
   
 
 
 
 
 
 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء 
  والتطويرإدارة التخطيط 

 التطوير اإلداري
 

 

 العام ومراكز املديرومكاتب إدارات 
 الفرعية اإلدارة دارةاإل الفرعية اإلدارة دارةاإل

  إدارة التخطيط وتطوير  إدارة تقنية املعلومات
 أمانة التعليم املستفيدينمركز رعاية  مكتب املدير العام

إدارة اآلمن والسالمة  إدارة املدارس األهلية مكتب التعليم األهلي
إدارة املدارس األجنبية  املدرسية

 والربامج الدولية
إدارة املعاهد واملراكز 

 اخلاصة
 إدارة خدمات املستفيد

تطوير املوارد وحدة  إدارة املوارد البشرية  إدارة العالقات العامة
 البشرية

وحدة عمليات املوارد 
 البشرية

 وحدة التواصل الداخلي إدارة اإلعالم التربوي
وحدة قضايا شاغلي  إدارة الشؤون القانونية

 الوظائف التعليمية
وحدة تطوير املدارس 

 )بنني (
 

وحدة تطوير املدارس  قسم املراجعات املالية إدارة املراجعة الداخلية
وحدة التزام شاغلي  )بنات(

إدارة اجلودة وقياس  الوظائف التعليمية
 األداء

 مركز التميز
مركز الوثائق 

 واملحفوظات
 مكتب وفاء
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  مجموعةمل واملكاتباإلدارات  بيان بأمساء
 مساعد/ة املدير العام للشؤون التعليمية

 التعليمية ومكاتب املساعدةإدارات   التعليمي ومكاتب املساعدإدارات 
 مكتب تعليم باهلفوف مكتب التعليم باهلفوف
 مكتب تعليم باملربز مكتب التعليم باملربز

 مكتب تعليم القرى مكتب التعليم بشمال األحساء
 إدارة املوهوبات مكتب التعليم بشرق األحساء

 إدارة رياض األطفال إدارة النشاط الطاليب
 إدارة نشاط الطالبات إدارة تعليم الكبار

 إدارة تعليم الكبريات إدارة اإلشراف التربوي
 إدارة اإلشراف التربوي إدارة التوجيه واإلرشاد

 وإرشاد الطالبات توجيه إدارة إدارة االختبارات والقبول
 االختبارات والقبولإدارة  إدارة املوهوبني

 إدارة التربية اخلاصة إدارة التربية اخلاصة
 إدارة التدريب التربوي واالبتعاث إدارة التدريب التربوي واالبتعاث
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 إدارات املساعد املدرسي
  االدارة

 املعلمني إدارة شؤون 
 إدارة خدمات الطالب 

 إدارة التخطيط املدرسي 
 إدارة التمجهيزات املدرسية 

 إدارة الشؤون الصحية املدرسية 
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 إدارات املساعد للخدمات املساندة
 

 الفرعية اإلدارة االدارة
 إدارة االشراف والتنفيذ  إدارة شؤون املباين 

  إدارة التشغيل والصيانة  
  إدارة االراضي والربجمة  
  إدارة الدراسات والتصاميم  

 إدارة الشؤون املالية إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  
 إدارة امليزانية

 إدارة اخلدمات العامة
 إدارة مراقبة املخزون

 إدارة املستودعات
 إدارة املشتريات

 مركز االتصاالت اإلدارية
 

 

 


