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    الجوهىريخ العرثيخ السىريخ

  الترثيخ وزارح        

 

      

 

            51/444/ قرار رقنال

 التربٌة وزٌر

ً.وتعدٌبلته4552ً/ًلعام05ًالمانونًاألساسًًللعاملٌنًبالدولةًرلمً/ًعلىًأحكامًءً بنا

ًً.بلتهوتعدًٌإحداثًالوزارةالمتضمنًًم41/14/1422/ًتارٌخ141ًرلم/وعلىًأحكامًالمانونً

ًم.4541ً/2ً/15تارٌخًًً/452وعلىًالمرسومًرلمً/

ً.المتضمنًالهٌكلًالتنظٌمًًللوزارةًم7/4541ًً/11ًتارٌخ4ً/224ً/رلمًًوعلىًالمرار

ً.م4541ً/12/15ًتارٌخًً/11ً/مٌةًرلمًوعلىًمحضرًاجتماعًلجنةًإلرارًالبنىًالتنظٌ

ًم.11ًً/4541ً/2ًًٌختارًًصًت./1477ًًوعلىًكتابًوزارةًالتنمٌةًاإلدارٌةًرلمً/

ً

 ٌقرر ما ٌلً:

ًالدوائرًفًًوزارةالوظٌفًًلكلًمنًالمدٌرٌاتًالمركزٌةًوًبطالاتًالوصفتعتمدًوثائكًالمهامًوً/:1المادة/

ًوفكًاآلتً:التربٌة,ً

ً

ً:شرافًالتربويًاإلمدٌرٌةًـ1ً

 شراف التربويوثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة اإل           
 

التربويًاإلشراف اسم المدٌرٌة  

 ناتجةًعنًالدمج وضع المدٌرٌة

الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم دمجها 

 ضمنها.
 ًالتربوٌةًوالبحوثًالتربويًدمجًمدٌرٌتًًالتوجٌهًًً

 

ً

ً

ً

ً
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 الهٌكل التنظٌمً 

 
 

   الهدف األساسً
ًًًًًًًًًًً

ً.صرهاًكافةاإلشرافًعلىًجمٌعًمراحلًالعملٌةًالتربوٌةًالتعلٌمٌةًوتحسٌنًجودةًعنا

 المهام األساسٌة
 

ًالعلمٌةً -1 ًالتطورات ًٌواكب ًبما ًالمختلفة ًالدراسٌة ًالمراحل ًللمدارسًفً ًالداخلٌة ًاألنظمة ًتطوٌر ًفً المشاركة

 والتربوٌةًواإلسهامًبشكلًفاعلًفًًعملٌةًتطوٌرها.

 تزوٌدًالمٌدانًالتربويًبالتعلٌماتًوالتوجٌهاتًالتربوٌة. -2

 مًالعامًالدراسًًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة.إصدارًالخطةًالدرسٌّةًوتموٌ -3

واإلدارٌٌنًومشرفًًالتربٌةًًٌنواالجتماعًٌٌنالنفسًٌلمرشدٌنالتربوٌٌنًواالختصاصٌٌنًواًتنظٌمًعملًالمشرفٌن -4

وتربوٌا .  ً وإدارٌا  ً  الخاصةًًفًًالمدارسًفنٌا

ًالتعلم -5 ً)بٌئة ًكافة ًبعناصرها ًالتربوٌة ًالعملٌة ًً–اإلشرافًعلىًحسنًسٌر ًواإلدارٌة ًالتعلٌمٌة المناهجًً-األطر

 (.اومستلزماتًتطبٌمه

 متحاناتًالعامةًواالنتمالٌةًوالوطنٌةًوالدولٌةًفًًمختلفًالمراحلًالدراسٌة.االًالمشاركةًفًًأعمال -6
دراسةًالتمارٌرًالواردةًمنًالمٌدانًالتربويًمنًخبللًنظامًمتكاملًلتدفكًالمعلوماتًوتمٌٌمًاألداءًوالتراحًبرامجً -7

 نمٌةًمهنٌةًمستمرةًلؤلطرًالتربوٌة,ًووضعًالمعاٌٌرًللجوائزًالخاصةًبهمًواإلشرافًعلىًتنفٌذهاًومتابعتها.ًت

 رصدًالشواغرًللمشرفٌنًوالمشرفٌنًاألوائلًوفكًاآللٌاتًوالمعاٌٌرًالمعتمدة,ًوالعملًعلىًترمٌمها. -8

ًالنتمالٌةًوالوطنٌةًوالدولٌة.المشاركةًفًًتطوٌرًبنونًاألسئلةًالستخدامهاًفًًاالختباراتًالعامةًوا -9

ًفً -11 ًوالندواتًًالمشاركة ًالتعلٌمٌة ًبالدروس ًالخاصة ًوالبرامج ًوالخطط ًالتعلٌمٌة ًالوسائل ًمواصفات وضع

 منصاتًالتعلمًعنًبعدًوالتعلمًااللكترونً.االشرافًعلىًالمشاركةًفًًالتربوٌةًعلىًالفضائٌةًالتربوٌةًو

افةًالعامةًوالكتبًالمرجعٌةًالمتخصصةًوالكتبًاإلثرائٌةًللمإسساتًإبداءًالرأيًالعلمًًوالتربويًفًًكتبًالثم -11

 التعلٌمٌةًالخاصةًوفًًمختلفًالمضاٌاًالتربوٌةًالمعروضةًعلىًالمدٌرٌة.

ً.ًالمشاركةًفًًالمإتمراتًالعلمٌةًوالفعالٌاتًالتربوٌةًوالفنٌةًوالتراحًماًٌسهمًفًًتطوٌرًالعملٌةًالتربوٌة -12
 

ًمدٌرٌة اإلشراف التربوي

االشراف دائرة 
ًالتربوي 

دائرة اإلشراف 
ًاالختصاصً

التربٌة دائرة 
ًالخاصة

دائرة اإلرشاد 
ًالنفسً واالجتماعً
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دوائرالمهام   
 

 شراف التربوي دائرة اإل: 
 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً
 ةًوتموٌمًالعامًالدراسً.المشاركةًفًًإصدارًالخطةًالدرسًٌّ -1
االشرافًالتربويًورٌاضًاألطفالًوإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًًالممدمةًمنًرإساءًشعبوضعًالخططًالسنوٌةً -4

 إلىًمدٌرًاإلشراف.
+رٌاضًاألطفال(ًمنًخبلل)ًبٌئة1ًحلةًالتعلٌمًاألساسً)حاإلشرافًعلىًحسنًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًًفًًمر -4

 .(ناهجًوأدواتهاًومستلزماتًتطبٌمهاالمً-األطرًاإلدارٌةًالتربوٌةًً–التعلمً
ًورٌاضً -2 ًاألول ًالتربوي ًاإلشراف ًشعب ًمن ًالواردة ًالفصلٌة ًالتمارٌر ًفٌهاًدراسة ًالرأي ًوإبداء ً األطفال

 لمدٌرًاإلشرافًالتربوي.عهاًورف
المشرفٌنًالتربوٌٌنًًاألولٌنًومشرفًًرٌاضًاألطفالًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًالتربويًاألولًًتمٌٌمًأداء -0

 ورفعهاًلمدٌرًاإلشرافًالتربويً.ًرٌاضًاألطفالًوإبداءًالرأيًفٌهاو
ًفًًمدارسًالحلمةًاألولىًورٌاضًاألطفالًبناءً واإلدارٌةًًالتراحًبرامجًتنمٌةًمهنٌةًمستمرةًلؤلطرًالتربوٌةً -6

 ترحاتًشعبًاإلشرافًالتربويًاألولًًورٌاضًاألطفالًواحتٌاجاتًالمٌدانًواإلشرافًعلٌها.علىًمم
للوسائلًالتعلٌمٌةًالواردةًمنًلبلًشعبًاإلشرافًالتربويًاألولًورٌاضًاألطفال,ًوإبداءًًاتاالحتٌاجًدراسة -7

علٌمًتاًالمختلفة(ًلمرحلةًالالرأيًفٌها,ًوالتراحًتشكٌلًلجانًمواصفاتًالوسائلًالتعلٌمٌة)مصادرًالتعلمًبؤشكاله
 (ًورٌاضًاألطفالًفًًضوئها.1ًًاألساسًً)ح

وإبداءًًالتربويدراسةًالخططًالممترحةًمنًالمشرفٌنًالتربوٌٌنًللبرامجًوالندواتًالتعلٌمٌةًفًًوسائلًاإلعبلمً -2
 الرأيًفٌهاًورفعهاًلمدٌرًاإلشراف.

ًألدواتًوالمستلزماتً.والتوجٌهاتًوالخططًالوزارٌةًواًتزوٌدًالمٌدانًبالتعلٌماتً -4
التراحًإجراءًمسابماتًسدًالشواغرًللمشرفٌنًالتربوٌٌنًورٌاضًاألطفالًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظاتً -15

 منًخبللًالتمارٌرًالفصلٌةًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًالتربويًاألولًورٌاضًاألطفال.
   ًدائرة اإلشراف االختصاص 

ًالتالٌةً:ًالفرعٌةًتمومًبالمهام

 ةًوتموٌمًالعامًالدراسً.اركةًفًًإصدارًالخطةًالدرسًٌّالمش -1

وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًإلىًمدٌرًًاإلشرافًاالختصاصًالممدمةًمنًرإساءًشعبًدراسةًالخططًالسنوٌةً -4

 اإلشراف.

ً–+الثانوي(ًمنًخبلل)ًبٌئةًالتعلم4ًاإلشرافًعلىًحسنًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًًفًًمرحلةًالتعلٌمًاألساسً)ح -4
 .المناهجًوأدواتهاًومستلزماتًتطبٌمها(ً-اإلدارٌةًالتربوٌةًاألطر

وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعًالممترحاتًًاألولًاالختصاصًًدراسةًالتمارٌرًالفصلٌةًالواردةًمنًشعبًاإلشراف -2
 التطوٌرٌةًلمدٌرًاإلشرافًالتربوي.

 .وإبداءًالرأيًفٌهاافًاالختصاصًًٌنًالواردةًمنًشعبًاإلشراالختصاصٌدراسةًتمٌٌمًأداءًالمشرفٌنً -0
ًالثانويًبناءً -6 ًوالتعلٌم ًالثانٌة ًفًًمدارسًالحلمة ًلؤلطرًاإلدارٌةًوالتعلٌمٌة ًمهنٌةًمستمرة التراحًبرامجًتنمٌة

 واحتٌاجاتًالمٌدانًواإلشرافًعلٌها.ًاألولًعلىًممترحاتًشعبًاإلشرافًاالختصاصً
ًاإلشرًاتاالحتٌاجًدراسة -7 ًشعب ًلبل ًمن ًالواردة ًالتعلٌمٌة ًفٌها,ًللوسائل ًالرأي ًوإبداء ًاالختصاصً اف

ًفًًوضعو ًالًالمشاركة ًلمرحلة ًالمختلفة( ًبؤشكالها ًاألساسًًتمواصفاتًالوسائلًالتعلٌمٌة)مصادرًالتعلم علٌم
 (ًومرحلةًالتعلٌمًالثانويًفًًضوئها.4ًً)ح

ًالخططًالممترحةًمنًالمشرفٌنًاالختصاصٌن -8 ًفًًوسائًاألولٌنًدراسة لًاإلعبلمًللبرامجًوالندواتًالتعلٌمٌة
 .التربوي

ًتزوٌدًالمٌدانًبالتعلٌماتًوالتوجٌهاتًوالخططًالوزارٌةًواألدواتًوالمستلزمات. -4

التراحًإجراءًمسابماتًًسدًالشواغرًللمشرفٌنًاالختصاصٌٌنًًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظاتًمنًخبللًً -11

 التمارٌرًالفصلٌةًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًاالختصاصً.
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  النفسً واالجتماعًدائرة اإلرشاد 

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 .اإلشرافًعلىًحسنًسٌرًالعملٌةًاإلرشادٌةًبالمراحلًالتعلٌمٌةًكافة -1

وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًإلىًًاإلشرافًالنفسًًواالجتماعًالممدمةًمنًرإساءًشعبًًدراسةًالخططًالسنوٌة -4

 مدٌرًاإلشراف.

ًالتمارٌر -4 ًًمراجعة ًمن ًالواردة ًاإلشرافالفصلٌة ًواالجتماعًًشعب ًورفعًً,النفسً ًفٌها ًالرأي وإبداء

 الممترحاتًالتطوٌرٌةًلمدٌرًاإلشرافًالتربوي.

وإبداءً,ًالنفسًًواالجتماعًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًًالنفسٌٌنًواالجتماعٌٌنًرشدٌندراسةًتمٌٌمًأداءًالم -2

 ورفعهاًلمدٌرًاإلشرافًالتربويً.الرأيًفٌهاً

ًم -0 ًالتراحًبرامجًتنمٌة ًللمرشدٌن ًمستمرة ًعلىًممترحاتًشعبًاإلشرافً,ًالنفسٌٌنًواالجتماعٌٌنهنٌة بناء 

 .ةًتنفٌذهاواحتٌاجاتًالمٌدانًومتابعًالنفسًًواالجتماعً

للبرامجًوالندواتًالتعلٌمٌةًفًًوسائلًاألولٌٌنًًالنفسٌٌنًواالجتماعٌٌندراسةًالخططًالممترحةًمنًالمشرفٌنً -6

 مدٌرًاإلشراف.لفٌهاًورفعهاًوإبداءًالرأيًًالتربوياإلعبلمً

 تزوٌدًالمٌدانًبالتعلٌماتًوالتوجٌهاتًوالخططًالوزارٌةًواألدواتًوالمستلزماتً. -7

فًًمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظاتًمنًخبللًدًالشواغرًللمشرفٌنًاالختصاصٌٌنًسبماتًالتراحًإجراءًمسا -8

 التمارٌرًالفصلٌةًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًاالختصاصً.

 بٌة الخاصةدائرة التر 
 

ًالتالٌة:ًالفرعٌةًتمومًبالمهام

ًوالكشفًعنهم -1 ًالمتفولٌن ًآلٌاتًانتماء ًوتطوٌر ًوفكًً,وضع ًكافة ًالتعلٌمٌة ًالمرحل ًفً ًذويًاإلعالة وعن

 اختباراتًومعاٌٌرًعلمٌةًدلٌمة,ًوإنشاءًلاعدةًبٌاناتًلهم.

ًوضعًبننًأسئلةًالختباراتًالمبولًفًًمدارسًالمتفولٌن.المشاركةًفًً -4

ًجوال -4 ًسٌر ًعلى ًلبلطبلع ًدورٌة ًمٌدانٌة ًبمختلفًجوانبها/ت ًالتربوٌة ًًالعملٌة ًالمدرسٌة الخططًً-اإلدارة

المناهجًً–غرفًالمصادرًً-المخابرً–الوسائلًالتعلٌمٌةًً–المكتبةًالمدرسٌةًً-البناءًالمدرسًًً-التربوٌةً

 التربوٌة(.ً

ًمهاراتًالعاملٌنًفًًمدارسًالمتفولٌنًوالمدارسًالدامً -2 ًالتخصصٌةًتنمٌة ًمنًخبللًالبرامجًالتدرٌبٌة جة,

 واإلشرافًعلٌها.ً

ًلمدارسً -0 ًالمناسبة ًالتربوٌة ًوالندوات ًالتعلٌمٌة ًوالبرامج ًواإلثرائٌة ًالدراسٌة ًالخطط ًوضع ًفً المشاركة

 المتفولٌنًوالمدارسًالدامجة,ًواإلسهامًفًًالبحوثًوالدراساتًواألدلةًوالنشراتًوالمطوٌات.

وتربوٌا .ًتنظٌمًعملًمدارسًالمت -6  ً وإدارٌا  ً  فولٌنًوالمدارسًالدامجةًفنٌا

متابعةًوتنظٌمًتدفكًالمعلوماتًمنًاإلداراتًالفرعٌةًومدارسًالمتفولٌنًوالمدارسًالدامجة,ًوالتراحًبرامجً -7

ًالدورٌةً ًالتمارٌر ًدراسة ًعلى ًبناء ًوالمدارسًالدامجة ًمدارسًالمتفولٌن ًفً ًللعاملٌن ًمستمرة ًمهنٌة تنمٌة

 الواردة.

ماًٌتعلكًبعملٌاتًالتدرٌبًفٌدًممترحاتًالمشارٌعًوالبرامجًلمدارسًالمتفولٌنًوالمدارسًالدامجةًالسٌماًإعدا -2

 المختلفة.ً

وتعمٌمًالمعارفًواألدلةًوالوثائكًالتربوٌةًالتًًمنًشؤنهاًتطوٌرًمدارسًالمتفولٌنًوالمدارسًًرالمٌامًبنشً -4

ً.الدامجة
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 ئربطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوا

 الفئة الوظٌفٌة: األولى

 للشإونًالتربوٌةًالوزٌرًمعاون مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: شرافًالتربوي.مدٌرًاإلالمسمى الوظٌفً: 

 شرافًالتربوي.مدٌرٌةًاإلالمدٌرٌة: 
رئٌسًدائرةًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:

 اإلشرافًالتربوي.

+ًدبلااااومً(العلااااومً–اآلدابًوالعلااااومًاإلنسااااانٌةً/ً)ً-/لاااالًفً/التربٌااااةإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأل:ًالمؤهللللل ال لمللللً
ً/.تؤهٌلًتربوي

فاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوًفاااًًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًضااامنً/ًمنهاااا2ًواتً//ًسااان2/القلللدم اللللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركاااازًعماااالًماااادٌرًأوًرئااااٌسًدائاااارةًلماااادةًساااانتٌنًفااااًًنفااااسًأنًٌكااااونًلاااا)الخبللللرة الوظٌفٌللللة:   ً دًشااااالًسااااابما
مجاااالًفاااًً/ًسااانوات4ً/ٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًتخصصاااٌةًالًتمااالًعااانًًوأٌاااةًأوًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًالمدٌر

 /ًسنوات.0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسخبرةًباإلضافةًلً,االختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة(

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

ًالتؤشٌرًعلىًجمٌعًالمعامبلتًالرسمٌةًالمتعلمةًبعملًالمدٌرٌة. -1

ًمتابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًًالجهاتًالوصائٌةًكافة . -4

ًاإلشرافًعلىًدوامًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌة,ًوالتولٌعًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهام. -4

 فًًالمدٌرٌةًوالتراحًالمكافآتًوالعموباتًوفكًالموانٌنًواألنظمةًالنافذة.تمٌٌمًأداءًالعاملٌنً -2

ًتحدٌدًاحتٌاجاتًالمدٌرٌةًمنًالمواردًالبشرٌةًوالمادٌةًالبلزمةًلعملًالمدٌرٌة. -0

 ً المهام الفنٌة
للجانًإصدارًالخطةًالدرسٌّةًوتموٌمًالعامًالدراسًًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌةًبعدًاعتمادهاًمنًلبلًا -1

 المختصة.
ًالنفسًً -4 إصدارًالمراراتًوالببلغاتًالمتعلمةًبتنظٌمًعملًالمشرفٌنًالتربوٌٌنًواالختصاصٌٌنًواإلرشاد

وتربوٌا ,ًبناءًعلىًتوصٌاتً  ً وإدارٌا  ً واالجتماعًًواإلدارٌٌنًومشرفًًالتربٌةًالخاصةًًفًًالمدارسًفنٌا
 الدوائرًالمختصة.

ًالتربو -4 ًالعملٌة ًسٌر ًاإلشرافًعلىًحسن ًالتعلم ً)بٌئة ًكافة ًبعناصرها ًواإلدً–ٌة ًالتربوٌة ًاألطر -ارٌة
 (.المناهجًومستلزماتًتطبٌمها

 متحاناتًالعامةًواالنتمالٌةًوالوطنٌةًوالدولٌةًفًًمختلفًالمراحلًالدراسٌة.االًالمشاركةًفًًأعمال -2
 

للمراحلًًمدرسٌة(الً)االدارةاإلشرافًعلىًبرامجًالتنمٌةًالمهنٌةًالمستمرةًلؤلطرًالتربوٌةًواإلدارٌةً -0
 التعلٌمٌةًكافة.

ًالتربوٌة -6 ًوالندواتًالتربوٌةًعلىًالفضائٌة ًبالدروسًالتعلٌمٌة ,ًاإلشرافًعلىًالخططًوالبرامجًالخاصة
 منصاتًالتعلمًعنًبعدًوالتعلمًااللكترونً.ًوالمشاركةًفًًاالشرافًعلى

مدمجةًبناءًعلىًتوصٌاتًالدوائرًوضعًمواصفاتًالوسائلًالتعلٌمٌةًواأللراصًالتعلٌمٌةًالًالمشاركةًفً -7
 المختصةًومتابعةًعملها.ً

ً.تطوٌرًبنونًاألسئلةًالستخدامهاًفًًاالختباراتًالعامةًواالنتمالٌةًوالوطنٌةًًالمشاركةًفً -2
للمإسساتًالتعلٌمٌةًًرجعٌةًالمتخصصةًوالكتبًاإلثرائٌةتشكٌلًلجانًلدراسةًكتبًالثمافةًالعامةًوالكتبًالم -4

 الخاصة.
ًًًالمإتمراتًالعلمٌةًوالفعالٌاتًالتربوٌةًوالفنٌةًوالتراحًماًٌسهمًفًًتطوٌرًالعملٌةًالتربوٌة.المشاركةًف -15

ً
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 :اإلشرافًالتربويدائرةًً 1-1

 .األولىًالفئة الوظٌفٌة:

رئٌسًدائرةًاإلشرافًًالمسمى الوظٌفً:

ًالتربوي.

ًمدٌرًاالشرافًالتربوي.ًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

ً.رئٌسًالشعبةًالمكلفً:ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه .افًالتربوياالشرالمدٌرٌة: 

+ً(العلااااومً–اآلدابًوالعلااااومًاإلنسااااانٌةً/ً)ً-/إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفً/التربٌااااةً:ًًالمؤهللللل ال لمللللً
 /.دبلومًتؤهٌلًتربوي

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 
/ 3ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ /  أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ: الخجررررح الىيي يرررخ

اقةزصوووبأل اسعبعووو٢ كووو٢ ٓغوووبٍ  عووو٘ٞاد/ 3رخصصووو٤خ ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ / أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح ك٤٘وووخ) عووو٘ٞاد 

 .(/ًسنوات0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسًباإلضافةًلخبرة  ُِذائشح

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 لتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة.متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوا -1
 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4
ًأعمالهمً -4 ًواإلشرافًعلى ًوإمكاناتهم, ًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهم ًبما ًالعاملٌن ًعلى ًوالمهام ًاألعباء توزٌع

 لمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتع
 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2
 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0
 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6
 احتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة.ًتحدٌد -7
ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

 المهام الفنٌة
 

ًسٌر -1 ًحسن ًعلى ًكافةًاإلشراف ًبعناصرها ًالتربوٌة ًالتعلم)ًالعملٌة ًالمدرسٌةً–بٌئة األطرًً-الخطط
اتًتطبٌمها(ًفًًمرحلةًالتعلٌمًاألساسًًالحلمةًاألولىًورٌاضًالمناهجًومستلزمً–التربوٌةًواإلدارٌةً

 األطفال.
ًةمراجعةًالتمارٌرًالفصلٌةًالواردةًمنًشعبالدرسٌّةًوتموٌمًالعامًالدراسًًوالمشاركةًفًًوضعًالخطةً -4

 وإبداءًالرأيًفٌها.ًًورٌاضًاألطفالولًاألًافًالتربوياإلشر
 االشرافًالتربويًوإبداءًالرأيًفٌها.ًدراسةًالخططًالسنوٌةًًالممدمةًمنًرإساءًشعب -4
ومشرفًًرٌاضًاألطفالًالواردةًمنًشعبًاإلشرافًالتربويًًتمٌٌمًأداءًالمشرفٌنًالتربوٌٌنًدراسةً -2

اإلدارٌةًوالتربوٌةًًبرامجًتنمٌةًمهنٌةًمستمرةًلؤلطرًالتراحاضًاألطفالًوإبداءًالرأيًفٌهاًًواألولًورٌ
 لًبناءًعلٌها.فًًمدارسًالحلمةًاألولىًورٌاضًاألطفا

ورٌاضًاألطفال,ًوإبداءًًردةًمنًلبلًشعبًاإلشرافًالتربويللوسائلًالتعلٌمٌةًالواًاالحتٌاجاتدراسةً -0
 .مٌةًواأللراصًالتعلٌمٌةًالمدمجةًوضعًمواصفاتًالوسائلًالتعلًٌوالمشاركةًفًالرأيًفٌها,ً

فالًللبرامجًوالندواتًدراسةًالخططًالممترحةًمنًشعبةًاالشرافًالتربويًاألولًوشعبةًرٌاضًاألط -6
 وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًلمدٌرًاإلشراف.ًالتربويالتعلٌمٌةًفًًوسائلًاإلعبلمً

ارسًلمراراتًوالببلغاتًالمتعلمةًبتنظٌمًعملًالمشرفٌنًالتربوٌٌنًواإلدارٌٌنًفًًالمدارفعًممترحاتً -7

وتربوٌاًبناءً   ً وإدارٌا  ً ً.ًرٌاضًاألطفالًشعبًاإلشرافًالتربويًاألولًًوعلىًتوصٌاتًًفنٌا
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 دائرة اإلشراف االختصاصً 1-2

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًاالشرافًالتربوي.ًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًاإلشرافًاالختصاصً.ًالمسمى الوظٌفً:

ً:ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه .االشرافًالتربويالمدٌرٌة: 

+ًدبلاااومًتؤهٌااالً(العلاااومً–اآلدابًوالعلاااومًاإلنساااانٌةً/ً)ً-/جاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفً/التربٌاااةإًالمؤهلللل ال لملللً:
ً/.تربوي

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 
 / عووو٘ٞاد 3ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ /  إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ الخبلللرة الوظٌفٌلللة: 

  ُِووووذائشحاقةزصووووبأل اسعبعوووو٢ كوووو٢ ٓغووووبٍ  عوووو٘ٞاد/ 3رخصصوووو٤خ ُٔووووذح ق روووووَ ػووووٖ / ةجووووشح ك٤٘ووووخ أٝ ٣ٔزِووووي)

 .(/ًسنوات0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسًباإلضافةًلخبرة

 المهام اإلدارٌة
 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1

 لمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها.التؤشٌرًعلىًا -4

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمًوالتؤشٌرً -4

 علىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 ائرته.المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًد -2

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

ًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله.ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصه -2

 المهام الفنٌة
 

 

ًالتعلم -1 ً)بٌئة ًكافة ًبعناصرها ًالتربوٌة ًالعملٌة ًالتربوٌةًً-الخططًالمدرسٌةً–اإلشرافًعلىًحسنًسٌر األطر

 (ًفًًمرحلةًالتعلٌمًاألساسًًالحلمةًالثانٌةًوالتعلٌمًالثانوي.المناهجًومستلزماتًتطبٌمهاً–ةًواإلدارٌ

4- ً ًفً ًالدرسًٌّالمشاركة ًالخطة ًشعبًوضع ًمن ًالواردة ًالفصلٌة ًالتمارٌر ًومراجعة ًالدراسً ًالعام ًوتموٌم ة

 اإلشرافًاالختصاصًًًوإبداءًالرأيًفٌهاًورفعًالممترحاتًالتطوٌرٌةًلمدٌرًاإلشرافًالتربوي.

رًالممدمةًمنًرإساءًشعبًاالشرافًاالختصاصًًوإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًإلىًمدٌدراسةًالخططًالسنوٌةً -4

 اإلشراف.

ًً,االختصاصًًاألولًوإبداءًالرأيًفٌهاًاالشرافًدراسةًتمٌٌمًأداءًالمشرفٌنًاالختصاصٌٌنًالواردةًمنًشعب -2

 .التعلٌمًالثانويوًالثانٌةوالتراحًبرامجًتنمٌةًمهنٌةًمستمرةًلؤلطرًاإلدارٌةًوالتربوٌةًفًًمدارسًالحلمةً

0- ً ًلبًاتاالحتٌاجدراسة ًمن ًالواردة ًالتعلٌمٌة ًشعبللوسائل ًفٌها,ًًاالختصاصًًاالشرافًل ًالرأي ًوإبداء

 .ًٌمٌةًواأللراصًالتعلٌمٌةًالمدمجةوضعًمواصفاتًالوسائلًالتعلًوالمشاركةًفً

دراسةًالخططًالممترحةًمنًشعبةًاإلشرافًاالختصاصًًاألولًللبرامجًوالندواتًالتعلٌمٌةًفًًوسائلًاإلعبلمً -6

 راف.اإلشًإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًلمدٌرالتربويًو

ًممترحاتً -7 ً ارفع ًالمدارسًفنٌا ًفً ًواإلدارٌٌن ًالتربوٌٌن ًالمشرفٌن ًعمل ًبتنظٌم ًالمتعلمة لمراراتًوالببلغات

وتربوٌاًبناءًعلىًتوصٌاتً  ً  شعبًاإلشرافًاالختصاصًًاألول.وإدارٌا
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 دائرة اإلرشاد النفسً واالجتماعً 1-3
 

 .األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًالنفسًًدائرًرئٌسًالمسمى الوظٌفً: ًاإلرشاد ة
ًواالجتماعً.

ًمدٌرًاإلشرافًالتربويًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

ً:ًًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه .اإلشرافًالتربويًالمدٌرٌة:

لًدبلومًتؤهًٌاآلدابًوالعلومًاإلنسانٌةً)علمًاجتماع(ً+/-ً/ةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/ًالتربٌةإجازًً:المؤهل ال لمً
ً./تربوي

 .نواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى/ًس0/القدم الوظٌفً: 
إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗلظ أُذ٣ش٣خ أٝ ٖٓ اؽذٟ أُذ٣ش٣بد أُذٓغخ  أٝ ٣ٔزِي ةجشح ك٤٘خ رخصص٤خ ُٔذح الخبرة الوظٌفٌة: 

ً.ُِذائشحاقةزصبأل اسعبع٢  / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1ق روَ ػٖ /

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ زبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓ ً -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.ٝاُزؤش

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼ -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -2

 المهام الفنٌة
 

األطرًالتربوٌةًً-الخططًالمدرسٌةً–)بٌئةًالتعلمًاإلرشادٌةًمنًخبللًاإلشرافًعلىًحسنًسٌرًالعملٌةً -1
ًة(ًفًًجمٌعًالمراحلًالتعلٌمٌة.واإلدارٌ

وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًًالنفسًًواالجتماعًًشرافمةًمنًرإساءًشعبًاإلدراسةًالخططًالسنوٌةًالممد -4
ًإلىًمدٌرًاإلشراف.

4- ً ًشعبمراجعة ًمن ًالواردة ًالفصلٌة ًواالجتماعًًشرافاإلًالتمارٌر ًورفًالنفسً ًفٌها ًالرأي عًوإبداء

 شرافًالتربوي.لمدٌرًاإلًالممترحاتًالتطوٌرٌة

ًالم -2 ًأداء ًتمٌٌم ًًرشدٌندراسة ًاإلشراف ًشعب ًمن ًالواردة ًواالجتماعٌٌن ًواالجتماعًالنفسٌٌن ,ًالنفسً

 اإلشرافًالتربويً.ًوإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًلمدٌر

اتًشعبًاإلشرافًالتراحًبرامجًتنمٌةًمهنٌةًمستمرةًًللمرشدٌنًالنفسٌٌنًواالجتماعٌٌن,ًبناءًعلىًممترح -0

 واحتٌاجاتًالمٌدانًومتابعتها.ًاالجتماعًنفسًًوال

6- ً ًمنًلبلًشعبًاإلشرافًًمنًاألدواتًوالمصادراالحتٌاجاتًدراسة وإبداءًًالنفسًًواالجتماعًالواردة

 الرأيًفٌها,ًورفعهاًإلىًمدٌرًاالشرافًالتربوي.

تعلٌمٌةًفًًللبرامجًوالندواتًالًاألولٌٌنًدراسةًالخططًالممترحةًمنًالمشرفٌنًالنفسٌٌنًواالجتماعٌٌن -7
 وإبداءًالرأيًفٌهاًورفعهاًلمدٌرًاإلشراف.ًالتربويوسائلًاإلعبلمً

ً
ً
ً
ً



9 
 

 دائرة التربٌة الخاصة 1-4

 .األولىالفئة الوظٌفٌة: 
ًمدٌرًاالشرافًالتربويًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالتربٌةًالخاصةًالمسمى الوظٌفً:

ً:ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ة من ٌنوب عنهمسمى وظٌف االشرافًالتربوي. المدٌرٌة:

 .فًًالتربٌةًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًالمؤهل ال لمً: 

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح ك٤٘وووخ الخبلللرة الوظٌفٌلللة: 

 .ُِذائشحاقةزصبأل اسعبع٢  / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

4- ً ًوالمهام ًاألعباء ًأعمالهمًتوزٌع ًواإلشرافًعلى ًوإمكاناتهم, ًتعٌٌنهم ًٌتفكًوصكون ًبما ًالعاملٌن على

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 مهاًللرئٌسًالمباشر.إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌ -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

 المهام الفنٌة
 

ًالمتف -1 ًانتماء ًآلٌات ًكافة,التراح ًالتعلٌمٌة ًالمرحل ًفً ًاإلعالة ًذوي ًوعن ًعنهم, ًوالكشف وفكًًولٌن

 اختباراتًومعاٌٌرًعلمٌةًدلٌمة,ًوإنشاءًلاعدةًبٌاناتًلهم.

ًبننًأسئلةًالختباراتًالمبولًفًًمدارسًالمتفولٌن.ًالمشاركةًفًًوضعً -4

لفًجوانبهاً/ًاإلدارةًاالشرافًعلىًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًفًًمدارسًالمتفولٌنًوالمدارسًالدامجةًبمخت -4

غرفًً-المخابرً–الوسائلًالتعلٌمٌةًً–المكتبةًالمدرسٌةًً–البناءًالمدرسًًً–الخططًالتربوٌةً-المدرسٌة

 المناهجًالتربوٌة(.ً–المصادر

ًالبرامجً -2 ًخبلل ًمن ًالدامجة, ًوالمدارس ًالمتفولٌن ًمدارس ًفً ًالعاملٌن ًمهارات ًتنمٌة ًبرامج التراح

 رافًعلٌهاًوتمصًًأثرها.التدرٌبٌةًالتخصصٌةًواإلش

ًالمتفولٌنً -0 ًلمدارس ًالمناسبة ًالتربوٌة ًوالندوات ًالتعلٌمٌة ًوالبرامج ًواإلثرائٌة ًالدراسٌة ًالخطط التراح

التًًتطلبهاًالمحافلًًذاتًالعبللة,ًواألدلةًوالنشراتًوالمدارسًالدامجة,ًواإلسهامًفًًالبحوثًوالدراسات

ً.والدولٌةالعربٌةً

 

ً

ً

ً
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 مدٌرٌة الت لٌم: -2

 

 وثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة الت لٌم 

 

 مدٌرٌةًالتعلٌم اسم المدٌرٌة

    ناتجةًعنًالدمج وضع المدٌرٌة
 

 الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم دمجها

ًمدٌرٌةًالتعلٌمًاألساسً -1
ًمدٌرٌةًالتعلٌمًالثانوي -4
 مدٌرٌةًالتعلٌمًالخاص -4
ًمدٌرٌةًالتمنٌات -2

 

 

 الهٌكل التنظٌمً

 
ً

ً

ً

ً

 

ًمدٌرٌةًالتعلٌمً

ًتمنٌاتًالتعلٌمدائرةًًالخاصدائرةًالتعلٌمًًدائرةًالتعلٌمًالثانويًاألساسًدائرةًالتعلٌمً
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لهدف األساسًا  

النهوضًواالرتماءًبوالعًالمإسساتًالتعلٌمٌةًفًًمراحلًالتعلٌمًماًلبلًالجامعًًكافةًمنًخبللًتحسٌنًجودةًًًًً

.ًمدخبلتًالعملٌةًالتعلٌمٌةًالتعلمٌة,  ً وكٌفا  ً ًباٌةًالوصولًإلىًمخرجاتًتعلٌمٌةًكما

 المهام األساسٌة

 

ًعلمٌةًفًًمراحلًالتعلٌمًماًلبلًالجامعً.تطوٌرًالعملًالتربويًوالعملٌةًالتعلٌمٌةًالت -1
 متابعةًتنفٌذًالموانٌنًواألنظمةًالمتعلمةًبمراحلًالتعلٌمًماًلبلًالجامعً. -4
للتعلٌمًالعام. -4  ً  تشجٌعًاالستثمارًفًًلطاعًالتعلٌمًالخاصًوتعزٌزًالتشاركٌةًالمجتمعٌةًكونهًردٌفا
 إعدادًالخططًوالبرامجًالداعمةًللمتعلمٌن. -2
ًالتعلمٌةً.ً-ووسائلًالعملٌةًالتعلٌمٌةًًتؤمٌنًمستلزمات -0

 مهام الدوائر

 دائرة الت لٌم األساسً    ً

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

 وضعًالخططًالمرحلٌةًالخاصةًبتطبٌكًإلزامٌةًالتعلٌمًومتابعةًتنفٌذهاًوتموٌمهاًسنوٌا ً -1

 ٌمًاألساسًًوتؤمٌنًمستلزماتهاإعدادًالتعلٌماتًالبلزمةًلحسنًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًفًًمدارسًالتعل -4

إصدارًتعلٌماتًالمٌدًوالمبولًللفئاتًالعمرٌةًالمشمولةًبؤحكامًلانونًالتعلٌمًاألساسًًوتعلٌماتًالمسحً -4

ًالتعلٌمً ًمدارس ًفً ًالمسجلٌن ًالتبلمٌذ ًومتابعة ًعام ًكل ًفً ًالمسجلٌن ًالتبلمٌذ ًوإحصاءات المٌدانً

 األساسًًحتىًإنهائهمًمرحلةًالتعلٌمًاألساسً.

ًاألساسًً -2 ًبالتعلٌم ًالمتعلمة ًواالستفسارات ًوالشكاوى ًوالتفتٌش ًللرلابة ًالمركزٌة ًالهٌئة ًتمارٌر دراسة

 .ومعالجتهاًوفكًاألصول

ًٌتعلكً -0 ًبما ًوتنفٌذها ًالتربوٌة ًللتجارب ًوالتخطٌط ًالتدرٌبٌة ًوالورش ًالتربوٌة ًالندوات ًفً المشاركة

 المعنٌةًوالمنظماتًالعربٌةًوالدولٌةًبالتعلٌمًاألساسًًبالتعاونًوالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتً

المٌامًبجوالتًمٌدانٌةًفًًكلًعامًدراسًًعلىًمدارسًالتعلٌمًاألساسًًفًًالمحافظاتًبهدفًاإلشرافً -6

علىًتنفٌذًالخططًالسنوٌةًالتًًتضعهاًمدٌرٌةًالتعلٌمًاألساسًًواإلشكاالتًالتًًتعترضًتنفٌذهاًووضعً

 الحلولًالمناسبةًلهاً.

 ٌرًالتعلٌمًالرٌفًًوًمتابعةًعملًالمدارسًالداخلٌةًوالمتنملةًالمساهمةًفًًتطو -7

معلمًفئةًثانٌة(ًفًًمدارسًً–مدرسًمساعدًً–العملًعلىًتوفٌرًالجهازًالتعلٌمًً)معلمًصفًفئةًأولىً -2

 التعلٌمًاألساسًًودراسةًالتشكٌبلتًفًًالمدارسً.

 الجهاتًالمعنٌة.التراحًوتنفٌذًالبرامجًواألنشطةًالداعمةًللمتعلمٌنًبالتعاونًمعً -4

 ًدائرة الت لٌم الثانوي 
 التالٌة:ًالفرعٌةتمومًبالمهامً

 المشاركةًفًًاإلشرافًعلىًالمدارسًبكاملًتجهٌزاتهاًالفنٌةًواألطرًاإلدارٌةًوالتعلٌمٌة. -1

إعدادًالخططًالمتعلمةًبالمدارسًوالطبلبًفًًهذهًالمرحلةًواإلشرافًعلىًتنفٌذهاً)تعلٌماتًالمٌدً -4

ً.ٌبًـًالشكاويًـًالتحوٌلًمنًفرعًإلىًفرعًآخر(والمبولًـًالتشع

ًالتراحًالبرامجًواألنشطةًلهذهًالفئةًالعمرٌةًوالمشاركةًفًًالندواتًالتربوٌةًوالورشاتًالتدرٌبٌة -4

تنفٌذًجوالتًمٌدانٌةًعلىًالمدٌرٌاتًالفرعٌةًوالمجمعاتًالتربوٌةًوالمدارسًلبلطبلعًعلىًحسنًسٌرً -2

ًالعملٌةًالتربوٌة.
ً
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 لٌم الخاصدائرة الت ً 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

للموانٌنًواألنظمةًالناظمةًمنً -1  ً دراسةًطلباتًالتراخٌصًومنحًالموافماتًالنهائٌةًالبلزمةًلترخٌصهاًوفما

ً–مدارسًأجنبٌةًً–مدارسًخاصةًً–مرحلةًرٌاضًاألطفالًإلىًماًلبلًالتعلٌمًالجامعًً)رٌاضًأطفال

 والمراكزًالمهنٌة.سًذويًاالحتٌاجاتًالخاصة(ًوالمخابرًاللاوٌةًمدارً–مدارسًفًًبلدانًاالغترابً

المٌامًبجوالتًدورٌةًوزٌاراتًاطبلعٌهًللولوفًعلىًوالعًالمإسساتًالتعلٌمٌةًالخاصةًالمرخصةً -4

والتؤكدًمنًالتزامهاًبالموانٌنًواألنظمةًالناظمةًوًضبطًالعماراتًغٌرًالمرخصةًالتًًتمومًبتدرٌسً

اصةًبوزارةًالتربٌةًوفرضًالعموباتًوالاراماتًالمالٌةًبحكًالمخالفٌنًلؤلنظمةًالمناهجًالرسمٌةًالخ

 والموانٌنًومتابعةًتحصٌلهاً.

العملًعلىًإحداثًوتطوٌرًرٌاضًاألطفالًالعامةًفًًالجمهورٌةًالعربٌةًالسورٌةًواصدارًتعلٌماتً -4

 المٌدًوالمبولًلهذهًالمرحلةًوفكًالخطةًالعامة.

تعٌٌنًنائبًً-نملًممرًً-اتًالتعلٌمٌةًالخاصةًماًبعدًافتتاحهاً)ًنملًترخٌصًمعالجةًكافةًشإونًالمإسس -2

موافماتًتدرٌسًالكتبًً–تعٌٌنًمدٌرًمنًلبلًالصاحبًً-تعٌٌنًنائبًعنًالورثةًًً-عنًالصاحبً

ً–استٌرادًسٌاراتًوتجهٌزاتًتعلٌمٌةًً-إلااءًترخٌصًً-إٌمافًمإلتًً-اإلثرائٌةًوسبلسلًاللااتً

 احصائٌات...(ًًوالشكاوىًالواردةًفًًحمها.ً-علىًالعموباتاعتراضًً–ألساطً

المتابعةًواإلشرافًعلىًالمدارسًالمستولىًعلٌهاًمنًكافةًالنواحًًبالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًالمحاسبةًفٌماً -0

 ٌتعلكًبالشإونًالمالٌة.

بًدراسةًالمواضٌعًالمتعلمةًباألطفالًوالطبلبًوالتبلمٌذًفًًالمدارسًالخاصةًفًًبلدانًاالغترا -6

 والمدارسًالعائدةًللسفاراتًوالهٌئاتًالدولٌةًواإلشرافًعلىًمدارسًوكالةًالاوث.

دراسةًتمارٌرًالهٌئةًالمركزٌةًللرلابةًوالتفتٌشًوالشكاوىًواالستفساراتًالمتعلمةًبالتعلٌمًالخاصً -7

.  ومعالجتهاًأصوالً 

 تطوٌرهاًبصورةًدائمة.متابعةًافتتاحًالدوراتًالتعلٌمٌةًومعالجةًأوضاعهاًالمختلفةًوالعملًعلىً -2

 إصدارًالتعلٌماتًوالببلغاتًالوزارٌةًالناظمةًلماًذكرًأعبلهً. -4

 دائرة تقنٌات الت لٌم 

 التالٌةً:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

1- ً ًوالتجهٌزاتًالمخبرٌة ًالتعلٌمٌة ًالوسائل ًاحتٌاجاتًالمحافظاتًمن لمناهجًواعتمادهاًباًالمتعلمةدراسة

 .ا,ًبالتنسٌكًمعًالجهاتًذاتًالعبللةتوزٌعهًوتؤمٌنهاًواإلشرافًعلى وإلرارها

 . تصمٌمًالوسائلًالتعلٌمٌةًالتًًتخدمًالمناهجًالدراسٌةًوإنتاجهاًفًًالمراكزًاإلنتاجٌةًفًًالمحافظات -4

تؤمٌنًالتجهٌزاتًواآلالتًوالمعداتًالبلزمةًللمراكزًاإلنتاجٌةًفًًالمحافظاتًوللجهاتًالتابعةًلتمنٌاتً -4

  .التعلٌم

السنوٌةًوالخمسٌةًًلدائرةًتمنٌاتًالتعلٌمً)االستثمارٌةًــًالمادٌةًــًالجارٌة(ًومتابعةًتنفٌذهاًإعدادًالخطةً -2

  .والتنسٌكًمعًالجهاتًالمعنٌة بالتعاون

 . إحداثًمراكزًإلنتاجًالوسائلًالتعلٌمٌةًفًًالمحافظاتًحسبًالحاجةًوإعادةًتؤهٌلًالمراكزًالموجودة -0

 . التعلٌمٌةًوطرقًاستخدامهاًًوحفظهاًتؤلٌفًأدلةًونشراتًتوضٌحٌةًللوسائل -6

متابعةًأعمالًونشاطاتًوخططًالجهاتًالتابعةًلتمنٌاتًالتعلٌمًوللمراكزًاإلنتاجٌةًفًًالمحافظاتًً -7

 . فًًالمعارضًواألنشطةًالتًًتمٌمهاًوزاراتًومإسساتًالدولةًوالمطاعًالخاص والمشاركة
ً

ً

ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىفئة الوظٌفٌة: ال

 معاونًوزٌرًالتربٌةًللشإونًالتربوٌةمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:  مدٌرًالتعلٌمالمسمى الوظٌفً: 

رئٌسًدائرةًتمنٌاتًالتعلٌم.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه : مدٌرٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة:   

العلاااومً+ًدبلاااومًً–علاااومًاإلنساااانٌةًاآلدابًوال/ً-/إجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااً/ًالتربٌاااة: المؤهلللل ال لملللً 
 ./تؤهٌلًتربوي

/ًمنهااااًضااامنًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوًفااا2ًً/ًسااانواتً/2/القلللدم اللللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

رئااٌسًدائاارةًفااًًنفااسًالمدٌرٌااةًأوًإحاادىًأنًٌكااونًلاادًشااالًسااابماًمركاازًعماالًماادٌرًأوً)ًالخبللرة الوظٌفٌللة:
الماااادٌرٌاتًالمدمجااااةًإذاًكانااااتًالمدٌرٌااااةًالجدٌاااادةًناتجااااةًعاااانًدمااااجًماااادٌرٌاتًأخاااارى,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةً

فاااًًخبااارةًباإلضاااافةًل ة(,للمدٌرٌااا/ًسااانواتًفاااًًمجاااالًاالختصااااصًاألساسااا4ًًتخصصاااٌةًلمااادةًالًتمااالًعااان/ً
 /ًسنوات.0لمدةًالًتملًعنً/ًالتدرٌس

 المهام

 اإلدارٌةمهام ال
 

 التؤشٌرًعلىًجمٌعًالمعامبلتًالرسمٌةًالمتعلمةًبعملًالمدٌرٌة. -1
متابعااااةًتنفٌااااذًالتعااااامٌمًوالتعلٌماااااتًوالمااااراراتًواألواماااارًاإلدارٌااااةًالصااااادرةًعاااانًالجهاااااتًالوصااااائٌةً -4

 كافة .
 اإلشرافًعلىًدوامًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌة,ًوالتولٌعًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهام. -4
 أداءًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌةًوالتراحًالمكافآتًوالعموباتًوفكًالموانٌنًواألنظمةًالنافذة.ًتمٌٌم -2
ًتحدٌدًاحتٌاجاتًالمدٌرٌةًمنًالمواردًالبشرٌةًوالمادٌةًالبلزمةًلعملًالمدٌرٌة. -0

 المهام الفنٌة
 

مااانًمرحلاااةًرٌااااضًاألطفاااالًوحتاااىًمرحلاااةًالتع -1 لاااٌمًمااااًٌعااادًالخطاااطًالمتعلماااةًبالمااادارسًوالطااابلبًبااادءاً 
 لبلًالجامعً

تنفٌاااذًجاااوالتًمٌدانٌاااةًعلاااىًالمااادٌرٌاتًالفرعٌاااةًوالمجمعااااتًالتربوٌاااةًوالمااادارسًومتابعاااةًتنفٌاااذًالخطاااطً -4
 السنوٌةًالتًًتضعهاًالمدٌرٌةًواإلشكاالتًالتًًتعترضًتنفٌذهاًووضعًالحلولًالمناسبةًلهاً.

 متابعةًالشكاوىًوالتمارٌرًوالعملًعلىًمعالجتهاًوفكًاألصولً.ً -4
سااةًتعلٌماااتًالمٌاادًوالمبااولًللتسااجٌلًفااًًالماادارسًوالببلغاااتًوالتعااامٌمًذاتًالصاالةًومتابعااةًإحصااائٌاتًدرا -2

 .(أعدادًالتبلمٌذًوالطبلبًوالعاملٌنًوالتجهٌزات)المدارسًمنًحٌثً
متابعاااةًالعملٌاااةًاالمتحانٌاااةً)ًصااافوفًانتمالٌاااةً+ًشاااهاداتً(ًوالمشااااركةًفاااًًالنااادواتًالتربوٌاااةًوالاااورشً -0

تخطاااٌطًللتجااااربًالتربوٌاااةًوتنفٌاااذهاًوالتنساااٌكًماااعًالمااادٌرٌاتًالمعنٌاااةًوالمنظمااااتًالعربٌاااةًالتدرٌبٌاااةًوال

ًوالدولٌة.

اإلشااارافًعلاااىًساااٌرًالعملٌاااةًالتربوٌاااةًوالتعلٌمٌاااةًفاااًًالمااادارسً)األساساااً,ًالثاااانوي,ًالخااااص(ًورٌااااضً -6

دوائرًالفرعٌاااةًاألطفاااالًًبكامااالًتجهٌزاتهااااًالفنٌاااةًواإلدارٌاااةًوالتعلٌمٌاااةًًوتنفٌاااذًجاااوالتًدورٌاااةًعلاااىًالااا

 والمدارسًوالمجمعاتًالتربوٌة.

اإلشااارافًعلاااىًتنفٌاااذًالبااارامجًالتربوٌاااةًوالتعلٌمٌاااةًوالخطاااطًالدرساااٌّةًوتطبٌاااكًالماااوانٌنًوالتشااارٌعاتًفاااًً -7

 المدارسًبؤنواعهاًًوالدراساتًوالتمارٌر.

 لٌمً.متابعةًتنفٌذًالخططًالموضوعةًلجمٌعًالمراحلًووضعًالخططًالمرحلٌةًالخاصةًبإلزامٌةًالتع -2

 اإلشرافًعلىًتحسٌنًوتطوٌرًالخدماتًالتربوٌةًوتؤمٌنًمستلزماتًالتعلٌم. -4

 .اإلشرافًعلىًتنفٌذًاألنشطةًالتعلٌمٌةًبالتعاونًمعًالجهاتًالداعمة -15
ً
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 دائرة الت لٌم األساسً  2-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًالتعلٌمًًمباشر:مسمى وظٌفة الرئٌس الًرئٌسًدائرةًًالتعلٌمًاألساسًًًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مدٌرٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة: 

العلااااومً+ًدبلااااومًً–اآلدابًوالعلااااومًاإلنسااااانٌةً/ً-/إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًالتربٌااااةًالمؤهللللل ال لمللللً:
 ./تؤهٌلًتربوي

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 
/ 3ُٔووووذح ق روووووَ ػووووٖ /  إٔ ٣ٌووووٕٞ ٓووووٖ ٗلووووظ أُذ٣ش٣ووووخ أٝ ٓووووٖ اؽووووذٟ أُووووذ٣ش٣بد أُذٓغووووخ:ًالخبللللرة الوظٌفٌللللة

اقةزصووووبأل اسعبعوووو٢ كوووو٢ ٓغووووبٍ  عوووو٘ٞاد/ 3رخصصوووو٤خ ُٔووووذح ق روووووَ ػووووٖ / أٝ ٣ٔزِووووي ةجووووشح ك٤٘ووووخ) عوووو٘ٞاد 

 .(/ًسنوات0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسًباإلضافةًلخبرة  ُِذائشح

 المهام

ارٌةالمهام اإلد  

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1
 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4
والتؤشٌرًًتوزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهم -4

 علىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.
 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2
 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0
 داءًالعاملٌنًفًًالدائرة.التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأ -6
 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7
ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

 المهام الفنٌة
 

 .إعدادًالتعلٌماتًالبلزمةًلحسنًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًفًًمدارسًالتعلٌمًاألساسًًوتؤمٌنًمستلزماتها -1
إصاااادارًتعلٌماااااتًالمٌاااادًوالمبااااولًللفئاااااتًالعمرٌااااةًالمشاااامولةًبؤحكااااامًلااااانونًالتعلااااٌمًاألساسااااًًوتعلٌماااااتً -4

 المسحًالمٌدانًًوإحصاءاتًالتبلمٌذًالمسجلٌنًفًًكلًعامً
متابعاااةًالتبلمٌاااذًالمساااجلٌنًفاااًًمااادارسًالتعلاااٌمًاألساساااًًحتاااىًإنهاااائهمًمرحلاااةًالتعلاااٌمًاألساساااًًواتخااااذً -4

 .إلعادتهمًإلىًالمدرسةًوفكًاألصولعًالتسربًومتابعةًالمتسربٌنًاإلجراءاتًالبلزمةًلمن
دراسااااةًالشاااااكاويًواالستفساااااراتًالمتعلماااااةًبااااالتعلٌمًاألساساااااًًللعاااااملٌنًفاااااًًمدارسااااهًومعالجتهااااااًوفاااااكً -2

األصاااولًودراساااةًتماااارٌرًالهٌئاااةًالمركزٌاااةًللرلاباااةًوالتفتاااٌشًوالجهاااازًالمركااازيًللرلاباااةًالمالٌاااةًوالرلاباااةً
 مةًبالتعلٌمًاألساسًًومتابعةًتنفٌذهاًالداخلٌةًالمتعل

تعلااااٌمًاألساسااااًًدراسااااةًالتمااااارٌرًالتااااًًتعاااادهاًماااادٌرٌاتًالتربٌااااةًفااااًًنهاٌااااةًالعااااامًالدراسااااًًعاااانًسااااٌرًال -0
 .وأوضاعهًومعالجتها

المشااااركةًفاااًًالنااادواتًالتربوٌاااةًوالاااورشًالتدرٌبٌاااةًوالتخطاااٌطًللتجااااربًالتربوٌاااةًوتنفٌاااذهاًبمااااًٌتعلاااكً -6
 .عنٌةًوالمنظماتًالعربٌةًوالدولٌةعاونًوالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمبالتعلٌمًاألساسًًبالت

المٌاااامًبجاااوالتًمٌدانٌاااةًفاااًًكااالًعاااامًدراساااًًعلاااىًعٌنااااتًعشاااوائٌةًمااانًمااادارسًالتعلاااٌمًاألساساااًًفاااًً -7
المحافظااااااتًبهااااادفًاإلشااااارافًعلاااااىًتنفٌاااااذًالخطاااااطًالسااااانوٌةًالتاااااًًتضاااااعهاًمدٌرٌاااااةًالتعلاااااٌمًاألساساااااًً

 اًووضعًالحلولًالمناسبةًلها.واإلشكاالتًالتًًتعترضًتنفٌذه
التعااااونًوالتنساااٌكًماااعًمدٌرٌاااةًمحاااوًاألمٌاااةًفاااًًوزارةًالثمافاااةًوالجهااااتًالمعنٌاااةًاألخااارىًفاااًًمجاااالًمحاااوً -2

 األمٌةًلتحمٌكًالتعلٌمًللجمٌع.
المسااااهمةًفاااًًتطااااوٌرًالتعلاااٌمًالرٌفاااًًبماااااًٌتناسااابًمااااعًالخطاااةًااللتصاااادٌةًوبخاصااااةًالمطااااعًالزراعااااًً -4

لزراعٌاااةًنظرٌااااًوعملٌااااًوتاااوفٌرًمساااتلزماتهًضااامنًاإلمكانااااتًالمتاحاااةًوبمااااًتسااامحًومتابعاااةًماااادةًالتربٌاااةًا
 بهًالموانٌنًواألنظمةًالنافذةًوًمتابعةًعملًالمدارسًالداخلٌةًوالمتنملة.

معلاااامًفئااااةًثانٌااااة(ًً–ماااادرسًمساااااعدًً–العمااالًعلااااىًتااااوفٌرًالجهااااازًالتعلٌمااااًً)ًمعلاااامًصاااافًفئاااةًأولااااىً -15
ًارٌةًفًًمدارسًالتعلٌمًاألساسً.ًودراسةًالتشكٌبلتًوتوفٌرًاألطرًاإلد
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ًدائرة الت لٌم الثانوي 2-2

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًالتعلٌمًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالثانويًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلفً.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مدٌرٌةًالتعلٌمًالمدٌرٌة:

ومً+ًلااااالعً–اآلدابًوالعلااااومًاإلنسااااانٌة/ً-/ٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًالتربٌااااة:ًإجااااازةًجامعالمؤهللللل ال لمللللً
ً./دبلومًتؤهٌلًتربوي
 / ع٘ٞاد 3ُٔذح ق روَ ػٖ /  إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗلظ أُذ٣ش٣خ أٝ ٖٓ اؽذٟ أُذ٣ش٣بد أُذٓغخ:ًالخبرة الوظٌفٌة

  ُِذائشح٢ اقةزصبأل اسعبعك٢ ٓغبٍ  ع٘ٞاد/ 3رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ / أٝ ٣ٔزِي ةجشح ك٤٘خ)

ً.(/ًسنوات0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسًباإلضافةًلخبرة

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1
 مبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها.التؤشٌرًعلىًالمعا -4
توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمً -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.
 ه.المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرت -2
 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0
 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6
 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7
 حدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله.ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفً -2

 المهام الفنٌة
 

ٌشرفًعلىًسٌرًالعملٌةًالتربوٌةًوالتعلٌمٌةًوٌعّدًالتعلٌماتًالوزارٌةًالبلزمةًلبلرتماءًوالنهوضً -1

ًبالعملٌةًالتربوٌةًفًًمدارسًالتعلٌمًالثانوي.

 لمٌدًوالمبولٌعدًالخططًالمتعلمةًبمدارسًوطبلبًهذهًالمرحلةًواإلشرافًعلىًتنفٌذهاً)تعلٌماتًا -4

 التشعٌبًــًالشكاوىًــًالتحوٌلًمنًفرعًإلىًآخر(.ًً -4

 .ٌشارنًفًًاإلشرافًعلىًالدوراتًالتعلٌمٌةًلطبلبًالمرحلةًالثانوٌةًبالتعاونًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة -2

لطبلبًمرحلةًالتعلٌمًالثانويً)اختبارًالترشحًــًاالمتحاناتًالعامةًًًًًاالمتحانٌةٌشارنًفًًاألعمالً -0

ًسبللمًـــًاختباراتًالمتفولٌن(.وضعًال

ٌنفذًجوالتًمٌدانٌةًعلىًالمدٌرٌاتًالفرعٌةًوالمجمعاتًالتربوٌةًوالمدارسًلبلطبلعًعلىًسٌرً -6

 العملٌةًالتربوٌةًوااللتزامًبتطوٌرًاألسسًوالببلغاتًوالتعلٌماتًالوزارٌة.

 ٌتابعًتنفٌذًالخططًوالبرامجًالمتعلمةًبدائرته. -7

 ةًوالورشاتًالتدرٌبٌة.ٌشارنًفًًالندواتًالتربوٌ -2

 ٌشارنًفًًإعدادًالدراساتًوالخططًلتنفٌذًدوراتًللمنمطعٌنًعنًالدراسة. -4

ٌمتااارحًالبااارامجًواألنشاااطةًلهاااذهًالفئاااةًالعمرٌاااة,ًوٌشاااارنًفاااًًإعااادادًتعلٌمااااتًوشاااروطًالمٌااادًًً -15

 والمبولًفًًالصفًاألولًالثانويًبالمشاركةًمعًالمدٌرٌاتًالمختصة.
ً

ً

ً

ً
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 لخاصدائرة الت لٌم ا 2-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًالتعلٌمًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالتعلٌمًالخاصًًالمسمى الوظٌفً :

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه : مدٌرٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة : 

ً–العلااااومً-نسااااانٌةًاآلدابًوالعلااااومًاإلً-:ًإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًالتربٌااااةًالمؤهللللل ال لمللللً
ًالحموق/.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًًالخبلللرة الوظٌفٌلللة:
 فًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة./ًسنةًواحدة1ًً/فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً

 المهام

ام اإلدارٌةالمه  

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

أعمالهمًتوزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىً -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0

 تمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة.التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًً -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

 المهام الفنٌة
 

العماااالًعلااااىًدراسااااةًتااااراخٌصًالمإسساااااتًالتعلٌمٌااااةًالخاصااااةًوالمراكاااازًالمهنٌااااةًوتصاااانٌفهاً -1

 جانًالفنٌةًالمختصةًالمشكلةًبموافمةًالسٌدًالوزٌرً.بمشاركةًالل

المشااااركةًفاااًًوضاااعًالخطاااطًواالساااتراتٌجٌاتًالبلزماااةًلتطاااوٌرًالتعلاااٌمًالخااااصًوالنهاااوضًباااهً -4

للتعلٌمًالعامً  ً  لٌكونًردٌفا

تشااااكٌلًاللجااااانًالفنٌااااةًالمتخصصااااةًبرئاسااااتهًًلمتابعااااةًسااااٌرًالعملٌااااةًالتربوٌااااةًفااااًًالمإسساااااتً -4

وماااادىًتطبٌمهاااااًللمااااوانٌنًواألنظمااااةًالنافااااذةًًماااانًخاااابللًالتعلٌمٌااااةًالخاصااااةًالمرخ صااااةًأصااااوالً 

عنًطرٌكًالضابطةًالعدلٌةً. ًالجوالتًالمٌدانٌةًوضبطًالعماراتًغٌرًالمرخصةًأصوالً 

ً

ً

ً

ً  
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 تقنٌات الت لٌمدائرة  2-4

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًالتعلٌمًًشر:مسمى وظٌفة الرئٌس المباًرئٌسًدائرةًتمنٌاتًالتعلٌمًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلفً.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:  مدٌرٌةًالتعلٌمًالمدٌرٌة:

العلااااومًً-التربٌااااةًً-الهندسااااةً)الكهربائٌااااة,ًالمٌكانٌكٌااااة(/المإهاااالًالعلمااااً:ًًإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااًً
ً./(العلومًالطبٌعٌةً-)الفٌزٌاءًوالكٌمٌاء

 ألللًضمنًالفئةًاألولى./ًسنواتًعلىًا0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكااااونًماااانًنفااااسًالمدٌرٌااااةًأوًماااانًإحاااادىًالماااادٌرٌاتًالمدمجااااة,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةًالخبللللرة الوظٌفٌللللة: 
 فًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة./ًسنةًواحدة1ًً/تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 ألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة.متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًوا -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمًوالتؤشٌرً -4

 همًبها.علىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلف

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 المواردًالبشرٌة.تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنً -7

ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

ًالمهامًالفنٌة
 

 

دراساااااةًاحتٌاجااااااتًالمحافظااااااتًمااااانًالوساااااائلًالتعلٌمٌاااااةًوالتجهٌااااازاتًالمخبرٌاااااةًالمرافماااااةًللمنااااااهجً -1

حساااابًعااااددًواعتمادهاااااًوإلرارهاااااًوتؤمٌنهاااااًوتوزٌعهاااااًإلااااىًماااادارسًالمطاااارًجمٌعهاااااً للمراحاااالًكافااااةً 

الماااادارسًوعااااددًالطاااابلبًوحساااابًالحاجااااةًالفعلٌااااةًلكاااالًمحافظااااةًوالتاااادرٌبًعلٌهاااااًللفئاااااتًالمسااااتهدفةً

والمٌاااامًبجاااوالتًمٌدانٌاااةًعلاااىًالمااادارسًوالمساااتودعاتًفاااًًالمحافظااااتًللتؤكااادًمااانًاساااتثمارهاًبالشاااكلً

ًالمطلوب.

تاجهااااااًفاااااًًالمراكااااازًاإلنتاجٌاااااةًفاااااًًتصااااامٌمًالوساااااائلًالتعلٌمٌاااااةًالتاااااًًتخااااادمًالمنااااااهجًالدراساااااٌةًوإنً -4

ًالمحافظات.

تااااؤمٌنًالتجهٌاااازاتًواآلالتًوالمعااااداتًالبلزمااااةًللمراكاااازًاإلنتاجٌااااةًفااااًًالمحافظاااااتًوللجهاااااتًالتابعااااةً -4

 لتمنٌاتًالتعلٌم.ًً

إعااادادًالخطاااةًالسااانوٌةًوالخمساااٌةًلااادائرةًتمنٌااااتًالتعلاااٌمً)االساااتثمارٌةًـاااـًالمادٌاااةًـاااـًالجارٌاااة(ًومتابعاااةً -2

ًاونًوالتنسٌكًمعًالجهاتًالمعنٌة.ًالتعبتنفٌذهاً

إحااااداثًمراكاااازًإلنتاااااجًالوسااااائلًالتعلٌمٌااااةًفااااًًالمحافظاااااتًحساااابًالحاجااااةًوإعااااادةًتؤهٌاااالًالمراكاااازً -0

 الموجودة.ً

 تؤلٌفًأدلةًونشراتًتوضٌحٌةًللوسائلًالتعلٌمٌةًوطرقًاستخدامهاًوحفظها. -6

كااازًاإلنتاجٌاااةًفاااًًالمحافظااااتًمتابعاااةًأعماااالًونشااااطاتًوخطاااطًالجهااااتًالتابعاااةًلتمنٌااااتًالتعلاااٌمًوللمرا -7

ًً.والمشاركةًفًًالمعارضًواألنشطةًالتًًتمٌمهاًوزاراتًومإسساتًالدولةًوالمطاعًالخاص
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ًمدٌرٌةًاالمتحانات:ً-4

 االمتحاناتوثٌمةًالمهامًاألولٌةًلمدٌرٌةً

 

 االمتحاناتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً اسم المدٌرٌة

 ةإعادةًهٌكل وضع المدٌرٌة

تنظٌمٌة السابقة التً تم إعادة هٌكلتها الوحدات ال

 ضمنها
ًالدوائرًكافةتعدٌلًبتسمٌةًومهامً

 

 الهٌكلًالتنظٌمً

 ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ًمدٌرٌةًاالمتحاناتً

دائرةًالتنظٌمً
واالحصاءً

ًوتصحٌحًالبٌاناتً

دائرةًتعادلً
الشهاداتًوالوثائكً

ًالمدرسٌة

ًعدادإدائرةً

ًالنتائجًالعامةً

دائرةًالخدماتً
ًاالمتحانٌةً
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 المهام األساسٌة

 اإلشرافًعلىًإجراءًاالمتحاناتًالعامةًومتابعةًصحةًتنفٌذها. -1
جًالمطرًولبولهمًفًًتمدٌمًجمٌعًالخدماتًلطبلبًالشهاداتًالعامةًومعالجةًشإونًالطبلبًالوافدٌنًمنًخار -4

 المرحلةًالثانوٌة.
 إجراءًجمٌعًالمراسبلتًبٌنًوزارةًالتربٌةًوالوزراتًاألخرىًومدٌرٌاتًالتربٌةًفٌماًٌتعلكًباالمتحانات. -4
 المشاركةًوتمدٌمًالدعمًفًًجمٌعًالمهامًفًًوزارةًالتربٌةًالتًًتتطلبًإجراءًاختباراتًأوًامتحان. -2

ًلجمٌعًالشهاداتًالتًًتصدرهاًوزارةًالتربٌة.استصدارًنتائجًاالمتحاناتًالعامةً -0

 مهام الدوائر

 :دائرة التنظٌم واإلحصاء وتصحٌح البٌانات 

 التالٌة:ًالفرعٌةًتمومًبالمهام

ًتنفٌذهاً -1 ًومتابعة ًلبلمتحاناتًالعامة ًللتحضٌر ًالبلزمة ًالببلغاتًوالمراراتًوالخططًوالبرامج ًجمٌع إصدار

 وإتمامها.

 راكزًاالمتحانٌة.متابعةًتنفٌذًوتجهٌزًالم -4

 التعاونًوالتنسٌكًمعًكافةًدوائرًالمدٌرٌةًإلجراءًامتحاناتًتعادلًالشهاداتًوالموادًالمتممة. -4

 المٌامًبجمٌعًاألعمالًاإلدارٌةًالمتعلمةًبالعاملٌنًفًًالمدٌرٌةًأوًفًًدوائرًاالمتحاناتًفًًالمحافظات. -2

ًالت -0 ًوزارة ًتصدرعن ً)التً ًالسورٌة ًالشهادات ًصحة ًمن ًالمطرًالتحمك ًوخارج ًداخل ًالمستخدمة ربٌة(

 وتصدٌمهاًوتصحٌحًبٌاناتها.ً

  تنظٌمًوإعدادًاحصائٌاتًالنتائجًالعامةًوتصحٌحًالبٌاناتًونسبًالنجاحً. -6

 :دائرة الخدمات االمتحانٌة 

 التالٌة:ًالفرعٌةًتمومًبالمهام

ًٌتعلكًبشإونًالطبلبًللشهاداتًالعامة/ًثانوٌةًبكافةًفر -1 ًوالتعلٌمًمتابعةًومعالجةًكلًما ًواختصاصاتها وعها

 والشرعٌة/.ً–األساسًً

 متابعةًسٌرًعملًاالمتحاناتًالعامةًوأعمالًالتصحٌح. -4

ًالطبلبً -4 ًبتمدم ًالمتعلمة ًاإلشكالٌات ًجمٌع ًلمعالجة ًالمحافظات ًفً ًاالمتحانات ًدوائر ًمع ًوالمتابعة التنسٌك

 لبلمتحان.

 تًاألخرى.متابعةًتمارٌرًالهٌئةًالمركزٌةًللرلابةًوالتفتٌشًوالجها -2

 :دائرة إعداد النتائج ال امة 

 التالٌة:ًالفرعٌةًتمومًبالمهام

 التجهٌزًوالتحضٌرًلعملٌاتًإدخالًبٌاناتًالطبلب. -1

 الدعمًالفنًًوالتمنًًلمراكزًالتنتٌجًفًًالمحافظات. -4

 وتصحٌحًالمٌودًعلىًالحاسب/.ً–تمدٌمًخدماتً/طباعةًشهاداتًووثائكًأصلٌةًوصورًمصدلةً -4

 إدخالًدرجاتً....ًالخ/.ً–ألعمالًالتًًتطلبًإصدارًالنتائجًالعامةًللشهاداتًكافةً/تنتٌجًالمٌامًبجمٌعًا -2

 :دائرة ت ادل الشهادات والوثائق المدرسٌة 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 معالجةًشإونًالطبلبًالوافدٌنًمنًخارجًالمطرًفٌماًٌتعلكًبالمبولًفًًالمرحلةًالثانوٌةًأوًتعدٌلًشهاداتهم. -1

 مٌامًبالمراسبلتًالضرورٌةًللتؤكدًمنًصحةًجمٌعًالوثائكًالصادرةًمنًخارجًالمطر.ال -4

 إصدارًكتبًالمبولًالشرطًًللطبلبًالوافدٌنًوكتبًالمبولًالنهائًًوكتبًمعادلةًالشهادات. -4

التنسٌكًمعًالجهاتًالعامةًودوائرًاالمتحاناتًفًًالمحافظاتًلضمانًتطبٌكًإجراءاتًالتعادلًولبولًالطبلبً -2

 وافدٌن.ال
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

ًمعاونًالوزٌرًللشإونًالتربوٌةًمسمى وظٌفً الرئٌس المباشر:ًمدٌرًاالمتحاناتًًالمسمى الوظٌفً:

ًالخدماتًًمسمى وظٌفً من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:ًاالمتحاناتًًالمدٌرٌة: رئٌسًدائرة

ًاالمتحانٌة.

ً)رٌاضٌاتًًالمؤهل ال لمً: ًفًًالعلوم ًعلىًاأللل ًجامعٌة ًرٌاضً(ً–إجازة ًالمعلوماتٌةً-إحصاء علومًً-الهندسة

ًشهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة.ً-االدارةًبمختلفًاختصاصاتهاً

اتًوعملًآخرًسنتٌنًفًًنفسًالوزارةًأوًفًًإحدىًالجه/ًمنهاًضمنًالفئةًاألولى2ً/ًسنواتً/2/:ًًالقدم الوظٌفً

ًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌرًً

مركزًعملًمدٌرًأوًرئٌسًدائرةًفًًنفسًالمدٌرٌةًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة :  ً أنًٌكونًلدًشالًسابما

ً/ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاالساسًًًللمدٌرٌة4تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

ًالمهام

ًالمهامًاإلدارٌة
 

 رافًعلىًعملًالدوائرًالتًًتتبعًله.اإلش -1

 اإلشرافًعلىًعملًدوائرًاالمتحاناتًفًًالمحافظات. -4

 اإلشرافًعلىًجمٌعًالمراسبلتًالواردةًوالصادرةًفًًالمدٌرٌة.ً -4

 اإلشرافًالمباشرًعلىًعملًمركزًأوًمراكزًطباعةًأسئلةًاالمتحانات. -2

 تطبٌكًالموانٌنًواألنظمةًالناظمة. -0

 فًًالمدٌرٌةًورإساءًدوائرًاالمتحاناتًفًًالمحافظاتًًتمٌٌمًالعناصرًاإلدارٌة -6

ومكتبٌا ً -7  ً  متابعةًسٌرًأعمالًالتصحٌحًوإعدادًالنتائجًمٌدانٌا

 توزٌعًمهامًمدٌرٌتهًعلىًالنحوًاألمثلًلسٌرًالعملًومتابعةًًاألداء. -2

 رسمًالخططًلضمانًحسنًإنجازًاالمتحانات. -4

له. -15  ً  التراحًأوًتسمٌةًأحدًمرإوسٌهًمعاونا

ًهمةًفًًرسمًالسٌاسةًالعامةًللوزارةًوٌشارنًفًًاللجانًالتًًٌكلفًبهاً.المسا -11

 المهام الفنٌة

 دراسةًالتمارٌرًالدورٌةًعنًأعمالًالمدٌرٌةًوالتمارٌرًاألخرىًوٌنالشهاًمعًمرإوسٌهًوٌوجهًفٌها. -1

 ٌمترحًإلامةًدوراتًتؤهٌلٌةًومسلكٌةًلتنمٌةًلدراتًوكفاءاتًمرإوسٌه. -4

دًالخاصًبمدٌرٌتهًوٌوزعهًعلىًدوائرًالمدٌرٌةًوٌولعًالكتبًوالمراسبلتًضمنًحدودًاستبلمًالبرٌدًالوار -4

 اختصاصه.

 جوالتًمٌدانٌةًفًًالمحافظاتًلبلطبلعًعلىًحسنًسٌرًالعملًوتطبٌكًالتعلٌماتًالناظمة. -2

اًإلىًٌدلكًفًًمشارٌعًالمراسٌمًوالموانٌنًوالمراراتًالتًًتتعلكًباألعمالًاالمتحانٌةًوٌإشرًعلٌهاًوٌرفعه -0

 رئٌسه.

 التدلٌكًفًًمشارٌعًالببلغاتًوالتعلٌماتًالمتعلمةًبعملًالمدٌرٌةًوٌإشرًعلٌهاًوٌرفعهاًإلىًرئٌسه. -6

ًالتعلٌماتً -7 ًووضع ًعنها ًوٌعلن ًباالمتحانات ًالمتعلمة ًواالختبارات ًالعامة ًاالمتحانات ًمواعٌد ًتحدٌد ٌمترح

 المتعلمةًبها.

 حٌح.ٌوزعًأوراقًإجاباتًالشهاداتًعلىًمراكزًالتص -2

 تدلٌكًإحصائٌاتًاالمتحاناتًالعامةًونسبًالنجاحًفٌها. -4

ً
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ًدائرةًالتنظٌمًواإلحصاءًوتصحٌحًالبٌانات4-1ً

ًاألولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًالتنظٌمًًالمسمى الوظٌفً : ًدائرة رئٌس

ًواإلحصاءًوتصحٌحًالبٌانات
ًمدٌرًاالمتحاناتًمسمى وظٌفً الرئٌس المباشر:

ًاالمتحاناتًالمدٌرٌة:
رئٌسًًوظٌفً من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة: مسمى

ًالشعبةًالمكلف.

ً–/الرٌاضٌات(ًً–العلومً)اإلحصاءًالرٌاضًًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفً/ًااللتصادًًالمؤهل ال لمً:

ًشهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة.ًً-علومًاالدارةًبمختلفًاختصاصاتهاً

 األولىً/ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئة0ً/ًالقدم الوظٌفً:

ًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة: ًخبرة ًٌمتلن ًأو ًالمدمجة ًالمدٌرٌات ًإحدى ًمن ًأو ًالمدٌرٌة ًنفس ًمن ًٌكون أن

ًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنًسنةًفًًمجالًاالختصاصًاالساسًًللدائرة.

ًاإلدارٌةًالمهام

 

 الوصائٌةًكافة.متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتً -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمً -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 ٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته.المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌر -2

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

ًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله.المٌامًبماًٌكلفهً -2

ًالمهامًالفنٌة
 

 ً.ٌشارنًفًًالتراحًتوزٌعًأوراقًإجاباتًاالمتحاناتًعلىًمراكزًالتصحٌحًفًًالمحافظات -1

 ً.تمدٌمًإحصائٌةًبؤعدادًالطبلبًالمتمدمٌنًلبلمتحاناتًالعامةًونسبًالنجاح -4

 ً.حاناتًالعامةًومواعٌدهاٌشارنًفًًالتراحًموالٌتًاالمتً -4

 .إجراءًامتحاناتًالموادًالمتممةًوماًٌعادلًالثانوٌةًالعامةًوإعدادًنتائجهاًوكتابةًالوثائك -2

ًاالمتحاناتً -0 ًسٌر ًحسن ًوضمان ًالعمل ًخطة ًلتطبٌك ًالبلزمة ًوالتعامٌم ًوالببلغات ًالكتب إصدار

 العامة.

 التراحًصٌغًالشهاداتًالعامةًواإلشرافًعلىًطباعتها. -6

 لوائمًولراراتًالطبلبًاألوائل.ًإعداد -7

 التنسٌكًمعًدوائرًاالمتحاناتًفًًالمحافظاتًالعتمادًالمراكزًاالمتحانٌةًوجاهزٌتها. -2

ًالتربٌةًوفكًاألنظمةً -4 ًعنًوزارة ًلتصحٌحًبٌاناتًالشهاداتًالصادرة التنسٌكًمعًمدٌرٌاتًالتربٌة

 .ةًفًًدائرةًإعدادًالنتائجالنافذةًوالتؤكدًمنًتنفٌذهاًعلىًالبٌاناتًااللكترونٌةًالمعتمد

التنسٌكًمعًالوزاراتًوالهٌئاتًالرسمٌةًلمطابمةًالشهاداتًالصادرةًعنًوزارةًالتربٌةًوالتؤكدًمنً -15

 ً.صحةًصدورها

 حفظًسجبلتًالنجاحًوأرشفةًالمعامبلتًوالمراراتًوالمراسٌمًوالموانٌن. -11

ً.رجًالمطرالوزارةًوالتًًتستخدمًخاتصدٌكًواعتمادًصورًالشهاداتًالتًًتصدرهاً -14
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ًدائرةًتعادلًالشهاداتًوالوثائكًالمدرسٌة4-4ً

ًاألولىًًالفئة الوظٌفٌة:

ًتعادلًًالمسمى الوظٌفً: ًدائرة رئٌس

ًالشهاداتًوالوثائكًالمدرسٌة
ًمدٌرًاالمتحاناتًمسمى وظٌفً الرئٌس المباشر:

رئٌسًالشعبةًًمسمى وظٌفً من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:ًاالمتحاناتًًالمدٌرٌة:

ًمكلفال

ًالعلوم)ًاالحصاءًالرٌاضً(/.ً–االلتصادًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/ًالحموقًًالمؤهل ال لمً:

 ./ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى0/ًالقدم الوظٌفً:

ًفنٌةًالخبرة الوظٌفٌة ًخبرة ًٌمتلن ًأو ًالمدمجة ًالمدٌرٌات ًإحدى ًمن ًأو ًالمدٌرٌة ًنفس ًمن ًٌكون ًأن :

ًملًعنًسنةًفًًمجالًاالختصاصًاالساسًًللدائرة.تخصصٌةًلمدةًالًت

ًالمهامًاإلدارٌة

 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

نًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمًتوزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌ -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 المباشر.إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسً -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

 نًمنًخارجًالمطر.ٌتابعًاستمرارًلبولًالطبلبًفًًالمرحلةًالثانوٌةًللوافدٌ -4

ً

ًالمهامًالفنٌة

 

 ٌعدًجداولًلجنةًتعادلًالشهاداتًوجدولًأعمالًاللجنة.ً -1

ًصورً -4 ًبحفظ ًوٌموم ًالمدرسٌة ًالوثائك ًولجنة ًالشهادات ًتعادل ًلجنة ًفً ًالسر ًأمنة ًبؤعمال ٌموم

 .محاضرًاللجانًوالمراسبلت

 ٌعدًلراراتًمعادلةًالشهادات.ً -4

 ادلًالشهاداتًولجنةًالوثائكًالمدرسٌة.ًدراسةًالمعامبلتًالتًًتعرضًلجنةًتع -2

 ٌعملًعلىًإصدارًكتابًبمبولًالطالبًبشكلًنهائً.ً -0

رٌثماً -6  ً لبولًطبلبًالمرحلةًالثانوٌةًوالتعلٌمًاألساسًًالحلمةًالثانٌةًالوافدٌنًمنًخارجًالمطرًشرطٌا

 .ٌتمًاستكمالًالثبوتٌات

ًلذلن.ًإدخالًبٌاناتًالوثائكًالمدرسٌةًللبرنامجًالحاسوبًًالمخصص -7

ًًًًًًًًًًًً

ًً

ً
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ًدائرةًإعدادًالنتائجًالعامة4-4ً

ًاألولىًًالفئة الوظٌفٌة:

ًالنتائجًًالمسمى الوظٌفً: ًإعداد ًدائرة رئٌس

ًالعامة
ًمدٌرًاالمتحاناتًمسمى وظٌفً الرئٌس المباشر:

رئٌسًًمسمى وظٌفً من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:ًمدٌرٌةًاالمتحاناتًًالمدٌرٌة:

ً.ًالشعبةًالمكلفً

الذكاءًً–النظمًوالشبكاتًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالهندسةًالمعلوماتٌةً)البرمجٌاتًًالمؤهل ال لمً:

ًالصنعً(.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى0ً/ًالقدم الوظٌفً:

ًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة: ًخبرة ًٌمتلن ًأو ًالمدمجة ًالمدٌرٌات ًإحدى ًمن ًأو ًالمدٌرٌة ًنفس ًمن ًٌكون أن

ً/ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1خصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/ت

ًالمهامًاإلدارٌة

 

ًمتابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة.ً -1

ًالتؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

ألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمًتوزٌعًا -4

ًوالتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

ًالمشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

ًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر.ًإعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللة -0

ًالتراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

ًتحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

ًالمهامًالفنٌة

 

ًاألم -1 ًالعامةًتهٌئة ًاالمتحانٌة ًبالدورات ًالمتعلمة ًالحاسوبٌة ًاالمتحانٌة ًللبرامج ًواإلدارٌة ًالفنٌة ور

 )دورةًالترشح,ًالدورةًاألولى,ًالدورةًالثانٌة,ًالدورةًاالستثنائٌة(ًوأخذًنسخًاحتٌاطٌة.

نتٌجًمتابعةًعملٌةًاإلشرافًوالتحدٌثًللبرامجًاالمتحانٌةًعلىًالمخدماتًالفرعٌةًالخاصةًبمراكزًالت -4

 بمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظاتًوتحدٌثًبرامجًمضادًالفٌروسات,ًوتبادلًالبٌاناتًمعًالوزارة.

المٌامًبعملٌاتًتصدٌرًواستٌرادًالملفاتًالحاسوبٌةًالمتعلمةًبطلباتًاالكتتابًوالدرجاتًاالمتحانٌةً -4

زًالتنتٌجًفًًالمحافظاتًلطبلبًالشهاداتًالعامةًبعدًافتتاحًالدورةًاالمتحانٌةًالجدٌدة,ًوتزوٌدًمراك

 بتلنًالملفاتًبعدًمعالجتهاًفًًالمركز.

اإلشرافًعلىًكٌفٌةًإدخالًوتسجٌلًطلباتًالطبلبًفًًالدوراتًاالمتحانٌةًالعامةًلكافةًالشهاداتً -2

الصناعٌة,ًالتجارٌةًوالنسوٌةًً–)الثانوٌةًالعامةًبفرعٌهاًاألدبًًوالعلمًًوالثانوٌةًالمهنٌةًبفروعهاً

الشرعٌةًوالتعلٌمًاألساسًًواإلعدادٌةًالشرعٌة(ًفًًجمٌعًالمحافظاتًبعدًتهٌئةًلواعدًًوالثانوٌةًً-

ودمجهاًفًًالمخدمًالمركزيًالخاصًباالمتحاناتًمركزًالحاسب.  ً  البٌاناتًالكترونٌا

اإلشرافًعلىًكٌفٌةًإدخالًلسائمًنتائجًامتحاناتًالشهاداتًالعامةًفًًمراكزًالتنتٌجًفًًمدٌرٌاتً -0

 اإلدارةًالمركزٌة.ًالتربٌةًوفً

ًمتابعةًسٌرًعملٌةًالتنتٌجًفًًالمحافظاتًودراسةًالتمارٌرًالواردةًوالتراحًالحلولًالمناسبة. -6
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ًلسائمً -7 ًإدخال ًعملٌة ًانتهاء ًبعد ًالمحافظات ًمن ًالتنتٌج ًالخاصًبعملٌة ًالحاسوبٌة ًالملفات استٌراد

ًب.الطبلبًودمجهاًفًًالمخدمًالمركزيًالخاصًباالمتحاناتًمركزًالحاس

ًإعدادًاإلحصائٌاتًونسبًالنجاحًفًًاالمتحاناتًالعامةًوإعبلنًالنتائج. -2

ًإعدادًلوائمًالطلبةًاألوائلًوسجبلتًالناجحٌنًوجداولًالدرجاتًالعامة. -4

إعدادًالموائمًبؤسماءًالطلبةًالذٌنًحرمواًمنًالتمدمًإلىًاالمتحاناتًالعامةًلتعمٌمهاًعلىًمدٌرٌاتً -15

ًالتربٌة.

ًتًالعامةًواإلشرافًعلىًطباعتها.تهٌئةًنتائجًالشهادا -11

ًطباعةًوثائكًالنجاحًواإلصدارًاإللكترونًًللنتائجًاالمتحانٌةًبعدًاعتمادهاًأصوال . -14

ًااللكترونًً -14 ًالمولع ًعلى ًنشرها ًأجل ًمن ًالعامة ًالنتائج ًصدور ًالطبلبًحٌن ًملفاتًنتائج إنشاء

ًللوزارة.

ًفً -12 ًالعامة ًالشهادات ًلكافة ًللطبلب ًاألصلٌة ًالوثائك ًالبرامجًًطباعة ًضمن ًالمإتمتة الدورات

ًاالمتحانٌة.

ًطباعةًالصورًالمصدلةًوإشعاراتًالرسوبًللطبلبًلكافةًالشهاداتًالعامةًولجمٌعًالمحافظات. -10

ًاال -16 ًبرامج ًعلى ًاإلشراف ًاالحتٌاطًمتابعة ًالنسخ ًأجل ًمن ًالشهادات,ًً/متحانات ًتعادل برنامج

ًت ًبرنامج ًالمتمم, ًبرنامج ًالمدرسٌة, ًالوثائك ًالشهادات,ًبرنامج ًمن ًالتحمك ًبرنامج ًالمٌود, صحٌح

ًبرنامجًتعدٌلًالعموبات,ًبرنامجًتعدٌلًالدرجات/.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًدائرةًالخدماتًاالمتحانٌة4-2ً

ًاألولىًًالفئة الوظٌفٌة:

ًالخدماتًًالمسمى الوظٌفً: ًدائرة رئٌس

ًاالمتحانٌةً

ً:ًمدٌرًاالمتحاناتمسمى وظٌفً الرئٌس المباشر

رئٌسًًمسمى وظٌفً من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:ًمدٌرٌةًاالمتحاناتًً:المدٌرٌة

ًالشعبةًالمكلف.ً

 العلوم)االحصاءًالرٌاضً(/.ً–االلتصادًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/الحموقًًالمؤهل ال لمً:

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى0ً/ًالقدم الوظٌفً:

ًالًالخبرة الوظٌفٌة: ًنفس ًمن ًٌكون ًفنٌةًأن ًخبرة ًٌمتلن ًأو ًالمدمجة ًالمدٌرٌات ًإحدى ًمن ًأو مدٌرٌة

ًتخصصٌةًًلمدةًالًتملًعنًسنةًفًًمجالًاالختصاصًاالساسًًللدائرة.

ًالمهامًاإلدارٌة
 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة.ً -1

 تنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها.ًالتؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتً -4

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًأعمالهمً -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 التمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر.إعدادً -0

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

ًبلحٌاتًالممنوحةًله.المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالص -2

ًالمهامًالفنٌة
 

 ً.إعدادًلوائمًالطبلبًالمحرومٌنًمنًالتمدمًلبلمتحاناتًالعامة -1

ًتمارٌر -4 ًوتسلم ًالعامة ًالعموبات ًلجنة ًمحاضر ًعلىًًتهٌئة ًوعرضها ًاالمتحانٌة ًالتعلٌمات مخالفً

 ً.اللجنة

 ً.نظمةًالمرعٌةٌساهمًفًًدراسةًالمشكبلتًالتًًتتصلًبنتائجًالطبلبًوالردًعلٌهاًوفكًاأل -4

 ً.المٌامًبمعامبلتًتنمبلتًالطبلبًالمتمدمٌنًلبلمتحاناتًالعامة -2

 ً.دراسةًحاالتًالطبلبًمنًذويًاالحتٌاجاتًالخاصةًوآلٌةًتمدمهمًلبلمتحانات -0

 .معالبٌنً...الخ/ً–حلًإشكالٌاتًالطبلبًالمتمدمٌنًلبلمتحاناتًالعامةً/ًتسلسبلتًدراسٌةً -6

 عامةًوموالٌتها.التراحًمواعٌدًاالمتحاناتًال -7

ً.أمانةًسرًلجنةًالعموباتًالعامةً -2

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 مدٌرٌةًالتدرٌبًوالتؤهٌلًالتربوي: -2

ً

 لمدٌرٌة التدرٌب والتأهٌل التربوي  وثٌقة المهام األولٌة  

 

 مدٌرٌةًالتدرٌبًوالـتؤهٌلًالتربوي اسم المدٌرٌة

 إعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة

 إعادة هٌكلتها ضمنها.الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم 

 ائرةًاإلعداددً-1
ًدائرةًالتدرٌبً-4
فًًًدائرةًالتدرٌبًالمهنًًوالتمنًًتمًدمجهماًمع

 مدٌرٌةًالتعلٌمًالمهنًًوالتمنً

 

 الهٌكل التنظٌمً

 

ًمدٌرٌة التدرٌب والتأهٌل التربوي

دائرة الم اهد والمراكز 
ًالتدرٌبٌة

ًدائرة التدرٌب المهنً والتقنً          
 دائرة 

ًالتدرٌب التربوي          
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 الهدف األساسً

للمواردًالبشرٌةًفًًوزارةًالتربٌةًًالتدرٌبًوالتؤهٌلًالتربوي  

 المهام األساسٌة 

 

 .وزارةًالتربٌةًلتنمٌةًالمواردًالبشرٌةًوتنفٌذهاًإعدادًخطة -1
 .إعدادًخطةًالتدرٌبًالمهنًًوالتمنًًوإدراجهاًضمنًخطةًوزارةًالتربٌةًلتنمٌةًالمواردًالبشرٌة -4
اإلشرافًعلىًالدوراتًالتدرٌبٌةًفًًالمدٌرٌاتًوالمراكزًالتابعاةًلاوزارةًالتربٌاةًوعلاىًإعادادًفارقًخاصاةً -4

ً.بالتدرٌب
ً.ديًالتربٌةًالفنٌةًالتشكٌلٌةًوالتطبٌمٌةًوالتربٌةًالموسٌمٌةًومتابعةًشإونهمااإلشرافًعلىًمعه -2
 متابعةًشإونًخرٌجًًكلٌةًالتربٌةً/ًمعلمًصفً)التزامًـًتعمٌكًتؤهٌلًتربوي(. -0
اإلشرافًعلىًالمراكزًالتدرٌبٌةًكافةًفًًالمحافظاتًوتؤمٌنًإلامةًالمدربٌنًوالمتدربٌنًالموفدٌنًمنًخاارجً -6

ًالمحافظة.

 الدوائر هامم

  التدرٌب التربويدائرة 
ً

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

 إصدارًوتنفٌذًخطةًالتدرٌبًفًًوزارةًالتربٌةًلتنمٌةًاألطرًالبشرٌة. -1

 متابعةًالحمائبًالتدرٌبٌة. -4

 متابعةًسٌرًالدورات. -4

 لتربوٌةًوالتعلٌمٌة.متابعةًفرقًالتدرٌبًالمركزٌةًوالمحلٌةًوفكًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًالمطلوبةًللعملٌةًا -2

 لٌاسًأثرًالتدرٌبًمنًخبللًأدواتًبحثًتخصصٌة. -0
 

  التدرٌب المهنً والتقنًدائرة 

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً
 

 ًًتنفٌذًومتابعةًالدوراتًالتعلٌمٌةًالمهنٌة. -1

 متابعةًالحمائبًالتدرٌبٌة. -4

 لمطلوبةًللعملٌةًالتربوٌةًوالتعلٌمٌة.متابعةًفرقًالتدرٌبًالمركزٌةًوالمحلٌةًوفكًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًا -4

 لٌاسًأثرًالتدرٌبًمنًخبللًأدواتًبحثًتخصصٌةً. -2
 

  ًالم اهد والمراكز التدرٌبٌةدائرة 

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً
 

 .الموسٌمٌةًوالتربٌةًوالتطبٌمٌةًالتشكٌلٌةًالفنٌةًالتربٌةًمعهديإصدارًمفاضلةً -1

 ًالموسٌمٌةًوالتربٌةًوالتطبٌمٌةًالتشكٌلٌةًنٌةالفًالتربٌةًهدامعًمتابعةًشإونًطبلب -4

 تولٌعًشهاداتًخرٌجًًمعاهدًإعدادًالمدرسٌن/ًمعهدًإعدادًالمعلمٌنًوالتؤكدًمنًصحةًالصادرًمنها. -4

 تعدٌلًأوضاعًالمعلمٌنًمنًخرٌجًًبرنامجًتعمٌكًالتؤهٌلًالتربويًبالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًالتنمٌةًاإلدارٌة. -2

 تربٌةً/ًمعلمًالصفًًبالتزام.متابعةًأوضاعًخرٌجًًكلٌةًال -0

 متابعةًشإونًالمراكزًالتدرٌبٌةًكافةً. -6

 إصدارًالمراراتًالمالٌةًللدوراتًالتدرٌبٌة.ً -7

 منحًشهاداتًحضورًللمتدربٌنًفًًالدوراتًالتدرٌبٌةًالمنفّذة,ًومنحًبدلًضائعًعنها. -2

ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:  

مدٌرًالتدرٌبًًالمسمى الوظٌفً:
 والتؤهٌلًالتربوي

 معاونًالوزٌرًللشإونًالتربوٌةمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: 

 التدرٌبًوالتؤهٌلًالتربويالمدٌرٌة: 
ًرئٌسًدائرةًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:

 التدرٌبًالتربوي

ً-فلسفة(ًً-لااتً-جارافٌاً–اآلدابًوالعلومًاإلنسانٌةً)تارٌخًً-إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفً/ًالتربٌةًالمؤهل ال لمً:  
ًشهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة.ًً-علومًاالدارةًبمختلفًاختصاصاتهاًً-/ًكٌمٌاء(ً-فٌزٌاءً-العلومً)رٌاضٌات

/ًمنهااااًضااامنًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوًفااا2ًً/ًسااانواتً/2/القلللدم اللللوظٌفً: 
 الجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.إحدىً

مركااازًعمااالًمااادٌرًأوًرئاااٌسًدائااارةًفاااًًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًإحااادىًالخبلللرة الوظٌفٌلللة:   ً أنًٌكاااونًلااادًشاااالًساااابما
الماااادٌرٌاتًالمدمجااااةًإذاًكانااااتًالمدٌرٌااااةًالجدٌاااادةًناتجااااةًعاااانًدمااااجًماااادٌرٌاتًأخاااارى,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةً

علاااىً/ًسااانواتًفاااًًمجاااالًاالختصااااصًاألساساااًًللمدٌرٌاااة4لًعااانً/تخصصاااٌةًلمااادةًالًتمااا ,ًوأنًٌكاااونًحاصااابلً 
 ./ًمنًوزارةًالتنمٌةًاإلدارٌة/TOTشهادةًتدرٌبًمدربً

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

ًالتؤشٌرًعلىًجمٌعًالمعامبلتًالرسمٌةًالمتعلمةًبعملًالمدٌرٌة. -1

ًرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة .متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوام -4

ًاإلشرافًعلىًدوامًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌة,ًوالتولٌعًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهام. -4

 تمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌةًوالتراحًالمكافآتًوالعموباتًوفكًالموانٌنًواألنظمةًالنافذة. -2

 ٌةًوالمادٌةًالبلزمةًلعملًالمدٌرٌة.تحدٌدًاحتٌاجاتًالمدٌرٌةًمنًالمواردًالبشر -5

 المهام الفنٌة
 

ًاإلشرافًعلىًخطةًالتدرٌبًوالتؤهٌلًالتربويًفًًوزارةًالتربٌة. -1

 .اإلشرافًعلىًالمعاهدًوالمراكزًالتدرٌبٌة -4

الممامااةًفااًًالمراكاازًوالماادٌرٌاتًالمركزٌااةًوالفرعٌااةًالتابعااةًًالتربوٌااةًاإلشاارافًعلااىًالاادرواتًالتدرٌبٌااة -4

 للوزارة.

 إلشرافًعلىًلٌاسًأثرًالتدرٌبًومتابعتهًمعًالمدٌرٌاتًوالمراكزًالمعنٌةًفًًوزارةًالتربٌةً.ا -2

اإلشرافًعلىًإعدادًفرقًتدرٌبًمركزٌةًومحلٌةًوفكًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًالمطلوبةًللعملٌةًالتربوٌةً -0

ًوالتعلٌمٌة.

ًتطبٌمٌةًوالتربٌةًالموسٌمٌة.اإلشرافًعلىًامتحاناتًالمبولًفًًمعهديًالتربٌةًالفنٌةًالتشكٌلٌةًوال -6

اإلشرافًعلاىًإصادارًنتاائجًالفحاوصًالفنٌاةًوالمفاضالةًالعاماةًلمعهاديًالتربٌاةًالفنٌاةًالتشاكٌلٌةًوالتطبٌمٌاةً -7

ًوالتربٌةًالموسٌمٌة.

 اإلشرافًعلىًالمراكزًالتدرٌبٌةًفًًالمحافظاتًكافة. -2
ً

ً

ً

ً
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 دائرة التدرٌب التربوي 4-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

والتؤهٌلًًالتدرٌبمدٌرًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالتدرٌبًالتربويًمى الوظٌفً:المس
ً التربوي

ًرئٌسًالشعبةًًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: التدرٌبًوالتؤهٌلًالتربويالمدٌرٌة: 

ً-جارافٌااااً–ارٌخًاآلدابًوالعلاااومًاإلنساااانٌةً)تااا-إجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااً/ًالتربٌاااةًًالمؤهلللل ال لملللً:
ً/.كٌمٌاء(-فٌزٌاء-العلومً)رٌاضٌات-فلسفة(ًً-لاات

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
,ًوأنًٌكااااونًتصاااااصًاألساسااااًًللاااادائرةً/ًساااانةًواحاااادةًفااااًًمجااااالًاالخ1تخصصااااٌةًلماااادةًالًتماااالًعاااانً/
علىًشهادةًتدرٌبًمدربً  .منًوزارةًالتنمٌةًاإلدارٌةً//TOTحاصبلً 

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح -2

رٞص٣وغ اسػجوبل ٝأُٜووبّ ػِو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔوب ٣زلوون ٝصوٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًُٚ. ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

 المهام الفنٌة

 متابعةًسٌرًالدوراتًالتدرٌبٌةًالتربوٌة.ً -1

 متابعةًالحمائبًالتدرٌبٌةًالتربوٌة. -4

ًمتابعةًلٌاسًأثرًالتدرٌبًالتربويًوفكًأدواتًالبحثًالتخصصٌة. -4

 متابعةًفرقًالتدرٌبًالمركزٌةًوالمحلٌةًوفكًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًالتربوٌةًالمطلوبةًللعملٌةًالتربوٌة. -2

ًشٜبداد ؽعٞس ُِٔزذسث٤ٖ ك٢ اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ٓغ ٓ٘ؼ ٗغخخ صب٤ٗخ )ثذٍ ظبئغ(.ٓ٘ؼ  -0
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 والتقٌي الوهٌي التذريت دائرح 4-2

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

 اُزذس٣تٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر: ٝاُزو٢٘ ا٢ُٜ٘ٔ اُزذس٣تسئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 اُزشث١ٞ اُزؤ٤َٛٝ

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه: اُزشث١ٞ اُزؤ٤َٛٝ ذس٣تاُزالوذيريخ: 

 ./أُؼِٞٓبر٤خ( –ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -اُٜ٘ذعخ )اٌُٜشثبئ٤خ /اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢الوؤهل العلوي: 

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 
 

ماانًإحااادىًالماادٌرٌاتًالمدمجااة,ًأوًٌمتلااانًخباارةًفنٌاااةًًأنًٌكاااونًماانًنفااسًالمدٌرٌاااةًأوالخجرررح الىيي يررخ: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة. -1

 مبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها.التؤشٌرًعلىًالمعا -2

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكانااتهم,ًواإلشارافًعلاىًأعماالهمً -3

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 ه.المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرت -4

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -5

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

 ًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله.المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوًف -8

 الوهبم ال ٌيخ
 

 .إعدادًخطةًالتدرٌبًالمهنًًوالتمنًًومتابعةًتنفٌذًالدوراتًالتدرٌبٌةًوالتعلٌمٌةًالمهنٌةًوالتمنٌة -1

 .ًالفنٌةًوالتمنٌةمتابعةًالحمائبًالتدرٌبٌةً -4

 متابعةًسٌرًالدوراتًالتدرٌبٌةًوالتعلٌمٌةًالمهنٌةًوالتمنٌة. -4

 درٌبًالمركزٌةًوالمحلٌةًوفكًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًالفنٌةًوالتمنٌة.متابعةًفرقًالت -2

ًمتابعةًلٌاسًأثرًالتدرٌبًوفكًأدواتًالبحثًالتخصصٌةً. -0
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 التذريجيخ والوراكس الوعبهذ دائرح 4-4

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ: 

 ٝأُشاًض أُؼبٛذسئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 اُزذس٣ج٤خ

 ٝاُزؤ٤َٛ اُزذس٣ت ٓذ٣ش الوجبشر:هسوى ويي خ الرئيس 

 اُزشث١ٞ

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق.هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه:  اُزشث١ٞ اُزؤ٤َٛٝ اُزذس٣تالوذيريخ: 

 .اُزشث٤خ / –أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِٔٞع٤وب –اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢ / اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ  الوؤهل العلوي:

 ُلئخ اس٠ُٝ./ ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ ا5/القذم الىيي ي: 

شح ك٤٘وووخ جوووإٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةالخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح.اقةزصبأل اسعبع٢ / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 دارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةًكافة .متابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإل -1

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -2

توزٌعًاألعباءًوالمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌانهمًوإمكانااتهم,ًواإلشارافًعلاىًأعماالهمً -3

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 لمشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته.ا -4

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -5

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6

 لبشرٌة.تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًا -7

ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوًفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -8

 المهام الفنٌة
 

ً.التربٌةًالموسٌمٌة(ً-بمعهديً)التربٌةًالفنٌةًالتشكٌلٌةًوالتطبٌمٌةًمتابعةًالفحوصًالفنٌةًالخاصةً -1

 متابعةًعملًالمراكزًالتدرٌبٌةًمٌدانٌا . -2

ماااااةًالخاصاااااةًبمعهاااااديًالتربٌاااااةًالفنٌاااااةًالتشاااااكٌلٌةًوالتطبٌمٌاااااةًوالتربٌاااااةًإصااااادارًالمفاضااااالةًالعا -3

ًالموسٌمٌة.

ًمتابعةًشإونًطبلبًمعهديًالتربٌةًالفنٌةًالتشكٌلٌةًوالتطبٌمٌةًوالتربٌةًالموسٌمٌة.ً -4

ًتؤمٌنًاإللاماتًفًًالمراكزًالتدرٌبٌةً. -5

ًإصدارًالمراراتًالمالٌةًالخاصةًبالدوراتًالتدرٌبٌة.ً -6

ً
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 ألنشطةًالفنٌةًوالرٌاضٌة:مدٌرٌةًا -0

 وثٌمةًالمهامًاألولٌةًلمدٌرٌّةًاألنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّة

 

 األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّة اسمًالمدٌرٌة

 ناتجةًعنًالدمج وضعًالمدٌرٌة

 الوحداتًالتنظٌمٌةًالسابمةًالتًًتمًدمجها

ًواالنشطةًالفنٌّة.ً-1 ًّ ًمدٌرٌّةًالمسرحًالمدرس

ًئعمدٌرٌّةًالطبلً-4

ًمدٌرٌّةًالرٌاضةً-4

2-ًًًّ ًمدٌرٌّةًمجلّةًالمعلّمًالعرب

 األنشطةًالبلصفٌّةدائرةًً-0

 

 

 الهٌكلًالتنظٌمًً

ً

ً

ً

ًمدٌرٌةًاألنشطةًالفنٌةًوالرٌاضٌة

المسرح دائرة 
ًالمدرسً

دائرة األنشطة 
ًالطلٌ ٌة

التربٌة دائرة 
ًالرٌاضٌة

دائرة الٌاف ٌن 
ًواألنشطة الالصفٌة

دائرة مجلة الم لم 
ًال ربً
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ًللمدٌرٌةالهدفًاألساسًً

 ترسٌخًالمٌمًوالمبادئًالتربوٌّةًلدىًالتبلمٌذًًوربطهاًباألعمالًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةًواألنشطةًاإلبداعٌّة.

٣ًّخ اسٗشطخ اُل٤ّ٘خ ٝاُش٣بظ٤ّخأُٜبّ اسعبع٤ّخ ُٔذ٣ش

منًالخططًالفرعٌّةًللدوائر -1  ً  التابعةًللمدٌرٌّة.ًالعملًعلىًتنفٌذًًالخّطةًالسنوٌّةًانطبللا
ًواإلداراتً -2 ًالتربٌة ًبوزارة ًكافّة ًاالختصاصات ًفً ًّ ًواإلبداع ًّ ًوالرٌاض ًّ ًالفنّ ًالنشاط ًأوجه اإلشرافًعلى

 خارجه.المركزٌّةًوالفرعٌّةًداخلًأولاتًالدوامًو
اإلشرافًعلىًسٌرًالعملٌّةًالتربوٌّةًوتموٌمهاًفًًمعاهدًالتربٌةًالرٌاضٌّةًورفعًالممترحاتًالبلزمةًلتطوٌرهاً -3

 بالتنسٌكًمعًالمدٌرٌّاتًالمعنٌّةًفٌماًٌتعلّكًبالموادًالدراسٌّةًالعاّمة.
,ًوتوفٌرًالبٌئة -4 ًّ االجتماع  ً ًوأٌضا ًّ ًوالبدن ًّ واألدواتًالمناسبةًالتًًتساعدهمًًتؤهٌلًالطبّلبًعلىًالمستوىًالنفس

 عنًذواتهمًوتعٌنهمًعلىًالتعاملًمعًالمجتمعًالمحٌط.ًعلىًالتعبٌر
اإلشرافًعلىًتنفٌذًالمسابماتًوالبطوالتًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةًواإلبداعٌّةًبكافّةًأشكالها,ًالعملًعلىًالمشاركةًفًً -5

 مطرًوخارجه.الفعّالٌّاتًوالنشاطاتًالتًًتتعلّكًبعملًالمدٌرٌّةًداخلًال
ًالدورٌّةًكلًثبلثةًشهورًبهدفًاطبلعًالمعلّمًعلىًماًٌستجدًفًًمٌدانًالتربٌةًوالعلمًًإصدار -6 ًّ مجلّةًالمعلّمًالعرب

علىًأداءًرسالتهًالتربوٌّة. ًوالثمافةًلٌكونًلادراً 

ًمهامًالدوائر

▪   ً  دائرة المسرح المدرس
 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً
 للمدٌرًومتابعةًتنفٌذهاًوتوجٌهاًوالخّطةًالمالٌّةًأٌضا .رفعًخطةًعملًالدائرةً -1

حفبلتًً-معارضًفنٌّةً-التراحًالخطةًالسنوٌّةً)أجندة(ًلؤلنشطةًوالفعّالٌّاتًالتًًستمامً)عروضًمسرحٌّة -4

 حفبلتًفنونًشعبٌّةًورلصًتعبٌري(.ً-موسٌمٌّةً

 عموبات.رفعًتمارٌرًدورٌّةًللمدٌرًتتضّمنًسٌرًالعملًوالتراحًالمكافآتًوال -4

 رفعًممترحًالخّطةًالتدرٌبٌّةًللمدٌرًوإلامةًورشاتًعملًبشكلًدوري. -2

 متابعةًعملًالشعبًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظاتً -0

 منحًالتصارٌحًلعروضًمسرحٌّاتًالمطاعًالخاصًوالمنظماتًالخاصةًباألطفالًوالٌافعٌن. -6

 دائرة الطالئع ▪

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

 منظمةًطبلئعًالبعثًووزارةًالتربٌة.التنسٌكًبٌنً -1

 الكوادرًفٌها(.ًتؤمٌنًمستلزماتهاً)إنهاءًوتكلٌفًاإلشرافًعلىًالمدارسًالتطبٌمٌّةًوالمعسكراتًو -4

 اإلشرافًعلىًالنشاطاتًالطلٌعٌّةًالممامةًفًًمدٌرٌّاتًالتربٌة. -4

 ب.إعدادًالدراساتًبماًٌخّصًافتتاحًالمدارسًالتطبٌمٌّةًوزٌادةًعددًالشعبًوالطبّلً -2

 ةٌالرٌاضالتربٌة دائرة  ▪

 التالٌة:الفرعٌةًًتمومًبالمهامً

التراحًمشارٌعًالخططًالعاّمةًوالسنوٌّةًللتربٌةًالرٌاضٌّةًواإلشرافًعلٌهاًودراسةًالممترحاتًوالتمارٌرًالتًً -1

 تنظمهاًدائرةًالتربٌةًالرٌاضٌّةًورفعًالممترحاتًلتصنٌعًاألدواتًوالتجهٌزاتًالرٌاضٌّة.

ًلتطوٌرًالمناهجًبإعدادًالمناهجًلمراحلًالتعلٌمًالمختلفةًوالتعاونًمعًمدٌرٌّةًاإلسهامًمعً -4 ًّ المركزًالوطن

 التوجٌهًفًًتطوٌرًالعملٌّةًالتربوٌّة,ًوالتراحًتشكٌلًلجانًتؤلٌفًالكتبًالرٌاضٌّة.

ولٌن,ًوإصدارًمتابعةًسٌرًالعملٌّةًالتربوٌّةًوتموٌمهاًفًًالمعاهدًالرٌاضٌّةًوتطوٌرهاًوالتراحًأعدادًالممب -4

تعلٌماتًالمٌدًوالمبولًوإجراءًامتحاناتهاًوتعدٌلًاألنظمةًواللوائحًالداخلٌّةًلهذهًالمعاهدًوكّلًماًٌتعلّكًبالتربٌةً

 الرٌاضٌّةًومعالجةًشإونًالطبّلب.ً
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ًالعاّمًمنًأجلًتنفٌذًجمٌعًاألنشطةًالرٌاضٌّةًواألمورًاإلدارٌّةًوالعملًعلى -2 ًّ ًالتنسٌكًمعًاالتحادًالرٌاض

 افتتاحًالمراكزًالتدرٌبٌّة.

إعدادًالدراساتًالبلزمةًللمهرجاناتًوالعروضًالرٌاضٌّةًالمدرسٌّةًوتدرٌبًأطرهاًووضعًالممترحاتً -0

 لتطوٌرهاًووضعًخططًالنشاطاتًالرٌاضٌّةًالمدرسٌّةًلمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًمختلفًمراحلًالتعلٌم,ًوإلامةً

 وٌرهاًووضعًبرامجها.الدوراتًالتدرٌبٌّةًالمركزٌّةًوالمحلٌّةًوتط

التراحًإحداثًالمدارسًالرٌاضٌّةًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةًوالتراحًاللوائحًالداخلٌّةًلها,ًوتحدٌدًسٌاسةًالمبولً -6

فٌها,ًوتحدٌدًمواصفاتًالمبلعبًوالصاالتًوالمسابح,ًورفعًالممترحاتًالبلزمةًبالتعاونًمعًالجهاتً

 المعنٌّة.

▪   ً  دائرة مجل ة الم ل م ال رب

 التالٌة:الفرعٌةًالمهامًتمومًبً

 السنوٌّةًللمجلّةًبماًفًًذلنًالممترحًلمحتوىًكّلًعددًجدٌد.ًوضعًالخطة -1

 معًالجهاتًالثمافٌّةًوالمإسساتًالتربوٌّة.ًلتنسٌكالتواصلًمعًالكتّابًوالمفّكرٌنًوأساتذةًالجامعات,ًوا -4

 جمعًوانتماءًالموادًوالمماالتًواألبحاثًالفكرٌّة. -4

مدٌرٌّاتًالتربٌةًوإلامةًورشاتًتدرٌبٌّةًلهمًبهدفًتطوٌرًالعملًفًًالمجلّةًفًًاتبًمتابعةًعملًرإساءًمك -2

 المجلة.

إسماطًالضوءًعلىًالمواهبًوالماماتًالفكرٌّةًالسورٌّةًمنًخبللًإجراءًحواراتًولماءاتًصحفٌّةًوتاطٌةً -0

 نشاطاتًوزارةًالتربٌةًوورشاتهاًكافّة.

عه,ًإضافةًإلىًمتابعةًعملٌّةًبٌعهًبالتعاونًمعًالمإسسةًالعاّمةًمتابعةًعملٌّةًإخراجًالعددًوطباعتهًوتوزٌ -6

 للمطبوعات.

 دائرة الٌاف ٌن واألنشطة الالصفٌ ة ▪

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

اإلشرافًعلىًإلامةًاألنشطةًالبلصفٌةًفًًالمدارسًمنًخبللًمشرفًًاألنشطةً/ًحفبلتًـًمعارضًـًرحبلتً -1

عملًطوعًًوغٌرهاً..../ًومنحًالموافماتًالرسمٌةًإللامةًاألنشطةًوفتحًسجلًًـًندواتًـًتكرٌمًالمتفولٌنًـ

 خاصًلها.

 التنسٌكًوالتعاونًمعًالدوائرًالمعنٌةًفًًالمدٌرٌةًللمٌامًبؤنشطةًمتنوعةًعلىًمستوىًالمدٌرٌةً. -2

بوٌةًلهذهًإلامةًالمخٌماتًالصٌفٌةًالخارجٌةًوالداخلٌةًالطوعٌةًومتابعةًتطبٌكًالبرامجًالتدرٌبٌةًوالتر -3

 المخٌماتًوالموضوعةًمنًلبلًدائرةًالٌافعٌنًوًاألنشطةًالبلصفٌةًبالتنسٌكًمعًالجهاتًالمشاركةً.

ًاإلشرافًعلىًمراكزًاألنشطةًالبلصفٌةًفًًالتجمعاتًالسكنٌةًوأنشطتهاًالمتنوعةً. -4
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًبطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 الفئةًالوظٌفٌة:ًاألولى

 األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةًمدٌرًسمى الوظٌفً:الم
معاونًالوزٌرًللشإونًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

 التربوٌة

 األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:
رئٌسًدائرةًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة: 

 الٌافعٌنًواألنشطةًالبلصفٌة.

فنونًالمعهدًالعالًًللً-المعهدًالعالًًللموسٌماً-للًفًً/ًالتربٌةًالرٌاضٌة:ًإجازةًجامعٌةًعلىًاألالمؤهل ال لمً

/.التربٌةًً-المسرحٌة  

ًسنواتً/2/ًالقدم الوظٌفً: ًاألولى2ً/ ًالفئة ًضمن ًمنها ًفًًإحدىً/ ًأو ًعملًآخرًسنتٌنًفًًنفسًالوزارة ولد

 الجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركزًعملًمدٌرًأوًرئٌسًدائرةًفًًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًًوظٌفٌة:الخبرة ال  ً أنًٌكونًلدًشالًسابما

المدمجةًإذاًكانتًالمدٌرٌةًالجدٌدةًناتجةًعنًدمجًمدٌرٌاتًأخرى,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً

 /ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة.4/

 المهام

 إلدارٌةالمهامًا
 

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -2

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال  -4

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -0

 المهامًالفنٌة
 

منًالخططًالفرعٌّةًللدوائرًًالتابعةًلل -1  ً  مدٌرٌّة.وضعًآلٌةًعملًتفصٌّلٌّةًللخّطةًالسنوٌّةًانطبللا
ًٌتناسبًمعًمٌولًكّلً -4 ًبما ًوالعملًعلىًتنمٌتها ًوالرٌاضٌّة وضعًتصّورًشاملًالكتشافًالمواهبًالفنٌّة

إلىًتؤهٌلها.  موهبةًوشخصٌّتها,ًإضافةً 
,ًوتوفٌرًالبٌئةًواألدواتًالمناسبةًالتًًتساعدهمً -4 ًّ ًواالجتماع ًّ ًوالبدن ًّ تؤهٌلًالطبّلبًعلىًالمستوىًالنفس

 اتهمًوتعٌنهمًعلىًالتعاملًمعًالمجتمعًالمحٌط.علىًالتعبٌرًعنًذو
 العملًعلىًالمشاركةًفًًالفعّالٌّاتًوالنشاطاتًالتًًتتعلّكًبعملًالمدٌرٌّةًداخلًالمطرًوخارجه. -2
منًالخططًالفرعٌّةًللدوائرًًالتابعةًللمدٌرٌّة. -0  ً  العملًعلىًتنفٌذًًالخّطةًالسنوٌّةًانطبللا
6- ً ًّ ًالطبّلبًعلىًالمستوىًالنفس ًالتًًتؤهٌل ًواألدواتًالمناسبة ًالبٌئة ًوتوفٌر , ًّ ًاالجتماع ًوأٌضا  ًّ والبدن

 تساعدهمًعلىًالتعبٌرًعنًذواتهمًوتعٌنهمًعلىًالتعاملًمعًالمجتمعًالمحٌط.

ًالدورٌّةًكلًثبلثةًشهورًبهدفًاطبلعًالمعلّمًعلىًماًٌستجدًفًًمٌدانًالتربٌةً -7 ًّ إصدارًمجلّةًالمعلّمًالعرب
علىًأداءًرسالتهًالتربوٌّة.والعلمًوالثمافةًلٌكونً  لادراً 

منًالخططًالفرعٌّةًللدوائرًالتابعةًللمدٌرٌّة. -2  ً  إلرارًخّطةًسنوٌّةًانطبللا
 اإلشرافًعلىًتنفٌذًبنودًالخّطة. -4
ًالتربٌةً -15 ًبوزارة ًكافّة ًاالختصاصات ًفً ًّ ًواإلبداع ًّ ًوالرٌاض ًّ ًالفنّ ًالنشاط ًأوجه ًعلى اإلشراف

 اخلًأولاتًالدوامًوخارجه.واإلداراتًالمركزٌّةًوالفرعٌّةًد
اإلشرافًعلىًسٌرًالعملٌّةًالتربوٌّةًوتموٌمهاًفًًمعاهدًالتربٌةًالرٌاضٌّةًورفعًالممترحاتًالبلزمةً -11

 لتطوٌرهاًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌّاتًالمعنٌّةًفٌماًٌتعلّكًبالموادًالدراسٌّةًالعاّمة.

 واإلبداعٌّةًبكافّةًأشكالها.اإلشرافًعلىًتنفٌذًالمسابماتًوالبطوالتًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةً -14
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0-1ًًًًّ  دائرةًالمسرحًالمدرس

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًًّرئٌسًدائرةًًالمسمى الوظٌفً: مدٌرًاألنشطةًالفنٌّةًًمسم ى وظٌفة الرئٌس المباشر: المسرحًالمدرس

 والرٌاضٌّة

 سًالشعبةًالمكلفًرئًٌمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:

-بالٌهً-تصمٌمًمسرحًً-إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/المعهدًالعالًًللفنونًالمسرحٌةً)التمثٌلالمإهلًالعلمً:ً

 تمنٌات(ً/.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/المدمًالوظٌفً:ً

أوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًأنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًالخبرةًالوظٌفٌة:ً

 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1الًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. اُزؤش٤ش ٠ُ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤ -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -2

 المهامًالفنٌةًً

ًحفبلتًموسٌمٌّة,ً -1 ً)عروضًمسرحٌّة, ًالفنٌّة ًاألنشطة ًألجندة ًاألنشطة ًلخارطة ًالسنوٌّة ًالخّطة التراح

ًوتعبٌرّي(. ًّ  معارضًفنٌّة,ًحفبلتًرلصًشعب

 متابعةًتنفٌذًأجندةًاألنشطةًالفنٌّةًالسنوٌّةًوتوجٌهها. -4

 رفعًممترحًالخّطةًالتدرٌبٌّةًللدائرة. -4

 ةًالمالٌّةًللدائرة.رفعًممترحًالخطًّ -2

0- . ًّ  التخطٌطًإللامةًمسابمةًٌومًالمسرحًالمدرس

ً

ً

ً

ً
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 رئٌسًدائرةًالطبلئع0-4ًًً

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

مدٌرًاألنشطةًالفنٌّةًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: الطبلئعرئٌسًدائرةًًالمسمى الوظٌفً:

 والرٌاضٌّة

 رئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:

 اآلدابًوالعلومًاإلنسانٌّةً)علمًاالجتماع(/.ً-التربٌةًًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفً/المؤهل ال لمً: 

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/المدمًالوظٌفً:ً

ً ًالوظٌفٌة: ًفنٌةًتخصصٌةًمنًإحدىًالمدٌرٌاًأنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوالخبرة تًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرة

 /ًسنةًواحدةًًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1لمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب  -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب. ٝاُزؤش٤ش

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. اػذاد اُزوبس٣ش -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ُٔٔ٘ٞؽخ ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد ا -2

 المهامًالفنٌة

 

 .وزارةًالتربٌةوًمتابعةًالتنسٌكًبٌنًمنظمةًطبلئعًالبعثً -1

 متابعةًعملًالمدارسًالتطبٌمٌّةًوالمعسكراتًوتؤمٌنًمستلزماتها. -4

 متابعةًالنشاطاتًالطلٌعٌّةًالممامةًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةً. -4

 ددًالشعبًوالطبلب.إعدادًالدراساتًبماًٌخّصًافتتاحًالمدارسًالتطبٌمٌّةًوزٌادةًع -2

 رفعًممترحاتًبخصوصًالنشاطاتًالطلٌعٌّة. -0

 وضعًممترحًخّطةًعملًلرصدًوتدرٌبًالرفاقًالطلٌعٌٌنًوالمدّربٌنًلدوراتًتؤهٌلٌّة. -6

ً

ً

ً

ً
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 ةٌالرٌاضًالتربٌةًدائرة0-4ً

 ًاألولىًالفئة الوظٌفٌة:

مدٌرًاألنشطةًالفنٌّةًًباشر:مسمى وظٌفة الرئٌس الم ةٌالرٌاضالتربٌةًرئٌسًدائرةًً:المسمى الوظٌفً

 والرٌاضٌّة

 رئٌسًالشعبةًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:

 المإهلًالعلمً:ًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًًفًًالتربٌةًالرٌاضٌّة.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/ًالقدم الوظٌفً:

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًٌة:الخبرة الوظٌف

 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1لمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 

 .ًبكخ   صبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼوب٤ِٖٓ ثٔوب ٣زلون ٝصوٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ -2

 المهامًالفنٌة

ًالممترحاتً -1 ًودراسة ًعلٌها ًواإلشراف ًالرٌاضٌّة ًللتربٌة ًوالسنوٌّة ًالعاّمة ًالخطط ًمشارٌع التراح

ًوالتجهٌزاتًًوالتمارٌر ًاألدوات ًلتصنٌع ًالممترحات ًورفع ًالرٌاضٌّة ًالتربٌة ًدائرة ًتنظمها التً

 ٌّة.الرٌاض

ًمعً -4 ًوالتعاون ًالمختلفة ًالتعلٌم ًلمراحل ًالمناهج ًبإعداد ًالمناهج ًلتطوٌر ًّ ًالوطن ًالمركز ًمع اإلسهام

 مدٌرٌّةًالتوجٌهًفًًتطوٌرًالعملٌّةًالتربوٌّة,ًوالتراحًتشكٌلًلجانًتؤلٌفًالكتبًالرٌاضٌّة.

ًوال -4 ًوتطوٌرها ًالرٌاضٌّة ًالمعاهد ًفً ًوتموٌمها ًالتربوٌّة ًالعملٌّة ًسٌر ًالممبولٌن,ًمتابعة ًأعداد تراح

وإصدارًتعلٌماتًالمٌدًوالمبولًوإجراءًامتحاناتهاًوتعدٌلًاألنظمةًواللوائحًالداخلٌّةًلهذهًالمعاهدًوكّلً

 ماًٌتعلّكًبالتربٌةًالرٌاضٌّةًومعالجةًشإونًالطبّلب.

ًمنًأجلًتنفٌذًجمٌعًاألنشطةًالرٌاضٌّةًواألمورًاإلدا -2 ًالعاّم ًّ ًوالعملًالتنسٌكًمعًاالتحادًالرٌاض رٌّة

 علىًافتتاحًالمراكزًالتدرٌبٌّة.

ًووضعً -0 ًأطرها ًوتدرٌب ًالمدرسٌّة ًالرٌاضٌّة ًوالعروض ًللمهرجانات ًالبلزمة ًالدراسات إعداد

ًمختلفً ًفً ًالتربٌة ًلمدٌرٌات ًالمدرسٌّة ًالرٌاضٌّة ًالنشاطات ًخطط ًووضع ًلتطوٌرها الممترحات

 والمحلٌّةًوتطوٌرهاًووضعًبرامجها.ًمراحلًالتعلٌم,ًوإلامةًالدوراتًالتدرٌبٌّةًالمركزٌّة

ًسٌاسةً -6 ًوتحدٌد ًلها, ًوالتراحًاللوائحًالداخلٌّة ًفًًمدٌرٌاتًالتربٌة التراحًإحداثًالمدارسًالرٌاضٌّة

 .المبولًفٌها,ًوتحدٌدًمواصفاتًالمبلعبًوالصاالتًوالمسابح

ً
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 واألنشطةًالبلصفٌّةًدائرةًالٌافعٌن0-2ً

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

واألنشطةًًالٌافعٌنرئٌسًدائرةًً:لوظٌفًالمسمى ا

 البلًصفٌّة

مدٌرًاألنشطةًالفنٌّةًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

 والرٌاضٌّة

 رئٌسًالشعبةًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:

المعهدًً-المعهدًالعالًًللفنونًالمسرحٌةً-الرٌاضٌّةالتربٌةًً-ًفً/ًالتربٌةإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًً:المؤهل ال لمً

 العالًًللموسٌما/.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/ًالقدم الوظٌفً:

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًًالخبرة الوظٌفٌة:

 االختصاصًاألساسًًللدائرة./ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌة

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ ٝاُزؤش٤ش  رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 هزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.ا -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -2

 المهامًالفنٌة

نًخبللًمشرفًًاألنشطة/ًحفبلتًـًمعارضًـًرحبلتًاإلشرافًعلىًإلامةًاألنشطةًالبلصفٌةًفًًالمدارسًم -1

ًندواتًـًتكرٌمًالمتفولٌنًـًعملًطوعًًوغٌرها.../ ومنحًالموافماتًالرسمٌةًإللامةًهذهًاألنشطةًوفتحًً,ـ

 سجلًخاصًلها.

 التنسٌكًوالتعاونًمعًالدوائرًالمعنٌةًفًًالمدٌرٌةًللمٌامًبؤنشطةًمتنوعةًعلىًمستوىًالمدٌرٌة. -4

ًالمخٌمات -4 ًلهذهًًإلامة ًوالتربوٌة ًالتدرٌبٌة ًالبرامج ًتطبٌك ًومتابعة ًالطوعٌة ًوالداخلٌة ًالخارجٌة الصٌفٌة

 المخٌماتًوالموضوعةًمنًلبلًدائرةًالٌافعٌنًوًاألنشطةًالبلًصفٌةًبالتنسٌكًمعًالجهاتًالمشاركة.

 أنشطتهاًالمتنوعة.صفٌةًفًًالتجمعاتًالسكنٌةًواإلشرافًعلىًمراكزًاألنشطةًالبلً -2

 .ةللدائرًومتابعةًالبرٌدًالصادرًوالواردحًللخّطةًالسنوٌّةًرفعًممتر -0

ًواإلجازاتً -6 ًالنمل ًحٌث ًمن ًبشإونهم ًٌتعلك ًما ًكل ًومتابعة ًالبلًصفٌة ًاألنشطة ًتشكٌبلتًمشرفً إصدار

 وغٌرهاًبالتنسٌكًمعًدائرةًالتنمٌةًاإلدارٌةً.

 .صٌفٌةً)لٌادةًومدربٌنًومنشطٌن(إصدارًتشكٌبلتًالمخٌماتًال -7

 وافمةًعلىًتكلٌفًمشرفًًأنشطةًحٌنًوجودًالشاغر.التراحًالم -2

ً.منحًالموافماتًإلداراتًالمدارسًللمٌامًبالرحبلتًالمدرسٌة -4

ً
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0-0ًًًّ  دائرةًمجلّةًالمعلّمًالعرب

 األولىالفئة الوظٌفٌة: 

ًًّرئٌسًدائرةًالمسمى الوظٌفً:  ًمدٌرًاألنشطةًالفنٌّةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: مجلّةًالمعلّمًالعرب

 والرٌاضٌّة

 رئٌسًالشعبةًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: األنشطةًالفنٌّةًوالرٌاضٌّةمدٌرٌةًًالمدٌرٌة:

 اإلعبلمً/.ً-التربٌةًً-إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفً/ًاآلدابًوالعلومًاإلنسانٌّةً)اللاةًالعربٌة(ًالمؤهل ال لمً:

 ولى./ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاأل0/ًالقدم الوظٌفً:

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًالخبرة الوظٌفٌة:

 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1لمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌة

 .ًبكخ   بدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُص -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣وغ اسػجوبل ٝأُٜووبّ ػِو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔوب ٣زلوون ٝصوٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسًخ ك -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ا -2

 رفعًممترحًللخّطةًالسنوٌّةًللمجلّة. -4

 المهامًالفنٌة

 رفعًممترحًللخّطةًالسنوٌّةًللمجلّةًبماًفًًذلنًالممترحًلمحتوىًكّلًعددًجدٌد. -1
 معًالجهاتًالثمافٌّةًوالمإسساتًالتربوٌّة.ًٌكنسالتواصلًمعًالكتّابًوالمفّكرٌنًوأساتذةًالجامعات,ًوالت -2

 جمعًوانتماءًالموادًوالمماالتًواألبحاثًالفكرٌّة. -3

متابعةًعملًرإساءًمكاتبًالمجلّةًفًًمدٌرٌّاتًالتربٌةًوإلامةًورشاتًتدرٌبٌّةًلهمًبهدفًتطوٌرًالعملً -4

 فًًالمجلة.

5- ً ًخبلل ًمن ًالسورٌّة ًالفكرٌّة ًوالمامات ًالمواهب ًعلى ًالضوء ًولماءاتًصحفٌّةًإسماط ًحوارات إجراء

 وتاطٌةًنشاطاتًوزارةًالتربٌةًوورشاتهاًكافّة.

ًالمإسسةً -6 ًمع ًبالتعاون ًبٌعه ًعملٌّة ًمتابعة ًإلى ًإضافة ًوتوزٌعه, ًوطباعته ًالعدد ًإخراج ًعملٌّة متابعة

 .طباعةالعاّمةًلل

 أرشفةًأعدادًالمجلّة. -7

ً

ً

ً
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 مدٌرٌةًالصحةًالمدرسٌة:ً-6

دٌرٌة الصحة المدرسٌةلم وثٌقة المهام األولٌة  

 

 الصحةًالمدرسٌة اسم المدٌرٌة

 إعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة

 التً تمالوحدات التنظٌمٌة السابقة 

 إعادة هٌكلتها ضمنها.
الدوائرًفٌهاًًمهامتعدٌلًتمًتاٌٌرًتسمٌاتًو  

 
 

 الهٌكل التنظٌمً 

 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ًمدٌرٌةًالصحةًالمدرسٌة

دائرةًاألبحاثً
ًوالدراساتًالصحٌة

دائرةًالخدماتً
ًالصحٌة

دائرةًالبرامجً
والرعاٌةًوالتثمٌفً

ًالصحً
ًدائرةًالصحةًالعامة
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 الهدف األساسً 
ًً
ٌلـة وال الجٌلة للمجتملع المدرسلًش ونشلر اللوعً الصلحً والبٌئلً للد  التالمٌل  والطلالب تقدٌم الرعاٌـة الصلحٌة الوقائً

وال مللل علللى تللوفٌر بٌئللة مدرسللٌة صللحٌة لمنللة تحللافظ علللى سللالمة الصللحة البدنٌللة  شومللن خاللهللم لكافللة افللراد المجتمللع

  وي اإلعاقات بمختلف اشكالها. والنفسٌة واالجتماعٌة ألفراد المجتمع المدرسً وت ززها وتلبً احتٌاجات التالمٌ  من

 المهام األساسٌة

 

  .ػذاد ٓشبس٣غ اُخطػ اُغ٣ٞ٘خ ٝاُخٔغ٤خ ٝا٤ُٔضا٤ٗخ اقعزضٔبس٣خ ٝاُغبس٣خ ُِصؾخ أُذسع٤خا -1

 ٝاصذاس اُزؼ٤ِٔبدُٜب ك٢ أُذاسط  خرط٣ٞش ثشآظ اُصؾخ أُذسع٤خ أُخزِلخ ٝٝظغ اُخطخ اُز٘ل٤ز٣ -2

ٝٓغبػذاد صؾ٤بد  ٖٓ أغجبل ثشش٤٣ٖ  ك٢ اُصؾخ أُذسع٤خ اُخبصخ ثبُجشآظ اُض٤٘ٓخ ُِؼب٤ِٖٓ 

 ٛزٙ اُجشآظ.ٝرؾذ٣ذ دٝس ًَ ْٜٓ٘ ك٢ ر٘ل٤ز ٝاداس٤٣ٖ 

اُؼالع٤خ ٌُبكخ أكشاد أُغزٔغ أُذسع٢ ٖٓ ةالٍ دٝائش ٝ روذ٣ْ اُشػب٣خ اُصؾ٤خ اس٤ُٝخ اُٞهبئ٤خ -3

 .ٝٓغزٞصلبد اُصؾخ أُذسع٤خ ك٢ ًبكخ أُؾبكظبد

اُز٘ل٤ز٣خ اُخبصخ ثؼَٔ اُِغبٕ اُطج٤خ أُخزِلخ ٝارخبر ًبكخ اإلعشالاد اإلداس٣خ  ٝظغ اُششٝغ ٝاُزؼ٤ِٔبد -4

 .أُزشرجخ ػ٤ِٜب

اقسروبل ثبُٞاهغ اُصؾ٢ ٝاُج٤ئ٤خ ثشٌَ ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ  اُصؾ٤خاُو٤بّ ٝأُشبسًخ ثبُذساعبد ٝاُجؾٞس  -5

 ك٢ أُ٘بٛظ أُذسع٤خ. ٓخشعبرٜبٝرع٤ٖٔ  ٝاُج٤ئ٢ ُِٔغزٔغ اُزشث١ٞ 

ًَٝ ٖٓ ُٚ ػالهخ ثؼِٜٔب ك٢ ٝصاسح اُصؾخ أُذسع٤خ  ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذاة٢ِ ٝاُخبسع٢ غزٔشاُزذس٣ت أُ  -6

اُزشث٤خ ك٢  حٝأُشبسًخ ك٢ اُ٘ذٝاد ٝٝسشبد اُؼَٔ ٝرٔض٤َ ٝصاس  ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞش ًلبلارْٜاُزشث٤خ 

 أُئرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد اُصؾ٤خ أُؾ٤ِخ ٝاُخبسع٤خ أُزؼِوخ ثبُصؾخ أُذسع٤خ.

 :العبهخ الصحخ دائرح: أولا      

 :اُزب٤ُخاُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ        

 .أُشبسًخ ك٢ ٝظغ اُزؼ٤ِٔبد اُز٘ل٤ز٣خ ُجشآظ اُصؾخ أُذسع٤خ اُٞهبئ٤خ ٝاُؼالع٤خ -1

 ٝأُغبػذاد ٝاُؼب٤ِٖٓ ًبكخ  إلٗغبص أُٜبّ أًُِٞخ ا٤ُْٜ.  ٝظغ اُجشآظ اُض٤٘ٓخ ُألغجبل اُجشش٤٣ٖ -2

 .ٝغ اُخبصخ ثبؽذاس أُغزٞصلبد اُلشػ٤خ ٝاُزخصص٤خٝظغ أُؼب٤٣ش ٝاُشش -3

أُشبسًخ ك٢ ٝظغ اُخطخ اقعزضٔبس٣خ ُِٔذ٣ش٣خ ثٜذف رؤ٤ٖٓ اسعٜضح ٝٓٞاد اُؼَٔ ُضّٝ أُغزٞصلبد  -4

 ٖٓ ةالٍ اسٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُ٘بكزح.أُخبثش(  -) اُطت اُؼبّ أُخزِلخ  ٝاُؼ٤بداد 

ٖ ر٘ل٤ز ثشآظ اُصؾخ أُذسع٤خ أُخزِلخ ٝاُجشآظ اُض٤٘ٓخ ُِؼب٤ِٖٓ اُو٤بّ ثغٞقد ٤ٓذا٤ٗخ ُِزؤًذ ٖٓ ؽغ -5

ك٤ٜب  ٝاقغالع ػ٠ِ ٝاهغ أُغزٞصلبد أُذسع٤خ  ٝرلوذ اُج٤ئخ أُذسع٤خ ٝاقصؾبػ اُج٤ئ٢ ك٢ أُذاسط 

 ٝأُؼغٌشاد ٝاُ٘ٞاد١ اُص٤ل٤خ.

 ب ثشٌَ ٓغزٔش. ػذاد اقعزٔبساد اإلؽصبئ٤خ اُخبصخ ثٔخزِق اُجشآظ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٛا -6

 

ا          :الصحي والتثقيف والرعبيخ الجراهج دائرح: ثبًيب

 :اُزب٤ُخاُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ     

أُشبسًخ ك٢ ٝظغ اُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ ُِٔذ٣ش٣خ  ٝاػذاد اُجشآظ اُخبصخ ثبُزضو٤ق اُصؾ٢ ٝأُٜ٘ظ اُصؾ٢  -1

  .اُؾذ٣ضخأُذسع٢ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞش ٓٞظٞػبرٜب ثٔب ٣زٞاكن ٓغ أُ٘بٛظ 

 اكززبػ هبػبد أُٜ٘ظ اُصؾ٢ أُذسع٢ ٝكوب  ُِخطخ أُٞظٞػخ. غِجبد دساعخ -2

 أُذسع٢  ٝأُٜ٘ظ اُصؾ٢ػذاد ةطخ رذس٣ج٤خ ُِذٝساد أُزؼِوخ ثٔٞاظ٤غ اُزضو٤ق اُصؾ٢ ا -3

 ٝظغ ؽو٤جخ رذس٣ج٤خ ُٔخزِق ٓٞاظ٤غ اُزضو٤ق اُصؾ٢ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٛب ثبعزٔشاس. -4

قعزضٔبس٣خ ُِٔذ٣ش٣خ ثٜذف كزؼ ٝرغ٤ٜض هبػبد أُٜ٘ظ اُصؾ٢ أُذسع٢ ك٢ أُشبسًخ ك٢ ٝظغ اُخطخ ا -5

 أُذاسط.

أُذسع٢ ك٢ أُذاسط ٝأُؼغٌشاد  ٝأُٜ٘ظ اُصؾ٢أُزبثؼخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ُز٘ل٤ز ثشآظ اُزضو٤ق اُصؾ٢  -6

 ٝاُ٘ٞاد١ اُص٤ل٤خ

  ذاسط.اػذاد اُخطخ اُز٘ل٤ز٣خ ُزذس٣ت ًٞادس اُصؾخ أُذسع٤خ ٝأُششك٤ٖ اُصؾ٤٤ٖ ك٢ أُ -7
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ا: دائرح        الصحيخ: والذراسبد األثحبث ثبلثب

 :اُزب٤ُخاُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ      

 أُخزِلخ. ٝاُجؾٞس ثبُذساعبد ٝأُشبسًخ ػذاداإل ةالٍ ٖٓ أُذسع٤خ اُصؾخ ُخذٓبد أُغزٔش اُزط٣ٞش -1

ٝا٤ُٜئبد ٝاُغٔؼ٤بد ٝاُغٜبد دساعخ اسثؾبس اُصؾ٤خ أُوذٓخ ا٠ُ ٝصاسح اُزشث٤خ ٖٓ هجَ اُٞصاساد  -2

 .ٝرؾ٤َِ ٗزبئغٜب ٝٝظغ اُزٞص٤بد أُ٘بعجخ ُز٘ل٤زٛبأُخزِلخ  ٝٝظغ اُششٝغ اُز٘ل٤ز٣خ ُٜب  

ػٔبٍ اُذٝائش ٝأُغزٞصلبد ك٢ أُؾبكظبد ٝأُزؼِوخ ثز٘ل٤ز ثشآظ اُصؾخ أُذسع٤خ أدساعخ ٗزبئظ  -3

 .ػٔبٍػذاد اُزوبس٣ش اُٜ٘بئ٤خ ُٜزٙ اساأُخزِلخ ٝ

ٝػٖ ُِصؾخ أُذسع٤خ اُغ٣ٞ٘خ ػٖ ٓخزِق اُجشآظ اُصؾ٤خ ٝاُزضو٤ل٤خ ٝػذاد اُزوبس٣ش اُشٜش٣خ ٝاُشثؼ٤خ ا -4

 ك٢ أُؾبكظبد. ٝٓغزٞصلبرٜبٝدٝائشٛب أػٔبٍ أُذ٣ش٣خ 

 .ثشآظ اُزشث٤خ اُصؾ٤خ ٝرع٤ٖٔ ٓٞادٛب ُِٔ٘بٛظ اُذساع٤خ ك٢ أُذاسط ٝأُؼبٛذ ٝدٝس أُؼ٤ِٖٔرط٣ٞش  -5

 

ا        :الصحيخ الخذهبد ئرحدا: راثعب

 :اُزب٤ُخ اُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ      

اةزصبصبرٜب ٝاهزشاػ اإلعشالاد  ثٔخزِق اُطج٤خ اُِغ٘خ دساعخ اسٝظبع اُصؾ٤خ ُِؼب٤ِٖٓ أُزوذ٤ٖٓ ا٠ُ -1

 أُ٘بعجخ ُْٜ.

 ٝاسٗظٔخ اُوٞا٤ٖٗ ٝكن ٝٓذ٣ش٣برٜب اُزشث٤خ ٝصاسح ك٢ ُِؼب٤ِٖٓ اسٓٞٓخ ٝاعبصاد اُصؾ٤خ اإلعبصاد ٓ٘ؼ -2

 .اُ٘بكزح

 ُْٜ. أُ٘بعجخ اُؾٍِٞ دساعخ اسٝظبع اُصؾ٤خ اُخبصخ ثبُٔشظ٠ ٖٓ أُغزٔغ اُزشث١ٞ ٝاهزشاػ -3

ُزٞص٣ؼٜب  أُ٘بعجخ اُخطػ اُٞاسدح ا٠ُ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝٝظغ ٝاسد٣ٝخ اُصؾ٤خ اعزالّ ًبكخ أُغزِضٓبد -4

ًأُؾبكظبد. ك٢ اُزشث٤خ ٓذ٣ش٣بد ػ٠ِ
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 
 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ: 

 اُصؾخ أُذسع٤خ ٓذ٣ش الوسوى الىيي ي:
ٓؼبٕٝ اُٞص٣ش ُِشئٕٝ هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر: 

 اُزشث٣ٞخ.

 اُصؾخ أُذسع٤خالوذيريخ: 
دائشح سئ٤ظ هسوى ويي خ هي يٌىة عي شبغل الىيي خ:   

 اُصؾخ اُؼبٓخ

 . ك٢ اُطت اُجشش١ اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَل العلوي: الوؤه

ظوؤٖ اُلئووخ اسُٝوو٠ ٝهووذ ػٔووَ فةووش عوو٘ز٤ٖ كوو٢ ٗلووظ اُووٞصاسح أٝ كوو٢  / ٜٓ٘ووب4/ / عوو٘ٞاد8/القررذم الررىيي ي: 

 اؽذٟ اُغٜبد اُؼبٓخ اُزبثؼخ ُِٞصاسح أٝ أُشرجطخ ثبُغ٤ذ اُٞص٣ش.

أٝ سئووو٤ظ دائوووشح كووو٢ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ  إٔ ٣ٌوووٕٞ هوووذ شوووـَ عوووبثوب  ٓشًوووض ػٔوووَ ٓوووذ٣شالخجررررح الىيي يرررخ: 

اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ ارا ًبٗوووذ أُذ٣ش٣وووخ اُغذ٣وووذح ٗبرغوووخ ػوووٖ دٓوووظ ٓوووذ٣ش٣بد أةوووشٟ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح 

 ُِٔذ٣ش٣خ. اقةزصبأل اسعبع٢ / ع٘ٞاد ك٢ ٓغبٍ 3ك٤٘خ رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 اإلداريخالوهبم 
 

 ٤خ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ.اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشعٔ -1

ٓزبثؼوووخ ر٘ل٤وووز اُزؼوووب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔوووبد ٝاُووووشاساد ٝاسٝآوووش اإلداس٣وووخ اُصوووبدسح ػوووٖ اُغٜوووبد اُٞصوووبئ٤خ  -2

 ًبكخ.

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 ٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼو -4

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -5

 الوهبم ال ٌيخ
 

 ُزال٤ٓووووزٝاُ٘لغووو٤خ  اُصوووؾ٤خ ثبُؾوووبقد اُخبصوووخ ٝاُٞثبئ٤ووووخ اُغوووش٣ش٣خ ثوووبُجؾٞس اُخبصوووخ اُجوووشآظؼوووذ ٣ -1

 .أُذسع٤خ ٝاُج٤ئخ أُذاسط

كووو٢  اُؼٔوووَ عووو٤ش ؽغوووٖ ػِووو٠ ُالغوووالع أُؾبكظوووبد كووو٢ اُزشث٤وووخ ٓوووذ٣ش٣بد اُووو٠ ٤ٗوووخ٤ٓذا ثغوووٞقد ٣ووووّٞ -2

 اُذٝائش ٝأُغزٞصلبد أُذسع٤خ.

٣شوووبسى كووو٢ اػوووذاد ٓشوووبس٣غ اُخطوووػ /اُخٔغووو٤خ ٝاُغووو٣ٞ٘خ/ ٝا٤ُٔضا٤ٗوووخ اقعوووزضٔبس٣خ ٝاُغبس٣وووخ ُِصوووؾخ  -3

 أُذسع٤خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب.

زٞصووولبد اُلشػ٤وووخ ُِصوووؾخ أُذسعووو٤خ كووو٢ ٣ؼوووذ اُشوووشٝغ اُالصٓوووخ إلؽوووذاس اُؼ٤وووبداد اُزخصصووو٤خ ٝأُغ -4

 أُؾبكظبد  ٝٓزبثؼخ اٗغبصٛب ٝٝظؼٜب ك٢ اقعزضٔبس.

٣شوووشف ػِوووو٠ ر٘ل٤ووووز ثووووشآظ اُصوووؾخ أُذسعوووو٤خ اُٞهبئ٤ووووخ ٝاُؼالع٤ووووخ ٝاُزووو٢ رعوووؤٖ اُصووووؾخ اُغغووووذ٣خ  -5

 ٝاُ٘لغ٤خ ٝدػْ ر١ٝ اإلػبهخ ك٢ أُغزٔغ أُذسع٢.

أُغوووبُظ ٝاُِغوووبٕ راد اُصوووِخ ثؤػٔوووبٍ  ٣شوووبسى كووو٢ سعوووْ اُغ٤بعوووخ اُؼبٓوووخ ُِوووٞصاسح  ًٔوووب ٣شوووبسى كووو٢ -6

ٓذ٣ش٣زووٚ ٝاُِغووبٕ اُزوو٢ رووشٟ اُووٞصاسح ظووشٝسح أُشووبسًخ ثٜووب  ٣ٝ٘غوون ٓووغ اُغٜووبد اُصووؾ٤خ اسةووشٟ 

 ك٢ اُوطش ُز٘ل٤ز اُجشآظ اُصؾ٤خ اُؼبٓخ.

٣وزوووشػ اُزؼ٤ِٔوووبد اُز٘ل٤ز٣وووخ ُٔوووذ٣ش٣بد اُزشث٤وووخ ُزطج٤ووون ثوووشآظ اُشػب٣وووخ اُصوووؾ٤خ اُٞهبئ٤وووخ ٝاُؼالع٤وووخ  -7

 ٝأُغزٞصلبد اُزخصص٤خ ٝاُلشػ٤خ. ك٢ أُذاسط

ً

ً  
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 ح الصحخ العبهخدائر 6-5

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ: 

 اُصؾخ أُذسع٤خٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر: اُصؾخ اُؼبٓخسئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق.: هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه اُصؾخ أُذسع٤خٓذ٣ش٣خ الوذيريخ: 

 اُصؾ٤خ/. اُؼِّٞ-اُجشش١اُؼ٢ِٔ: اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢ /اُطت  أُئَٛ

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗلظ أُذ٣ش٣خ أٝ ٖٓ اؽذٟ أُذ٣ش٣بد أُذٓغخ  أٝ ٣ٔزِي ةجشح ك٤٘خ الخجرح الىيي يخ: 

 ُِذائشح. ةزصبأل اسعبع٢ اق/ ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ

اإلشووووشاف ػِوووو٠ دٝاّ اُؼووووب٤ِٖٓ كوووو٢ اُووووذائشح  ٝاُزٞه٤ووووغ ػِوووو٠ ًبكووووخ اٌُزووووت أُزؼِوووووخ ثبُٜٔووووبّ اُزوووو٢  -1

 ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

ب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔوووووبد ٝاُووووووشاساد ٝاسٝآوووووش اإلداس٣وووووخ اُصوووووبدسح ػوووووٖ اُغٜوووووبد ٓزبثؼوووووخ ر٘ل٤وووووز اُزؼووووو -3

 .ًبكخ   اُٞصبئ٤خ

اهزوووووشاػ رٞص٣وووووغ اسػجوووووبل ٝأُٜوووووبّ ػِووووو٠ اُؼوووووب٤ِٖٓ ثٔوووووب ٣زلووووون ٝصوووووٌٞى رؼ٤٤وووووْٜ٘ ٝآٌبٗوووووبرْٜ   -4

 ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خ.أُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ  -6

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

 ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش -9

 الوهبم ال ٌيخ
 

وضاااعًالخطاااةًاالساااتثمارٌةًللمدٌرٌاااةًبهااادفًتاااؤمٌنًاألجهااازةًوماااوادًالعمااالًلااازوم٣ًشوووبسى كووو٢  -1

 المستوصفاتًوالعٌاداتًالمختلفةًمنًخبللًاألنظمةًوالموانٌنًالنافذة.

تلفااااة,ًواالطاااابلعًعلااااىًوالااااعًٌمااااومًبجااااوالتًمٌدانٌااااةًللتؤكاااادًماااانًحساااانًتنفٌااااذًالباااارامجًالمخ -4

المستوصاااااافاتًالمدرسااااااٌة,ًوتفماااااادًالبٌئااااااةًالمدرسااااااٌةًواالصااااااحاحًالبٌئااااااًًفااااااًًالماااااادارسً

 والمعسكراتًوالنواديًالصٌفٌة.

 ٌعدًاالستماراتًاإلحصائٌةًالخاصةًبمختلفًالبرامجًوالعملًعلىًتطوٌرهاًبشكلًمستمر.ً -4

 الولائٌةًوالعبلجٌة.ًٌشارنًفًًوضعًالتعلٌماتًالتنفٌذٌةًلبرامجًالصحةًالمدرسٌة -2

إلنجازًالمهماتًالموكلةً -0 ٌضعًالبرامجًالزمنٌةًلؤلطباءًوأطباءًاالسنانًوالمساعداتًوالعاملٌنًكافةً 

 إلٌهم.

 ٌضعًالمعاٌٌرًوالشروطًالخاصةًبإحداثًالمستوصفاتًالفرعٌةًوالتخصصٌة. -6

 
ً

ً

ً
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 ح الجراهج والرعبيخ والتثقيف الصحيدائر 6-2

 ٠اسُٝ ال ئخ الىيي يخ:

اُجشآظ ٝاُشػب٣خ سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 ٝاُزضو٤ق اُصؾ٢

 اُصؾخ أُذسع٤خٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق. هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه: اُصؾخ أُذسع٤خٓذ٣ش٣خ الوذيريخ: 

 اُصؾ٤خ(.-اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢ اُؼِّٞ )اُطج٤ؼ٤خ الوؤهل العلوي: 

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح الخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح. اقةزصبأل اسعبع٢ / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1ك٤٘خ رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

اّ اُؼوووب٤ِٖٓ كووو٢ اُوووذائشح  ٝاُزٞه٤وووغ ػِووو٠ ًبكوووخ اٌُزوووت أُزؼِووووخ ثبُٜٔوووبّ اُزووو٢ اإلشوووشاف ػِووو٠ دٝ -1

 ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

ٓزبثؼوووووخ ر٘ل٤وووووز اُزؼوووووب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔوووووبد ٝاُووووووشاساد ٝاسٝآوووووش اإلداس٣وووووخ اُصوووووبدسح ػوووووٖ اُغٜوووووبد  -3

 ٞصبئ٤خ ًبكخ .اُ

اهزووووشاػ رٞص٣ووووغ اسػجووووبل ٝأُٜووووبّ ػِوووو٠ اُؼووووب٤ِٖٓ ثٔووووب ٣زلوووون ٝصووووٌٞى رؼ٤٤ووووْٜ٘ ٝآٌبٗووووبرْٜ   -4

 ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 أُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خ. -6

 ذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػ -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -9

 

 الوهبم ال ٌيخ
 

 ٣عغ ؽو٤جخ رذس٣ج٤خ ُٔخزِق ٓٞاظ٤غ اُزضو٤ق اُصؾ٢ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٛب ثبعزٔشاس. -1

٣شوووبسى كووو٢ ٝظوووغ اُخطوووخ اقعوووزضٔبس٣خ ُِٔذ٣ش٣وووخ ثٜوووذف كوووزؼ ٝرغ٤ٜوووض هبػوووبد أُوووٜ٘ظ اُصوووؾ٢  -2

 أُذسع٢ ك٢ أُذاسط.

٣زوووووبثغ ٤ٓوووووذا٤ٗب  ر٘ل٤وووووز ثوووووشآظ اُزضو٤وووووق اُصوووووؾ٢ ٝأُوووووٜ٘ظ اُصوووووؾ٢ أُذسعووووو٢ كووووو٢ أُوووووذاسط  -3

 ُ٘ٞاد١ اُص٤ل٤خ.ٝأُؼغٌشاد ٝا

 ُزذس٣ت ًٞادس اُصؾخ أُذسع٤خ ٝأُششك٤ٖ اُصؾ٤٤ٖ ك٢ أُذاسط. ٣ؼذ اُخطخ اُز٘ل٤ز٣خ -4

٣شووووبسى كوووو٢ ٝظووووغ اُجووووشآظ اُز٘ل٤ز٣ووووخ ُِٔذ٣ش٣ووووخ  ٣ٝؼووووذ اُجووووشآظ اُخبصووووخ ثووووبُزضو٤ق اُصووووؾ٢  -5

ٝأُووووٜ٘ظ اُصووووؾ٢ أُذسعوووو٢ ٣ٝؼٔووووَ ػِوووو٠ رطوووو٣ٞش ٓٞظووووٞػبرٜب ثٔووووب ٣زٞاكوووون ٓووووغ أُ٘ووووبٛظ 

 اُؾذ٣ضخ.

 جبد اكززبػ هبػبد أُٜ٘ظ اُصؾ٢ أُذسع٢ ٝكوب  ُِخطخ أُٞظٞػخ.٣ذسط غِ -6

 ٣ؼذ ةطخ رذس٣ج٤خ ُِذٝساد أُزؼِوخ ثٔٞاظ٤غ اُزضو٤ق اُصؾ٢ ٝأُٜ٘ظ اُصؾ٢ أُذسع٢. -7
ً  
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 ح الخذهبد الصحيخدائر 6-4

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ: 

اُصؾخ ٓذ٣ش  بشر:هسوى ويي خ الرئيس الوج اُخذٓبد اُصؾ٤خسئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 أُذسع٤خ

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه: اُصؾخ أُذسع٤خٓذ٣ش٣خ الوذيريخ: 

 اُؼِّٞ اُصؾ٤خ /.-اُجشش١ ك٢/ اُطتاعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ الوؤهل العلوي: 

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ الخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح. اقةزصبأل اسعبع٢ / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1ك٤٘خ رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

اإلشااارافًعلاااىًدوامًالعااااملٌنًفاااًًالااادائرة,ًوالتولٌاااعًعلاااىًكافاااةًالكتااابًالمتعلماااةًبالمهاااامًالتاااًً -1

 دٌرًالمدٌرٌةًفًًحالًغٌابه.ٌكلفهمًبهاًم

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

متابعااااةًتنفٌااااذًالتعااااامٌمًوالتعلٌماااااتًوالمااااراراتًواألواماااارًاإلدارٌااااةًالصااااادرةًعاااانًالجهاااااتً -4

 الوصائٌةًكافة .

كاناااااتهم,ًالتااااراحًتوزٌااااعًاألعباااااءًوالمهااااامًعلااااىًالعاااااملٌنًبماااااًٌتفااااكًوصااااكونًتعٌٌاااانهمًوإم -2

 واإلشرافًعلىًأعمالهم.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -0

 المساهمةًفًًتحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة,ًومستلزماتًالعملًالمادٌة. -6

إعااااادادًالتماااااارٌرًوتاااااوفٌرًالبٌانااااااتًوالمعلومااااااتًذاتًالعبللاااااةًبالااااادائرةًوتمااااادٌمهاًللااااارئٌسً -7

 شر.المبا

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -2

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوًفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -9

 الوهبم ال ٌيخ
 

وزوووووشػ اُؾِوووووٍٞ ٣٣وووووذسط اسٝظوووووبع اُصوووووؾ٤خ اُخبصوووووخ ثبُٔشظووووو٠ ٓوووووٖ أُغزٔوووووغ اُزشثووووو١ٞ ٝ -1

 .أُ٘بعجخ ُٜب

ًبكخ أُغزِضٓبد اُصؾ٤خ ٝاسد٣ٝخ اُٞاسدح ا٠ُ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝٝظغ اُخطػ أُ٘بعجخ  وّٞ ثبعزال٣ّ -2

 ُزٞص٣ؼٜب ػ٠ِ ٓذ٣ش٣بد اُزشث٤خ ك٢ أُؾبكظبد.

 ٣ششف ػ٠ِ أػٔبٍ اُِغبٕ اُطج٤خ ثٔخزِق اةزصبصبرٜب ٣ٝوزشػ اإلعشالاد أُ٘بعجخ. -3

ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝٓذ٣ش٣برٜب ٝكن ٣٘ظْ اعشالاد ٓ٘ؼ اإلعبصاد اُصؾ٤خ ٝاعبصاد اسٓٞٓخ  -4

 اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.
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 ح األثحبث والذراسبد الصحيخدائر 6-4

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ: 

اسثؾبس ٝاُذساعبد سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 اُصؾ٤خ 

اُصؾخ ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر:

 أُذسع٤خ

سئ٤ظ اُشؼجخ هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه:  ؾخ أُذسع٤خاُصٓذ٣ش٣خ الوذيريخ: 

 أٌُِق.

 اُجشش١. ك٢ اُطتاعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ الوؤهل العلوي: 

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح الخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح. اقةزصبأل اسعبع٢ / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /ك٤٘خ 

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

اإلشوووشاف ػِوووو٠ دٝاّ اُؼوووب٤ِٖٓ كوووو٢ اُوووذائشح  ٝاُزٞه٤ووووغ ػِوووو٠ ًبكوووخ اٌُزووووت أُزؼِووووخ ثبُٜٔووووبّ اُزوووو٢  -1

 ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 ُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب ا -2

ٓزبثؼوووووخ ر٘ل٤وووووز اُزؼوووووب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔوووووبد ٝاُووووووشاساد ٝاسٝآوووووش اإلداس٣وووووخ اُصوووووبدسح ػوووووٖ اُغٜوووووبد  -3

 .ًبكخ   اُٞصبئ٤خ

اهزوووووشاػ رٞص٣وووووغ اسػجوووووبل ٝأُٜوووووبّ ػِووووو٠ اُؼوووووب٤ِٖٓ ثٔوووووب ٣زلووووون ٝصوووووٌٞى رؼ٤٤وووووْٜ٘ ٝآٌبٗوووووبرْٜ   -4

 ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ.

 ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ -5

 أُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خ. -6

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -7

 ٤ٖ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼبِٓ -8

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -9

 الوهبم ال ٌيخ
 

رطووو٣ٞش ثوووشآظ اُزشث٤وووخ اُصوووؾ٤خ ٝرعووو٤ٖٔ ٓٞادٛوووب ُِٔ٘وووبٛظ اُذساعووو٤خ كووو٢ أُوووذاسط ٣ؼٔوووَ ػِووو٠  -1

 .ٝأُؼبٛذ ٝدٝس أُؼ٤ِٖٔ

ػووووذاد ٝأُشووووبسًخ اإلعوووو٤خ ٓووووٖ ةووووالٍ اُزطوووو٣ٞش أُغووووزٔش ُخووووذٓبد اُصووووؾخ أُذس٣ؼٔووووَ ػِوووو٠  -2

 .ثبُذساعبد ٝاُجؾٞس أُخزِلخ

اسثؾووووبس اُصووووؾ٤خ أُوذٓووووخ اُوووو٠ ٝصاسح اُزشث٤ووووخ ٓووووٖ اُووووٞصاساد ٝا٤ُٜئووووبد ٝاُغٔؼ٤ووووبد ٣ووووذسط  -3

زؾ٤ِوووَ ٗزبئغٜوووب ٝٝظوووغ اُزٞصووو٤بد ٣ووووّٞ ثعوووغ اُشوووشٝغ اُز٘ل٤ز٣وووخ ُٜوووب  ٣ٝٝاُغٜوووبد أُخزِلوووخ  ٝ

 .أُ٘بعجخ ُز٘ل٤زٛب

ئش ٝأُغزٞصووولبد كووو٢ أُؾبكظوووبد ٝأُزؼِووووخ ثز٘ل٤وووز ثوووشآظ اُصوووؾخ ٣وووذسط ٗزوووبئظ أػٔوووبٍ اُوووذٝا -4

 أُذسع٤خ أُخزِلخ ٣ٝؼذ اُزوبس٣ش اُٜ٘بئ٤خ ُٜزٙ اسػٔبٍ.

٣ؼوووذ اُزووووبس٣ش اُشوووٜش٣خ ٝاُشثؼ٤وووخ ٝاُغووو٣ٞ٘خ ػوووٖ ٓخزِوووق اُجوووشآظ اُصوووؾ٤خ ٝاُزضو٤ل٤وووخ ٝػوووٖ أػٔوووبٍ  -5

 أُذ٣ش٣خ ٝٓغزٞصلبرٜب.
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ًمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنان-7

ً

مدٌرٌة  طب الفم واألسنانًلمهام األولٌةوثٌقة ا  

 

 طبًالفمًواألسنان اسم المدٌرٌة

 إعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة

 

الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم إعادة هٌكلتها 

 ضمنها.

إعادةًهٌكلةًوتخفٌضًالمستوىًالتنظٌمًًمنً
إلىًمدٌرٌةًمركزٌةًتدرٌبًًإللٌمًًمركز  

ًفٌهاوتمتًإعادةًهٌكلةًالدوائرً  

 

 

 الهٌكل التنظٌمً

 

 

 

 

ًمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانً

دائرةًصٌانةً
ًاألجهزةًالسنٌة

دائرةًالخدماتً
ًالطبٌة

دائرةًالدراساتً
ًوالبحوثً

دائرةًالبرامجً
والرعاٌةًالصحٌةً

ًالفموٌةً
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للمدٌرٌة الهدف ال ام  

 

واألسنان.ًتمدٌمًاإلرشادًوالتدرٌبًالصحًًالفمويًوإجراءًاألبحاثًالمتعلمةًبطبًالفم  

  المدٌرٌةاألساسٌة مهام ال

ًوضعًالخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوالتدرٌبًوبحوثًطبًالفم. -1

لتحدٌادًنسابًانتشاارًأماراضًالفامًواألسانانًلادٌهمًوطارحًًإجراءًالمسحًالوطنًًالشاملًللطبلبًوالتبلمٌاذ -4

 الخطةًالوطنٌةًلبرامجًالرعاٌةًالصحٌةًالفموٌةًالمناسبةً.

وضعًأدلةًالعملًواإلرشاداتًالعملٌةًوتحضٌرًالوسائلًالتثمٌفٌةًوالتدرٌبٌةًلتنفٌذًوتطوٌرًخادماتًوبارامجً -4

 الرعاٌةًالصحٌةًالفموٌةً.

 .للوحداتًالسنٌة,ًواإلشرافًعلىًالتنفٌذًوتمٌٌمًاألداءذٌةًوضعًخطةًالعملًوالبرامجًالتنفٌ -2

التعاااونًمااعًالمإسساااتًالصااحٌةًالوطنٌااةًذاتًالصاالةًبماااًٌساااهمًفااًًتعزٌاازًصااحةًالفاامًواألساانانًللفئاااتً -0

 المستهدفةًونشرًالثمافةًوالوعًًالصحًً.

 نًفًًسورٌةًودولًاإلللٌمً.التعاونًمعًالمنظماتًالدولٌةًودولًاإلللٌمًبماًٌعززًصحةًالفمًواألسنانًللسكا -6

ًصٌانةًالتجهٌزاتًالسنٌة. -7

 مهام الدوائر

 دائرة البرامج والرعاٌة الصحٌة الفموٌة 

ًًالتالٌةً:الفرعٌةًتمومًبالمهامًًًًًً

وضعًالبرامجًالتنفٌذٌةًللخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوالتدرٌبًوبحوثًطبًالفمًوتعمٌمهاًعلىًدوائرًطبًالفمًً-1

ً.ًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةً

ًاإلشرافًعلىًتنفٌذًالخططًوالبرامجًالموضوعة.ً-4

ًإعدادًمشروعًالتعلٌماتًالتنفٌذٌةًلبرامجًرعاٌةًالصحةًالفموٌة.ً-4

ًوضعًالبرنامجًالتدرٌبًًالعلمًًوالعملًًوالزمنًًلتدرٌبًالفئاتًالمستهدفة.ً-2

ًإعدادًالبرامجًالتثمٌفٌةًوتحضٌرًالموادًواألدواتًالبلزمةًلتنفٌذها.ً-0

مثلًاإلذاعاتًوالتلفزٌوناتًواستخدامًالفموٌةًالتعاونًمعًالجهاتًالمعنٌةًفًًنشرًالوعًًوالثمافةًالصحٌةًً-6

ًوسائلًالتواصلًاالجتماعًًلهذاًالهدف.

المساهمةًفًًإدخالًمفهومًثمافةًصحةًالفمًواألسنانًوسبلًالولاٌةًمنًأمراضًالفمًفًًالمناهجًواألنشطةًً-7ً

ًالتربوٌة.

 ت والبحوثدائرة الدراسا 

ًتمومًبالمهامًالتالٌةً:ًًً

ًوضعًالخططًوالبرامجًالتنفٌذٌةًلدراساتًوبحوثًطبًالفمًواإلشرافًعلىًتنفٌذها.ً -1
 وضعًالبرنامجًالزمنًًوالعملًًللمسحًالشاملًألمراضًالفمًواألسنانًلدىًطبلبًوتبلمٌذًسورٌةً -4

الفمًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةًومتابعةًًتعمٌمًالخططًوالبرامجًالتنفٌذٌةًللدراساتًوالبحوثًعلىًدوائرًطب -4

 تنفٌذها.
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ًٌتناسبًومعطٌاتًالدراساتًوالبحوثًونسبًانتشارً -2 تحدٌدًنوعًالبرامجًالصحٌةًوطرٌمةًالتطبٌكًبما

 األمراضًالفموٌة.

وضعًبرنامجًإحصائًًلكافةًأمراضًالفمًواألسنانًلتمٌٌمًشدةًانتشارهاًوتمٌٌمًمستوىًالخدماتًالصحٌةً -0

 .(ولًًأمرً–معلمًً–طالبًً–علىًمستوىًالفردًوالمجتمعً)ًتلمٌذًالفموٌةًالممدمةً

ًفلورٌداتًً -6 (ً ًالبلزمة ًالولائٌة ًوالتحلٌلًً–تحضٌرًالمواد ًالبرامجًالولائٌة, ًلتنفٌذ ًللشموقً( ًسادة مواد

 الدوريًلمٌاهًالشربًوالكشفًعنًوجودًالعناصرًالمعدنٌةًفٌها.ً

 مٌةًوتمٌٌمًأثرهاًفًًتاٌٌرًأنماطًالسلونًالصحً.ًالمشاركةًفًًوضعًأدلةًالعملًواإلرشاداتًالعل -7

ًالمشاركةًفًًإعدادًالمواصفاتًالفنٌةًللموادًواألدواتًوالتجهٌزاتًالمستخدمةًفًًبرامجًصحةًالفم. -2

   دائرة الخدمات الطبٌة 

ًالتالٌةً:ًالفرعٌةًتمومًبالمهامًًً

ًإجراءًالفحصًالدوريًالشاملًوالكشفًالمبكرًعنًاإلصابات. -1

 برامجًالعبلجٌةًمنًخبللًالعٌاداتًالثابتةًوالمتنملةًوالمحمولة.تنفٌذًال -4

ًللشموقً -4 ًسادة ًومواد ًفلورٌدات (ً ًالولائٌة ًالمواد ًباستخدام ًالمستهدفة ًللفئات ًالولائٌة ًالبرامج تنفٌذ

 والمٌازٌبً(.

ًوالمدارسً -2 ًالعٌادات ًفً ًالتثمٌفٌة ًالبرامج ًًتنفٌذ ًخبلل ًوالمعارضًمن ً ًالتثمٌفٌة ًالندوات تنظٌم

وإلامةًندواتًخاصةًبالمعلمٌنًوأولٌاءًاألمورًلدعمًالفموٌةًوالمسرحٌاتًلنشرًالوعًًوالثمافةًالصحٌةً

 نشرها.ارفًوالمساعدةًًفًًوتعزٌزًالمع

التنفٌذٌةًوإعدادًًالفموٌةًإعدادًجداولًباالحتٌاجاتًمنًموادًوأدواتًوتجهٌزاتًلدعمًالبرامجًالصحٌة -0

ًتمارٌرًدورٌةًبالمستهلكات.

ًاالستثمارٌةًًالتنسٌك -6 ًالخططً ًمشارٌع ًلتهٌئة ًالمحاسبة ًالدولًًومدٌرٌة ًالتخطٌطًوالتعاون ًمدٌرٌة مع

ًوالجارٌةًوطرحًمشارٌعًالتعاونًمعًالمنظماتًالدولٌة.

  دائرة صٌانة األجهزة السنٌة 

ًالتالٌةً:الفرعٌةًتمومًبالمهامًًًًًً

ً.السنٌةتنظٌمًعملٌةًالصٌانةًالدورٌةًللعٌاداتًوالتجهٌزاتً -1

ًوالمتنملةًا -4 ًالثابتة ًبالعٌادات ًالخاصة ًواألجهزة ًواألدوات ًللمواد ًالفنٌة ًالمواصفات ًإعداد ًفً لمشاركة

 والمحمولةً.

ًالفحصًوالصٌانةًالدورٌةًلؤلجهزةًالسمعٌةًالبصرٌةًوأجهزةًالعرضًوالحاسوب. -4
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

ً:ًاألولىًًالفئة الوظٌفٌة

ًمعاونًالوزٌرًللشإونًالتربوٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًمدٌرًطبًالفمًواألسنانًلمسمى الوظٌفً :ا

ًدائرةًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة: ًمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانًالمدٌرٌة : رئٌس

ًالخدماتًالطبٌة.

ًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًطبًاألسنان.ًالمؤهل ال لمً :

ولدًعملًآخرًسنتٌنًفًًنفسًالوزارةًأوًفًًإحدىًً/ًمنهاًضمنًالفئةًاألولى2/ًسنواتً/2:ً/لوظٌفً القدم ا

5ًًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر

أنًٌكونًلدًشالًسابماًمركزًعملًمدٌرًأوًرئٌسًدائرةًفًًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًًالخبرة الوظٌفٌة:

إذاًكانتًالمدٌرٌةًالجدٌدةًناتجةًعنًدمجًمدٌرٌاتًأخرى,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًالمدمجةً

5ً/ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة4عن/ً

 المهام

 إلدارٌةا  المهام

ًالتؤشٌرًعلىًجمٌعًالمعامبلتًالرسمٌةًالمتعلمةًبعملًالمدٌرٌة.ً -1

ً.كافة ًًاتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌةمتابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌم -4

ًاإلشرافًعلىًدوامًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌة,ًوالتولٌعًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهام. -4

 تمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالمدٌرٌةًوالتراحًالمكافآتًوالعموباتًوفكًالموانٌنًواألنظمةًالنافذة. -2

 رٌةًمنًالمواردًالبشرٌةًوالمادٌةًالبلزمةًلعملًالمدٌرٌة.تحدٌدًاحتٌاجاتًالمدٌ -5

ًالمهامًالفنٌة

 

اإلشرافًعلىًوضعًالخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوالتدرٌبًوبحوثًطبًالفمًالهادفةًإلىًتطوٌرًبرامجًً -1

ًالرعاٌةًالصحٌةًالفموٌةًلطبلبًوتبلمٌذًالمدارسًفًًسورٌةًوتعزٌزًصحةًالفمًواألسنانًلدٌهمً.

ًوضعًخطةًالعملًوالبرامجًالتنفٌذٌةًلمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنان.ًاإلشرافًعلى -4

ًالوحداتًالتابعةًلها.اإلشرافًعلىًالعملًضمنًمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانًو -4

 5التدرٌبًوبحوثًطبًالفمًواألسناناإلشرافًعلىًتنفٌذًكاملًالبرامجًالممررةًالمتعلمةًباإلرشادًو -2

5ًنانسمرالبةًجودةًتنفٌذًبرامجًصحةًالفمًواأل -0

 5تمٌٌمًالبرامجًالمنفذةًوأثرهاًفًًتاٌٌرًالوالعًالصحًً -6

5ًفٌماًٌتعلكًبصحةًالفمًواألسنانًالدعمًالنفسًًوالسلوكًًللعاملٌن -7

ً

ً

ً
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 رئٌسًدائرةًالبرامجًوالرعاٌةًالصحٌةًالفموٌة7-1ًً

 األولىًًالفئة الوظٌفٌة :

رئٌسًدائرةًالبرامجًوالرعاٌةًًالمسمى الوظٌفً :

 ٌةالصحٌةًالفمو

 مدٌرًطبًالفمًواألسنانًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر :

 رئٌسًالشعبةًالمكلف.ًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه : مدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانًالمدٌرٌة :

 إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًطبًاألسنانًًالمؤهل ال لمً :

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولىً.0/ًالقدم الوظٌفً :

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةً,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًوظٌفٌة :الخبرة ال

 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرةً.1لمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌةً
 

ٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش   ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُاُذائشحاإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢  -1

 أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -3

 ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ.اهزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب  -4

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ -6

 ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -9

 المهامًالفنٌة
 

 سنان.ٌشارنًفًًوضعًالخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوالتدرٌبًوبحوثًطبًالفمًواأل -1

 .فًًدائرةًالبرامجًوالرعاٌةًالصحٌةًالفموٌةالصحةًالفموٌةًًبرامجًٌشرفًعلىًتنفٌذًً -4

ًمتابعةًتنفٌذًالتعلٌماتًالوزارٌةًبماًٌخصًعملًدائرةًالبرامجًوالرعاٌةًالصحٌةًالفموٌةً. -4

الصحٌةًتؤمٌنًبٌئةًعملًمناسبةًتتوفرًفٌهاًكافةًالمستلزماتًوالمتطلباتًفًًدائرةًالبرامجًوالرعاٌةً -2

 الفموٌة.
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ًرئٌسًدائرةًالدراساتًوالبحوث7-4ًً

 الفئةًالوظٌفٌةً:ًاألولىً

رئٌسًدائرةًًالدراساتًالمسمى الوظٌفً :

 والبحوث
 :ًمدٌرًطبًالفمًواألسنانمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 

 ف.رئٌسًالشعبةًالمكلمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه :  :ًمدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانالمدٌرٌة 

 ً.إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًطبًاألسنانًالمؤهل ال لمً :

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/ًالقدم الوظٌفً :

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةً,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة :

 صاصًاألساسًًللدائرة./ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالخت1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌةً

  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش اُذائشح اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ -1

 أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -4

 .ًبكخ   ٤ْ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼبٓ -4

اهزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ  -2

 أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -0

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽ -6

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -2

 ٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظ

 المهامًالفنٌة
ً

 ٌشارنًفًًوضعًالخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوالتدرٌبًوبحوثًطبًالفمًواألسنانً. -1

 ٌشرفًعلىًتنفٌذًالبرامجًفًًدائرةًالدراساتًوالبحوثً. -4

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 دائرةًالخدماتًالطبٌة7-4ً

 األولىًًالفئة الوظٌفٌة :

 مدٌرًطبًالفمًواألسنانًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: رئٌسًدائرةًًالخدماتًالطبٌةً :المسمى الوظٌف

 رئٌسًالشعبةًالمكلفًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه : مدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانًالمدٌرٌة :

 إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًطبًاألسنان.ًًالمؤهل ال لمً :

 الفئةًاألولىً.ً/ًسنواتًعلىًاألللًضمن0/ًالقدم الوظٌفً :

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةً,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة :

 ساسًًللدائرةً./ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاأل1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهامًاإلدارٌةً

ىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبهاًاإلشرافًعلىًدوامًالعاملٌنًفًًالدائرة,ًوالتولٌعًعل -1

 مدٌرًالمدٌرٌةًفًًحالًغٌابه.

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

 .كافة ًًمتابعةًتنفٌذًالتعامٌمًوالتعلٌماتًوالمراراتًواألوامرًاإلدارٌةًالصادرةًعنًالجهاتًالوصائٌة -4

والمهامًعلىًالعاملٌنًبماًٌتفكًوصكونًتعٌٌنهمًوإمكاناتهم,ًواإلشرافًعلىًالتراحًتوزٌعًاألعباءً -2

 أعمالهم.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -0

 المساهمةًفًًتحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة,ًومستلزماتًالعملًالمادٌة. -6

 وماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر.إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعل -7

 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -2

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوًفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -4

 المهامًالفنٌة

 .لتدرٌبًوبحوثًطبًالفمًواألسنانٌشارنًفًًوضعًالخطةًالوطنٌةًلئلرشادًوا -1

 ٌشرفًعلىًتنفٌذًالبرامجًفًًدائرةًالخدماتًالطبٌة.ً -4

5ًمتابعةًتنفٌذًالتعلٌماتًالوزارٌةًبماًٌخصًعملًدائرةًالخدماتًالطبٌة -4

 5تؤمٌنًبٌئةًعملًمناسبةًتتوفرًفٌهاًكافةًالمستلزماتًوالمتطلباتًفًًدائرةًالخدماتًالطبٌة -2

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 صٌانةًاألجهزةًالسنٌةًرئٌسًدائرة7-2ً

 األولىًًالفئة الوظٌفٌة :

رئٌسًدائرةًصٌانةًاألجهزةًًالمسمى الوظٌفً :

 ً.السنٌة
 مدٌرًطبًالفمًواألسنانًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

 رئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه : مدٌرٌةًطبًالفمًواألسنانًالمدٌرٌة :

 عٌةًعلىًاألللًفًًالهندسةًالطبٌة.إجازةًجامًالمؤهل ال لمً :

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/ًالقدم الوظٌفً :

ًً:ًأنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةً,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًًالخبرة الوظٌفٌة

 ئرة./ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدا1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/ًًًًًًًً

 المهام

 المهامًاإلدارٌةً
ً

  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب اُذائشح اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ -1

 ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

 .ًبكخ   اُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝ -3

اهزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ  -4

 أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح  -6

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

 ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢  -9

 المهامًالفنٌة
ً

ًالسنٌة.ًٌشارنًفًًوضعًالمواصفاتًالفنٌةًللتجهٌزات -1

5ًالسنٌةًٌعدًالتمارٌرًالشهرٌةًوالسنوٌةًعنًحالةًالعٌاداتًوالتجهٌزاتً-4

 السنٌة.ًٌشرفًعلىًالصٌانةًالدورٌةًللتجهٌزاتً-4

 

ً
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ً:مدٌرٌةًاالتصالًوالدعمًالتنفٌذيً-2

لتنفٌذيوثٌمةًالمهامًاالولٌةًلمدٌرٌةًاالتصالًوالدعمًا  

 

 االتصالًوالدعمًالتنفٌذي اسم المدٌرٌة

 ناتجةًعنًالدمج وضع المدٌرٌة

مدٌرٌةًدمجًمكتبًالسٌدًالوزٌرًومدٌرٌةًالمحاسبةًو الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم دمجها 
والمكتبًالصحفًالداخلٌةًالرلابةً  

 
 

 الهٌكل التنظٌمً

 

 

ًمدٌرٌة االتصال والدعم التنفٌ ي

 دائرة 

 المحاسبة

دائرة الرقابة 
 الداخلٌة

دائرة اإلعالم 
 وال القات ال امة

دائرة األعمال 
 التنفٌ ٌة
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 الهدف األساسً:

ًتنفٌذها, ًومتابعة ًالٌها, ًالوزٌر ًالسٌد ًتوجٌهات ًونمل ًالمختلفة ًالمدٌرٌات ًبٌن ًوالتنسٌك ًاالتصال وتنظٌمًًتؤمٌن

ًضمنًالدوائرًالتابعةًله.ًداريالعبللاتًالعامةًبٌنًالوزارةًوالجهاتًالمعنٌةًالداخلٌةًوالخارجٌةًوتنظٌمًالعملًاإل

ًالمهام األساسٌة

 تًوتوجٌهاتًالسٌدًالوزٌرًالىًالمدٌرٌاتً.نملًتعلٌما -1

ًالتربوٌةً -4 ًبالمضاٌا ًوتعرٌفًالرأيًالعام ًوالمواطنٌنًوالجهاتًالمعنٌة ًبٌنًالوزارة ًالعبللاتًالعامة تنظٌم

ًوالتلفزٌونً ًواإلذاعة ًكالصحافة ًاإلعبلم ًمختلفًوسائل ًطرٌك ًعن ًالتربٌة ًموضوعات ًمن ًتهمهم التً

 وغٌرها.ًوالنشراتًوالكتبًوالوثائكًوالصور

 تنظٌمًمواعٌدًالسٌدًالوزٌرًومماببلتهًالرسمٌةًوالعادٌة. -4

 ً.تهٌئةًالمعلوماتًوالوثائكًالبلزمةًالجتماعاتًالسٌدًالوزٌرًومماببلته -2

 تسلٌمًالبرٌدًالخاصًبالسٌدًالوزٌرًومتابعتهًلدىًالمدٌرٌاتًالمختصة. -0

 لمادمةًوالماادرةًتاطٌةًإعبلمٌة.ًتاطٌةًزٌاراتًالسٌدًالوزٌرًونشاطاتًالوزارةًوالوفودًالتربوٌةًا -6

 متابعةًالوفودًومرافمتها. -7

ًبجمٌعًإجراءاتً -2 ًوالمٌام ًوالجهاتًالمرتبطة, ًالتربٌة ًوزارة ًللراغبٌنًفًًزٌارة ًالمعلوماتًالبلزمة تمدٌم

 سفرًالوفودًالرسمٌةًمنًالوزارة.

ًتنظٌمًالعملًاإلداريًضمنًالدوائرًالتابعةًللمدٌرٌة. -4

 مهام الدوائر

  ًًاألعمال التنفٌ ٌة دائرة

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 تنسٌكًوتنظٌمًكلًماًٌتعلكًبمواعٌدًالوزٌرًواتصاالته,ًوتنظٌمًالبرٌدًالسريًالخاصًبه. -1

 جمعًالوثائكًوالمراسبلتًالمتعلمةًباالجتماعاتًالتًًٌشارنًفٌهاًالوزٌر. -4

 عنًالوزٌرًإلىًالجهاتًالمعنٌة.ًإحالةًالبرٌدًالخاصًالصادر -4

رشفةًاألنظمةًوالموانٌنًوالمراساٌمًوالماراراتًوالببلغااتًواألوامارًاإلدارٌاةًوحفاظًالمعاامبلتًوالوثاائكًأ -2

 والكتبًوالمراسبلتًالتًًٌرىًالوزٌرًضرورةًحفظها,ًوفهرستهاًوتوثٌمها,ًللرجوعًإلٌهاًحٌنًاللزوم.

 .تنفٌذٌةًالمتعلمةًبهامتابعةًمحاضرًجلساتًاالجتماعاتًالتًًٌعمدهاًالوزٌر,ًومتابعةًاإلجراءاتًال -0

المشاااركةًمااعًالاادوائرًوالماادٌرٌاتًالمعنٌااةًفااًًإعاادادًوتنظااٌمًالمماااببلتًواللماااءاتًوالجااوالتًالتفمدٌااةً -6

 واالطبلعٌةًالتًًٌمومًبهاًالوزٌر.

 عالم وال القات ال امةاإل دائرة 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

 إعدادًتمرٌرًصحفًًٌومًًٌُمّدمًللوزٌر. -1

 تاطٌةًنشاطاتًالوزارةًوالمعارضًوالندواتًوورشاتًالعمل. -4

 نشرًالمراراتًالصادرةًعنًالوزارة. -4

 نشرًنشاطاتًالوزارةًعلىًمولعهاًااللكترونً. -2
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ً

ً

ً

 

 

 

 استمبالًالصحفٌٌنًوتلمًًاتصاالتهمًواإلجابةًعلىًاستفساراتهم. -0

 اتًالتنظٌمٌةًالمعنٌة.نشرًبٌاناتًصحفٌةًصادرةًعنًالوزارةًفًًوسائلًاإلعبلم,ًبالتنسٌكًمعًالوحد -6

الردًعلىًبعضًالمماالتًالمنشورةًفًًالصاحفًأوًالموالاعًااللكترونٌاة,ًبالتنساٌكًماعًالوحاداتًالتنظٌمٌاةً -7

 المعنٌة.

تزوٌدًكافةًوسائلًاإلعبلمًبالمعلوماتًوالمستجداتًوالمراراتًواإلنجازاتًوالخططًالصادرةًعنًالوزارة,ً -2

 ارةًواطبلعًالوزٌرًعلٌها.ومتابعةًكلًماًٌُنشرًعنًأداءًعملًالوز

 المشاركةًبصٌاغةًوتنفٌذًالخطةًاإلعبلمٌةًللوزارة. -4

 .إعدادًوإجراءًوتنظٌمًالترتٌباتًالمناسبةًلزٌاراتًالوفودًالرسمٌةًواستمبالًضٌوفًالوزارةًومتابعتها -15

المشاركةًفًًاللجانًالتحضٌرٌةًإلعدادًوتنظٌمًالمإتمراتًوالندواتًوالمعارضًوالمهرجاناتًالتًً -11

 .تمٌمهاًالوزارةًأوًتمامًفٌها

 استمبالًالوفودًالرسمٌةًوإعدادًمراسمًالضٌافة. -14

 ًًًدائرة المحاسبة

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً
 إعدادًمشروعًالموازنةًالجارٌةًللوزارةًومتابعةًتنفٌذها.ً -1
 تنظٌمًطلباتًالسلفًالمإلتةًوالدائمةًومتابعةًتسدٌدها.ً -4

 متعلمةًبهاًوتنظٌمها.عمدًالنفماتًوأوامرًالصرفًال -4

 إعدادًوتدلٌكًجداولًاألجورًوالتعوٌضاتًوصرفها.ً -2

 تؤمٌنًمستلزماتًاالدارةًالمركزٌةًمنًالمحرولاتًالبلزمة. -0

 االشرافًعلىًالمستودعاتًومتابعةًعملهاًمنًالناحٌةًالمالٌةًواإلدارٌة. -6

 ًدائرة الرقابة الداخلٌة 

 التالٌة:الفرعٌةًوتمومًبالمهامً

مخالفاتًاإلدارٌةًوالمسلكٌةًفًًالوزارة,ًوالمضاٌاًوالشكاوىًالمحالةًإلٌهاًمنًاإلدارةًأوًالهٌئةًالتحمٌكًفًًال -1

 .المركزٌةًللرلابةًوالتفتٌشًأوًالواردةًمنًشكاوىًالمواطنٌن,ًواتخاذًاإلجراءاتًالبلزمةًبشؤنها

الزمنٌاةًالممترحاةًوإعادادًًإعدادًمشارٌعًالخططًالتفتٌشٌةًالسانوٌةًوالطارئاة,ًومتابعاةًتنفٌاذهاًوفاكًالبارامج -4

 التمارٌرًبشؤنهاًلٌتمًاعتمادهاًمنًالهٌئةًالمركزٌةًللرلابةًوالتفتٌش.

وضعًالٌدًعلىًماًٌتعلكًبالجرائمًااللتصادٌةًوالجرائمًالوالعةًعلىًالمالًالعاامًوالمرتكباةًمانًلبالًالعااملٌنً -4

باشرةًالجهاتًالمختصاةًالتحمٌاك,ًوالتحمٌاكًفًًالجهاتًالتابعةًلها,ًوالتحفُّظًعلىًولائعهاًوأدلّتهاًإلىًحٌنًم

 فًًبعضًهذهًالمضاٌاًبتفوٌضًمنًالهٌئة.

تمادٌمًالتماارٌرًالبلزماةًبنتاائجًأعمااالهمًوفاكًاألصاولًالمحاددةًفاًًلااانونًالهٌئاةًالمركزٌاةًللرلاباةًوالتفتااٌشً -2

 ً.ونظامهاًالداخلً

ًٌش.التحمٌكًفًًالمضاٌاًالتًًتفوضًبهاًالهٌئةًالمركزٌةًللرلابةًوالتفت -0
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىالفئة الوظٌفٌة: 

 ً.وزٌرًالتربٌةمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:  مدٌرًاالتصالًوالدعمًالتنفٌذيالمسمى الوظٌفً: 

 .االتصالًوالدعمًالتنفٌذيالمدٌرٌة: 
دائرةًرئٌسًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:

 .والعبللاتًالعامةًاإلعبلم

دارةًعلاااومًاإلً-/االلتصاااادًً-ًالتربٌاااةً–ًعااابلماإل-جامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااً/ًالحماااوقًإجاااازةًًالمؤهلللل ال لملللً:
ًشهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة.ًً-بمختلفًاختصاصاتهاً

ًًولاادًعماالًآخاارًساانتٌنًفااًًنفااسًالااوزارةًأوًفااضاامنًالفئااةًاألولااىًمنهاااً/2/ًساانواتً/2/: القللدم الللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركاازًعماالًماادٌرًأوًرئااٌسًدائاارةًفااًًنفااسًالمدٌرٌااةًأوًإحاادىًالخبللرة الوظٌفٌللة:   ً أنًٌكااونًلاادًشااالًسااابما
المااادٌرٌاتًالمدمجاااةًإذاًكاناااتًالمدٌرٌاااةًالجدٌااادةًناتجاااةًعااانًدماااجًمااادٌرٌاتًأخااارى,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةً

 للمدٌرٌة.االختصاصًاألساسًً/ًسنواتًفًًمجال4ًةًالًتملًعنً/تخصصٌةًلمد

 المهام

 ةدارٌالمهام اإل
 

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -2

 ؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ.اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُ -3

 رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح. -4

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1

 المهام الفنٌة
 

ًٌرف -1 ًالجهاتًتدلٌكًما ًعلٌهًوالتواصلًمعًالمدٌرٌاتًأو ًلعرضها ًتمهٌدا  ًالوزٌرًمنًمعامبلتً عًللسٌد

 المعنٌةًالستكمالًالدراساتًالبلزمةًبشؤنهاًثمًمتابعةًتنفٌذهاًبعدًالبتًبها.

 متابعةًًتطوٌرًمشارٌعًإعبلمٌةًتربوٌة. -4

ًل -4 ًغرسًسلوكٌات ًأو ًأفكار ًتروٌج ًفً ًتساهم ًالتً ًاإلعبلمٌة ًالحمبلت ًوالمعلمٌنًمتابعة ًالطبلب دى

 واألهالًًبماًٌدعمًخططًالوزارة.

 تهٌئةًالمعلوماتًوالوثائكًالبلزمةًالجتماعاتًالسٌدًالوزٌرًومماببلته. -2

 تنظٌمًمواعٌدًالسٌدًالوزٌرًومماببلتهًالرسمٌةًوالعادٌة. -0

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 دائرة األعمال التنفٌ ٌة 8-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

مدٌرًاالتصالًوالدعمًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًئرةًاألعمالًالتنفٌذٌةرئٌسًداًالمسمى الوظٌفً:
ً.التنفٌذي

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مدٌرٌةًاالتصالًوالدعمًالتنفٌذيالمدٌرٌة: 

علااااومًً–/العلااااومًالسٌاسااااٌةًً–الحمااااوقًً–إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًااللتصااااادًالمؤهللللل ال لمللللً: 
 .العامةًشهادةًعلٌاًفًًاإلدارةً-ارةًبمختلفًاختصاصاتهااالد

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.سًًاالختصاصًاألسا/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

ةدارٌالمهام اإل  

ًمتابعاااةًتنفٌاااذًالتعاااامٌمًوالتعلٌمااااتًوالماااراراتًواألوامااارًاإلدارٌاااةًالصاااادرةًعااانًالجهااااتًالوصاااائٌة -1

 .كافة

 التؤشٌرًعلىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها. -4

عٌٌااانهمًوإمكانااااتهم,ًواإلشااارافًالتاااراحًتوزٌاااعًاألعبااااءًوالمهاااامًعلاااىًالعااااملٌنًبمااااًٌتفاااكًوصاااكونًت -4

 علىًأعمالهمًوالتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.

 المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومهامًدائرته. -2

 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0

 ٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة.ًالتراحًما -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًالوزٌرًوالمدٌرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالموانٌنًواألنظمةًالنافذة. -8

 المهام الفنٌة

 

 مسنًالسجلًالخاصًبالبرٌدًالخاصًبالوزٌر. -1

 ٌكًوتنظٌمًكلًماًٌتعلكًبمواعٌدًالوزٌرًواتصاالته.ًتنسمتابعةً -4

 متابعةًإحالةًالبرٌدًالخاصًالصادرًعنًالوزٌرًإلىًالجهاتًالمعنٌة. -4

 حفظًوأرشفةًمحاضرًاجتماعاتًالسٌدًالوزٌر. -2

 متابعةًإعدادًوتنظٌمًالمماببلتًواللماءاتًوالجوالتًالتفمدٌةًواالطبلعٌةًالتًًٌمومًبهاًالوزٌر. -0
 

ًً
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 اإلعبلمًوالعبللاتًالعامةًدائرة2-4ً

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

رئٌسًدائرةًاإلعبلمًًالمسمى الوظٌفً:
ًوالعبللاتًالعامة

ا:ًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:  ٓذ٣ش اقرصبٍ ٝاُذػْ اُز٘ل٤ز١   إداريب

ا:                                           ًاُٞص٣ش فٌيب

دعمًمدٌرٌةًاالتصالًوالالمدٌرٌة: 
 التنفٌذي

ً.رئٌسًالشعبةًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:

اإلنسااااانٌةًوالعلااااومًًاآلدابً-علااااومًسٌاسااااٌة–المإهاااالًالعلمااااً:ًًإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااًً/ًاإلعاااابلمً
ً/.ً(لاات)

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

وًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًأنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.االختصاصًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

ةدارٌالمهام اإل  

 

ًمتابعاااةًتنفٌاااذًالتعاااامٌمًوالتعلٌمااااتًوالماااراراتًواألوامااارًاإلدارٌاااةًالصاااادرةًعااانًالجهااااتًالوصاااائٌة -1
 .كافة

 مبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعدها.التؤشٌرًعلىًالمعا -4
التاااراحًتوزٌاااعًاألعبااااءًوالمهاااامًعلاااىًالعااااملٌنًبمااااًٌتفاااكًوصاااكونًتعٌٌااانهمًوإمكانااااتهم,ًواإلشااارافً -4

 علىًأعمالهمًوالتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.
 مًدائرته.المشاركةًفًًوضعًخططًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًبؤهدافًومها -2
 إعدادًالتمارٌرًوتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر. -0
 التراحًماًٌلزمًلتطوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة. -6
 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌة. -7
 حدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله.ًالمٌامًبماًٌكلفهًبهًالوزٌرًضمنًاختصاصهًوفً -8

 المهام الفنٌة
 

 متابعةًالتاطٌةًاإلعبلمٌةًلكافةًأنشطةًالوزارةًوتزوٌدًوسائلًاإلعبلمًبها. -1
العماالًعلااىًإصاادارًالنشااراتًوالمااوادًاإلعبلمٌااةًللااوزارةًونشاارًأخبارهاااًوإعبلناتهاااًفااًًوسااائلًاإلعاابلمً -4

 .المختلفة
لمناساابةًلزٌاااراتًالوفااودًالرساامٌةًواسااتمبالًضااٌوفًالااوزارةًمتابعااةًإعاادادًوإجااراءًوتنظااٌمًالترتٌباااتًا -4

 .ومتابعتها
 المشاركةًبصٌاغةًومتابعةًتنفٌذًالخطةًاإلعبلمٌةًالوزارة. -2
المشاااركةًفااًًاللجااانًالتحضااٌرٌةًإلعاادادًوتنظااٌمًالمااإتمراتًوالناادواتًوالمعااارضًوالمهرجاناااتًالتااًً -0

 .تمٌمهاًالوزارةًأوًتمامًفٌها
 ٌة.استمبالًالوفودًالرسم -6
اإلشاارافًعلااىًتحاادٌثًالمولااعًااللكترونااًًالخاااصًبااالوزارة,ًوتاذٌتااهًباألخبااارًوالصااورًوالمماااالتً -7

 اإلخبارٌةًوالبٌاناتًوالتعمٌماتًالخاصةًبالوزارة.
ً

ً

ًً
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 الرقابة الداخلٌة دائرة 8-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

رئٌسًدائرةًًالمسمى الوظٌفً:
 الرلابةًالداخلٌة

ا:ًس المباشر:مسمى وظٌفة الرئٌ  ٓذ٣ش اقرصبٍ ٝاُذػْ اُز٘ل٤ز١   إداريب

ا:                                            اُٞص٣ش فٌيب

مدٌرٌةًاالتصالًوالدعمًًالمدٌرٌة:
 الفنً

 .رئٌسًالشعبةًالمكلفمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: 

 /.ًربٌةالتً–االلتصادًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفً/ًالحموقًًالمؤهل ال لمً:

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/ًالقدم الوظٌفً:

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًالخبرة الوظٌفٌة:

 للدائرة.ًاالختصاصًاألساسً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

ةدارٌالمهامًاإل  

ًتنفٌاااذًالتعاااامٌمًوالتعلٌمااااتًوالماااراراتًواألوامااارًاإلدارٌاااةًالصاااادرةًعااانًالجهااااتًالوصاااائٌةمتابعاااةً -1

 .كافة

 علىًالمعامبلتًالتًًتنجزهاًالدائرةًوعلىًالصكونًالتًًتعّدها.ًالتؤشٌر -4

توزٌااااعًاألعباااااءًوالمهااااامًعلااااىًالعاااااملٌنًفااااًًالاااادائرةًبماااااًٌتفااااكًوصااااكونًتعٌٌاااانهمًوإمكاناااااتهم,ً -4

 والتؤشٌرًعلىًكافةًالكتبًالمتعلمةًبالمهامًالتًًٌكلفهمًبها.واإلشرافًعلىًأعمالهمً

إعااادادًخطاااطًالااادائرةًفٌمااااًٌتعلاااكًبؤهااادافًومهاااامًدائرتاااه,ًبمااااًٌاااتبلءمًوٌتكامااالًماااعًأهااادافًومهاااامً -2

 الوزارة.

 وتوفٌرًالبٌاناتًوالمعلوماتًذاتًالعبللةًبالدائرةًوتمدٌمهاًللرئٌسًالمباشر.ًعدادًالتمارٌرإ -0

 طوٌرًالعملًوالمشاركةًفًًتمٌٌمًأداءًالعاملٌنًفًًالدائرة.التراحًماًٌلزمًلت -6

 تحدٌدًاحتٌاجاتًالدائرةًمنًالمواردًالبشرٌةًوالمستلزماتًالمادٌة. -7

 المٌامًبماًٌكلفهًبهًرئٌسهًالمباشرًضمنًاختصاصهًوفًًحدودًالصبلحٌاتًالممنوحةًله. -2

والرلابااااةًوحفااااظًجمٌااااعًماااااًمتابعااااةًفااااتحًومساااانًالسااااجبلتًواألضااااابٌرًالمتعلمااااةًبتمااااارٌرًالتفتااااٌشً -4

ًٌتعلكًبهاًمنًممترحاتًومتابعةًكافةًالمراسبلتًالمتعلمةًبذلن.

ًالمهامًالفنٌة
 

التراحًالخططًالسنوٌةًوالطارئة,ًوبرامجهاًالتنفٌذٌةًالزمنٌةًالسنوٌة,ًومتابعةًتنفٌذهاًوإعدادًالتمارٌرً -1

 بشؤنهاًلٌتمًاعتمادهاًمنًالهٌئةًالمركزٌةًللرلابةًوالتفتٌش.

تابعةًالتحمٌماتًفًًالمخالفاتًاإلدارٌةًوالمسلكٌةًوالمضاٌاًوالشكاوىًالمحالةًإلٌهاًمنًاإلدارةًأوًالهٌئةًم -4

 .واتخاذًاإلجراءاتًالبلزمةًبشؤنهاًأوًالواردةًمنًشكاوىًالمواطنٌنالمركزٌةًللرلابةًوالتفتٌشً

دةًفًًلانونًالهٌئةًالمركزٌةًالتؤشٌرًعلىًالتمارٌرًالبلزمةًبنتائجًأعمالًالدائرةًوفكًاألصولًالمحد -4

 ً.للرلابةًوالتفتٌشًونظامهاًالداخلً

ًاإلداريًوالفنًًع -2 ًالعمل ًبتطوٌر ًالممترحاتًالمتعلمة ًطرٌكتمدٌم ًواألنظمةًًن ًالموانٌن ًتطبٌك متابعة

 النافذةًوالكشفًعنًمواطنًالخللًوالهدر.

ً
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ً

ً

 مدٌرٌةًالشإونًالمانونٌة: -4

 

ون القانونٌةوثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة الشؤ  

 

المانونٌةًالشإونةً اسم المدٌرٌة  

 إعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة

 الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم دمجها
معًالدوائرًًفًًمدٌرٌةًالمحاسبةًتمًدمجًدائرةًالعمود

 نونٌةامدٌرٌةًالشإونًالمفًًًةاألساسٌ

 
 

 الهٌكل التنظٌمً 

 

ً

ً

ً

ً

 مدٌرٌة الشؤون القانونٌة

ًدائرةًالعمود ًدائرةًالمضاٌا ًدائرةًالدراساتًالمانونٌة
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ً

ً

  للمدٌرٌة الهدف األساسً

ظجػ ٝر٘ظ٤ْ أُغبس ٝرؼض٣ض ٓجبدة اُشلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ك٢ اُٞصاسح  ٖٓ ةالٍ رٞغ٤ٖ ٓجبدة اُؾًٞٔخ 

 ٓغ اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح اُٞصاسح  ٝظٔبٕ اُزٞاكناُوب٢ٗٞٗ ُؼَٔ 

 للمدٌرٌةالمهام األساسٌة 

 

ظٔخ ٝاُصٌٞى دساعخ ٝاػذاد ٝرذه٤ن ٓشبس٣غ اُوٞا٤ٖٗ ٝأُشاع٤ْ اُزشش٣ؼ٤خ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاسٗ -1

 .اُٞصاسحٝاُوشاساد ٝاُزؼ٤ِٔبد اُ٘بظٔخ ُؼَٔ ٜٝٓبّ ٝاةزصبصبد 

رٞك٤ش ث٤ئخ هب٤ٗٞٗخ ظبٓ٘خ ُزطج٤ن ٓؼب٤٣ش اُؾًٞٔخ ٝٓب رزعٔ٘ٚ ٖٓ ٗضاٛخ ٝشلبك٤خ اعشالاد ر٘ل٤ز  -2

 ٝرط٣ٞش اعشالاد أُغبلُخ. ثبُٞصاسحاسػٔبٍ أُ٘بغخ 

٤ِٜب ٖٓ ًبكخ اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُغٜبد اُزبثؼخ اثذال اُشأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ ًَ اُوعب٣ب اُز٢ رؼشض ػ -3

 ٝأُشرجطخ.

ٝكن أٝ أ١ ٖٓ اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب  اُٞصاسح س٣غ اُؼوٞد أُخزِلخ اُز٢ رجشٜٓبدساعخ ٝرذه٤ن ٓشب -4

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُؼوٞد ثٌَ ٓشاؽِٜب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ.اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح ٝ

 شاّ اُؼوٞد ٝر٘ل٤زٛب ٝاثذال اُشأ١ ك٢ اُ٘ضاػبد اُ٘بعٔخ ػٜ٘ب.ر٘ظ٤ْ اُؼوٞد ٝٓزبثؼخ ٓشاؽَ اث -5

 غشكب  ك٤ٜب. اُٞصاسحٓزبثؼخ اُذػبٟٝ ٝاُوعب٣ب اُز٢ رٌٕٞ  -6

 

 مهام الدوائر 

 :ًدائرة القضاٌا 
 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 اػذادك٤ٜب  ٝ غشكب   اُٞصاسحاُز٢ رٌٕٞ  أُٞاظ٤غ أُزؼِوخ ثبُوعب٣ب ٝاُخالكبد اُوب٤ٗٞٗخدساعخ ع٤ٔغ  -1

اداسح هعب٣ب اُذُٝخ إلهبٓخ  روذ٣ٜٔب ا٠ُز٘غ٤ن ٓغ اُغٜبد صبؽجخ اُؼالهخ ٝأُزًشاد اُخبصخ ثبُ

 اُذػبٟٝ ٝٓزبثؼزٜب.

   ٖٓ ةالٍ:ثغ٤ٔغ ٓشاؽِٜب ٝؽز٠ اًزغبثٜب اُذسعخ اُوطؼ٤خ ُِٞصاسحٓزبثؼخ اُذػبٟٝ اُؼبئذح  -2

عب٣ب اُذُٝخ ٝاػذاد اُذكٞع اُالصٓخ ثشؤٜٗب اهبٓخ اُذػبٟٝ أٓبّ أُؾبًْ أُخزصخ ػٖ غش٣ن اداسح هً- أ

 ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد أُخزصخ.

اػذاد أُزًشاد اُغٞاث٤خ ػ٠ِ ٓزًشاد اُخصْ ٝروبس٣ش اُخجشح ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد ً- ة

 أُخزصخ.

أٝ ػ٤ِٜب ٝرع٤ٜٔ٘ب ًبكخ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد اُٞصاسح ٓغي اُغغالد اُالصٓخ ُِذػبٟٝ أُوبٓخ ٖٓ  -3

 خ ثٜب ٝأُشاؽَ اُز٢ ٝصِذ ا٤ُٜب.أُزؼِو

اػذاد أُشاعالد اُالصٓخ ُِغٜبد اُوب٤ٗٞٗخ أُخزصخ ٖٓ أعَ غِت ا٥سال ٝاُلزبٟٝ اُوب٤ٗٞٗخ  -4

 ٝاُزلغ٤شاد.

 

 
ً
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 : دائرة الدراسات القانونٌة 
 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

ُؼَٔ ٜٝٓبّ ٝاةزصبصبد اُ٘بظٔخ  ٝٓشبس٣غ اُصٌٞى اُوب٤ٗٞٗخ اػذاد اُذساعبد ٝاُجؾٞس اُوب٤ٗٞٗخ -1

 ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد أُخزصخ.  اُٞصاسح

 اهزشاػ اُشأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ أُٞظٞػبد اُز٢ رؼشض ػ٤ِٜب. -2

 ٓزبثؼخ ٓب ٣غزغذ ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُوشاساد ٝرؼ٤ٜٔٔب ػ٠ِ اُغٜبد أُخزصخ. -3

ٔبٍ   ٝٓزبثؼخ اعزٌاُٞصاسح ٝأُزؼِوخ ثؼِٜٔبأسشلخ ٝرٞص٤ن ع٤ٔغ اُصٌٞى اُ٘بظٔخ ُؼَٔ  -4

 أُغٔٞػبد اُزشش٣ؼ٤خ اُز٢ رؾزبعٜب.

 أُشبسًخ ك٢ اػذاد ٓشبس٣غ اُزؼ٤ِٔبد ٝاُِٞائؼ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُوشاساد. -5

 : دائرة ال قود 
 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

اػذاد دكبرش اُششٝغ اُؾوٞه٤خ ٝأُب٤ُخ اُالصٓخ ُِٔ٘بهصبد أٝ غِجبد اُؼشٝض ثٔب ٣٘غغْ ٓغ  -1

ٝاعزٌٔبٍ ٓزطِجبد غشػ أُ٘بهصخ  اُٞصاسحهجَ اُغٜخ أُخزصخ ك٢  اُششٝغ اُل٤٘خ أُؾذدح ٖٓ

 ٝٓزبثؼخ اإلعشالاد اُخبصخ ثبإلػالٕ ٝأُشاعالد أُزؼِوخ ثطِجبد اُؼشٝض.

رذه٤ن دكبرش اُششٝغ اُل٤٘خ اُؼبئذح ُٜب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝثٔب ٣زٞاكن ٝدكبرش اُششٝغ اُ٘ٔٞرع٤خ  -2

اُؼوٞد اُذاة٤ِخ ٝاُخبسع٤خ ثؼذ صذٝس هشاس ُغ٘خ أُ٘بهصبد  أُؼذح ُٜزٙ اُـب٣خ ٝاػذاد ٓشبس٣غ

 ثشؤٜٗب  ٝٓشبس٣غ أُشاعالد اُالصٓخ ُِزؼبهذ ٝرج٤ِؾ أُزؼٜذ أٓش أُجبششح.

 رزجغ أػٔبٍ اُِغبٕ ٝاُغٜبد أٌُِلخ ثذساعخ اُؼشٝض إلٗغبصٛب ةالٍ أُذح أُؾذدح. -3

ٔٞاػ٤ذ أُؾذدح ٝاػالّ اإلداسح ػٖ أ١ رؤة٤ش ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب ك٢ اُ  أسشلخ ِٓلبد اُؼوٞد ٝصجٞر٤برٜب -4

 ك٢ اُز٘ل٤ز.

اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ اعزالّ اُزٞس٣ذاد ثبُزشبٝس ٓغ ُغبٕ اهزشاػ رش٤ٌَ ُغبٕ اُزؼبهذ ٝأُشبسًخ ك٢  -5

 .اُٞصاسحصبؽجخ اقةزصبأل ك٢ 

ٓغي عغَ ع١ٞ٘ رغِغ٢ِ سسهبّ اُؼوٞد  ٝكزؼ عغَ ثؤعٔبل أُزؼٜذ٣ٖ أُؾش٤ٖٓٝ ٝاُششًبد  -6

رارٜب أٝ ٓغ اُغٜبد اُؼبٓخ ك٢ اُذُٝخ ُزغ٘ت اُزؼبَٓ ٓؼْٜ ٝرؼ٤ْٔ  اُٞصاسحشٝٓخ ٖٓ اُزؼبهذ ٓغ أُؾ

 ُٞائؼ دٝس٣خ ثؤعٔبئْٜ.

 .ك٢ ؽبٍ اإلةالٍ ثششٝغ اُؼوذ اُٞصاسحاُو٤بّ ثبإلعشالاد اُالصٓخ ُعٔبٕ ؽوٞم  -7

 اثذال اُشأ١ ٝروذ٣ْ أُؼِٞٓبد ك٢ أُٞاظ٤غ اُز٢ رؼشض ػ٤ِٜب ظٖٔ اةزصبصٜب. -8

ً

ً

ً

ً



67 
 

 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

  وزٌرًالتربٌة.مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:   مدٌرًالشإونًالمانونٌةالمسمى الوظٌفً: 

 . الشإونًالمانونٌةالمدٌرٌة: 
رئٌسًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:

 .الدراساتًالمانونٌةدائرةً

 .إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالحموقهل ال لمً: المؤ

ضااامنًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوً/ًمنهاااا2ً//ًسااانوات2ً/القلللدم اللللوظٌفً: 
 فًًإحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركااازًعمااالًمااادٌرًأوًرالخبلللرة الوظٌفٌلللة:   ً ئاااٌسًدائااارةًفاااًًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًأنًٌكاااونًلااادًشاااالًساااابما
إحاادىًالماادٌرٌاتًالمدمجااةًإذاًكانااتًالمدٌرٌااةًالجدٌاادةًناتجااةًعاانًدمااجًماادٌرٌاتًأخاارى,ًأوًٌمتلاانًخباارةً

 /ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة.4فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 زؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ.اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُ -1

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -2

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 كن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝ -4

ًرؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -0

 المهام الفنٌة
 

اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ  داةَ ثبُزؼبٕٝ ٓغ  اُٞصاسحراد اُصِخ ثٜٔبّ  اػذاد اُذساعبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ  -1

 اُٞصاسح ٝٓغ اُغٜبد اُؼبٓخ اسةشٟ.

 ٝاثذال اُشأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٤ٔب ٣ؼشض ػ٤ِٚ ٖٓ أُؼبٓالد. اُٞصاسحُغخ اُوعب٣ب اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ ٓؼب -2

 اُٞصاسح.ٝظغ اُذساعبد اُوب٤ٗٞٗخ ُزط٣ٞش ف٤ُبد اُؼَٔ ٝأدائٚ ك٢  -3

رذه٤ن ٓشبس٣غ اُوٞا٤ٖٗ ٝأُشاع٤ْ اُزشش٣ؼ٤خ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاسٗظٔخ ٝاُصٌٞى ٝاُوشاساد ٝاُزؼ٤ِٔبد  -4

 .اُٞصاسحؼَٔ ٜٝٓبّ ٝاةزصبصبد اُ٘بظٔخ ُ

 .ثٔخزِق أشٌبُٜب اُٞصاسحاُز٘غ٤ن ٓغ دائشح أُؾبعجخ ُز٘ل٤ز صٌٞى رؾص٤َ اُزْٓ أُب٤ُخ أُزشرجخ ُصبُؼ  -5

رذه٤ن ٓشبس٣غ اُؼوٞد اُز٢ رجشٜٓب اإلداسح أُشًض٣خ ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب أٝ أُشرجطخ ثٜب ٖٓ كؼب٤ُبرٜب ٝكن  -6

 .اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح

ً.زٜبساعخ اُؼٞائن اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رؼزشض ر٘ل٤ز اُؼوٞد ٝٓؼبُغد -7
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 دائرةًالدراساتًالمانونٌة4-1ً

  :ًاألولىًالفئة الوظٌفٌة

مدٌرًالشإونًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر : رئٌسًدائرةًالدراساتًالمانونٌةًالمسمى الوظٌفً :
 المانونٌةً

رئٌسًالشعبةًمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مس مدٌرٌةًالشإونًالمانونٌةًالمدٌرٌة :
 المكلف.

 .إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالحموقًالمؤهل ال لمً :

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى0ً/ًالقدم الوظٌفً :

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًالخبرة الوظٌفٌة :
 ./سنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًفًًللدائرة1نً/لمدةًالًتملًع

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بة أُذ٣ش. -1

  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب ٓذ٣ش ذائشحاُاإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢  -2

 أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -3

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -4

ْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ اهزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبر -5

 أػٔبُْٜ ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -6

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ -7

 أُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝ -8

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -9

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -15

 المهامًالفنٌة
 

  ٝاػذاد ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد أُخزصخ ثبُٞصاسحاُخبصخ  اػذاد ٓشبس٣غ اُوٞا٤ٖٗ ٝأُشاع٤ْ -1

 .اُذساعبد اُالصٓخ ُزط٣ٞش اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح اُز٢ رخص هطبع ػَٔ اُٞصاسح

أٝ أُشرجطخ رذه٤ن ٓشبس٣غ اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ اُز٢ رٌٕٞ اُٞصاسح أٝ اؽذٟ اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب  -2

 ثبُغ٤ذ اُٞص٣ش  غشكب  ك٤ٜب.

 ٓشبس٣غ اُوشاساد ٝاُزؼ٤ِٔبد اُز٢ رؾبٍ ا٤ُٜب ٖٓ هجَ اإلداسح  اظبكخ  ا٠ُ شأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٢اثذال اُ -3

 أُٞاظ٤غ اُز٢ رؾبٍ ا٠ُ اُذائشح.

اػذاد أُشاعالد ُِغٜبد اُشع٤ٔخ أُخُٞخ ثبثذال ا٥سال ٝاقعزٜبداد اُوب٤ٗٞٗخ ُِٞهٞف ػ٠ِ سأ٣ٜب  -2

 .ُٔؼبُغخ اُوعب٣ب اُز٢ رغزٞعت رُي

اُوب٤ٗٞٗخ ًبكخ ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝأُشاع٤ْ ٝاُِٞائؼ ٝاسٗظٔخ ٝاُوشاساد ٝاُزؼب٤ْٓ أسشلخ اُصٌٞى  -0

ٛزٙ ع٤ٔغ ٝاُزؼ٤ِٔبد راد اُصِخ ثؼَٔ اُٞصاسح  ٝرؤع٤ظ هبػذح ث٤بٗبد هب٤ٗٞٗخ ؽبعٞث٤خ رؾز١ٞ 

 صٌٞى.اُ
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رئٌسًدائرةًالمضاٌا4-4ً  
األولىًالفئة الوظٌفٌة :  

ارئٌسًدائرةًالمضاٌالمسمى الوظٌفً :  :ًمدٌرًالشإونًالمانونٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر    

:ًمدٌرٌةًالشإونًالمانونٌةالمدٌرٌة  رئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه :    

:إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالحموق.ًالمؤهل ال ملً  

/ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً :   

:ًأنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًالخبرة الوظٌفٌة 
/سنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًفًًالدائرة.1لمدةًالًتملًعنً/  

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 

ِلْٜ ثٜب   ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌاُذائشحاإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢  -1

 ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -3

ؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ اهزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى ر -4

 أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ -6

 شئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِ -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -4

 المهامًالفنٌة
 

 .أٝ أُوبٓخ ػ٤ِٜب اُٞصاسحأُطِٞة اهبٓزٜب ٖٓ هجَ  ٟداسعخ ٓٞاظ٤غ اُذػبٝ -1

غشكب  ك٤ٜب  ٝر٤ٜئخ أُزًشاد اُخبصخ ثبُز٘غ٤ن  اُٞصاسحاُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رٌٕٞ  اُ٘ضاػبدعخ ع٤ٔغ دسا -2

 .ٝٓزبثؼزٜب ٟداسح هعب٣ب اُذُٝخ إلهبٓخ اُذػب٠ُٝ ااٝسكؼٜب  أُذ٣ش٣بد أُخزصخٓغ 

 أُزًشاد اُغٞاث٤خ ػ٠ِ ٓزًشاد اُخصْ ٝروبس٣ش اُخجشح ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد أُخزصخ اػذاد -3

 ثغ٤ٔغ ٓشاؽِٜب ٝؽز٠ اًزغبثٜب اُذسعخ اُوطؼ٤خ ُِٞصاسحاُؼبئذح  ٟؼخ اُذػبٝٓزبث -4

ػ٤ِٜب ٝرع٤ٜٔ٘ب ًبكخ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد  أٝ اُٞصاسحأُوبٓخ ٖٓ ٟ ٓغي اُغغالد اُالصٓخ ُِذػبٝ -5

 .أُزؼِوخ ثٜب ٝأُشاؽَ اُز٢ ٝصِذ ا٤ُٜب

ٝاُغٜبد صبؽجخ اُؼالهخ ٝاػذاد دساعخ ٓٞاظ٤غ اُزغ٣ٞبد ٝؽَ اُخالكبد اُز٢ ر٘شؤ ث٤ٖ اُٞصاسح  -6

 أُزًشاد ٖٓ أعَ اُجذ ثٜب.

ٓؼبُغخ اُوعب٣ب اُز٢ رزطِت اُزؾ٤ٌْ ٝاثذال اُشأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٤ٜب ٝرٔض٤َ اُٞصاسح ٝاهزشاػ رغ٤ٔخ  -7

 أُؾٌْ.

 ٓزبثؼخ اعشالاد ر٘ل٤ز اسؽٌبّ اُوعبئ٤خ اُوطؼ٤خ اُز٢ رصذس ُصبُؼ اُٞصاسح أٝ ظذٛب. -2
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دائرة ال قود 4-4  
:ًاألولىًئة الوظٌفٌةالف  

:ًرئٌسًدائرةًالعمودًالمسمى الوظٌفً :ًمدٌرًالشإونًالمانونٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر    

:ًمدٌرٌةًالشإونًالمانونٌةالمدٌرٌة  رئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه :   

التصاد(.ً-:ًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًًفًً)الحموقالمؤهل ال لمً   

/ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى0ًالوظٌفً :/ القدم  

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجةًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالخبرة الوظٌفٌة : 
/سنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًًاألساسًًفًًللدائرة1الًتملًعنً/  

 المهام

 المهامًاإلدارٌة
 

ٔذ٣ش اُ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب ذائشحا٤ُِٖٓ ك٢ اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب -1

 ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -3

هزشاػ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ ا -4

 أػٔبُْٜ.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -5

 .  ٝٓغزِضٓبد اُؼَٔ أُبد٣خأُغبٛٔخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ -6

 ٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝر -7

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -8

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -4

 المهامًالفنٌة

 

ٝغ اُؾوٞه٤خ ٝأُب٤ُخ اُالصٓخ ُِٔ٘بهصبد أٝ غِجبد اُؼشٝض ثٔب ٣٘غغْ ٓغ اُششٝغ اػذاد دكبرش اُشش -1

ٝاعزٌٔبٍ ٓزطِجبد غشػ أُ٘بهصخ  اُٞصاسحاُل٤٘خ أُؾذدح ٖٓ هجَ اُٞؽذح / اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ 

 ٝٓزبثؼخ اإلعشالاد اُخبصخ ثبإلػالٕ ٝأُشاعالد أُزؼِوخ ثطِجبد اُؼشٝض

 .غٜبد أٌُِلخ ثذساعخ اُؼشٝض إلٗغبصٛب ةالٍ أُذح أُؾذدحٓزبثؼخ أػٔبٍ اُِغبٕ ٝاُ -2

ك٢ أُٞاػ٤ذ أُؾذدح  اظبكخ ا٠ُ اػالّ اإلداسح ػٖ أ١ رؤة٤ش ك٢ ٛب ٓزبثؼخ كزؼ أظبث٤ش اُؼوٞد ٝر٘ل٤ز -3

 .اُز٘ل٤ز

اػذاد ٓشبس٣غ اُؼوٞد اُذاة٤ِخ ٝاُخبسع٤خ ثؼذ صذٝس هشاس ُغ٘خ أُ٘بهصبد ثشؤٜٗب  ٝٓشبس٣غ أُشاعالد  -4

 .صٓخ ُِزؼبهذ ٝاثالؽ أُزؼٜذ أٓش أُجبششحاُال

اهزشاػ رش٤ٌَ ُغبٕ اُزؼبهذ ٝاعزالّ اُزٞس٣ذاد ثبُزشبٝس ٓغ اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ صبؽجخ اقةزصبأل ك٢  -5

 .اُٞصاسح

 رذه٤ن ًشٞف اُؼوٞد اُذاة٤ِخ ٝاُخبسع٤خ ٝ ٓزبثؼخ اُزٞه٤لبد ثؼذ اعزٌٔبٍ اُضجٞر٤بد اُالصٓخ. -6
بد اُالصٓخ أُزؼِوخ ثبُذػبٟٝ اُوعبئ٤خ أٝ ٓؾبظش اقعزالّ أٝ ٓؾبظش اثذال اُشأ١ ٝروذ٣ْ أُؼِٞٓ -7

ً.دساعخ اُزؤة٤ش اُز٢ ر٘ظْ ٖٓ هجَ ثؼط أُذ٣ش٣بد
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 مدٌرٌة الخدمات المشتركة:-11

 

وثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة الخدمات المشتركة   

 

 مدٌرٌةًالخدماتًالمشتركة اسم المدٌرٌة

 ناتجةًعنًالدمج ةوضع المدٌرٌ

الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم 

 دمجها.

ً
ًدائرةًالخدماتًًًًًًً -1
ًمكتبًشإونًاآللٌاتًًًًًًًًًً-4
 مدٌرٌةًالجاهزٌةًوالدفاعًالوطنًًًًًًًًً-4

 

 الهٌكل التنظٌمً 
 

 
 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًمدٌرٌة الخدمات المشتركة

ًدائرة الجاهزٌة ًدائرة اآللٌات ًدائرة الشؤون الهندسٌة
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 للمدٌرٌةالهدف الرئٌسً 

ًربٌةتؤمٌنًالخدماتًالعامةًالفنٌةًواألمنٌةًلوزارةًالت

 مهام المدٌرٌة

 .االتصاالتًالهاتفٌةومتابعةًالورشاتًًوًلصٌانةتنفٌذًأعمالًا -1

 .تؤمٌنًحركةًاآللٌاتًحسبًالمهامًالٌومٌةً/ًالمرآبًالعامً/ًوالخطةًالموضوعة -2

 5وفكًالخطةًالسنوٌةًلرئاسةًمجلسًالوزراءًصٌانةًاآللٌاتًوتؤمٌنًالمحرولاتًلها -3

 .ثبلثةًضمنًمكتبًمتابعةتنظٌمًالسجبلتًالخاصةًبالدوائرًال -4

 والخطةًاألمنٌةً.ًًالٌومٌةًوالتفتٌشًوفكًخطةًالتعبئةًاتتؤمٌنًالحراساتًوالمناوب -5

5ًحفظًالطالةًوأعمالًالطالةًالبدٌلةًوترشٌدًالطالة -6

 مهام الدوائر

 
 دائرة الشؤون الهندسٌة   

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 .ًبسٌطةعلىًتنفٌذهاًمنًصٌانةًًوضعًخطةًعملًسنوٌةًلوزارةًالتربٌةًوالعمل -1

 حفظًالطالةًفًًالجهاتًاالخرىً.ًالتنسٌكًمعًدوائر -4

 وضعًالخطةًاالستثمارٌةًللمدٌرٌةً.ً -4
 

 دائرة الجاهزٌة 
 

ًالتالٌةالفرعٌةًتمومًبالمهامًًًًًًً
 

تطااااوٌرًوتنظااااٌمًإجااااراءاتًالحماٌااااةًالذاتٌااااةًوتنفٌااااذًالتاااادابٌرًاألمنٌااااةًوالحراساااااتًفااااًًوزارةًً-1
5ًالجهاتًالتابعةًلهاالتربٌةًو

التنساااٌكًماااعًوزارةًالااادفاعًورئاساااةًمجلاااسًالاااوزراءً/الفااارعًالخااااص/ًًفٌمااااًٌتعلاااكًبخطاااةًً-4
ً.(محرولاتً-آلٌاتًً-المادٌة)مبانًًالتعبئةًالبشرٌةًو

5ًالتنسٌكًمعًالمدٌرٌةًالعامةًللدفاعًالمدنًًفٌماًٌتعلكًبالخطةًالعامةًللدفاعًالمدنًً-4
 

 : دائرة اآللٌات 
ًالتالٌةًالفرعٌةًمومًبالمهامًتًًًًً

ًالتنسااااٌكًمااااعًمكتاااابًاآللٌاااااتًالحكومٌااااةًبشااااؤنًالمااااراراتًوالتعااااامٌمًالناظمااااةًلعماااالًاآللٌااااات -1
 وتنفٌذها.

 مكاتبًاآللٌاتًًفًًالمدٌرٌاتًوالجهاتًالتابعةًوالمرتبطةًبالوزارةً.ًمتابعةً -4
 التفمدًالٌومًًلجاهزٌةًاآللٌات. -3

ً

ً

ً
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 ساء الدوائربطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤ

 الفئة الوظٌفٌة: األولى

 وزٌرًالتربٌةمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:  مدٌرًالخدماتًالمشتركةالمسمى الوظٌفً: 

 مدٌرٌةًالخدماتًالمشتركة.المدٌرٌة: 
:ًرئٌسًدائرةًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة

 اآللٌات

-المدنٌاااةً/ً-العماااارةً-المٌكانٌكٌاااةً–/الكهربائٌاااةإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااًًالهندساااةًً:المؤهلللل ال لملللً
 .شهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة

/ًمنهااااًًضااامنًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأو2ً/ًسااانواتً/2/القلللدم اللللوظٌفً: 
 فًًإحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركااازًعمااالًمااادٌرًأوًرئاااٌسًدائااارةًفاااًًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًأنًٌكاااونًلاااالخبلللرة الوظٌفٌلللة:   ً دًشاااالًساااابما
/ًسااانواتًفاااًًمجاااال4ًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااةً,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًتخصصاااٌةًلمااادةًالًتمااالًعااانً/

 االختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة.

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -2

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 خ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔ -4

ًرؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -5

 المهام الفنٌة

 

 اإلشرافًعلىًعملًدائرةًالشإونًالهندسٌةًوأعمالًالصٌانة. -1

 المشاركةًبالدراساتًالفنٌةًللصٌانات. -2

 صٌانةًمبانًًاإلدارةًالمركزٌة.إصبلحًو -3

 .الخطةًالشهرٌةًلآللٌاتوضعًالجهاتًالتابعةًلهاًًوالوزارةًوًفًًآللٌاتاإصبلحً -4

 .فًعلىًعملًدائرةًاآللٌاتًوحركتهااإلشرا -5

 اإلشرافًعلىًعملًدائرةًالجاهزٌةًوتؤمٌنًالحراساتًوالدفاعًالوطنًً.ً -6

 الدفاعًالمدنً.وًوالحماٌةًالذاتٌةًالتعبئةخططًالخطةًاألمنٌةًووضعًً -7

 

ً
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 دائرة الشؤون الهندسٌة11-1

 األولىًالوظٌفٌة: الفئة

رئٌسًدائرةًالشإونًًالمسمى الوظٌفً:
ًمدٌرًالخدماتًالمشتركة.ًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًالهندسٌة

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: الخدماتًالمشتركةًالمدٌرٌة:

ًالكهربائٌة(.ً-العمارةًً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالهندسةً)المدنٌةًًالمؤهل ال لمً:

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكااونًماانًنفااسًالمدٌرٌااةًأوًماانًإحاادىًالماادٌرٌاتًالمدمجااة,ًأوًٌمتلاانًخباارةًفنٌااةًالخبللرة الوظٌفٌللة: 
/ًساااانةًواحاااادةًفااااًًمجااااالًاالختصاااااصًاألساساااا1ًًتخصصااااٌةًلماااادةًالًتماااالًعاااانً/

 للدائرة.

 المهام

 المهام اإلدارٌة

ً

 .ًبكخ زبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔوبُْٜ  -3

 ٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.ٝاُزؤش

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼ -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

ً

 المهام الفنٌة

 اإلشرافًوتنظٌمًعملًالمهندسٌنًفًًالدائرة. -1

 صٌانةًبسٌطة.منًًوضعًخطةًعملًسنوٌةًللصٌانةًلوزارةًالتربٌةًوالعملًعلىًتنفٌذها -4

 التنسٌكًمعًدوائرًحفظًالطالةًفًًالجهاتًاألخرى. -4

 وضعًالخطةًاالستثمارٌةًللمدٌرٌة. -2

 .اإلدارةًالمركزٌةدراسةًالمخططاتًالمعمارٌةًوالمدنٌةًألعمالًالترمٌمًوصٌانةًمبانًً -0

ً.المتعلمةًبعملًالدائرةًمنالصاتالتنفٌذًواستبلمًأعمالًالصٌانةًواإلشرافًعلىً -6
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 دائرة اآللٌات 11-2

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًالخدماتًالمشتركةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًاآللٌاتًالمسمى الوظٌفً:

ً:ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه مدٌرٌةًالخدماتًالمشتركةًالمدٌرٌة:

كلٌاااةًالعلاااومًالتطبٌمٌاااةًًًً–ٌكانٌااانًآلٌاااات(إجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااًًالهندساااةً)مالمؤهلللل ال لملللً: 
 )مٌكانٌنًمركبات(

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًًًًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
األساساااًًً/ًسااانةًواحااادةًفاااًًمجاااالًاالختصااااص1فنٌاااةًتخصصاااٌةًلمااادةًالًتمااالًعااانً/

 للدائرة.

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب  -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

 المهام الفنٌة

ً

 مًالناظمةًلعملًاآللٌات.التنسٌكًمعًمكتبًاآللٌاتًالحكومٌةًبشؤنًالمراراتًوالتعامٌ -1

 اإلشرافًوالتنسٌكًمعًمكاتبًاآللٌاتًًفًًالمدٌرٌاتًوالجهاتًالتابعةًوالمرتبطةًبالوزارة.ً -2

 التفمدًالٌومًًًلجاهزٌةًاآللٌاتًمنًلبلًلجنةًمشكلةًلهذاًالعملً -3

 وضعًخطةًعملًاآللٌاتً)ًثابتةًومتحركةً(ًلئلدارةًالمركزٌة.ً -4

اللجاااااانًالمختصاااااةً)إدارةًمركزٌاااااةًوالجهااااااتًالتابعاااااةًًاإلشااااارافًعلاااااىًصاااااٌانةًاآللٌااااااتًماااااعً -5

والمرتبطاااااةًباااااالوزارة(ًومسااااانًالساااااجبلتًاآللٌااااااتًوالبااااارامجًوتااااادوٌنًاإلصااااابلحاتًالمنفاااااذةً

 واالستهبلنًللمحرولات.

 معاٌرةًاستهبلنًاآللٌاتًوإعدادًجداولًللتؤمٌنًوالترسٌمًالسنوي. -6

ً
ً

ً
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 دائرة الجاهزٌة 11-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:
 

ًرئٌسًدائرةًالجاهزٌة.ًًلمسمى الوظٌفً:ا
 

ًمدٌرًالخدماتًالمشتركةً:مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر

 .مدٌرٌةًالخدماتًالمشتركةًالمدٌرٌة:
 

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:
 

 /.ًااللتصادً–كلٌةًعسكرٌةًً–:ًًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/ًالحموقًالمؤهل ال لمً
 

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/م الوظٌفً: القد
 

 

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًًًالخبرة الوظٌفٌة: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 

 المهام

 المهام اإلدارٌة

ً

 .ًبكخ   ُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز ا -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ  -3

 اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ 

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذ -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

 المهام الفنٌة

تطوٌرًوتنظٌمًإجراءاتًالحماٌةًالذاتٌةًوتنفٌذًالتدابٌرًاألمنٌةًوالحراساتًفًًوزارةًالتربٌةً -1

 5والجهاتًالتابعةًلها

سٌكًمعًوزارةًالدفاعًورئاسةًمجلسًالوزراءً/الفرعًالخاص/ًفٌماًٌتعلكًبخطةًالتعبئةًالبشرٌةًالتن -4

 محرولاتً(.ً-آلٌاتًً-والمادٌةً)مبانًً

5ًالتنسٌكًمعًالمدٌرٌةًالعامةًللدفاعًالمدنًًفٌماًٌتعلكًبالخطةًالعامةًللدفاعًالمدنً -4

ًالسٌارات(.ً-تؤمٌنًالحراساتًوالمناوبةًالٌومٌةًوالتفتٌشً)مراجعٌنً -2

 تنفٌذًخطةًالتعبئةًوالخطةًاألمنٌةً. -0

ً  5تؤهٌلًكوادرًالمواردًالبشرٌةًبماًٌتوافكًمعًخطةًالدفاعًالمدنً -6

 

 

 



77 
 

 

 مدٌرٌة الت لٌم المهنً والتقنً:-11

ً

 لمدٌرٌة الت لٌم المهنً والتقنً وثٌقة المهام األولٌة

 

ًالتعلٌمًالمهنًًوالتمنً اسم المدٌرٌة

ًعادةًهٌكلةإ وضع المدٌرٌة

 الوحدات التنظٌمٌة التً تم إعادة هٌكلتها ضمنها

ًتمًتاٌٌرًتسمٌةًبعضًًالدوائرًوإعادةًتوزٌعًالمهامًفٌها:
ًالدراساتًالمهنٌةً -
ًالمستلزماتًالفنٌة -

نملًمهامًدائرةًالتدرٌبًالمهنًًوالتمنًًالىًمدٌرٌةًالتدرٌبً
ًوالتؤهٌلًالتربوي

 

 
 

 الهٌكل التنظٌمً

ً

ً

ًمدٌرٌة الت لٌم المهنً والتقنً

دائرة التوجٌه 
ًالمهنً والتقنً

دائرة المستلزمات 
ًًًالفنٌة

دائرة امتحانات 
الت لٌم المهنً 

ًوالتقنً

دائرة شؤون 
ًالطالب

دائرة الدراسات ًً
 المهنٌة 
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 ساسًالهدف األ

تزوٌدًسوقًالعملًًبمهنٌٌنًٌتمتعونًبكفاٌاتًمهنٌةًباٌةًاالرتماءًبالخدماتًوالصناعاتًالمحلٌةًبماًٌساهمً

 فًًدعمًااللتصادًالوطنًًوخططًالتنمٌةًالشاملة

 المهام األساسٌة 

 

ُزؼ٤ِٔبد ظغ ةطػ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝٓ٘بهشزٜب ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب ٝرو٣ٜٞٔب  ٝاهزشاػ اُزشش٣ؼبد ٝاٝ -1

 ٝاػذاد اُذساعبد أُزؼِوخ ثزط٣ٞشٙ ٝثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ.

خ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ثٔب ٣٘غغْ ٓغ ٓغزغذاد اُؼ٤ِٔخ أُشبسًخ ك٢ اػذاد أُ٘بٛظ ٝاُخطػ اُذسع٤   -2

 زو٢٘ ( .ٝاُزشث٣ٞخ ٝةطػ اُز٤ٔ٘خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب ٝٓزبثؼخ اسٓٞس أُزؼِوخ ثؤػٔبٍ اُزٞع٤ٚ )ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُ

ثطالة غالة اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝ غالة  أُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ ثبُز٘غ٤ن  ٣زؼِن  ًَ ٓب٘ظ٤ْ ٝٓؼبُغخ ٝٓزبثؼخ ر -3

 ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ  ٝرُي ك٢ ظٞل اسٗظٔخ اُذاة٤ِخ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُٞصاس٣خ.

 ٝرو٣ٜٞٔب.ٝاُزٞع٤ٜبد اُخبصخ ثز٘ل٤زٛب    ٝٝظغ اُزؼ٤ِٔبد  اعشال آزؾبٗبد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ -4

هٞائْ آب٤ٓٚ ةبصخ ثبُٔغزِضٓبد اُل٤٘خ اُالصٓخ ٖٓ رغ٤ٜضاد ٝػذد ٝٓٞاد ثـ٤خ ر٘ل٤ز أُ٘بٛظ  اػزٔبد  -5

أُزؼِوخ ثبُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘  ٝاػزٔبدٛب ٖٓ هجَ ُغبٕ رخصص٤خ ٝكوب  ٌَُ ٝاُلؼب٤ُبد ٝ اإلعشالاد 

 ٜٓ٘خ ٝاةزصبأل .
 

 مهام الدوائر
 دائرح الذراسبد الوهٌيخ: 

  اُزب٤ُخ: اُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ     

     

ٝظغ ةطػ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝٓ٘بهشزٜب ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب ٝرو٣ٜٞٔب  ٝاهزشاػ اُزشش٣ؼبد  -1

 ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاػذاد اُذساعبد أُزؼِوخ ثزط٣ٞشٙ ٝثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ.

 ر٘ل٤ز اؽصبلاد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘  ٝرؾ٤ِِٜب. -2

ك٢ ٝظغ ةطخ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ )اقعزضٔبس٣خ ٝاُغبس٣خ(  ٝثشآغٜب اُغ٣ٞ٘خ  ٝٓ٘بهشزٜب ٓغ أُشبسًخ  -3

 اُغٜبد أُؼ٤٘خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب.

 أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُذساعخ أُزؼِوخ ثبٌٓبٗبد اُزٞعغ ك٢ اؽذاس اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ. -4

اة٤ِخ أُزؼِوخ ثبُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝٓزبثؼخ اػذاد ٓشبس٣غ اُزشش٣ؼبد ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاسٗظٔخ اُذ -5

 اصذاسٛب.

 اػذاد اُذساعخ اُالصٓخ إلؽذاس ٝسػ اٗزبط ظٖٔ أُ٘شآد اُزؼ٤ٔ٤ِخ. -6

 ر٘ظ٤ْ اسػٔبٍ أُزؼِوخ ثبُٔؼبسض اُل٤٘خ )أُؾ٤ِخ ٝأُشًض٣خ( ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘. -7

 الوهٌي والتقٌي دائرح التىجيه : 

 اُزب٤ُخػ٤خ اُلشروّٞ ثبُٜٔبّ        

اػذاد أُ٘بٛظ ٝاُخطػ اُذساع٤خ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘  ٝرؼذ٣ِٜب ثٔب ٣٘غغْ ٝأُغزغذاد  أُشبسًخ ك٢ -1

 اُؼ٤ِٔخ ٝاُزشث٣ٞخ ٝةطػ اُز٤ٔ٘خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب.

ٝظغ أُؼب٤٣ش ٝاسٛذاف اُخبصخ ُِٔٞاد اُزخصص٤خ ٝرذس٣جبرٜب اُؼ٤ِٔخ ك٢ ظٞل أٛذاف اُزؼ٤ِْ  -2

ٝرؾذ٣ذ ٓلشدارٜب ثٔب ٣زلن ٓغ ةطػ اُز٤ٔ٘خ اقهزصبد٣خ ػٖ غش٣ن ُغبٕ ػَٔ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ 

 ٓزخصصخ.

أُشبسًخ ك٢ رؤ٤ُق ٝرط٣ٞش ٓ٘بٛظ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝسثطٜب ثغٞم اُؼَٔ ثٔب ٣زلن ٓغ ةطػ  -3

 اُز٤ٔ٘خ اقهزصبد٣خ ػٖ غش٣ن ُغبٕ رؤ٤ُق ٓزخصصخ.
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 ٝظغ اُخطخ اُذسع٤خ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ. -4

 -رغبس١-اُؼظ٠ٔ ٝاُصـشٟ ٝأُذح اُض٤٘ٓخ قٓزؾبٗبد ٓٞاد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ )ص٘بػ٢ ٝظغ اُٜ٘ب٣بد -5

 ٗغ١ٞ(.

 ٝاػزٔبدٛب ٖٓ أُغِظ اسػ٠ِ ُِٔؼبٛذ.  اهزشاػ اُخطخ اُذسع٤خ ُِٔؼبٛذ اُزوب٤ٗخ -6

دساعخ اُخطخ اُؼبٓخ ُِطجبػخ ٝرذه٤وٜب ٓغ أُٞع٤ٜٖ اس٤ُٖٝ ٝأُ٘غو٤ٖ ًَ ؽغت اةزصبصٚ  ٝدكغ  -7

 ُٔئُلخ ٝأُؼذُخ ُِطجبػخ ثؼذ رذه٤وٜب ٝاُزؤش٤ش ػ٤ِٜب.ع٤ٔغ اٌُزت ا

 أُذسع٤خ اُخبصخ ثبُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘. اػذاد ٝر٘ظ٤ْ ٝغجبػخ اُغاللاد  -8

دساعخ اُِٞائؼ اُزٞع٤ٜ٤خ اُٞاسدح ٖٓ أُذ٣ش٣بد اُلشػ٤خ ٝر٘ظ٤ْ اُزوبس٣ش ثبُخالصخ ٝروذ٣ْ أُوزشؽبد  -9

 ٝاُزٞص٤بد.

ٖ اس٤ُٖٝ ٝأُ٘غو٤ٖ ػ٠ِ اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ ك٢ ر٘ل٤ز عٞقد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔٞع٤ٜ -11

 أُؾبكظبد ُالغالع ٝرو٤٤ْ اُٞاهغ.

ٝظغ اُخطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رجش ػ٠ِ اُلعبئ٤خ اُزشث٣ٞخ  ٝأُغبٛٔخ ك٢ اػذاد اُذسٝط ٝاُ٘ذٝاد  -11

 ٝاُجشآظ اُزِلض٤ٗٞ٣خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓغزِضٓبرٜب ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُلعبئ٤خ اُزشث٣ٞخ.

 أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُذساعخ أُزؼِوخ ثبٌٓبٗبد اُزٞعغ ك٢ اؽذاس اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ. -12

اػذاد ةطخ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُزشث٣ٞخ ٝاُزخصص٤خ ٝاإلداس٣خ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ  ثبُز٘غ٤ن ٓغ  -13

 ٓذ٣ش٣خ اإلػذاد ٝاُزذس٣ت.

ٖ ٝاقةزصبص٤ٖ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ثبقعز٘بد ا٠ُ اػذاد أعظ ٝٓؼب٤٣ش ر٤ٌِق أُٞع٤ٜٖ اس٤ُٝ -14

 ثطبهبد اُٞصق اُخبصخ ثْٜ.
 

 :دائرح شؤوى الطالة 

 اُزب٤ُخ :اُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ      

ر٘ظ٤ْ ٝٓؼبُغخ ٝٓزبثؼخ ٓب ٣زؼِن ثطالة أُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ  ًٝزُي غالة  -1

 ُذاة٤ِخ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُٞصاس٣خ.اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ظٞل اسٗظٔخ ا

اػذاد ٝاهزشاػ رؼ٤ِٔبد اُو٤ذ ٝاُوجٍٞ ُِصق اسٍٝ اُضب١ٞٗ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُؼبّ ثبُز٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣خ اُزؼ٤ِْ  -2

 اُضب١ٞٗ اعز٘بدا  ا٠ُ ث٤بٗبد ٝاسدح ٖٓ اإلداساد اُلشػ٤خ.

 ٜٖٔ.اػذاد أُؼب٤٣ش أُزؼِوخ ثبٗزوبٍ غالة اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ث٤ٖ أُؾبكظبد ٝث٤ٖ اُ -3

 ٓؼبُغخ اسٓٞس أُزؼِوخ ثطالة اُضب٣ٞٗبد ٖٓ ؽ٤ش اُو٤ذ ٝاُ٘وَ ٝاُشعٞة ٝاسٓٞس اُؼبٓخ اسةشٟ. -4

ٓؼبُغخ شئٕٝ ٝأٝظبع اُطالة ٖٓ هجَ اُِغ٘خ اُطالث٤خ أُشزشًخ ث٤ٖ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝٝصاسح اُزؼ٤ِْ  -5

 اُؼب٢ُ.

زوب٤ٗخ ٝكن ةطخ اقعز٤ؼبة اُصبدسح اػذاد ٝاهزشاػ رؼ٤ِٔبد اُو٤ذ ٝاُوجٍٞ ُِغ٘خ اس٠ُٝ ك٢ أُؼبٛذ اُ -6

 ػٖ اُٞصاسح  ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب.

اُزغبس٣خ/ ُٔزبثؼخ دساعزْٜ ك٢ ا٤ٌُِبد -/اُص٘بػ٤خ ٓزبثؼخ هجٍٞ اُطالة اسٝائَ ٖٓ أُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ -7

 أُوبثِخ ك٢ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝكن اسٗظٔخ اُ٘بكزح.

 اُؼب٢ُ ُزؼ٤ٜٔٔب ػ٠ِ أُؼبٛذ. دساعخ اٌُزت ٝاُوشاساد اُصبدسح ٖٓ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ -8
 

  التعلين الوهٌي والتقٌي اهتحبًبددائرح: 

 اُزب٤ُخ :اُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ       

 اعشال آزؾبٗبد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝ ٝظغ اُزؼ٤ِٔبد ٝاُزٞع٤ٜبد اُخبصخ ثز٘ل٤زٛب  ٝرو٣ٜٞٔب. -1

 اػذاد اُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد اُخبصخ ثبُؼ٤ِٔخ اقٓزؾب٤ٗخ  -2

 ٤َ ُغبٕ ُٞظغ أعئِخ آزؾبٗبد اُشٜبدح اُضب٣ٞٗخ ا٤ُٜ٘ٔخ )اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ(.رشٌ -3
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 ث٘ي اسعئِخ )ًزبثخ اسعئِخ اقٓزؾب٤ٗخ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٌُبكخ أُٜٖ(.اػذاد  -4

 رغبس١(. -ٗغ١ٞ -ر٤ٜئخ ٝرغ٤ٜض ٓذ٣ش٣بد اُزشث٤خ ُالٓزؾبٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ )ص٘بػ٢ٓزبثؼخ  -5

 اُ٘غ٣ٞخ( ٝرو٣ٜٞٔب. -اُزغبس٣خ  -خ ُِشٜبدح اُضب٣ٞٗخ ا٤ُٜ٘ٔخ )اُص٘بػ٤خ ر٘ل٤ز اُغٞقد اقٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔ -6

 اػذاد ُغبٕ رصؾ٤ؼ أٝسام اإلعبثخ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٓؾبكظبد ٝر٘ل٤زٛب. -7

 اُٞصبئن اُذساع٤خ اُصبدسح ػٖ أُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ  ٝرذه٤وٜب ٝرٞه٤ؼٜب ٝةزٜٔب. ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ غجبػخ -8

 أُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ. رذه٤ن ٓصذهبد اُزخشط اُصبدسح ٖٓ -9

 : دائرح الوستلسهبد ال ٌيخ 

 اُزب٤ُخ :اُلشػ٤خ روّٞ ثبُٜٔبّ     

اػزٔبد هٞائْ آب٤ٓٚ ةبصخ ثبُٔغزِضٓبد اُل٤٘خ اُالصٓخ ٖٓ رغ٤ٜضاد ٝػذد ٝٓٞاد ثـ٤خ ر٘ل٤ز أُ٘بٛظ  -1

ٝكوب  ٌَُ ٤خ أُزؼِوخ ثبُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘  ٝاػزٔبدٛب ٖٓ هجَ ُغبٕ رخصصٝاُلؼب٤ُبد ٝ اإلعشالاد 

 .ٜٓ٘خ ٝاةزصبأل

أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطخ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ )اقعزضٔبس٣خ ٝاُغبس٣خ(  ٝثشآغٜب اُغ٣ٞ٘خ  ٝٓ٘بهشزٜب ٓغ  -2

 اُغٜبد أُؼ٤٘خ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب.

 أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُذساعخ أُزؼِوخ ثبٌٓبٗبد اُزٞعغ ك٢ اؽذاس اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ. -3

 ثؼخ ػ٤ِٔبد اُص٤بٗخ ٝاإلصالػ ك٢ اُضب٣ٞٗبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُؼبٛذ اُزوب٤ٗخ.ر٘ظ٤ْ ٝٓزب -4

اإلششاف ػ٠ِ اػذاد هٞائْ آب٤ٓخ ُِزغ٤ٜضاد  اُالصٓخ ُزطج٤ن أُ٘بٛظ  ٓؼزٔذح  ٖٓ هجَ ُغبٕ رخصص٤خ  -5

 ثشئبعخ أُٞعٚ اسٍٝ ٌَُ ٜٓ٘خ ٝاةزصبأل.

ثخ ُزطج٤ن أُ٘بٛظ ٝر٘ل٤ز اُلؼب٤ُبد اإلششاف ػ٠ِ اػذاد هٞائْ آب٤ٓخ  ُِٔٞاد ٝأُغزِضٓبد أُطِٞ -6

ًٝاإلعشالاد ٓؼزٔذح  ٖٓ هجَ ُغبٕ رخصص٤خ ثشئبعخ أُٞعٚ اسٍٝ ٌَُ ٜٓ٘خ ٝاةزصبأل.
ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 اس٠ُٝال ئخ الىيي يخ: 

 .ٓؼبٕٝ اُٞص٣ش ُشئٕٝ اُزوبٗخ الوجبشر:  هسوى ويي خ الرئيس اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ٓذ٣ش الوسوى الىيي ي: 

 اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘الوذيريخ: 
دائشح سئ٤ظ  هسوى ويي خ هي يٌىة عي شبغل الىيي خ:

 اُزٞع٤ٚ ا٢ُٜ٘ٔ

ػِّٞ اقداسح  - أُؼِٞٓبر٤خ( -ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ  -اُٜ٘ذعخ )اٌُٜشثبئ٤خ /اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ  ك٢ الوؤهل العلوي:

 ./ شٜبدح ػ٤ِب ك٢ اإلداسح اُؼبٓخ -رٜب ثٔخزِق اةزصبصب

ظووؤٖ اُلئوووخ اسُٝووو٠ ٝهوووذ ػٔوووَ فةوووش عووو٘ز٤ٖ كووو٢ ٗلوووظ اُوووٞصاسح أٝ كووو٢  /ٜٓ٘وووب4/ / عووو٘ٞاد8/ القرررذم الرررىيي ي:

 اؽذٟ اُغٜبد اُؼبٓخ اُزبثؼخ ُِٞصاسح أٝ أُشرجطخ ثبُغ٤ذ اُٞص٣ش.

شح كووو٢ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ اؽوووذٟ إٔ ٣ٌوووٕٞ هوووذ شوووـَ عوووبثوب  ٓشًوووض ػٔوووَ ٓوووذ٣ش أٝ سئووو٤ظ دائووو) الخجررررح الىيي يرررخ:

أُووووذ٣ش٣بد أُذٓغووووخ ارا ًبٗووووذ أُذ٣ش٣ووووخ اُغذ٣ووووذح ٗبرغووووخ ػووووٖ دٓووووظ ٓووووذ٣ش٣بد أةووووشٟ  أٝ ٣ٔزِووووي ةجووووشح ك٤٘ووووخ 

خجوووشح كووو٢ ثبإلظوووبكخ ُ(  ُِٔذ٣ش٣وووخاقةزصوووبأل اسعبعووو٢ / عووو٘ٞاد كووو٢ ٓغوووبٍ 3رخصصووو٤خ ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ /

 ./ ع٘ٞاد5اُزذس٣ظ ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 اإلداريخالوهبم 
 

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1
ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣وخ اُصوبدسح ػوٖ اُغٜوبد اُٞصوبئ٤خ  -2

 ًبكخ .
 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3
 ٖ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٓ -4
 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -5

 الوهبم ال ٌيخ
 

 .ٌشرفًعلىًكافةًأعمالًمدٌرٌتهًوٌدرسًوٌمترحًالتشرٌعاتًوالتعلٌماتًالبلزمةًللتعلٌمًالمهنًًوالتمنً -1

ًٌدرسًوٌنالشًممترحاتًرإساءًدوائرًالمدٌرٌة,ًوٌشارنًفٌهاًوٌمترحًماًٌلزمًبشؤنها. -4

ًٌعملًعلىًتنمٌةًلدراتًوكفاءاتًالعاملٌنًفًًمدٌرٌته. -4

 ٌدرسًطلباتًالتعالدًوٌمترحًماًٌلزمًبشؤنها. -2

امااةًٌوجااهًوٌساااهمًمااعًوزاراتًومإسساااتًالدولااةًفااًًتماادٌمًالدراساااتًواالستشاااراتًلتنفٌااذًالسٌاسااةًالع -5

 للتعلٌمًوالتدرٌبًالمهنً.
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 ح التىجيه الوهٌي والتقٌيدائر 55-5

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

اُزٞع٤ٚ  سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘

 اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق.  ة عٌه:هسوى ويي خ هي يٌى اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ الوذيريخ:

اقهزصبد  –أُؼِٞٓبر٤خ(  – ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ-اٌُٜشثبئ٤خ )اُٜ٘ذعخ  /اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢:  الوؤهل العلوي

 . / اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ –

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/:  القذم الىيي ي

ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ   اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخإٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ :ًالخبلللرة الوظٌفٌلللة 

اقةزصوووبأل كووو٢ ٓغوووبٍ  عووو٘ٞاد/ 3رخصصووو٤خ ُٔوووذح ق رووووَ ػوووٖ / أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح ك٤٘وووخ) / عووو٘ٞاد 3/

 .(/ًسنوات0لمدةًالًتملًعنً/ًفًًالتدرٌسًباإلضافةًلخبرة  ُِذائشحاسعبع٢ 

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 اد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ.ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاس -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ  -3

 ٣ٌِلْٜ ثٜب. ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 ح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ.رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائش -7

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -8

 الوهبم ال ٌيخ
 

ٌشارنًفًًخطةًعملًالمدٌرٌةًفٌمااًٌتعلاكًباألعماالًالمناطاةًبدائرتاهًوٌضاعًالبارامجًالتنفٌذٌاةًلهااً -1

 وٌتابعًتنفٌذها.

ٌرًالخطاطًالدراساٌةًومنااهجًالتعلاٌمًالمهناًًوالتمناًًبفروعاهًٌنالشًوٌرفعًالدراساتًالمتعلمةًبتطو -2

 .هاوٌتابعًتنفٌذكافة,ًواختصاصاتهً

ٌمتاارحًلجااانًتااؤلٌفًالكتاابًلمناااهجًالتعلااٌمًالمهنااًًوالتمنااًًوذلاانًبالتنسااٌكًوالمتابعااةًمااعًالجهاااتً -3

 المعنٌة.

 لتمنً.طرًالتعلٌمًالمهنًًواأٌشارنًبإعدادًبرامجًومناهجًالدوراتًالتدرٌبٌةًلتطوٌرً -4

 ٌساهمًفًًإعدادًالبرامجًالتلفزٌونٌةًالتعلٌمٌةًالخاصةًبالتعلٌمًالمهنًًوالتمنً. -5

 ٌدرسًتكلٌفًالموجهٌنًللتعلٌمًالمهنًًوالتمنًًوتنظٌمًجوالتهمًالتوجٌهٌة. -6

ٌعدًالدراساتًللاوائحًالتوجٌهٌاةًوالتماارٌرًالتاًًٌنظمهااًالموجهاونًعانًساٌرًالتعلاٌمًوالتادرٌبًفاًً -7

 التعلٌمًالمهنًًوالتمنًًوالتراحًاإلجراءاتًالبلزمةًبشؤنها.ثانوٌاتًومعاهدً
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 ح الوستلسهبد ال ٌيخدائر 55-2

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

دائشح أُغزِضٓبد سئ٤ظ  الوسوى الىيي ي:

 اُل٤٘خ

اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر:

 ٝاُزو٢٘

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق ويي خ هي يٌىة عٌه: هسوى .اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ الوذيريخ:

 ./(أُؼِٞٓبر٤خ –ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ  -اُٜ٘ذعخ )اٌُٜشثبئ٤خ / اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢  أُئَٛ اُؼ٢ِٔ:

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

غوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓالخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح. اسعبع٢ / ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ اقةزصبأل1ك٤٘خ رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

ٓزبثؼووخ ر٘ل٤ووز اُزؼووب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔووبد ٝاُوووشاساد ٝاسٝآووش اإلداس٣ووخ اُصووبدسح ػووٖ اُغٜووبد اُٞصووبئ٤خ  -1

 ًبكخ.

 ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح  -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ  -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب. أػٔبُْٜ ٝاُزؤش٤ش

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش  -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ  -8

 الوهبم ال ٌيخ
 

ٌشارنًفًًوضعًخطةًالتعلٌمًالمهنًً)االستثمارٌةًوالجارٌة(,ًوبرامجهاًالسنوٌة,ًومنالشاتهاًماعً  -1

 الجهاتًالمعنٌةًومتابعةًتنفٌذها.

 ٌشارنًفًًإعدادًالدراسةًالمتعلمةًبإمكاناتًالتوسعًفًًإحداثًالثانوٌاتًالمهنٌةًوالمعاهدًالتمانٌة. -4

 صٌانةًواإلصبلحًفًًالثانوٌاتًالمهنٌةًوالمعاهدًالتمانٌة.ٌنظمًوٌتابعًعملٌاتًال -4

منًلبلًاللتجهٌزاتًًالبلزمةًلتطبٌكًالمناهجًًاٌشرفًعلىًإعدادًلوائمً -2 تخصصاٌةًاللجانًالمعتمدةً 

 برئاسةًالموجهًاألولًلكلًمهنةًواختصاص.

فعالٌااااتًٌشااارفًعلاااىًإعااادادًلاااوائمًًللماااوادًوالمساااتلزماتًالمطلوباااةًلتطبٌاااكًالمنااااهجًوتنفٌاااذًال -0

ً.ةًالموجهًاألولًلكلًمهنةًواختصاصتخصصٌةًبرئاساللجانًالمنًلبلًًمعتمدةالواإلجراءاتً
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 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

آزؾبٗبد اُزؼ٤ِْ    سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘

 اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه: اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ : الوذيريخ

 . / أُؼِٞٓبر٤خ( –ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ  -اُٜ٘ذعخ )اٌُٜشثبئ٤خ  /اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢ :الوؤهل العلوي

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

 عووو٘خ/ 1ػوووٖ / ق رووووَ   أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح ك٤٘وووخ رخصصووو٤خ ُٔوووذحإٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخرح الىيي يرررخ: الخجررر

 اقةزصبأل اقعبع٢ ُِذائشح. ك٢ ٓغبٍ

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ. -1

 ٔؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ اُ -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ئشرٚ.أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دا -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ  -8

 الوهبم ال ٌيخ
 

ٌشارنًفًًخطةًعملًالمدٌرٌةًفٌماًٌتعلكًباألعمالًالمناطةًبدائرتاهًوٌضاعًالبارامجًالتنفٌذٌاةًلهااًوٌتاابعً -1

ًتنفٌذها.ً

ختصاصااتهًللتعلاٌمًالمهناًًوالتمناًًبمهناهًواًٌاةعمالًاالمتحاناألٌنالشًوٌرفعًالدراساتًالمتعلمةًبتطوٌرً -4

ً.عًتنفٌذهاوٌتاب

ٌمترحًلجانًوضعًوتدلٌكًبننًاألسئلةًًفًًالتعلٌمًالمهناًًوالتمناًًوذلانًبالتنساٌكًوالمتابعاةًماعًالجهااتً -4

ًالمعنٌة.

ًٌعدًالدراساتًحولًتمارٌرًمندوبًًالوزارةًلبلمتحاناتًالعملٌةًوالنظرٌة. -2

لبلزمااةًومراكاازًإعاادادًالدراسااةًحااولًلجااانًورإساااءًمراكاازًاالمتحاناااتًالعملٌااةًوإعاادادًالممترحاااتًا -5

 التصحٌح.
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 ح شؤوى الطالةدائر 55-4

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

 اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر: ٕ اُطالةئٝش سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق  هسوى ويي خ هي يٌىة عٌه: اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ الوذيريخ:

 .ػِّٞ اقداسح ثٔخزِق اةزصبصبرٜب  -/اقهزصبد  – اُؾوٞماعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢/  :لعلويالوؤهل ا

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

إٔ ٣ٌوووٕٞ ٓوووٖ ٗلوووظ أُذ٣ش٣وووخ أٝ ٓوووٖ اؽوووذٟ أُوووذ٣ش٣بد أُذٓغوووخ  أٝ ٣ٔزِوووي ةجوووشح ك٤٘وووخ الخجررررح الىيي يرررخ: 

 ُِذائشح. اسعبع٢/ ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ اقةزصبأل 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ. -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔوب ٣زلون ٝصوٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ  -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب. ٝاُزؤش٤ش

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -8

 الوهبم ال ٌيخ
 

االستثنائٌةًلعناصرًالدائرةًللتداولًفًًاألمورًالتاًًتضامنًتؤدٌاةًاألعماالًٌرأسًاالجتماعاتًالدورٌةًو -1

 بنجاحًوٌنالشًاألمورًالتًًتعٌكًحركةًالعملًوٌعملًعلىًوضعًالحلولًلها.

 ٌمترحًتعدٌلًالهٌكلًالتنظٌمًًلدائرتهًباٌةًتطوٌرهًكلماًدعتًالحاجة. -4

 ائرة.ٌبديًالرأيًباختٌارًالمرإوسٌنًالذٌنًسٌتولونًالعملًفًًالد -4

ٌعادًوٌمتاارحًتعلٌماااتًالمٌاادًوالمباولًللصاافًاألولًالثااانويًالمهنااًًوالعاامًبالتنسااٌكًمااعًمدٌرٌااةًالتعلااٌمً -2

إلىًبٌاناتًواردةًمنًاإلداراتًالفرعٌة. ًالثانويًاستناداً 

ًٌعدًالمعاٌٌرًالمتعلمةًبانتمالًطبلبًالثانوٌاتًالمهنٌةًبٌنًالمحافظاتًوبٌنًالمهن. -0

بًبالتنسٌكًمعًاللجنةًالطبلبٌةًالمشتركةًبٌنًوزارةًالتربٌةًووزارةًالتعلٌمًٌعالجًشإونًوأوضاعًالطبل -6

ًالعالً.

ٌعدًوٌمترحًتعلٌماتًالمٌدًوالمبولًللسنةًاألولىًفًًالمعاهدًالتمانٌةًوفكًخطةًاالساتٌعابًالصاادرةًعانً -7

 الوزارة,ًوٌتابعًتنفٌذها.
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 ح الذراسبد الوهٌيخدائر 55-1

 اس٠ُٝ ال ئخ الىيي يخ:

 اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ٓذ٣ش  هسوى ويي خ الرئيس الوجبشر: اُذساعبد ا٤ُٜ٘ٔخ سئ٤ظ دائشح  الوسوى الىيي ي:

 سئ٤ظ اُشؼجخ أٌُِق. : هي يٌىة عٌههسوى ويي خ  اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ الوذيريخ:

 ./(أُؼِٞٓبر٤خ –ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ  -اُٜ٘ذعخ )اٌُٜشثبئ٤خ /اعبصح عبٓؼ٤خ ػ٠ِ اسهَ ك٢  الوؤهل العلوي:

 / ع٘ٞاد ػ٠ِ اسهَ ظٖٔ اُلئخ اس5.٠ُٝ/القذم الىيي ي: 

إٔ ٣ٌووووٕٞ ٓووووٖ ٗلووووظ أُذ٣ش٣ووووخ أٝ ٓووووٖ اؽووووذٟ أُووووذ٣ش٣بد أُذٓغووووخ  أٝ ٣ٔزِووووي ةجووووشح ك٤٘ووووخ الخجرررررح الىيي يررررخ: 

 ُِذائشح. اسعبع٢/ ع٘خ ٝاؽذح ك٢ ٓغبٍ اقةزصبأل 1رخصص٤خ ُٔذح ق روَ ػٖ /

 الوهبم

 الوهبم اإلداريخ
 

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ. -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.ٝا

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -8

 الوهبم ال ٌيخ

ًٌساهمًفًًتحلٌلًالوضعًالراهنًوتموٌمًالخطةًالخمسٌةًالسابمةً.ً -1

والتعاونًالادولًًلوضاعًالخطاةًاالساتثمارٌةًوالخطاةًالخمساٌةًًٌتلمىًتوجٌهاتًوتعلٌماتًمدٌرٌةًالتخطٌط -4

ًالمتضمنةًلؤلرلامًوالمإشراتًواآلفاقًالمستمبلٌةًالمتعلمةًبالتعلٌمًالمهنًًوالتمنً.ً

إلاىً -4 ٌمترحًمشروعًالخطاةًاالساتثمارٌةًوالخطاةًالخمساٌةًالجدٌادةًفاًًضاوءًالتوجٌهااتًالساابمةًواساتناداً 

 وٌتابعًتنفٌذهاًوتمٌٌمها.األرلامًوالبٌاناتًاإلحصائٌةً

ٌعدًالدراساتًالمتعلمةًبإمكاناتًالتوسعًفًًثانوٌاتًومعاهدًالتعلٌمًالمهناًًوالتمناًًواحاداثًاختصاصااتً -2

ًجدٌدةً.

ٌمترحًخطةًاالستٌعابًالسنوٌةًللطبلبًالمستجدٌنًفًًثانوٌاتًومعاهادًالتعلاٌمًالمهناًًوالتمناًًفاًًضاوءً -5

 تهاًعندًاللزوم.أرلامًومإشراتًالخطةًالموضوعةًوتعدٌبل

 

 

 



87 
 

 مدٌرٌة الم لوماتٌة:-12

لمدٌرٌة الم لوماتٌة  وثٌقة المهام األولٌة   

 

ًالمعلوماتٌة اسم المدٌرٌة

ًإعادةًهٌكلةً وضع المدٌرٌة

ًالدوائرًفٌهاًتمًتاٌٌرًتسمٌاتًومهام الوحدات التنظٌمٌة التً تم إعادة هٌكلتها ضمنها

 

 الهٌكل التنظٌمً

 
 

ً

ً

ً

ً

ًمدٌرٌةًالمعلوماتٌة

دائرة المدرسة 
ًااللكترونٌة

دائرة الدعم الفنً 
ًوالتقنً

دائرة الحاسب 
ًالت لٌمً

دائرة نظم الم لومات 
 ٌاتوالبرمج
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ف األساسًالهد  

تطوٌرًنظمًالمعلوماتًالتربوٌةًبماًٌتوافكًمعًآخرًتوفٌرًالبنٌةًالتحتٌةًالتكنولوجٌةًالبلزمةًلعملًالوزارةًو

إلىًرلمنةًالتعلٌم .المستجداتًوصوالً   

 المهام األساسٌة 

 :تتولىًمدٌرٌةًالمعلوماتٌةًالمهامًاآلتٌةًًًًً

ًاالستراتٌجاإل -1 ًالخطة ًواإلشرافًعلىًتطوٌر ًأهدافًعداد ًمع ًٌتبلءم ًالمعلوماتًبما ًلمطاعًتمنٌة ًالعامة ٌة

 وتوجهاتًالوزارةًضمنًخططًالتنمٌة.

توفٌرًالبنٌةًالتحتٌةًالتكنولوجٌةًالبلزمةًلمواكبةًالتمدمًواإلشرافًعلىًأنظمةًوخدماتًالشبكةًداخلًوخارجً -4

 .زاراتًوالجهاتًالمعنٌةالوزارةًوربطهاًبالشبكةًالحكومٌةًوشبكةًاإلنترنتًوصٌانتهاًوالتنسٌكًمعًالو

توفٌرًبٌئةًتعلٌمًإلكترونٌةًمتكاملةً)رلمنةًالتعلٌم(ًتخدمًأهدافًالوزارةًوتٌسرًفرصًوصولًالطلبةًإلىً -4

 .مصادرًالمعلوماتًالممروءةًوالمطبوعةًوالمسموعةًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة

ًمعلوماتًتطوٌرًومتابعةًعملًأنظمةًاألتمتةًواألرشفةًالخاصةًبالمطاعًالترب -2 ًإدارة ًإلىًنظام ويًوصوال 

للمناهجًالدراسٌةًإتربويًوالتنسٌكًمعًالجهاتًالمعنٌةًبشؤنً  ً نتاجًوتطوٌرًالبرمجٌاتًالتعلٌمٌةًالمناسبةًوفما

 المعتمدةًفًًمختلفًالمراحلًالتعلٌمٌة.ً

 رة.مولعًوزارةًالتربٌةًعلىًشبكةًاالنترنتًبكلًماًهوًجدٌدًمنًمعلوماتًعنًنشاطًالوزاًادارة -0

إٌجادًالبٌئةًالمناسبةًلتوفٌرًالبٌاناتًوالتمارٌرًواإلحصائٌاتًالبلزمةًلئلدارةًالعلٌاًفًًالوزارةًلتٌسٌرًاتخاذً -6

المراراتًالمناسبةًوالسلٌمةًوالمتابعةًالمباشرةًللحالةًالتعلٌمٌةًعلىًمستوىًأفرعًالوزارةًوالمجتمعًالمحلًً

 .بالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًالتخطٌطًوالتعاونًالدولً

التراحًاالحتٌاجاتًالتدرٌبٌةًالبلزمةًلتؤهٌلًكافةًمستثمريًالنظمًالحاسوبٌةًفًًالمطاعًالتربويًوالتؤكدًمنً -7

ًحسنًتؤهٌلهمًبماًٌتناسبًمعًالمهامًالموكلةًإلٌهمًبالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًاإلعدادًوالتدرٌب.

2- ً ًفً ًوإعدأالمشاركة ًنتائجها ًوإصدار ًواإللكترونٌة ًالمإتمتة ًاالمتحانات ًبهاًعمال ًالخاصة ًالتمارٌر اد

 بالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة.

ًمهام الدوائر  

 ٌاتدائرة نظم الم لومات والبرمج 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

ًلتطوٌرعمل -1 ًالمبلئمة ًالحاسوبٌة ًاألنظمة ًالمعلوماتًًالتراح ًإدارة ًنظام ًإلى ًوصوال  ًالمختلفة المدٌرٌات

 التربوي.

 حاسوبٌةًوملحماتهاً)مخدماتًووحداتًتخزٌنً..الخ(ًالبلزمةًلعملًاألنظمةًالحاسوبٌة.التراحًالتجهٌزاتًال -2

 تحدٌدًأسالٌبًربطًالمعلوماتًلمختلفًلواعدًالبٌاناتًعلىًالشبكة. -3

 تطوٌرًلواعدًالبٌاناتًوالبرامجًوفكًمستجداتًاألعمالًاإلدارٌة. -4

 النظم.إلامةًدوراتًتدرٌبٌةًفنٌةًتخصصٌةًفًًمجاالتًالبرمجةًوتحلٌلً -5

ًالمدٌراتً -6 ًبالشكلًاألمثلًبالتنسٌكًمع ًالستثمارها ًالحاسوبٌة ًالدوراتًالتدرٌبٌةًعلىًاألنظمة ًوتنفٌذ إلامة

 المعنٌة.

 ًالحاسب الت لٌمًدائرة 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

ًبالتنسٌكًالمشاركةًفًًالخططًالتربوٌةًالمتصلةًبتعلٌمًالحاسوبًفًًالمإسساتًالتعلٌمٌةًبالوزارةًوتنفٌذها -1

 المدٌرٌاتًالمعنٌة.ًمع

 المشاركةًفًًإعدادًمناهجًمادةًالحاسوب,ًوتؤلٌفهاًوتحدٌثها. -2

 اإلشرافًعلىًتدرٌبًاألطرًالتربوٌةًلتعلٌمًمادةًالحاسوب,ًوتنفٌذًالدورات. -3
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 تطوٌرًأسالٌبًتعلٌمًتماناتًالحاسبًواستخداماتهًفًًالتعلٌم. -4

5- ً ًالمعلومات ًبتمانة ًالخاصة ًالتدرٌب ًخطة ًفًًوضع ًالعاملٌن ًمهارات ًوتطوٌر ًلدرات ًلرفع واالتصاالت

 المطاعًالتربويًالستخدامًواستثمارًتمانةًالمعلوماتًوتنفٌذها.

شرافًتوفٌرًمتطلباتًتدرٌبًدمجًالتمانةًفًًالتعلٌمًمنًمناهجًوخططًوبرامجًوجدولًزمنًًوامتحاناتًواإل -6

 علٌها.

 ًدائرة الدعم الفنً والتقن 

 لتالٌة:االفرعٌةًتمومًبالمهامً

 متابعةًالنواحًًالفنٌةًالمتصلةًبصٌانةًبرامجًونظمًإدارةًالشبكاتًالحاسوبٌة. -1

 المٌامًبصٌانةًبرامجًونظامًإدارةًالمعلوماتًالتربويًواستمرارًعملها. -2

 اإلشرافًعلىًعملٌاتًالتخزٌنًاالحتٌاطًًوصٌانته -3

 وضعًخطةًالربطًالشبكًًألبنٌةًالمطاعًالتربويًوتنفٌذها. -4

 احًًالفنٌةًللربطًالشبكًًوأعمالًالحكومةًااللكترونٌةًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًوالجهاتًالمعنٌة.متابعةًالنو -5

ًٌتوافكًمعًإجراءاتًأمنً -6 وضعًإجراءاتًأمنًالمعلوماتً)منًالنواحًًاإلدارٌةًوالفٌزٌائٌةًوالبرمجٌة(ًبما

ًالعملًفًًالمصرفًواست ًٌتوافكًمعًطبٌعة ًوبما ًالمعٌارٌة ًأمنًالمعلوماتًفًًالمعلوماتًالعالمٌة راتٌجٌة

 المطاعًالتربوي.

 تطوٌرًومتابعةًعملًالموالعًااللكترونٌةًالرسمٌةًلوزارةًالتربٌةًونشرًكافةًاألخبارًوالنتائجًاالمتحانٌة. -7

ًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتً -8 تنفٌذًاالمتحاناتًالمإتمتةًوتصحٌحهاًوإصدارًنتائجهاًوإعدادًالتمارٌرًالخاصةًبها

 المعنٌة.

9- ً ًلبحثًمتابعة ًمٌدانٌة ًبزٌارات ًوالمٌام ًالمركزٌة ًاإلدارة ًفً ًوتجهٌزاتها ًالحاسب ًلماعات ًالفنٌة النواحً

ًووضعً ًوأسبابًحدوثها ًمدٌرٌاتًالتربٌة ًفً ًالمعلوماتٌة ًلاعاتًالحاسبًلدىًدوائر ًفً ًالناشئة األعطال

ًأسسًإصبلحهاًومنعًحدوثها.

حاسوبٌةًوالمكتبٌةًوماًٌتصلًبهاًمنًأجهزةًإلكترونٌةًالمٌامًباإلشرافًعلىًصٌانةًالتجهٌزاتًااللكترونٌةًال -11

ًمستثمرةًفًًجمٌعًلاعاتًالحاسبًبوزارةًالتربٌة.

ًالفنٌ -11 ًالتجهٌزات ًعملٌات ًوعلى ًعلٌها ًواإلشراف ًالحاسوبٌة ًالتجهٌزات ًمن ًالوزارة ًحاجات ًةالتراح

 لموالعها.

 نة.التراحًإلامةًدوراتًتدرٌبٌةًفنٌةًتخصصٌةًفًًمجاالتًالشبكاتًوالصٌا -12

 دائرة المدرسة االلكترونٌة 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً

المٌامًبؤعمالًالتدرٌسًااللكترونًًعنًبعدًبكافةًمستلزماته,ًمنًخبللًاستخدامًأحدثًالوسائلًالتمنٌةًبماًفًً -1

ونٌةًوالصفوفًاالفتراضٌةًوالمكتبةًااللكترونٌةًوالخدماتًالطبلبٌةًااللكترًالمحتوىًااللكترونًًذلنًتوفٌر

 والدعمًالتمنًًواإلداريًالمباشر.

ًعلىًشبكةً -4 ًللمعلوماتًأو ًالعالمٌة ًالشبكة ًللنشرًعلى ًلابل ًالسوريًإلكترونٌا ًبشكل ًالرسمً ًالمنهاج تنفٌذ

 وطنٌةًخاصةًبالمدرسة,ًوتحدٌثهًبشكلًمستمر,ًوتدرٌسه.

احلًوالمستوٌاتًالتعلٌمٌة,ًتمدٌمًخدماتًإدارٌةًلطبلبًالمدرسةًلتوجٌههمًوإرشادهمًوتسجٌلهمًفًًكافةًالمر -4

وإدارةًعملٌاتًالتمٌٌمًواالمتحاناتًالمدرسٌةًبماًٌضبطًعملٌةًالنجاحًمنًصفًإلىًأعلى,ًوتحضٌرهمًللتمدمً

 إلىًاالمتحاناتًالرسمٌة.

 لكترونًًإلىًكافةًالطبلبًالسورٌٌنًالمسجلٌنًفًًالمدارسًالسورٌةًاألخرى.االتوفٌرًالمنهاجًالسوريً -2

 التدرٌبًعنًبعدًوتنفٌذهاًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة.وضعًخطةًالتعلمًو -0

ًاالفتراضٌةًالخاصة.ًًاإلشرافًالفنًًعلىًالمدارسًااللكترونٌة/ -6
ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 األولىالفئة الوظٌفٌة: 

 لشإونًالتمانة.ًوزٌرالمعاونًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:  مدٌرًالمعلوماتٌةالمسمى الوظٌفً: 

 مدٌرٌةًالمعلوماتٌةالمدٌرٌة: 
دائرةًنظمًرئٌسًمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة: 

 .المعلوماتًوالبرمجٌات

ً-االتصااااااالتًً-الحاساااااباتًً–إجاااااازةًجامعٌاااااةًعلاااااىًاأللااااالًفاااااًًًالهندساااااةً)ًالمعلوماتٌاااااةًالمؤهلللللل ال لملللللً: 
 االلكترون(.

ضااامنًالفئاااةًاألولاااىًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوًفاااًً/ًمنهاااا2ً//ًسااانوات2ً/القلللدم اللللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركااازًعمااالًمااادٌرًأوًرئاااٌسًدائااارةًفاااًًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًإحااادىًالخبلللرة الوظٌفٌلللة:   ً أنًٌكاااونًلااادًشاااالًساااابما
تجااااةًعاااانًدمااااجًماااادٌرٌاتًأخاااارى,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةًالماااادٌرٌاتًالمدمجااااةًإذاًكانااااتًالمدٌرٌااااةًالجدٌاااادةًنا

 للمدٌرٌة.ًاالساسًً/ًسنواتًفًًمجالًاالختصاص4تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -1

 .ًبكخ   خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣ -2

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح. -4

 ٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ.رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد -5

 المهام الفنٌة
 

ًالمعلوماتً -1 ًإدارة ًنظام ًإلى ًوصوال  ًالمختلفة ًالمدٌرٌات ًعمل ًلتطوٌر ًالمبلئمة ًالحاسوبٌة ًاألنظمة التراح
 التربوي.

 ..الخ(ًالبلزمةًلعملًاألنظمةًالحاسوبٌة..وحداتًتخزٌنًوالتراحًالتجهٌزاتًالحاسوبٌةًوملحماتهاً)مخدماتً -2
 طًوالبرامجًالتنفٌذٌةًللمدٌرٌة.إعدادًالخط -3
 تحدٌدًأسالٌبًربطًالمعلوماتًلمختلفًلواعدًالبٌاناتًعلىًالشبكة. -4
 متابعةًتطوٌرًلواعدًالبٌاناتًوالبرامجًوفكًمستجداتًاألعمالًاإلدارٌة. -5
 التراحًإلامةًدوراتًتدرٌبٌةًفنٌةًتخصصٌةًفًًمجاالتًالبرمجةًوتحلٌلًالنظم. -6
تًالتدرٌبٌااةًعلااىًاألنظمااةًالحاسااوبٌةًالسااتثمارهاًبالشااكلًاألمثاالًبالتنسااٌكًمااعًالتااراحًإلامااةًوتنفٌااذًالاادورا -7

 المدٌراتًالمعنٌة.
اإلشرافًعلىًتطاوٌرًالخطاةًاالساتراتٌجٌةًالعاماةًلمطااعًتمنٌاةًالمعلومااتًبمااًٌاتبلءمًماعًأهادافًوتوجهااتً -8

 الوزارة.
لمعلومااتًعنادًولاوعًاألحاداثًاإلشرافًعلىًتطوٌرًوصٌانةًخطةًالطوارئًلضمانًاساتعادةًخادماتًتمنٌاةًا -9

 والكوارثًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة.
ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 نظمًالمعلوماتًوالبرمجٌاتدائرة  12-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

رئٌسًدائرةًنظمًالمعلوماتًًالمسمى الوظٌفً:
ًوالبرمجٌات

ًمدٌرًالمعلوماتٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

ًالشعبةًالمكلف.رئٌسًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: ماتٌةمدٌرٌةًالمعلوالمدٌرٌة: 

االلكتااارونًً–االتصااااالتًً-الحاساااباتً–المعلوماتٌاااةً/ًإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااًًالهندساااةالمؤهلللل ال لملللً: 
 (.تماناتًاالتصاالتً–كلٌةًتطبٌمٌة)ًتمنٌاتًالحاسوبً–/

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكااااونًماااانًنفااااسًالمدٌرٌااااةًأوًماااانًإحاااادىًالماااادٌرٌاتًالمدمجااااة,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةًخبللللرة الوظٌفٌللللة: ال

 للدائرة.ًاألساسً/ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاص1ًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصوٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ ٝاُزؤشو٤ش  -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةط -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ب ٣ٌِلٚاُو٤بّ ثٔ -2

 المهام الفنٌة 
 

إلىًنظامًإدارةًالمعلوماتًالتربوي.ًلعملتطوٌرالتراحًاألنظمةًالحاسوبٌةًالمبلئمةً -1  المدٌرٌاتًالمختلفةًوصوالً 

 األنظمةًالحاسوبٌة.ًالبلزمةًلعملًتخزٌنً..الخ(وحداتًً-ماتوملحماتهاً)مخدًّالتراحًالتجهٌزاتًالحاسوبٌةً -4

 تحدٌدًأسالٌبًربطًالمعلوماتًلمختلفًلواعدًالبٌاناتًعلىًالشبكة. -4

 تطوٌرًلواعدًالبٌاناتًوالبرامجًوفكًمستجداتًاألعمالًاإلدارٌة. -2

 التراحًإلامةًدوراتًتدرٌبٌةًفنٌةًتخصصٌةًفًًمجاالتًالبرمجةًوتحلٌلًالنظم. -0

درٌبٌةًعلىًاألنظمةًالحاسوبٌةًالستثمارهاًبالشكلًاألمثلًبالتنسٌكًمعًالمدٌراتًالتراحًإلامةًوتنفٌذًالدوراتًالت -6

 المعنٌة.

ً
ً

 

ً
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 دائرة الحاسب الت لٌمً 12-2

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

ًمدٌرًالمعلوماتٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالحاسبًالتعلٌمًًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلفًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: ماتٌةمدٌرٌةًالمعلوالمدٌرٌة: 

ً–االتصاااااالتًً-الحاسااااباتًً–إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااًًالهندسااااةً/ًالمعلوماتٌااااةًالمؤهللللل ال لمللللً: 

 .تماناتًاالتصاالت(ً–ٌاتًالحاسوبً)ًتمنًكلٌةًتطبٌمٌةً–ً/االلكترون

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 

 للدائرة.ًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاص1ًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ   ح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدس -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسًخ ك٢ ٝ -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ بّ ثٔب ٣ٌِلٚاُو٤ -2

 المهام الفنٌة
 

المشاركةًفًًوضعًالخططًالتربوٌةًالمتصلةًبتعلٌمًالحاسوبًفًًالمإسساتًالتعلٌمٌةًبالوزارةًوتنفٌذهاً -1
 المدٌرٌاتًالمعنٌة.معًبالتنسٌكً

 ؤلٌفهاًوتحدٌثها.المشاركةًفًًإعدادًمناهجًمادةًالحاسوب,ًوت -4
 اإلشرافًعلىًتدرٌبًاألطرًالتربوٌةًلتعلٌمًمادةًالحاسوب,ًوتنفٌذًالدورات. -4
 تطوٌرًأسالٌبًتعلٌمًتماناتًالحاسبًواستخداماتهًفًًالتعلٌم. -4
وضعًخطةًالتدرٌبًالخاصةًبتمانةًالمعلوماتًواالتصاالتًلرفعًلدراتًوتطوٌرًمهاراتًالعاملٌنًفًً -5

 واستثمارًتمانةًالمعلوماتًوتنفٌذها.المطاعًالتربويًالستخدامً
ًوامتحاناتً -6 ًزمنً ًوجدول ًوبرامج ًوخطط ًمناهج ًمن ًالتعلٌم ًفً ًالتمانة ًدمج ًتدرٌب ًمتطلبات توفٌر

 واالشرافًعلٌها.
 

 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 دائرة الدعم الفنً والتقنً 12-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

ًمدٌرًالمعلوماتٌةًوظٌفة الرئٌس المباشر:مسمى ًرئٌسًدائرةًالدعمًالفنًًوالتمنًًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مدٌرٌةًالمعلوماتٌةالمدٌرٌة: 

ً–االلكتااارون/ًً–االتصااااالتًً-الحاساااباتًً–ًالمعلوماتٌاااةً/ًإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااًًالهندساااةالمؤهلللل ال لملللً: 

 (.تصاالتتماناتًاالً–كلٌةًتطبٌمٌةً)ًتمنٌاتًالحاسوبً

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًتخصصاااٌةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.ًاالساسً/ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاص1ًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ   ؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبث -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

 رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ ٝاُزؤش٤ش -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ٤ِٖ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼبٓ -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -2

 المهام الفنٌة

 

 ٓزبثؼخ اُ٘ٞاؽ٢ اُل٤٘خ أُزصِخ ثص٤بٗخ ثشآظ ٝٗظْ اداسح اُشجٌبد اُؾبعٞث٤خ. -1

 سح أُؼِٞٓبد اُزشث١ٞ ٝاعزٔشاس ػِٜٔب.اُو٤بّ ثص٤بٗخ ثشآظ ٝٗظبّ ادا -2

 .اإلششاف ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُزخض٣ٖ اقؽز٤بغ٢ ٝص٤بٗزٚ -3

 ٝظغ ةطخ اُشثػ اُشج٢ٌ سث٤٘خ اُوطبع اُزشث١ٞ ٝر٘ل٤زٛب. -4

 ٓزبثؼخ اُ٘ٞاؽ٢ اُل٤٘خ ُِشثػ اُشج٢ٌ ٝأػٔبٍ اُؾٌٞٓخ اقٌُزش٤ٗٝخ ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد ٝاُغٜبد أُؼ٤٘خ. -5

ؼِٞٓبد )ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ اإلداس٣خ ٝاُل٤ض٣بئ٤خ ٝاُجشٓغ٤خ( ثٔب ٣زٞاكن ٓغ اعشالاد أٖٓ ٝظغ اعشالاد أٖٓ أُ -6

أُؼِٞٓبد اُؼب٤ُٔخ أُؼ٤بس٣خ ٝثٔب ٣زٞاكن ٓغ غج٤ؼخ اُؼَٔ ك٢ أُصشف ٝاعزشار٤غ٤خ أٖٓ أُؼِٞٓبد ك٢ 

 اُوطبع اُزشث١ٞ.

 كخ اسةجبس ٝاُ٘زبئظ اقٓزؾب٤ٗخ.رط٣ٞش ٝٓزبثؼخ ػَٔ أُٞاهغ اقٌُزش٤ٗٝخ اُشع٤ٔخ ُٞصاسح اُزشث٤خ ٝٗشش ًب -7

اُخبصخ ثٜب ثبُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد  ر٘ل٤ز اقٓزؾبٗبد أُئرٔزخ ٝرصؾ٤ؾٜب ٝاصذاس ٗزبئغٜب ٝاػذاد اُزوبس٣ش -8

 أُؼ٤٘خ.

ٓزبثؼخ اُ٘ٞاؽ٢ اُل٤٘خ ُوبػبد اُؾبعت ٝرغ٤ٜضارٜب ك٢ اإلداسح أُشًض٣خ ٝاُو٤بّ ثض٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُجؾش  -9

بػبد اُؾبعت ُذٟ دٝائش أُؼِٞٓبر٤خ ك٢ ٓذ٣ش٣بد اُزشث٤خ ٝأعجبة ؽذٝصٜب ٝٝظغ اسػطبٍ اُ٘بشئخ ك٢ ه

 أعظ اصالؽٜب ٝٓ٘غ ؽذٝصٜب.

عٜضح اسٌُزش٤ٗٝخ اُؾبعٞث٤خ ٝأٌُزج٤خ ٝٓب ٣زصَ ثٜب ٖٓ اُو٤بّ ثبإلششاف ػ٠ِ ص٤بٗخ اُزغ٤ٜضاد اإل -11

 ٌُزش٤ٗٝخ أُغزضٔشح ك٢ ع٤ٔغ هبػبد اُؾبعت ثٞصاسح اُزشث٤خ.اإل

بعبد اُٞصاسح ٖٓ اُزغ٤ٜضاد اُؾبعٞث٤خ ٝاإلششاف ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُزغ٤ٜضاد اُل٢٘ اهزشاػ ؽ -11

 ُٔٞاهؼٜب.

 اهزشاػ اهبٓخ دٝساد رذس٣ج٤خ ك٤٘خ رخصص٤خ ك٢ ٓغبقد اُشجٌبد ٝاُص٤بٗخ. -12

 اػذاد اُخطػ ٝاُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ ُِذائشح. -13
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 لكترونٌةدائرة المدرسة اإل 12-4

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

ًمدٌرًالمعلوماتٌةًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: رئٌسًدائرةًالمدرسةًااللكترونٌةًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: مدٌرٌةًالمعلوماتٌةالمدٌرٌة: 

ً–االتصااااااالتًً-الحاساااااباتًً–ًالمعلوماتٌاااااةً/ًإجاااااازةًجامعٌاااااةًعلاااااىًاأللااااالًفاااااًًالهندساااااةالمؤهلللللل ال لملللللً: 
 .لتربٌةاً-(تماناتًاالتصاالتً–)ًتمنٌاتًالحاسوبًكلٌةًتطبٌمٌةً–ً/لكتروناال

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكااااونًماااانًنفااااسًالمدٌرٌااااةًأوًماااانًإحاااادىًالماااادٌرٌاتًالمدمجااااة,ًأوًٌمتلاااانًخباااارةًفنٌااااةًالخبللللرة الوظٌفٌللللة: 
 للدائرة.ًاألساسًًالًاالختصاص/ًسنةًواحدةًفًًمج1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

زلن ٝصوٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ ٝاُزؤشو٤ش رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣ -3

 ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 .اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

 المهام الفنٌة

نًمستلزماتهًكافةً,ًمنًخبللًاستخدامًأحدثًالوسائلًالتمنٌةًأعمالًالتدرٌسًااللكترونًًعنًبعدًوتؤمٌمتابعةً -1
ًااللكترونٌة ًوالمكتبة ًاالفتراضٌة ًوالصفوف ًااللكترونً ًالمحتوى ًتوفٌر ًذلن ًفً ًالطبلبٌةًً,ًبما والخدمات

 االلكترونٌةًوالدعمًالتمنًًواإلداريًالمباشر.
بشكلًلابلًللنشتنفٌذًالمنهاجًالرسمًًال -4  ً شبكةًالعالمٌةًللمعلوماتًأوًعلىًشبكةًوطنٌةًعلىًالرسوريًإلكترونٌا

 خاصةًبالمدرسة,ًوتحدٌثهًبشكلًمستمر,ًوتدرٌسه.
وإرشادهمًوتسجٌلهمًفًًكافةًالمراحلًوالمستوٌاتًالتعلٌمٌة,ًًتمدٌمًخدماتًإدارٌةًلطبلبًالمدرسةًلتوجٌههمً -4

إلىًأعلى,ًوتحضٌرهمًللتمدمًوإدارةًعملٌاتًالتمٌٌمًواالمتحاناتًالمدرسٌةًبماًٌضبطًعملٌةًالنجاحًمنًصفً
 إلىًاالمتحاناتًالرسمٌة.

 لكترونًًإلىًكافةًالطبلبًالسورٌٌنًالمسجلٌنًفًًالمدارسًالسورٌةًاألخرى.االالمنهاجًالسوريًتوفٌر -2
 وضعًخطةًالتعلمًوالتدرٌبًعنًبعدًوتنفٌذهاًبالتنسٌكًمعًالمدٌرٌاتًالمعنٌة. -0
ًفتراضٌةًالخاصة.ًاإلشرافًالفنًًعلىًالمدارسًااللكترونٌةً/ًاال -6
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 مدٌرٌة الفضائٌة التربوٌة السورٌة:-13     

 

المهام األولٌة لمدٌرٌة الفضائٌة التربوٌة السورٌة وثٌقة  

 

 الفضائٌةًالتربوٌةًالسورٌة اسم المدٌرٌة

ًإعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة  

الوحللللللدات التنظٌمٌللللللة السللللللابقة التللللللً تللللللم إعللللللادة 

 هٌكلتها ضمنها.

الدوائرًفٌها,ًبعضًٌةًومهامًتمًتاٌٌرًتسم
 وهً:
ًدائرةًاإلعدادًوالتمدٌم -1
ًدائرةًرلابةًوتنسٌكًالبرامج -2
 دائرةًالتشاٌلًالهندسً -3
ًدائرةًاإلنتاجًالتلفزٌونً -4

 

 الهٌكل التنظٌمً

 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًمدٌرٌة الفضائٌة التربوٌة السورٌة 

دائرة التشغٌل 
ًالتلفزٌونً

اإلعداد دائرة 
ًوالتقدٌم

الرقابة دائرة 
ًوالتنسٌق

دائرة اإلنتاج 
ًالتلفزٌونً 
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الهدف األساسً لمدٌرٌة الفضائٌة التربوٌة السورٌة   

ثرائٌةًفًًتدرٌبًالمعلمٌنًوتؤهٌلهمًالستخدامًالتمانةًإوبرامجًإنتاجًبرامجًتعلٌمٌةًتعلمٌةًلمراحلًالتعلٌمًكافةً
.(التربٌةً–البٌئةًً–الصحةً)الحدٌثةًوبرامجًلترسٌخًاللاةًالعربٌةًوبرامجًتوعوٌةًفًً  

 المهام األساسٌة للمدٌرٌة 

ً
ًوضعًالخططًالبرامجٌةًلعملًالمناةًومتابعتهاً. -1
ًالبرامجٌةًالممررةًفًًالمناةً.ًإعدادًبرامجًتربوٌةًتعلٌمٌةًتعلمٌةًًوفكًالخطط -4
ًاإلشرافًعلىًعملٌاتًالتشاٌلًالهندسًًًومتابعةًأمورًالبثًالتلفزٌونًً. -4
ً.كافةتامٌنًمستلزماتًاألعمالًالتلفزٌونٌةًًوالبرامجٌةً -2

 مهام الدوائر

 ًًدائرة اإلعداد والتقدٌم 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 ةً.تمدٌمًأفكارًبرامجٌةًتناسبًخطةًالمنا -1

 ً.ثرائٌةإإعدادًبرامجًتربوٌةًتعلٌمٌةًو -2

 ً.متابعةًعملٌاتًتصوٌرًومونتاجًالبرامج -3

  دائرة الرقابة والتنسٌق 

 التالٌة:ًالفرعٌةتمومًبالمهامً

 رلابةًالمحتوىًالبرامجًًفنٌاًوموضوعٌاًوتمدٌمًتمارٌرًدورٌةًبذلن. -1

 ً.إعدادًالخططًالبرامجٌةًبماًٌتوافكًمعًسٌاسةًالمناة -4

 ملٌاتًالبثًالتلفزٌونًًبماًٌتناسبًمعًالخططًالشهرٌةًواألسبوعٌةًوالتروٌجًلهاً.متابعةًع -4

 ًًتلفزٌونًدائرة التشغٌل ال 

 التالٌة:الفرعٌةًًتمومًبالمهام

 متابعةًإنجازًاألعمالًفنٌاًوكلًماًٌتعلكًًبذلن. 

 .اإلشرافًوالمتابعةًعلىًكافةًالتجهٌزاتًالهندسٌةً -1

 متابعةًأمورًالبثًالفضائًً. -4

 تنسٌكًمعًالهٌئةًالعامةًلئلذاعةًوالتلفزٌونً.ال -4

 ًًًًدائرة اإلنتاج التلفزٌون 

 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

 .تؤمٌنًمستلزماتًإنجازًعملٌاتًالتصوٌرًالتلفزٌونً -1

ًإعدادًالموازناتًالخاصةًبكلًعملًحسبًممتضٌاتًالعملً. -4
ًً

ً

ً

ً

ً
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 بطاقات الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائر

 
 ئة الوظٌفٌة: األولى.الف

مدٌرًالفضائٌةًالتربوٌةًالمسمى الوظٌفً : 
  السورٌة

معاونًالوزٌرًلشإونًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: 
 التمانةً.ً

  مدٌرٌااااااااةًالفضااااااااائٌةًالتربوٌااااااااةالمدٌرٌللللللللة : 
 السورٌة.

ً:ًرئٌسمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة
.إلعدادًوالتمدٌماًدائرة  

 ./ًالتربٌةًً–اإلعبلمًإجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًً/المؤهل ال لمً: 

ولاادًعماالًآخاارًساانتٌنًفااًًنفااسً/ًمنهاااًعلااىًاأللاالًضاامنًالفئااةًاألولااى2ً/ًساانواتً/2/القللدم الللوظٌفً: 
 الوزارةًأوًفًًإحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركااازالخبلللرة الوظٌفٌلللة:   ً عمااالًمااادٌرًأوًرئاااٌسًدائااارةًفاااًًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًًأنًٌكاااونًلااادًشاااالًساااابما
إحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااةًإذاًكاناااتًالمدٌرٌاااةًالجدٌااادةًناتجاااةًعااانًدماااجًمااادٌرٌاتًأخااارى,ًأوًٌمتلااانً

 /ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللمدٌرٌة.4خبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 اإلدارٌة المهام
 

 د اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ.اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓال -1

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -4

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -4

 آد ٝاُؼوٞثبد ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبك -2

ًرؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -0

 المهام الفنٌة
 

 .اإلشرافًعلىًكافةًالمهامًالتشاٌلٌةًوالتنظٌمٌةًواإلدارٌةًفًًالمدٌرٌةً -1

 متابعةًشإونًاإلنتاجًالتلفزٌونًً. -4

 ةًعلىًالعاملٌنً.توزٌعًالمهامًالفنٌ -4

 تمٌٌمًالبرامجًمنًالناحٌةًالفنٌةًفًًلجنةًالبرامجًوالعرضً. -2

 تمٌٌمًأداءًالعاملٌنًشهرٌاًبناءًعلىًحجمًالعملً. -0

ً
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   تلفزٌونًدائرة  التشغٌل ال 13-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

دائرةًًالتشاٌلًرئٌسًًالمسمى الوظٌفً:
ًتلفزٌونًال

مدٌرًالفضائٌةًًاشر:مسمى وظٌفة الرئٌس المب
ًالتربوٌةًًالسورٌة.

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:  .مدٌرٌةًالفضائٌةًالتربوٌةًالسورٌةالمدٌرٌة: 

ًمعلوماتٌة(.ً-مٌكانٌنً–إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالهندسةً)كهرباءًًالمؤهل ال لمً:

 األولى./ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئة0ً/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ. ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 خ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسً -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

ً

 المهام الفنٌة
 

 ٌزاتًالموجودةًفًًالفضائٌة.اإلشرافًعلىًتشاٌلًالتجه -1

 .ا ًةًلتنفٌذًالمهامًالموكلةًلهمًفنٌمتابعةًعملًجمٌعًالشعبًالهندسٌ -4

 متابعةًإجراءاتًالصٌانةًالدورٌةًللتجهٌزات. -4

 دراسةًآلٌةًتطوٌرًتجهٌزاتًالمحطةًبماًٌتناسبًمعًالتطوٌرًالتلفزٌونًًببالًًالمحطات.ً -2

ً
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 دائرة اإلعداد والتقدٌم  13-2

 .األولىًة الوظٌفٌة:الفئ

اإلعدادًرئٌسًدائرةًًالمسمى الوظٌفً:
ً.والتمدٌم

مدٌرًالفضائٌةًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:
ًالتربوٌةًًالسورٌة.

ًرئٌسًالشعبةًالمكلفًًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: .مدٌرٌةًالفضائٌةًالتربوٌةًًالسورٌةالمدٌرٌة: 

ً-اآلدابًوالعلاااومًاإلنساااانٌةً)لااااةًإنكلٌزٌاااة-إلعااابلمًاًفاااً/ًإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًالمؤهلللل ال لملللً :
ًلاةًعربٌة(ً/.

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً : 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة : 
 ختصاصًاألساسًًللدائرة./ًًسنةًفًًمجالًاال1فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

صٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝ -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 شاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.اهز -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -2

 المهام الفنٌة
 

اإلشااارافًونًوالتنساااٌكًماااعًمدٌرٌاااةًإعااادادًمشاااروعًخطاااةًالبااارامجًالتعلٌمٌاااةًالدورٌاااةًبالتعاااا -1

 .التربوي

 إعدادًوتمدٌمًالبرامجًالواردةًفًًالخطةًالبرامجٌة. -4

 توزٌعًالمعدٌنًوالمشاركٌنًوالممدمٌنًوالمحررٌنًعلىًالبرامجًالدورٌةًالممترحةً. -4

 متابعةًإعدادًالنصوصًالعلمٌةًبالتنسٌكًمعًالمعدًوالمشرفًالفنًً.ً -2

 ً.واتًالتعلٌمٌةًفًًالمناةاإلشرافًعلىًتنسٌكًوتنفٌذًالند -0

 ً.إعدادًبرامجًأطفالًوتمدٌمًأفكارًثمافٌةًوعلمٌةًلؤلطفال -6

 ً.متابعةًأعمالًالمونتاجًواإلخراجًمعًالفرٌكًالفنًًالمختص -7

ً.ٌةًوتروٌجٌةًفًًالمناةإعدادًفواصلًتوعو -2
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 والتنسٌقدائرة الرقابة  13-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

رلابةًائرةًرئٌسًدًالمسمى الوظٌفً:
ًالتنسٌكو

مدٌرًالفضائٌةًالتربوٌةًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:
ًالسورٌة.

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:   .مدٌرٌةًالفضائٌةًالتربوٌةًالسورٌةالمدٌرٌة: 

-زٌاااةاآلدابًوالعلاااومًاإلنساااانٌةً)لااااةًإنكلٌ-:ًإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااً/ًاإلعااابلمًالمؤهلللل ال لملللً
 /.التربٌةًً-(لاةًعربٌة

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

م اإلدارٌةالمها  
 

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

أػٔبُْٜ  رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

ًرو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ -6

 المهام الفنٌة
 

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -1

 ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ -4

 وضعًالخطةًالبرامجٌةًالعامةًوالدورٌة.ً -4

 تدلٌكًالخططًالٌومٌةًمعًالتشاٌلًالهندسً. -2

 الخططًوتنفٌذهاًبشكلًدوريًمعًشعبةًاإلعدادًوالتخطٌطً.متابعةً -0

 متابعةًإنتاجًالبرامجًمعًالتشاٌلًالهندسًً. -6

 متابعةًتمارٌرًالرلابةًمعًاللجانًبشكلًدوري. -7

 متابعةًمونتاجًالحلماتًالتًًعلٌهاًمبلحظاتًرلابٌةًبدلةً. -2

 إعدادًتمارٌرًدورٌةًفنٌةًعنًتمٌٌمًالبرامجًمعًلجنةًالبرامج.ً -4

ًةًالبثًالتلفزٌونًًوتنفٌذًًالخطةًعلىًالهواءًمباشرةً.متابع -15
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 دائرة اإلنتاج التلفزٌونً  13-4

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

دائرةًاإلنتاجًرئٌسًًالمسمى الوظٌفً:
ًالتلفزٌونً

مدٌرًالفضائٌةًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:
ًالتربوٌةًًالسورٌة.

 رئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:  .السورٌةمدٌرٌةًالفضائٌةًالتربوٌةًًالمدٌرٌة: 

 االلتصادً/.ًً-إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًًفًً/اإلعبلمًالمؤهل ال لمً:

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

رةًأنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخباااالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ًبكخ.ً -1

 ز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُ -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 ِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼ -5

ً.ؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشحاهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُ -6

 المهام الفنٌة
 

 إعدادًمٌزانٌةًالخاصةًبنفماتًكلًبرنامج. -1

 مخاطبةًالجهاتًالمعنٌةًبخصوصًأماكنًالتصوٌرًوالموافمات. -4

 رامجً.تجهٌزًأماكنًتصوٌرًالب -4

 تؤمٌنًكافةًمستلزماتًواحتٌاجاتًإنجازًاألعمالًالتلفزٌونٌةًوالبرامجٌةً.ً -2

 .التصوٌرالتنسٌكًمعًفرٌكًالعملًوتحدٌدًمواعٌدً -0

ًمتابعةًالنفماتًالخاصةًبتصوٌرًكافةًالبرامجًمعًاإلدارةًالمالٌةً. -6
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 مدٌرٌة التخطٌط والت اون الدولً-14

التخطٌط والت اون الدولًوثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة   

 

 مدٌرٌة التخطٌط والت اون الدولً اسم المدٌرٌة

 إعادة هٌكلة وضع المدٌرٌة

الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم إعادة هٌكلتها 

 ضمنها.
إضافةً,ًوتمًتاٌٌرًتسمٌةًومهامًبعضًالدوائرًفٌها

 دائرةًالتنسٌكًمعًالمطاعاتًالمتكاملةًإلٌها

 
 

نظٌمً الهٌكل الت  

 

ً

ً  

 مدٌرٌة التخطٌط والت اون الدولً

 دائرة التنسٌق 

 مع القطاعات المتكاملة
التخطٌطدائرة  دائرة الت اون الدولً االحصاءدائرة    
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 الهدف األساسً 

المساهمةًفًًرسمًالسٌاسةًالتربوٌةًوإعدادًالخططًواألهدافًالعامةًللتربٌةًفًًضوءًالتوجهاتًالحكومٌةًوبماً
ًٌتوافكًمعًمتطلباتًعملٌةًالتنمٌةًااللتصادٌةًواالجتماعٌة.

 المهام األساسٌة 

 أُٜبّ اسعبع٤خ ا٥ر٤خ: سح أُشًض٣خ ُِٞصاسحٓذ٣ش٣خ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢ اإلدارز٠ُٞ   

رشعٔخ أٛذاف ٝع٤بعبد ٝاعزشار٤غ٤بد اُٞصاسح  أُزٞاكوخ ٓغ اُغ٤بعبد اُؼبٓخ ٝاقعزشار٤غ٤بد اُٞغ٤٘خ  ا٠ُ  -1

 أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسح.ةطػ ر٘ل٤ز٣خ غ٣ِٞخ ٝٓزٞعطخ ٝهص٤شح أُذٟ  ٝرُي ثبقشزشاى ٓغ عبئش 

زخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢ اُغٜبد أُشرجطخ ثبُٞصاسح ك٢ ٝظغ ٝر٘غ٤ن اُخطػ أُشبسًخ ٓغ أعٜضح اُ -2

 اُز٘ل٤ز٣خ أُغٔؼخ ُِٞصاسح ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب.

 ٓغ ٓخزِق ششًبل اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.دساعخ فكبم ٝٓغبقد اُزؼبٕٝ  -3

ِٜٔب ثٜٔبّ اُٞصاسح  ٓغ ششًبل اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ أُشرجػ ػ  ٓشبس٣غ اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ ٝؿ٤شٛب دساعخ -4

 ٝدساعزٜب ثبُز٘غ٤ن ٓغ ٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.

 اُز٘غ٤ن ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ قهزشاػ اُز٣َٞٔ اُالصّ ُز٘ل٤ز اُخطػ  عٞال ٖٓ أُٞاسد اُذاة٤ِخ أّ اُخبسع٤خ. -5

بد أُؼ٤٘خ ر٘غ٤ن ٓب ٣خص ٗشبغبد رط٣ٞش اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ ٓشبس٣غ اُٞصاسح ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب ٓغ اُغٜ -6

 )ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِجؾش اُؼ٢ِٔ  ...(.

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُخطػ اُز٘ل٤ز٣خ ك٢ اُٞصاسح ٝرؾو٤ن اسٛذاف أُٞظٞػخ  ٝرو٤٤ْ اسدال. -7

عٔغ اُج٤بٗبد اإلؽصبئ٤خ ٝٓزبثؼخ ه٤بط أُئششاد اُخبصخ ثبُٞصاسح ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب  ٝرض٣ٝذ ٖٓ ٣ِضّ ثٜب  -2

ًاُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ...(. )أٌُزت أُشًض١ ُإلؽصبل  ٤ٛئخ

رمهام الدوائ  
 

  االحصاء دائرة 
 التالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً

أُغبٛٔخ ك٢ اػذاد اُذساعبد اُخبصخ ثزو٤٤ْ اُؾبُخ اُشاٛ٘خ ٝرط٣ٞش ػَٔ اُٞصاسح ٝاُوطبع اُز١ رششف ػ٤ِٚ؛  -1

 بٝص اُصؼٞثبد ٝٓؼٞهبد اُز٘ل٤ز. ٝروذ٣ْ أُوزشؽبد ُإلداسح اُؼ٤ِب ك٢ اُٞصاسح ُذػْ ارخبر اُوشاس  ٝرغ

 اهزشاػ اعشال أُغٞػ اإلؽصبئ٤خ ك٢ ظٞل اُؾبعخ قعزٌٔبٍ اُج٤بٗبد ػٖ ٓغبٍ ػَٔ اُٞصاسح. -2

ث٘بل هبػذح ث٤بٗبد ٝٓئششاد اؽصبئ٤خ ك٢ ٓغبٍ ػَٔ اُٞصاسح  ٝهبػذح ٓؼِٞٓبد ػٖ ٓشبس٣غ أُؼٞٗخ أُوذٓخ  -4

 . ح اُزؼبٕٝ اُذ٢ُُِٝٞصاسح ٝاُغٜبد أُشرجطخ ثٜب  ثبُز٘غ٤ن ٓغ دائش
ً وًإعدادًبحثًًًعدادًمٌزانًحركةًالموىًالعاملةًسنوٌا ًإ -2  .حصرًالعاملٌنًسنوٌا
 التخطٌط دائرة 

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامًً
أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُخطػ اقعزشار٤غ٤خ اُخبصخ ثبُٞصاسح  أُزٞعطخ ٝاُط٣ِٞخ أُذٟ  ثبُز٘غ٤ن ٓغ ٤ٛئخ  -1

   ٝٝكن ا٤ُ٥بد اُز٢ رعؼٜب ا٤ُٜئخ.اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ

ٝسكؼٜب ا٠ُ ٤ٛئخ اُزخط٤ػ  بُٞصاسحدساعبد اُغذٟٝ اقهزصبد٣خ ٝدساعبد رٌِلخ أُشبس٣غ اُخبصخ ث ر٤ٜئخ -2

 ر٤ٜٔذا  إلدساعٜب ظٖٔ اُخطػ اقعزضٔبس٣خ. ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ

ٝر٘غ٤ن أُٞاصٗبد اقعزضٔبس٣خ اػذاد ٓششٝع أُٞاصٗخ اقعزضٔبس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ُإلداسح أُشًض٣خ ُِٞصاسح  ٝعٔغ  -3
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اُغ٣ٞ٘خ ُإلداسح أُشًض٣خ ُِٞصاسح ٝاُغٜبد أُشرجطخ ثٜب  ٝٝكن ا٤ُ٥بد اُز٢ رعؼٜب ٝصاسح أُب٤ُخ ٤ٛٝئخ 

 اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ  ٝٓزبثؼخ ٓ٘بهشزٜب ٝاهشاسٛب.

اُالصٓخ ُٜب  ثؼذ ٓ٘بهشزٜب ٓغ اػذاد اُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ ُِٔشبس٣غ اقعزضٔبس٣خ ُِٞصاسح  ثـ٤خ رخص٤ص اقػزٔبداد  -4

 ٝصاسح أُب٤ُخ ٤ٛٝئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.

غِت اعشال أُ٘بهالد اُالصٓخ ُزؼذ٣َ اإلٗلبم اقعزضٔبس١ ك٢ اُٞصاسح ٝكن أُغزغذاد ٝٝاهغ اُز٘ل٤ز اُلؼ٢ِ  -5

 ُِٔشبس٣غ اقعزضٔبس٣خ اُٞاسدح ك٢ اُخطخ اُغ٣ٞ٘خ.

٤ِبد اُز٣َٞٔ اُالصٓخ ُِٔشبس٣غ ٖٓ أُصبدس اُخبسع٤خ  ثبُز٘غ٤ن ٓغ دائشح روذ٣ْ أُوزشؽبد اُالصٓخ قعزٌٔبٍ ػٔ -6

 اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝعبئش أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسح.

روذ٣ْ أُوزشؽبد اُخبصخ ثبُٔؼٞٗبد أُب٤ُخ ٝاُل٤٘خ اُالصٓخ ُِٞصاسح  ثبُز٘غ٤ن ٓغ دائشح اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢  -7

 بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسح.أُذ٣ش٣خ ٝعبئش أُذ٣ش٣
ًالمدرسٌة -2 ً GISبالبٌاناتًاإلحصائٌةًعنًطرٌكًبرنامجًًهاربطوًوتطوٌرهاًالرلمٌةًتطبٌكًمعاٌٌرًالخرٌطة

 وتحدٌثهاًسنوٌا ,ًوتوظٌفًتحلٌبلتًالبرنامجًفًًعملٌةًالتخطٌط.
سٌكًمعًالمدٌرٌاتًوضعًالمعاٌٌرًالخاصةًبإحداثًشعبًالنموًوالمدارسًالمحدثةًلمختلفًمراحلًالتعلٌمًبالتن -4

 .المختصة
 .منحًاالستثناءاتًعلىًالشعبًالصفٌةًالمخالفةًلشرطًالعدد -15
 الت اون الدولً  دائرة 

ًالتالٌة:الفرعٌةًتمومًبالمهامً
اُجشآظ ٝأُشبس٣غ ٝاسٗشطخ أُشاد ر٘ل٤زٛب ك٢ اغبس ةطػ اُزؼبٕٝ ٓغ اُششًبل اُذ٤٤ُٖٝ  ٝاُؼَٔ ػ٠ِ  دساعخ -1

 ٤خ ٓٞظغ اُز٘ل٤ز ثبُز٘غ٤ن ٓغ ٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.ٝظغ ٓشبس٣غ أُؼٞٗخ اُذُٝ

أُشبسًخ ك٢ اُزؾع٤ش قعزٔبػبد اُِغبٕ أُشزشًخ ك٤ٔب ٣خص ٓغبٍ ػَٔ اُٞصاسح  ثبُز٘غ٤ن ٓغ عبئش  -2

 أُذ٣ش٣بد ك٢ اُٞصاسح  ٝٓغ اُغٜبد اُؼبٓخ اسةشٟ أُؼ٤٘خ  ٤ٛٝئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.

اُٞاسدح ك٢ ةطػ ٝثشآظ اُزؼبٕٝ اقهزصبد١ ٝاُل٢٘ ٝاُؼ٢ِٔ  ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رز٤َُ أُؼٞهبد  ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز أُشبس٣غ -3

ٝاُصؼٞثبد أُزؼِوخ ثٜب  ٝسكغ اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ اُالصٓخ ا٠ُ ٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ُِز٘غ٤ن ثٜزا اُشؤٕ 

 ٓغ اُغٜبد اُخبسع٤خ أُبٗؾخ أُؼ٤٘خ.

اُجؼضبد اُل٤٘خ ٖٓ اُغٜبد أُبٗؾخ  ٝٓ٘بهشخ أُشبس٣غ )أُب٤ُخ  اُل٤٘خ  ...(  ٓزبثؼخ اُزؾع٤شاد اُالصٓخ ُض٣بسح -4

 أُوزشؽخ ٓؼٜب  ثبُز٘غ٤ن ٓغ عبئش أُذ٣ش٣بد ك٢ اُٞصاسح  ٤ٛٝئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.

 ا اُشؤٕ.ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُج٘ٞد اُٞاسدح ك٢ ٓؾبظش اُِغبٕ أُشزشًخ ك٤ٔب ٣خص اُٞصاسح  ٝسكغ اُزوبس٣ش اُالصٓخ ثٜز -5

اػذاد ٓشبس٣غ ٝصبئن اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ )اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ( ثبُزؼبٕٝ ٓغ أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسح أٝ  -6

اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب ٝاؽبُزٜب ُِٔشاعؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٖٓ هجَ ٓذ٣ش٣خ اُشئٕٝ اُوب٤ٗٞٗخ  ٝاُؾصٍٞ ػ٠ِ أُٞاكوبد 

(  ٝٝظؼٜب   ٝاُغٜبد أُؼ٤٘خ اسةشٟٝصاسح اُخبسع٤خ ٝأُـزشث٤ٖاُالصٓخ )٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ  

 ٓٞظغ اُز٘ل٤ز.

ك٢ اُلؼب٤ُبد اُخبسع٤خ  ٝٓزبثؼخ أُششؾ٤ٖ ٖٓ اُٞصاسح ٝاُغٜبد  بسًخِٔشُُغٞاٗت اُل٤٘خ أُغبٛٔخ ك٢ اػذاد ا -7

 ُالصٓخ.اُلؼب٤ُبد )ٓئرٔشاد  ٗذٝاد  دٝساد رذس٣ج٤خ  ...( ٝروذ٣ْ اُزوبس٣ش ا ثزِيأُشرجطخ ثٜب 

ُصووو٤بؿخ اُجوووشآظ اُز٘ل٤ز٣وووخ ُالرلبه٤وووبد اُض٘بئ٤وووخ ٝف٤ُوووبد رزجوووغ  اُوووٞصاسحاُز٘غووو٤ن ٓوووغ أُوووذ٣ش٣بد أُؼ٤٘وووخ كووو٢  -8

اُز٘ل٤ووز  ٝاعووزٌٔبٍ اإلعووشالاد اإلداس٣ووخ ٝاُل٤٘ووخ اُالصٓووخ ُٞظووغ ثووشآظ اُزؼووبٕٝ ٓٞظووغ اُز٘ل٤ووز ثٔووب كوو٢ رُووي 

ئن أُشوووووبس٣غ ثبُزؼوووووبٕٝ ٓوووووغ أُوووووذ٣ش٣بد ٓشوووووبس٣غ اسغوووووش اقرلبه٤وووووخ )ارلبه٤وووووبد ٝٓوووووزًشاد رلوووووبْٛ...( ٝٝصوووووب

 .اُٞصاسحأُخزصخ ك٢ 

رزجووغ ر٘ل٤ووز ٓعوؤٕٞ ارلبه٤ووبد اُزؼووبٕٝ اُض٘ووبئ٢ ٝكوووب  ٤ُ٥ووبد رزجووغ اُز٘ل٤ووز أُؾووذدح  ٝاػووذاد روووبس٣ش دٝس٣ووخ ػووٖ  -9

 رُي ٝٓٞاكبح ٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ثٜب ك٢ اغبس ػَٔ اُِغبٕ اُؾ٤ٌٓٞخ أُشزشًخ. 

ؽبُووووخ اُزؼووووبٕٝ ٓووووغ ا٤ُٜئووووبد ٝأُ٘ظٔووووبد اُذ٤ُٝووووخ ٝاإله٤ٔ٤ِووووخ راد اُصووووِخ ثؼٔووووَ اػووووذاد اُزوووووبس٣ش ػووووٖ  -11

  ٝر٘ظوووو٤ْ عووووغَ ةووووبأل ٌُووووَ ٓ٘ظٔووووخ د٤ُٝووووخ ٝٓغووووبٍ ػِٜٔووووب ٝاُغٜووووبد اُزبثؼووووخ ُٜووووب  ٝاسػٔووووبٍ اُووووٞصاسح

 ٝاُجشآظ أُ٘لزح ٓؼٜب ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثزُي ٖٓ ٝصبئن.
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 رؾذ٣ضٜب دٝس٣ب .ر٘ظ٤ْ عغالد ةبصخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ًَ دُٝخ ػشث٤خ أٝ أع٘ج٤خ  ٝ -11

ذساعوووبد اُزووووبس٣ش ٝاُٜوووب ٓوووٖ أُ٘ظٔوووبد اُذ٤ُٝوووخ ٝٓوووب ٣صوووذس ػ٘ٝسصوووذ ٝٓزبثؼوووخ ٗشوووبغبد ٝأػٔوووبٍ ا٤ُٜئوووبد  -12

  ٝروووووذ٣ْ اُذساعووووبد ٝأُوزشؽووووبد ؽووووٍٞ اُووووٞصاسحزؼِوووووخ ثغووووٞس٣خ  ٝأُزصووووِخ ثٔغووووبقد ػٔووووَ أُج٤بٗووووبد اُٝ

 اُزؼبٕٝ أٌُٖٔ ٓغ رِي ا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد.

  اُووووٞصاسحٝاٌُزووووت ٝاُ٘شووووشاد أُزؼِوووووخ ثبُوعووووب٣ب اُزوووو٢ رووووذةَ ظوووؤٖ ػٔووووَ  رشعٔووووخ اسثؾووووبس ٝأُوووووبقد -13

ٝاُووووٞاسدح ا٤ُٜووووب ثٔووووب ك٤ٜووووب اُووووذػٞاد  اُووووٞصاسحرشعٔووووخ اُزوووووبس٣ش ٝأُشاعووووالد اُصووووبدسح ػووووٖ اظووووبكخ  اُوووو٠ 

 ُِٔشبسًبد اُخبسع٤خ ك٢ أُئرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد ٝؿ٤ش رُي.
 

  المتكاملة  التنسٌق مع القطاعاتدائرة 
ًالتالٌة:عٌةًالفرتمومًبالمهامً

  ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُٞؽذاد اُز٘ظ٤ٔ٤وخ اسةوشٟ اُٞصاسحرؾذ٣ذ اُغٜبد اُؼبٓخ اُز٢ روغ ظٖٔ اُوطبع أُزٌبَٓ ٓغ ػَٔ  -1

 ٝاُغٜبد اُؼبٓخ اُزبثؼخ ُٜب.

 رؾذ٣ذ اُغٜبد اُؼبٓخ اُز٢ روغ ظٖٔ اُوطبع أُزذاةَ ٓغ ػَٔ اُٞصاسح. -2

بع  ًٝوزُي رؾذ٣وذ اسٗشوطخ أُزشوبثٌخ ٝأُزٌوشسح اُزو٢ رؾذ٣ذ اسٗشطخ أُشزشًخ اُز٢ رخوص اُوٞصاسح ظؤٖ اُوطو -3

 رخص اُٞصاسح ظٖٔ اُوطبع أُزذاةَ. 

اُز٘غوووو٤ن اُوطووووبػ٢ ثوووو٤ٖ اُوطبػووووبد اُلشػ٤ووووخ ظوووؤٖ اُووووٞصاسح رارٜووووب  ٓووووٖ ةووووالٍ ر٘غوووو٤ن اسٗشووووطخ اُلشػ٤ووووخ  -4

 ظٖٔ اُوطبع ا٢ٌُِ اُٞاؽذ ثٔب ٣عٖٔ ؽغٖ ر٘ل٤ز اسػٔبٍ أُزٌبِٓخ.

ز٣ووووخ اُض٤٘ٓووووخ اُالصٓووووخ ُزؾو٤وووون اُغ٤بعووووبد أُوووووشسح  ثبُز٘غوووو٤ن ٓووووغ اُوطبػووووبد ٝظووووغ ٝاػووووذاد اُجووووشآظ اُز٘ل٤ -5

أُزٌبِٓوووخ  ٝرُوووي ثـوووشض اٗغوووبص اسػٔوووبٍ ٝاُ٘شوووبغبد أُزٌبِٓوووخ ٝأُزذاةِوووخ ٓوووغ ػٔوووَ اُغٜوووخ أُؼ٤٘وووخ ظووؤٖ 

 ؽذٝد اسدٝاس ٝاُصالؽ٤بد ٝأُغئ٤ُٝبد أُؾذدح.

غ٤بعوووبد ٝاُجوووشآظ اُوطبػ٤وووخ ٝػجوووش اُٞصاس٣وووخ أُشوووبسًخ كووو٢ اُز٘غووو٤ن ٓوووغ اُِغوووبٕ أُخزصوووخ ُٔزبثؼوووخ ر٘ل٤وووز اُ -6

 أُوشح ٝاسػٔبٍ ٝاُزٞص٤بد اُ٘برغخ ػٖ اعزٔبػبد ٝعِغبد ٛزٙ اُِغبٕ.

اٗغووو٤بة ٝرجوووبدٍ اُج٤بٗوووبد ٝأُؼِٞٓوووبد ثووو٤ٖ اُغٜوووبد أُؼ٤٘وووخ ٝصوووٞق  اُووو٠ ث٘وووبل هبػوووذح  اُؼٔوووَ ػِووو٠ رؾو٤ووون -7

اُوطبػوووبد اُلشػ٤وووخ  ثٜوووذف ث٤بٗوووبد ٓئرٔزوووخ ٓشوووزشًخ ظووؤٖ ًوووَ هطوووبع ٓزٌبٓوووَ ًٝوووَ هطوووبع ٓزوووذاةَ ٝثووو٤ٖ 

 اٗغبص أُٜبّ أُطِٞثخ ٖٓ ع٤ٔغ اُغٜبد ظٖٔ ؽذٝد اسدٝاس ٝاُصالؽ٤بد أُ٘بغخ ثٌَ عٜخ شش٣ٌخ. 

اػووووذاد أدُووووخ ػٔووووَ اعشائ٤ووووخ ةبصووووخ ث٘شووووبغبد ٝأػٔووووبٍ اُغٜووووخ أُؼ٤٘ووووخ ظوووؤٖ اُوطووووبع ٗلغووووٚ ٝٓووووغ ثووووبه٢  -8

 اُوطبػبد )ٓزٌبَٓ  ٓزذاةَ( ٝاُوطبع اُلشػ٢.

عوووو٣ٞ٘خ( رزعوووؤٖ أُٜووووبّ ٝاسٗشووووطخ أُشووووزشًخ أُ٘لووووزح  -ٗصووووق عوووو٣ٞ٘خ  –سثؼ٤ووووخ اػووووذاد روووووبس٣ش دٝس٣ووووخ ) -9

ٝصوووؼٞثبد ر٘ل٤وووزٛب ٓوووٖ أعوووَ دساعوووزٜب ٝرووووذ٣ْ أُوزشؽوووبد أُؼ٤٘وووخ ثزوووز٤َُ اُصوووؼٞثبد اظوووبكخ  اُووو٠ رطووو٣ٞش 

 ف٤ُبد اُز٘غ٤ن أُشزشًخ.

ُٔٞؽووذح ٝاُؼٔوووَ ػوووذ اعزٔبػووبد دٝس٣ووخ ٓوووغ اُووذٝائش اُ٘ظ٤ووشح كووو٢ اُغٜووبد اسةووشٟ ُزؾذ٣ووذ ف٤ُوووبد اُز٘غوو٤ن ا -11

 ػ٠ِ رط٣ٞشٛب.

أسشووولخ ٝرؾوووذ٣ش اُج٤بٗوووبد أُزؼِووووخ ثبسٗشوووطخ ظووؤٖ اُوطبػوووبد )أُزٌبِٓوووخ  أُزذاةِوووخ( ٓوووغ ػٔوووَ اُغٜوووخ  -11

رارٜووب أٝ اُغٜووبد اُزبثؼووخ ُٜووب ٝأُشرجطووخ ثٜووب  ٓووٖ ةووالٍ ر٘ظوو٤ْ  اُووٞصاسحأُؼ٤٘ووخ ٝاُوطبػووبد اُلشػ٤ووخ ظوؤٖ 

 عغالد ةبصخ ثبُٜٔبّ ٝاسٗشطخ.

ً
ً
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 ت الوصف الوظٌفً للمدٌر ورؤساء الدوائربطاقا
 الفئة الوظٌفٌة: األولى 

التخطٌطًوالتعاونًمدٌرً: المسمى الوظٌفً
 الدولً

 لشإونًالتمانةًالوزٌرمعاونًًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:

 التخطٌطًوالتعاونًالدولًًالمدٌرٌة:
 مسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:

 رئٌسًدائرةًالتخطٌطً

ماجساااتٌرًفاااًًالتخطاااٌطًً-/التربٌاااةًً–ًالحماااوقً-االلتصاااادًًإجاااازةًجامعٌاااةًعلاااىًاأللااالًفاااً/المؤهلللل ال لملللً: 
 شهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة.ً-علومًاالدارةًبمختلفًاختصاصاتهاً-االلتصاديًواالجتماعً

ارةًأوًفاااًًولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزضااامنًالفئاااةًاألولاااىًمنهااااً/2/ًسااانواتً/2/القلللدم اللللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركاازًعماالًماادٌرًأوًرئااٌسًدائاارةًفااًًنفااسًالمدٌرٌااةًأوًإحاادىًالخبللرة الوظٌفٌللة:   ً أنًٌكااونًلاادًشااالًسااابما
المااادٌرٌاتًالمدمجاااةًإذاًكاناااتًالمدٌرٌاااةًالجدٌااادةًناتجاااةًعااانًدماااجًمااادٌرٌاتًأخااارى,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةً

 للمدٌرٌة.االختصاصًاألساسًً/ًسنواتًفًًمجال4ًصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/تخ

 المهام

 اإلدارٌة
 

اُؼٔووووَ ػِوووو٠ رؾو٤وووون اسٛووووذاف أُؾووووذدح ٝأُوووووشح ٓووووٖ هجووووَ اإلداسح اُؼ٤ِووووب ٝر٘ل٤ووووزٛب ثذهووووخ ٝا٣عووووبؽٜب  -1

 ُِٔغز٣ٞبد اسد٠ٗ.

 ٔؾذدح ُٜب.اإلششاف ػ٠ِ ًَ ٓب ٣زؼِن ثؾغٖ ع٤ش اُؼَٔ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝرؾو٤ن اسٛذاف اُ -2

رٞع٤وووٚ أػٔوووبٍ اُوووذٝائش ٓوووٖ ةوووالٍ سإعوووبل اُوووذٝائش ٝر٘غووو٤ن اُؼٔوووَ ك٤ٔوووب ث٤وووْٜ٘ ٝكووووب  ُٜٔوووبّ أُذ٣ش٣وووخ  -3

 اُ٘ٞػ٤خ.

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ أُزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -4

 ٓزبثؼووووخ ر٘ل٤ووووز اُزؼووووب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔووووبد ٝاُوووووشاساد ٝاسٝآووووش اإلداس٣ووووخ اُصووووبدسح ػووووٖ اُغٜووووبد اُٞصووووبئ٤خ -5

 .كخًب

رٞص٣ووووغ اسػجووووبل ٝأُٜووووبّ ػِوووو٠ اُؼووووب٤ِٖٓ ثٔووووب ٣زلوووون ٝصووووٌٞى رؼ٤٤ووووْٜ٘ ٝآٌبٗووووبرْٜ  ٝاإلشووووشاف ػِوووو٠  -6

 دٝآْٜ ك٢ ٓذ٣ش٣زٚ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ظٖٔ اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح. أٌُبكآد ٝاُؼوٞثبدرو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ  -7

ػِووو٠ ٓوووب ٣غوووزغذ ٓوووٖ أٓوووٞس ٤ًٝل٤وووخ روووز٤َُ  قغالػٜوووْذ اعزٔوووبع دٝس١ ٓوووغ اُؼوووب٤ِٖٓ كووو٢ ٓذ٣ش٣زوووٚ ػوووو -8

 اُصؼٞثبد اُز٢ رٞاعْٜٜ ةالٍ اُؼَٔ. 

اثوووذال اُوووشأ١ كووو٢ اةز٤وووبس سإعوووبل اُوووذٝائش كووو٢ أُذ٣ش٣وووخ ٝؿ٤وووشْٛ ٓوووٖ اُؼوووب٤ِٖٓ ػ٘وووذ اهزوووشاػ رٌِووو٤لْٜ  -9

 ثبُؼَٔ ك٢ أُذ٣ش٣خ أٝ ػ٘ذ اهزشاػ ٗوِْٜ ا٠ُ أُذ٣ش٣خ. 

 ُز٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش١ أُذ٣ش٣بد اسةشٟ ُعٔبٕ ر٘ل٤ز ٜٓبّ أُذ٣ش٣خ ثبُشٌَ اسٓضَ. ا -11

اقٛزٔووبّ ثبُغووالٓخ اُؼبٓووخ كوو٢ ٓٞهووغ اُؼٔووَ ٝر٤ٜئووخ اُج٤ئووخ أُ٘بعووجخ أُؾلووضح ػِوو٠ اإلثووذاع ٝسكووغ عوو٣ٞخ  -11

 اسدال ُذٟ اُؼب٤ِٖٓ.

ً.اُ٘بكزحٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ  -14

 المهام الفنٌة
 

 سػٔبٍ اُل٤٘خ اُصبدسح ػٖ دٝائش أُذ٣ش٣خ.ًبكخ ارذه٤ن ٝرصذ٣ن ػ٠ِ اُزوبس٣ش ٝاُٞصبئن أُزعٔ٘خ  -1

 .٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝٓزبثؼخ اقػٔبٍ أُشرجطخ ثؼَٔ  -2

 .ُٞصاسحزشعٔخ أٛذاف ٝع٤بعبد ٝاعزشار٤غ٤بد اُ عبئش أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسحاُز٘غ٤ن ٓغ  -3
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 .خطػ ر٘ل٤ز٣خ غ٣ِٞخ ٝٓزٞعطخ ٝهص٤شح أُذٟاُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ثبػذاد اُ -4

أُشبسًخ ٓغ أعٜضح اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ ك٢ اُغٜبد أُشرجطخ ثبُٞصاسح ك٢ ٝظغ ٝر٘غ٤ن اُخطػ  -5

 اُز٘ل٤ز٣خ أُغٔؼخ ُِٞصاسح ٝاُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب.

 ٓغ ٓخزِق ششًبل اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ.ٓغبقد اُزؼبٕٝ ٝاُزصذ٣ن ػ٠ِ ٓوزشؽبد  اُزذه٤ن -6

 .شبس٣غ اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ ٝؿ٤شٛب ٓغ ششًبل اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝٝاُزصذ٣ن ػ٠ِ ٓوزشؽبد ٓ اُزذه٤ن -7

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُخطػ اُز٘ل٤ز٣خ ك٢ اُٞصاسح. -8

 .أُغبٛٔخ ك٢ ث٘بل اُوذساد ٝرط٣ٞش اإلٌٓبٗبد أُئعغ٤خ اُالصٓخ ُز٘ل٤ز اُخطػاػذاد ٓوزشؽبد ؽٍٞ  -9

ٝظغ اُخطػ اُغ٣ٞ٘خ ٝاُطبسئخ  ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٛب ٝاػذاد اُزوبس٣ش ثشؤٜٗب ٤ُزْ اػزٔبدٛب ثبُز٘غ٤ن ٓوغ سإعوبل  -11

 اُذٝائش.

ًرؾذ٣ذ أُؼٞهبد ٝاُزؾذ٣بد أُزؼِوخ ثزط٣ٞش اُؼَٔ  ٝروذ٣ْ ٝاهزشاػ اإلصالؽبد اُالصٓخ ك٢ شؤٜٗب. -11

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 دائرة االحصاء 14-1

 األولىًٌة:الفئة الوظٌف 

مدٌرًالتخطٌطًوالتعاونًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًاالحصاءًالمسمى الوظٌفً:
ًالدولً

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: التخطٌطًوالتعاونًالدولًالمدٌرٌة: 

ً–ً(اضااااًالرًٌاإلحصاااااءً-العلااااومً)الرٌاضااااٌاتإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًًالمؤهللللل ال لمللللً:
 .شهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامةً-ماجستٌرًفًًالتخطٌطًااللتصاديًواالجتماعًً-االلتصاد/

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.االختصاصًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ً/فنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔوبُْٜ  رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -8

 لمهام الفنٌةا                                      
 

 .أُغبٛٔخ ك٢ اػذاد اُذساعبد اُخبصخ ثزو٤٤ْ اُؾبُخ اُشاٛ٘خ ٝرط٣ٞش ػَٔ اُٞصاسح -1

اعشال أُغٞػ اإلؽصبئ٤خ ك٢ ظٞل اُؾبعخ قعزٌٔبٍ اُج٤بٗبد  ؽبدوزشاُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ثبػذاد ٓ -2

 ػٖ ٓغبٍ ػَٔ اُٞصاسح.

 .َ اُٞصاسحث٘بل هبػذح ث٤بٗبد ٝٓئششاد اؽصبئ٤خ ك٢ ٓغبٍ ػٔاقششاف ػ٠ِ  -3

هبػذح ٓؼِٞٓبد ػٖ ٓشبس٣غ أُؼٞٗخ أُوذٓخ ُِٞصاسح ك٤ٔب ٣خص اُز٘غ٤ن ٓغ دائشح اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ  -2

ًٝاُغٜبد أُشرجطخ ثٜب.
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 دائرة التخطٌط 14-2

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

مدٌرًالتخطٌطًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالتخطٌطًالمسمى الوظٌفً:
ًالدولًًوالتعاون

ًمسمىًوظٌفةًمنًٌنوبًعنه:ًرئٌسًالشعبةًالمكلف. التخطٌطًوالتعاونًالدولًًالمدٌرٌة:

ماجسااااتٌرًفااااًًً-/الحمااااوقً-ًتربٌااااةً–صااااادإجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًااللتالمؤهللللل ال لمللللً: 
شااااهادةًعلٌاااااًفااااًًاإلدارةًًً-علااااومًاالدارةًبمختلاااافًاختصاصاااااتهاً-التخطااااٌطًااللتصاااااديًواالجتماااااعً

 امة.الع

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.االختصاصًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام  اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلن ٝصٌٞى رؼ٤٤ْٜ٘ ٝآٌبٗبرْٜ  ٝاإلششاف ػ٠ِ أػٔوبُْٜ  -3

 ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ 

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -8

 المهام الفنٌة
 

 .أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُخطػ اقعزشار٤غ٤خ اُخبصخ ثبُٞصاسح  أُزٞعطخ ٝاُط٣ِٞخ أُذٟ -1

 .بُٞصاسحاعبد اُغذٟٝ اقهزصبد٣خ ٝدساعبد رٌِلخ أُشبس٣غ اُخبصخ ثدساُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ثبػذاد  -2

 .ٓششٝع أُٞاصٗخ اقعزضٔبس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ُإلداسح أُشًض٣خ ُِٞصاسحاُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ثبػذاد  -3

  .اػذاد اُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ ُِٔشبس٣غ اقعزضٔبس٣خ ُِٞصاسح -4

 .عزضٔبس١ ك٢ اُٞصاسحاعشال أُ٘بهالد اُالصٓخ ُزؼذ٣َ اإلٗلبم اق بدغِجسكغ  -5

قعزٌٔبٍ ػ٤ِٔبد اُز٣َٞٔ اُالصٓخ ُِٔشبس٣غ ٖٓ ُشكغ ٓوزشؽبد اُز٘غ٤ن ٓغ دائشح اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ  -6

 .أُصبدس اُخبسع٤خ

ًبالبٌاناتً -7 ًالرلمٌة ًالمدرسٌة ًالخرٌطة ًوربط ًوتطوٌرها, ًالمدرسٌة ًالخرٌطة ًمعاٌٌر تطبٌك

ًعنًطرٌكًبرنامجً ًً/ /GISاإلحصائٌة ًسنوٌا , وتوظٌفًتحلٌبلتًالبرنامجًفًًعملٌةًوتحدٌثها

 التخطٌط.

وضعًالمعاٌٌرًالخاصةًبإحداثًشعبًالنموًوالمدارسًالمحدثةًلمختلفًمراحلًالتعلٌمًبالتنسٌكًمعً -8

ً.منحًاالستثناءاتًعلىًالشعبًالصفٌةًالمخالفةًلشرطًالعددوًالمدٌرٌاتًالمختصة
ً

ً

ً
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 دائرة الت اون الدولً 14-3

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

مدٌرًالتخطٌطًوالتعاونًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالتعاونًالدولًًالمسمى الوظٌفً:
ًالدولً

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:  التخطٌطًوالتعاونًالدولًالمدٌرٌة: 

اآلدابًً–دًااللتصاااااً-الحمااااوقًً-إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااًً/ًالعلااااومًالسٌاسااااٌةًًالمؤهللللل ال لمللللً:
ً-ماجسااااتٌرًفااااًًالتخطااااٌطًااللتصاااااديًواالجتماااااعًً-/لاااااةًفرنسااااٌة(ً-والعلااااومًاإلنسااااانٌةً)ًلاااااةًإنكلٌزٌااااةً

ً.شهادةًعلٌاًفًًاإلدارةًالعامة

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًًأنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,الخبرة الوظٌفٌة: 
 للدائرة.االختصاصًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًلمدةًالًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 ٠ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب.اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػِ -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 ٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش.اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ً.اُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ -2

 المهام الفنٌة
 

 .اهزشاػ اُجشآظ ٝأُشبس٣غ ٝاسٗشطخ أُشاد ر٘ل٤زٛب ك٢ اغبس ةطػ اُزؼبٕٝ ٓغ اُششًبل اُذ٤٤ُٖٝ -1

 .أُشبسًخ ك٢ اُزؾع٤ش قعزٔبػبد اُِغبٕ أُشزشًخ ك٤ٔب ٣خص ٓغبٍ ػَٔ اُٞصاسح -2

  .٢ٔٓزبثؼخ ر٘ل٤ز أُشبس٣غ اُٞاسدح ك٢ ةطػ ٝثشآظ اُزؼبٕٝ اقهزصبد١ ٝاُل٢٘ ٝاُؼِ -3

ز٘ل٤ز أُشبس٣غ اُٞاسدح ك٢ ةطػ ٝثشآظ ثرز٤َُ أُؼٞهبد ٝاُصؼٞثبد أُزؼِوخ سكغ روبس٣ش ثبُٔوزشؽبد ؽٍٞ  -4

 .اُزؼبٕٝ اقهزصبد١ ٝاُل٢٘ ٝاُؼ٢ِٔ

ز٘ل٤ز أُشبس٣غ اُٞاسدح ك٢ ةطػ ٝثشآظ ثأُؼٞهبد ٝاُصؼٞثبد أُزؼِوخ ؽٍٞ سكغ اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ اُالصٓخ  -5

 ا٠ُ ٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ. ُل٢٘ ٝاُؼ٢ِٔاُزؼبٕٝ اقهزصبد١ ٝا

 .ٓزبثؼخ اُزؾع٤شاد اُالصٓخ ُض٣بسح اُجؼضبد اُل٤٘خ ٖٓ اُغٜبد أُبٗؾخ -6

 .بػذاد ٓشبس٣غ ٝصبئن اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ )اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ(رذه٤ن ٝأُشبسًخ ث -7

ٝاؽبُزٜب ُِٔشاعؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٖٓ هجَ ٓذ٣ش٣خ اُزؼبٕٝ ٓغ أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢ اُٞصاسح أٝ اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب  -8

 .بػذاد ٓشبس٣غ ٝصبئن اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ )اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ(ثٔب ٣زؼِن ة ث اُشئٕٝ اُوب٤ٗٞٗخ
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ػ٠ِ أُٞاكوبد اُالصٓخ )٤ٛئخ اُزخط٤ػ ٝاُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ  ٝصاسح اُخبسع٤خ اػذاد أُشاعالد ُِؾصٍٞ  -9

 .ٝصبئن اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ )اقرلبه٤بد ٝٓزًشاد اُزلبْٛ(شبس٣غ ( اُخبصخ ثٔٝأُـزشث٤ٖ

 .ُص٤بؿخ اُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ ُالرلبه٤بد اُض٘بئ٤خ ٝف٤ُبد رزجغ اُز٘ل٤ز اُٞصاسحاُز٘غ٤ن ٓغ أُذ٣ش٣بد أُؼ٤٘خ ك٢  -11

ززجغ ر٘ل٤ز ٓعٕٔٞ ارلبه٤بد ُ بػذاد روبس٣ش دٝس٣خ ػٖ ػَٔ اُِغبٕ اُؾ٤ٌٓٞخ أُشزشًخرذه٤ن ٝأُشبسًخ ث -11

 .بٕٝ اُض٘بئ٢اُزؼ

بػذاد اُزوبس٣ش ػٖ ؽبُخ اُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ ٝاإله٤ٔ٤ِخ راد اُصِخ رذه٤ن ٝأُشبسًخ ث -12

 .اُٞصاسحثؼَٔ 

 ر٘ظ٤ْ عغالد ةبصخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ًَ دُٝخ ػشث٤خ أٝ أع٘ج٤خ  ٝرؾذ٣ضٜب دٝس٣ب .اقششاف ػ٠ِ  -13

ٔ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ ٝٓب ٣صذس ػٜ٘ب ٖٓ روبس٣ش سصذ ٝٓزبثؼخ ٗشبغبد ٝأػٔبٍ ا٤ُٜئبد اُاقششاف ػ٠ِ  -14

 .اُٞصاسحٝدساعبد ٝث٤بٗبد أُزؼِوخ ثغٞس٣خ  ٝأُزصِخ ثٔغبقد ػَٔ 

 اُذساعبد ٝأُوزشؽبد ؽٍٞ اُزؼبٕٝ أٌُٖٔ ٓغ ا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد اُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ثبػذاد روبس٣ش -10

 .اُذ٤ُٝخ

ششاد أُزؼِوخ ثبُوعب٣ب اُز٢ رذةَ ظٖٔ رشعٔخ اسثؾبس ٝأُوبقد ٝاٌُزت ٝاُ٘اقششاف ػ٠ِ اػٔبٍ  -16

ً.اُٞصاسحػَٔ 

 
ً  
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 دائرة التنسٌق مع القطاعات المتكاملة 14-4

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

رئٌسًدائرةًالتنسٌكًمعًًالمسمى الوظٌفً:
ًالمطاعاتًالمتكاملة

مدٌرًالتخطٌطًًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:
ًوالتعاونًالدولً

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.ًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه: عاونًالدولًالتخطٌطًوالتالمدٌرٌة: 

علااااومً-/الحمااااوقً–االلتصااااادًً-إجااااازةًجامعٌااااةًعلااااىًاأللاااالًفااااً/ًالعلااااومًالسٌاسااااٌةًالمؤهللللل ال لمللللً: 
   اإلدارةًالعامة.فًًشهادةًعلٌاً -اإلدارةًبمختلفًاختصاصاتها

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 
 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 للدائرة.االختصاصًاألساسًً/ًسنةًواحدةًفًًمجال1ًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 

 .ًبكخ ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣غ اسػجبل ٝأُٜبّ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثٔب ٣زلون ٝصوٌٞى رؼ٤٤وْٜ٘ ٝآٌبٗوبرْٜ  ٝاإلشوشاف ػِو٠ أػٔوبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. أُشبسًخ ك٢ ٝظغ -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝ ك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. اُو٤بّ -2

 المهام الفنٌة
 

زؾذ٣ذ اُغٜبد اُؼبٓخ اُز٢ روغ ظٖٔ اُوطبع أُزٌبَٓ ٓغ ػَٔ اُٞصاسح ثبػذاد روبس٣ش ثأُشبسًخ اُزذه٤ن ٝ -1

 أُؼ٤٘خ.

غ ظٖٔ اُوطبع أُزذاةَ ٓغ ػَٔ زؾذ٣ذ اُغٜبد اُؼبٓخ اُز٢ روثبػذاد روبس٣ش ثأُشبسًخ اُزذه٤ن ٝ -2

 اُٞصاسح أُؼ٤٘خ.

 .زؾذ٣ذ اسٗشطخ أُشزشًخ اُز٢ رخص اُٞصاسح ظٖٔ اُوطبعثبػذاد روبس٣ش ثأُشبسًخ اُزذه٤ن ٝ -3

زؾذ٣ذ اسٗشطخ أُزشبثٌخ ٝأُزٌشسح اُز٢ رخص اُٞصاسح ظٖٔ اُوطبع ث ثبػذاد روبس٣شأُشبسًخ اُزذه٤ن ٝ -4

 أُزذاةَ. 

 .اُوطبػبد اُلشػ٤خ ظٖٔ اُٞصاسح رارٜب اُز٘غ٤ن اُوطبػ٢ ث٤ٖ -5
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 .ٞظغ ٝاػذاد اُجشآظ اُز٘ل٤ز٣خ اُض٤٘ٓخ اُالصٓخ ُزؾو٤ن اُغ٤بعبد أُوشسحاُزذه٤ن ٝأُشبسًخ ث -6

 ظٔبٕ اٗغ٤بة ٝرجبدٍ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد ث٤ٖ اُغٜبد أُؼ٤٘خ اقششاف ػ٠ِ  -7

ٌبَٓ ًَٝ هطبع ٓزذاةَ ٝث٤ٖ ث٘بل هبػذح ث٤بٗبد ٓئرٔزخ ٓشزشًخ ظٖٔ ًَ هطبع ٓزاقششاف ػ٠ِ  -8

  .اُوطبػبد اُلشػ٤خ

بػذاد أدُخ ػَٔ اعشائ٤خ ةبصخ ث٘شبغبد ٝأػٔبٍ اُغٜخ أُؼ٤٘خ ظٖٔ اُوطبع ٗلغٚ رذه٤ن ٝأُشبسًخ ث -9

 ٝٓغ ثبه٢ اُوطبػبد )ٓزٌبَٓ  ٓزذاةَ( ٝاُوطبع اُلشػ٢.

ُٔشوووزشًخ عووو٣ٞ٘خ( رزعووؤٖ أُٜوووبّ ٝاسٗشوووطخ ا -ٗصوووق عووو٣ٞ٘خ  –اػوووذاد رووووبس٣ش دٝس٣وووخ )سثؼ٤وووخ  -15

أُ٘لووووزح ٝصووووؼٞثبد ر٘ل٤ووووزٛب ٓووووٖ أعووووَ دساعووووزٜب ٝروووووذ٣ْ أُوزشؽووووبد أُؼ٤٘ووووخ ثزووووز٤َُ اُصووووؼٞثبد 

 اظبكخ  ا٠ُ رط٣ٞش ف٤ُبد اُز٘غ٤ن أُشزشًخ.

سشووووولخ ٝرؾوووووذ٣ش اُج٤بٗوووووبد أُزؼِووووووخ ثبسٗشوووووطخ ظووووؤٖ اُوطبػوووووبد اقشوووووشاف ػِووووو٠ أػٔوووووبٍ اس -11

رارٜووووب أٝ  اُووووٞصاسحاُلشػ٤ووووخ ظوووؤٖ )أُزٌبِٓووووخ  أُزذاةِووووخ( ٓووووغ ػٔووووَ اُغٜووووخ أُؼ٤٘ووووخ ٝاُوطبػووووبد 

ً.اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب ٝأُشرجطخ ثٜب

 

ً
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 مدٌرٌة ابنٌة الت لٌم:-15

 وثٌقة المهام األولٌة لمدٌرٌة ابنٌة الت لٌم
 

 

ًأبنٌةًالتعلٌم اسم المدٌرٌة

ًإعادةًهٌكلة وضع المدٌرٌة

 الوحدات التنظٌمٌة السابقة التً تم 

 إعادة هٌكلتها ضمنها
ضًمستوىًالهٌئةًالعامةًألبنٌةًالتعلٌمًإلىًمستوىًمدٌرٌةًتمًتخفٌ

ًمدٌرٌاتهاًحسبًمهامًكلًمنهامركزٌةًعنًطرٌكًإعادةًهٌكلةً

 
 

 الهٌكل التنظٌمً 

 
ً

ً

ً

ً

ً

 

ًمدٌرٌةًأبنٌةًالتعلٌم

ًدائرةًالخدماتًالهندسٌة
ًدائرةًالشإونً

ًالفنٌة

ًدائرةًالدراساتً

ًوالتدلٌك
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 الهدف األساسً 

المنشآتًالتعلٌمٌةًوالخدمٌّةًفًًوزارةًالتربٌة.وصٌانةًًاإلشرافًعلىًبناء  

 المهام األساسٌة 

 

ومتابعةًتنفٌذهاًللمهامًالموكلةًإلٌهاًً,فنًًعلىًعملًدوائرًاألبنٌةًالمدرسٌةًفًًمدٌرٌاتًالتربٌةاإلشرافًالً -1

 فًًصٌانةًأبنٌةًالتعلٌمًومنشآتًوزارةًالتربٌة.

وضعًوتوزٌعًاالعتماداتًالبلزمةًلصٌانةًالبناءًالمدرسًًفًًمدٌرٌاتًالتربٌة,ًوذلنًبالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًً -4

 ً.التخطٌطًوالتعاونًالدول

تطوٌرًالبناءًالمدرسًًومنشآتًوزارةًالتربٌةًوتجهٌزاتهاًًًالمٌامًبالدراساتًالهندسٌةًوالفنٌةًالتًًٌتطلبهاًً -4

 بماًٌُحمكًبٌئةًتربوٌةًأفضلًللعملًالتربوي.

 التنسٌكًمعًالمنظماتًالدولٌةًالمانحةًفٌماًٌتعلكًبإعادةًتؤهٌلًوبناءًالمدارس.ًً -2

 ةًالخاصةًمنًالناحٌةًالفنٌةًوالتنظٌمٌة.ًدراسةًتراخٌصًالمإسساتًالتعلٌمًٌ -0

ًً

 مهام الدوائر

 دائرة الدراسات والتدقٌق 

 تمومًبالمهامًالفرعٌةًالتالٌة: 

 إعدادًالدراساتًالكاملةًللمشارٌعًالمنوطةًبمهامًالمدٌرٌةً)األضابٌرًالتنفٌذٌة(ً. -1

 دراسةًالبرامجًالزمنٌةًالتًًٌحتاجهاًتنفٌذًالمشارٌع. -4

ادًدفاترًالشروطًالخاصةًللتعهداتًبماًٌخصًدائرةًالشإونًالفنٌة,ًوإعدادًدفاترًالشروطًالمشاركةًفًًإعد -4

 الفنٌةًوجداولًاألسعار.

 إعدادًأضابٌرًالمنالصاتًوالعمودًالبلزمةًلتلزٌمًمشارٌعًالمدٌرٌةًبعدًاستكمالًوثائمه. -2

 دراسةًالتعدٌبلتًالممترحةًعلىًالمشارٌعًالتًًهًًلٌدًاإلنجاز. -0

 لجانًالمنالصاتًوالعمودًًودراساتًمددًالتؤخٌرًوفروقًاألسعارًلمشارٌعًالمدٌرٌة.ًاالشترانًفً -6

 مشروعًالموازنةًاالستثمارٌة.إعدادً -7

تتولىًهذهًالدائرةًتدلٌكًماًٌُحالًإلٌهاًمنًالكشوفًالتمدٌرٌةًوجداولًالكمٌات,ًودفاترًالمساحةًوكشوفً -8

مٌناتًالنهائٌةًوتولٌفاتًالضمانًوكلًماًٌتعلكًبتصفٌةًاالستحماقًالمإلتةًوًالنهائٌة,ًومعامبلتًإعادةًالتؤ

 .التعهدات
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  دائرة الشؤون الفنٌة 

 تمومًبالمهامًالفرعٌةًالتالٌة:

 تسلٌمًموالعًالعملًللمتعهدٌنًوتبلٌغًذلنًلرئٌسًدائرةًالشإونًالفنٌةًعنًطرٌكًاللجانًالمكلفة. -1

 كًالعمدًوًكلًماًٌتعلكًبه.تنظٌمًإضبارةًلكلًمشروعًلٌدًالتنفٌذًتحويًنسخةًمنًوثائ -4

االشرافًعلىًتنفٌذًاعمالًالمشارٌعًسواءًكانتًتتعلكًبتنفٌذًأشاالًأوًتورٌدًتجهٌزاتًوتركٌبهاًوكلًماً -4

 ٌتعلكًبصحةًتطبٌكًأحكامًوًشروطًالعمدًوالمواصفات.

والتراحًالحلولًإعبلمًمدٌرًأبنٌةًالتعلٌمًفًًحالًأيًمخالفةًأوًتمصٌرًأوًإهمالًأوًتؤخٌرًفًًتنفٌذًالتعهداتً -2

 المناسبة.

 إعدادًدفاترًالمساحةًوكشوفًاالستحماقًالمإلتةًًالشهرٌةًوًالنهائٌة. -0

 تشكٌلًلجانًاالستبلمًالمإلتًوالنهائًًللمشارٌعًالمنتهٌةًبناء ًعلىًكتابًالمتعهدًالنتهاءًاألعمال. -6

 دائرة الخدمات الهندسٌة 

 تمومًبالمهامًالفرعٌةًالتالٌة:ً

ًبر -1 ًوضع ًفً ًمهندسٌنًالمشاركة ًمن ًالعاملٌن ًلتؤهٌل ًالبلزمة ًاالختصاصٌة ًالفنٌة ًوالتؤهٌل ًالتدرٌب امج

ومساعدٌنًمهندسٌنًفًًالمدٌرٌةًوالجهاتًالفرعٌةًالتابعةًلهاًوذلنًبالتنسٌكًمعًمدٌرٌةًالتؤهٌلًوالتدرٌبًفًً

 الوزارة.

 لع.إبداءًالرأيًمنًالناحٌةًالفنٌةًوالتحمكًمنًالشروطًالمتعلمةًباألبنٌةًوالموا -4

 دراسةًوتنفٌذًماًٌُوجهًبهًوزٌرًالتربٌةًمنًمشارٌعًأبنٌةًخدمٌةًتابعةًلوزارةًالتربٌةًوصٌانتها. -4

االشترانًمعًمدٌرٌةًالشإونًالمانونٌةًفًًالوزارةًلحلًمشاكلًاألبنٌةًوالعماراتًالعائدةًلوزارةًالتربٌةًوالتًً -4

 ولانونٌة.ًًلهاًصباةًفنٌة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًلمدٌر ورؤساء الدوائربطاقات الوصف الوظٌفً ل

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

 .معاونًالوزٌرًلشإونًالتمانةمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:    مدٌرًأبنٌةًالتعلٌمالمسمى الوظٌفً: 

 .رئٌسًدائرةًالخدماتًالهندسٌةمسمى وظٌفة من ٌنوب عن شاغل الوظٌفة:  أبنٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة: 

 .العمارة(ً-علىًاألللًفًًالهندسةً)ًالمدنٌةًًإجازةًجامعٌةالمؤهل ال لمً: 

ولااادًعمااالًآخااارًسااانتٌنًفاااًًنفاااسًالاااوزارةًأوًفاااًً/ًمنهااااًضااامنًالفئاااةًاألولاااى2ً/ًسااانواتً/2/: القلللدم اللللوظٌفً: 
 إحدىًالجهاتًالعامةًالتابعةًللوزارةًأوًالمرتبطةًبالسٌدًالوزٌر.

مركزًعملًمدٌرًأوًالخبرة الوظٌفٌة:   ً رئٌسًدائرةًفًًنفسًالمدٌرٌةًأوًإحدىًالمدٌرٌاتًأنًٌكونًلدًشالًسابما
المدمجةًإذاًكانتًالمدٌرٌةًالجدٌدةًناتجةًعنًدمجًمدٌرٌاتًأخرى,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً

 /ًسنواتًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًًللمدٌرٌة.4/

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 
 ُٔزؼِوخ ثؼَٔ أُذ٣ش٣خ.اُزؤش٤ش ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼبٓالد اُشع٤ٔخ ا -1

 .ًبكخ   ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -2

 اإلششاف ػ٠ِ دٝاّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ  ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ. -3

 د ٝكن اُوٞا٤ٖٗ ٝاسٗظٔخ اُ٘بكزح.رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُذ٣ش٣خ ٝاهزشاػ أٌُبكآد ٝاُؼوٞثب -4

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد أُذ٣ش٣خ ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ اُالصٓخ ُؼَٔ أُذ٣ش٣خ. -5

 المهام الفنٌة

 

ٌُكلفًمنًٌلزمًللمٌامًبالدراساتًالهندسٌةًوالفنٌةًالتًًٌتطلبهاًتطوٌرًالبناءًالمدرساًًوتجهٌزاتاهًمانًأجالًبٌئاةً -1

 تربوٌةًأفضل.

 لدراسةًوتنفٌذًاإلشرافًعلىًاألبنٌةًالنوعٌةًالتًًتحتاجهاًالوزارة.ٌُكلفًمنًٌلزمً -4

ٌُكلفًمنًٌلزمًمنًأجلًمعالجةًالمواضٌعًالفنٌةًالُمحالةًمنًوزٌارًالتربٌاةًبشاؤنًالمشاارٌعًالخدمٌاةًوإعادادًمااً -4

 ٌلزمًمنًالتمارٌرًالفنٌةًوااللتراحاتًبالتنسٌكًمعًدوائرًاألبنٌةًفًًمدٌرٌاتًالتربٌة.

اللجااانًالمنصااوصًعنهاااًفااًًالمااوانٌنًوالببلغاااتًالتااًًتتطلاابًتمثٌاالًالااوزارةًماانًالناحٌااةًالفنٌااةًٌشااترنًفااًً -2

 الهندسٌة.

التنسٌكًمعًمدٌرٌةًالتخطٌطًوًالتعاونًالدولًًفًًرسمًالمنهجٌةًالُمتبعةًفًًتوزٌعًاالعتماداتًالبلزمةًلصٌانةً -0

 البناءًالمدرسًًعلىًمدٌرٌاتًالتربٌةًفًًالمحافظات.

 
ً
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 دائرة الدراسات والتدقٌق 15-1

 األولىًالفئة الوظٌفٌة: 

ًمدٌرًأبنٌةًالتعلٌمًمسمى وظٌفة الرئٌس المباشر:ًرئٌسًدائرةًالدراساتًوالتدلٌكًًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلف.مسمى وظٌفة من ٌنوب عنه:  مدٌرٌةًأبنٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة: 

 العمارة(.ً-ألللًفًًالهندسةً)المدنٌةًإجازةًجامعٌةًعلىًاالمؤهل ال لمً: 

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً: 

أنًٌكاااونًمااانًنفاااسًالمدٌرٌاااةًأوًمااانًإحااادىًالمااادٌرٌاتًالمدمجاااة,ًأوًٌمتلااانًخبااارةًفنٌاااةًالخبلللرة الوظٌفٌلللة: 
 /ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًًللدائرة.1تخصصٌةًلمدةًالًتملًعنً/

 مهامال

 المهام اإلدارٌة
 

 .ًبكخ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغٜبد اُٞصبئ٤خ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

إلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝا -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ أُذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ. -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 ُٔشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح.اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝا -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

ًاُو٤بّ ثٔب ٣ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ. -2

 المهام الفنٌة

راتًوالمواصفاتًالفنٌةًالدراساتًالمعمارٌةًواإلنشائٌةًوالكهربائٌةًوالصحٌةًًوالمٌكانٌكٌةًوالمصوًإعداد -1

وحسابًالكمٌاتًواألسعارًلكلًماًٌلزمًلؤلبنٌةًالمدرسٌةًودراسةًالبرامجًالزمنٌةًالتًًٌحتاجهاًتنفٌذً

 المشارٌعًمنًلبلًالمهندسٌنًالدارسٌن.

 دفاترًالشروطًالفنٌةًالعامةًوالخاصةًوالكشوفًالتمدٌرٌةًوجداولًتحلٌلًاألسعار.ًإعداد -4

والعمودًوالمشاركةًباللجانًالخاصةًبهاًوالبلزمةًلتلزٌمًمشارٌعًالمدٌرٌةًبعدًأضابٌرًالمنالصاتًًإعداد -4

 استكمالًوثائمهًوإبداءًالرأيًفًًالتعدٌبلتًالممترحةًعلىًالمشارٌعًالتًًهًًلٌدًاإلنجاز.

 .دراسةًمشروعًالخطةً)االعتمادًالمالًًللمدٌرٌة(ًومشروعًالموازنةًاالستثمارٌة -2

ًوجًتدلٌك -0 ًالتمدٌرٌة ًوكشالكشوف ًالمساحة ًودفاتر ًالكمٌات, ًوالنهائٌة,داول ًالمإلتة ًاالستحماق ًوف

ًومعامبلتًإعادةًالتؤمٌناتًالنهائٌةًوتولٌفاتًالضمانًوكلًماًٌتعلكًبتصفٌةًالتعهدات.

ً

ً
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ًدائرةًالشإونًالفنٌة10-4ً

 األولىًالفئة الوظٌفٌة:

ًمدٌرًأبنٌةًالتعلٌمًس المباشر:مسمى وظٌفة الرئًٌرئٌسًدائرةًالشإونًالفنٌةًًًالمسمى الوظٌفً:

ًرئٌسًالشعبةًالمكلفًًمسمى وظٌفة من ٌنوب عنه  : مدٌرٌةًأبنٌةًالتعلٌمالمدٌرٌة          : 

 .العمارة(ً-إجازةًجامعٌةًعلىًاألللًفًًالهندسةً)ًالمدنٌةًالمؤهل ال لمً  : 

 /ًسنواتًعلىًاألللًضمنًالفئةًاألولى.0/القدم الوظٌفً   : 

أنًٌكونًمنًنفسًالمدٌرٌةًأوًمنًإحدىًالمدٌرٌاتًالمدمجة,ًأوًٌمتلنًخبرةًفنٌةًتخصصٌةًلمدةًًالوظٌفٌة: الخبرة
ً/ًسنةًواحدةًفًًمجالًاالختصاصًاألساسًًللدائرة.1الًتملًعنً/

 المهام

 المهام اإلدارٌة

 
 .ًبكخ   ٜبد اُٞصبئ٤خٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُزؼب٤ْٓ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد ٝاسٝآش اإلداس٣خ اُصبدسح ػٖ اُغ -1

 اُزؤش٤ش ػ٠ِ أُؼبٓالد اُز٢ ر٘غضٛب اُذائشح ٝػ٠ِ اُصٌٞى اُز٢ رؼذٛب. -2

رٞص٣ووغ اسػجووبل ٝأُٜووبّ ػِوو٠ اُؼووب٤ِٖٓ ثٔووب ٣زلوون ٝصووٌٞى رؼ٤٤ووْٜ٘ ٝآٌبٗووبرْٜ  ٝاإلشووشاف ػِوو٠ أػٔووبُْٜ  -3

 ٝاُزؤش٤ش ػ٠ِ ًبكخ اٌُزت أُزؼِوخ ثبُٜٔبّ اُز٢ ٣ٌِلْٜ ثٜب.

 ُٔذ٣ش٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤٛذاف ٜٝٓبّ دائشرٚ.أُشبسًخ ك٢ ٝظغ ةطػ ا -4

 اػذاد اُزوبس٣ش ٝرٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ثبُذائشح ٝروذ٣ٜٔب ُِشئ٤ظ أُجبشش. -5

 اهزشاػ ٓب ٣ِضّ ُزط٣ٞش اُؼَٔ ٝأُشبسًخ ك٢ رو٤٤ْ أدال اُؼب٤ِٖٓ ك٢ اُذائشح. -6

 رؾذ٣ذ اؽز٤بعبد اُذائشح ٖٓ أُٞاسد اُجشش٣خ. -7

 ٌِلٚ ثٚ سئ٤غٚ أُجبشش ظٖٔ اةزصبصٚ ٝك٢ ؽذٝد اُصالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ.اُو٤بّ ثٔب ٣ -8

 المهام الفنٌة

ً

 إضبارةًلكلًمشروعًلٌدًالتنفٌذًمعًإعدادًمحضرًتسلٌمًموالعًالعملًللمتعهدٌن.ًًتنظٌم -1

علىًاألعمالًسواءًعنًطرٌكًالتعهدًأوًتنفٌذًأشاالًأوًتورٌدًتجهٌزاتًبشرطًتطبٌكًًاإلشرافًالمباشر -4

امًوشروطًالعمدًوالمواصفاتًالفنٌةًالخاصةًوالعامةًمعًإعبلمًالمدٌرًفًًحالًحدوثًأيًمخالفةًأوًأحك

 تمصٌرًأوًإهمالًأوًتؤخرًفًًالتنفٌذ.

الشهرٌةًوالنهائٌةًمعًتحدٌدًتارٌخًانتهاءًاألعمالًعنًًدفاترًالمساحةًوكشوفًاالستحماقًالمإلتةًإعداد -4

 طرٌكًمحضرًرسمًًمصدق.

ًتحالًإلٌهًوإعدادًالتمرٌرًالبلزم.الترمٌمًالتًًدانًًعلىًأعمالًالصٌانةًوالكشفًالمًٌإجراء -2
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ً


