة التنفٌاااذ بالتعاااون ماااع
القطاعات ذات العالقة باإلدارة والوزارة فً ضوء خطط الوزارة فً هذا المجال.
 اإلشراؾ على عملٌاة التادرٌب الترباوي لشااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة وتاوفٌر البٌباة المالبماة
لعملٌة التدرٌب التربوي.
 اختٌار وترشٌح شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة للبرامج التدرٌبٌة المركزٌة التً ٌقوم بها القطااع
المهام
بالوزارة أو تشرؾ علٌها جهات أخرى وفق الضوابط المنظمة لذلك.
والمسإولٌات  تطبٌق األنظمة والتعلٌمات واإلجراءات الخاصة بالتدرٌب التربوي واالبتعاث.
 إعاداد وتنفٌاذ الحلقااات والبارامج التدرٌبٌاة لشاااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة وفااق معااٌٌر الجااودة
وتقوٌمها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة.
 تقدٌم استشارات تدرٌبٌة للمدارس فٌما ٌتعلق بالتدرٌب التربوي على مستو المدرسة وتقادٌم
البرامج التربوٌة لمنسوبٌها داخل المدرسة.
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام
والمسإولٌات










إعداد مشروع خطط وبرامج التدرٌب والتؤهٌل التربوي ومتابعة التنفٌذ تحدٌد االحتٌاجاات
التدرٌبٌة لشاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة بإدارة التعلٌم وفق اآللٌات الحدٌثة.
اإلشراؾ على المشرفٌن القابمٌن علاى تنفٌاذ البارامج التدرٌبٌاة التربوٌاة ومتابعاة أدابهام
وتقوٌمهم بالتنسٌق مع اإلدارة العامة للتدرٌب التربوي بالوزارة.
الوظابؾ التعلٌمٌة واإلشراؾ علٌها بالتنسٌق مع إدارة تقنٌة المعلومات.
إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لالحتٌاجات التدرٌبٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.
تنظااٌم المعااامالت والمعلومااات الخاصااة باااإلدارة وحفظهااا بشااكل ٌساااعد علااى اسااتخراجها
بٌسر وسهولة.
إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وإنجازات اإلدارة ومعوقات األداء فٌها وسابل التؽلاب
علٌها ورفعها لمساعد المدٌر العامة للتعلٌم للشإون التعلٌمٌة بنٌن.
بناااء قاعاادة بٌانااات ومعلومااات شاااملة عاان التاادرٌب التربااوي وباارامج التؤهٌاال لشاااؼلً
الوظابؾ التعلٌمٌة.
القٌااام بمهااام المشاارؾ التربااوي للتاادرٌب وتفعلٌهااا ومتابعتهااا ،مااع عملااه ماادٌرا إلدارة
التدرٌب التربوي واالبتعاث.
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال تخصصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌرة مركز التدرٌب بالهفوؾ /المبرز

المسإول المباشر مدٌرة إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس تربوي – برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي – خبرة
فً مجال التدرٌب
الوظٌفة
 اإلشراؾ على شعبة تحدٌد االحتٌاج
 المشااركة مااع ذوي االختصاااص ( فااً قطاااع اإلشاراؾ التربااوي ) فااً إعااداد الباارامج القصااٌرة
التً ٌحتاجها المٌدان .
 القٌام بجوالت على المدارس واألقسام التربوٌة ( زٌارات )  ،وذلك من أجل :
أ  -بحث احتٌاجات التدرٌب ورفع التؤهٌل بؤنواعها وتحلٌلها وتحدٌادها  ،لادى شااؼلً الوظاابؾ
التعلٌمٌاااة ذات الصااالة باختصاصاااه  ،ومناقشاااة المعلماااٌن ومااادٌري المااادارس والمشااارفٌن
التربااوٌٌن فااً الصااعوبات التااً ٌواجهونهااا فااً أداء أعمااالهم واحتٌاجاااتهم التدرٌبٌااة الكفٌلااة
المهام والمسإولٌات
بحلها وتذلٌلها .
ب -تقوٌم أثر التدرٌب التربوي وخططه وبرامجاه فاً نطااق اختصاصاه باألساالٌب الموضاوعٌة
والعلمٌة المقننة .
ج  -التاادرٌب وفقااا للخطااط المقااررة  ،واسااتهداؾ تطااوٌر االتجاهااات وتؽٌٌرهااا بقصااد تحسااٌن
أسالٌب التفكٌار فاً مواجهاة المواقاؾ والمشاكالت  ،والتركٌاز علاى تنمٌاة المهاارات العملٌاة
والممارسات التطبٌقٌة فً تنفٌذ برامج التدرٌب وإبراز مواقعها فً تصمٌم الخطط والبرامج
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام والمسإولٌات


االشااتراك فااً إعااداد الخطااة الساانوٌة ومتابعااة تنفٌااذها لتاادرٌب المعلمااٌن فااً مختلااؾ
احتٌاجاااتهم إلااى التاادرٌب  ،والتعاااون التااام والتنسااٌق الكاماال مااع المشاارفٌن التربااوٌٌن
والمعلمٌن المتمٌازٌن وأعضااء هٌباة التادرٌس فاً كلٌاات المعلماٌن والكلٌاات التربوٌاة
القرٌبة للمشاركة فً البرامج التً ٌتقرر تنفٌذها  ،وتقوٌم أثر التدرٌب على األداء.
التعاااون مااع اإلشااراؾ التربااوي فااً تنفٌااذ الخطااط اإلشاارافٌة ومااا تتطلبااه ماان زٌااارات
مٌدانٌااة خااالل العااام الدراسااً وأثناااء االختبااارات  ،فٌمااا ٌتعلااق بمااادة تخصصااه  ،كلمااا
احتاااج تحقٌااق مهااام اإلشااراؾ التربااوي إلااى ذلااك بمااا ال ٌااإثر علااى مهامااه فااً مجااال
التدرٌب .
التحقااق ماان اشااتمال جمٌااع الباارامج  ،علااى اسااتخدام أجاادى أسااالٌب التاادرٌب التربااوي
وأجودهااا وتقنٌااات التاادرٌب ومنهااا التطبٌقااات والممارسااة والتجااارب والنماااذج العملٌااة
والورش التدرٌبٌة والمشروعات البحثٌة وحقابب التدرٌب والفرق المتنقلة  ...ألخ .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون التعلٌمٌة

147
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المهام والمسإولٌات









المشاركة الفعالة فً اللجان الالزمة لتوثٌق صالت التعاون مع أقسام كلٌات المعلماٌن والكلٌاات ذات العالقاة
فااً جهتااه وأقسااام إدارة التربٌااة والتعلااٌم وخاصااة تقنٌااات التعلااٌم واإلشااراؾ التربااوي وتوجٌااه الطااالب
وإرشادهم و نشاط الطالب  ،فً كل ما ٌضمن تفعٌل خطط التدرٌب وبرامجه والتطاوٌر مان تقنٌاتاه وأدواتاه
ووسابله .
المساهمة فً البحوث والدراسات الالزمة لتحسٌن بٌبة التدرٌب وأدابه  ،واقتراح الخطط واآللٌاات المالبماة
لذلك .
المشاركة فً االجتماعات واللقاءات والندوات التاً تثاري خبراتاه أو تٌسار تنفٌاذه الختصاصااته  ،وتنساٌق
زٌارات رجال الفكر والتربٌة لمراكز التدرٌب ولقاءاتهم مع المتدربٌن وهٌبة التدرٌب واإلدارة فٌها.
المشاااركة فااً اإلشااراؾ علااى تنفٌااذ باارامج التاادرٌب التربااوي ومتابعتهااا وتقوٌمهااا وإعااداد التقااارٌر الفنٌااة
واإلدارٌة عنها  ،والمشاركة فً تصمٌم ما ٌكلؾ به منها  ،والتدرٌب فٌها وفقا لما تتوفر فٌه مإهالته .
القٌام بؤعمال الحصر وإجراءاته وتطبٌق االستقصاءات واالستبانات التً ٌتقارر تنفٌاذها إلجاراء الدراساات
والبحااوث فااً مجااال التاادرٌب التربااوي ورفااع التؤهٌاال العلمااً للمعلمااٌن والمشاارفٌن وتحلٌاال الحاجااة إلااى
التخصصات ذات األولوٌة .
المشاركة فً اإلشراؾ والمتابعة والتقوٌم للتجارب التدرٌبٌة التربوٌة التً تقوم الوزارة بتطبٌقها .
االطااالع علااى األنظمااة واللااوابح المتعلقااة بااالتفرغ الدراسااً لرفااع التؤهٌاال  ،والتفاارغ عاان طرٌااق تخفااٌض
النصاب واالنتسااب والدراساات المساابٌة  ،وإجاراءات اإلجاازة الدراساٌة واالبتعااث للتادرٌب والدراساة فاً
الخارج .
االشااتراك فااً لجااان االختٌااار والقبااول والمقااابالت التااً تاانظم لترشااٌح المتاادربٌن والماادربٌن وطااالبً رفااع
التؤهٌل الدراسً
القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم التطوٌر األكادٌمً
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب
التربوي – خبرة فً مجال التدرٌب
 اإلشراؾ على أعمال وحدة البارامج المركزٌاة الفصالٌة ووحادة الدراساة واإلٌفااد
واالبتعاث ووحدة برامج معهد اإلدارة العامة والبرامج القصٌرة.
 استالم تعامٌم الدورات والبرامج الفصالٌة وبارامج اإلٌفااد واالبتعااث الاواردة مان
الوزارة.
 إرسال تعامٌم إلى المستفٌدٌن فً المٌدان التربوي.
 إعداد النماذج الالزمة.
 إجراء عملٌة المفاضلة بٌن المتقدمٌن.
 التنسٌق مع األقسام األخرى.
 استخراج النتابج بؤعداد المرشحٌن وؼٌر المرشحٌن وسبب عدم الترشٌح.
 التنسٌق مع إدارة شإون المعلمٌن لتفرٌػ المرشحٌن.
 إبالغ المتقدمٌن بنتابج الترشٌح.
 رفع تقارٌر أقسام وحدة التطوٌر األكادٌمً لمدٌر إدارة التدرٌب واالبتعاث.
 القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم تخطٌط البرامج التدرٌبٌة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– برامج تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بمجال التدرٌب التربوي
– خبرة فً مجال التدرٌب
 إعااداد الخطااة التدرٌبٌااة الفصاالٌة والتااً تلبااً االحتٌاااج التاادرٌبً للعاااملٌن بالمٌاادان
التربوي.
 إعداد الخطة التشؽٌلٌة للبرامج التدرٌبٌة إلدارة التدرٌب واالبتعاث.
 التنسٌق مع اإلدارات األخرى المشاركة فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة.
 التنسٌق ماع قسام تحدٌاد االحتٌااج التادرٌبً للوقاوؾ علاى االحتٌاجاات ذات األولوٌاة
وإدراج برامج تحقٌق هذا االحتٌاج.
 تقوٌم الخطة التشؽٌلٌة فً نهاٌة كل عام بالتنسٌق مع األقسام ذات العالقة.
 إعداد التقارٌر الختامٌة فٌما ٌتعلق بمهام الوحدة.
 القٌام بؤي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس قسم الشإون اإلدارٌة والمالٌة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
بكالورٌوس تربوي– خبرة فً مجال اإلدارة – خبرة فً مجال الشإون المالٌة






المهام والمسإولٌات





تقٌٌد المعامالت الصادرة والواردة.
رفع استمارات االنتداب وإنهاء المهمة.
إعداد البٌانات والتكالٌؾ الخاصة بالعمل اإلضافً والرفع لإلدارة.
إعداد بٌانات المكلفٌن بالعمل المسابً.
رفع المخصصات المالٌة للمكلفٌن باالمعلم المساابً وفاق البحاة التادرٌب للهٌباة
اإلدارٌة والفنٌة والمحاضرٌن.
توزٌع البنود المالٌة على البرامج التدرٌبٌة.
متابعة االرتباطات المالٌة وبنود الصرؾ بالتنسٌق مع إدارة الشإون المالٌة فً
إدارة التعلٌم.
القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

ربٌس قسم القبول والتسجٌل
مدٌر مركز تدرٌب المعلمٌن بالهفوؾ
ثانوٌة عامة – خبرة فً مجال تقنٌة المعلومات والحاسب اآللً









استقبال استمارات ترشٌح المتدربٌن وإدخالهم فً النظام.
متابعة تنفٌذ البرامج على الموقع االلكترونً واعتمادها بعد التنفٌذ.
إرسال رسابل تذكٌرٌة للمتدربٌن.
إعداد التقارٌر دورٌة لمدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث.
االحتفاظ بالسجالت التدرٌبٌة وإصدار شهادات بدل فاقد.
االحتفاظ بكشوؾ الحضور للبرامج وأرشفتها.
الدعم الفنً فً عملٌات التسجٌل للبرامج المتاحة وطباعة الشهادات.
القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص..
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة



أ

المهام والمسإولٌات

مشرؾ تدرٌب
مدٌر مركز تدرٌب المعلمٌن بالهفوؾ /المبرز
ثانوٌة عامة – خبرة فً مجال تقنٌة المعلومات والحاسب اآللً
اإلشراؾ على شعبة الشإون األكادٌمٌة .
المشاركة ماع ذوي االختصااص ( فاً قطااع اإلشاراؾ الترباوي ) فاً إعاداد البارامج
القصٌرة التً ٌحتاجها المٌدان
القٌام بجوالت على المدارس واألقسام التربوٌة ( زٌارات )  ،وذلك من أجل :
 بحااث احتٌاجااات التاادرٌب ورفااع التؤهٌاال بؤنواعهااا وتحلٌلهااا وتحدٌاادها  ،لاادى شاااؼلًالوظابؾ التعلٌمٌة ذات الصلة باختصاصاه  ،ومناقشاة المعلماٌن ومادٌري المادارس
والمشرفٌن التربوٌٌن فً الصعوبات التً ٌوجهونها فً أداء أعماالهم واحتٌاجااتهم
التدرٌبٌة الكفٌلة بحلها وتذلٌلها .

ب -تقاااوٌم أثااار التااادرٌب الترباااوي وخططاااه وبرامجاااه فاااً نطااااق اختصاصاااه باألساااالٌب
الموضوعٌة والعلمٌة المقننة .

ج  -التدرٌب وفقا للخطط المقررة  ،واستهداؾ تطوٌر االتجاهات وتؽٌٌرها بقصاد تحساٌن
أسالٌب التفكٌر فً مواجهة المواقاؾ والمشاكالت  ،والتركٌاز علاى تنمٌاة المهاارات
العملٌة والممارسات التطبٌقٌة فً تنفٌذ برامج التدرٌب وإبراز مواقعهاا فاً تصامٌم
الخطط والبرامج .
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بطاقة وصؾ وظٌفً



المهام
والمسإولٌات 


االشاااتراك فاااً إعاااداد الخطاااة السااانوٌة ومتابعاااة تنفٌاااذها لتااادرٌب المعلماااٌن فاااً مختلاااؾ
احتٌاجاااتهم إلااى التاادرٌب  ،والتعاااون التااام والتنسااٌق الكاماال مااع المشاارفٌن التربااوٌٌن
والمعلمااٌن المتمٌاازٌن وأعضاااء هٌبااة التاادرٌس فااً كلٌااات المعلمااٌن والكلٌااات التربوٌااة
القرٌبة للمشاركة فً البرامج التً ٌتقرر تنفٌذها  ،وتقوٌم أثر التدرٌب على األداء.
التعاون مع اإلشراؾ التربوي فً تنفٌذ الخطط اإلشراقٌة وما تتطلباه مان زٌاارات مٌدانٌاة
خالل العام الدراسً وأثناء االختبارات  ،فٌما ٌتعلاق بماادة تخصصاه  ،كلماا احتااج تحقٌاق
مهام اإلشراؾ التربوي إلى ذلك بما ال ٌإثر على مهامه فً مجال التدرٌب .
التحقااق ماان اشااتمال جمٌااع الباارامج  ،علااى اسااتخدام أجاادى أسااالٌب التاادرٌب التربااوي
وأجودهااا وتقنٌااات التاادرٌب ومنهااا التطبٌقااات والممارسااة والتجااارب والنماااذج العملٌااة
والورش التدرٌبٌة والمشروعات البحثٌة وحقابب التدرٌب والفرق المتنقلة  ...ألخ .
المشاااركة الفعالااة فااً اللجااان الالزمااة لتوثٌااق صااالت التعاااون مااع أقسااام كلٌااات المعلمااٌن
والكلٌااات ذات العالقااة فااً جهتااه وأقسااام إدارة التربٌااة والتعلااٌم وخاصااة تقنٌااات التعلااٌم
واإلشراؾ التربوي وتوجٌه الطالب وإرشادهم و نشاط الطالب  ،فاً كال ماا ٌضامن تفعٌال
خطط التدرٌب وبرامجه والتطوٌر من تقنٌاته وأدواته ووسابله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام
والمسإولٌات







االشتراك فً إعداد الخطة السنوٌة ومتابعة تنفٌذها لتدرٌب المسااهمة فاً البحاوث والدراساات
الالزمة لتحسٌن بٌبة التدرٌب وأدابه  ،واقتراح الخطط واآللٌات المالبمة لذلك .
المشاركة فً االجتماعات واللقاءات والندوات التً تثري خبراته أو تٌسار تنفٌاذه الختصاصااته
 ،وتنسااٌق زٌااارات رجااال الفكاار والتربٌااة لمراكااز التاادرٌب ولقاااءاتهم مااع المتاادربٌن وهٌبااة
التدرٌب واإلدارة فٌها.
المشاركة فً اإلشراؾ على تنفٌذ برامج التدرٌب التربوي ومتابعتها وتقوٌمها وإعداد التقاارٌر
الفنٌااة واإلدارٌااة عنهااا  ،والمشاااركة فااً تصاامٌم مااا ٌكلااؾ بااه منهااا  ،والتاادرٌب فٌهااا وفقااا لمااا
تتوفر فٌه مإهالته .
القٌام بؤعمال الحصر وإجراءاته وتطبٌق االستقصاءات واالستبانات التً ٌتقرر تنفٌذها إلجاراء
الدراسااات والبحااوث فااً مجااال التاادرٌب التربااوي ورفااع التؤهٌاال العلمااً للمعلمااٌن والمشاارفٌن
وتحلٌل الحاجة إلى التخصصات ذات األولوٌة .
المشاااركة فااً اإلشااراؾ والمتابعااة والتقااوٌم للتجااارب التدرٌبٌااة التربوٌااة التااً تقااوم الااوزارة
بتطبٌقها .
االطالع على األنظمة واللاوابح المتعلقاة باالتفرغ الدراساً لرفاع التؤهٌال  ،والتفارغ عان طرٌاق
تخفااٌض النصاااب واالنتساااب والدراسااات المسااابٌة  ،وإجااراءات اإلجااازة الدراسااٌة واالبتعاااث
للتدرٌب والدراسة فً الخارج .
االشااتراك فااً لجااان االختٌااار والقبااول والمقااابالت التااً تاانظم لترشااٌح المتاادربٌن والماادربٌن
وطالبً رفع التؤهٌل الدراسً
أي مهام أخرى تكلؾ بها فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

سكرتٌر ة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
ثانوٌة عامة – دورات تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بالمجال-خبرة فً مجال
التدرٌب
 تنظٌم وتحدٌث نظام حفظ الملفات االلكترونً والورقً.
 استقبال وطلب المكالمات الهاتفٌة وتحوٌلها وتنظٌم مواعٌد المدٌر.
 عرض المعامالت والموضوعات الواردة.
 حفظ المعامالت والقرارات للرجوع إلٌها عند الضرورة.
 استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد اإلحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
 طباعة الخطابات اإلدارٌة.
 مقابلة المستفٌدٌن وتسهٌل إجراءاتهم.
 التعامل مع البرٌد اإللكترونً وفق التعلٌمات المعطاة.
 القٌام بؤعمال النسخ واالستعالمات لإلجراءات المالٌة واإلدارٌة.
 إدخال أسماء وبٌانات المتدربٌن المرشحٌن عبر روابط التسجٌل اإللكترونٌة.
 القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

كاتبة
مدٌر إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث
ثانوٌة عامة – دورات تدرٌبٌة وشهادات علمٌة ذات صلة بالمجال-خبرة فً
مجال التدرٌب
 تسجٌل األوراق الواردة والصادرة وحفظها وترتٌبها.
 استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد اإلحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
 إعداد الخطابات اإلدارٌة.
 القٌام بؤعمال النسخ واالستعالمات لإلجراءات المالٌة واإلدارٌة.
 الرد على المكالمات الهاتفٌة وتحوٌلها.
 القٌام بؤي مهام أخرى لها عالقة بمجال االختصاص.
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد
للشإون المدرسٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

مقدمة
تولً حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن ـ حفظهما هللا ـ التعلٌم
رعاٌة واهتماما منقطع النظٌر بالتعلٌم فتم بحمد هللا إنشاء المدارس فً المدن والقرى والهجر
وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة والتجهٌزات الحدٌثة والمتطورة وواكب ذلك تطور نظم اإلدارة بما
ٌحقق تقدم التعلٌم األمثل مع ترشٌد استخدام الموارد واإلمكانٌات المتاحة ولذلك فقد قامت الوزارة
بإصدار الدلٌل التنظٌمً إلدارات التربٌة والتعلٌم ،كما أصدرت ضوابط تكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ
التعلٌمٌة وآلٌاته؛ وٌؤتً هذا الدلٌل ( دلٌل الوصؾ الوظٌفً ) لٌكون دلٌال ارشادٌا للقٌادات
ولمنسوبً اإلدارة من مشرفٌن تربوٌٌن و موظفٌن إدارٌٌن أو فنٌٌن وؼٌرهم؛ وعونا لهم فً
القٌام بواجباتهم الوظٌفٌة خٌر قٌام ،نظرا لما للتوصٌؾ الوظٌفً من أثر فً رفع كفاءة وفعالٌة
العمل اإلشرافً و اإلداري باإلدارة العامة للتعلٌم  ،وحٌث تم العمل به وفقا للنموذج الخاص بـ
نظام  ،ISO 2008-9001حٌث تكمن أهمٌته فً تحدٌد مخطط واضح للواجبات والمسإولٌات
التً ٌقوم بها كل فرد فً المنظمة كما ٌساعد المستفٌد الخارجً على معرفة اختصاص كل موظؾ
ومهام كل إدارة من إداراتها .
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لذا فقد تم إعداد هذا الدلٌل الذي ٌحتوي على توصٌؾ مسمٌات الوظابؾ باإلدارة من خالل
تحدٌد االرتباط التنظٌمً لكل إدارة ووظٌفة والواجبات والمهام الوظٌفٌة مع تحدٌد الحد
األدنى من المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المقبولة لشؽل كل مسمى من المسمٌات
الوظٌفٌة .
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل لجمٌع اإلدارات على التعاون والمساهمة
معنا فً اعداد البطاقات الخاصة بالوصؾ الوظٌفً للوظابؾ التابعة لهم  ،كما نتقدم
بالشكر الجزٌل إلى فرٌق العمل بهذا الدلٌل.
ونتمنى أن ٌجد العاملٌن باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء واإلدارات التعلٌمٌة
بالمحافظات والمناطق الفابدة المرجوة من هذا الدلٌل لتعزٌز جهودهم الطٌبة نحو التمٌز.

المدٌر العام
أحمد بن محمد بالؽنٌم
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فرٌق العمل
اسم العضو /العضوة
أ-

أحمد بن محمد بالؽنٌم
د .ابراهٌم الحسٌن

أ-

الوظٌفة
المدٌر العام للتعلٌم
باألحساء

المشرؾ العام على الدلٌل

مستشار مركز الملك فهد 

للجودة

ابتسام بنت عبدالعزٌز الشٌخ

مدٌرة برنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

سعود الظفر

مشرؾ تدرٌب تربوي

هند بودي
أ-
ب -هٌا المنٌؾ

مساعد إداري بمركز
الملك فهد للجودة

أ-

المهمة




إعداد التصور العام للدلٌل
اإلشراؾ العام على التصمٌم والجمع واإلعداد
واإلخراج النهابً له
المراجعة المبدبٌة للنسخ
إعداد التصور العام للدلٌل إعداد الجزء النظري
للدلٌل
مراجعة النسخة المبدبة منه واالخراج النهابً له




إعداد القالب االلكترونً للدلٌل لكل كتلة قٌادٌة
جمع األدلة الواردة من اإلدارات وتصنٌفها وفقا
للكتل القٌادٌة باإلدارة
تحرٌرها فً القالب المعد لذلك




حصر ما ٌرد من األدلة
تحرٌر المخاطبات الخاصة بالمتابعة







أ-

هٌفاء العمره

جمٌع االدارات و األقسام فً إدارة التعلٌم باألحساء

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام

إدارٌة ببرنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم
-

تصمٌم نموذج بطاقة الوصؾ الوظٌفً
مراجعة النسخة النهابٌة للدلٌل

إعداد بطاقات الوصؾ الوظٌفً كل فً مجال اختصاصه
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متطلبات الوظٌفة :
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التخطٌط المدرسً
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مشرؾ /ة تخطٌط مدرسً
مدٌر إدارة التخطٌط المدرسً

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

بكالورٌوس


المهام والمسإولٌات






متابعة مدارس قطاع الهفوؾ و المبرز والهجر التابعة لهم وقطاع القرى
الشرقٌة و الشمالٌة.
متابعة برنامج مدارس ومعاهد التربٌة الخاصة.
متابعة رٌاض األطفال
متابعة تحدٌث برنامج المساقط األفقٌة .
اإلشراؾ على برنامج تحدٌد مواقع المدارس بالمحافظة عن طرٌق
برنامج قوقل ارث وقوقل ماب.
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بطاقة وصؾ وظٌفً


برنامج إحداث المدارس لقطاعً الهفوؾ والهجر التابعة له وقطاع القرى
الشرقٌة .
مراجعة وتدقٌق مٌزانٌة تشكٌالت الفصول للعام القادم للمدارس التابعة
لمكتب النعلٌم بالهفوؾ والهجر التابعة له والقرى الشرقٌة .
إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بالمدارس والتنسٌق مع مكاتب
التعلٌم .
نسخ العروض والقرارات.





متابعة برنامج مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم .
متابعة برنامج وازن االلكترونً .
أو أي مهمه ٌكلؾ  /تكلؾ بها فً مجال عمله /عملها.



المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

438

بطاقة وصؾ وظٌفً
مساعد إداري
مدٌر إدارة التخطٌط المدرسً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ثانوٌة عامة – دبلوم سكرتارٌة




المهام والمسإولٌات






ا إلشراؾ العام على برنامج وازن.
العمل على برنامج وازن لجمٌع مدارس قطاع المبرز والهجر والقرى
الشمالٌة التابعة له.
متابعة فتح وضم الفصول لجمٌع مدارس قطاع المبرز والهجر والقرى
الشمالٌة التابعة له.
ترحٌل الفصول للمرحلة (المتوسطة -الثانوٌة)لجمٌع مدارس قطاع المبرز
والهجر والقرى الشمالٌة التابعة لها إلعداد مٌزانٌة العام القادم
متابعة طلبات جمٌع المدارس لقطاع المبرز والهجر والقرى الشمالٌة التابعة
له
زٌارة المدارس عند الحاجة وإعدادا لتقارٌر .
المحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات والمعامالت الواردة والصادرة .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات




المحافظة على أوقات الدوام وانجاز األعمال الٌومٌة دون تؤخٌر .
المحافظة على عهد اإلدارة من (ملفات -سجالت –آلة التصوٌر-جهاز
الحاسب اآللً ).




متابعة المعامالت الصادرة والواردة وأرشفتها إلكترونٌا من اإلدارة
متابعة المعامالت الواردة ومتابعة الرد علٌها من منسوبً اإلدارة
(بنٌن  -بنات)
إعداد التقارٌر الدورٌة عن المعامالت ونسب اإلنجاز ورفعها لمدٌر
اإلدارة .
منسقة دعم األنظمة ومتابعة الرد على البالؼات فً برنامج نور
متابعة تحدٌث المساقط األفقٌة لجمٌع المدارس بالمحافظة
جرد العهد للقسم النسابً فً اإلدارة.
القٌام بؤي مهام تسند إلٌها فً مجال عملها.







دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

440

بطاقة وصؾ وظٌفً
مشؽلة أجهزة مكتبٌة
مدٌر إدارة التخطٌط المدرسً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة





المهام والمسإولٌات










ثانوٌة عامة – دبلوم سكرتارٌة
حصر أعداد المدارس سنوٌا (بنات)وإٌجاد قاعدة بٌانات شاملة عنها ومواقعها
المكانٌة وتحدٌثها باستمرار وتصنٌفها وفقا للمراحل التعلٌمٌة وأعداد الفصول
فٌها .
تحدٌث ومتابعة برنامج وازن لجمٌع مدارس قطاع الهفوؾ والهجر التابعة له
(.متوسط – ثانوي)
متابعة فتح وضم الفصول لجمٌع مدارس قطاع الهفوؾ والهجر التابعة له .
ترحٌل الفصول للمرحلتٌن(متوسط  -ثانوي) إلعداد مٌزانٌة العام القادم لجمٌع
مدارس قطاع الهفوؾ والهجر التابعة له .
متابعة طلبات جمٌع المدارس قطاع الهفوؾ والهجر التابعة له .
زٌارة المدارس عند الحاجة وإعداد التقارٌر .
المحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات والمعامالت الواردة والصادرة .
المحافظة على أوقات الدوام وانجاز األعمال الٌومٌة دون تؤخٌر .
المحافظة على عهد اإلدارة من (ملفات -سجالت –آلة التصوٌر-جهاز الحاسب
اآللً ).
القٌام بؤعمال المساعدة اإلدارٌة مرٌم العوٌس فً حال ؼٌابها
القٌام بؤي مهام تسند إلٌها فً مجال عملها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
شإون المعلمٌن
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

•



المهام والمسإولٌات







مدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
مساعد المدٌر العام لشإون المدرسٌة
بكالورٌوس
إعاااداد الخطاااط ،والبااارامج الخاصاااة بااااإلدارة القصاااٌرة ،والمتوساااطة ،
والبعٌدة المدى  ،وٌتابع تنفٌذها.
إعداد اإلحصابٌات  ،واالستمارات المطلوبة فصلٌا أو سنوٌا.
الاارد علااى الخطابااات الااواردة ماان الماادٌر العااام  ،والمساااعدٌن واألقسااام
اإلدارٌة الرجالٌة والنسابٌة والمدارس ٌدوٌا وإلكترونٌا.
إعااداد تقااوٌم األداء الااوظٌفً لااـ ( مساااعد ماادٌر إدارة شااإون المعلمااٌن-
مساااعدة ماادٌر إدارة شااإون المعلمااٌن – مااوظفً الفاارع الرجااالً ) فااً
اإلدارة.
إقامااة إصاادار قاارارات التكلٌااؾ لمااوظفً – موظفااات اإلدارة بناااء علااى مااا
تقتضٌة مصلحة العمل.
توزع األعمال على ( مساعد مدٌر إدارة شاإون المعلماٌن -مسااعدة مادٌر
إدارة شااإون المعلمااٌن – مااوظفً الفاارع الرجااالً ) فااً اإلدارة  ،وٌتااابع
تنفٌذهم لها.
متابعة الدوام الرسمً لموظفً – موظفات اإلدارة.
متابعااة مااا ٌاارد ماان الااوزارة ماان أنظمااة  ،وتعلٌمااات  ،وٌعماال الااالزم وفااق
المطلوب.
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بطاقة وصؾ وظٌفً






المهام والمسإولٌات








اإلشراؾ على عملٌات الجرد السنوٌة لإلدارة.
متابعاااة النماااو المهناااً لااادى ماااوظفً – موظفاااات اإلدارة  ،وٌساااعى
لالرتقاء بهم.
متابعاااة التقاااارٌر الدورٌاااة عااان نشااااطات اإلدارة وإنجازاتهاااا وٌقتااارح
تطوٌر األداء فٌها.
تحدٌد احتٌاجاات اإلدارة مان القاوى العاملاة  ،والتجهٌازات  ،والماواد ،
وٌعمل على توفٌرها.
إعداد بدراسة الترشٌحات المقدمة لإلدارة  ،وٌعمال االجاراءات الالزماة
حٌالها.
عقاد االجتماعاات الدورٌاة لماوظفً – موظفاات اإلدارة لدراساة كال مااا
ٌخدم االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة .
ٌطلع ماوظفً و موظفاات اإلدارة علاى كال مااهو جدٌاد مان التنظٌماات
والقرارات والتعامٌم الصادرة من الجهات الرسمٌة.
تطوٌر أدلاة العمال  ،وتبساٌط اإلجاراءات التنفٌذٌاة  ،وتحادٌث النمااذج
المستخدمة.
تلقى طلباات النقال والتفارغ واإلعاارة وٌقادم االقتراحاات المالبماة وفاق
حاجة المحافظة لمساعد المدٌر العام للشإون المدرسٌة.
تحدٌد احتٌاج المدارس من المعلمٌن لبعض التخصصاات الؽٌار متاوفرة
وٌرفعها للوزارة لطلب التسدٌد .
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بطاقة وصؾ وظٌفً







المهام والمسإولٌات





حصااار عااادد المتساااربٌن والمتساااربات ومااان لااام ٌباشااار مااان المعلماااٌن
والمعلمات الجادد أو المنقاولٌن والمنقاوالت مان خاارج المحافظاة وطلاب
التعوٌض عنهم من الوزارة.
القٌاااام بدراساااة طلباااات المااادارس مااان المعلماااٌن و المعلماااات وطلباااات
التفرٌاااػ مااان اإلشاااراؾ الترباااوي واإلدارة المدرساااٌة وطلباااات اإلدارات
والوحدات التعلٌمٌة.
حصاااار عاااادد المرشااااحٌن والمرشااااحات لإلشااااراؾ التربااااوي واإلدارات
والوحدات التعلٌمٌة ( قاباد/ة ،وكٌال/ة ،مرشاد/ة طالباً/ة ،راباد/ة نشااط
،وأماااٌن/ة مصاااادر تعلااام ) وإدراجهااام ضااامن احتٌااااج المحافظاااة حساااب
التخصصات.
تنفٌذ آلٌة إدخال رؼبات النقل الخارجً كما ترد من الوزارة سنوٌا.
ٌقدر مٌزانٌة المدارس من الفصول وٌبلػ المادارس بالمٌزانٌاة المعتمادة
وٌتابع تنفٌذها.
اعتماااد خطااة الزٌااارات المٌدانٌااة للماادارس لجمٌااع مااوظفً و موظفااات
اإلدارة.
ٌإدي أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ برامج إدارة شإون المعلمٌن.

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ترتبط مباشرة بمدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
ثانوٌة عامة +دبلوم حاسب/بكالورٌوس




المهام والمسإولٌات




•

التواصل باستمرار مع لجنة تنفٌذ حركة النقل الخارجً بالوزارة فً إنهاء
كل ما ٌتعلق ببٌانات الحركة وطلبات العدول وٌصحح أي مالحظات تصدر من
الوزارة بهذا الخصوص.
تحدٌث بٌانات شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة مع بداٌة كل عام دراسً فً
برنامج التكامل اإللكترونً.
تدرٌب مشرفً ومشرفات إدارة شإون المعلمٌن على برنامج ( التكامل
اإللكترونً  -حركة النقل الداخلً ) لٌتمكن من القٌام بتنفٌذ عملٌة تجمٌع
البٌانات وتنفٌذ حركة النقل الداخلً.
إعداد التقارٌر الدورٌة فً كل عام دراسً عن األعمال التً تم انجازها
واألخرى التً تحتاج إلى استكمال.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

سكرتٌر/ة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

ترتبط مباشرة بمدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
ثانوٌة عامة +دبلوم حاسب/بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات

 .1التعامل مع المكالمات الهاتفٌة.
 .2تنظٌم مقابالت الزوار و المراجعٌن.
 .3تنظٌم أعمال الوارد على النحو التالً:
استالم المعامالت الواردة.
أ -إعطاإها رقما ،وتارٌخا.
ب -تسجٌلها فً سجل الوارد.
ت -إحالتها إلى اإلدارات  ،أو الجهات  ،أو األفراد حسب توجٌهات المدٌر.
ث -متابعة ما ٌتم حٌال المعامالت.
ٌ.4نظم أعمال الصادر على النحو التالً:
أ -إعطاإها رقما ،و تارٌخا.
ب -تسجٌلها فً سجل الصادر.
ت -متابعة ما ٌتم حٌال المعامالت.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

ٌ .5قوم بحفظ الملفات فً األماكن المخصصة بها.
ٌ .6إدي أعمال النسخ  ،و الطباعة  ،و ٌعبا النماذج إلكترونٌا أو ٌدوٌا.
ٌ .7لخص و ٌختزل المقاالت و المذكرات وما شابهها.
ٌ .8حصر الدوام الشهري.
ٌ .9قوم بعرض التعامٌم على موظفً اإلدارة وٌؤخذ التوقٌع بالعلم.
ٌ .10تابع وٌنظم المستودع الخاص باإلدارة.
 .11أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد/ة مدٌر إدارة شإون المعلمٌن.

المسإول المباشر

ترتبط مباشرة بمدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
بكالورٌوس

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

 .1إعداد الخطط  ،والبرامج الخاصة بالقسم القصٌرة  ،والمتوسطة  ،والبعٌدة
المدى  ،وٌتابع تنفٌذها.
 .2إعداد اإلحصابٌات  ،واالستمارات المطلوبة فصلٌا أو سنوٌا.
 .3إعداد بالرد على الخطابات الواردة من المدٌر العام  ،والمساعدٌن ،
واألقسام اإلدارٌة والمدارس ٌدوٌا وإلكترونٌا.
 .4إعداد تقارٌر األداء الوظٌفً لموظفً القسم.
 .5إصدار قرارات التكلٌؾ لموظفً القسم بناء على ماتقتضٌه مصلحة العمل.
 .6توزٌع األعمال على موظفً القسم  ،وٌتابع تنفٌذهم لها.
 .7متابعة الدوام الرسمً لموظفً القسم.
 .8متابعة ما ٌرد من الوزارة من أنظمة  ،وتعلٌمات  ،وٌعمل الالزم وفق
المطلوب.
 .9اإلشراؾ على عملٌات الجرد السنوٌة للقسم.
 .10متابعة النمو المهنً لدى موظفً القسم  ،وٌسعى لالرتقاء بهم .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

.11إعداد التقاارٌر الدورٌاة عان نشااطات القسام  ،وإنجازاتاه  ،وٌقتارح تطاوٌر األداء
فٌها.
 .12تحدٌااد احتٌاجااات اإلدارة ماان القااوى العاملااة  ،والتجهٌاازات  ،والمااواد  ،وٌعماال
على توفٌرها.
 .13دراسة الترشٌحات المقدمة لإلدارة ،وعمل االجراءات الالزمة حٌالها.
 .14عقد االجتماعات الدورٌاة لماوظفً القسام لدراساة كال ماٌخادم االرتقااء بالعملٌاة
التعلٌمٌة .
 .15اطالع موظفً القسام علاى كال مااهو جدٌاد مان التنظٌماات والقارارات والتعاامٌم
الصادرة من الجهات الرسمٌة.
 .16تطااااوٌر أدلااااة العماااال  ،وتبساااااٌط االجااااراءات التنفٌذٌااااة  ،وتحاااادٌث النمااااااذج
المستخدمة.
 .17حصر احتٌاج مدارس المحافظة مان المعلماٌن و العمال علاى تاوفٌر التخصصاات
فً المرحلة االبتدابٌة قدر اإلمكان.
 .18حصر االحتٌاج المتبقً بعد تنفٌذ حركة النقل الخارجً.
 .19دراسااة طلبااات الماادارس ماان المعلمااٌن وطلبااات التفرٌااػ ماان اإلشااراؾ التربااوي
واإلدارة المدرسٌة وطلبات األقسام التعلٌمٌة.
 .20دراساااة طلباااات المعلماااٌن للتفااارغ واإلجاااازات االساااتثنابٌة واالساااتقالة والتقاعاااد
المبكر واإلعارة.
 .21االشااراؾ والمتابعااة لتساادٌد التكلٌااؾ الكلااً و الجزبااً لسااد العجااز األساسااً و
الطارئ مع مشرفً القسم.
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المهام والمسإولٌات

 .22االشراؾ على أعمال لجنة إدخاال بٌاناات شااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة وتحادٌثها ماع
المشرفٌن.
 .23زٌااارة الماادارس حسااب الحاجااة فااً حالااة ضاام بعااض الماادارس مااع المشاارفٌن كاال
حسب المرحلة المسبولة عنها.
 .24تعببااة الجاازء الخاااص باالحتٌاااج ماان المعلمااٌن حسااب التخصصااات فااً اسااتمارة
تشخٌص الواقع الفعلً.
 .20االشاااراؾ علاااى عملٌاااة توزٌاااع المعلماااٌن المعٌناااٌن الجااادد علاااى المااادارس حساااب
احتٌاجها.
 .21متابعة كافة المدارس لكافة القطاعات فً المحافظة مان حٌاث الظاروؾ الطارباة
المطولة.
 .22تقدٌم المشورة للمدارس فٌما ٌتعلق باختٌار وتوزٌع المعلمٌن وٌعاالج المشاكالت
التً تواجه التوزٌع.
 .23استقبال المعلمٌن وطلباتهم وٌحٌلهم لجهة االختصاص وٌتابع ساٌرها و ٌفٌادهم
بما تم بشؤن طلبه.
 .24االشراؾ علاى اآللٌاة التاً تاتم فٌهاا دراساة طلباات العادول للمعلماٌن عان النقال
الخارجً وٌحٌلها لمدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
 .25االشراؾ على اآللٌة التً ٌتم فٌهاا تنظاٌم عملٌاة اساتقبال طلباات النقال الاداخلً
بعد صدور حركة النقل الخارجٌة.
 .26االشراؾ على مباشرة المعلمٌن المنقولٌن داخلٌا أو المعدل توجٌههم.
 .27االشراؾ على المعلمٌن الرسمٌٌن المكلفٌن لسد العجز األساسً و الطارئ.
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ/ة قسم شإون المعلمٌن.
ترتبط مباشرة بمساعد مدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
بكالورٌوس

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات








إعداد إحصابٌات للمدارس مع تحدٌد أعاداد الفصاول و المعلماٌن بعاد عمال
المسح الشامل لجمٌع المادارس التابعاة لاه لمعرفاة العجاز والزٌاادة لمعرفاة
الحلول المناسبة .
توزٌااع التخصصااات فااً ماادارس المرحلااة االبتدابٌااة قاادر اإلمكااان وٌضااع
خطة لهذه اإلجراءات تكفل توفٌر كافة التخصصات بكال المادارس فاً فتارة
زمنٌة قلٌلة.
تطبٌق آلٌة إدخال رؼبات النقل الخارجً كما ترد من الوزارة سنوٌا.
متابعااة تحاادٌث بٌانااات المدرسااة وبٌانااات شاااؼلً الوظااابؾ التعلٌمٌااة فااً
برنامج التكامل اإللكترونً.
استالم تقارٌر المعلمٌن المتقدمٌن بطلبات النقال الاداخلً بعاد صادور حركاة
النقاال الخااارجً وٌراجعهااا وٌاادخل احتٌاااج الماادارس للمعلمااٌن فااً برنااامج
حركة النقل الداخلً.
متابعة مباشرة المعلمٌن فً المادارس التاً تام تاوجٌههم إلٌهاا عان طرٌاق
النقل الداخلً أو تعدٌل التوجٌه واالنقطاع عن المدارس السابقة.
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المهام والمسإولٌات








متابعة المدارس بشكل مستمر وٌركز على المدارس التً ٌوجد بها ظاروؾ
وٌرد على الخطابات الخاصة بها.
حصر احتٌاج المدارس مان المعلماٌن لجمٌاع التخصصاات حساب القطاعاات
وٌعمل الالزم تجاهها.
دراسة وضع المدارس من حٌث الكثافة الطالبٌة.
الزٌارات المٌدانٌة فً حالة ضم المدارس لتحدد رؼبات المعلمٌن.
تسااادٌد العجااااز األساسااااً و الطااااارئ باااالتكلٌؾ الكلااااً و الجزبااااً وٌتااااابع
المدارس بصفة مستمرة .
متابعة إنهاء تكلٌؾ المعلمٌن المكلفٌن وعودتهم إلى مدارسهم األساسٌة .
إعااداد خطابااات التكلٌااؾ الكلااً و الجزبااً لسااد العجااز األساسااً و الطااارئ
العتمادها من مدٌر إدارة شإون المعلمٌن لتصدٌرها للجهات المعنٌة.
حصاار االحتٌاااج ماان المعلمااٌن بعااد صاادور حركااة النقاال الخااارجً وحركااة
الوكالء وقابدي المدارس والمتقاعدٌن.
حصر احتٌاجات مادارس محافظاة األحسااء مان شااؼلً الوظاابؾ التعلٌمٌاة
بعد صدور حركة النقل الداخلً
توزٌع المعلمٌن المعٌنٌن الجدد على المدارس حسب احتٌاجها.
تقاادٌم المشااورة للماادارس فٌمااا ٌتعلااق باختٌااار وتوزٌااع المعلمااٌن وٌعااالج
المشكالت التً تواجه التوزٌع
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المهام والمسإولٌات








بإعداد الدراساة الوافٌاة بعاد اعاالن حركاة النقال الاداخلً وتوزٌاع المعٌناٌن
الجدد للقٌام بعملٌة التكلٌؾ لتسدٌد احتٌاج المدارس من المعلمٌن.
متابعة وضع المعلمٌن من ذوي الظروؾ الخاصة.
حصر المعلمٌن التربوٌٌن والؽٌر تربوٌٌن وٌحتساب سانوات الخدماة لجمٌاع
المعلمااٌن فااً جمٌااع القطاعااات وٌعماال بٌااان بتخصصااات قاباادي الماادارس
والوكالء.
المساهمة فً حل مشاكل المدارس مع المشرفٌن .
نعاادٌل ومراجعااة هواتااؾ الماادارس و قاباادي الماادارس والااوكالء لتحاادٌثها
أوال بؤول.
إعداد خطة زٌارة مٌدانٌاة للمادارس العتمادهاا مان قبال مادٌر إدارة شاإون
المعلمٌن و ٌنفذها طٌلة العام الدراسً.
إعداد التقارٌر المطلوبة وٌرفعها للجهات المختصة.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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مسمى الوظٌفة

مدخل/ة بٌانات

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ترتبط مباشرة بمساعد مدٌر إدارة شإون المعلمٌن.
ثانوٌة عامة +دبلوم حاسب/بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات

 إعداد االستمارات و النماذج حسب األعمال المطلوبة.
 تحرٌر الخطابات و ٌرسلها بالبرٌد اإللكترونً.
 ادخال خطابات التكلٌؾ الكلاً و الجزباً بالماساح الضاوبً
بعد اعتمادها و ٌرسلها بالبرٌد اإللكترونً لمكاتب التعلاٌم و
المدارس المعنٌة.
 تصمٌم برامج تخدم مجال العمل.
تنظٌم األرشفة اإللكترونٌة.
 أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.
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مسمى الوظٌفة

أمٌنة لجنة النظر فً طلبات نقل المعلمٌن و المعلمات من ذوي الظروؾ الخاصة.

ترتبط مباشرة بمساعد المدٌر العام للشإون المدرسٌة ( ربٌس لجنة الظروؾ الخاصة ).
المسإول المباشر
ثانوٌة عامة +دبلوم حاسب/بكالورٌوس
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات












إعداد تعمٌم ضوابط نقل المعلمٌن و المعلمات ذوي الظروؾ الخاصة.
اسااتقبال طلبااات المعلمااٌن و المعلمااات الااراؼبٌن فااً النقاال و الناادب الااداخلً و
الخارجً من ذوي الظروؾ الخاصة.
استقبال المستفٌدات و الرد على جمٌع استفساراتهن.
الرد على االستفسارات الهاتفٌة من المعلمٌن و المعلمات.
التواصل مع أعضاء اللجنة الفرعٌة و المركزٌة.
الرد على الخطابات الواردة إلى اللجنة من ( الوزارة /اإلدارات /المدارس ).
إعداد الخطابات الصادرة من اللجنة إلى ( الوزارة /اإلدارات /المدارس ).
إعداد الخطابات للجهات ذات االختصاص فً حالة عدم توفر األوراق المطلوباة
حسب الحالة و إرسالها لربٌس اللجنة العتمادها.
التؤكااد ماان اسااتٌفاء الطلااب للمسااتندات المطلوبااة بمعرفااة أمٌنااة اللجنااة حسااب
الحالة الوارد فً تعمٌم الظروؾ الخاصة.
دراسة الطلبات الواردة و اإلفادة عن مدى انطباق الشروط علٌها من عدمه.
متابعة البرٌد اإللكترونً و البرٌد الورقً و الرد علٌه .
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المهام والمسإولٌات








تنظاااٌم االجتماعاااات لدراساااة الطلباااات مااان قبااال أعضااااء اللجناااة الفرعٌاااة و إعاااداد
المحاضر.
إبالغ المعلم/ة بنتٌجة الطلب إلكترونٌا أو هاتفٌا.
إعداد بٌان بؤسماء المعلمٌن و المعلمات للمعامالت التً لم تستكمل.
إعداد بٌان بؤسماء المعلمٌن و المعلمات الذٌن تم إؼالق معامالتهم.
إعداد بٌان بؤسماء المعلمٌن و المعلمات الذٌن تم الرفاع لهام للجناة باالوزارة و لام
ٌتم الرد.
إعداد بٌان بؤساماء المعلماٌن و المعلماات الاذٌن تام الارد مان قبال اللجناة باالوزارة
بعدم انطباق الشروط علٌهم.
إعداد بٌان بؤساماء المعلماٌن و المعلماات الاذٌن تام الارد مان قبال اللجناة باالوزارة
بانطباق الشروط علٌهم.
إعداد بٌان بؤسماء المعلمٌن و المعلمات الذٌن تم ندبهم.
إعااداد بٌااان بؤسااماء المعلمااٌن و المعلمااات الااذٌن صاادر لهاام نقاال فااً حركااة النقاال
الخارجً.
إعداد بٌان بؤسماء المعلمٌن و المعلمات الاذٌن تام نقلهام مان قبال اللجناة باالوزارة
النطباق الشروط علٌهم.
تنظٌم األعمال اإلدارٌة.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

457

بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
التجهٌزات المدرسٌة
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مسمى الوظٌفة

مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مساعد مدٌر التعلٌم للشإون المدرسٌة
بكالورٌوس تربوي .




المهام والمسإولٌات








االشراؾ العام على اقسام االدارة بنٌن وبنات .
متابعة تطبٌق االنظمة الفنٌة واالدارٌة لتنظٌم العمل وضبط االداء .
وضع خطة عمل سنوٌة إلدارة التجهٌزات المدرسٌة وتقنٌة التعلٌم وبرامجها
ومتابعة تنفٌذها وتوثٌقها .
التواصل المباشر مع مساعد المدٌر العام للشإون المدرسٌة .
تكوٌن اللجان وفرق العمل حسب متطلبات العمل والمشاركة فٌها .
ترشٌح رإساء االقسام ومنسوبً االدارة من الموظفٌن والفنٌن وتحدٌد
واجباتهم وتوصٌؾ اعمالهم طبقا لحاجة العمل .
االشراؾ على تامٌن المستلزمات التعلٌمٌة والتقنٌة لتؽطٌة احتٌاجات االدارة
االشراؾ على تامٌن االثاث والتجهٌزات المدرسٌة والمختبرات ومراكز
مصادر التعلم لتؽطٌة احتٌاج المدارس .
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المهام والمسإولٌات




تشكٌل اللجان الخاصة بوضع المواصفات والمقاٌسة لجمٌع
االجهزة والمواد واالدوات والمستلزمات التً تخص االدارة .
االشراؾ على اعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنٌة
لألجهزة التعلٌمٌة واالثاث المدرسً .
الموافقة على منح موظفً وموظفات االدارة االجازات حسب
اللوابح واالنظمة .
االشراؾ على دراسة العروض وعٌنات االجهزة التعلٌمٌة
المقدمة من الشركات لتورٌد احتٌاج المدارس من التجهٌزات
المدرسٌة وتقنٌات التعلٌم .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ االثاث المدرسً
مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة
بكالورٌوس تربوي

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات






دراسة وتحدٌد احتٌاج المدارس من االثاث المدرسً والمكتبً بالتنسٌق
مع الجهات ذات العالقة .
وضع الخطط الالزمة لتؤمٌن احتٌاج المدارس ،وتسدٌد ما قد ٌحصل من
عجز والبحث عن اسبابه ومعالجته .
تطبٌق الضوابط الالزمة للتؤكد من سالمة المواد والتجهٌزات المدرسٌة
المإمنة .
متابعة تؤمٌن احتٌاج المدارس من االثاث المكتبً والمدرسً .
متابعة توزٌع االثاث المدرسً والمكتبً المخصص للمدارس .
دراسة عطاءات المنافسات الخاصة باألثاث المدرسً وعمل المقاٌسات
لها .
المشاركات فً لجان فحص بنود االثاث المدرسً واعتماد عٌناتها وفق
الشروط والمواصفات الفنٌة المعتمدة من االدارة العامة للتجهٌزات
المدرسٌة .
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المهام والمسإولٌات







العمل على اعداد قاعدة بٌانات االثاث المدرسً .
تحدٌد مراحل تورٌد االثاث المدرسً .
االشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة باإلدارة وحفظها
بشكل ٌساعد على استخراجها بسهولة وٌسر .
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لمشرفً ومشرفات االثاث المدرسً ،
والتنسٌق مع ادارة /قسم التدرٌب التربوي فً تلبٌتها .
العمل على تقدٌم المقترحات التً تسهم فً تطوٌر الشروط
والمواصفات الفنٌة الخاصة باألثاث المدرسً والمكتبً الخاص
بالمدارس والرفع بها لإلدارة العامة للتجهٌزات المدرسٌة العتمادها
.
العمل على نشر التوعٌة بؤهمٌة المحافظة على االثاث المدرسً
ومتابعتها .
الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لمتابعة وتقوٌم وتوظٌؾ االثاث
المدرسً وحصر االحتٌاج .
اعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وانجازات القسم ومعوقات االداء
فٌها وسبل التؽلب علٌها ورفعها إلدارة /قسم التجهٌزات المدرسٌة .
أي مهام اخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ/ة مصادر

مسمى الوظٌفة

مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة
بكالورٌوس أو ماجستٌر فً تخصص المكتبات والمعلومات أو تخصص تربوي +
دبلوم مصادر

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات 




تحدٌد احتٌاج المدارس من مراكز مصادر التعلم فً مدارس التعلٌم العام
والرفع بها للجهات المختصة .
وضع الخطط الالزمة لتفعٌل العملٌة التعلٌمٌة فً مراكز مصادر التعلم .
الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لمتابعة وتقوٌم توظٌؾ وتفعٌل مراكز مصادر التعلم
.
متابعة امناء وامٌنات مراكز مصادر التعلم فً المٌدان والعمل على تفعٌل
دورهم وتقوٌم االداء
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ألمناء وامٌنات مراكز مصادر التعلم  ،وتوظٌؾ
االسالٌب األشرفٌة المناسبة فً تلبٌة تلك االحتٌاجات .
المشاركة فً اٌجاد قاعدة بٌانات الكترونٌة شاملة عن مراكز مصادر التعلم
واالمناء .
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات 





المشاركة فً اٌجاد قاعدة بٌانات الكترونٌة شاملة عن مراكز مصادر التعلم
واالمناء .
االشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة بالقسم وحفظها بشكل
ٌساعد على استخراجها بٌسر وسهولة .
حصر االحتٌاج من االمناء واالمٌنات لمراكز مصادر التعلم والتنسٌق مع شإون
المعلمٌن لتطبٌق الٌة تكلٌؾ امناء مراكز مصادر التعلم .
سد احتٌاج مراكز مصادر التعلم من االمناء ( نقل – ندب ) بالتنسٌق مع ادارة
شإون المعلمٌن .
العمل على نشر الوعً بؤهمٌة مصادر التعلم فً المٌدان التربوي .
متابعة تامٌن وتركٌب تجهٌز مراكز مصادر التعلم (التقنً والمكتبً ) فً
مدارس التعلٌم العام .
اعداد التقارٌر عن نشاطات وانجازات قسم مصادر التعلم ومراكز مصادر التعلم
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها /تكلؾ بها فً مجال العمل .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ /ة مختبرات مدرسٌة

مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة
المسإول المباشر
بكالورٌوس فً احد التخصصات التالٌة ( كٌمٌاء – فٌزٌاء – بٌولوجٌا – جٌولوجٌا ) أو
أي تخصص تربوي  +دبلوم فً المختبرات
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة




المهام والمسإولٌات







دراسة وتحدٌد احتٌاج المدارس من المختبرات المدرسٌة وتجهٌزاتها من المختبرات الثابتة
والمتنقلة والمستلزمات التعلٌمٌة  ،والعمل على تطوٌرها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
وضع الخطط الالزمة لتؤمٌن احتٌاج مدارس اإلدارة فً األوقات المحددة  ،وتسدٌد ما قد
ٌحصل من عجز والبحث عن أسبابه ومعالجته .
متابعة تؤمٌن مستلزمات مواد ( الفٌزٌاء  ،الكٌمٌاء ،اإلحٌاء  ،الجٌولوجٌا ) وبقٌة مواد العلوم
والمجاهر الرقمٌة والمختبرات المحسوبة واالفتراضٌة .
متابعة توزٌع أثاث المختبرات المدرسٌة وكافة المستلزمات التعلٌمٌة الخاصة بها على
المدارس وفقا لالحتٌاج .
متابعة صٌانة المختبرات المدرسٌة الثابتة والمتنقلة فً المدارس بالتنسٌق مع الجهات ذات
العالقة .
دراسة عطاءات المنافسات الخاصة بالمختبرات المدرسٌة .
متابعة إتالؾ المواد الكٌمٌابٌة المنتهٌة الصالحٌة والتً الٌستفاد منها فً المناهج الدراسٌة
وذلك بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها  ،ووفقا للتعلٌمات المنظمة
لذلك .
العمل على توفٌر إجراءات األمن والسالمة فً المختبرات المدرسٌة وتوفٌر متطلباتها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

* المشاركة فً لجان فحص واستالم المختبرات المدرسٌة بإدارة التربٌة والتعلٌم .
* القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس لمتابعة مدى توظٌؾ المختبرات المدرسٌة فً المٌدان
والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة والمعنٌة بتفعٌل المختبرات المدرسٌة كإشراؾ التربوي
وؼٌرها .
* التقٌد بالشروط والمواصفات الفنٌة للمختبرات المدرسٌة عند تؤمٌنها .
* تحدٌد مراحل تورٌد تجهٌزات المختبرات المدرسٌة  ،ومتابعتها بالتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة .
* إٌجاد قاعدة بٌانات آلٌة شاملة خاصة للمختبرات المدرسٌة والعاملٌن فٌها وتحدٌثها .
* اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة بالقسم  ،وحفظها بشكل ٌساعد على
استخراجها بٌسر وسهولة .
* تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لمحضري ومحضرات المختبرات  ،والعمل على تنفٌذ
األسالٌب اإلشراقٌة التً تلبً تلك االحتٌاجات .
* العمل على تطوٌر الشروط والمواصفات الخاصة بالمختبرات المدرسٌة للرفع من
كفاءتها والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة العتمادها .
* تفعٌل برنامج نور واالستفادة من الخدمات التً ٌقدمها للقسم  ،ومتابعة المدارس فً
تفعٌله ..
* إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وإنجازات القسم ومعوقات األداء فٌها وسبل التؽلب
علٌها ورفعها إلدارة /قسم التجهٌزات .
* أي مهام أخرى ٌكلؾ به فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

مشرؾ/ة تقنٌات التعلٌم
مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة
بكالورٌوس او ماجستٌر فً تخصص تقنٌات التعلٌم أو الحاسب االلً
* دراسة وتحدٌد احتٌاج المناهج الدراسٌة من الوسابل والمستلزمات
التعلٌمٌة  ،وكافة التقنٌات التً تستلزمها العملٌة التعلٌمٌة  ،والعمل على
تطوٌرها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
* إنتاج الوسابل التعلٌمٌة وفق اإلمكانٌات المتاحة وتوزٌعها على المدارس .
* وضع الخطط الالزمة لتؤمٌن احتٌاج مدارس اإلدارة  ،وتسدٌد ما قد
ٌحصل من عجز والبحث عن أسبابه ومعالجته .
* متابعة تؤمٌن األدوات والمواد واالجهزة والوسابل التعلٌمٌة .
• متابعة توزٌع األدوات والمواد واألجهزة والوسابل التعلٌمٌة على
المدارس وفقا لالحتٌاج .
* دراسة عطاءات المنافسات الخاصة باألدوات والمواد واألجهزة والوسابل
التعلٌمٌة .
* المشاركة فً لجان فحص واستالم األدوات والمواد واألجهزة والوسابل
التعلٌمٌة بإدارة التربٌة والتعلٌم .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

* التقٌد بالشروط والمواصفات الفنٌة لألدوات والمواد واألجهزة والوسابل التعلٌمٌة
عند تؤمٌنها .
* تحدٌد مراحل تورٌد األدوات والمواد واألجهزة والوسابل التعلٌمٌة  ،ومتابعتها
بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
* إٌجاد قاعدة بٌانات آلٌة شاملة عن األدوات والمواد واألجهزة والوسابل التعلٌمٌة
والعاملٌن فً قسم تقنٌات التعلٌم وتحدٌثها .
* العمل على نشر الوعً التقنً فً العمل التربوي بٌن المعلمٌن والمشرفٌن
التربوٌٌن  ،والمشاركة فً المحاضرات  ،والندوات التربوٌة والدورات التدرٌبٌة
التً تقام لهذا الؽرض داخل القسم  ،وفً اإلدارات األخرى ذات العالقة
* اإلشراؾ على تنظٌم المعامالت والمعلومات الخاصة بالقسم  ،وحفظها بشكل
ٌساعد على استخراجها بٌسر وسهولة .
* تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لمشرفً ومشرفات تقنٌات التعلٌم  ،والتنسٌق مع
إدارة /قسم التدرٌب التربوي فً تلبٌتها .
* القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس لمتابعة احتٌاجها وتفعٌل األدوات والمواد
واألجهزة والوسابل التعلٌمٌة فً المدارس .
* إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاطات وإنجازات القسم ومعوقات األداء فٌها وسبل
التؽلب علٌها ورفعها إلدارة /قسم التجهٌزات .
* أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصها .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد اداري

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة .
الشهادة الجامعٌة



المهام والمسإولٌات





متابعة البرٌد الوارد والصادر لمكتب المدٌر من حٌث تدقٌقه وتوقٌعه
ومتابعته وتحوٌله إلى الجهات ذات العالقة.
المحافظة على سرٌة المعلومات الواردة فً الملفات والسجالت التً
ٌستخدمها.
تؤمٌن طباعة جمٌع المراسالت العادٌة والسرٌة التً تخص مكتب المدٌر
وتدقٌقها.
االحتفاظ بالكتب والمواد والدورٌات العلمٌة التعامٌم التً تتعلق بطبٌعة
عمل المدٌر بشكل ٌسهل الوصول إلٌها.
تنظٌم مواعٌد المدٌر وزاراته وعمل جدول ٌومً وأسبوعً بهما ،وترتٌب
مواعٌد المراجعٌن.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

469

بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات






متابعة البرٌد الوارد والصادر لمكتب المدٌر من حٌث تدقٌقه وتوقٌعه
ومتابعته وتحوٌله إلى الجهات ذات العالقة.
المحافظة على سرٌة المعلومات الواردة فً الملفات والسجالت التً
ٌستخدمها.
تؤمٌن طباعة جمٌع المراسالت العادٌة والسرٌة التً تخص مكتب المدٌر
وتدقٌقها.
االحتفاظ بالكتب والمواد والدورٌات العلمٌة التعامٌم التً تتعلق بطبٌعة
عمل المدٌر بشكل ٌسهل الوصول إلٌها.
تنظٌم مواعٌد المدٌر وزاراته وعمل جدول ٌومً وأسبوعً بهما ،وترتٌب
مواعٌد المراجعٌن.
أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

فنً صٌانة األجهزة وااللكترونٌات

مسمى الوظٌفة

مدٌر ادارة التجهٌزات المدرسٌة
دبلوم صٌانة االلكترونٌات السمعٌة والمربٌة .

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات





الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لصٌانة اآلالت .
صٌانة االجهزة التعلٌمٌة االلكترونٌة الواردة من المدارس
واالقسام وفق الٌة عمل منظمة .
استقبال االجهزة واٌصالها الى الجهات الواردة منها .
المشاركة فً مناسبات االدارة بالتجهٌزات الصوتٌة .
أي مهام اخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

فنً صوت فً االستدٌو التعلٌمً.

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

المشرؾ على االستٌدٌو التعلٌمً
دبلوم صٌانة االلكترونٌات السمعٌة والمربٌة .


تسجٌل الصوت فً التصوٌر الداخلً والخارجً .



تركٌب وفك وتوزٌع أجهزة الصوت.



تحرٌر مقاطع الصوت وإضافة المحسنات الصوتٌة.



تصمٌم المقاطع الصوتٌة وتوزٌعها.



استخدام أجهزة الصوت الحدٌثة المتاحة .



القٌام بما ٌسند إلٌه من مهام .




تسجٌل الصوت داخل االستٌدٌو .
أي مهام اخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مصور تلفزٌونً فً االستدٌو التعلٌمً

المسإول المباشر

المشرؾ على االستٌدٌو التعلٌمً
دبلوم صٌانة االلكترونٌات السمعٌة والمربٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل

المهام والمسإولٌات







تصوٌر المشاهد واللقطات التلفزٌونٌة والسٌنمابٌة .
إدارة عملٌة التصوٌر بالتنسٌق مع المخرج وفنً اإلضاءة .
مسإولٌته التامة عن كامٌرة التصوٌر والشرطة والذواكر
وكل المتعلقات بالتصوٌر .
استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التصوٌر مثل ( الكرٌن ).
أي مهام اخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مدٌر االستٌدٌو

مسمى الوظٌفة

المشرؾ على االستٌدٌو التعلٌمً
دبلوم صٌانة االلكترونٌات السمعٌة والمربٌة
أو الثانوٌة العامة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

العناٌة باألجهزة وتنظٌمها وترتٌبها.
إخراج وإدخال األجهزة والمعدات من وإلى
االستٌدٌو.
أرشفة السجالت والملفات الخاصة باالستٌدٌو.
القٌام بما ٌسند إلٌه من مهام أخرى .
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مخرج سٌنمابً وتلفزٌونً

مسمى الوظٌفة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

المشرؾ على االستٌدٌو التعلٌمً
دبلوم صٌانة االلكترونٌات السمعٌة والمربٌة أو الثانوٌة العامة


القٌام بؤعمال اإلخراج لجمٌع األعمال التً ٌنتجها االستٌدٌو التعلٌمً
ومتابعتها فنٌا .



قراءة السٌنارٌو وترجمة المحتوى ألعمال فنٌة شاهدة .



تفرٌػ محتوى السٌنارٌوهات التلفزٌونٌة والسٌنمابٌة وتحدٌد
االحتٌاج .



إخراج األعمال التلفزٌونٌة والسٌنمابٌة .



توزٌع األدوار واختٌار مواقع التصوٌر .



قٌادة مرحلة التصوٌر واختٌار األدوات الالزمة .



متابعة مرحلة ما بعد التصوٌر حتى تسلٌم المنتج النهابً .



أي مهام اخرى ٌكلؾ بها فً مجال اختصاصه .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
الصحة المدرسٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مدٌر قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة
مساعد المدٌر العام للشإون المدرسٌة

بكالورٌوس
* مسبول عن قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة وضع الخطة السنوٌة
ألعمال قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة متضمنة كافة البرامج واألنشطة
المطلوبة من قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة وتنفٌذها خالل السنة
بمشاركة جمٌع الموظفٌن وذلك فً نهاٌة كل عام دراسً.
* الحفاظ على العمل بروح الفرٌق الواحد وتعمٌق مفهوم قسم الشإون
الصحٌة المدرسٌة وعناصرها لموظفً قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة.
* رفع تقارٌر دورٌة عن نشاطات قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة فً
شتى المجاالت حسب النماذج واالستبٌانات المعدة وفً ضوء التعلٌمات
المنظمة لذلك.
*التخطٌط واإلشراؾ على تنفٌذ البرامج والتدرٌب على رأس العمل
للكوادر فً قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة.
*عقد االجتماعات الدورٌة مع كافة موظفً قسم الشإون الصحٌة
المدرسٌة لمناقشة خطط العمل ومشاكله ووضع الحلول الممكنة لها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

* مسبول عن قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة وضع الخطة السنوٌة
ألعمال قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة متضمنة كافة البرامج واألنشطة
المطلوبة من قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة وتنفٌذها خالل السنة
بمشاركة جمٌع الموظفٌن وذلك فً نهاٌة كل عام دراسً.
المهام والمسإولٌات

* الحفاظ على العمل بروح الفرٌق الواحد وتعمٌق مفهوم قسم الشإون
الصحٌة المدرسٌة وعناصرها لموظفً قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة.
* رفع تقارٌر دورٌة عن نشاطات قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة فً
شتى المجاالت حسب النماذج واالستبٌانات المعدة وفً ضوء التعلٌمات
المنظمة لذلك.
*التخطٌط واإلشراؾ على تنفٌذ البرامج والتدرٌب على رأس العمل
للكوادر فً قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة.
*اعتماد إجازات موظفً وموظفات قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة
ورفعها إلدارة التعلٌم.
*القٌام بإعداد تقارٌر تقوٌم األداء الوظٌفً سنوٌا لموظفً قسم الشإون
الصحٌة المدرسٌة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ/ة صحة مدرسٌة
مسمى الوظٌفة
مدٌر قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس
الوظٌفة
 المشاركة فً وضع وتنفٌذ خطة عمل الصحة المدرسٌة بالمنطقة  /المحافظة .
المهام والمسإولٌات
 رصد أنشطة الوحدات الصحٌة بالمدارس من خالل زٌارات مٌدانٌة لعٌنة من المدارس
وفق االستمارة المخصصة لذلك ورصد عدم تطبٌق برامج الصحة المدرسٌة .
 متابعة إجراءات تصحٌح المالحظات الواردة فً ( استمارات تقٌٌم البٌبة المدرسٌة
والمقاصؾ المدرسٌة ) مع اإلدارات المعنٌة بإدارة التربٌة والتعلٌم.
 تنسٌق الدورات التدرٌبٌة للكوادر التربوٌة على برامج الصحة المدرسٌة والمشاركة
فٌها.
 اإلشراؾ على متابعة أعمال المرشدٌن الصحٌٌن فً المدارس وتزوٌدهم بالتعامٌم
المنظمة.
 توثٌق التجارب الصحٌة المتمٌزة فً المدارس والوحدات الصحٌة واالستفادة منها.
 المشاركة فً التقارٌر اإلحصابٌة الخاصة بؤعمال ونشاطات الصحة المدرسٌة.
 المشاركة فً إعداد التقارٌر السنوٌة عن أعمال إدارة الصحة المدرسٌة ومعوقات
األداء فٌها وسبل التؽلب علٌها.



القٌام بما ٌكلؾ به من إدارة الصحة المدرسٌة فٌما ٌخص التقارٌر
اإلحصابٌة وإعداد التقرٌر السنوي.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد  /ة إداري /ة .

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات

مدٌر قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة .









تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة
واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة من خالل
برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة عند الحاجة وأرشفتتها ورقٌا
أو الكترونٌا حسب الحاجة .
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة .
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل اإلدارة
أو خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع المعلومات أو الحصول
على أوراق مطلوبة .
الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة موضوع
االتصال وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما ٌمكن معرفته
وإحالة األخرى إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا تطلب األمر.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

















القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
متابعة سجل االستبذان لموظفً  /ات ومشرفً  /ات اإلدارة .
تعببة النماذج الخاصة برفع الدوام حسب طلبها .
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة .
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس .
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن واعداد المخاطبات الخاصة بتؤمٌنها .
تحرٌر التقارٌر الخاصة بالعمل باستخدام برامج . office
إعداد العروض التقدٌمة .
.تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة .
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم .
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن .
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة .
جمٌع ما ٌتم تكلٌفه  /ـها من قبل ربٌسه المباشر .
أو أي أعمال أخرى ٌكلؾ /تكلؾ بها فً مجال عمله /عملها .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة:
خدمات الطالب

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مشرؾ /ـة خدمات الطالب

مدٌر أدارة خدمات الطالب
المسإول المباشر
5545
رمز الوظٌفة
المإهالت المطلوبة لشؽل بكالورٌوس تربوي
الوظٌفة
المهام والمسإولٌات
 المتابعة االدارٌة والمٌدانٌة من المشرؾ والمشرفة ألعمال تشؽٌل المقاصؾ
المدرسٌة.
 تنسٌق مع قسم الشإون الصحٌة المدرسٌة لتطبٌق جودة المقدم للطالب
والطالبات من الناحٌة الصحٌة والتؽذوٌة وزٌارة مواقع التجهٌز ومدى تطبٌقها
للشروط والمواصفات المتفق علٌها.
 حصر المدارس المحتاجة مادٌا لتوفٌر الدعم لها من صندوق االدارة التعلٌمٌة.
 متابعة التزام المتعهد بالعقد المشؽل للمقاصؾ ورصد المخالفات داخل المقرات
واتخاذ االجراء الالزم حٌالها.
 تزوٌد (األداة العامة خدمات الطالب بالوزارة) بتقرٌر سنوي عن (المقاصؾ
المدرسٌة).
 الزٌارات المٌدانٌة للمدارس لمتابعة سٌر أعمال المقاصؾ والصنادٌق المدرسٌة
والتقٌٌم المستمر لها بواقع زٌارتٌن لكل مدرسة او حسب ما تقتضٌة الحاجة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً





المهام والمسإولٌات











عقد االجتماعات (التوجٌهٌة-الدورٌة – الطاربة) بالمسبوالت عن المقاصؾ
والصنادٌق المدرسٌة لمتابعة سٌر العمل والوقوؾ على الصعوبات ووضع
الحلول لها والخطط والعالجٌة.
اعداد وتنفٌذ الحلقات التنشٌطٌة للمسبوالت عن المقاصؾ والصنادٌق
المدرسٌة واالشتراك فً اقتراح وتنفٌذ وتنظٌم البرامج التدرٌبٌة باختالؾ
أنواعها.
وضع الخطة العامة للقسم.
متابعة وصول اللوابح واالدلة والتعامٌم المنظمة للعمل فً المدارس والتؤكد
من اطالع المعنٌات علٌها ومتابعة تنفٌذهن والتزامهن بما ورد فٌها والرفع
لإلدارة حٌال المداس ؼٌر الملتزمة بالتنفٌذ.
التؤكٌد على المدارس حٌال اعداد السجالت والملفات والبٌانات التً ٌتطلبها
العمل فً المقاصؾ والصنادٌق المدرسٌة ومتابعة تنظٌمها ودقة التسجٌل بها
(وتشمل السجل المالً والسجل االداري).
االشراؾ على المقاصؾ وتقٌٌمها من حٌث النظافة والتنظٌم ومطابقة
االصناؾ المباعة لما ورد فً خطة تطوٌر المقاصؾ وحصر العجز من
االحتٌاجات ورفعها لربٌس قسم خدمات الطالب.
رفع محاضر المخالفات والتجاوزات بالمقاصؾ إلدارة خدمات الطالب.
حصر ودراسة احتٌاج المدارس للدعم من صندوق االدارة التعلٌمٌة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات








متابعة اللجان اإلشرافٌة القابمة على المقاصؾ المدرسٌة.
تنفٌذ البرامج المدرجة فً خطة االدارة التشؽٌلٌة.
متابعة المدارس فً رفع التقارٌر الشاملة للمقاصؾ والصنادٌق المدرسٌة
ودراسة ما ورد فٌها وتحدٌد الصعوبات واستخالص النتابج واعداد تقرٌر سنوي
شامل ٌرفع لربٌس قسم خدمات الطالب والطالبات.
متابعة النقل المدرسٌة وتطبٌق منهجٌة النقل المدرسً.
متابعة التزام المدارس برفع أسماء الطالب والطالبات مستحقً المكافآت (بدل
اؼتراب-ابناء المعلمٌن المتوفٌن – الطالب ذوي الحاجات المادٌة-طالب وطالبات
التربٌة الخاصة).
متابعة نقل طالب التربٌة الخاصة.
تنفٌذ الجانب التربوي للمكافآت.
متابعة الجوال المدرسً.
أي مهام أخرى ٌكلؾ  /تكلؾ بها فً مجال عمله /عملها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد  /ة إداري /ة خدمات الطالب

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

مدٌر ادارة خدمات الطالب
دبلوم سكرتارٌة  /شهادة ثانوٌة.

المهام والمسإولٌات











تنظٌم المعامالت الموجودة فً مكتب االدارة وترتٌبها حسب األولوٌة
واألهمٌة.
تسجٌل ومتابعة المعامالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب اإلدارة
من خالل برنامج الحاسب اآللً (االتصاالت االدارٌة).
طباعة التعامٌم والخطابات الصادرة من اإلدارة عند الحاجة وأرشفتها
ورقٌا أو الكترونٌا حسب الحاجة.
إرسال واستقبال المعامالت واالستفسارات عن طرٌق البرٌد
اإللكترونً.
حفظ المعامالت والخطابات السرٌة فً السجالت الخاصة باإلدارة.
إجراء االتصاالت الهاتفٌة الالزمة مع الجهات ذات العالقة سواء داخل
اإلدارة أو خارجها للتؤكد من إنهاء المعامالت أو لؽرض جمع
المعلومات أو الحصول على أوراق مطلوبة.
الرد على االتصاالت الهاتفٌة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة ومعرفة
موضوع االتصال وتسجٌل االستفسارات والتساإالت واإلجابة على ما
ٌمكن معرفته وإحالة األخرى إلى مدٌر االدارة أو من ٌنوب عنه إذا
تطلب األمر.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام والمسإولٌات















القٌام بإرسال الخطابات المستعجلة الخارجٌة واستقبالها عن طرٌق الفاكس.
تصمٌم االستمارات الخاصة بالدراسات او التقارٌر التً ٌتم إعدادها الكترونٌا
باستخدام البرامج المناسبة
متابعة سجل االستبذان لموظفً  /ات ومشرفً  /ات اإلدارة.
تعببة النماذج الخاصة برفع الدوام حسب طلبها.
اإلعداد المسبق الجتماعات اإلدارة الدورٌة.
التواصل مع الباحثٌن والباحثات فً كل ما ٌتعلق ببحوثهم
رفع اإلجازات المرضٌة واالعتٌادٌة واالضطرارٌة عبر موقع فارس.
حصر احتٌاجات االدارة والمشرفٌن واعداد المخاطبات الخاصة بتؤمٌنها.
تحرٌر التقارٌر الخاصة بالعمل باستخدام برامج .office
إعداد العروض التقدٌمة.
تحرٌر محاضر اجتماعات اإلدارة.
استقبال المستفٌدٌن وتقدٌم الخدمات المناسبة لهم.
رفع خطابات النقل والمباشرة  ...الخ بعد اعتمادها لشإون الموظفٌن.
متابعة الدوام الرسمً لمنسوبً  /منسوبات اإلدارة.
أو أي مهام أخرى ٌكلؾ /تكلؾ بها فً مجال عملها.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للشإون المدرسٌة

487

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد
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دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

1

مقدمة :
تولً حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن ـ حفظهما هللا ـ
التعلٌم رعاٌة واهتماما منقطع النظٌر بالتعلٌم فتم بحمد هللا إنشاء المدارس فً المدن
والقرى والهجر وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة والتجهٌزات الحدٌثة والمتطورة وواكب ذلك
تطور نظم اإلدارة بما ٌحقق تقدم التعلٌم األمثل مع ترشٌد استخدام الموارد واإلمكانٌات
المتاحة ولذلك فقد قامت الوزارة بإصدار الدلٌل التنظٌمً إلدارات التربٌة والتعلٌم ،كما
أصدرت ضوابط تكلٌؾ شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة وآلٌاته ؛ وٌؤتً هذا الدلٌل ( دلٌل
الوصؾ الوظٌفً ) لٌكون دلٌال استرشادٌا لمدٌري اإلدارات وللعاملٌن فٌها من مشرفٌن
تربوٌٌن و موظفٌن إدارٌٌن أو فنٌٌن وؼٌرهم؛ وعونا لهم فً القٌام بواجباتهم الوظٌفٌة خٌر
قٌام نظرا لما للتوصٌؾ الوظٌفً من أثر فً رفع كفاءة وفعالٌة العمل اإلشرافً و اإلداري
باإلدارة العامة للتعلٌم  ،وحٌث أنه من ركابز عمل نظام  ISOوجود وصؾ وظٌفً ألي
منظمة ومنسوبٌها  ،حٌث تكمن أهمٌته فً تحدٌد مخطط واضح للواجبات والمسإولٌات
التً ٌقوم بها كل فرد فً المنظمة كما ٌساعد المستفٌد الخارجً من معرفة اختصاص كل
موظؾ ومهام كل إدارة من إداراتها .
دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

2

لذا فقد تم إعداد هذا الدلٌل الذي ٌحتوي على توصٌؾ مسمٌات الوظابؾ باإلدارة خالل
حصر المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة والعارؾ والقدرات والمهارات التً ٌجب أن
تتوفر فً شاؼل الوظٌفة وكذلك تحدٌد قنوات االتصال واالرتباط الوظٌفً بٌن الربٌس
والمرإوس وبٌان المهام والمسبولٌات الربٌسٌة لكل منها .وفً هذا الدلٌل تم تحدٌد الحد
األدنى من المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المقبولة لشؽل كل مسمى من مسمٌات
الوظابؾ وكذلك تم تحدٌد أهم المعارؾ والقدرات والمهارات التً ٌجب أن تتوفر فً شاؼل
الوظٌفة
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزٌل لكل من استجاب لالستمارة
اإللكترونٌة للوصؾ الوظٌفً  ،كما نتقدم بالشكر الجزٌل إلى فرق العمل بهذا الدلٌل .
ونتمنى أن ٌجد العاملٌن باإلدارة العامة للتعلٌم باإلحساء واإلدارات التعلٌمٌة
بالمحافظات والمناطق الفابدة المرجوة من هذا الدلٌل لتعزٌز جهودهم الطٌبة نحو األفضل.
المدٌر العام
أحمد بن محمد بالؽنٌم
دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

3

فرٌق العمل
اسم العضو /العضوة
أحمد بن محمد بالؽنٌم

أ-

د .ابراهٌم الحسٌن

أ-

الوظٌفة
المدٌر العام للتعلٌم
باألحساء

المشرؾ العام على الدلٌل

مستشار مركز الملك فهد 

للجودة

ابتسام بنت عبدالعزٌز الشٌخ

مدٌرة برنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

سعود الظفر

مشرؾ تدرٌب تربوي

هند بودي
أ-
ب -هٌا المنٌؾ

مساعد إداري بمركز
الملك فهد للجودة

أ-

المهمة




إعداد التصور العام للدلٌل
اإلشراؾ العام على التصمٌم والجمع واإلعداد
واإلخراج النهابً له
المراجعة المبدبٌة للدلٌل
إعداد التصور العام للدلٌل إعداد الجزء النظري
للدلٌل
مراجعة النسخة المبدبة منه واالخراج النهابً له




إعداد القالب االلكترونً للدلٌل لكل كتلة قٌادٌة
جمع األدلة الواردة من اإلدارات وتصنٌفها وفقا
للكتل القٌادٌة باإلدارة
تحرٌرها فً القالب المعد لذلك




حصر ما ٌرد من األدلة
تحرٌر المخاطبات الخاصة بالمتابعة






أ-

هٌفاء العمره

إدارٌة ببرنامج تطوٌر
مهارات التربوٌات فً
مجال التقوٌم

جمٌع االدارات و األقسام فً إدارة التعلٌم باألحساء

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

-

تصمٌم نموذج بطاقة الوصؾ الوظٌفً
مراجعة النسخة النهابٌة للدلٌل

إعداد بطاقات الوصؾ الوظٌفً كل فً مجال اختصاصه

4

الفهرس
العنوان
دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة لسعادة المدٌر العام
مقدمة

رقم الصفحة
1
3-2

فرٌق العمل

4

تعارٌؾ ومصطلحات

5

الهٌكل التنظٌمً لإلدارة العامة للتربٌة بمحافظة األحساء

6

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة شإون المبانً

10-7

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة اإلشراؾ و التنفٌذ

17-11

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة الشإون اإلدارٌة و المالٌة

25-18

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة مركز االتصاالت اإلدارٌة

34-26

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة المشترٌات

44-35

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة الخدمات العامة

50-45

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة المستودعات

56-51

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

تعارٌؾ ومصطلحات
متطلبات الوظٌفة :
المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة التً ٌجب توافرها فً شاؼل الوظٌفٌة .
الوظٌفة :
مجموعة من المراكز الوظٌفٌة المتشابهة فً المهام والواجبات والتً تحمل مسمى وظٌفً عام مثل
مدٌر إدارة أو ربٌس قسم .
المهمة :
مجموعة من العناصر المرتبطة زمنٌا باألداء والتً تساهم فً تحقٌق ناتج محدد ذو قٌمة .
الوصؾ الوظٌفً :
هو نموذج ٌحتوي واجبات منصب وظٌفً معٌن وتوضح المسإولٌات األساسٌة والجدارات والمإهالت
ومإشرات األداء وحقوق اتخاذ القرار وؼٌرها من المعلومات األساسٌة المرتبطة بالمنصب الوظٌفً .

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

5

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

6

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :شإون المبانً

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

7

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدقق بٌنات

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ فً ال ٌوجد
الخدمة المدنٌة إن وجدت
مدٌر شإون المبانً
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

الثانوٌة العامة (الثانوٌة العامة) مع إجادة تسجٌل المعلومات.



المهام والمسإولٌات

إدخال وتسجٌل واستخراج المعلومات فً االنظمة اآللٌة
القٌام بتدقٌق وتصحٌح البٌانات.
اعداد التقارٌر والقٌام باألعمال االخرى.
ادخال بٌنات برنامج وكالة المبانً بالوزارة.
ادخال بٌنات فً برنامج نظام انجاز إلمارة المنطقة
الشرقٌة.
أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.







دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

8

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

محاسب مالى

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ
فً الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر

3040306

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة

مدٌر شإون المبانً
ال ٌوجد

التؤكد من دقة البٌانات المحاسبٌة والمستخلصات
المالٌة وسالمة إجراءاتها وفق التشرٌعات المالٌة
واإلدارٌة السارٌة المفعول.
أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.



المهام والمسإولٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة



9

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسجل معلومات

مسمى الوظٌفة

ال ٌوجد

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر شإون المبانً
ال ٌوجد


استالم االستدعاءات المقدمة من المواطنٌن وتؤمٌن الرد علٌها بعد التنسٌق
مع اإلدارات التابعة لنا وؼٌرها.



متابعة تشكٌل لجان العمل وتحدٌثها بالتنسٌق مع اإلدارات التابعة وتصنٌفها
وحفظها إعداد الردود على معامالت الجهات الرقابٌة واإلدارات الحكومٌة
الخارجٌة ذات العالقة إعداد الردود على معامالت سعادة المدٌر العام .

المهام والمسإولٌات


إعداد خطابات بالطلبات واالحتٌاج .



حفظ نسخ من المعامالت بملؾ خاص بالوحدة .



أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

10

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :اإلشراؾ و التنفٌذ

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

11

بطاقة وصؾ وظٌفً

مدٌر اإلدارة الهندسٌة ( اإلشراؾ والتنفٌذ )
ال ٌوجد

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ الوظابؾ
فً الخدمة المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة
المهام والمسإولٌات
-

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

مدٌر إدارة اإلشراؾ والتنفٌذ
الدرجة الجامعٌة فً الهندسة
اإلشراؾ على الموظفٌن وتوجٌههم وتوزٌع األعمال
علٌهم ومتابعة تنفٌذها
االشراؾ على إجراء التجارب أو الدراسات أو
التحالٌل أو اإلختبارات الهندسٌة حسب فرع
التخصص
اإلشراؾ على إعداد التصامٌم والرسومات الهندسٌة
التً تساعد على تنفٌذ الموضوع المقرر دراسته
اإلشراؾ على تنفٌذ التصامٌم والرسومات الهندسٌة
طبقا للمواصفات المحددة

12

بطاقة وصؾ وظٌفً

المهام والمسإولٌات

-

-

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

اإلشراؾ والمشاركة فً وضع المواصفات الهندسٌة
للمشارٌع
اإلشراؾ على تجارب تشؽٌل بعض اآلالت والمعدات
واألجهزة
مراجعة الدراسات الهندسٌة التً ٌقوم بها
المختصون
إعداد التقارٌر عن األعمال الهندسٌة وربطها بالنظرٌات
والقواعد العلمٌة
إجراء بعض البحوث الهندسٌة المرتبطة بالعمل
المشاركة فً اللجان الفنٌة والندوات والمإتمرات
ذات العالقة
تقدٌم النصح والمشورة الفنٌة بالنسبة لمتطلبات
وتقدٌرات التكلفة المتعلقة بالمعدات واآللٌات التً
تقع ضمن مجال التخصص

13

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ ال ٌوجد
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة اإلشراؾ والتنفٌذ
بكالورٌوس هندسة كهربابٌة
-

المهام والمسإولٌات

مهندس كهربابً

-

معرفة باألسس والمفاهٌم والنظرٌات المتعلقة بمجال أعمال الهندسة
الكهربابٌة
معرفة بتطبٌق إجراءات وأسلوب تنفٌذ العمل فً مجال الهندسة
الكهربابٌة
معرفة بالطرق المستعملة فً تركٌب وتشؽٌل وصٌانة األجهزة
والمعدات الكهربابٌة
قدرة على تطبٌق إجراءات وأسلوب تنفٌذ العمل فً مجال الهندسة
الكهربابٌة
قدرة على إعداد الخطط والمواصفات والتصامٌم وتقدٌرات التكلفة
لألجهزة والمعدات الكهربابٌة
قدرة على إعداد التقارٌر المتعلقة بمجال أعمال الهندسة الكهربابٌة
قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع األخرٌن والمحافظة علٌها
القدرة على تطبٌق المعارؾ أعاله بمهارة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

14

بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً الخدمة
المدنٌة إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مهندس مٌكانٌكً
ال ٌوجد

مدٌر إدارة اإلشراؾ والتنفٌذ
بكالورٌوس هندسة مٌكانكٌة

-

المهام والمسإولٌات

-

معرفة باالسس والمفاهٌم والنظرٌات المتعلقة بمجال أعمال الهندسة المٌكانٌكٌة
معرفة بمبادئ وممارسة الهندسة المٌكانٌكٌة
معرفة بالطرق واالسالٌب المستعملة فً تركٌب وتشؽٌل وصٌانة المعدات
المٌكانٌكٌة
معرفة بتطبٌق اجراءات وأسلوب تنفٌذ العمل المتعلق بمجال الهندسة المٌكانٌكٌة
قدرة على مراجعة عمل االخرٌن وتوجٌههم
قدرة على عمل الرسومات المٌكانٌكٌة وقرابتها
قدرة على اعداد الخطط والمواصفات وتقدٌر التكلفة للمعدات االتوماتٌكٌة
الثابته والمتحركة
قدرة على تطبٌق االسس والمفاهٌم وطرق اجراءات واسلوب تنفٌذ العمل
فً مجال اعمال الهندسة المٌكانٌكٌة
قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرٌن والمحافظة علٌها
القدرة على تطبٌق المعارؾ اعاله بمهارة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مراقبً ومشرفً الخدمات العامة ( مراقبً االنشاءات )
مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ ال ٌوجد
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت

المسإول المباشر

مدٌر إدارة اإلشراؾ والتنفٌذ

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الكفاءة المتوسطة  ،الثانوٌة العامة  ،درجة الباكالورٌوس

المهام والمسإولٌات

-

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

االشراؾ المباشر على مجموعة العملٌات المتنوعة فً ضوء طبٌعة
العمل المحدد للوظٌفة
االشراؾ المباشر على مجموعة من الموظفٌن وتوزٌع العمل بٌنهم
ومراقبة ادابهم
القٌام بالجوالت المٌدانٌة لموقع العمل فً ضوء الواجبات المحددة
للوظٌفة
اعداد التقارٌر الٌومٌة عن العمل والعاملٌن
أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

16

بطاقة وصؾ وظٌفً
وظابؾ المراقبٌن اإلدارٌٌن ( مراقب الدوام اآللً )
مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ ال ٌوجد
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
مدٌر إدارة اإلشراؾ والتنفٌذ
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الكفاءة المتوسطة  ،الثانوٌة العامة  ،درجة الباكالورٌوس

المهام والمسإولٌات

-

مراقبة العملٌات االدارٌة واجراءاتها فً الجهات الحكومٌة والكشؾ عن
المخالفات االدارٌة واتخاذ االجراءت الالزمة بشانها
متابعة تطبٌق االنظمة واللوابح والتعلٌمات االدارٌة للجهة الحكومٌة
اعداد الدارسات والتقارٌر فً مجال العمل الرقابً ووضع التوصٌات
الالزمة عن بعض الظواهر العامة
فحص الشكاوي واالخبارٌات ومتابعة ماٌنشر فً الصحافة
دراسة المعامالت المتعلقة بمتابعة خطط التنمٌة وتقٌٌم االداء وتقصً
اسباب التقصٌر فً تنفٌذ المشروعات الحكومٌة
متابعة ومراقبة الدوام الحكومً فً الجهات الحكومٌة
مراقبة تفوٌض الصالحٌات وفقا لالنظمة واللوابح المعتمدة
المشاركة فً اللجان مع الجهات ذات العالقة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

17

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :الشإون اإلدارٌة و المالٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

18

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :الشإون المالٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

19

بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر /ة

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر

3040009
مدٌر إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة
الثانوٌة العامة

المإهالت المطلوبة لشؽل الوظٌفة


االشراؾ على تخطٌط وتنظٌم األعمال المحاسبٌة والمالٌة ومتابعة تنفٌذ العملٌات
المختلفة .
االشراؾ على الموظفٌن وتوجٌههم الى إتباع النظم والقواعد المحاسبٌة والمالٌة
ومراجعة أعمالهم وتوزٌع األعمال بٌنهم .
االشراؾ على دراسة وإعداد وتحلٌل الحسابات الختامٌة وتحضٌر المٌزانٌات العمومٌة
.
االشراؾ على تنظٌم السجالت والدفاتر الحاسبٌة ومتابعتها والتؤكد من سالمة القٌودات
ومتابعة إقفالها شهرٌا
إعداد المقترحات واالنظمة التً تهدؾ الى تبسٌط العمل والوصول الى نتابج أفضل .
إعداد التقارٌر عن العمل وعن الموظفٌن وتقدٌر انتاجٌتهم وتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة
المالبمة لهم .
المشاركة فً اللجان المالٌة



أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.





المهام والمسإولٌات




دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

20

بطاقة وصؾ وظٌفً
ربٌس/ة قسم
3040008

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر

مدٌر إدارة الشإون المالٌة

الثانوٌة العامة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


االشراؾ على أعمال األقسام والشعب واإلدارات واإلدارة العامة
للمحاسبة والتدقٌق الحسابً واإلدارة المالٌة.
اإلشراؾ على أعمال المحاسبة القانونٌة والتحلٌل الحسابً فً
األجهزة الحكومٌة وفقا لألنظمة واللوابح والتعلٌمات المالٌة
واالدارٌة.
اإلشراؾ على الموظفٌن وتوجٌههم وتوزٌع العمل بٌنهم.



أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.



المهام والمسإولٌات


دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

21

بطاقة وصؾ وظٌفً
سكرتٌر/ة
4000204

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر الشإون المالٌة
الكفاءة المتوسطة



المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

تحضٌر جداول االعمال ومتابعة تنفٌذ التوصٌات والقرارات.
إجراء بعض الدراسات فً مجال العمل وماٌتبع ذلك من
التنسٌق مع الجهات واالدرات ذات العالقة.
القٌام بؤعمال الصادر والوارد  ..الخ .
اعداد التقارٌر.
أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.

22

بطاقة وصؾ وظٌفً
محاسب /مدقق حسابات /محاسب مساعد
3040306

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس قسم المحاسبة
الثانوٌة العامة


تدقٌق الوثابق الحسابٌة ومراجعة الفواتٌر والوثابق
والحسابات .اعداد كشوفات الحسابات الشهرٌة
والسنوٌة.
اعداد الحساب الختامً وفقا لألنظمة واللوابح
والتعلٌمات المالٌة .
القٌام بعملٌات حسابٌة مختلفة مثل محاسبة الزكاة
والدخل والمحاسبة البرٌدٌة ومحاسبة البترول
ومحاسبة الشركات.



أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.



المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
كاتب /ة
4001105

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر

مدٌر إدارة الشإون االمالٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة


المهام والمسإولٌات





الكفاءة المتوسطة .
القٌام باألعمال الكتابٌة النمطٌة مثل تسجٌل االوراق أو حفظها
وترتٌبها .
استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
إعداد االحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

24

بطاقة وصؾ وظٌفً
امٌن صندوق
3041505

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ربٌس قسم
الكفاءة المتوسطة .


المهام والمسإولٌات



استالم وحفظ المبالػ النقدٌة والشٌكات المالٌة واالوراق ذات
القٌمة مثل الطوابع وجوازات السفر ورخص القٌادة وصرفها
بموجب المستندات المالٌة.
ترتٌب وحفظ السجالت الخاصة بذلك.
االشراؾ على الموظفٌن وتوجٌههم.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

25

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :مركز االتصاالت اإلدارٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

26

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ 3040009
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
مدٌر الشإون االدارٌة والمالٌة
المسإول المباشر
ثانوٌة عامه وما فوق.
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 التخطٌط ألعمال مركز االتصاالت ورسم االجراءات بشاكل ٌمكان معاه
اداء وانجاااااز المهااااام واالختصاصااااات بدرجااااة عالٌااااة ماااان الكفاااااءة
واالتقان.
 تحدٌد مهام كل وحده من وحدات المركز بشكل واضح ومحدد.
 تحدٌااد الوظااابؾ الالزمااة للقٌااام بؤعمااال ومهااام المركااز ووضااع مهااام
المهام والمسإولٌات
ومسإولٌات كل وظٌفاة والعمال علاى شاؽل هاذه الوظاابؾ باالموظفٌن
االكفاء.
 االشراؾ على كافة االعماال الٌومٌاة والتؤكاد مان حسان ساٌرها ودقاة
االلتزام باإلجراءات المحددة.
 تذلٌل المشكالت الٌومٌة التً تحدث اثناء العمل فاً مجاال االتصااالت
االدارٌة.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً




المهام
والمسإولٌات







وضااع برنااامج لتاادرٌب العاااملٌن فااً المركااز بصاافة دورٌااة لرفااع كفاااءتهم
وصقل مهاراتهم ألداء العمل بشكل افضل.
العماال علااى تااوفٌر التجهٌاازات المكتبٌااة الحدٌثااة والمناساابة لحجاام وطبٌعااة
اعمال المركز الحدٌثة التً تساعد على تطوٌر وتبسٌط اجراءات العمل.
العمل على تحسٌن العالقات اإلنسانٌة بٌن كافة العاملٌن فً المركاز وخلاق
جو من الثقة فٌما بٌنهم .
وضع تقارٌر الكفاٌة بالنسبة للعاملٌن وذلاك بالتنساٌق ماع رإسااء وحادات
االتصاالت االدارٌة.
االشراؾ على تصمٌم وتنظٌم المكاتب التابعة لالتصاالت االدارٌة.
توجٌة المعامالت الواردة لإلدارات واألقسام .
اعادا تقاارٌر دورٌاة عان اعماال المركاز واحصااء الاوارد والصاادر ومعادل
االداء فً حل المشكالت.
أو أي مهام ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

28

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

مدٌر مكتب المدٌر
3040009
مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة
ثانوٌة عامه وما فوق.











دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

القٌام باألعمال المكتبٌة الخاصة بمكتب المدٌر .
المسإول عن برٌد المدٌر العام للتعلٌم.
المسإول عن البرٌد السري.
تحدٌد وصٌاؼة االهداؾ المطلوبة لضبط اداء مكتب المدٌر.
استقبال زوار المدٌر واالشراؾ على مكتب المدٌر .
مراجعة واعتماد تنسٌق جدول المواعٌد واجتماعات المدٌر .
اعداد خطة اسبوعٌة تتضمن جدول االعمال الخاصة بالمدٌر.
مراجعة الخطابات والمكاتبات قبل عرضها على المدٌر.
أو أي مهمة ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

29

بطاقة وصؾ وظٌفً

مساااااعد الماااادٌر ومشاااارؾ الخاااادمات المساااااندة وخدمااااة
مسمى الوظٌفة
المستفٌد
ال ٌوجد
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة
المسإول المباشر
ثانوٌة عامه وما فوق.
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 اكمااال أعمااال الماادٌر أثناااء ؼٌابااه ومساااندته بالقٌااام
بؤعمال االدارة .
 االشراؾ على االدارات والوحدات فً مبنى الخادمات
المساندة.
المهام والمسإولٌات
 الرد على استفسارات المستفٌد الداخلً والخارجً.
 االشراؾ على جمٌع االعمال البرٌدٌة .
 أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مسإول الشإون االدارٌة والمالٌة
ال ٌوجد

رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة إن
وجدت
مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة
المسإول المباشر
ثانوٌة عامه وما فوق.
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 االشااراؾ علااى جمٌااع االعمااال السااكرتارٌة واسااتالم
المكاتبات وتحوٌلها للمدٌر.
 االشراؾ على تنظٌم العمل وتوزٌعاه ومراقباة حسان
سٌر العمل.
المهام والمسإولٌات
 االشراؾ على اآلالت وكفاءتها.
 العمل على سجل القرارات واالقتراحات فً القسم.
 أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مشرؾ االستقبال واستالم المعامالت وخدمة المستفٌد
ال ٌوجد

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً الخدمة
المدنٌة إن وجدت
مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة
المسإول المباشر
ثانوٌة عامه وما فوق.
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 استالم معامالت الواردة والصادرة.
 تقٌٌااد جمٌااع المعااامالت وتنظٌمهااا وترتٌبهااا ووضااعها فااً ملفااات
وفق فهرسة معتمده من اإلدارة.
 تنظاااٌم االرشاااٌؾ وتنساااٌقه بحفاااظ الصاااور الخاصاااة بالمعاااامالت
واالحتفاظ بسجالت الكترونٌة للوارد والصادر.
المهام والمسإولٌات
 اسااتقبال مرتجعااً المكتااب والاارد علااى استفساااراتهم وتااوجٌههم
واستالم خطاباتهم ومعامالتهم.
 استقبال الشكاوي .
 خدمة المستفٌد الداخلً و الخارجً.
 أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

كاتب/ة
4001105

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل
تصنٌؾ الوظابؾ فً
الخدمة المدنٌة إن وجدت
مدٌر مركز االتصاالت االدارٌة
المسإول المباشر
ثانوٌة عامه وما فوق.
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة
 القٌااام باألعمااال الكتابٌااة النمطٌااة مثاال تسااجٌل االوراق أو حفظهااا
وترتٌبها .استخراج المعلومات والبٌانات من السجالت أو الملفات.
 إعداد االحصابٌات والتقارٌر المطلوبة.
المهام والمسإولٌات
 أو أي مهام ٌكلؾ بها الموظؾ فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

33

بطاقة وصؾ وظٌفً

سابق
ال ٌوجد

مسمى الوظٌفة
رمز الوظٌفة فً دلٌل تصنٌؾ
الوظابؾ فً الخدمة المدنٌة
إن وجدت
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر مركز االتصاالت اإلدارٌة
ثانوٌة عامة ومافوق


المهام والمسإولٌات




توصٌل مندوب البنك إلنجاز المعامالت المصرفٌة الخاصة
باإلدارة.
القٌام بؤعمال المراسلة لقسم الصندوق والمراسلة لمكاتب
التعلٌم من بنٌن وبنات.
أو أي مهام ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

34

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة المشترٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مدٌر إدارة المشترٌات
مدٌر الشإون اإلدارٌة والمالٌة

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت
المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الثانوٌة العامة




المهام
والمسإولٌات






االشراؾ العام أو المباشر على اعمال االدارات والشعب او الوحدات االدارٌة
التً تقع فً نطاق اشراؾ الوظٌفة
االشراؾ والمتابعة على تنفٌذ الخطط والبرامج التشؽٌلٌة التً تحقق اهداؾ
الجهة او االعداد للخطط والبرامج حسب مستوى وصالحٌات الوظٌفة
مراجعة وتقٌٌم اعمال الشعب واالدارات واالقسام والعمل على تطوٌر القوى
العاملة وتحسٌن اسالٌب العمل واجراءاته
التنسٌق بٌن االقسام والشعب والوحدات االدارٌة
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل
اعداد التقارٌر عن العمل والعاملٌن وتقدٌم التوصٌات واتخاذ القرارات حسب
الصالحٌة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مراقب

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الدرجة الجامعٌة




المهام والمسإولٌات








مراقبة العملٌات االدارٌة واجراءاتها فً الجهات الحكومٌة والكشؾ عن
المخالفات االدارٌة واتخاذ االجراءت الالزمة بشانها
متابعة تطبٌق االنظمة واللوابح والتعلٌمات االدارٌة للجهة الحكومٌة
اعداد الدارسات والتقارٌر فً مجال العمل الرقابً ووضع التوصٌات الالزمة
عن بعض الظواهر العامة
فحص الشكاوي واالخبارٌات ومتابعة ماٌنشر فً الصحافة
دراسة المعامالت المتعلقة بمتابعة خطط التنمٌة وتقٌٌم االداء وتقصً اسباب
التقصٌر فً تنفٌذ المشروعات الحكومٌة
متابعة ومراقبة الدوام الحكومً فً الجهات الحكومٌة
مراقبة تفوٌض الصالحٌات وفقا لالنظمة واللوابح المعتمدة
التفتٌش على الدور المستؤجره وذلك للتاكد من صحة استعمالها
المشاركة فً اللجان مع الجهات ذات العالقة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدقق شإون الموظفٌن

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الثانوٌة العامة




المهام والمسإولٌات 




تدقٌق إجراءات ووقوعات الموظفٌن فً ضوء انظمة ولوابح الخدمة المدنٌة.
تدقٌق وفحص مسوؼات التعٌٌن والترقٌة والنقل.
المشاركة فً اعداد محاضر الترقٌة واعداد مشروع مٌزانٌة الوظابؾ (الباب
االول).
متابعة حركة تشكٌالت الوظابؾ وتحدٌثها باالرتباط علٌها اوشؽلها.
القٌام باجراءات تحدٌد عقود ؼٌر السعودٌٌن وتدقٌق رواتبهم.
تحدٌد اجازات العاملٌن بداٌتها ونهاٌتها من الرصٌد المتبقً.
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مؤمور مشترٌات

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الثانوٌة العامة





المهام والمسإولٌات








استالم طلبات شراء اللوازم والمعدات
المساعدة فً اعداد المواصفات لشراء االنواع المختلفة من اللوازم
االتصال بؤصحاب المحالت التجارٌة للحصول على قوابم االسعار
ومواصفات البضابع
اعداد خطابات التعمٌد بالتورٌد بعد الموافقة صاحب الصالحٌة
شراء بعض السلع من السوق
االحتفاظ بملفات طلبات أوامر مواصفات الشراء
متابعة أصحاب المحالت التجارٌة حتً ٌتم تسلٌم البضابع المشتراه
حفظ وترتٌب الملفات الخاصة بالمشترٌات
أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مساعد إداري مشرؾ

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الدرجة الجامعٌة



المهام والمسإولٌات



إستقبال األعمال التً ترد للوحدة أو االدارة أو الفرع وتسجٌلها
وتوزٌعها
تؤدٌة االعمال االدارٌة أو المالٌة وأعمال السكرتارٌة أو
العالقات العامة أو النسخ فً الجهة التنظمٌة التً توجد بها
الوظٌفة
إعداد التقارٌر واالحصابٌات
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مساعد إداري

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الكفاءة المتوسطة



المهام والمسإولٌات





إستقبال األعمال التً ترد للوحدة أو االدارة أو الفرع وتسجٌلها
وتوزٌعها
تصدٌر المعامالت وحفظ األساسات وتوزٌع الصور
تؤدٌة االعمال االدارٌة أو المالٌة وأعمال السكرتارٌة أو العالقات
العامة أو النسخ فً الجهة التنظمٌة التً توجد بها الوظٌفة
إعداد التقارٌر واالحصابٌات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

كاتب

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً الكفاءة المتوسطة





المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

استالم المعامالت المطلوب تصدٌرها أو تورٌدها وتسجٌلها
فً السجالت المحددة بعد التاكد من اكتمال مرفقاتها
تسلٌم المعامالت لموزع البرٌد الٌصالها للجهات المختصة
موافاة االدارات واالقسام والجهات المختصة بصورة من
معامالتهم التً تم تصدٌرها
اعداد االحصابٌات والبٌانات والتقارٌر المطلوبة
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

42

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

ناسخ آلة

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً االبتدابٌة مع إجادة النسخ



المهام والمسإولٌات




دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

نسخ الخطابات والمذكرات والتقارٌر ومحاضر اللجان باللؽة
العربٌة او أي لؽة أجنبٌة
نسخ الجداول وتسطٌرها على االلة الكاتبة أو على جهاز
معالجة الكلمات
مراجعة المواد قبل سحبها
أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله

43

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

مراسل

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المشترٌات

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

الحد األدنى للدرجة العلمٌة هً القدرة على القراءة والكتابة



المهام والمسإولٌات





دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

التعقٌب لدى األجهزة الحكومٌة والمإسسات العامة
والخاصة.
إٌصال الرسابل والطرود داخل المكاتب وخارج الجهاز.
القٌام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذه المجاالت.
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله

44

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة :الخدمات العامة

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مدٌر إدارة الخدمات العامة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر الشإون اإلدارٌة والمالٌة
بكالورٌوس.






المهام والمسإولٌات






اإلشراؾ المباشر على سٌر العمل بااإلدارة وضابط ومعالجاة المشااكل
والمعوقات.
تحوٌل طلبات المستفٌد والتوجٌه للقسم المختص.
تعزٌز دور إدارة تعلٌم المنطقة ورسالتها السامٌة.
التحقق من إلتزام جمٌع المنتفعٌن داخل دابرة األنظمة والتعلٌمات.
توزٌااع وسااابل النقاال باااإلدارة حسااب حاجااة العماال بعااد التنسااٌق مااع
صاحب الصالحٌة.
المشاركة فً االجتماعات الدورٌة التً تخص اإلدارة.
تحلٌل جمٌع األسعار المقدمة من الشركات والمإسسة لإلدارة.
اعتماد جمٌع العملٌات التابعة لإلدارة بنظام فارس.
متابعة واإلشراؾ على جدول الزٌارات المٌدانٌة لمنسوبً التعلٌم.
تنفٌذ ما ٌوكل إلٌه من مهام من قبال مادٌر الشاإون اإلدارٌاة والمالٌاة
من مهام.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

ربٌس الحركة

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة الخدمات العامة
بكالورٌوس





المهام والمسإولٌات







تؤمٌن وسابل النقل مع السابقٌن للمهام الرسمٌة الطاربة.
تلبٌة احتٌاج اإلدارات واألقسام من وسابل النقل حسب حاجة العمال
وما تقتضً المصلحة العامة.
تؤمٌن المحروقات لوسابل النقل الرسمٌة.
فااتح ملااؾ لكاال وسااٌلة نقاال رساامٌة وتؽذٌتااه بالمعلومااات والتقااارٌر
الالزمة.
المحافظة على وساابل النقال والتؤكاد مان اساتخدامها فاً األؼاراض
الرسمٌة.
وضع سجل حركة السٌارات الٌومً ٌوضح تفاصٌل االستخدام.
عمل االجراءات النظامٌة للتخلص من السٌارات الؽٌر صالحة.
تنفٌذ ما ٌوكل إلٌه من مهام من قبل مدٌر إدارة الخدمات العامة.
أو أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

ربٌس قسم مراقبً األمن

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة الخدمات العامة
بكالورٌوس

المهام والمسإولٌات








دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

حماٌة المبانً الرسمٌة وقت العمل الرسمً.
توزٌع المهام على مراقبً األمن.
جوالت مستمرة داخل المبانً للمحافظة على األمن.
اإلشراؾ على مواقؾ السٌارات داخل المبانً اإلدارٌة.
تنظٌم عملٌة دخول وخروج السٌارات.
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

48

بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

كاتب

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

مدٌر إدارة الخدمات العامة
ثانوٌة عامة

المهام والمسإولٌات






دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

تورٌد وتصدٌر المعامالت الواردة لإلدارة.
طباعة الخطابات الخاصة باإلدارة.
متابعة البرٌد اإللكترونً وعرضه على مدٌر اإلدارة.
القٌام باألعمال والمهام الموكلة إلٌه.

49

بطاقة وصؾ وظٌفً

فنً مٌكانٌكً

مسمى الوظٌفة

ربٌس الورشة
دبلوم مٌكانٌكً

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة



المهام والمسإولٌات








دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

استقبال طلبات صٌانة.
القٌااااام بالصااااٌانة الدورٌااااة لجمٌااااع وسااااابل النقاااال الرساااامٌة
واصالح األعطال.
تؽٌٌر زٌوت وسوابل سٌارات النقل باإلدارة.
اعداد التقارٌر الفنٌة عن السٌارات.
طلب تؤمٌن قطع الؽٌار.
إبالغ الربٌس المباشر عند وجاود أي تلاؾ أو ساوء اساتخدام
من قبل السابق.
تنفٌذ ما ٌوكل إلٌه من مهام فً طبٌعة عمله.

50

دلٌل الوصؾ الوظٌفً إلدارة  :المستودعات

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر

مدٌر إدارة المستودعات
مدٌر الشإون االدارٌة والمالٌة

المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ال ٌوجد

المهام والمسإولٌات





تنظٌم وتطوٌر العمل فً المستودعات .
مراقبة تموٌنها والتفتٌش علٌها .
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة
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بطاقة وصؾ وظٌفً
مسمى الوظٌفة

مؤمور عهدة ساحة االستالم

المسإول المباشر

مدٌر إدارة المستودعات

المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

ال ٌوجد

المهام والمسإولٌات



ٌتولى عملٌة االستالم المإقت لألصناؾ الواردة فً ساحة
االستالم الى أن ٌتم فحصها وقبولها .



ٌقوم بقطع مذكرات االستالم بتلك االصناؾ وتسلٌمها نهابٌا
ألمٌن او مؤمور المستودع المختص .



إعداد خطابات للمشترٌات (الوزارة أو االدارة) لكل ما ٌإمن
للمنطقة بموجب التعامٌد الواردة.



أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

المهام والمسإولٌات

أمٌن أو مؤمور المستودع
مدٌر إدارة المستودعات
ال ٌوجد


استالم االصناؾ الواردة للمستودع والمحافظة علٌها واستٌفاء
االجراءات النظامٌة عند استالمها أو صرفها منه أو ارجاعها الٌه



االحتفاظ بسجالت المواد المستلمة والمخزنة والمصروفة



المساعدة فً جرد االعٌان الموجودة فً المستودع



أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

كاتب بطاقات الصنؾ
مدٌر إدارة المستودعات

مسمى الوظٌفة
المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة لشؽل
الوظٌفة

ال ٌوجد

المهام والمسإولٌات



دلٌل الوصؾ الوظٌفً لإلدارات التابعة للمساعد للخدمات المساندة

ٌكون مسبول عن قٌد حركة االصناؾ فً بطاقات
الصنؾ من واقع المستندات المإٌدة .
أي مهمه ٌكلؾ بها فً مجال عمله.
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بطاقة وصؾ وظٌفً

مسمى الوظٌفة

كاتب المستودع

المسإول المباشر
المإهالت المطلوبة
لشؽل الوظٌفة

مدٌر إدارة المستودعات

المهام والمسإولٌات

ال ٌوجد





ٌقوم بؤعمال تسجٌل البٌانات وتحرٌر التقارٌر
حفظ المستندات بملفاتها و
ما ٌسند الٌه من اعمال من قبل ربٌسه
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